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

nin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüştür. 2007 yılın-
da Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa 
değişikliğinin ilk fiili uygulaması olan 10 Ağustos seçimleri, Cumhurbaşkanı’nı, 
gerçek anlamda Cumhur’un Başkan’ı haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nı ve onunla özdeşleşen Çankaya Köşkü’nü, milletin iradesi ye-
rine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli müdafii olarak gören-
ler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahatsızlık duydular. Başbakan-
lığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan külliyenin Cumhurbaşkanlığı’na 
tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. Özellikle Beştepe Külliyesi’ni üzerinden 
Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak için çok büyük iftira kampan-
yaları başlatıldı.

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

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziyaretler-
le, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile özel sektörümüz tarafından düzenlenen programlara katıl-
dım. Bunlarla yetinmedim; milletimizin her kesiminden insanları, çeşitli vesile-
lerle 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 uluslarara-
sı düzeyde savundum.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu teröristlerin 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gel-
mesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki temsil 
yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren demokrasi 
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nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında etten bir du-
var örerek korumaya almıştır.  

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyeceği, 15 
Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. Milleti-
mizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoylaması ile 
nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle yürürlüğe giren 
Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım ayında yapılacak seçimlerle 
yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin erken seçim çağlarına uygun şekil-
de erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yönetim sistemi, 24 Haziran 2018 seçim-
leriyle birlikte devreye girmiştir. 

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

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

      Recep Tayyip ERDOĞAN   
               Cumhurbaşkanı
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Sevgili AK Partililer, Kurucular Kurulu-
muzun, Merkez Karar ve Yürütme Kuru-
lumuzun, Merkez Disiplin Kurulumuzun, 
Demokrasi Hakem Kurulumuzun kıymetli 
üyeleri, çok değerli kardeşlerim, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-

gularımla, muhabbetle ve bilhassa hasret-
le selamlıyorum. 

27 Ağustos 2014 tarihinde, milletimiz ta-
rafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçil-
mem sebebiyle, Anayasa gereği ayrılmak 

Bizi Duymamış Olana 
Sesimizi Duyuracağız, 
Bizi Tanımamış Olana 
Kendimizi Tanıtacağız

AK Parti’ye Üyelik Töreni | Ankara | 2 Mayıs 2017
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zorunda kaldığım, kurucusu olduğum par-
time, yuvama, sevdama, aşkıma bugün ye-
niden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu 
hasreti sona erdiriyoruz. Bugün burada, 
bir kez daha “selamün aleyküm” diyerek, 
heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum. 

16 Nisan Anayasa değişikliğiyle Cumhur-
başkanlarının parti üyeliği yasağının kal-
dırılması imkânını kullanarak, kurucusu 
olduğumuz partiye bugün yeniden üye 
oluyoruz. Tabii, bu ayrılık sadece resmi 
bir ayrılıktı. Aramızdaki mesafe, mevzuat 
gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep 
beraberdi. Biliyoruz ki, gönüllere sınır çiz-
mek, gönüllere duvar örmek mümkün de-
ğildir. Biz hep, “Bu hududu kimler çizmiş 
gönlüme, dar geliyor gardaşım” dedik ve 
işte bugünlere geldik. 

Olağanüstü Kongremizde veda ederken, 
“AK Parti, 13 yıllık bir siyasi parti olsa da, 
aslında, asırlar öncesinden başlamış kut-
lu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mi-
rasını omuzlarında taşıyan bir partidir” 
demiştim. Bize asırlar gibi gelse de, tari-
hi süreklilik içinde denizde damla misali 
olan 979 günlük ayrılığımızın sona eriyor 
olması, beni asıl bu bakımdan heyecan-
landırıyor. Milletimiz adına öncülüğünü, 
hizmetkârlığını üstlendiğimiz bu kutlu 
yürüyüşü, inşallah önümüzdeki dönemde 
hep birlikte, çok daha güçlü, çok daha ka-
rarlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Biz yola milletimizle birlikte çıkmıştık. Bu-
güne kadar her ne yapmışsak, milletimiz 
için yaptık. Bugüne kadar hangi sorunun 
üstesinden gelebilmişsek, yine milletimi-

zin duası, desteği sayesinde geldik. Biz 
milletimiz için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter 
döktükçe, milletimiz bize daha çok sahip 
çıktı. Yeri geldi, biz milletimiz için gövde-
mizi siper ettik, yeri geldi milletimiz bizim 
için gövdesini siper etti. Türkiye’ye saldı-
ran herkesin bizi hedef almasının sebebi 
budur. 

Bazıları sanıyor ki, mesele şahsımızdır, 
mesele hükümetimizdir, mesele partimiz-
dir. Halbuki mesele milletimizdir, mesele 
ülkemizdir, mesele devletimizdir. Mesele 
bağımsızlığımız, hedeflerimiz, iddiaları-
mızdır. Biz de, milletimiz de, bu gerçeği 
çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla, gecemizi 
gündüzümüze katarak, ekonomiden altya-
pıya, güvenlikten adalete kadar her alanda 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalı-
şıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şe-
kilde yolumuza devam edeceğiz. 

Hizmetlerimizde Asla Ayrımcılık 
Yapmadık, Yapmayacağız

Kardeşlerim,

Cumhurbaşkanlığına aday olduğumuz-
da, “Bu bir veda değil, bu yeni bir başlan-
gıçtır” demiş ve yeni dönemi Hatime’yle 
değil Fatiha’yla başlatmıştık. Gerçekten, 
partimizi kurduğumuz 2001 yılı Ağustos 
ayından, Cumhurbaşkanlığı görevine seçil-
diğimiz 2014 yılı Ağustos ayına kadar ya-
şadıklarımız, tarihi bir değişimin, dönüşü-
mün ifadesidir. Ülkemize kazandırdığımız 
hizmetlerin en yakın şahidi milletimizin 
bizatihi kendisidir. 
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AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz, 
milletimizin değerlerine sahip çıkmamız 
yanında insanlarımızın hayat kalitesini 
artırma konusundaki başarımızdır. Daha 
da önemlisi, bu hizmetlerden, ülkemizin 
en ücra köşesinde mütevazi kulübesinde 
yaşayanından, en büyük şehrinin en yük-
sek binasında ikamet edene kadar her bir 
vatandaşımızın yararlanıyor olmasıdır. El-
bette bizim bir değerler dünyamız var ve 
bu uğurda her türlü mücadeleyi yürüttük, 
yürütürüz. Ama hizmetlerimizde asla ay-
rımcılık yapmadık, yapmayacağız. Sözü-
mün muhatabı bize kulak verenlerdir, ama 
icraatlarımız herkes içindir. Bu ülkede 
kesinlikle ikinci sınıf vatandaş yoktur, 80 
milyonun tamamı birinci sınıftır. Teröre, 
ihanete, bozgunculuğa sapmayan her insa-
nımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Biz 
bu samimiyetle ve gayretle çalıştığımızda 
milletimizden gereken karşılığı göreceği-
mize inanıyorum. 

AK Parti’nin başarısını anlamak istemeyen-
ler, hep başka yerlere bakıyor. Halbuki, mil-
letimizle aramızda var olan rabıtaya, mu-
habbete, sevgiye, hürmete baksalar, geçtiği-
miz 15 yılın sırrını da çözecekler. Ülkemizin 
sosyal bilimler literatürüne “AK Parti Tarz-ı 
Siyaseti” diye bir kavramı kazandırdığımıza 
inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda 
bu konu enine boyuna konuşulacak, tartı-
şılacak ve gelecek nesillere ışık tutacak bir 
kavramsal çerçeveye oturtulacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Gönül olarak birlikte olsak da, hukuken 
ayrı kaldığımız 2,5 yılı aşkın dönemde  

Türkiye, ülkemiz ve milletimiz açısından 
hayati sonuçları olan çok önemli hadi-
seler yaşadı. Doğrudan milletin oyuyla 
göreve gelen Cumhurbaşkanını kabul-
lenmek istemeyenler, her zamanki gibi, 
kendilerini komik duruma düşürecek iş-
lere kalkıştılar. Davetlerimize iştirak et-
memekten, Meclis’te ayağa kalkmamaya 
kadar, akıllarına gelen her türlü direnişi 
sergilediler. Bilhassa, Beştepe’deki Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşınmamızın 
ardından, bu bina üzerinden şahsımızı ve 
dolaylı olarak partimizi yıpratmaya yöne-
lik, akla hayale gelmeyecek ahlaksızlıklar 
sergilendi. Ülkemize iftihar verici bir eser 
kazandırmanın sevincini bu tür iftiralarla 
gölgelemeye çalışanları, her zaman oldu-
ğu gibi, milletimize havale ettik. Nitekim, 
milletimizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-
ne, kendi evine sahip çıkması karşısında, 
bu tavırları sergileyenler de kendilerine 
çeki düzen vermek zorunda kaldılar. Gel-
mem diyen kim varsa, sonunda bir gün 
Beştepe’nin yolunu öğrendi. 

Diğer yandan Suriye ve Irak’ta giderek kö-
tüleşen durum, ülkemizi hem sınırlarımız 
boyunca, hem de büyükşehirlerimizde cid-
di bir terör tehdidiyle karşı karşıya bırak-
tı. Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek, 
Kürt kardeşlerimizi sokağa çağıran bir si-
yasi partinin ihanet derecesindeki sorum-
suzluğu, çok sayıda kardeşimizin canına 
mal oldu. Yasin Börü ve arkadaşlarının 
da aralarında bulunduğu 50’nin üzerinde 
vatandaşımız, bölücü örgütün taraftarları 
tarafından sokaklarda alçakça katledil-
di. Şüphesiz ki bunun bedelini de milleti-
miz onlara ödetti, ödetecektir. 
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Zorlu İmtihanların Hepsinden 
Yüz Akıyla Çıktık

Bir yanda ana muhalefetin iftiraları, diğer 
yandan terör örgütlerinin giderek hızla-
nan sinsi eylemlerinin gölgesinde 7 Hazi-
ran seçimlerine ulaştık. Bu seçimde Tür-
kiye, 2002 yılından beri ilk defa, istikrar 
ve güven ortamını kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. AK Parti’nin tek başına 
hükümet kuracak çoğunluk elde edeme-
mesi, muhalefet partilerinin de aralarında 
çoğunluğu sağlayacak bir birlik oluştura-
mamaları, ülkemizi yıkıcı bir krizin eşiği-
ne getirdi. Milletimizden aldığımız güçle, 
Anayasa’nın verdiğini yetkileri kullanarak, 
ülkemizi bu siyasi krizden sağ-salim çıkar-
tıp, 1 Kasım seçimlerine ulaştırdık.

Bu iki seçim arasında yaşadığımız bir di-
ğer önemli sorun da, bir süredir sinsi şekil-
de yürütülen terör eylemlerinin, aleniyet 
kazanarak artmasıdır. Ceylanpınar’da 2 
polisimizin evlerinde uyurken terör örgü-
tü tarafından şehit edilmeleri, bizim için 
bardağı taşıran son damla olmuştur. Dev-
let, tüm gücü ve imkânlarıyla terör örgütü-
nün üzerine gitmeye başlamıştır. Çukur ey-
lemleri dediğimiz hadiseler de bu dönem-
de ortaya çıkmıştır. Türkiye, bir yandan 
siyasi istikrarsızlığın, diğer yandan terör 
eylemlerinin, aynı zamanda sınırlarında 
yaşanan tacizlerin kıskacında zorlu bir im-
tihan yaşadı. Hamdolsun, bu imtihanların 
hepsinden de yüz akıyla çıktık.

Seçimlerin yenilenmesi sürecini başarıyla 
yürüterek, siyasi istikrarı tekrar tesis et-

tik. Türkiye, yıllardır demokrasiyi ve eko-
nomiyi güçlendirmek için çalışan AK Parti 
iktidarlarının istikrar ve güven iklimine 
yeniden kavuştu. Askerimizle, polisimizle, 
korucularımızla verdiğimiz mücadeley-
le bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara 
gömdük. Suriye’den sınırlarımıza yönelen 
tehditleri tamamen ortadan kaldırmak 
için de kapsamlı bir operasyonun hazır-
lıklarında son aşamaya geldik. FETÖ’nün 
kamudan, iş dünyasından ve sivil toplum 
faaliyetlerinden tasfiyesi konusunda ciddi 
ilerlemeler kaydettik. 

İşte tam bu aşamada, Türkiye tarihinin en 
büyük ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya 
geldik. Hiç şüphe yok ki, 15 Temmuz dar-
be girişimi, Türkiye’ye ve Türk Milletine 
karşı yapılmış en büyük saldırılardan bi-
ridir. Asker elbisesi giymiş FETÖ mensubu 
teröristler, devletin namuslarına emanet 
ettiği silahları millete çevirerek, ülkemizi 
işgale kalkışmışlardır. O gece nasıl büyük 
bir ihanetle başladıysa, ertesi gün de o de-
rece büyük bir kahramanlık hikâyesiyle ni-
hayete ermiştir. 

Milletimizin canı pahasına verdiği bir 
mücadeleyle başarısızlığa uğrattığımız bu 
darbe girişimi, hepimiz için, başka hiçbir 
şekilde elde edemeyeceğimiz dersler içer-
mektedir. FETÖ başta olmak üzere, terör 
örgütleriyle mücadelenin kararlı ve süratli 
bir şekilde yürütülmemesi halinde, başı-
mıza neler gelebileceğini, 15 Temmuz’da 
hep birlikte gördük. 

Yürüttüğümüz bu mücadeleye karşı, bazı-
ları, örgüt mensuplarının avukatlığına so-
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yunuyorlar. Şunu bilelim ki, bu örgüt çok i-
yi takiyye yapıyor, kendilerini çok iyi gizli-
yorlar. Bu nedenle de, onları savunanların 
ne dediğine fazla takılmıyoruz. Ülkede bir 
yargı ve hukuk sistemi vardır. Türk adaleti 
gereğini yapıyor ve yapacaktır.  Zaman za-
man arkadaşlarıma söylüyorum; size gelip 
gözyaşı dökenler de olabilir. Eğer acırsak, 
acınacak hale gelebiliriz. 

Pensilvanya’daki o terörist başı, 170 ülke-
yi yönettiğini ifade ediyor. Sadece Ameri-
ka’daki charter school’larda şu an itibarıy-
la 75 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.  
Buradan yıllık 700-750 milyon dolar gelir 
elde ediyorlar. Bu kaynak nereden geliyor? 
Amerika devleti ödemeyi bizzat yapıyor. 
Öyle rastgele herkese böyle bir ödeme ya-
pılabilir mi? Yapılmaz. Bütün bu soru işa-
retlerinin cevabını bulmamız gerekiyor.

Aynı şekilde Avrupa ve Almanya’daki ge-
lişmelerde felaket durumdadır. FETÖ ve 
PKK’lı teröristlere her türlü desteği veri-
yorlar. Peki, bu yardımları neden yapıyor-
lar? Güçlenen Türkiye’nin önünü kesmek 
için. Eğer benim bir Bakanıma uçuş izni 
vermiyorlarsa, mutlaka bu soruların ce-
vaplarını bulmamız gerekiyor. 

Fasılları Açarsanız Ne Ala, 
Açmadığınız Takdirde  
Size Güle Güle

Şimdi Avrupalı dostlarımız çıkmışlar, 
“Bundan sonra Avrupa Birliği’yle ilgili ne 
yapacağız?” diyorlar. Bugüne kadar ne yap-
tığınız ortada. Bu nedenle de “ne yapaca-

ğız” demenin bir anlamı yok. Yapacağınız 
tek şey; açmadığınız fasılları yeniden orta-
ya koymaktır. Zaten bundan başka çareniz 
de yok. Fasılları açarsanız ne ala, açmadı-
ğınız takdirde size güle güle. Türkiye sizin 
kapıkulunuz değildir. 

Yakında mağlum olduğu üzere NATO Zir-
vesi var. Bu nedenle bize görüşme talepleri 
geliyor. Ee? Yukarıdan aşağıya 5 tane mad-
de saymışlar. Burada ilk adımı Türkiye’den 
bekliyorlar. OHAL’in kalkması gerektiğini 
söylüyorlar. Bunları geçin, siz ne yapa-
caksınız onu söyleyin. Önce Fransa’daki 
OHAL’i kaldırın. 

Suriye’de başlattığımız Fırat Kalkanı 
Harekâtı, 15 Temmuz’dan çıkardığımız 
dersi, diğer terör örgütleriyle mücadelemi-
ze teşmil etmemizin adıdır. Özellikle Ce-
rablus operasyonu çok çok başarılı olmuş, 
DEAŞ bölgeden def edilmiştir. Ardından 
Rai, Dabık, El Bab operasyonları da başa-
rıyla nihayetlenmiştir. Şimdi sırada Mün-
biç ve Rakka var. Tabi bu operasyonları, 
başta Amerika olmak üzere koalisyon güç-
leriyle beraber yapma niyetindeyiz. Bu ko-
nunun ele alınacağı günübirlik bir Rusya 
seyahatimiz olacak. Burada Sayın Putin’le 
bu meseleyi enine-boyuna görüşeceğiz. 
Temenni ederim ki, Rusya’dan hayırlı bir 
neticeyle döneriz. Yine ayın16’sında da 
Amerika gezimiz var. Orada da yine bütün 
bu konuları enine-boyuna ele alacağız. Bu 
temaslardan hayırlı bir netice alabilirsek, 
gerek Suriye’de, gerekse de Irak’ta yeni bir 
dönemin adımları atılmış olur.
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Nihai kertede, FETÖ’nün, PKK’nın, 
DEAŞ’ın ve diğer terör örgütlerinin ama-
cı aynıdır. Amaç, bu ülkeyi bölmektir, bu 
milleti parçalamaktır, bu devleti çökert-
mektir. İşte buna karşı biz milletimizle 
birlikte ne diyoruz: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Şimdi bütün ar-
kadaşlarımdan benim istirhamım şudur: 
Milletimizi parçalamak, bölmek isteyenle-
re karşı birliğimizi sağlamamız lazım. 16 
Nisan öncesi, Türkiye’nin dört bir yanında 
çok gayret sarf ettiniz. Şimdi bizim 81 vi-
layette Tek Millet anlayışını taçlandırma-
mız lazım. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Gürcü’sü, Abhaza’sı, Boşnak’ı, Roman’ı Tek 
Millet olacağız. 

İkinci olarak, Tek Bayrak diyoruz. Bizim 
bayrağımıza alternatif başka bir bayrak 
asla düşünülemez. Bazı paçavraları bayrak 
yapmak isteyenlerin gereğini yapıyoruz. İş-
te onun için PYD, YPG’nin Suriye’deki he-
veslerini kursaklarında bırakacağız. 

Üçüncü olarak, Tek Vatan diyoruz. Kimse 
780 bin kilometrekarelik bu vatan toprak-
larını bölemez. Kimse böyle bir gayretin, 
hevesin içerisine girmesin. 780 bin kilo-
metrekaresiyle bu vatan bizimdir ve Tek 
Vatandır. Batının uşakları, bazı bölgeleri-
mizde dolaşıp, “Türkiye ayrımcılık, bülü-
cülük yapılıyor” diyorlar. Asıl ayrımcılığı 
kim yapıyor biliyor musunuz? Terör örgü-
tü ve uzantıları yapıyor. Onlar benim va-
tandaşlarıma zulüm ediyorlar. 

Dördüncü olarak, Tek Devlet diyoruz. Dev-
let içinde devlet olamaz.  Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nden başka bizim bir devlet 
anlayışımız asla yoktur.

Darbe girişiminin hemen ardından, “ba-
şaramayacaksınız” diye haykırdığımızda, 
milletimizin gözyaşlarıyla bize eşlik etme-
si, işte bu irfanın bir sonucudur. 15 Tem-
muz gecesi sokakları, meydanları dolduran 
milyonlarca insan, bayrağının indirileme-
yeceğini, ezanının susturulamayacağını, 
ülkesinin işgal edilemeyeceğini söylerken, 
bu uğurda hayatını ortaya koyarken, aynı 
zamanda bizim üzerimizdeki sorumlulu-
ğu da katbekat artırmıştır. Bu vesileyle, 
milletimizin ve devletimizin bekası için, 
15 Temmuz gecesi ve terörle mücadelede 
hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı di-
liyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 

Ne Yüzde 51,4 AK Parti’nin,  
Ne de Yüzde 48,6 CHP’nin Oyudur

Değerli arkadaşlar,

Hiç şüphesiz, hukuken AK Parti’den uzak 
olduğumuz dönemin en son ve en önemli 
sınaması 16 Nisan halkoylamasıydı. Türki-
ye 16 Nisan tarihine durup dururken gel-
memiştir. Bu meselenin, yönetim sistemi 
tartışmaları açısından bakarsanız 200 yıl-
lık, daha güncel gelişmeler açısından ba-
karsanız da 10 yıllık geçmişi vardır. Türki-
ye için parlamenter sisteme geçiş, Osmanlı 
döneminde yapılmış bir tercihti. Cumhuri-
yet döneminde de bu tercihte ısrar edilmiş, 
böylece 2007 yılına kadar gelinmiştir. Dar-
beler, muhtıralar, koalisyonlar, krizler, ka-
oslar içinde geçen bu uzun dönemi, kimse-
nin “Dikensiz gül bahçesi” gibi göstermeye 
hakkı yoktur. 
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2007 yılında, sistem bir kez daha tıkandı-
ğında, artık bu işin böyle gitmeyeceği or-
taya çıkmıştı. Anayasaya, teamüllere, açık 
hükümlere rağmen dayatılan 367 garabe-
ti, amaçlananın tam tersi bir sürecin baş-
lamasına vesile olmuştur. O yıl Türkiye, 
sadece Meclis’ini yenilemekle kalmamış, 
Cumhurbaşkanının seçim yöntemini de 
değiştirmiştir. Bu kararın verildiği gün, 
Türkiye’de yönetim sisteminin fiilen de-
ğiştiği gündür. 16 Nisan’da, bu karar ete 
kemiğe büründürülmüş, Anayasaya derç 
edilmiştir. 

Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de halk 
tarafından seçilen, her ikisi de yürütme 
yetkileriyle donatılmış iki yönetici yok-
tur, olamaz. Ülkemizde Cumhurbaşkanla-
rı, darbe yönetimleri tarafından vesayetin 
bekçisi olarak tasavvur edilerek, sembolik 
olmanın çok ötesinde yetkilerle teçhiz edil-
mişti. İşte bu çarpıklık, yönetim sistemi-
nin kökten değişimiyle, Cumhurbaşkanını 
bambaşka bir konuma getirmiştir. Hal-
koylaması kampanyası boyunca, dilimizin 
döndüğünce bu sistemin ne olduğunu, ül-
kemize hangi faydaları sağlayacağını mille-
timize anlatmaya çalıştık. 

16 Nisan’da demokratik haklarını kulla-
nan 50 milyon vatandaşımızın tamamına 
teşekkür ediyorum. Anayasa değişikliği-
ne “evet” diyerek, bu tarihi bir dönüşüme 
katkı veren 25 milyon 200 bine yakın va-
tandaşıma hassaten şükranlarımı sunu-
yorum. Bu vesileyle tabi ki ‘hayır’ diyen 
vatandaşlarıma da, demokratik haklarını 
kullanma yolunda gayret sarf ettikleri için 
teşekkür ediyorum. Bizim ‘hayır’ diyenlere 

şükranımız, onların da ‘evet’ diyenlere şük-
ranını gerektirir. 

Burada bir hatırlatma daha yapmak istiyo-
rum. Referandumdaki yüzde 51,4 AK Parti 
oyu değildir. Ama şunu da söyleyeyim: Yüz-
de 48,6 da CHP oyu değildir. 2019’da, önce 
yerel seçimler, ardından da Parlamento ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştiri-
lecek. İşte bu seçimlerde her şey daha net 
ortaya çıkacaktır.

Referandumun ardından birileri boş dur-
muyor. Bunlar, Yüksek Seçim Kurulu ka-
rarlarının kesin olmasına rağmen, referan-
dum sonuçlarını Anayasa Mahkemesi’ne 
götürdüler. Anayasa Mahkemesi’nin açık-
lamasından sonra da Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’ne (AİHM) gidiyorlar. Yahu 
AİHM’nin böyle bir görevi yok ki. Tabi ye-
nilen pehlivan yenilgiye doymuyor. Onun 
için onlara diyorum ki, sabırlı olun, 2019 
seçimlerine iyi hazırlanın ve milletin gön-
lüne girmenin yollarını öğrenin. 

16 Nisan’da kullanılan oyun da, çıkan 
evet rakamının da, Türk demokrasisinde 
bir rekor olduğunu özellikle belirtmek is-
tiyorum. Demokrasimiz, milletimizin 15 
Temmuz’da kanlarıyla, 16 Nisan’da ise san-
dığa yansıttıkları güçlü iradeyle rüştünü is-
pat etmiştir. Bundan sonra demokrasimiz 
hakkında görüş beyan eden herkesin, bu 
gerçeği göz önünde bulundurmasını isti-
yoruz. Hem bizim açımızdan, hem hukuki 
olarak, hem de milletimizin gündemindeki 
yeri itibariyle 16 Nisan artık geride kalmış-
tır. Bundan sonra tüm enerjimizi, dikkati-
mizi, planlarımızı 2019 seçimlerine göre 
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yapmak mecburiyetindeyiz. Diğer partile-
re de aynı tavsiyede bulunuyoruz. 

Bizim, Rehavete Kapılma, 
Milletimizin Rotasından Çıkma 
Hakkımız Asla Yoktur

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız tüm bu tecrübelerin bize ver-
diği dersleri, şöyle özetle tekrarlamakta 
fayda görüyorum. Eğer yaşadıklarımızdan 
ders çıkartmazsak, yarın benzer sıkıntılara 
yeniden duçar olmamız kaçınılmazdır. Şa-
yet milletimizin bize verdiği desteğin de-
vam etmesini istiyorsak, böyle bir hataya 
düşmemeliyiz. Bunun için; bizim, hiçbir 
terör örgütüne karşı müsamaha gösterme 
hakkımız yoktur. Bizim, bu ülkenin tek 
bir kuruşunu dahi çar-çur etme hakkımız 
yoktur. Bizim, milletimizin huzuru, refa-
hı, geleceği için yapılması gereken hiçbir 
çalışmayı öteleme, savsaklama hakkımız 
yoktur. Bizim, rehavete kapılma, hele hele 
milletimizin rotasından çıkma hakkımız 
asla yoktur. 

AK Parti, 15 senede Cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş yatırımları yaptı, yapmaya da 
devam ediyor. Bizim millet olarak bu yatı-
rımları yapma gücümüz var. Eğer yatırım-
ları yapmazsak, çalışmazsak, şehitlerimize 
ve gazilerimize mahçup oluruz. Öyleyse 
daha çok çalışacağız ve daha çok insana 
ulaşacağız. Bizi duymamış olana sesimizi 
duyuracağız, bizi tanımamış olana kendi-
mizi tanıtacağız.

Geçtiğimiz gün Kars’ta Ani Harabeleri-
ni dolaştık. Ardından bir köylümüzün 
evine çat kapı uğradık. Ev sahibi hanım 
kardeşim bizi görünce şaşırdı. Hanım 
kardeşime,“Bize ikram edebileceğin bir 
şeyin var mı?” diye sordum.  “Ne demek 
Cumhurbaşkanım, buyurun” dedi ve kapı-
yı açtı. Bu hanım kardeşim evinde ne var-
sa hazırladı ve sofrada dertlerini dinledik. 
Bu insanlar bizim insanlarımız. Onlar Kürt 
müdür, Türk müdür, Zaza mıdır bilmiyo-
rum. İşte parti olarak vatandaşımızın kapı-
sını çalmalı, sofrasına oturmalı ve onlarla 
hasbihal etmeliyiz. 

Toplumun hiçbir kesimini ihmal etmeye-
ceğiz. Özellikle gençlere ve kadınlara özel 
önem vereceğiz. Bunun için kendimizi sü-
rekli yenileyeceğiz. Gençlere ulaşmak için 
hangi yenilikleri yapmamız gerekiyorsa ya-
pacağız. Ben de eşime ve Kadın Kolları Baş-
kanımız Semiha Ekinci Hanımefendi’ye 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesi 
için çalışan, işçisinden iş adamına, esna-
fından çiftçisine tüm kesimleri destekle-
yeceğiz. Büyüme oranımızı yükselteceğiz. 
Üretimi, ihracatımızı artıracağız. İstihda-
mı artıracağız. Enflasyonu düşüreceğiz. Fa-
izleri mutlaka aşağıya çekeceğiz. Mevcut 
projeleri süratle tamamlayacak, yenilerini 
hemen devreye alacağız. 

Özellikle savunma sanayi projelerimiz 
bizim için kritik öneme sahiptir. Bu alan-
da ülkemize yüksek teknoloji katkısı ol-
mayan hiçbir proje, bizim için muteber 
değildir. Terörle mücadele ve Suriye ope-
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rasyonlarında yaşadığımız tecrübeler, sa-
vunma sanayinin tüm alanlarında kendi 
kendine yeterli bir ülke haline gelmemizin 
en stratejik önceliğimiz olduğunu göster-
miştir. Bunlarla birlikte eğitimde, sağlıkta, 
adalette, güvenlikte, şehirleşmede, sosyal 
yardımlarda kat etmemiz gereken önemli 
mesafeler vardır. 

AK Parti, en zor dönemde dahi iki husus-
tan vazgeçmemiştir. Bunlardan biri özgür-
lük-güvenlik dengesini gözetmek, diğeri 
de ekonomideki önceliklerimiz ve yatırım-
larımızdan asla vazgeçmemektir. Bugün, 
dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin 
saldırılarına maruz kalmasına rağmen, 
mücadelesini demokrasi ve hukuk içinde 
yürüten bir ülke olmamızın gerisinde, işte 
bu anlayış vardır. Aynı şekilde, etrafımız 
ateş duvarıyla çevrili olmasına, içimizde 
de benzer görüntüler ortaya çıkartılmaya 
çalışılmasına rağmen, büyüme rakamları-
mızla, büyük yatırımlarımızla hala en ön-
lerde yer almamızın sırrı da budur. Önü-
müzdeki yıllarda da demokrasi, hukuk ve 
yatırımlar konusundaki hassasiyetlerimiz-
den vazgeçmeyeceğiz. 

Yolumuz Uzun, Vazifemiz Ağırdır

Değerli kardeşlerim,

Bizim sizlerle olan yol arkadaşlığımız, 
öyle pamuk ipliğine bağlı değildir. Bizim 
muhabbetimiz rüzgâra göre yön değiştir-
mez. Çünkü bizim kardeşliğimiz ahiret 
kardeşliğidir. Bizim dava arkadaşlığımız 
Ervah-ı Ezelde, Levh-i Kalemde yazılmış-
tır. Ama dava adamlığı kolay değildir. Ne 
diyor üstad Necip Fazıl:

“Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük!..

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.”

Evet, bizler hor da olsa, öksüz da olsa bu 
davayı taşımaya talip olduk. Kimse bizi 
buna zorlamadı. Her birimiz, kendi irade-
mizle, kendi tercihimizle bu meşakkatli 
yola revan olduk. Sonunda rütbe, mevki, 
makam, mal ummadan, hiçbir şey hesap 
etmeden çıktığımız yol, bizi işte buralara 
getirdi. Elbette bu ağır yükü çekemeyenler 
de oldu, olacaktır. Onları ademe mahkum 
ediyor, değerlendirmesini milletimize bı-
rakıyoruz. Şu da bir gerçek ki, bugüne ka-
dar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de 
iflah olan kime görmedik. 

İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız-
da saflarımızı daha sıkılaştırarak devam 
ettireceğiz. 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 
Olağanüstü Kongremizden partimizin 
güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Ola-
ğan kongre sürecini fırsat bilerek, bu güç-
lenmeyi aşağıdan yukarıya doğru ve karar-
lı bir şekilde sürdürmeliyiz. Kaybedecek 
zamanımız yok. Yolumuz uzun, vazifemiz 
ağırdır. Önce mahalli seçimlerin, ardından 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçim-
lerinin yapılacağı 2019 yılına kadar geçe-
cek süreyi çok iyi değerlendirmek mecbu-
riyetindeyiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin. Hakk’a ve halka hizmet yolunda 
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Mevla’m bize güç versin, kuvvet versin. 
Rabbim yol arkadaşlığımızı daim ve kaim 
eylesin.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
aileme yeniden katılıyor olmanın, bu çatı 
altında yeniden sizlerle bir araya gelme-
nin sevinci, heyecanı, mutluluğu içinde 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Muhabbetiniz, coşkunuz, ahde ve-
fanız için her birinize gönülden teşekkür 
ediyorum.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, 
yurt içinden ve yurt dışından kongremizi 
şereflendiren kıymetli misafirler, sevgili 
yol arkadaşlarım, değerli hanım kardeşle-
rim, sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
ve elbette hasretle selamlıyorum. Allah’ın 

selamı, rahmeti, bereketi, hepinize, hepi-
mize olsun.

Adalet ve Kalkınma Partimizin Üçüncü 
Olağanüstü Büyük Kongresi’nin, parti-
miz, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, 
dünyanın dört bir yanındaki tüm dost ve 

Bu Kongre, AK Parti İçin 
Bir Yeniden Diriliş ve 
Kuruluş Kongresidir

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi Açış Konuşması 
Ankara | 21 Mayıs 2017
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kardeşlerimiz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Bu vuslat kongresi için 81 vi-
layetimizden salonumuzu teşrif eden tüm 
kardeşlerime Ankara’ya hoşgeldiniz diyo-
rum. Yurt dışından teşrif ederek bu mutlu 
günümüzü bizlerle paylaşan misafirlerimi-
ze, ayrıca hoş geldiniz diyorum.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bugüne 
kadar, AK Parti teşkilatında görev almış; 
Genel Başkanlarımıza, kurucularımıza, 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri-
mize,  bakanlarımıza, milletvekillerimize, 
il-ilçe-belde başkanlarımıza, belediye baş-
kanlarımıza, il genel ve belediye meclis 
üyelerimize, köy-mahalle temsilcilerimize, 
sandık müşahitlerimize, Burada ifade ede-
mediğim tüm gönüldaşlarımıza şükranla-
rımı sunuyor, her birini ayrı ayrı selamlı-
yorum. Birlikte yol yürüdüğümüz kardeş-
lerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara 
Allah’tan rahmet diliyor, hatıralarını hür-
metle yad ediyorum. 

Hanımlar!..

Türkiye’de hanımları siyasetin asli unsu-
ru haline getirmiş bir partinin kurucusu 
olarak, ilk günden beri sizlerle yol yürüyor 
olmanın memnuniyetiyle her birinize şük-
ranlarımı sunuyorum.

Gençler!..

Siyasete gençlik kollarında başlamış birisi 
olarak, sizlerin emeğinin bu parti için ne 
kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum 
ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Seçilme yaşını 18’e düşürürken, bunu laf 

olsun diye, kâğıt üzerinde kalsın diye yap-
madık. Bu kongremizden başlayarak, her 
seçimde, her kademede gençlerimize ver-
diğimiz sözleri yerine getireceğiz. Çünkü 
bu hareketin başlangıcından bugüne ka-
dar elde ettiği tüm başarılarda hanımları-
mızın ve gençlerimizin çok büyük payı var. 

Her zaman ifade ettim, burada bir kez da-
ha tekrarlıyorum: AK Parti, yolu da, kaderi 
de ülkemizle ve milletimizle bütünleşmiş 
bir partidir. Türkiye’nin demokrasisi, eko-
nomisi, kalkınması, güvenliği için gayret 
eden, ter döken, fedakârlık yapan herkese, 
buradan teşekkür borcumuz vardır. Vatan 
müdafaası için sınırlarımız ötesinde ve sı-
nırlarımız içinde görev yapan kahraman 
askerlerimize teşekkür ediyorum. Evimi-
zin, mahallemizin güvenliğinden küresel 
suç faaliyetlerine kadar geniş bir alanda 
bizim huzurumuz için görev yapan polis-
lerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütle-
riyle mücadelemize önemli katkı sağlayan 
güvenlik korucularımıza teşekkür ediyo-
rum. Hangi kurumda, hangi konumda, ne-
rede görev yaparsa yapsın, ülkemizin, mil-
letimizin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, 
hedeflerine ulaşması için emek veren tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii en 
büyük teşekkürü, en büyük şükranı, en bü-
yük takdiri 80 milyonun tamamıyla mille-
timiz hak ediyor. Bize güvendiği, inandığı, 
destek verdiği, en zor zamanımızda dahi 
yanımızda yer aldığı için, milletimin her 
bir ferdine yürekten teşekkürlerimi sunu-
yorum. 

Biliyorsunuz, 8 gün sonra İstanbul’un Fet-
hinin 564’üncü yıldönümüne ulaşacağız. 
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Bu vesileyle, coğrafyamızdaki ilk devle-
timizi kuran Süleyman Şah’tan Osman 
Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Ga-
zi Mustafa Kemal’e kadar bu toprakları va-
tanımız haline getiren tüm abide isimleri, 
rahmetle, hürmetle yad ediyorum. 

Evet... Nerede Kalmıştık...

Kardeşlerim,

Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 27 Ağustos 
2014 tarihinde, yine bu salonda sizlerle 
“Her bitiş yeni bir başlangıçtır” diyerek he-
lalleşip ayrılmıştık. Tabii bu, sadece huku-
ki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman 
ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de, hüzünle-
rimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak ya-
şadık. İşte şimdi de, tam 998 gün sonra yi-
ne aynı solanda, “Evet... nerede kalmıştık...” 
diyerek, yeniden bir aradayız. 

Cumhurbaşkanlığına aday olurken, bunun 
bir Hatime değil Fatiha olduğunu, yeni bir 
başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Bugün 
bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fati-
ha’mızı okuyor, daha büyük hedefler için, 
daha çok çalışmak üzere, yeni bir başlan-
gıç yapıyoruz. 

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla... 
Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun. O, 
Rahman’dır, Rahim’dir. O ki, din gününün 
sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak 
senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. 
Bizi, kendisine nimet verdiklerinin yoluna 
ilet. Gazaba uğrayanların, sapkınların yo-
luna değil.” Amin.

Evet, 16 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda, 
sadece Rabbimizden yardım istedik, mil-
letimizden destek talep ettik. Milletimizin 
dudaklarından dökülen hayır dualarına, 
en az sandıkta kullandığı oy kadar önem 
verdiğimiz için, 16 yıldır sürekli büyüye-
rek, güçlenerek bugünlere geldik. Gönül 
kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gör-
düğümüz için, içeride ve dışarıda maruz 
kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik 
ayakta durabildik. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışına sıkı sıkıya sarıldığımız 
için tüm zor zamanlarımızda milletimi-
zi yanımızda bulduk. Bu ülkede güvenlik 
kaygılarıyla demokrasi taleplerinin aynı 
anda karşılanabileceğini gösterebildiğimiz 
için, 81 vilayetimizin tamamında karşılık 
bulan tek parti olabildik. Kentinden köyü-
ne, en mutena semtinden en mütevazi kö-
şesine kadar ülkemizin tamamına hizmet 
ettik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerji-
ye, sanayiden haberleşmeye tüm hizmetle-
ri götürmek suretiyle, herkesi bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. 

Türkiye’nin gücünün ve imkânlarının, 
kendi vatandaşlarıyla birlikte dünyanın 
her yerindeki mazlumlara, mağdurlara, 
gariplere kucak açmaya yettiğini gösterdi-
ğimiz için, nereye gitsek muhabbetle karşı-
lanıyoruz. “Muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkmış Türkiye” idealinin, ancak 
tarihimize, kültürümüze, değerlerimize, 
ecdadımızın hatırasına sahip çıkarak ha-
yata geçirilebileceğini ispatlayarak, mille-
timizin her kesimine ulaştık. Eğer 16 yıl 
sonra dahi hala “AK Parti nedir” diye so-
ranlar varsa, AK Parti işte budur. 
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Partimizi Milletimize Hizmetkâr 
Olacak Bir Anlayışla Dizayn Ettik

Değerli kardeşlerim,

Büyük kongrelerimiz, hasret giderme ve 
parti organlarında görev alacak arkadaşla-
rımızı belirlemenin yanında, kapsamlı bir 
muhasebe ve murakabe yapmanın da vesi-
lesidir. Şimdi sizlere, kuruluşumuzdan bu-
güne kadar geçen 188 aylık dönemde ya-
şadıklarımızı kısaca özetlemek istiyorum.

2001 yılının Ağustos ayında AK Parti’yi 
kurarken, isminden ve programından baş-
layarak, partimizi her şeyiyle milletimize 
hizmetkâr olacak bir anlayışla dizayn et-
tik. Türkiye’de kuruluşu tepeden tabana 
doğru değil, tabandan tepeye doğru ger-
çekleştirilmiş ilk ve tek parti, AK Parti’dir. 
Bunun için “AK Parti milletin partisidir” 
diyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 
16 yıla yakın zamanda, milletimizin ema-
netinin hakkını vermenin gayreti içinde 
olduk. Dünyada, normal demokratik dü-
zen içinde, faaliyete başlamasından 16 
ay gibi kısa bir süre sonra, çok güçlü bir 
şekilde iktidara gelen pek az parti örneği 
vardır. Bu durum sorumluluğumuzu da-
ha da artırmıştır. 

Milletimizin AK Parti’yi kısa sürede bu ka-
dar güçlü bir şekilde sahiplenmesinin se-
bebini, bizden önceki dönemlerde yaşanan 
hadiselere baktığımızda, daha kolay anla-
yabiliriz. 1990’lı yıllar boyunca yaşanan 
hadiselerin her biri, ülkemizin demokrasi-
si ve ekonomisi üzerinde yıkıcı tahribatla-

ra yol açmıştı. Hatırlayınız o günleri... Üst 
üste yaşadığımız krizler sebebiyle ekono-
mimiz batmıştı. En ağırı 28 Şubat olan mü-
dahaleler sebebiyle demokrasimiz ağır ya-
ralar almıştı. Vesayet güçlerinin kıskacın-
daki siyasi partilerin, temsil ettikleri milli 
iradeyle irtibatları neredeyse tamamen ke-
silmişti. Devletle siyaset ve siyasetle ahlak 
arasındaki ilişki kirlenmişti. 

Bu yüzden; milletimiz istikrar istiyordu. 
Milletimiz güven istiyordu. Milletimiz 
huzur istiyordu. Milletimiz inancından kı-
yafetine, dilinden meşrebine her konuda 
özgürlük istiyordu. Milletimiz hizmet is-
tiyordu, yatırım istiyordu. Milletimiz yarı-
nından kaygı duymak değil, geleceğinden 
emin olmak istiyordu. Milletimiz devleti-
nin vesayet güçlerine değil kendisine hiz-
met etmesini istiyordu. 

AK Parti, milletimizin işte tüm bu talep-
lerinin, beklentilerinin, umutlarının bir 
tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. AK Parti, 
ilk günden beri siyasetteki yerini hep mil-
letin durduğu yer olarak tarif etmiştir, bu-
gün de aynı tarifi yapmaktadır. 

3 Kasım seçimlerinde partimiz yüzde 34 
oyla Meclis’te 365 milletvekilliği elde etti-
ğinde, bize oy vermiş olsun olmasın, mil-
letimizin neredeyse tamamı rahatlamış, 
geleceğine ümitle bakmaya başlamıştı. O 
günden bugüne her seçime, milletimizin 
bu umudunu tazeleyerek girdik, girmeye 
devam edeceğiz. 

AK Parti’yi var eden de, bunca yıldır ayak-
ta tutan da işte bu umuttur, bu umudu diri 
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tutmasıdır. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’nin 
gündemi değişmiştir, öncelikleri değiş-
miştir, sıkıntıları değişmiştir, beklentileri 
değişmiştir. Değişmeyen yegâne şey, tüm 
bunları karşılayabilen tek partinin AK Par-
ti olduğu gerçeğidir. AK Parti demokrasi-
nin teminatıdır, AK Parti değişimin temi-
natıdır, AK Parti reformun adresidir.

AK Parti olarak sürekli hedeflerimizin çıta-
sını yükselterek, kemiyetle birlikte keyfiye-
te de önem vererek, mazeret yerine çözüm 
üreterek, milletimizin gönlünün başköşe-
sindeki yerimizi korumayı başardık. Kera-
meti hiçbir zaman kendimizde görmeden, 
işin sırrının yaptığımız hizmetler olduğu-
nun bilinciyle, mücadeleden mücadeleye 
koştuk. Değişimin öncülüğünü sürdürebil-
menin, özünü koruyarak kendini sürekli 
yenilemekten geçtiği hakikatini unutma-
dan, hep ilk günkü heyecanla çalıştık. 

Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Biz Bu 
Yoldan Dönmeyeceğiz

Bu uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yol-
culukta elbette yorulanlar oldu, elbette 
yolunu kaybedenler oldu, elbette çeşitli 
sebeplerle geride kalanlar oldu. Ama AK 
Parti olarak bizim ne menzilimiz değişti, 
ne kararlılığımız eksildi, ne de milletimizle 
aramızdaki rabıta zayıfladı. Gece gündüz 
gittiğimiz bu uzun ince yolda, Allah’ın iz-
ni, milletimizin desteğiyle daha kat edecek 
çok yolumuz var. Rabbim ömür ve imkân 
verdikçe, milletimize hizmet yolunda hep 
birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü 
bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir 

yoldur. Çünkü bu, kendimizle birlikte ço-
cuklarımızın, torunlarımızın geleceğini 
de şekillendirecek bir yoldur. Onun için 
“Kim dönerse dönsün, ben dönmezem bu 
yoldan” diyorum... İster 3 Kasım 2002’de 
olduğu gibi Meclis’e sokmasınlar... İster 
2008’de olduğu gibi partimizi kapatmaya 
çalışsınlar... İster 2013’te olduğu gibi so-
kakların altını üstüne getirsinler... İster 15 
Temmuz’da olduğu gibi darbe yapıp canı-
mıza kast etsinler... Ne yaparlarsa yapsın-
lar biz bu yoldan dönmeyeceğiz... Allah’a 
can borcumuzdan, milletimize hizmet 
borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız 
yok... Yarın milletimizin karşısında boynu-
muz büküp mahcup durmaktansa, bugün 
içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına 
dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza 
gösteririz. Ölümden öte yol olmadığını bi-
liyoruz. 

Bugüne kadar Allah’tan her şeyin hayırlı-
sını istedik. Siyasetin de, iktidarın da, ba-
şarının da, hatta rakibin bile hayırlısı için 
dua ettik. Şu saatten sonra da, ülkem için, 
milletim için, ümmetim için, insanlık için 
hayırlı olmayan hiçbir şeyin bizim nezdi-
mizde yeri yoktur, olamaz. Buradan mille-
time sesleniyorum. Eğer Tayyip Erdoğan’ın 
ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan 
en küçük bir tavrını, davranışını, icraatını, 
sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı 
her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini ya-
pın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip 
Erdoğan’ın tüm hakları size helaldir. Ben 
de şimdiden milletimden helallik istiyo-
rum. Ne diyor şair:
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“Daha senden gayri âşık mı yoktur?

Nedir bu telâşın ey deli gönül.

Hele bir düşün devr-i Adem’den beri

Neler gelmiş geçmiş, say deli gönül.»

Evet, Biz bu dünyanın fani olduğunu hiç 
aklımızdan çıkarmadık. En sadık yarimi-
zin toprak olduğunu hiç unutmadık. Rab-
bimin yardımıyla, 40 yıllık siyasi hayatı-
mızda inancımıza ve milletimize ihanet 
noktasına hiç düşmedik. Eksiklerimiz, ha-
talarımız elbette olmuştur, ama ihanetimiz 
asla vaki değildir. İnşallah bundan sonra 
da, yine Rabbimin yardımı ve milletimizin 
yol göstermesiyle, hak olan yoldan sapma-
dan, hizmetlerimize devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin FETÖ’yle mücadelesini, 
PKK’yla mücadelesini, DEAŞ’la mücadele-
sini, diğer terör örgütleriyle mücadelesini, 
bölgesindeki envai çeşit güçle mücadelesi-
ni, işte bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. 
Bizim kimseye karşı kişisel bir husumeti-
miz yoktur. Ama bu ülkenin ve aziz milleti-
mizin hakkının, hukukunun yenilmesine, 
geleceğinin tehlikeye atılmasına da asla 
rıza gösteremeyiz. Kendi ülkesine, ken-
di milletine karşı ihanet içine giren kim 
olursa olsun, gözünün yaşına bakmadan 
gereğini yerine getirmek, milletimize kar-
şı sorumluluğumuzun icabıdır. İsterse ba-
bamın oğlu olsun, kimin böyle bir yanlışı 
varsa, onun karşısında yer alırım. Kimse-
ye karşı peşin husumetimiz olmadığı gibi, 
kimseye diyet borcumuz da bulunmuyor. 

Milletimiz için çalışan, ülkemize katkı sağ-
layan herkese kucağımızı nasıl sonuna ka-
dar açmışsak, milletimize ihanet edenlere, 
ülkemize zarar verenlere karşı da yumru-
ğumuzu o kadar sert tuttuk. Elbette maz-
lumun, mağdurun hakkını korumak göre-
vimizdir. Ama bu, mazlum kılığına girmiş 
zalimlerin oyunlarına teslim olacağımız 
anlamına asla gelmiyor. Takiyyeyle, yalan-
la, dolanla, iftirayla yıllarca milletimizin 
tertemiz duygularını istismar edenlerin 
yüzlerindeki maske düşmüştür. Milletimi-
zin saygı duyduğu tüm değerleri kullana-
rak, adeta insanlarımızın kanını, iliğini sö-
mürenlerin oyunları, önce 17-25 Aralık’ta, 
sonra da 15 Temmuz’da tüm çıplaklığıyla 
ortaya çıkmıştır. 

Herkesi, FETÖ’yle Mücadelemizde 
Bize Destek Vermeye Davet 
Ediyorum

FETÖ’yle mücadelede bulunduğumuz yere 
bir anda gelmedik. 17-25 Aralık emniyet-
yargı darbe girişiminin ardından, bu yapı-
nın tüm mensuplarına çağrı yaptık. Tespit 
ettiğimiz alçaklıkları ifade ettikten sonra, 
“Tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet 
olan bu yapının gerçek yüzünü görün ve 
bir an önce orayı terk edin” dedik. Bu çağ-
rımıza kulak vererek, ihanet çetesiyle ilgi-
sini kesenler kendilerini kurtardılar. Ama, 
bu açık ihanete rağmen özel haberleşme 
programlarını kullanarak, sendikalarına, 
derneklerine, vakıflarına üyeliklerini sür-
dürerek, bankasına para yatırarak, kurum-
larına destek olarak örgütü destekleyenler 
için yapacak bir şeyimiz kalmadı. 15 Tem-
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muz darbe girişimi, bu alçak örgütün gözü-
nü nasıl kan bürüdüğünü, inkâra ve tevile 
imkan vermeyecek şekilde ortaya koymuş-
tur. Bakınız bir şairimiz 15 Temmuz gece-
sini nasıl anlatıyor:

“Dudağında tekbir, elinde bayrak,

Namusun şiarı yiğitler gördüm,

Bağrına gül gibi bastı şu toprak,

Ölümü öldüren şehitler gördüm. 

…

Delerken bağrını kurşun utandı,

Her şey unutuldu, mevzu vatandı, 

Kınalı Hasanlar kurban adandı,

Nene Hatun, Koca Seyitler gördüm. 

Evet, 15 Temmuz işte böyle bir büyük kı-
yamdı. Örgütün mensuplarını tanıyanlar 
çok iyi bilir ki, 15 Temmuz’a rağmen, bu 
yapı içindeki kimselerde samimi bir piş-
manlık alameti yoktur. Bu eli kanlı örgütle 
mücadele kapsamında kamudan yapılan 
ihraçlar, gözaltılar, tutuklamalar, soruştur-
malar ve diğer tedbirler, bir mecburiyettir. 
Türkiye’nin ve Türk Milletinin, bu örgütün 
bir başka ihanet teşebbüsüne daha taham-
mülü yoktur. Eğer bu mücadele gerektiği 
gibi güçlü şekilde yürütülmezse, ülkemiz 
çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya 
kalacaktır. Bunun için herkesi, ucu en ya-
kınlarımıza dokunsa bile, bu mücadeleye 
destek vermeye davet ediyorum. 

Avukatlar aracılığıyla yürütülen kirli pa-
zarlıklarla, göz boyamaya yönelik itirafçı-
lık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırıl-

masına izin vermeyeceğiz. FETÖ’yle mü-
cadelenin, milletimizin fedakârlıklarına 
layık olacak ve maşeri vicdana halel getir-
meyecek yöntemlerle sürdürülmesi şarttır. 
Bu konuda, önümüzdeki dönemde çok da-
ha hassas, çok daha dikkatli, aynı zamanda 
çok daha kararlı bir mücadele yürütülme-
sini temin edeceğiz.

Geçmişte nasıl eğitim ve ‘insanı yardım’ 
kılıfında devletimizin kurumlarına sızdı-
larsa, bugün de aynı istismarı dünyanın 
160 ülkesinde yapıyorlar. Nasıl? O ülkele-
rin ileri gelenlerinin çocuklarını ‘eğitim’ 
adı altında zehirliyorlar. Kendi aralarında 
Pensilvanya’daki şarlatana ‘kainat imamı-
mız’ diyorlar.  Tüm bu oyunların arkasında 
acaba hangi güçler var diye düşündük mü? 
Bu coğrafyada bin yıldır nice ihanetlerin, 
nice saldırıların üstesinden gelen milleti-
miz Allah’ın izniyle FETÖ ihanet çetesinin 
kökünü de kazıyacaktır. 

Terör Örgütü ve Destekçilerini 
Zor Günler Bekliyor

Kardeşlerim,

Aynı şekilde, bölücü terör örgütüne karşı 
da kararlı bir mücadele sergiliyoruz. Do-
ğu ve Güneydoğu Anadolu’muzda uzun 
zamandır yaşanan sıkıntıları çözmek için 
attığımız adımlara samimi karşılık veren-
lere sevgimiz ne kadar derinse, uzattığımız 
eli ısıranlara karşı hiddetimiz de o kadar 
sert olmuştur. Esasen son 3-4 yıldır yaşa-
dığımız süreç, bölücü terör örgütünün ger-
çek yüzünü ortaya çıkartması bakımından 
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hayırlı olmuştur. 2015 yılındaki çukur ey-
lemlerinin üstesinden bölge halkının des-
teğiyle gelebilmemizde, 2013 yılından iti-
baren yaşadığımız tecrübenin çok büyük 
katkısının olduğuna inanıyorum. 

Bölücü örgütün binbir vaatle, binbir yalan-
la yanına çekmeye çalıştığı Kürt kardeşle-
rimiz, kendilerine asıl sahip çıkanın, gü-
venliği ve geleceği için fedakârlık yapanın, 
örgüt değil devleti olduğunu, bu dönemde 
açıkça görmüştür. Kendilerine demokra-
tik zeminlerde her türlü imkân tanındığı 
halde, iradelerini götürüp örgüte teslim 
edenlerin esamesi artık hiçbir yerde okun-
muyor. Son zamanlarda ağır darbeler alan 
terör örgütünü ve silahla aralarına mesafe 
koymayan destekçilerini, her bakımdan 
çok daha zor günler bekliyor. 

Türkiye, ayağındaki bu bölücü terör pran-
gasından kurtulma yolunda emin adımlar-
la ilerlemektedir. Türkiye’de başaramadık-
ları ihaneti, komşu ülkelerde hayata geçir-
menin çabası içinde olanların heveslerini, 
inşallah, oralarda da kursaklarında bıraka-
cağız. Ülkemizin güney sınırları boyunca 
bir terör oluşumu organize etmeye çalı-
şanlar, bu milletin istiklali ve istikbali için 
neler yapabileceğini görmek istiyorlarsa 
dönüp tarihe baksınlar. O kadar uzağa git-
mek istemiyorlarsa, 15 Temmuz gecesine 
baksınlar. Hala meselenin ne olduğunu 
kabul etmek istemeyenlere ise, meramı-
mızı er meydanında anlatmaktan başka 
çaremiz kalmıyor demektir. Namert kaçar, 
mert dövüşür. Biz, hiçbir zaman kaçanlar-
dan olmadık. 

Bölgede kiminle yol yürüyecekleri konu-
sunda kafası karışık olanlar şu gerçeği bil-
sinler: Bir yanda 80 milyon vatandaşı, bu 
topraklardaki bin yıllık geçmişi, 2 bin 200 
yıllık devlet geleneği ile Türkiye Cumhu-
riyeti, diğer yanda ne idüğü belirsiz, her-
kesin dilediği gibi kullanabildiği terör ör-
gütleri vardır. Tercih, işte bunlar arasında 
yapılacaktır. 

Bir kez daha ifade ediyorum. FETÖ’den 
PKK’ya ve DEAŞ’a kadar, terör örgütleri-
nin, ihanet çetelerinin hiçbiriyle meselem 
şahsi değildir. Buradaki mesele, ülkemizin 
ve milletimizin istiklali, istikbali, bekası 
meselesidir. Ortada şahsi bir mesele olma-
dığı için, benim kimseyi affetmem veya ce-
zalandırmam söz konusu olamaz. Her ne 
yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ülke-
miz için yapıyoruz. 

Unutulmamalıdır ki Türkiye, yaşadığı tüm 
badirelere rağmen hukuk devleti niteliğin-
den taviz vermemiş, geriye adım atmamış 
bir ülkedir. Dolayısıyla, ne kadar ihanet 
içinde olurlarsa olsunlar, ne kadar alça-
lırlarsa alçalsınlar, tüm terör örgütleriyle 
mücadelemizi hukuk içinde yürüttük, yü-
rütüyoruz. Açıkçası, dünyada Türkiye’nin 
yaşadıklarını yaşayıp da, hukuk devleti il-
kesine bu derece bağlı kalabilecek bir baş-
ka ülke olduğunu da sanmıyorum. Özel-
likle Batı ülkelerinin en küçük bir tehdit 
karşısında, demokrasiyle, özgürlüklerle 
bağdaşmayacak uçlara nasıl savruldukla-
rını görüyoruz. Biz asla onlar gibi olma-
dık, olmayacağız. Bunun için de, benzer 
durumlarda kendilerinin uygulamadıkları 
standartları bizden talep edenlere kulak 
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asmadan, yolumuzda devam etmekte ka-
rarlıyız. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet İlkeleri İstiklalimizin 
Teminatıdır

Milletimize, RABİA işaretiyle sembolleştir-
diğimiz bir sözümüz var. Ne diyoruz? Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 
Bu dört ilke istiklalimizin ve istikbalimizin 
teminatıdır. Her kim, bunlardan herhangi 
birine sataşırsa, doğrudan milletimizin na-
musuna, şerefine, haysiyetine el uzatmış 
demektir. Önemli olan kimsenin bu de-
ğerlerimize el uzatamamasını sağlamak-
tır.  Ama şayet bu densizliği yapan olursa 
da, o eli kırmak boynumuzun borcudur. 
Köroğlu’nun dediği gibi;

“Ödleklerle hoş değildir aramız

Teke tek düşmana varmak töremiz

Muhanete sardırmayız yaramız

Yarayı kendimiz saranlardanız.”

Kardeşlerim,

Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üst-
lendiğimiz 3 Kasım 2002 tarihinden bu-
güne kadar yaptığımız hizmetler, bizim en 
büyük gurur kaynağımızdır. Milletimizin 
günlük hayatının her anında yaşadığı, is-
tifade ettiği bu hizmetleri, özellikle yeni 
nesillerin çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü, 
yaşı 35’in altında olan vatandaşlarımız es-
ki Türkiye’yi, o günlerin yokluklarını, yok-
sulluklarını, yoksunluklarını bilmiyorlar. 

Halbuki Türkiye’nin AK Parti öncesi ile AK 
Parti sonrası arasında, dağlar kadar fark 
vardır. Bugün burada, iktidarlarımız döne-
minde ülkemize kazandırdığımız hizmet-
leri şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. 
Hem bir hafıza tazelemesi yapmak, hem de 
bundan sonra yapacaklarımıza ışık tutmak 
için bu muhasebeyi faydalı görüyorum. 

İktidara gelirken, Türkiye’yi dört temel ü-
zerinde yükselteceğimizi söylemiş, bunları 
da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak 
ifade etmiştik. Onun için öncelikle eğitim 
ve sağlıktan başlamak istiyorum. Eğitimi 
Milli bütçenin ilk sırasına çıkardık. 2002 
yılında 7,5 milyar lira olan Milli Eğitim Ba-
kanlığı bütçesi, 11 katlık artışla, bu yıl 85 
milyar liraya ulaşmıştır. Ders kitaplarının 
ücretsiz verilmesinden öğrencilerimize 
tablet bilgisayar dağıtmaya, sınıfları etkile-
şimli tahtalarla donatmaya kadar, eğitimi 
kolaylaştıracak her önlemi aldık. İnşa etti-
ğimiz 270 bin yeni derslik ve göreve başlat-
tığımız 561 bin yeni öğretmenle kalabalık 
sınıfları ortadan kaldırdık. Türkiye’de üni-
versite sayısını 76’dan 184’e çıkarttık. Üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmadı. 

28 Şubat döneminin ürünü 8 yıllık kesin-
tisiz eğitimin yerine, ülkemiz şartlarına 
uygun 4+4+4 sistemini getirdik. Katsayı 
adaletsizliğini sona erdirerek, tüm çocuk-
larımızın eşit şartlarda üniversiteye gire-
bilmelerini temin ettik. Milletimizin talebi 
doğrultusunda imam hatip ortaokullarını 
ve imam hatip liselerini yaygınlaştırdık. 
Çocuklarımız arasında eşitsizlikleri orta-
dan kaldırdık. Bugün üniversitelere rahat-
ça gidiyorlar. Hatırlayın, başı örtülü kızla-
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rımızı üniversitelere almıyorlardı. Şimdi 
bunlar yaşanıyor mu? Yaşanmıyor.  İşte 
özgürlük de ve inanç özgürlüğü de budur.  

Geçmişte bu ülkede adaletsizliğin daniska-
sını yaptılar. Eğitimde adaletsizlik kol gezi-
yordu. Şimdi biz bu adaletsizliği giderince 
de, bağırmaya başladılar.  Neymiş? Özgür-
lük yokmuş. Bunların önce özgürlüğün ne 
olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. 

Tüm okullarda Kur’an-ı Kerim ve Hazreti 
Peygamberin Hayatı gibi derslerin seçmeli 
olarak verilebilmesini sağladık. 

Yurtlardaki yatak kapasitesini 182 bin-
den 601 bine çıkartarak, öğrencilerimizin 
1-3 kişilik odalarda, evlerinin konforun-
da eğitimlerini sürdürmelerini sağladık. 
Öğrencilerimizin ailelerine yük olmadan 
yükseköğrenimlerini yürütebilmeleri için, 
harçları kaldırdık, 2002 yılında aylık 45 li-
ra olan kredi-burs rakamını da lisans eğiti-
mi için en son 425 liraya çıkardık. 

1.870 Yeni Tesisi Gençlerimizin 
Hizmetine Sunduk

Sağlıkta, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
reformunu gerçekleştirdik. Ülke genelin-
de 1.156 olan hastane ve yataklı tedavi ku-
rumu sayısını 4 bin 636’ya çıkararak, tüm 
vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ko-
layca erişimini temin ettik. 

Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısını 9 bin-
den 17 bine yükselterek, birinci basamak 
sağlık hizmetlerini de yaygınlaştırdık. 

Hastanelerimizdeki nitelikli yatak sayısını 
19 binden 153 bine çıkartarak, vatandaş-
larımızın buralardan birinci sınıf sağlık 
hizmeti alabilmelerini sağladık. Sağlık ku-
rumlarımızda çalışanların sayısını, dokto-
ruyla, hemşiresiyle, yardımcı personeliyle 
378 binden 875 bine yükselterek, hizmet 
kalitesini artırdık. 112 acil istasyonların-
dan ambulanslara, teşhis ve tedavi cihaz-
larına kadar tüm sağlık hizmetlerinde dev-
rim yaptık. 

Son olarak Şehir Hastaneleri projemizi 
hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar Yozgat, 
Isparta, Mersin ve Balıkesir Şehir Hastane-
lerimizi hizmete açtık. Halen inşası süren 
20 Şehir Hastanemizin tamamını 1,5 yıl 
içinde hizmete açmış olacağız. Proje, onay, 
ihale safhasında olan 8 hastanemizin inşa-
sına da en kısa sürede başlanacak. Böylece, 
toplam yatak kapasitesi 42 bin 500 olan 32 
Şehir Hastanesini ülkemize kazandırmış 
olacağız. 

Sporda, 1.870 yeni tesisi gençlerimizin 
hizmetine sunduk. 27 şehrimize, toplam 
koltuk kapasitesi 720 bin olan 30 yeni 
stadyum kazandırmak için çalışmalarımız 
sürüyor. Bunlardan 9’unu tamamlayıp hiz-
mete sunduk, 12’sinin inşası sürüyor, 9’u 
da proje veya ihale aşamasında. Lisanslı 
sporcu sayımızı 278 binden 7 milyonun 
üzerine çıkardık. 

Sosyal yardımlar için, 15 yılda 235 milyar 
lira kaynak kullanarak ülkemizdeki tüm 
garip-gurebanın yanında olmaya çalıştık. 
Çocukların eğitiminden eşi vefat etmiş ka-
dınlarımıza, şehit yakınları ve gazilerimiz-
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den engellilerimize, yaşlılarımızdan has-
talarımıza kadar tüm ihtiyaç sahiplerine 
devletimizin şefkatli elini uzattık. Özellikle 
kadınlarımıza iş hayatından eğitime kadar 
her alanda pozitif ayrımcılık uyguladık, şid-
det konusunda tavizsiz bir tutum izledik.  

Toplu konutta, bizden önceki 19 yılda 43 
bin konut üretilmişken, biz 14 yılda 779 
bin yeni konutu milletimize kazandırdık, 
kazandırıyoruz. Şimdi, bölücü terör örgü-
tünün eylemleri sebebiyle ciddi yıkıma uğ-
rayan yerleşim bölgelerimizi yeniden aya-
ğa kaldıracak çok önemli projeleri hayata 
geçiriyoruz. Diyarbakır, Hakkari, Mardin 
ve Şırnak’ta 22 binin üzerinde yeni konut 
yaparak, hem vatandaşlarımızın mağduri-
yetini gideriyor, hem de buralarda modern 
yerleşim yerleri inşa ediyoruz.  

Ulaştırmada, 6 bin 100 kilometrede dev-
raldığımız bölünmüş yol uzunluğuna, şu 
ana kadar 19 bin 134 kilometre ilave yapa-
rak, 25 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 
Hedefimiz, 2023 yılına kadar, bölünmüş 
yol uzunluğumuzu 35 bin kilometreye u-
laştırmaktır. Karayollarımızda 50 kilomet-
re olan tünel uzunluğunu 355 kilometreye 
çıkardık. 2023 yılına kadar hedefimiz tü-
nel uzunluğumuzu 700 kilometreye yük-
seltmektir. 

Ülkemizi hızlı tren hatlarıyla ilk defa biz 
tanıştırdık. Şu anda 1.213 kilometre hızlı 
tren hattında milletimize hizmet veriyo-
ruz. Ankara ile İstanbul, Eskişehir, Konya 
arasında hızlı tren seferleri sürüyor. An-
kara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Bilecik, 
Konya-Karaman başta olmak üzere yeni 

hatların inşası sürüyor. Sadece bu hatların 
maliyeti 20 milyar lirayı aşıyor. Çin’le, 30 
milyar dolar bütçesi olan Edirne-Kars hızlı 
tren hattı projesinin inşası konusunda mü-
zakere yürütüyoruz. 

2023 yılına kadar hızlı tren hattı uzunlu-
ğunu 12 bin kilometreye çıkarmayı he-
defliyoruz. Halen 12 bin 500 kilometre 
civarında olan mevcut demiryolu ağını da, 
2023 yılına kadar iki kat artırarak, 25 bin 
kilometreye ulaştırmak amacındayız. 

Haberleşme Sektöründe Tam Bir 
Devrim Yaşandı

Marmaray ve Avrasya Tüneli ile İstanbul 
Boğazını, denizin altından birleştirdik. Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü ile boğazın üze-
rinde üçüncü köprüyü kurduk. İstanbul-
İzmir Otoyolu kapsamında inşa ettiğimiz 
Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezini 
geçtik. Çanakkale Boğazında, Tekirdağ-Ba-
lıkesir Otoyolunun bir bölümünü oluştu-
ran 1915 Çanakkale Köprüsünün temelini 
bu yıl attık. Havalimanlarımızın sayısını 
26’dan 55’e çıkardık. 2023 yılına kadar, 
2’si halen inşaatı süren, 7 yeni havalimanı-
nı daha ülkemize kazandıracağız. 

Bunların yanında Rize’yi Erzurum’a bağla-
yan Ovit Tüneli de bitmek üzere. Ovit Tü-
nelinin bitişiyle de, kışları duran ulaşım 
yeniden açılmış olacak.

Denizcilikte, tersane sayısı 37’den 80’e çı-
kan ülkemiz, gemi üretiminde önemli bir 
marka olma yolunda hızla ilerliyor. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

31

Haberleşme sektöründe Türkiye, tam bir 
devrim yaşadı. AK Parti iktidara geldiğin-
de 28 milyon olan mobil telefon abonesi 
sayısı 75 milyonu geride bıraktı. 20 bin 
olan geniş bant internet abonesi sayısı, bu-
gün 65 milyona ulaştı. 

Sanayi alanında, ülkemizde 197 olan Orga-
nize Sanayi Bölgesi sayısını, 299’a ve bura-
lardaki istihdam sayısını da 1 milyon 700 
binin üzerine çıkardık. Hedefimiz, 2023 
yılına kadar 65 yeni Organize Sanayi Böl-
gesini daha faaliyete geçirerek, 1 milyon 
ilave istihdam oluşturmaktır. 

Ticaret hayatını canlandırmak için esnaf 
ve sanatkârlarımıza çok önemli hibe des-
tekleri, kredi imkânları sağladık. 2002 yı-
lından bu yana esnaf ve sanatkârlarımıza 
uygun şartlarda kullandırdığımız kredi 
miktarı 65 milyar lirayı buldu. Gümrük ka-
pılarımızı modernize ederek, hem kaçakçı-
lık olaylarını engelledik, hem de güvenlik 
sorunlarını büyük ölçüde çözdük. 

Teknoloji faaliyetlerini desteklemek için, 
geçtiğimiz 14 yılda ülkemizde, içinde 4 bin 
300’ün üzerinde firmanın faaliyet göster-
diği 51 yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
kurulmasını sağladık. TÜBİTAK tarafın-
dan geliştirilen ilk milli yer gözlem uydu-
muz GÖKTÜRK-2, uzaydaki 3’üncü yılını 
başarıyla tamamladı. Şimdi, çok daha ileri 
teknolojiye sahip uydular geliştirmenin 
çabası içindeyiz. 

Savunma sanayi alanında elde ettiğimiz 
gelişmeler, gerçekten iftihar sebebidir. 
Şahsen yakından takip ettiğimiz bu alan-

da yapılan çalışmalarla, ülkemizin dışa 
bağımlılığını yüzde 80’ler düzeyinden 
yüzde 40’ların altına düşürdük. Kendi sa-
vaş uçağımızı, helikopterimizi, tankımı-
zı, topumuzu, füzelerimizi, silahlarımızı, 
mühimmatlarımızı, gemilerimizi, denizal-
tılarımızı, silahlı ve silahsız insansız hava 
araçlarımızı, haberleşme sistemlerimizi, 
radarlarımızı, zırhlı araçlarımızı, yazılım-
larımızı üretebilir hale geldik. Türkiye bu-
gün, bölgesindeki gelişmeler konusunda 
aktif bir pozisyon alabiliyorsa, bunda sa-
vunma sanayinde elde ettiğimiz başarıla-
rın çok büyük payı vardır. 

Enerji kalkınmanın olmazsa olmaz altyapı-
sı olduğu için, elektrik üretimimizi 10 bin 
500 megavattan 25 bin megavata çıkardık. 
Hedefimiz gelecek 10 yılda 10 bin mega-
vatı güneş, 10 bin megavatı rüzgâra dayalı 
yenilenebilir enerji kaynağını harekete ge-
çirmektir. Kömür rezervimizi yarı yarıya 
artırarak 15,5 milyar tona ulaştırdık. İn-
şaatı süren 4 bin 800 megavat güce sahip 
Akkuyu Santrali ile ülkemizi nükleer ener-
jiyle tanıştırıyoruz, 2 yeni santralle ilgili 
çalışmaları da sürdürüyoruz. Ülkemizde 6 
ilde kullanılan doğalgazı 76 ilimize ulaştır-
dık, 2018 yılı sonuna kadar 81 ilimizin ta-
mamını bu imkâna kavuşturmuş olacağız. 

Barajlar, bir ülkenin su kaynaklarını kullan-
ma konusunda en stratejik yatırımlardan 
biridir. Daha önce 195 barajımız varken, 
biz geçtiğimiz 14 yılda ülkemize, bir kısmı 
enerji ve sulama, bir kısmı sadece sulama 
amaçlı, 423 yeni baraj kazandırdık. Hid-
roelektrik santrallerimizin sayısını 49’dan 
540’a çıkardık. Güç buradan geliyor.
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Orman varlığımızı artıran ender ülkeler 
arasında bulunuyoruz. 20,8 milyon hektar 
olarak devraldığımız orman varlığımızın 
üzerine 1,5 milyon hektar ilave ettik. Yap-
tığımız 177 yeni sulama tesisiyle, 41 mil-
yon vatandaşımızı kaliteli ve sürekli içme 
suyuna kavuşturduk. 

GAP, Türkiye’nin en büyük bölgesel kal-
kınma projesi olmasına rağmen, iktidara 
geldiğimizde ancak yüzde 12 gerçekleş-
me oranına ulaşılabilmişti. Biz bunu yüz-
de 75’e çıkardık. Hemen her bölgemizde 
başlattığımız yeni kalkınma projeleri için 
2019 yılına kadar 220 milyar lira yatırım 
yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, 2023 yı-
lına kadar ülkemizin sulanabilir tüm arazi-
lerini suyla buluşturmaktır. 

14 Yılda Ülkemizi 3 Kat Büyüttük

Tarım alanındaki gayrı safi milli hasıla-
mızı 37 milyar liradan 158 milyar liraya 
çıkardık. Bugün Türkiye, tarımsal hasıla-
da Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Tarım 
ürünleri ihracatımız 3,7 milyar dolardan 
16,2 milyar dolara çıktı. Verdiğimiz destek-
lerle, çiftçimizin ve üreticilerimizin gelir 
düzeylerini yükselttik. AK Parti iktidarla-
rı döneminde verilen tarım desteklerinin 
toplamı 100 milyar liraya yaklaştı. Yüzde 
50 hibeyle başlattığımız Kırsal Kalkınma 
Desteklerini ülke geneline yaygınlaştır-
dık. Arazi toplulaştırmadan uygun kredi 
imkânlarına kadar pek çok destekle tarım 
sektörümüzü güçlendirmenin çabası için-
deyiz. Milli Tarım Projesi ile, bu alanda ye-
ni bir açılım yapıyoruz. 

Çalışma hayatında hem faal çalışanlarımı-
zın, hem emeklilerimizin gelirlerinde çok 
önemli artışlar sağladık. Asgari ücreti 184 
liradan 1.404 liraya ve en düşük memur 
maaşını 392 liradan 2 bin 600 liraya yük-
selttik. Emekli Sandığı emeklisinin maa-
şını 376 liradan 1.750 liraya, SSK emek-
lisinin maaşını 257 liradan 1.402 liraya, 
Bağ-Kur emeklisinin maaşını 149 liradan 
1.256 liraya çıkardık. Geçtiğimiz 14 yılda 7 
milyondan fazla vatandaşımıza ilave istih-
dam sağlayarak, çalışanlarımızın sayısını 
26 milyon 670 bin seviyesine getirdik. 

Bununla birlikte, özellikle kadınların ve 
gençlerin işgücüne yoğun katılımı sebe-
biyle işsizlik oranımızı arzu ettiğimiz sevi-
yeye indiremedik. Başlattığımız yatırım ve 
istihdam seferberliğiyle, kısa sürede işsiz-
liği yeniden tek haneli rakamlara düşüre-
ceğimize inanıyoruz. 

Yurt dışına yönelik çalışmalarımızla, ülke-
mizin prestijini her geçen yıl yükseltiyoruz. 
Sadece 2016 yılında yaptığımız insani ve 
kalkınma yardım tutarımız 6,5 milyar do-
lardır. Geçtiğimiz 14 yılda, TİKA’nın dünya-
nın dört bir yanındaki soyut ve somut kül-
tür varlıklarımızı desteklemek için doğru-
dan yürüttüğü veya gerçekleşmesine aracı-
lık ettiği 20 bin proje için 20 milyar doların 
üzerinde kaynak kullandık. AFAD, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay gibi kurum-
larımız ve sivil toplum örgütlerimiz de bu 
alanda önemli çalışmalar yürütüyor. 
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Ekonomik göstergelere baktığımızda, geç-
tiğimiz 14 yılda ülkemizi 3 kat büyüttüğü-
müzü görüyoruz. 2002 yılında 236 milyar 
dolar olan gayrı safi yurtiçi hasılamızı 857 
milyar dolara, kişi başına düşen gelirimizi 
de 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkar-
dık. Ekonomik büyümenin lokomotifi ih-
racatı yılda 36 milyar dolardan, geçtiğimiz 
ay itibariyle 146 milyar dolara çıkardık. 
IMF’e olan 24 milyar civarındaki borcu-
muzun tamamını, Mayıs 2013 tarihi itiba-
riyle ödedik ve bu defteri kapattık. 

Yüzde 63 seviyesinde olan kamu borçlan-
ma faizlerini tek haneli rakamlara kadar 
indirmiştik. Faizlerde son dönemde yaşa-
dığımız hadiseler sebebiyle geçici bir yük-
seliş oldu ama inşallah çok yakında yeni-
den tek haneli rakamlara indireceğiz. Nite-
kim, 2002 yılında bütçenin yüzde 43’ünü 
oluşturan faiz harcamaları, geçtiğimiz yıl 
yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım-
lara ayrılan kaynak, 70 milyar liradan 700 
milyar liranın üzerine çıkarak, 2002 yılına 
göre 10 kattan fazla artmıştır. 

2023 yılında kişi başına düşen milli ge-
lirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 500 
milyar dolara çıkarmayı, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline gel-
meyi hedefliyoruz. 

Gençlerimiz, Partimizin Karar 
Organlarında Yerlerini Alacak

Değerli kardeşlerim,

Burada ancak ana başlıklar halinde ve bir 
kısmını sayabildiğimiz hizmetlerimizin 

tamamını anlatmaya günler yetmez. Yap-
tıklarımız çok önemlidir ve her fırsatta 
bunları tekrar tekrar vatandaşlarımıza an-
latmalıyız. Ama hayat dinamiktir, her şey 
hızla gelişiyor, değişiyor. Bunun için yap-
tıklarımızla yetinmiyor, yeni projeler, yeni 
yatırımlar, yeni hizmetlerle milletimizin 
ihtiyaçlarına, beklentilerine, taleplerine 
cevap vermeyi hedefliyoruz. 

Şimdi parti olarak hedefimiz, inşallah bu 
yılsonuna kadar teşkilatlarda ciddi bir ye-
nilenmeye gitmektir. Olağanüstü Büyük 
Kongreyle birlikte, il, ilçe, belde teşkilatla-
rımızda süratle bir yenilenmeye gideceğiz. 
Ardından 6 aylık bir yol haritasını da yine 
halkımızla paylaşacağız. Bugün nasıl genç-
lerimizi partimizin karar organlarına aday 
gösterdiysek, il ve ilçe kongrelerinde de bu 
kan değişikliğini devam ettireceğiz.  

2019 yılına kadar olan dönem, tıpkı iktida-
ra geldiğimiz ilk yıllardaki gibi yeni bir atı-
lım, yeni bir reform dönemi olacaktır. De-
mokraside ve ekonomide ülkemizin stan-
dartlarını çok daha yükseğe çıkartacak bir 
programı en kısa sürede milletimizle pay-
laşacak ve hayata geçireceğiz. Biz partimi-
zin ismini Adalet ve Kalkınma olarak rast-
gele belirlemiş değiliz. Biz Türkiye’nin ge-
leceğini bu kavramlar üzerinde inşa etmek 
için yola çıktık ve işte bugünlere geldik. 
Bundan sonra da aynı doğrultuda, sürek-
li nefes tazeleyerek, sürekli güç yenileye-
rek, sürekli kendimizi geliştirerek devam 
etmekte kararlıyız. Mevlana Hazretleri ne 
güzel söylemiş:
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“Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım.”

Biz de işte bu anlayışla, dünü unutmadan 
ama yönümüz daima geleceğe dönük ola-
rak inşa ve ihya faaliyetlerimizi, çalışmayı, 
mücadele etmeyi kesintisiz bir şekilde sür-
düreceğiz. 

Milletimize hizmet için yola çıktığımızda 
hedefimiz, demokraside ve ekonomide 
Türkiye’yi koalisyonlar ve krizler dönemi-
nin karanlığından çıkartacak reformları 
hızla hayata geçirmekti. Bu konuda mesafe 
kat ettikçe hedefimizi büyüttük. 2023 he-
deflerimizi, kalkınma alanındaki çabaları-
mızın rehberi olarak ortaya koyduk. Esa-
sen, temel hak ve özgürlükler konusunda 
kat ettiğimiz mesafe çok önemlidir. Ancak 
bu başarı, normalde birbirleriyle husumet 
içinde olması gereken terör örgütlerinin 
ülkemizi ortak hedef olarak belirleyip sal-
dırıya geçmeleri sebebiyle, maalesef, hak 
ettiği değeri görmüyor.

Reformlarımızın çapası, hatta dinamosu 
olarak gördüğümüz Avrupa Birliği üyelik 
süreci, Birliğin riyakâr tutumu sebebiyle 
çıkmaza girmiştir. Hiçbir aday ülkeye kon-
mayan şartların bize dayatılması, hiçbir 
aday ülke için uygulanmayan kuralların 
bizim için getirilmesi, asıl niyeti açıkça 
göstermektedir. Biz bu sıkıntının ilk ortaya 

çıktığı andan itibaren hep, “Hak ve özgür-
lüklerle ilgili reformları biz Avrupa Birliği 
istediği için değil, kendi vatandaşlarımız 
bunlara layık olduğu için yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz” dedik. Bundan sonra da 
aynı şeyi söylüyoruz. Türk Milletinin her 
bir ferdinin, en geniş özgürlük alanı içinde 
hayatını sürdürmek en tabii hakkıdır. Bu 
ülkede bir daha kimsenin inancı, kıyafe-
ti, meşrebi, kökeni, farklılıkları yüzünden 
horlanmasına, ötekileştirilmesine, zulme 
uğramasına, cezalandırılmasına kesinlikle 
izin vermeyeceğiz. 

Özellikle gençlerimizin özgürlükleri konu-
sunda en küçük bir tereddütleri olmasın. 
Gençlerimiz ve çocuklarımız, inşallah, 
kendilerinden önceki nesillerin maruz kal-
dığı sıkıntıları yaşamayacaklardır. Bunun 
için demokrasimize sahip çıkmamız gere-
kiyor. Demokrasi, tıpkı ekonomi gibi, lafla 
değil icraatla olur. Kendi ideolojik saplan-
tılarını topluma demokrasi diye dayatanla-
rın, gücü ellerine geçirdiklerinde başka hiç 
kimseye hayat hakkı tanımadıklarını mil-
letimiz çok iyi biliyor. Biz onlar gibi yap-
madık, yapmayacağız. Bizim demokrasi 
anlayışımız, diğerlerine saygılı olmak şar-
tıyla, herkesin düşüncesini ifade etmesine 
imkân sağlama esasına dayalıdır. «Yaradı-
lanı severiz yaradandan ötürü» anlayışıy-
la, herkesin özgürlük alanını korumakta 
kararlıyız. 

AB’nin İki Yüzlü Tavrına  
Daha Fazla Tahammül Etmek 
Zorunda Değiliz
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Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin artık 
ülkemizin ve milletimizin onurunu hiçe 
sayma noktasına gelen iki yüzlü tavrına 
daha fazla tahammül etmek zorunda da 
değiliz. Avrupa Birliği, ya bize verdiği söz-
leri tutar, serbest dolaşımı getirir, sığınma-
cılar için taahhüt ettiği yardımları gönde-
rir, fasılların açılıp-kapanması önündeki 
engelleri kaldırır, ya da herkes kendi bildi-
ğini yapar. Bizim tercihimiz, her şeye rağ-
men, yolumuza Avrupa Birliği ile devam 
etmektir. Burada kararı verecek olan Avru-
pa Birliği’dir, Birliğe yön veren ülkelerdir. 

Sadece son bir ayda yaptığımız seyahat-
ler ve oralarda yaptığımız görüşmeler, 
Türkiye’nin önünde çok daha büyük 
bir dünyanın açık olduğunu gösteriyor. 
Hindistan’tan Rusya’ya, Kuveyt’ten Çin’e, 
oradan Amerika’ya kadar süren bu geniş 
görüşme trafiğinde, ülkemizin geleceği 
adına gerçekten çok ümit verici gelişme-
lerin ufukta olduğunu müşahede ettik. 
Bugünkü Türkiye, dünkü Türkiye’den çok 
daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha 
demokrattır. İnşallah, yarınki Türkiye bu-
günden çok daha büyük, çok daha zengin, 
hak ve özgürlükler bakımından çok daha 
ileride olacaktır. 

Kardeşlerim,

Son 10 ayda yaşadığımız iki önemli hadi-
se, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan 
referandumu, ülkemizin geleceği bakımın-
dan çok önemlidir. Öncelikle, 15 Temmuz 
darbe girişiminde, sokaklara, meydanlara 
dökülerek, ülkesinin istiklaline, kendisi-
nin ve çocuklarının istikbaline sahip çıkan 

tüm vatandaşlarıma, buradan bir kez daha 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Darbe-
ciler tarafından şehit edilen 249 vatandaşı-
mızı ve güvenlik görevlimizi rahmetle anı-
yor, yaralanan 2 bin 193 gazimizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Bu tür hadiseler, milletlerin tarihlerinde-
ki kritik dönüm noktalarıdır. Türkiye’de 
artık hiçbir şeyin, 15 Temmuz öncesi gi-
bi olmayacağı bilinmelidir. Ülkemizin, 
sınırlarımızın içindeki ve dışındaki tüm 
terör örgütleriyle mücadelesinde, yeni 
bir dönem başlamıştır. İşte Fırat Kalkanı 
Harekâtı bunun en güzel örneğidir. Türki-
ye, Cerablus’ta, Rai’de, Dabık’ta, El Bab’da, 
ordusuyla ve bütün varlığıyla kendini gös-
termiştir.

Bu ülkeye ve bu millete silah doğrultan, si-
lah doğrultanları teşvik eden hiç kimseye 
karşı en küçük bir müsamahamız olamaz. 
Sözün bittiği, sadece ve sadece icraatın ko-
nuştuğu bir döneme girdik. İnşallah, bu 
kongremizin ardından, güvenlikten yatı-
rımlara kadar her alanda ülkemizin ata-
cağı çok önemli adımları birlikte hayata 
geçireceğiz. Hani Mehmet Akif, “Hiç ibret 
alınsaydı tekerrür mü ederdi tarih” diyor 
ya... İşte biz ibret alacak ve bir asır önce 
başımıza gelenlerin yeniden yaşanmasına 
izin vermeyeceğiz. 

16 Nisan’da milletimizin teveccühüyle ka-
bul edilen Anayasa değişikliği, bu kararlı-
lığımızı güçlü bir şekilde hayata geçirme-
mizi sağlayacak olması bakımından çok 
önemlidir. Her ne kadar yeni yönetim sis-
temiyle ilgili maddeleri 2019 Kasım’ında-
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ki seçimle birlikte yürürlüğe girecek olsa 
da, milletimizin halkoylamasında ortaya 
koyduğu irade, çalışmalarımız konusunda 
bize çok büyük bir güç vermiştir. 

Bununla birlikte şu gerçeği de iyi görme-
miz lazım. AK Parti olarak, artık işimiz da-
ha zor. Daha önce olduğu gibi yüzde 34’le, 
yüzde 40’la, hatta yüzde 49,5’le iktidara 
gelme imkânımız kalmadı. Artık çıta yüz-
de 50+1’dir. Yüzde 50’nin üzerinde oy al-
manın ne demek olduğunu, ne kadar zor 
olduğunu, önce 2014 Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, en son da 16 Nisan halkoyla-
masında hep birlikte gördük, tecrübe ettik. 

Bunun için 2019 seçimlerinde netice al-
mak istiyorsak, hemen kolları sıvamalı, ça-
lışmaya başlamalıyız. AK Parti’nin boşa ge-
çirecek bir anı bile yoktur. Genel merkez-
deki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki, 
il, ilçe, belde, mahalle teşkilatlarındaki, be-
lediyelerdeki, il genel meclislerindeki tüm 
arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yap-
maları gerekiyor. Çok basit hataların dahi 
nelere mal olabildiğini en son 16 Nisan’da 
bizzat yaşayarak gördük. 

Çalmadık Kapı, Sıkmadık 
El, Kazanmadık Gönül 
Bırakmamalısınız

AK Parti, kendisinden önce görülmeyen, 
yok sayılan, varlığı inkâr edilen kesimlerin 
sesi olarak ortaya çıkmış, onları merkeze 
taşıması sayesinde hep güçlenerek bugün-
lere gelmiştir. Bu ülkede yıllarca dindarlar 
ötekileştirilmiştir. Bu ülkede yıllarca Türk, 

Kürt, Çerkez, Laz, Boşnak, Arnavut, Arap, 
Roman denilerek kökeninden; Sünni, Ale-
vi, Bektaşi denilerek mezhebinden ve meş-
rebinden; köylü, taşralı denilerek örfün-
den, adedinden dolayı insanlar dışlanmış-
tır. Eğitimin de, zenginliğin de, makamın 
da, mevkinin de, şan-şöhretin de babadan 
oğula aktarıldığı adeta bir monarşi rejimi 
kurulmuştur.

Cumhuriyetin sahibi olan “Cumhur”un 
değerleri, beklentileri, talepleri yok sayıl-
mıştır. AK Parti, Cumhuriyetle Cumhuru 
buluşturan, Cumhuriyeti asli sahibi olan 
Cumhura teslim eden parti olduğu için 
milletimiz tarafından bu kadar güçlü şe-
kilde sahiplenilmiştir. Bizim iktidarları-
mız döneminde bu ülkede, geçmişte sözü 
dahi edilemeyen ne kadar sorun varsa hep-
si konuşulmuştur, tartışılmıştır, hal yolu-
na konmuştur. Yine bizim dönemimizde, 
geçmişte özlemle bakılan, hatta hayal dahi 
edilemeyen ne kadar hizmet varsa, hepsi 
de ülkemize kazandırılmıştır. Önümüzde-
ki dönemde yapacağımız iş, aynı çizgide 
devam etmektir. 

Nerede yaşarsa yaşasın, hangi inanç kesi-
mine, sosyal gruba, kültürel tabakaya men-
sup olursa olsun, her bir vatandaşımızın 
ülkesiyle, milletiyle, devletiyle ve elbette 
partimizle ilişkisini güçlendirmeliyiz. Dik-
kat ediniz, burada partimizi son sırada sa-
yıyorum. Çünkü ülkesini, milletini, devleti-
ni seven her vatandaşımızı biz tabii olarak 
partimizin muhibbi olarak da görüyoruz. 
Bu sevgiyi oya dönüştürme maharetini 
gösterecek olan teşkilatlarımızdır. İl, ilçe, 
belde teşkilatlarımız, özellikle kadın ve 
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gençlik kollarımız, çalmadık kapı, sıkma-
dık el, kazanmadık gönül bırakmamalıdır. 

Eğer bu ülkenin en ücra köşesindeki hane-
ye, orada yaşayan erkek, kadın, genç, yaşlı 
vatandaşımıza ulaşamamışsak, bir yerler-
de eksiğimiz var, hatta bir yerlerde yanlışı-
mız var demektir. Üye sayısı 10 milyonun 
üzerinde olan bir parti, 80 milyona ulaşma 
konusunda sıkıntı çekemez, çekmemeli-
dir.  İletişim teknolojileri ne kadar gelişir-
se gelişsin, hiçbir şey insani temasın, yüz 
yüze görüşmenin yerini tutamaz. Bunun 
için, her vatandaşımızla doğrudan irtibat 
kurmanın yollarını aramalı, halini hatırını 
sormaktan derdini dinlemeye ve çözümü-
ne yardımcı olmaya kadar her yöntemle 
kendisiyle alakadar olmalıyız. Zaman hız-
la akıyor. Önümüzde önce mahalli idare-
ler seçimleri, arkasından 2019 Kasım’ında 
birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimleri var. Seçimlere ka-
dar, vatandaşlarımızın tamamına ulaşma 
hedefimizi gerçekleştirmiş olmalıyız. Ön-
celikle, önümüzdeki Cumartesi günü baş-
layacak olan mübarek Ramazan ayını çok 
iyi değerlendirmeliyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Milletimizle birlikte Yeni Türkiye’yi in-
şa dönemine giriyoruz. Yeni Türkiye’nin 
ruhunu milletimiz 15 Temmuz’da orta-
ya koymuştur. 16 Nisan’da da, milletimiz 
Yeni Türkiye’nin yönetim biçimi konu-
sundaki kararını vermiştir. 3 Kasım 2002 
tarihinden beri ülkeyi yönetme vazifesini 
üstlenmiş parti olarak, yeni dönemin mi-
marisini belirleme sorumluluğu da bizim 

üzerimizdedir. Bunun için, en başta kul-
landığımız yöntemi ihya edecek, yani iki 
ayaklı bir program yürüteceğiz. Bir yan-
dan demokratik kazanımlarımızı ileriye 
taşırken, diğer yandan kalkınma alanında 
daha büyük hamleler başlatacağız.  

Demokratikleşme alanında hedefimiz, ülke-
mizin ve dünyanın değişen şartları ışığında, 
her kesimden, her yaştan, her meşrepten 
insanımızın hak ve özgürlükleri bakımın-
dan kendisini daha güvende hissedeceği 
bir Türkiye’dir. Terörle mücadelemize halel 
getirmeyecek şekilde, vatandaşlarımızın 
özgürlük alanlarını mümkün olan en üst se-
viyeye çıkarmakta kararlıyız. Kalkınma ala-
nında ise milli gelirimizin artırılmasından 
büyük projelere, mimariden enerjiye kadar 
tüm alanlarda ülkemizi geleceğe hazırlaya-
cak çalışmaları hayata geçireceğiz. 

Şehirlerinin ve Partimizin 
Yükünü Omuzlayan Belediye 
Başkanlarıyla Yolumuza Devam 
Edeceğiz

AK Parti olarak, kurulduğumuz günden 
beri milletimizi hiç hayal kırıklığına uğrat-
madık. İnşallah bundan sonra da uğratma-
yacağız. Bu partinin milletin partisi oldu-
ğunu anlamayanların hezeyanlarına asla 
kulak asmayacağız. Bize düşen, bu davaya 
hizmet eden herkesin hakkını, hukukunu 
korumaktır. AK Parti’ye, hiçbir karşılık 
beklemeden, tamamen yüreğinden gelen 
bir sevgiyle sahiplenen her kardeşimizin 
başımızın üzerinde yeri vardır. 
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7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından ya-
şananlar, AK Parti’siz bir Türkiye’nin, nasıl 
hızla eski kriz günlerine dönme tehlikesiy-
le karşı karşıya kalabildiğini göstermiştir. 
Milletimizin bize itimadı, istikrar ve güven 
ortamını muhafaza ederek, ülkemize yaptı-
ğımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Bu par-
ti çatısı altındaki hiç kimsenin bu itimada 
halel getirecek davranışlar içine girmeye 
hakkı olamaz. Bu anlayışla çalışmayan hiç 
kimseye AK Parti’nin ne teşkilatlarında, ne 
belediyelerinde, ne meclis grubunda, ne 
hükümet kademelerinde yer yoktur. 

Belediyelerin bizim için ayrı bir önemi var. 
AK Parti’yi, belediyelerdeki çalışmaları-
mızda elde ettiğimiz tecrübelerin ve başa-
rıların üzerinde kurduk desek yeridir. Bu-
gün de en önemli güç kaynaklarımızdan 
biri belediyelerimizdir. Ülkemizdeki 1.379 
belediyeden 879’ü AK Parti kadroları tara-
fından yönetiliyor. Belediyelerimiz, hem 
mahallindeki hizmetleri yürüttüğümüz or-
ganlardır, hem de milletimizin hissiyatını 
merkeze taşıyan sinir uçlarımızdır. 

Geçtiğimiz 14 yılda, en büyük reformla-
rı gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de 
belediyelerdir. Büyükşehir, Belediyeler ve 
İl Özel İdareleri Kanunlarını yenileyerek, 
mahalli yönetimlerin hukuki altyapısını 
güçlendirdik. Bu sayede kamu yatırım-
larında mahalli idarelerin payını yüzde 
20’den yüzde 40’a çıkardık. Belediye gelir-
lerini 10 milyar liradan, 82 milyar liraya 
yükselterek, mahalli idarelerimizin yatı-
rım bütçelerini artırdık. Sadece geçtiği-
miz yıl 42 milyar liranın üzerinde yatırım 

yapan mahalli idarelerimiz, katılımcı de-
mokrasi alanında da çok ileri bir seviyeye 
ulaştı. 2004 yılında “Yerel Kalkınma Başlı-
yor”, 2009 yılında “Marka Şehirler”, 2014 
yılında “İnsan-Demokrasi-Şehir” başlıkları 
altında ortaya koyduğumuz çalışmaları-
mızla, adeta ülkemize medeniyetimizin 
mekânda ihyası vizyonunu kazandırdık. 

Bizim, temel belediye hizmetlerinde, ya-
tırımlarda, sosyal yardımlarda ve insan 
ilişkilerinde AK Parti vizyonuna uygun 
icraat ortaya koyan belediye başkanlarına 
ihtiyacımız var. Şehirlerine ve partimize 
yük olan değil, şehirlerinin ve partimizin 
yükünü omuzlayan belediye başkanlarıyla 
yolumuza devam edeceğiz. 

Aynı şekilde, parti teşkilatlarımızdaki tüm 
arkadaşlarımızın da benzer bir anlayışla 
hareket etmesi şarttır. Teşkilatlarımızda, 
belediyelerimizde ve mecliste, bu kritere 
uygun arkadaşlarımıza her kademede ön-
celik vererek, 2023 Türkiye’sinin inşasını 
gerçekleştirmekte kararlıyız. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi devreye girene 
kadar tüm bu hususlardaki hazırlıklarımı-
zı tamamlayarak, milletimizin karşısına 
güçlü bir şekilde çıkmalıyız. Milletimizin 
itimadına layık olmanın gereği budur. 

Şairin dediği gibi;

Çiçeklerle hoş geçin,

Balı incitme gönül,

Bir küçük meyve için 

Dalı incitme gönül.
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Sevmekten geri kalma,

Yapan ol, yıkan olma,

Sevene diken olma,

Gülü incitme gönül.

…

Başın olsa da yüksek,

Gözün enginde gerek,

Kibirle yürüyerek

Yolu incitme gönül. 

…

Mevla verince azma,

Geri alınca kızma,

Tüten ocağı bozma,

Külü incitme gönül.

…

Dokunur gayretine, 

Karışma hikmetine.

Sahibi hürmetine

Kulu incitme gönül.

Evet, bizler de dalı, gülü, yolu, külü, kulu 
incitmeden milletimize hizmet etmeye 
bakmalıyız. 

Bu Ülkedeki Her Birey Birinci 
Sınıf Vatandaştır

Değerli kardeşlerim,

Bu kongre AK Parti için bir yeniden diriliş, 
yeniden kuruluş kongresidir. Üçüncü Ola-

ğanüstü Kongremizle milletimize, 2001 
yılından bu yana geçen zamanın bizi yıp-
ratmadığını, tam tersine olgunlaştırarak, 
daha büyük hizmetlere hazırladığını gös-
terme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum.

AK Parti, sadece kendisine oy verenlerin 
değil, 80 milyon vatandaşımızın tamamı-
nın partisidir. Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti vatandaşı olup da, AK Parti’nin gön-
lünü kazanamayacağı tek bir kişinin dahi 
bulunmadığını düşünüyorum. Yeter ki biz 
ona ulaşmasını bilelim, gerisi kolaydır. 
Hiç kimse kendini ötekileştirilmiş hisset-
mesin. Hiç kimse özgürlük alanını tehdit 
altında görmesin. Hiç kimse geleceğinden 
umutsuz olmasın. Bu ülkedeki her birey 
birinci sınıf vatandaştır. Biz gerçekleştir-
diğimiz her hizmeti, her yatırımı, her ic-
raatı tüm vatandaşlarımız için yapıyoruz. 
Kimseden illa bizi sevmesini isteyemeyiz, 
ama herkesten bizi dinlemesini, anlamaya 
çalışmasını, mümkünse katkı vermesini 
beklemek hakkımızdır. Çünkü biz 80 mil-
yonun tamamı için çalışıyoruz. 

Türkiye olarak ne orta gelir, ne de orta de-
mokrasi tuzağına düşeceğiz. Yeni projeler-
le, yeni yatırımlarla, yeni reformlarla, yeni 
ekonomik tedbirlerle orta gelir tuzağını 
mutlaka bozacak, 2023 yılı için belirlediği-
miz 25 bin dolar milli gelir hedefine ula-
şacağız. Aynı şekilde, hak ve özgürlüklerin 
standartlarını daha da yükselterek ileri 
demokrasi yolundaki yürüyüşümüzü sür-
düreceğiz. 

Diğer taraftan Türkiye, sadece 780 bin ki-
lometrekare vatan topraklarından ibaret 
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bir ülke değildir. Bugün dünyanın dört bir 
yanında kalbini bize yöneltmiş, gözünü bi-
ze dikmiş, kulağını bize vermiş yüzmilyon-
larca kardeşimiz var. Kendimizle birlikte 
onların da beklentilerini dikkate almak 
zorundayız. Bu yaklaşım bizim için bir 
yük, bir angarya değildir. Tam tersine bu 
bizim için, hem insani ve vicdani bir görev-
dir, hem de en büyük güç kaynağımızdır. 
Türkiye’nin dış politikası, işte bu anlayışla 
şekillenmektedir. FETÖ ve PKK gibi terör 
örgütlerinin zehirlerini vücudumuzdan 
temizledikçe, her alanda olduğu gibi dış 
politikada da daha sağlıklı bir zemine otu-
racağımıza inanıyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti’mizin 3’üncü Olağanüstü Kong-
resinin başarılı geçmesini diliyorum. 
Rabbime bizi bugünlere eriştirdiği, yeni-
den kucaklaşmamızı sağladığı için hamd 
ediyorum. Rabbi yessir, vela tuassir, Rabbi 
temmim bi’l-hayr… Rabbim! kolaylaştır, 
zorlaştırma. Rabbim! (işlerimizi) hayırla 
sonuçlandır. 

Partimizin Genel Merkez yönetim organ-
larına seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden 
muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 
“hoş bulduk” diyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Tekrar buluşmak üzere, şimdilik ka-
lın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum.

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grup Toplantısının, ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırla-

ra vesile olmasını diliyorum. Grup Toplan-
tımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş-
geldiniz diyorum. Hepinizin Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz 
Çarşamba akşamı Manisa’nın Saruhanlı 
ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğün-

Ortada Bir Metal 
Yorgunluğu Var, 
Bunu Aşmalıyız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 30 Mayıs 2017
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deki depremden dolayı, bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleri-
mi sunuyorum. Can kaybına yol açmayan 
depremde bazı binalarda hasarlar meyda-
na geldi. AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluş-
larımızın vatandaşlarımıza destek olmak 
için hemen bölgeye gitmiş ve çalışmaları-
na başlamışlardır. 

Yine dün vefat eden merhum Alparslan 
Türkeş’in yakın çalışma arkadaşlarından, 
gönül insanı Ahmet Er’e Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyo-
rum. Kendisiyle en son 7 Mart’ta telefon-
la görüşmüş, hem rahatsızlığından dolayı 
geçmiş olsun dileklerimi sunmuş, hem de 
sohbet etmiştim. Ölümü “sevgiliye kavuş-
mak” olarak görenlerden olan merhumu 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 

Diğer yandan, Türkiye, terör örgütleriyle 
yürüttüğü mücadelesinde çok önemli me-
safeler kat ettiği bir dönemden geçiyor. 
Sadece son 2 ayda, yurt içinde ve yurt dı-
şında 336 teröristi etkisiz hale getiren gü-
venlik güçlerimiz, maalesef, asker, polis ve 
güvenlik korucusu olarak 43 de şehit ver-
miştir. Terör örgütünün geçmişte hiç giril-
memiş inlerine girip, hem rekor düzeyde 
silah-mühimmat ele geçiren, hem de terö-
ristlere dağları, mağaraları dar eden kah-
raman güvenlik güçlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına ve milletimize başsağlığı 
diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
bu fedakârlıkları boşa gitmeyecek, Türkiye 
çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve 
istikbal mücadelesini mutlaka zaferle so-
nuçlandıracaktır.  

Değerli arkadaşlar,

En son 22 Temmuz 2014 tarihinde, bu sa-
londa sizlerle birlikte olmuştuk. Yaklaşık 
34 ay, tam olarak da 1.044 gün sonra, bir 
kez daha burada, bu salonda sizlerle bera-
ber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bilindiği gibi, 16 Nisan halkoylamasının 
getirdiği yeniliklerden biri de, Cumhur-
başkanının parti üyeliğinin ve parti faali-
yetlerine iştirakinin önünü açmış olması-
dır. Anayasa değişikliğinin, 25 milyon 157 
bin gibi, demokrasi tarihimizin rekoru 
olan bir ‘evet’ sayısıyla kabul edilmesinin 
ardından, biz de bu hakkımızı kullandık. 
2 Mayıs tarihinde, davete icabetle AK Par-
ti Genel Merkezine giderek, partimize üye 
olduk. Ardından, 21 Mayıs tarihinde topla-
nan 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongremiz-
de, delegelerimizin teveccühüyle Genel 
Başkanlık görevine seçildik. Dün, Genel 
Merkezimizde MKYK toplantımızı yapa-
rak Merkez Yönetim Kurulumuzu belirle-
dik. Bugün de, Grup Toplantımızı gerçek-
leştirmek üzere Meclis’teyiz. İnşallah bun-
dan sonra partimizin tüm çalışmalarında 
yer alacağız. 

Özellikle, Merkez Yönetim Kurulu ve Grup 
Toplantılarımıza mümkün olduğu kadar 
iştirak etmeye çalışacağım. Ancak, bilindi-
ği gibi Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem 
gereken pek çok görev bulunuyor. Bu se-
beple şahsen katılamadığım toplantılara, 
Genel Başkan Vekili ve Grup Başkanı sıfa-
tıyla, Sayın Binali Yıldırım başkanlık ede-
cektir. Kendisi demokrasi tarihimize altın 
harflerle yazılacak bir süreci başarıyla yü-
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rütmüştür. Bu vesileyle, Sayın Yıldırım’a, 
AK Parti Genel Başkanı olarak bugüne 
kadar yaptığı tüm çalışmalar için, sizler 
ve milletimin huzurunda teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum. 

AK Parti’nin Çizgisinde En Küçük 
Bir Sapma Dahi Yaşanmamıştır

Değerli arkadaşlarım,

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kur-
duğumuzda, milletimize “Türkiye’nin so-
runları çözümsüz değildir” demiştik. “Ça-
reyi başka bir yerde değil doğrudan mille-
timizde arayacağımızı” söylemiştik. Mille-
timize; “Zorlaştıran değil kolaylaştıran… 
İten değil kucaklayan… Bölen değil bir-
leştiren… Haklı zayıfları haksız güçlülere 
karşı koruyan…” Bir yönetim anlayışı vaat 
etmiştik. En önemlisi de toplumsal merke-
zi siyasi merkeze taşıma sözünü vermiştik. 
İşte bu anlayışla açıkladığımız parti prog-
ramımızda yer alan hususların tamamını 
da hayata geçirmenin çabası içinde olduk. 
Elbette programımızda yer alan hususlar-
dan halen yapamadıklarımız var. İnşallah 
onları da, yeni yönetim sistemimizle bir-
likte gerçekleştirme imkânı elde edeceğiz. 

AK Parti kendini sürekli geliştirmesine, 
yenilemesine, gençleştirmesine rağmen, 
çizgisinde en küçük bir sapmaya meydan 
vermemiş bir partidir. 2001 yılından bu-
güne yaşadıklarımıza, yaptıklarımıza bak-
tığımızda gördüğümüz şudur: Bu ülkeye 
gerçek manada demokrasiyi de, gerçek 
manada cumhuriyeti de, gerçek manada 
refahı da getiren AK Parti olmuştur. 

Evet, AK Parti demokrattır.  Bunun için 
milli iradeyi, sandığı, milletin tercihlerini 
hep en üstte tutmuştur. AK Parti cumhu-
riyetçidir. Bunun için bir kişiye, zümreye, 
hizbe, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi mille-
timizin değerlerini istismar eden örgütlere 
değil, sadece ve sadece cumhura dayanmış,  
millete teslim olmuştur. AK Parti millidir, 
yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yap-
tığı icraatlarda şu veya bu gücün, şu veya 
bu ülkenin değil, sadece milletin ne dediği-
ne, halkın ne istediğine bakmıştır. AK Parti 
kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve 
milletimizin birliğine husumet gösterme-
yen herkesi; kökenine, meşrebine, inan-
cına, kılığına ve diğer tüm farklılıklarına 
bakmaksızın, kendisinin doğal bir parçası 
olarak görmüştür. Bunun için her fırsatta, 
“Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın ta-
mamının gönlünü kazanmaktır” diyorum. 

AK Parti tüm mazlumların ve mağdurların 
hamisidir. Bunun için, hükümetlerimiz 
döneminde dünyanın neresinde gözü yaş-
lı, gönlü kırık, eziyet çeken, zulme uğrayan 
mazlum varsa, hepsine el uzattık. Türkiye, 
geçtiğimiz yıl yaptığı 6,5 milyar dolarlık 
insani kalkınma yardımıyla, tüm dünyaya 
örnek olmuş bir ülkedir. Suriye ve Irak’tan 
ülkemize gelen 3 milyon kardeşimiz için 
yaptıklarımızla, bu konuda kıllarını kıpır-
datmayan ülkelere insanlık dersi verdik. 

AK Parti ülkemizin zenginliklerini milleti-
mizin tamamına aktarmıştır. Türkiye aynı 
Türkiye, imkânlar aynı imkânlar olduğu 
halde, kişi başına düşen milli gelirimizin 3 
bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış ol-
ması, bunun en büyük ispatıdır. 
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AK Parti, Devrimci Bir Partidir

Değerli arkadaşlar,

AK Parti elbette aynı zamanda 
muhafazakârdır. Milletimizin tarihine, 
kültürüne, değerlerine saldırılmasına, 
düşmanlık edilmesine, tahribine karşı çık-
mış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır. 
Bununla birlikte AK Parti, evet, açık söyle-
mek lazım, devrimci bir partidir. Türkiye, 
Cumhuriyet döneminde en cesur, en ileri, 
en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti 
hükümetleri döneminde yaşamıştır. Hak 
ve özgürlükler konusunda hiçbir dönemde 
atılamayan adımlar, bizim dönemimizde 
atılmıştır. 

Siyasi partilere yaşam hakkı vermemişler-
di. Parlamento’da kahir ekseriyetle var ol-
masına rağmen AK Parti’yi kapatmaya yel-
tenmişlerdi. Hatta o dönem, ana mahalefet 
partisinin başındaki zat çıkıp, “Ankara’da 
da savcılar varmış” diye yasakçılara sı-
ğınmıştı. Niye böyle yaptılar? Çünkü AK 
Parti’nin varlığı onları ciddi manada ürkü-
tüyordu da ondan. 

Aynı şekilde kılık ve kıyafetinden dolayı 
yavrularımızı üniversitelerin kapısından 
kovan siz olmadınız mı? Okulların kapısın-
da anneleri ağlatan siz olmadınız mı? Gözü 
yaşlı kızlarımızı sokaklarda sürüyenler siz 
olmadınız mı? Devlette çalışan kadınları-
mızı başı açık-başı kapalı diye kamplara siz 
bölmediniz mi? Nerede eğitim özgürlüğü? 
Nerede inanç özgürlüğü? Nerede düşünce, 
fikir özgürlüğü? Tabi özgürlükleri tama-
men kendinize yontan da siz oldunuz. 

Hamdolsun, bugün bu sorunların hiçbi-
rini yaşamıyoruz. Şu anda eğitimde, dev-
letin kurumlarında herkes başı açık- başı 
örtülü el ele, kol kola dayanışma içerisinde 
yürüyorlar. Demek ki oluyor. Şunu da bilin 
ki, bu milletin fertlerini birbirine düşman 
ettiğiniz sürece iktidar yüzü göremezsiniz. 

Ekonomi alanında, geçmişte yapılanların 
tamamının katbekat fazlası hizmetler bi-
zim dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Bu 
bakımdan AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini milletiyle buluşturmuştur. Yap-
tığımız yatırımlarda oy odaklı değil, insan 
odaklı hareket ettik. Mesela Hakkari’den 
milletvekili çıkartmadığımız halde, Se-
lahaddin Eyyubi Havaalanını inşa ettik. 
Hem de bu havalimanını, terör örgütünün 
saldırılarına rağmen bitirdik.   

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizde uzun yıllar; kimi, hak ve öz-
gürlükleri kısıtlandığı, hatta tümüyle 
elinden alındığı… Kimi, sahipsiz bırakıl-
dığı, geleceğinden ümidini kestiği… Kimi, 
en basit insani ihtiyaçlarını karşılayacak 
imkânlara sahip olamadığı… Kimi, benzer 
başka sebeplerle, ama toplumun önemli 
bir bölümü devletine karşı hep mesafeli 
durmuştur. Öyle ki, vatanları, bayrakla-
rı, mukaddesleri söz konusu olduğunda 
canları dahil her şeylerini feda etmekten 
çekinmeyen insanlar, devlet dendiğinde 
başlarını yere eğer olmuşlardı. AK Parti, 
işte bu büyük yanlışı ortadan kaldırmış, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadesin-
de tezahür eden uygulamalarıyla, devleti 
milletiyle bütünleştirmiştir. 15 Temmuz, 
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bunun en somut örneğidir. Milletimiz o ge-
ce, devletinde sembolleştirdiği özgürlüğü-
nü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini 
korumak için kıyam etmiştir. Bir çağrıya 
milletimizin sokaklara dökülerek cevap 
vermesi çok anlamlıdır. Dünyada bunun 
benzeri yoktur. Ben milletimle iftihar edi-
yorum, gurur duyuyorum. Milletim öyle 
bir yürüdü ki, FETÖ ve arkasındaki kahpe 
iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi.

Biliyorsunuz, duruşmalar başladı. İnşallah 
mahkemelerin alacağı nihai kararlar, şe-
hitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bir 
nebze de olsa teselli verecektir.  Aynı za-
manda, bunları korumaya kalkan ülkelere 
“Yargı kararı istiyordunuz; alın size yargı 
kararı. Verin teröristleri” diyeceğiz.

Buradan, dünyaya sesleniyorum: Eğer ül-
kelerinizde yaşayan terör örgütü mensup-
larını bize iade etmezseniz, önümüzdeki 
süreçte bizden de aynı muameleyi görür-
sünüz. Terörle mücadele lokal değildir. Te-
rörle mücadelede uluslararası mutabakat 
şarttır. 

Her Fırsatta Yenilenmeyi 
Sürdüreceğiz

16 Nisan halkoylamasıyla kabul edilen 
yeni yönetim sistemi de, ülkemize kazan-
dırdığımız devrim mahiyetinde bir başka 
reformdur. Eğer AK Parti’nin bu reformcu, 
bu devrimci yönü olmasa, bunca yıldır ikti-
darda kalamazdık, hala milletimizin umu-
du olamazdık. Değişime olan inancımızı ve 
bağlılığımızı her fırsatta gösteriyoruz. İşte 

en son 21 Mayıs’ta yaptığımız Olağanüstü 
Büyük Kongremizde seçilen MKYK’mıza 
bakın. MKYK’mızda, henüz 20’li yaşların 
başındaki 2 kızımızla birlikte, genç diye-
bileceğimiz 40 ve daha altı yaş grubundan 
16 arkadaşımız bulunuyor. Yaş ortalama-
sı 47 civarında olan MKYK’mıza karşılık 
Meclis grubumuz 50 yaş ortalamasına sa-
hiptir. Tecrübeyle dinamizmin uyumunu 
ifade eden bu manzara, AK Parti’nin niçin 
bunca yıldır her seçimden galip çıkabildi-
ğini, gayet güzel ifade ediyor. Her seçimde, 
her fırsatta bu yenilenmeyi sürdürerek, 
inşallah, milletimize hizmet yolunda daha 
uzun yıllar hep birlikte çalışacağız. 

Değerli milletvekilleri, 

Milletimiz bize güvendikçe, bize destek 
verdikçe sorumluluklarımız da artıyor. 
Şöyle bir hafıza tazelemesi yapacak olur-
sak, milletvekili seçimlerinde milletimiz 
bize; 2002’de yüzde 34’le, 2007’de yüzde 
47’yle, 2011’de yüzde 50’yle, 7 Haziran 
2015’te yüzde 41’le, 1 Kasım 2015’te yüz-
de 49,5’le destek verdi. Aynı şekilde, ma-
halli idareler seçimlerinde, her seferinde 
milletimiz belediye başkanlıklarının çoğu-
nu bize emanet etti. Hamdolsun, 2007’de, 
2010’da ve bu yıl 16 Nisan’da yapılan tüm 
halkoylamalarında ‘evet’ diyen milletimiz 
bizi, hiç mahcup etmedi. Cumhurbaşkanlı-
ğı seçiminde de, yine tercihini bizden ya-
na kullandı. Bunun yanında 367 garabeti, 
27 Nisan bildirisi, kapatma davası, Gezi 
Olayları, FETÖ ve PKK’yla mücadele başta 
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olmak üzere, karşılaştığımız her kritik ha-
disede milletimiz yanımızda yer aldı. 

15 Temmuz’la birlikte artık can borcumu-
zun da olduğu milletimize olan şükranı-
mızı, ancak kendisine daha iyi hizmet su-
narak ifade edebileceğimize inanıyorum. 
Bunun için önümüzdeki süreyi çok iyi de-
ğerlendirmeliyiz. İlk etapta, tüm bakanla-
rımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem 
programı istedim. Tıpkı, hükümete ilk gel-
diğimiz dönemdeki 100 günlük acil eylem 
planı gibi, bu program da vatandaşlarımı-
zın birikmiş sıkıntılarına hızlı çözümler ü-
retmeye yönelik olacaktır. Ardından, 2019 
seçimlerine kadar olan dönemi içeren, 
daha kapsamlı bir program hazırlıyoruz. 
2023 hedeflerimiz zaten asıl başarı çıtamız 
olarak geçerliliğini sürdürüyor. 

Şimdi, buna ilave olarak 2035 yılını hedef 
alan yeni bir çalışmaya daha başladık. Bu 
aynı zamanda, gençlerimize emanetimiz o-
lan 2053 vizyonumuzun altyapısını oluştu-
racaktır. Meclis grubumuza da bu süreçte 
çok önemli görevler düşüyor. Her reform, 
idari tasarruflarla yapılabilecek yönlerinin 
yanında, asıl olarak yasa ve anayasa deği-
şikliği demektir. 3 Kasım 2019 seçimleriy-
le birlikte yürürlüğe girecek Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine hazırlık için 
çok sayıda uyum kanununun çıkartılması 
gerekiyor. Meclis’in mevcut gündemi za-
ten yoğunken, bir de üzerine reformların 
ve yeni yönetim sisteminin yükü binecek. 
Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz 

için bu yükü hep birlikte omuzlayacağız. 
Yeni Türkiye’nin inşasında omurga görevi-
ni yine sizler üstleneceksiniz.

Anayasa Değişikliği ile Başarı 
Çıtası Yüzde 50+1’e Yükselmiştir

Değerli arkadaşlar,

AK Parti, milletin bağrından çıkmış ve bu-
güne kadar gücünü hep milletten almış bir 
partidir. Milletimizle irtibatımızın zayıfla-
dığı gün, bizim bittiğimiz gündür. Genel 
Başkanından mahalle-köy temsilcisine ka-
dar tüm AK Partililer bu anlayışla hareket 
etmiştir, edecektir. Milletvekillerimiz, hem 
tüm illerimizle olan irtibatları, hem de bi-
rikimleriyle, her zaman milletimizle parti-
miz arasındaki en güçlü bağların başında 
gelmişlerdir. 

Meclis’teki yoğun mesainizi biliyorum. A-
ma sizlerin bu mesaiyle birlikte seçim böl-
gelerinizdeki her bir vatandaşımızın gön-
lünü kazanacak çalışmaları yürütebilece-
ğinize de inanıyorum. Özellikle Ramazan 
ayını ve bayramını, arkasından gelecek yaz 
tatilini, sonbahara girerken idrak edeceği-
miz Kurban Bayramını çok iyi değerlen-
dirmeliyiz. Biliyorsunuz, siyasette ciddi 
bir rakibimiz olmadığı için, hizmetler ko-
nusunda, projeler konusunda bir anlamda 
kendimizle yarışıyoruz. Sadece bununla 
kalmıyor, başarı çıtasını sürekli daha yuka-
rıya taşıyoruz. 2002 yılında yüzde 34 oyla, 
Meclis’in neredeyse üçte ikisini oluşturu-
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yorduk. Buna karşılık 7 Haziran 2015’te 
yüzde 41’le iktidar çoğunluğunu yakala-
yamadık. 16 Nisan’da kabul edilen Anaya-
sa değişikliği ile artık başarı çıtası yüzde 
50+1’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle, 
2011’de ve 1 Kasım’da aldığımız tarihimi-
zin en yüksek oy oranları dahi artık yeterli 
değil. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı ile 
milletvekilliği sandıkları ayrı kurulacak ol-
sa da, her ikisinde de yüzde 50’nin üzerine 
çıkmadan milletimize arzu ettiğimiz gibi 
hizmet veremeyiz. Öyleyse, bugüne kadar 
yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yap-
mak, daha fazla çalışmak mecburiyetinde-
yiz. Bunun için de, hiç vakit kaybetmeden 
kolları sıvamalı, milletimizle olan rabıta-
mızı güçlendirmenin yollarını aramalıyız.

Sandıkta yüzde 50’nin üzerine çıkmak için 
milletimizin tamamını kucaklamayı hedef-
lemek durumundayız. Bunun için, milleti-
mizin tek bir ferdini bile ihmal etmeden 
80 milyonun tamamına ulaşacak bir ça-
lışma programı hazırlıyoruz. Milletvekil-
lerimiz, teşkilatlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımız, belediye başkanlarımız, beledi-
ye ve il genel meclis üyelerimizin yanında 
tüm gönüldaşlarımızla birlikte gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışacağız. Gayret 
bizden tevfik Allah’tandır. Ben sizlere gü-
veniyorum. 

Bu yılın sonuna kadar tüm teşkilatlarımızı 
yeniden gözden geçireceğiz. Çünkü ortada 
bir metal yorgunluğu var, bunu aşmamız 
lazım. Çok daha dinamik ve çok daha gay-

retkeş ekiplerle 2019’a hazırlanmamız ge-
rekiyor. Bunun için de, bütün ilgili birimle-
rimiz yoğun bir çalışma içerisinde gerekli 
hazırlıkları yapmalıdır. Hep söylüyoruz; 
durmak yok, yola devam. Ben sizlere güve-
niyorum.

Bu duygularla bir kez daha Grup toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Genel kurul ve komisyon çalışmalarında 
başarılı bir hafta temenni ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum.

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grup Toplantısının, ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz ve geleceğimiz için hayır-

lara vesile olmasını diliyorum. Grup top-
lantımızı teşrif eden misafirlerimize de 
hoşgeldiniz diyorum. Bugün 18’inci günü-
ne ulaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. Rabbimden bizleri Bayrama da 
sağlıkla, esenlikle ulaştırmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım,

Referandum Kararı,  
Irak’ın Toprak Bütünlüğüne  

Bir Tehdittir, Yanlıştır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 13 Haziran 2017
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AK Parti olarak son 14 yılda her alanda 
milletimizi tarihi nitelikte reformlarla, öz-
lemini çektiği yatırımlarla buluşturduk. 
Eğitimi, önceliklerimizin ilk sırasına aldık. 
2002 yılında 7,5 milyar lira olan Milli Eği-
tim Bakanlığı bütçesini, 11 katlık artışla, 
bu yıl 85 milyar liraya çıkardık. Ders kitap-
larını öğrencilerimize ücretsiz veriyoruz. 
Tablet bilgisayarlar ve etkileşimli tahtalar-
la eğitimin teknolojik altyapısını yenile-
dik. 270 bin yeni derslik inşa ederek, 561 
bin yeni öğretmen atayarak, hem kalabalık 
sınıfları, hem boş geçen dersleri ortadan 
kaldırdık. Darbe döneminin icadı 8 yıllık 
kesintisiz eğitiminin yerine, ülkemiz şart-
larına uygun 4+4+4 sistemini ikame ettik. 

81 vilayetimizin tamamını üniversiteye 
kavuşturduk. 2002 yılında 76 olan üniver-
site sayısı, bugün 184’e ulaştı. Yurtlardaki 
yatak kapasitesini 182 binden 601 bine 
yükselterek, öğrencilerimize evlerinin 
konforunda eğitim imkânı sağladık. Sade-
ce harçları kaldırmakla kalmadık, aylık 45 
lira olan kredi-burs rakamını lisans öğren-
cileri için 425 liraya, yüksek lisans için 850 
liraya, doktora için 1.275 liraya çıkardık. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu-
nu gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de 
sağlıktır. Hastane ve yataklı tedavi kuru-
mu sayısını 1.156’dan 4 bin 636’ya, aile 
sağlığı merkezlerinin sayısını 9 binden 17 
bine yükselttik. Hastanelerimizde 19 bin 
olan nitelikli yatak sayısını 153 bine çı-
kardık. Doktor, hemşire ve yardımcı per-
sonel olarak sağlık kurumlarımızda hiz-
met verenlerin sayısını 378 binden 875 
bine ulaştırdık.  

Tıp fakültelerinin sayısını süratle artırma-
nın gayreti içerisinde olduk. Sağlık üniver-
sitelerinin ilk adımını attık. Burada amaç 
sadece doktor değil, hemşire, sağlık me-
muru, sağlık teknisyeni yetiştirmektir. 

Son olarak Şehir Hastaneleri projemizi 
hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar Yozgat, 
Isparta, Mersin ve Balıkesir Şehir Hastane-
lerimizi hizmete açtık. Halen inşası süren 
20 Şehir Hastanemizin tamamını 1,5 yıl 
içinde hizmete açıyoruz. Hazırlıkları süren 
8 hastanemizin inşasına da en kısa sürede 
başlıyoruz. 

AK Parti insan odaklı bir Türkiye’yi hedef-
lemiştir. Aynen Kanuni’nin diliyle; halk 
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gi-
bi. Sağlıklı bir nefesi bir devlete feda eden, 
o uğurda adımlar atan bir medeniyet an-
layışı bizim temel şiarımızdır. Bu ülkenin 
insanı hiçbir zaman hastane kapılarında 
mağdur edilmeyecek.

Yaptığımız Hizmetleri, 
Bıkmadan, Usanmadan 
Anlatmaya Devam Edin

Ulaşım alanındaki hizmetlerimizi aslında 
anlatmaya bile gerek yok ama, hafıza ta-
zelemesi olması bakımından burada bazı 
rakamları tekrarlamak istiyorum.  Bölün-
müş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometre-
den, 19 bin 134 kilometre ilaveyle, 25 bin 
kilometrenin üzerine çıkardık. Karayolla-
rımızda 50 kilometre olan tünel uzunlu-
ğunu 355 kilometreye ulaştırdık. Şu anda 
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1.213 kilometre hızlı tren hattıyla milleti-
mize raylı sistem konforunu yaşatıyoruz. 
Mevcutlara ilave olarak, Ankara-Sivas, An-
kara-İzmir, Bursa-Bilecik, Konya-Karaman 
başta olmak üzere yeni hatların inşası 
sürüyor. 2023 yılına kadar hızlı tren hattı 
uzunluğunu 12 bin kilometreye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Halen 12 bin 500 kilometre 
civarında olan mevcut demiryolu ağını da, 
2023 yılına kadar iki kat artırarak, 25 bin 
kilometreye ulaştırmak amacındayız. 

İstanbul Boğazını, Marmaray ve Avrasya 
Tüneli ile denizin altından ilk defa, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ile boğazın üzerinde 
üçüncü defa birleştirdik. İstanbul-İzmir O-
toyolu kapsamında inşa ettiğimiz Osman-
gazi Köprüsü hizmete girdi, Tekirdağ-Balı-
kesir Otoyolunun bir bölümünü oluşturan 
1915 Çanakkale Köprüsünün temelini de 
bu yıl attık. Havalimanlarımızın sayısını 
26’dan, 29 ilaveyle 55’e çıkardık. 

Gençler, 

Bu dinlediklerinizi şehirlerinize döndü-
ğünüz zaman çevrenize, arkadaşlarınıza 
anlatın. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile 
maluldür, insanoğlu unutur, onun için 
devamlı hatırlatmak lazım. “Acaba niye  
Cumhurbaşkanı bunları tekrar edip du-
ruyor?” demeyin. Bakanlarımız, milletve-
killerimiz, teşkilat ve partimizin tüm ka-
demeleri bu icraatlarımızı anlatmalıdır. 
Eğer yaptığımız yatırımları anlatmazsa-
nız, unutulur gider.  

Sanayimizi geliştirmek için ülke genelinde 
197 olan Organize Sanayi Bölgesi sayısını 

299’a ulaştırdık. Hedefimiz, 2023 yılına 
kadar 65 yeni Organize Sanayi Bölgesini 
daha faaliyete geçirmektir. 

Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji 
alanındaki yatırımlarımızla, elektrik üre-
timimizi 10 bin 500 megavattan 25 bin 
megavata yükselttik. Hedefimiz gelecek 10 
yılda 10 bin megavatı güneş, 10 bin mega-
vatı rüzgâra dayalı yenilenebilir enerji kay-
nağını harekete geçirmektir. 2002 yılında 
195 olan baraj sayımıza, bir kısmı enerji ve 
sulama, bir kısmı sadece sulama amaçlı o-
lan 423 yeni tesis ilave ettik.  Hidroelektrik 
santrallerimizin sayısını da 49’dan 540’a 
çıkardık. 

Elhamdülillah, hükümet çalışıyor, koştu-
ruyor. Bu hizmetlerin birçoğu terör olay-
larının yaşandığı bölgelerimizde yapıldı, 
yapılıyor. Teröre rağmen yatırımlarımızı 
devam ettiriyoruz. İşte Ilısu Barajı’nın ya-
kında açılışını gerçekleştireceğiz. Burada 
baraj altında kalacak olan bir şehri başka 
yere taşıdık. Bu bir devrimdir.  

Ekonomide, ülkemizi 3 kat büyüterek 
güçlü, müreffeh bir Türkiye yolunda çok 
önemli adımlar attık. 2002 yılında 236 
milyar dolar olan gayrı safi yurtiçi hasıla-
mızı 857 milyar dolara, kişi başına düşen 
gelirimizi de 3 bin 500 dolardan 11 bin do-
lara çıkardık. İhracatı yılda 36 milyar do-
lardan, geçtiğimiz ay itibariyle 147 milyar 
dolara çıkardık.

IMF’e olan 24 milyar civarındaki borcu-
muzu, Mayıs 2013 tarihi itibariyle ödeyip 
bitirdik. 2002 yılında bütçenin yüzde 43’ü-
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nü oluşturan faiz harcamaları, geçtiğimiz 
yıl yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Yatırımla-
ra ayrılan kaynağı, 70 milyar liradan 700 
milyar liranın üzerine çıkardık. İhracatçı-
mızın, iş adamlarımızın önündeki bütün 
engelleri kaldırarak, özel sektörümüzü 
ekonomimizin lokomotifi haline getirdik. 

Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı 
bir ülkeden; bugün kendi gemisini, kendi 
silahını, kendi füzesini, tankını, helikopte-
rini yapan; bununla yetinmeyip ürettikle-
rini yurtdışına ihraç eden bir ülke konu-
muna geldik. 

Ülkenin kıt kaynaklarını faiz lobilerine 
yağmalatmak yerine; IMF’ye borcunu öde-
yen, Merkez Bankasının kasasını doldu-
ran, hazinesini güçlendiren, böylece tam 
bağımsız bir ülke olma yolunda ilerleyen 
bir Türkiye inşa ettik. 

Kirli Pazarlıklarla İktidar 
Hayalleri Kuranları Hep  
Sandığa Gömdük

Hak ve özgürlükler konusunda, geçmişte 
telaffuzu dahi imkânsız düzenlemeleri ce-
saretle hayata geçirdik. Terör örgütleriyle 
ve onların gerisindeki güçlerle kararlı bir 
şekilde mücadele ederek, vatanımıza kem 
gözlerle bakanların heveslerini kursak-
larında bıraktık. Demokrasiye sıkı sıkıya 
sahip çıkarak, kirli pazarlıklarla iktidar 
hayalleri kuranları her seferinde sandığa 
gömdük. Darbecilerin yönü millete çevril-
miş namluları üzerinden ikbal devşirmeye 
çalışanları başarısızlığa uğrattık.

Allah’a hamdolsun son 14 yılda, ülkemi-
ze, bulunduğumuz yeri borçlu olduğumuz 
aziz milletimize hizmetten başka hiçbir 
hedefimiz, hiçbir gayemiz olmadı, olma-
yacak. Her gece yastığa başımızı koyduğu-
muzda, “Bugün milletimiz için ne yaptık” 
sorusunu sorarak, nefsimizi sürekli hesaba 
çekerek, kendimizi her daim yenileyerek 
işte bugünlere geldik. Karşımızda ciddi bir 
muhalefet olmadığı için, hep kendimizle 
yarıştık. İnşallah bundan sonrada aynı an-
layışla yolumuzda ilerleyeceğiz.

Çocuklarımızın bize emaneti olan bu ül-
keyi kalkındırmak, büyütmek, her alanda 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkarmak için var gücümüzle çalışmayı 
sürdüreceğiz. Ülkemiz için, geleceğimiz 
için hayaller kurmaya ve bu hayalleri tek 
tek gerçeğe dönüştürmeye devam ede-
ceğiz. AK Parti’nin, milletin ve geleceğin 
partisi olarak, Türkiye’ye edeceği daha çok 
hizmet, kazandıracağı daha çok yatırım 
vardır. 

Değerli kardeşlerim,

Felaket tellallarının tüm çabalarına rağ-
men, güzel gelişmelerin haberlerini ardı 
ardına almaya devam ediyoruz. İhracatta, 
üretimde ve istihdamda yaşanan yükse-
lişi, son olarak dün açıklanan büyüme ra-
kamlarıyla taçlandırmış olduk. Bu yılın ilk 
çeyreğindeki büyüme oranımız yüzde 5 
olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz bu büyü-
me oranı, yüzde 2,4 olan Avrupa Birliği or-
talamasının iki katından bile fazladır. Aynı 
dönemde G-7 ülkeleri yüzde 1,8 ve OECD 
ülkeleri yüzde 2 büyümüştür. İlk verilere 
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göre, yüzde 5’lik büyüme oranıyla G-20 ül-
keleri arasında Çin ve Hindistan’ın ardın-
dan üçüncü sırada bulunuyoruz. 

Ekonomistlerin ve IMF gibi kuruluşların 
yüzde 3-4 arasında bekledikleri büyüme-
nin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi, gelece-
ğimize olan güvenimizi daha da artırmış-
tır. Aynı şekilde, ilk 5 aylık ihracatımız da 
yüzde 8,9 artış kaydetmişti. İstihdamda 
da, başlattığımız seferberlikle 1,2 milyon 
kişilik bir artış elde etmiştik. 

Uluslararası yatırımlarda da, yılın ilk 4 a-
yında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
az da olsa bir artışla 3,6 milyar dolar sevi-
yesini yakaladık. Yatırım davetimize, üre-
timi, istihdamı, ihracatı artırma çağrımıza 
olumlu cevap vererek, böyle bir büyüme 
oranını yakalamamızda emeği geçen her-
kese şükranlarımı sunuyorum. 

Türk ekonomisinin artık öyle ufak tefek 
sarsıntılarla dengesi bozulmayacak kadar 
büyük ve güçlü olduğunu, özellikle geçti-
ğimiz yıl hep birlikte gördük.  Türkiye’nin 
kredi notuyla ilgili spekülasyonların, ül-
kemizin gerçek durumundan ziyade siya-
si saiklere bağlı olduğu gayet açıktır. Eğer 
büyüme oranı beklentilerin altında çık-
saydı, hemen kredi notunu düşürmek için 
harekete geçecek olan derecelendirme ku-
ruluşlarının, şimdi, neredeyse yarı yarıya 
yüksek çıkan büyüme oranı karşısında ne 
yapacaklarını göreceğiz. 

Tabii biz kendimizin ne olduğunu gayet 
iyi biliyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve 
milletimizin kabiliyetine olan güvenimiz 

tamdır. Bugüne kadar bizi hiç yanıltma-
yan bir dinamizmle ülkesine ve geleceğine 
sahip çıkan milletimizin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum. Stratejik yatı-
rım alanları başta olmak üzere, geniş bir 
yelpazede verilen teşvikleri sürdürerek, 
büyüme eğilimimizi daha da yukarılara ta-
şımak için gece gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz. Biz, hem mali disiplinden, hem 
yatırımlardan taviz vermeden büyümenin 
mümkün olduğunu defalarca ispatladık. 
Önümüzdeki dönemde bu başarıyı tekrar 
ve tekrar göstermeyi sürdüreceğiz. Büyü-
me oranımız başta olmak üzere, ekonomi-
de gerçekleştireceğimiz büyük atılımlarla, 
2023 hedeflerimize ulaşmamıza, Allah’ın 
izniyle kimse engel olamayacaktır. 

“Vesayetin Salasını” Vermek de, 
Bunları Tarihe Gömmek de Bize 
Nasip Oldu

Değerli kardeşlerim,

Son 14 yılda yaptıklarımızın tamamı elbet-
te önemlidir, tarihi nitelikte başarılardır. 
Bununla birlikte, en büyük reformlarımı-
zın başında vesayetle mücadelede elde etti-
ğimiz başarının geldiğine inanıyorum. Her 
zaman söylediğim gibi; bu ülke ne çektiyse, 
siyaset ve toplum mühendislerinden çek-
miştir. Bu millete en büyük zulmü, dilin-
den “halk” ve “halkçılık” kelimelerini eksik 
etmeyen “müstebitler” yapmıştır. Değerle-
rimize, tarihimize, kültürümüze yabancı 
bir hayat tarzını yıllarca “çağdaşlık” kılıfı 
altında milletimize dayatanlar, Cumhurla 
Cumhuriyet arasındaki bağı koparmışlar-
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dır. Bu sahte projeyle ülkenin imkânları 
bir avuç seçkine peşkeş çekilirken; millet 
fakirleşmiş, temel insani ihtiyaçlarını kar-
şılamaktan dahi aciz duruma düşmüştür.  
Milletin temsilcisi olması gereken siyaset 
de, maalesef, aynı çarpık düzeninin bir 
parçası haline dönüşmüştür. Şunu iftiharla 
söylemek isterim ki; ülkemizde “vesayetin 
salasını” vermek de, onun izinden giden si-
yaset anlayışını tarihe gömmek de işte bu 
kadroya, AK Parti’ye nasip olmuştur.

Kurulduğumuz günden beri milletimizle 
öyle bir bütünleştik ki, karşımızda hiçbir 
güç duramadı. Bu süreçte en büyük haka-
retler, en ağır saldırılar, ayrıcalıklarını kay-
beden kesimlerden geldi. Zahirde “elit”, 
hakikatte “lümpen” olan bu çevreler, elle-
rindeki tüm imkânları bizi karalamak için 
seferber ettiler. Yol, hastane, okul, cami, 
hangi hizmeti yapmaya kalktıysak, hemen 
karşımıza dikildiler. Havalimanı, baraj, 
köprü inşa etmek istediğimizde, birden bi-
re çevre hassasiyetleri kabardı.

Eğitimde, darbe dönemlerinin yol açtığı 
haksızlıkları düzeltmeye çalıştığımızda, 
“laiklik elden gidiyor” diye ortalığı ayağa 
kaldırdılar. Biz dış politikaya yeni bir viz-
yon kazandıracak adımları atarken, onlar 
eksen kayması tartışmaları üzerinden biri-
lerine mesaj veriyorlardı. Kültürde, sanat-
ta, fikir ve yazı hayatında kendileri dışında 
kimseye hayat hakkı tanımamak için yap-
madıkları çirkefliği bırakmadılar. 

Dün akşam, İstanbul’da, sanatçılarımız ve 
sporcularımızla birlikte iftar yaptık. Bu if-
tarda, Taksim’e yapacağımız yeni Atatürk 

Kültür Merkezi’ni (AKM) anlattım. Yeni 
AKM’nin projesi hazır. İnşallah yanında-
ki arsayı da projeye dahil ederek dev bir 
opera binası yapacağız. Taksim’e üç dev 
projeyle zenginlik kazandıracağız. Millete 
hizmet yolunda bizim önümüzü asla kese-
mezler. 

Bunlar, terör örgütlerine gösterdikleri 
sempatinin onda birini, kendi insanına 
göstermediler. Sarıldıkları ideolojilerin 
içinde, şiddet, zulüm ve baskıdan başka 
bir şey bulamazsınız. Sembolleştirdikleri 
tarihi şahsiyetlerin geçmişlerine baktığı-
nızda göreceğiniz tek şey “ölüm tarlaları” 
ve “kurukafa kuleleri”dir.  Senelerce “dev-
rimci şiddet” güzellemeleriyle eli kanlı 
teröristleri gençlerimize rol model olarak 
sundular. “Yaşamak” ve “yaşatmak” yerine, 
“ölmek” ve “öldürmek” üzerine mesajlar 
vererek, körpe zihinleri iğfal ettiler. Bunla-
rın kirli yüzlerinin farklı tonlarına, terörle 
mücadelemizde, Gezi olaylarında, 15 Tem-
muz darbe girişiminde, son yıllarda yaşa-
dığımız her kritik hadisede şahit olduk.

Aybüke Kızımız İçin Yüreği 
Yanmayanların Dertleri 
Kesinlikle İnsan Değildir

Terör örgütüne arka çıkarak katil devlet 
bildirileri yayımlayanlar, bugün de, ne-
rede ve nasıl öldüğü meçhul bir kadın 
terörist üzerinden yine aynı oyunu oynu-
yorlar. Her gün askerimizin, polisimizin, 
sokakta yürüyen vatandaşlarımızın haya-
tına kast eden eli kanlı teröristleri, allayıp 
pullayıp öne çıkardıkları bir isim üzerin-
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den aklamaya çalışıyorlar. Buna karşılık 
aynı çevrelerin, karne günü PKK’lı terö-
ristlerce şehit edilen Aybüke Öğretmenle 
ilgili ciddi bir tavrına, üzüntü beyanına, 
bir tepkisine şahit oldunuz mu? Terörist 
cenazesinde birbirlerini ezen sözüm ona 
milletvekilleri, yazarlar, aydınlar, gazete-
ciler Aybüke Öğretmen için, terör örgütü-
nün katlettiği diğer masumlar için kılları-
nı kıpırdattılar mı? Aynı kesimlerin terör 
örgütü tarafından dağa kaçırılan gençler 
ve bu geçlerin gözü yaşlı anneleri için, bir 
kez bile seslerini yükselttiğini duydunuz 
mu? Elbette hayır…

Daha hayatının baharında, tüm ümitle-
ri ve heyecanıyla birlikte toprağa verilen 
Aybüke kızımız için yüreği yanmayan taş 
kalplilerin dertleri kesinlikle insan değil-
dir, insan hakları hiç değildir. Bunların tek 
derdi, terör örgütlerinin kalemşörlüğünü 
yapmaktır. Bunların tek gayesi; teröristleri 
ve onların kanlı eylemlerini toplum nez-
dinde aklamaya çalışmaktır. Ben buradan 
Güneydoğu’daki ve Doğu’daki vatandaşla-
rıma sesleniyorum: Aybüke kızımız, genç 
yaşında oralara gelmişti. Niye? Yavrula-
rınıza ilim, irfan öğretmek için gelmişti. 
Hatta şehit yavrumuz, maaşıyla ufak bir la-
boratuvar dahi yaptırmıştı.  Bu yavrumuzu 
orada katlettiler. Kim katletti? Terör örgü-
tü. O halde siyasi iradenizi, Aybüke kızımı-
zı şehit eden terör destekçileri için değil,  
hizmet ehli AK Parti için kullanacağınıza 
inanıyorum. Aybüke kızımızın babasıyla 
da görüştük, ailesine Allah sabırlar versin. 
Tüm milletimizin, Milli Eğitim camiamı-
zın başı sağolsun.

Aynı durum sağlık alanında da yaşanıyor. 
Tekme tokat doktorlarımızı dövüyorlar. 
Bu ne büyük cehalettir ya, böyle saçma-
lık olur mu? Yapılan bir yanlış varsa ilgili 
mercilere bunu bildirirsiniz. Dayak yiyen 
doktorda hizmet aşkı kalır mı? Öğretmen-
lerimiz, sağlık görevlilerimiz, milletçe el 
ele, omuz omuz vereceğiz ve Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacağız. 

FETÖ’den bölücü terör örgütüne ka-
dar Türkiye düşmanı bütün çevrelere 
hizmetkârlık yapmalarının sebebi budur. 
Devletin askeri, polisi, güvenlik korucu-
su şehit edildiğinde, masum insanlar al-
çakça katledildiğinde havaya bakıp ıslık 
çalarken; teröristlerin arkasından ağıtlar 
düzenlere yazıklar olsun… Terör örgütü 
saflarına katılan her gencin acı akıbetinde, 
gazetecisinden milletvekiline tüm bu “kart 
devrimcilerin” sorumluluğu vardır. AK 
Parti’nin son 14 yıldaki en önemli başarıla-
rından biri de, işte bu “maskeli baloyu” so-
na erdirmesidir. İnşallah bundan sonra da, 
sıfatı ve konumu ne olursa olsun, ülkesine 
ve milletine karşı ihanet içine girenlerin 
maskelerini düşürmeye devam edeceğiz. 

Irak’ın Bütünlüğünü Hep 
Savunduk, Savunmaya da  
Devam Ediyoruz

Değerli kardeşlerim,

Bölgemizdeki krizler, çatışmalar ve geri-
limler, maalesef, şu mübarek Ramazan 
günlerinde durulmak bir yana, tırmana-
rak devam ediyor. Suriye’de ve Irak’ta, ne-
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redeyse her gün sivillerin zarar gördüğü 
saldırıların haberlerini alıyoruz. Kendileri 
için daha güvenli bir hayat kurmak üzere 
derme çatma teknelerle Akdeniz açılan 
mültecilerin kitleler halinde boğulması, 
neredeyse rutin haber haline dönüştü. 
Ülkemizde de PKK’lı teröristlerin, çoğun-
lukla da tam iftar saatinde, güvenlik güç-
lerimize yönelik saldırılarında verdiğimiz 
şehitlerin acıları yüreklerimizi dağlıyor. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bölgemizde 
bir de, Katar’a yönelik mesnetsiz iddialarla 
başlatılan yaptırımlar kriziyle karşı karşı-
ya kaldık. Türkiye olarak, bu meselede tav-
rımızı en başından beri net bir şekilde or-
taya koyduk. Bölgemizde, terör örgütlerine 
ve onları birer maşa gibi kullanan güçlere 
karşı birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her 
zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz 
bir dönemden geçiyoruz. 

Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin bağımsızlık 
referandumu kararı bizi derinden üzmüş-
tür.  Kuzey Irak’ın bağımsızlığıyla ilgili bir 
adım atmak, Irak’ın toprak bütünlüğüne 
bir tehdittir ve yanlış bir adımdır. Temen-
ni ederdik ki, bu adımlar atılırken istişare 
edilsin.  Kuzey Irak’ta sadece Kürtler yaşa-
mıyor. Musul’da Araplar, Kerkük’te Türk-
ler-Türkmenler yaşıyor.  Tüm adımlar barış 
yolunda atılmalıdır.  Irak’ın bütünlüğünü 
hep savunduk, savunmaya da devam edi-
yoruz. Ama biz bunları savunurken, maa-
lesef zaman zaman orada ipin ucunun da 
kaçtığını gördük. Bugüne kadar nasıl ki is-
tişareleri, görüşmeleri her konuda yaptık-
yapıyorsak, bunların aldıkları karar öncesi 
bizimle istişarede bulunmaları gerekirdi. 

Dışişlerimiz zaten gerekli açıklamayı yap-
mıştır. 

Katar’a ve Katar vatandaşlarına yönelik 
yaptırımların uzandığı yerlere baktığımız-
da, çok ciddi bir yanlışın içine düşüldüğü-
nü görüyoruz. Bir ülkenin halkını, yiye-
cek-içeceğinden seyahatine, ticaretinden 
ibadetine kadar her alanda tecrit etmeye 
kalmak, insani değildir, İslami hiç değildir. 

Pek çok terör örgütüyle aynı anda mücadele 
eden, bu sebeple sadece son 35 yılda 40 bin 
vatandaşını ve güvenlik görevlisini kaybe-
den bir devlet olarak Türkiye, terör konu-
sunda en çok hassasiyet sahibi ülkedir. 

Buna rağmen bizim dahi kesinlikle tasvip 
etmediğimiz yöntemlerin, teröre destek 
ithamıyla bağımsız bir ülkeye karşı uygu-
lanmaya çalışılması kabul edilemez. Üs-
telik Katar, teröre destek veren değil, tam 
tersine, bölgemizde çok ciddi yıkıma ve 
acıya yol açan terör örgütü DEAŞ’a karşı, 
Türkiye’yle birlikte en kararlı duruşu gös-
teren ülkedir. Lütfen birbirimizi aldatma-
yalım. İftira kampanyalarıyla Katar’ı adeta 
bir suçlu gibi göstermenin bölgeye hiçbir 
faydası yoktur. PYD’ye ve YPG’ye sahip çı-
kanlar yanlış adımlar atıyorlar. 

PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi birbirinden ayıra-
mazsınız. YPG de, PYD de, PKK’nın dü-
şük çocuklarıdır. İyi terörist-kötü terörist 
olmaz. Bunların her ikisi de kötüdür. Bu 
görüşlerimizi Amerika’ya her platformda 
ilettik ve dedik ki, “Biz, sizin müttefikiniz 
ve stratejik ortağınız değil miyiz? NATO’da 
beraber miyiz? Beraberiz. O zaman Rakka 
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operasyonunu beraber yapalım. Terör un-
surlarını bu işe karıştırmayalım.” Ama bizi 
dinlemediler. Eli kanlı DEAŞ’a karşı başka 
bir terör grubu YPG, PYD’yi kullanmak is-
tiyorlar. PYD ve YPG’ye tonlarca silah ak-
tarıyorlar. Bu silahların benim ülkeme teh-
dit oluşturmayacağını kim garanti edecek? 
Dost acı söyler, ama gerçeği söyler, bunları 
söylemek zorundayız. Herkes bunu gör-
mek, bilmek zorundadır. 

Ayrıca 15 Temmuz da, kimlerin darbelere 
karşı olduğunu gördük. Şu anda Körfez’de 
oynanan oyunun içerisinde de, bu aktörle-
rin rol almadığını kimse iddia edemez. 

Şayet Türkiye ve Katar’ın desteği olma-
saydı, Suriye’deki muhaliflerin DEAŞ’a ve 
zalim rejime karşı direnebilmesi mümkün 
değildi. Katar’ı, sadece doğal kaynaklarının 
zenginliğinden ibaret bir ülke olarak gör-
memek gerekiyor. Her şeyden önce Katar, 
İslam dünyasının son dönemde yaşadığı sı-
kıntılar karşısında bağımsız duruş sergile-
yebilen, kendi politikalarını oluşturabilen 
bir ülkedir. Bu bakımdan Katar, bölge ve 
dünya siyaseti için 2,5 milyon nüfusundan 
ve 11,5 bin kilometrekare yüzölçümünden 
çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu mesele-
nin, mümkün olan en kısa sürede çözüme 
kavuşturulması, bölgedeki tüm ülkelerin 
ve halkların yararına olacaktır. Bunun için 
de çok ciddi bir telefon diplomasisi sür-
dürdük, sürdürüyoruz. Bugün de telekon-
feransla Fransa Cumhurbaşkanı ve Katar 
Emiri üçlü olarak bir görüşme yapacağız. 
İslam aleminin, Mübarek Ramazan Bayra-
mına, anlamına ve ruhuna uygun bir şekil-
de girebilmesini temenni ediyorum. Böyle 

bir ayın içerisinde Körfez’de bu olayların 
patlak vermesini izah etmek mümkün de-
ğil. Hadim-ül Haremeyn-i Şerifeyn Suudi 
Arabistan Kralı, Körfez’in büyüğü olarak 
bu işi çözmelidir.

Değerli kardeşlerim,

AK Parti olarak, bu yaz aylarını çok ve-
rimli bir şekilde değerlendirmek duru-
mundayız. İl ve ilçe kongrelerimizle ilgili 
hazırlıkları tamamlayıp, bu süreci yıl so-
nuna kadar nihayete erdirmeliyiz. Başarı-
lı teşkilatlarımız elbette devam edecektir, 
ama metal yorgunluğu gösteren tüm il, il-
çe, belde teşkilatlarımızı yenilememiz ge-
rekiyor. Aynı şekilde, Bakanlarımız, 180 
günlük kısa vadeli eylem programlarının 
hazırlıklarını bu ay içinde bitirip, önü-
müzdeki aydan itibaren uygulamasına 
geçeceklerdir. Bu kısa vadeli eylem prog-
ramının hazırlığının ve uygulamasının 
başarısı, 2019 yılına kadar olan takvimi-
miz için büyük öneme sahiptir. 

Meclis’te de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi uyum yasaları başta olmak üzere, 
gündemimizdeki öncelikli meselelerle il-
gili yasama faaliyetlerini sıkı bir şekilde 
takip etmeliyiz. İç Tüzük değişikliğiyle il-
gili girişimlerimizi sürdürmekte fayda var. 
Bu çalışmalara ana muhalefet katılmamış, 
onda da bir hayır var. Şu anda AK Parti-
MHP el-ele vererek İç Tüzüğü hazırlarlar.  
Mevcut İç Tüzük bitmiştir, tükenmiştir. Bu 
İç Tüzük’le Parlamento çalışmaz, çalıştırıl-
maz. Dolayısıyla bunu süratle bitirmemiz 
lazım. 
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Bu duygularla bir kez daha Meclis Grup 
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Sizlere başarılı bir hafta temenni 
ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın 
kıymetli il başkanları, sevgili yol ve dava 
arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, mil-
letimiz, demokrasimiz için hayırlara vesi-
le olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
16 Nisan halkoylamasının ardından, 2 
Mayıs’ta partimize tekrar üye olmuş, 21 
Mayıs’taki Olağanüstü Büyük Kongre-

Değişim Zilleri Çalıyor, 
Bu Çağrıya  

Kulak Vermeliyiz

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 1 Temmuz 2017
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mizde de, delegelerimizin teveccühleriyle 
Genel Başkanlık görevini devralmıştım. 
Ardından, kongrede seçilen MKYK’mızı 
toplayıp Merkez Yürütme Kurulumuzu be-
lirlemiş ve çalışmalarımızı hızlandırmış-
tık. Bugün de, partimizle ilişkimizi hukuki 
olarak sona erdirdiğimiz 2014 yılı Ağustos 
ayından sonraki ilk il başkanları toplantı-
mızı icra ediyoruz. 

Esasen, il başkanlarımızla daha sonra çe-
şitli vesilelerle bir araya gelmiş olmakla 
birlikte, şahsımın da katıldığı en son “Ge-
nişletilmiş İl Başkanları” toplantımızı, 18 
Nisan 2014 tarihinde, mahalli seçimlerin 
ardından gerçekleştirmiştik. Bu toplantı-
da, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahal-
li seçimlerin muhasebesini yapmış, seçim 
sürecinde nasıl alçakça, nasıl kalleşçe sal-
dırılara maruz kaldığımızı konuşmuştuk. 
“Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür” der-
ler. Şu anda, “Akılsız başın cezasını ayak-
lar çeker” misali, kendini yollara vurup 
İstanbul’a giden CHP’nin başındaki zat, 
o dönemde bizim için “Seçimden sonra 
Başbakan yurt dışına kaçacak” tezviratları 
yapıyordu. İşin doğrusu, çok partili hayatı-
mızda, siyasetin bu denli seviyesizleştiril-
diği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını 
bu denli kiraya verdiği pek az seçim gör-
dük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onla-
rın dümen suyuna girerek ülkesine iftira 
atanları korumak için yolları arşınlayan-
lar, o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını 
yapıyorlardı. 

O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığı-
na milletimizin itibar etmemesinin, tam 
tersine, oynanan oyunu görerek güçlü bir 
şekilde arkamızda durmasından, birileri-

nin hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor. Artık 
çoğu ya yurt dışına kaçmış olan, ya mah-
kemelerde adalete hesap veren FETÖ tetik-
çilerinin ellerine tutuşturdukları malze-
meler, kayıtlar, tapeler üzerinden kendile-
rine ikbal devşirmeye çalışanlar, hala aynı 
yerde debelenip duruyor. Buna karşılık AK 
Parti, hamdolsun, 2014 mahalli seçimleri-
ni de kazandı, Cumhurbaşkanlığı seçimini 
de kazandı, milletvekilliği seçimini de ka-
zandı, halkoylamasını da kazandı. Sadece 
bunlarla kalmayıp, milletimiz ve güvenlik 
güçlerimizle birlikte bölücü örgütü açtığı 
çukurlara gömdük, darbe girişimini en-
gelledik, Suriye’de kurulan tezgâı bozduk, 
ekonomik saldırıları atlattık. 

Biz, ülkemiz için çalıştığımız, Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet dediği-
miz için 80 milyonun gönlünde kendimize 
müstesna bir yer edindik. Onlar ise, yol-
daşlığını yaptıkları ihanet çetesiyle ve bö-
lücü örgütle birlikte Türkiye’nin aleyhinde 
çalışmaktan bir gün bile vazgeçmediler. 
Eskiler “İnat da bir murattır” derler. Bunla-
rın kendi milletlerine ve devletlerine karşı 
olan her işin arkasında yer alma konusun-
da ortaya koydukları inat, meselenin araç 
olmaktan çıkıp amaç haline geldiğini gös-
teriyor. 

Özellikle, ülkemize ve milletimize olan 
muhabbetlerinden şüphe duymadığımız 
MHP’nin kritik konularda gösterdiği o-
nurlu ve sağduyulu duruşa baktığımızda, 
CHP’nin ve aynı çizgideki çevrelerin konu-
munu çok daha açık bir net görebiliyoruz. 
Meselenin muhalefet değil, siyaset değil, 
memleketin bekası meselesi olduğunu gö-
rerek, ülkesinin ve milletinin yanında yer 
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alan herkese, buradan bir kez daha teşek-
kürlerimizi iletiyoruz. 

Yargıya Saldıran Bir Zihniyetin 
Derdi Asla Adalet Olamaz

Kardeşlerim,

CHP’nin temsil ettiği çizgi, artık siyaseten 
muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergi-
leme, siyaseten farklı söylemde bulunma 
boyutunu aşmış, terör örgütleriyle ve on-
ları ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle 
birlikte hareket etme noktasına gelmiştir.  
Geçmişlerindeki “millete rağmen” siyaset 
yapma anlayışları sebebiyle demokrasi 
sicilleri zaten bozuk olanlar, şimdi işi bir 
adım daha ileriye götürüp, “millete karşı” 
siyaset yapmaya başlamışlardır. Aklı ba-
şında olan herkesin rahatlıkla görebildiği 
bu durum, Suriye’de, Irak’ta, Körfez’de, 
Avrupa’da ülkemize karşı kurulan tuzakla-
rın bir parçasıdır. 

Güya “adalet” diyen ama adaleti sağlamak-
la görevli ilk derece mahkemelerinden A-
nayasa Mahkemesine kadar tüm kurumla-
ra saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet 
olamaz, hukuk olamaz. Bir defa bile, şöyle 
gönül diliyle şehitlerimizi andıklarını, ga-
zilerimize şifa dilediklerini duymadıkları-
mız, ne yazık ki, teröristler ve onlara yar-
dım edenler için adeta dünyayı ayağa kal-
dırıyorlar. Hem FETÖ’nün, hem PKK’nın 
önde gelen isimlerinin övgüyle bahsettiği 
bir Genel Başkanın yaptığı işlerin ülke-
mizin ve milletimizin yararına olmadı-
ğını anlamak için başka bir ölçüye gerek 

yoktur. Avrupa’nın himayesindeki sözde 
gazetesinden, size seslenen PKK yöneti-
cisi “Doğru adımlar atıyorsunuz” diyorsa, 
attığınız adım kesinlikle yanlıştır. Terör 
örgütleri olağanüstü halden rahatsızsa ve 
siz de uygulama gayesini bile bile buna 
karşı çıkıyorsanız, gittiğiniz yol Kandil’in, 
Pensilvanya’nın yoludur. Uluslararası ku-
ruluşların, uluslararası mahkemelerin da-
hi eleştirmediği tarzda terör davalarına 
saldırıyorsanız, Türk adaletini itham edi-
yorsanız, yaptığınız iş bu ülkenin hayrına 
asla değildir. Terör örgütlerine karşı yap-
mayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, 
teröristleri ve onlara destek verenleri sa-
vunmak için başlatıyorsanız, kimseyi ama-
cınızın adalet olduğuna inandıramazsınız. 

Mevlana Hazretleri adaleti, “Ağaca su ver-
mek” zulmü ise “dikene su vermek” ola-
rak tanımlıyor. Siz bu tavrınızla dikene su 
vererek, adaleti savunmuyor, tam tersine 
zulmü yüceltiyorsunuz. İlla bir hak araya-
caksınız, gidin FETÖ davalarının, PKK da-
valarının, DHKPC davalarının görüldüğü 
mahkemelere, şehitlerin, gazilerin hakkını 
arayın, milletin hakkını arayın. Gidin, ta-
butlarına omuz verdiğiniz eli kanlı cani-
lerin yetim ve öksüz bıraktığı çocukların 
hakkını arayın… Unutmayınız ki, gül diken 
gül derer, rüzgâr eken fırtına biçer. Onun 
için buradan diyoruz ki: Darbecileri bıra-
kıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara 
yazıklar olsun… Teröristleri bırakıp terör-
le mücadele edenlerin üzerine gidenlere 
yazıklar olsun… Ülkesini bırakıp ülkesine 
saldıranların argümanlarına sarılanlara 
yazıklar olsun… 
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Kendi milletvekillerinin, dünyanın her ye-
rinde “vatana ihanet” suçu kapsamında ka-
bul edilen eylemine sahip çıkanlar, aslında 
taammüden aynı suça ortak olmaktadırlar. 
Konunun ne basın özgürlüğüyle, ne düşün-
ce ve ifade özgürlüğüyle, ne milletvekili 
dokunulmazlığıyla ilgisinin olmadığını en 
iyi, bu gürültüyü çıkartanlar biliyor. 

Bir başka terör örgütüyle irtibatları sebe-
biyle kamudan ihraç edilen ve yine örgü-
tün emriyle cezaevinde güya açlık grevi 
başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. 
Esasen bunların hiçbirinin derdi, demok-
rasi ve özgürlükleri savunmak değil, kendi 
suçlarını bastırmaktır. Milletimiz, tüm bu 
olup bitenleri görüyor, takip ediyor, fera-
setiyle neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. 
Biz, her zaman ve her konuda olduğu gibi, 
mücadelemizi vereceğiz, hakikatleri anla-
tacağız, elimizden gelen çabayı gösterece-
ğiz, takdiri milletimize bırakacağız. 

Teşkilatlarımızdan, bu meseleleri milleti-
mize anlatma konusunda çok daha aktif 
bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. 
Milletimize hakikatleri anlatmadığımız 
her yerde, meydanın yalanlara, yanlışlara, 
iftiralara kalması kaçınılmazdır. Bunun 
için hep birlikte gece-gündüz çalışmak, 
çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayarak 
tüm vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmak 
mecburiyetindeyiz. 

Darbecilerden, Teröristlerden  
ve Onları Destekleyenlerden 
Hesap Soracağız

Değerli kardeşlerim, 

2 hafta sonra 15 Temmuz darbe girişimi-
nin yıldönümüne ulaşacağız. Şair ne güzel 
anlatmış o geceyi:

“Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük

Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden

Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük

Yürüdük sala vakti karadan ve denizden

Karanlığın kalbine aşikare yürüdük”

Türkiye, son birkaç yıldır o kadar çok ve o 
kadar büyük hadiseleri ardı ardına yaşadı 
ki, artık böylesine tarihi önemdeki olay-
ların bile sıradanlaşması, kanıksanması 
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. 15 Temmuz’un 
unutulmasına, unutturulmasına, bu ihane-
tin üzerinin örtülmesine, bu hainlerin yap-
tıkları alçaklığın hesabının sorulmasının 
önüne geçilmesine kesinlikle izin verme-
yeceğiz. O gece, canları pahasına sokakları, 
meydanları doldurarak ülkelerine sahip 
çıkan milyonların, şehitlerimizin ve gazile-
rimizin üzerimizdeki vebalini hiç aklımız-
dan çıkarmayacağız. 

Milletimize karşı sorumluluklarımızı ke-
sinlikle ihmal etmeyeceğiz. Hem ülkemizi 
büyütme, ileriye taşıma görevimizin gerek-
lerini bihakkın yapacağız, hem de darbeci-
lerden, teröristlerden, onları destekleyen 
iç ve dış güçlerden hesap sorma vazifemizi 
yerine getireceğiz. Ben bu vesileyle terörü 
kurban verdiğimiz Lice İl Başkan Yardım-
cımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
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Darbe girişiminin hemen arkasından 15 
Temmuz’u resmi tatil ilan ettik. Hem 80 
milyon vatandaşımızın, hem de bundan 
sonraki nesillerin 15 Temmuz’un manasını 
en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak mec-
buriyetindeyiz. 15 Temmuz’u, Türkiye’de 
bir daha kimsenin darbe teşebbüsünde 
bulunmamasını, benzer bir ihaneti aklına 
dahi getirmemesini sağlamanın sembolü 
haline dönüştüreceğiz. 

Eski Türkiye’de darbe tarihleri resmi bay-
ram ilan edilir, zoraki etkinliklerle millete 
darbeler ve darbeciler şirin gösterilmeye 
çalışılırdı. Bundan sonra 15 Temmuz’u, 
milletimizin istiklalinin ve istikbalinin, 
bayrağımızın, ezanlarımızın, demokrasi-
mizin kurtuluş tarihini, şehitlerimizi ve 
gazilerimizi anma vesilesi bir milli gün 
olarak kutlayacağız. Teşkilatlarımızdan, 
15 Temmuz’u anma etkinliklerine sahip 
çıkmalarını, yoğun ve samimi katılım gös-
termelerini bekliyorum. Biz de, darbe gi-
rişimi gecesi bombalanan Meclis’te, tank-
ların ölüm saçtığı eski Boğaziçi, şimdiki 
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılan 
programlara ve çeşitli toplantılara katıla-
rak, vazifemizi ifa edeceğiz. 

Teşkilatlarımızda Metal 
Yorgunluğu Emareleri 
Gördüğümüz Bir Gerçektir

Değerli kardeşlerim, 

Öncelikle, partimizin kuruluşundan bugü-
ne kadar teşkilatlarımızda görev yapmış 
tüm arkadaşlarımıza, tüm gönüldaşlarımı-

za şükran borcumu ifade etmek istiyorum. 
AK Parti, Türkiye’nin en yaygın, en dina-
mik, en çalışkan teşkilatlarına sahip olma-
saydı, bunca yıl ayakta kalamaz, bunca ba-
şarıya imza atamazdı. Özellikle son 4 yıldır 
ardı ardına yaşadığımız hadiseler, seçim-
ler ve halkoylaması sürecinde gayretleri, 
fedakârlıkları ve çalışmalarıyla partimizi 
diri tutan arkadaşlarımız ayrıca bir teşek-
kürü hak ediyor. Sandık müşahitlerimiz-
den Merkez Yürütme Kurulumuza kadar, 
teşkilatlarımızın her kademesinde görev 
yapan tüm kardeşlerimiz, her türlü takdiri, 
her türlü tebriği ziyadesiyle hak ediyor. 

Bununla birlikte, bu sürecin etkisiyle, bazı 
teşkilatlarımızda metal yorgunluğu ema-
releri gördüğümüz de bir gerçektir. Ola-
ğanüstü Büyük Kongremizle birlikte baş-
layan, MKYK ve MYK toplantılarımızda 
olgunlaştırdığımız, bugün burada sizlerle 
birlikte daha da detaylandıracağımız bir 
çalışmamız var. Belde, ilçe ve il teşkilatla-
rımızda, yorgunluk, atalet, çözülme işaret-
leri gördüğümüz arkadaşlarımızın, daha 
dinamik, daha gayretli, daha üretken, daha 
vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi 
yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşki-
latlarımızdaki arkadaşlarımız elbette gö-
revlerine devam edeceklerdir. Ama genel 
olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir deği-
şimin şart olduğunu, sanıyorum sizler de 
kabul edeceksiniz. Dünkü MKYK toplantı-
mızda, kongre takvimini büyük ölçüde net-
leştirdik. İlgili arkadaşlarımız biraz sonra 
size bu konuda detaylı bilgi verecekler. 

Biliyorsunuz, 16 Nisan halkoylamasıyla 
birlikte başarı ölçüsü değişti. Artık, yüzde 
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49,9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. 
Netice almak için mutlaka yüzde 50+1’e 
ulaşmak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığında 
rahat icraat yapabilmek için Meclis’te de 
güçlü bir çoğunluğa sahip olmak şarttır. Bu 
bakımdan 2019 seçimleri, bizim için kritik 
öneme sahiptir. 30 Mart 2014, 10 Ağustos 
2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 se-
çimleri, 15 Temmuz darbesi sonrasındaki 
gelişmeler ve 16 Nisan 2017 halkoylaması 
bize çok net bir takım mesajlar vermiştir. 
Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden 
gereken dersleri çıkarmazsak, 2019’da işi-
miz gerçekten çok zor demektir. 

AK Parti, diğer partilerden farklı olarak 
kendisini sürekli geliştirmeyi, değiştirme-
yi, dönüştürmeyi, ileriye taşımayı başara-
bilen bir partidir. Bu sayede 15 yıldır her 
girdiğimiz seçimi kazandık ve kesintisiz 
bir şekilde iktidarda kaldık. Şu anda da de-
ğişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize dü-
şen görev, bu çağrıya kulak vermek ve ge-
reğini yerine getirmektir. Teşkilatlarımız-
daki arkadaşlarımızdan, kongre takvimine 
bu gözle bakmalarını, partimizi geleceğe 
hazırlayacak altyapıyı süratle kurmalarını 
bekliyorum. İnşallah, toplantımızın basına 
kapalı bölümünde, tüm bu hususları enine 
boyuna konuşup tartışacağız. 

Bu duygularla bir kez daha İl Başkanları 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Şehirlerinizdeki tüm kardeşleri-
mize sevgilerimi, selamlarımı iletmenizi 
rica ediyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağ-
lıcakla. 
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Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, değerli 
kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız ül-
kemize ve milletimize hizmet yolunda, 
bugün 16’ncı yılımızı da geride bıraktık. 
Kurulduğu günden beri AK Parti teşkilat-
larında görev almış; kurucularımıza, Genel 

Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerimize, bakanlarımıza, millet-
vekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza 
ve yönetim kurulu üyelerine, il, ilçe kadın 
ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim 
kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, 
belediye meclis üyelerimize, il genel meclis 
üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimi-
ze, sandık müşahitlerimize, burada tek tek 
ifade edemediğim tüm dava arkadaşları-

AK Parti, Şer Odaklarıyla Olan 
Mücadelenin Lokomotifidir

AK Parti 16.Kuruluş Yıldönümü Töreni | Ankara | 14 Ağustos 2017
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mıza şükranlarımı sunuyorum. Birlikte yol 
yürüdüğümüz kardeşlerimizden ahirete 
irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet di-
liyorum. “AK Parti’nin davası Türkiye’nin 
davasıdır” diyerek, tüm farklılıklarını bir 
kenara bırakmak suretiyle bürokraside, si-
vil toplum kuruluşlarında, ulusal ve ulus-
lararası organizasyonlarda birlikte çalıştı-
ğımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Rabbime, bana böyle yol arkadaşları, 
dava arkadaşları, hizmet arkadaşları nasip 
ettiği için ne kadar şükretsem azdır. 

Kardeşlerim,

Bugün, kurumsal bir yapı olarak AK 
Parti’nin kuruluşunun 16’ncı yılını kutlu-
yoruz. Ama AK Parti’nin davası binlerce 
yıllık geçmişe sahiptir. AK Parti, dünya-
yı güneş gibi aydınlatan yüce bir mede-
niyetin günümüzdeki sancaktarlığına/
hizmetkârlığına talip bir partidir. AK Parti, 
Türk Milletinin binlerce yıldır kesintisiz 
şekilde süren devlet silsilesinin bugün-
kü adı olan Türkiye Cumhuriyetini yaşat-
mak için gece gündüz çalışan bir partidir. 
AK Parti, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 
1071’de kazandığı Malazgirt Zaferiyle ta-
pusuna sahip olduğumuz Anadolu’yu ile-
lebet vatanımız, yurdumuz olarak muha-
faza etme davasının takipçisi bir partidir. 
AK Parti, Anadolu’yu, Kudüs’ü işgal etmek 
üzere yola çıkan Haçlı Ordusuna adeta me-
zar eden Sultan Kılıçarslan’ın… Bu toprak-
lar üzerinde küçük bir boydan bir cihan 
devleti kuran Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman 
Gazi’nin… İstanbul’u fethiyle çağ açıp çağ 
kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın… 

Mısır’ı ve Arabistan’ı fethederek Hilafeti 
ve mukaddes emanetlere hizmet şerefi-
ni milletimize kazandıran Yavuz Sultan 
Selim’in… Güçle diplomasinin incelikleri-
ni birleştiren Abdulhamit Han’ın… Velha-
sıl, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu 
ülkeyi büyütme davasını, kendi davası ola-
rak kabul etmiş bir partidir. Gazi Mustafa 
Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin 
de iddialı bir hareketiyiz.

Dava sahibi herkes gibi biz de, ülkemizi 
mamur, milletimizi müreffeh, bölgemizi 
güvenli, dünyayı huzurlu hale getirmek i-
çin çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye’yi 15 yılda 
3 kat büyütmüş olmamız, davamıza layı-
kıyla hizmet ettiğimizin en büyük ispatıdır. 
Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, 
toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata 
geçirdiğimiz hizmetlerle hem milletimizin 
gönlünü kazandık, hem de ülkemize çağ at-
lattık. Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya 
çıkartan, kaliteye yoğunlaşan, teknolojiye 
önem veren bir ülke olarak, küresel reka-
bette giderek daha iddialı bir hale geliyo-
ruz. 2023 hedeflerimizle bu başarılarımızı 
taçlandıracak, ardından tüm gücümüzü ve 
enerjimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımıza 
yoğunlaştıracağız. 

AK Parti, maziyle ati arasında kurduğu 
güçlü köprüyle, işte tüm bunların mimarı 
olan partidir. Sorumluluğumuz büyüktür. 
Hamdolsun, milletimizden aldığımız des-
tekle, hepsinden önemlisi de Allah’ın yar-
dımıyla, bu yükün altından kalkabilecek 
güce, imkâna, iradeye, kararlılığa sahibiz. 
Yeter ki nereden geldiğimizi unutmaya-
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lım, nerede durduğumuzu unutmayalım, 
nereye gittiğimizi unutmayalım. Biz istika-
metimizi şaşırmadıktan sonra, önümüze 
çıkartılan engellerin yol açtığı sarsıntıların 
üstesinden gelmemiz kolaydır. Rabbim, 
şahsım başta olmak üzere, tüm dava arka-
daşlarımı, sıratı müstakim üzere kılsın. 

1999’da Cezaevine Girerken 
“Bu Şarkı Burada Bitmez” 
Demiştik, Bitmedi

Kardeşlerim,

AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce 
milletimizin partisidir. Biz bu partiyi mille-
timizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi mil-
letimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatları-
mızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. 
Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüs-
ledik. 26 Mart 1999 tarihinde, Üsküdar’da-
ki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru 
yola çıkarken, bizi bağrına basan milleti-
mizle birlikte “Bu şarkı burada bitmez” de-
miştik. Atlattığımız nice badireye rağmen, 
bu şarkı bitmedi, bitmeyecek. Onun için, 
milletimizle bir araya geldiğimiz her yerde 
ne diyoruz:

“Beraber yürüdük biz bu yollarda

Beraber ıslandık yağan yağmurda

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda 

Bana herşey sizi hatırlatıyor”

Evet, biz bu yollarda, hem dava arkadaş-
larımızla, hem de milletimizin tamamıyla 
birlikte yürüdük. 

AK Parti’nin hikâyesi, bir millet aşkı 
hikâyesidir. AK Parti, tüm vatandaşları-
mızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK 
Parti, tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm 
sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçeler-
de, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan 
bir partidir. 

Az önce Sayın Başbakan, partimizin 11 
milyon üyesi olduğunu söyledi. Şimdi 
Sincan’dan, Ankara’dan sesleniyorum: 
2019’da üye sayısını ikiye katlamaya var 
mıyız? Bilesiniz ki, bu üye sayısına eriştiği-
mizde devran farklı dönecektir. 

Eğitimde; 270 bin yeni derslik yaptık, top-
lam sayıyı 591 bine çıkardık. 561 bin yeni 
öğretmen atadık, toplam sayıyı 900 bine 
yükselttik. 108 yeni üniversite açtık, top-
lam rakamı 184’e ulaştırdık. 

Gençlik ve sporda; 537 yeni yüksek öğre-
nim yurdu açtık, toplam sayıyı 727’ye çı-
kardık. 45 lira olan lisans kredi-burs raka-
mını 425 liraya yükselttik. 1.870 yeni spor 
tesisi yaparak, toplam sayıyı 3.445’e ulaş-
tırdık. Şu anda 27 şehrimize, dünya stan-
dartlarında 30 büyük stadyum yapıyoruz. 
Bunların 9’u hizmete alındı, kalanlarıyla 
ilgili çalışmalar sürüyor. 

Sağlıkta; 3 bin 480 yeni hastane ve yataklı 
tedavi kurumu inşa ederek, toplam sayıyı 
4 bin 636’ya çıkardık. 500 bin yeni sağlık 
çalışanı istihdam ederek, toplam sayıyı 
875 bine yükselttik. Hastanelerimizi en 
modern cihazlarla, ambulanslarla destek-
ledik. Şimdi Şehir Hastanelerini birer birer 
devreye alıyoruz. Şu ana kadar 4 tanesi hiz-
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mete girdi, bu yıl bitmeden 3 tanesini daha 
hizmete almayı planlıyoruz. Şehir Hastane-
lerinin sayısı da toplamda 30’u bulacak. 

Ulaştırmada; 19 bin 134 kilometre yeni bö-
lünmüş yol yaparak, toplam uzunluğu 25 
bin 234 kilometreye çıkardık. Hiç olmayan 
yüksek hızlı tren hattı uzunluğunu 1.213 
kilometreye ulaştırdık. 29 yeni havalimanı 
inşa ederek, toplam sayıyı 55’e yükselttik. 
600 kilometre yeni karayolu ve demiryolu 
tüneli yaparak, toplam uzunluğu 831 kilo-
metreye çıkardık. Bütün bunları niye ya-
pıyoruz? Çünkü biz millete efendi olmaya 
değil, hizmetkâr olmaya geldik de ondan.

Toplu konutta; 787 bin yeni konut inşa e-
derek, toplam sayıyı 830 bine çıkardık. 

Orman ve su işlerinde; 423 yeni baraj ya-
parak, toplam sayıyı 618’e yükselttik. 491 
yeni hidroelektrik santrali inşa ederek, 
toplam sayıyı 540’a çıkardık.1,5 milyon 
hektar artırdığımız orman varlığı sayesin-
de, ülkemizin toplam orman alanı 22,3 mil-
yon hektara ulaştı. 

Tarımda; hükümetlerimiz döneminde 
verdiğimiz destek tutarı 100 milyar lirayı 
geçti. Yıllık tarım ihracatı tutarımız, geçti-
ğimiz yıl 16 milyar liranın üzerine çıktı. Şu 
anda tarımsal hasılada Avrupa’da ilk sıra-
da yer alıyoruz. 

Sosyal yardımlarda; 2002 yılında 2 milyar 
lira olan sosyal yardım bütçesi, bu yıl 38 
milyar liraya ulaştı. 720 bin engelli karde-
şimize destek veriyoruz. Kamuda çalışan 
engelli sayısını 5 bin 777’den 43 bin 151’e 

çıkardık. Ülkemizde mağdur ve mazlum 
durumda olup da devletin el uzatmadığı 
kimseyi bırakmamayı hedefliyoruz. 

Zorunlu tasarruf teşvik fonu ödemelerin-
den emekli ve çalışan maaşlarına kadar, 
geçmiş dönemlerde ihmal edilmiş ne ka-
dar sorun varsa, hepsini de çözdük. AK 
Parti’nin 15 yıllık hükümetleri döneminde 
yaptıkları öylesine uzun bir liste ki, tek tek 
saymaya kalksak, günlerce şu parktan ayrı-
lamayız. 

16 Yıl, Ne Bizim, Ne de Ülkemiz 
İçin Kolay Geçmedi

Kardeşlerim,

Tabii, bu 16 yıl, ne bizim, ne de ülkemiz için 
hiç de kolay geçmedi. Biliyorsunuz, 2002 
yılında biz seçimlere girdik, ama partinin 
genel başkanı olarak şahsım Meclis’e gire-
medi. Çünkü, siyasi yasağımız vardı. Hükü-
meti kurar kurmaz bu meselenin çözümü 
için gereken adımları attık. Siirt’te yenile-
nen seçimler vesilesiyle, 9 Mart 2003 tari-
hinde bu yanlışı düzelttik. Aynı yıl 1 Mart 
tezkeresi, Süleymaniye’deki askerlerimize 
yönelik saldırı ve dönemin Cumhurbaşka-
nıyla yaşadığımız sıkıntılar, aklımızda ka-
lan önemli hadiseler arasındadır.

2004 yılında, ilk mahalli idareler seçimle-
rine girdik ve oradan da büyük başarı elde 
ettik. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden mü-
zakere tarihi aldığı bu yılın diğer önemli 
hadiseleri arasında, hukuk reformları-
mız çerçevesinde DGM’lerin kaldırılması, 
farklı dil ve lehçelerde radyo-televizyon 
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yayınına imkân sağlanması gibi konuları 
hatırlıyoruz. 

2005 yılı, 6 sıfır atarak paramıza itibarını 
yeniden kazandırdığımız, reformlarımıza 
devam ettiğimiz, Mavi Akım Projesini ha-
yata geçirdiğimiz bir yıldı. 

2006 yılında Türkiye, daha sonra yaşana-
cak karanlık hadiselerin habercisi olan Da-
nıştay saldırısı, Trabzon’daki rahip cinaye-
ti ve çeşitli terör olaylarıyla tanıştı. 

2007 yılında, 27 Nisan e-bildirisi ve buna 
karşı hükümetimizin verdiği güçlü cevap, 
ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. 
AK Parti’ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek 
için oynanan oyunlar, sergilenen hukuk 
garabetleri, yapılan mitingler karşısında 
sığındığımız liman yine milletimiz oldu. 
Milletvekili seçimini yenileyerek, bu arada 
Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seç-
mesine imkân veren ve 16 Nisan’a kadar 
uzanan sürecin ateşleyicisi olan Anayasa 
değişikliğini gerçekleştirerek, önümüze çı-
kartılan engelleri aştık. Hrant Dink cinaye-
ti ve Malatya Zirve Yayınevi katliamı başta 
olmak üzere, karanlık cinayetler, bu yıla da 
damgasını vurdu. 

2008 yılı, partimize kapatma davası açıl-
ması sebebiyle, bizim için ayrıca önemli-
dir. Meclis’in başörtüyle ilgili kararına kar-
şı “411 el kaosa kalktı” manşeti üzerinden 
başlayan süreç, partimize kapatma davası 
açılmasıyla ileri bir üst aşamaya çıktı. Ana-
yasa Mahkemesinin iptal ettiği bu karara 
paralel olarak, ülkemizde pek çok provo-
kasyon denemesi yapılmıştır. Dünyanın 

küresel finans krizine girdiği bir dönemde, 
maalesef, ülkemiz böyle sorunlarla uğraş-
mak zorunda bırakılmıştır. 

2009 yılı, mahalli idareler seçimlerini ba-
şarıyla tamamladığımız, Demokratik Açı-
lım adını verdiğimiz projeyle ülkemizdeki 
tüm kesimlerin sorunlarına çareler aradı-
ğımız bir yıl oldu. 

2010 yılı, CHP’nin Genel Başkanının bir 
kumpasla değişmesi sebebiyle, ülkemiz 
siyasetinin en talihsiz yıllarından biridir. 
Mavi Marmara saldırısı, PKK’nın kanlı 
eylemleri, Anayasa değişikliği halkoy-
laması gibi hadiseler de bu yılın önemli 
olaylarıydı. 

2011 yılı seçimleri öncesinde, siyaseti ka-
setler yoluyla dizayn etme projesinin, en 
iğrenç şekliyle işletildiğini görüyoruz. Ge-
nel seçimlerden partimiz yine başarıyla 
çıkarken, terör saldırıları tırmanışını sür-
dürüyordu. Büyük bir yıkıma yol açan Van 
depremi, hepimizin yüreğini yaktı. Bu yıl, 
hem annemi kaybetmem, hem Erbakan ho-
camızı toprağa vermemiz, hem de geçirdi-
ğim ameliyat sebebiyle, benim için ayrıca 
zor geçen bir yıl oldu. 

2012 yılı, ünlü MİT krizi ve askerlere yö-
nelik operasyonlarda gördüğümüz tutar-
sızlıklar sebebiyle, artık bazı şeylerin iyice 
su yüzüne çıktığı bir yıldı. Suriye’nin uça-
ğımızı düşürmesi, Gaziantep’teki bombalı 
saldırı, Suriye’deki çatışmalarda ateşlenen 
top mermilerinin topraklarımıza düşmeye 
başlaması gibi hadiseler, adeta Türkiye’nin 
yeni bir döneme girdiğinin habercisiydi. 
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16 Nisan Halkoylaması Bir 
Dönüm Noktasıdır

2013 yılı, Reyhanlı saldırısı, Gezi Olayları, 
dershanelerin kapatılması kararını alma-
mız, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi ve 
bizim buna karşılık olarak yaptığımız Milli 
İradeye Saygı Mitingleri sebebiyle çok kri-
tik geçti. Yine bu yıl, Demokratik Açılımı 
önce Çözüm Sürecine, ardından da Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesine dönüştürme 
gayreti içinde olduk. Türkiye’ye, partimize 
ve şahsımıza yönelik saldırıların amacı, bu 
yıl yaşanan hadiselerle, tüm çıplaklığıyla 
ortaya çıkmıştır. 

2014 yılı, MİT tırları hadisesiyle tarihimi-
zin en büyük ihanetlerinden biriyle kar-
şılaştığımız, buna karşılık HSYK’nın ya-
pısının değiştirilmesi başta olmak üzere, 
FETÖ’yle mücadele için gereken adımları 
kararlılıkla atmaya başladığımız bir yıl ol-
du. FETÖ’nün ve onunla işbirliğine giden 
ana muhalefetin tüm çabalarına rağmen, 
2014 mahalli seçimlerinden başarıyla çık-
tık. Tarihimizde ilk defa doğrudan halkın 
oyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde de, milletimizin teveccühüyle Cum-
hurbaşkanlığı görevini üstlendik. Tabii bu 
durum aynı zamanda, partimizle hukuki 
bağımızı kesmemiz anlamına geliyordu. 
27 Ağustos 2014 tarihinde veda ederek 
ayrıldığımız partimize, Anayasa değişikli-
ği sonrasında, 2 Mayıs 2017 tarihinde üye 
olarak, 21 Mayıs tarihindeki Büyük Kong-
remizde de Genel Başkan olarak yeniden 
merhaba dedik. 

2015 yılı, artık gelişmeleri Cumhurbaşka-
nı sıfatıyla takip ettiğimiz ama partimizle 
olan gönül bağımızı da hiçbir zaman inkâr 
etmediğimiz yıl oldu. 7 Haziran seçimle-
ri, sadece AK Parti değil, tüm Türkiye için 
talihsiz bir tabloyla neticelendi. Hükümet 
kurulamaması sebebiyle yaşanan krizi, 
ülkemizi yeniden seçime götürerek çözü-
me kavuşturduk. 1 Kasım seçimlerinde, 
milletimizin teveccühüyle AK Parti tekrar 
tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde 
etti. Bu dönemde bölücü terör örgütünün 
çukur eylemleri ve DEAŞ’ın giderek artan 
saldırıları, ülkemiz için ciddi bir güvenlik 
tehdidi ortaya çıkardı. 

2016 yılı, bölücü terör örgütünün üzerine 
kararlılıkla gittiğimiz, FETÖ’yü her alanda 
ülkemizden kazımak için etkili yöntemler 
geliştirdiğimiz bir yıl olarak başladı. 15 
Temmuz gecesi ise, FETÖ ihanet çetesinin 
ordu içindeki mensupları, tarihimizin en 
alçak darbe teşebbüsüne girişti. Doğrudan 
milletine silah çeken, ateş eden, bombala-
yan bu FETÖ’cü teröristleri, milletimizle 
birlikte sergilediğimiz kararlı bir direniş 
sonunda mağlup etmeyi başardık. Türk 
Milletinin, ezanına, bayrağına, özgürlüğü-
ne, geleceğine sahip çıkma konusunda canı 
pahasına ortaya koyduğu güçlü irade, tüm 
dünyayı kendisine hayran bıraktı. Böyle 
bir milletin mensubu olmaktan duyduğum 
gururu, şerefi her fırsatta ifade ediyorum. 
Bu başarıdan aldığımız güçle, Suriye’de 
kurulmak istenen terör devletinin bağrına 
bir hançer gibi sapladığımız Fırat Kalkanı 
Harekâtını gerçekleştirdik. 
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2017 yılı, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, 
terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz 
şekilde sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Son 
yıllarda üst üste yaşadığımız sıkıntılar se-
bebiyle ekonomide bozulan dengeleri ye-
niden yerine oturtma konusunda önemli 
mesafe kat ettik. 

16 Nisan halkoylaması, tarihimizde ilk de-
fa yönetim biçimimizi doğrudan milleti-
mizin kararıyla ve köklü bir şekilde değiş-
tirdiğimiz bir dönüm noktasıdır. Türkiye 
bu değişiklikle, yürütme gücünün Cum-
hurbaşkanında olduğu, yasamanın yine 
Meclis’te ve yargının da bağımsız mahke-
meler eliyle yürütüldüğü daha güçlü bir 
demokrasiye geçmiştir. 

Gördüğünüz gibi, geçtiğimiz 15 yılın her 
birini, sadece önemli birkaç başlığıyla say-
mak dahi, ülkemizin nasıl bir ateş çembe-
rinden geçtiğini göstermeye yetiyor. Son 4 
yılda iyice yoğunlaşan terör eylemleri, dar-
be teşebbüsleri, siyasi, ekonomik ve diplo-
matik saldırılar karşısında, milletimizle o-
muz omuza tarihi bir mücadele veriyoruz. 
AK Parti, bu mücadelenin lokomotifidir. 
Allah’ın yardımıyla, bu mücadeleden hep 
birlikte galip çıkacağımıza inanıyorum. 

Focus Dergisine AK Parti’yi 
Şikâyet Etmekle İktidar 
Olamazsın

Kardeşlerim,

AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdıklarının 
her biri elbette çok önemlidir, çok kıymet-

lidir. Ancak, hiç kimse kerameti kendinde 
görmesin. Bizim başarılarımızın gerisin-
de milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, 
ondan aldığımız büyük destek vardır. AK 
Parti, kimsesizlerin kimsesi, sesini duyu-
ramayanların sesi, gücü yetmeyenlerin eli, 
kolu olduğu için bunca yıl milletimiz tara-
fından sahiplenildi. 

Bu vesileyle bir kez daha kendisini ve ev-
ladını rahmetle yad ettiğim 15 Temmuz 
şehidimiz Erol Olçok kardeşimin, 2011 se-
çimleri için hazırlattığı o güzel şarkıyı ha-
tırlatmak istiyorum. Bu şarkı, milletimizle 
aynı dilden konuşarak insanımızın gönül 
telini titrettiği için o derece beğeniyle kar-
şılanmıştır. 

“Aynı yoldan geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz

Şarkılar bir türküler bir

Hep beraber söyleriz biz

Halaylar bir horonlar bir

Aynı sazın teliyiz biz

Gönüller bir dualar bir

Bir Allah’ın kuluyuz biz

Has bahçemiz yurdumuzdur

Aynı bağın gülüyüz biz”

Biz milletimizle aynı yoldan geçmeyi, ay-
nı sudan içmeyi, aynı türküleri söylemeyi, 
aynı duaları etmeyi sürdürdüğümüz müd-
detçe, Türkiye 2053 vizyonunu da, 2071 
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hedeflerini de AK Parti’yle gerçekleştirme-
ye devam eder. 

Bir süredir zaman zaman birileri bize, 
“Diğer partilerde iktidara gelebilecekleri-
ne dair umut bırakmadınız” diyor. İyi de, 
bizim kimseyi elinden tutup da iktidara 
getirmek gibi bir görevimiz yok. AK Parti 
olarak biz, milletimizle birlikte ülkemizi 
15 yıldır başarıyla yönettik. Yaptıklarımı-
zın özetinin özeti sayılabilecek kısa bir dö-
kümü biraz önce sizlerle paylaştım. Yine 
15 yılda nasıl bir mücadele verdiğimizi de 
kısaca özetledim.

Şimdi diyorum ki; varsa icraat konusunda, 
bu mücadeleyi yürütme konusunda bizim-
le rekabet edebilecek, yarışabilecek, aşık 
atabilecek birileri, buyursun çıksın mey-
dana… Siyaset meydanı, er meydanıdır. 
Eğer başarı istiyorsanız, hele hele iktidar 
istiyorsanız çalışacaksınız, terleyeceksiniz, 
mücadele edeceksiniz. Almanya’nın Focus 
Dergisine AK Parti’yi şikâyet etmekle ikti-
dar olamazsın. Yalanla-dolanla AK Parti’yi 
alt edemezsin. Projelerinizi, planlarınızı, 
hünerlerinizi milletimizin önüne serecek-
siniz. Şayet, milletimizi ikna edebilir, des-
teğini alabilirseniz, iktidara gelmek, bir 
devir-teslim törenine bakar. Unutmayınız, 
aynı durum bizim için de geçerlidir. Mil-
letimize, kendisi ve ülkemiz için en güzel 
geleceği AK Parti olarak bizim hazırlayaca-
ğımızın güvenini vermek, her seçimde de 
bunu tazelemek mecburiyetindeyiz. 

Sağına, soluna terör örgütlerinin mensup-
larını alarak yürüyüş yapanlara bu millet 

asla destek vermez. Her şeyden önce, bu 
bayrağın kadr-ü kıymetini bilmeyen, bu va-
tanın kadr-ü kıymetini bilmeyen, bu devle-
tin kadr-ü kıymetini bilmeyen, bu milletin 
kadr-ü kıymetini bilmeyen iktidar olamaz. 
Bizim Rabiamıza “Terör örgütü işaretidir” 
diyecek kadar zavallı olanlar, bu ülkede ik-
tidar göremez. 

Yeni Başarı Çıtamız, 
Yüzde 50+1’dir

Kardeşlerim,

14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’yi ku-
rarken, ülkemizin içinde bulunduğu kötü 
durumunu tasvir etmiş ve ardından aynen 
şöyle demiştik: “Bir daha bugünlere dön-
memek için, çıtayı biraz daha yükseltiyor 
ve tek başına iktidar bize yetmez diyoruz. 
Türkiye’nin istikrarı, devletimizin itibarı, 
halkımızın mutluluğu için AK Parti olarak 
yüzde 50 diyoruz.” Evet, tam 16 yıl önce, 
hedefi bu şekilde belirlemişiz. Şimdi, 2019 
seçimleri için bu hedefin üzerine sadece +1 
ilave ediyoruz; yani yüzde 50+1 diyoruz. 
Çünkü biz, 2007 yılında yüzde 47, 2011 yı-
lında yüzde 49,9 ve 1 Kasım 2015’te yüzde 
49,5 oy alarak, zaten bu hedefe ulaştık. Ar-
tık tüm hesaplarımızı yüzde 50’nin üzeri 
için yapmak, tüm çalışmalarımızı bu doğ-
rultuda yürütmek durumundayız. Şimdi 
soruyorum size: Yüzde 50+1’e var mıyız? 
Maşallah. Kadın ve gençlik kollarımız ka-
pı-kapı dolaşacak, anlaştık mı? Sizler gibi 
biz de Türkiye’yi arşınlayacağız. Ölene ka-
dar durmak yok, yola devam. 
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AK Parti, diğer pek çok konuda olduğu gi-
bi, bu hususta da standartları kendi eliyle 
yükseltmiştir. Böylece, hizmette olduğu 
gibi, siyasette de her türlü rekabete açık 
olduğumuzu ilan ettik. Rekabet çıtasının 
yükselmesinin, bize verdiği mesajı çok iyi 
görmemiz, anlamamız gerekiyor. Madem 
başarının çıtası değişti, madem mücadele-
nin şartları değişti, öyleyse bizim de kendi 
içimizde bu değişimi hayata geçirmemiz 
şarttır. Türkiye’nin değişim talebine cevap 
vermek üzere kurulan AK Parti için, deği-
şim tabii bir olgudur. Her kongrede teşki-
latlarımızı, her seçimde milletvekillerimi-
zi, belediye başkanlarımızı, aynı şekilde 
bunların altındaki kurulları belirli oranlar-
da değiştirmek suretiyle bugünlere geldik. 
Sadece bu defa, çok daha köklü bir değişi-
me ihtiyacımız var. Başarılı olan arkadaşla-
rımızla elbette yolumuza devam edeceğiz. 
Yıllardır partimize çok önemli hizmetler 
vermiş arkadaşlarımızın bazılarıyla farklı 
platformlarda çalışmaya ihtiyacımız bulu-
nuyor. Bunun yanında yılların verdiği bir 
yorgunluk ve yıpranmışlık sebebiyle gö-
revini devretmeye hazır arkadaşlarımızın 
olduğunu zaten biliyoruz. Hülasa, AK Parti 
ilçe ve il kongrelerinde yaşanacak değişim, 
bizim için ne yeni bir şeydir, ne de bir tasfi-
yedir. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz 
bu hizmet kervanında görev değişimi, ga-
yet tabiidir. 

Esasen, AK Parti çatısı altında ülkeye ve 
millete hizmet etmek için hiçbir unvana, 
hiçbir özel görevlendirmeye ihtiyaç yok-
tur. Kendini bu büyük ailenin bir mensubu 
olarak gören herkes, partisi ve ülkesi için 
elinden geleni zaten yapmıştır, yapacaktır. 

Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vur-
gulu bir şekilde dile getirmemizin amacı, 
2019’a kadar yürütmemiz gereken hazır-
lıkların önemini ifade etmektir. 

FETÖ başta olmak üzere, terör örgütle-
riyle iltisaklı kişileri partimizden uzak 
tutmak ise, hepimizin en başta gelen gö-
revidir. Bu konuda en küçük bir gevşekli-
ğe müsamaha göstermeyeceğimi özellik-
le belirtmek istiyorum. Kongrelerimizde 
görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden 
başarılar diliyor, görevini devreden arka-
daşlarımıza da verdikleri hizmetler için 
teşekkür ediyoruz. 

Yaptığımız Reformları, Şartlara 
Teslim Olmadığımız İçin Başardık

Kardeşlerim,

AK Parti, milletimizle birlikte adeta tarih 
inşa ediyor, tarih yazıyor. Partimizin ismi-
ni oluşturan “adalet” ve “kalkınma” kav-
ramları, hangi yöne gitmemiz gerektiğini 
gösteren birer deniz feneri gibi bugün de 
yolumuzu aydınlatıyor. Sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada adaleti ve kalkınmayı 
temin edeceğimiz güne kadar bize durmak 
yok. Kimsenin vagonu olmadan, daima 
adaletin ve kalkınmanın lokomotifliğini 
yaparak, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya 
için çalışmayı sürdüreceğiz. Dünyayı ken-
dilerinden başka herkes için cehenneme 
çevirmek isteyenlerin tersine biz, yaradıl-
mışların en şereflisi olan insana hizmet 
yolunda tüm gücümüzü ortaya koyacağız. 
Bugünü kadar attığımız her adımda, “İnsa-
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nı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle hareket 
ettik. Bundan sonra da aynı şekilde devam 
edeceğiz. 

Ülkemizin ve milletimizin sahada ter dö-
kerek, her türlü fedakârlığı yaparak elde 
ettiği kazanımları masada heba etme dö-
nemini tamamen kapatmakta kararlıyız. 
IMF reçeteleriyle, yüksek faiz prangasıyla, 
rüşvet ve yolsuzluk batağıyla, kısır siya-
si çekişmelerle devraldığımız bir ülkeyi, 
hamdolsun bugün dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi haline getirdik. 

Terörle, darbelerle, krizlerle, kaoslarla önü-
müzü kesmek isteyenler şu ana kadar başa-
rılı olamadılar. Bu oyunların gelecekte de 
başarısızlığa mahkum olmasını sağlamak 
bizlerin, AK Partililerin görevidir. 

Türkiye büyüdükçe, dertlerimiz de bü-
yüyor, başımıza musallat olan tehlikeler 
de büyüyor. Şimdi önümüzde, 2023 he-
deflerimizle somutlaştırdığımız Büyük 
Türkiye’ye, Güçlü Türkiye’ye, Müreffeh 
Türkiye’ye ulaşma sorumluluğumuz var-
dır. Bu bizim, milletimize karşı taahhüdü-
müzdür. 16 Nisan halkoylamasında, her 
gittiğimiz yerde, bu sözü milletimize ver-
dik. 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mü-
cadele şehitlerimize, en son Karadeniz’de 
15 yaşında hain kurşunların hedefi olan 
Eren evladımıza karşı mahcup olmamak 
için bu hedeflerimize ulaşacağız. Bunun 
için, 2019 seçimlerinde, milletimizle 2002 
yılından beri sürekli tazelediğimiz ahdimi-
zi, bir kez daha ve çok daha güçlü bir şekil-
de inşallah yenileyeceğiz. 

Fatih’in hocası ve Hacı Bayram Veli Haz-
retlerinin gönül yoldaşı Akşemseddin Haz-
retleri, “Sen şartlara teslim olmazsan şart-
lar sana teslim olur” diyor. Biz, Türkiye’de 
gerçekleştirdiğimiz tüm büyük reformları 
şartlara teslim olmadığımız için başardık. 
Şimdi de önümüzde 2019 için yine böyle 
bir fırsat var. 

Aşık Veysel gibi: 

“Uzun ince bir yoldayım 

Gidiyorum gündüz gündüz gece” 

diyerek, şartlara teslim olmadan yolumuza 
devam edeceğiz. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Daha 
nice kuruluş yıldönümlerinde bir arada ol-
mak üzere, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

75

Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-
rum. İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, bir süredir 
mücadele ettiği amansız hastalığa yenik 
düşerek dün vefat eden AK Parti Giresun İl 
Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimi-
ze Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum. Kuruluşundan beri 
partimize her kademede hizmet vermiş 
olan Hasan Ali Tütüncü kardeşimizin ha-
tırası gönüllerimizde daima yaşayacaktır. 
Aynı şekilde yine Giresun’da, yol arkada-

Bize Hesap Adamı Değil, 
Dava Adamı Lazımdır

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 6 Eylül 2017
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şımız Ali Temur kardeşimizin annesi rah-
metli oldu. Ona da Allah’tan rahmet diliyo-
rum. 

Değerli arkadaşlar, 

Kongre takvimimiz, belirlediğimiz şekilde 
sürüyor. İlçe kongrelerimiz süratle devam 
ediyor. Ama hepsinden öte bütün belde 
kongrelerini ve atamaları hallettik. Bazı 
illerde ise atama süreçleri devam ediyor. 
İl Başkanlarımız olarak sizlerden ricamız, 
ilçe kongrelerimizde, bulundukları yeri 
en geniş şekilde kuşatan, kucaklayan, liya-
katli isimlerin göreve gelmesine öncülük 
etmenizdir. Samimiyet, sadakat, ahlak ve 
liyakat ölçülerinden asla taviz vermeden 
yapacağımız isabetli tercihlerle, güçlü ilçe 
teşkilatları kuracağımıza inanıyorum. Bi-
ze hesap adamı değil, dava adamı, hizmet 
adamı, milletin adamı olarak görev yapa-
cak ilçe başkanları, il başkanları, belediye 
başkanları; velhasıl AK Parti kadroları la-
zımdır. 

Kongrelerimizde göreve gelen ve gelecek 
olan kadrolar, 2019 yılındaki seçimlere 
kadar olan süreçteki hazırlıklarımızı yürü-
tecek ve seçimleri bizzat yöneteceklerdir. 
Onun için 2019’daki seçimler bizim için 
çok önemlidir. Bunun için her aşamada 
çok titiz davranmalı, en küçük bir lekeye, 
en küçük bir sızmaya, en küçük bir zayıflı-
ğa izin vermemeliyiz. 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi ülke-
mize yönelik saldırıların dozu her geçen 
gün artıyor. Terör örgütleri bir yandan, çe-
şitli ülkeler diğer yandan ülkemizi askeri, 

siyasi ve ekonomik açıdan yıpratmak için 
var güçleriyle çalışıyorlar. Ülkemiz ve mil-
letimiz adına bu saldırılara karşı mücadele 
etme sorumluluğu, iktidar partisi olarak 
bizim, yani AK Parti kadrolarının üzerin-
dedir. Kimseye suç yükleyemeyiz. Bunun 
faturası tarih tarafından bize kesilir. Onun 
için de çok hassas ve dikkatli olacağız. Ver-
diğimiz mücadelede en büyük güç kayna-
ğımız, önce Rabbimizin yardımı, ardından 
da necip milletimizin desteği ve duasıdır. 

Şayet milletimizin bize verdiği güçlü des-
tek olmasaydı,  bilhassa son 4 yılda, hem 
parti, hem de ülke olarak, gerçekten çok 
kötü neticelerle karşı karşıya kalırdık.  16 
Nisan halkoylamasıyla devreye giren yeni 
yönetim sistemimiz, milletimizin destek 
çıtasını, yürütmede yüzde 50+1’i yakala-
ma ve yasamada da Meclis çoğunluğunu 
elde etme olarak belirlemiştir. Dolayısıy-
la, artık milletimizle olan irtibatımızı çok 
daha sıkılaştırmaya, aldığımız desteği 
çok daha yüksek oranlara taşımaya ihti-
yacımız vardır. Mevcut durumumuz bizi 
asla şımartmamalıdır. Parti olarak daha 
iyi bir konuma gelmeliyiz. Hep söylediğim 
gibi, Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin 
kaderi bütünleşmiştir. Biz tökezlersek, 
Türkiye’nin de sıkıntıya düşeceğini, 7 Hazi-
ran-1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde 
hep beraber gördük. 

AK Parti, 15 Yıllık İktidarını, 
Yaptığı Hizmetlere Borçludur

Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, çapsız, 
ruhsuz, plansız, projesiz ama bir o kadar da 
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muhteris bir ana muhalefet partisine sahip 
olmasıdır. Ana muhalefet partisi, programı 
ve gayretiyle milletimizin gönlünü kaza-
narak iktidara gelmek yerine, AK Parti’yle 
ve şahsımızla birlikte Türkiye’nin de kay-
betmesi pahasına yönetimi ele geçirme 
anlayışıyla hareket ediyor. Bunlar normal 
bir muhalefet dili değil, terör örgütü dili 
kullanıyorlar. Terör örgütü ne yaparsa, on-
lar da aynını yapıyor. Ama benim milletim 
bunu yutar mı? Allah’ın izniyle yutmaz ve 
yutmayacak. Ülkemizi, attıkları her adım-
la, söyledikleri her sözle, uyguladıkları her 
politikayla Türkiye düşmanları ve terör 
örgütleriyle aynı safta oldukları intibaı ve-
ren bu anlayışın insafına terk edemeyiz. 
Milletimiz, kendisiyle birlikte çocukları ve 
torunları için de aydınlık, huzurlu, mut-
lu, müreffeh bir gelecek tasavvur ediyor. 
Yine milletimiz, bu beklentisini, mevcut 
ana muhalefet zihniyetinin hayata geçire-
meyeceğini de çok iyi biliyor, görüyor. Fa-
kat bu demek değildir ki, milletimiz bize 
mahkûmdur. Asla…

AK Parti, 15 yıllık iktidarını, milletimizin 
kendisine mecburiyetine değil, 81 vilaye-
tiyle, 80 milyon insanıyla ülkemizin ta-
mamına yaptığı hizmetlere borçludur. Bu 
tespit, aynı zamanda bundan sonraki yol 
haritamızın da ifadesidir. Daha çok çalışa-
rak, en iyi kadroları göreve getirerek, daha 
çok proje üreterek, daha çok icraat yapa-
rak, milletimizden aldığımız desteği daha 
da yukarılara çıkarmanın gayreti içinde 
olmalıyız. Bunu sadece partim için söyle-
miyorum. Teknokratıyla, bürokratıyla bu 
yürüyüşe ayak uyduramayan kim varsa 
hepsini bir kenara koymamız lazımdır. Ba-

kanlarımızın bu konudaki kararlılığı çok 
önemlidir. Bu yürüyüşe ayak uyduramıyor 
mu? Kenara koyacağız. Engel mi oluyor? 
Kenara koyacağız. Millete hizmette lauba-
lilik mi yapıyor? Kenara koyacağız. Türlü 
yolsuzluğa bulaşan mı var? Kenara koyaca-
ğız. Tüm bunlar daha yola çıkarken söyle-
diğimiz hususlardır. İstikbal bizlerden çok 
şey bekliyor. Onun için de kararlılığımız 
çok büyük önem arz ediyor.

Bugüne kadar girdiği tüm mücadeleler-
den alnının akıyla çıkan AK Parti’nin, önü-
müzdeki dönemde de aynı başarıyı, işte bu 
şartla, tekrarlayacağına inanıyorum. Yap-
tığımız fiziki hizmetler önemlidir, ancak 
daha önemli olan gönüllerin inşasıdır. Gö-
nülleri inşa etmek için daha çok çalışmalı-
yız. CHP’nin, HDP’nin, bu ülkede gönülleri 
inşa etmek için zerre kadar bir çabası var 
mı? Yok. Peki, bunlar nasıl oy alıyorlar? 
Zihinsel hareketlerle gönül kapmaca oynu-
yorlar. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye olarak sorumluluğumuz, sade-
ce kendi güvenliğimizi, kendi refahımızı 
sağlamakla sınırlı değildir. Tarihin hiç-
bir döneminde milletimiz böyle kısır bir 
anlayışla, dar bir bakış açısıyla, ufuksuz 
bir vizyonla hareket etmemiştir. Bizim de 
bugün böyle bir hakkımız kesinlikle yok-
tur. Bizi güçlü kılan, kendi imkânlarımız, 
kendi yaptıklarımız kadar, yakın çevremiz-
den başlayarak, dünyanın her köşesindeki 
mazlumlara, mağdurlara verdiğimiz güçlü 
destektir. 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, tüm 
ülkelerin gözlerinin içine bakarak “Dün-
ya 5’ten büyüktür” diye dile getirdiğimiz 
itiraz, insanlığın ortak vicdanının sesidir. 
TİKA, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımız 
ve sivil toplum örgütlerimizle dünyanın 
neresinde ve her ne sebeple olursa olsun 
yardım bekleyen herkese, imkânlarımız öl-
çüsünde el uzatmanın çabası içindeyiz. Bu 
çerçevede, Güney Amerika’dan Afrika’ya, 
Orta Asya ve Kafkasya’dan Avrupa ve Bal-
kanlara, Orta Doğu’dan Güney Asya’ya ka-
dar dünya üzerinde faaliyet yürütmediği-
miz bölge neredeyse kalmadı. Hamdolsun, 
Türkiye’nin imkânları, tüm bu çalışmaları 
yürütmeye yetiyor. 

Arakan’daki Dramın Gündeme 
Gelmesi Asla İstenmiyor

Geçtiğimiz yıl yaptığımız kalkınma yar-
dımları tutarı 6,2 milyar dolardır. Bu ra-
kam, 2015 yılında 3,9 milyar dolardı. İnşal-
lah bu yıl çok daha yüksek olacak. Böylece 
Türkiye, milli gelirine oranla dünyada en 
fazla kalkınma yardımı yapan ülke duru-
muna gelmiştir. Bu büyüklükte bir kaynağı 
yardımlara ayırmak bizim için bir külfet 
veya israf değildir.  Tam tersine bu bizim 
için hem insani bir görev, hem de bir vefa 
borcudur. Çünkü, yardım faaliyetleri yü-
rüttüğümüz ülkelerin pek çoğundaki halk-
ların, geçmişte bize hem muhabbetleri, 
hem de sembolik düzeyde bile olsa yardım-
ları vardır. 

Bunun son örneği, Arakan Müslümanla-
rıdır. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Har-

bimiz döneminde Arakan Müslümanları 
bizim zaferlerimiz için dua etmişlerdir. 
Bununla kalmamış, gazetelere ilanlar ver-
mişler, düzenledikleri yardım kampan-
yalarında topladıkları paraları ülkemize 
göndermişlerdir. Bu ülkede bulunan şe-
hitliklerimizde, İngilizlere esir düşerek o 
bölgedeki kamplara gönderilmiş binlerce 
askerimiz medfundur. Esir kamplarındaki 
askerlerimiz, bölge halkıyla çok iyi müna-
sebetler kurmuş, hatta bir kısmı savaş bit-
tikten sonra orada kalmayı tercih etmiştir. 
Görüldüğü gibi Arakan, bizim için meçhul 
bir yer, hiçbir ilgilimizin olmadığı bir coğ-
rafya değildir. 

Değerli arkadaşlar,

Arakan’daki sıkıntının, uzun geçmişi olan, 
karmaşık sebepleri bulunan, farklı hesap-
larla sürekli kaşınan meselelerden kaynak-
landığını elbette biliyoruz. Medyada, özel-
likle de sosyal medyada dolaşan görüntü-
lerin, resimlerin, haberlerin pek çoğunun, 
Arakan’la ilgisi yoktur. Bu resimlerin bir 
kısmı, bizdeki Gezi Olayları ve bölücü ör-
gütün çukur eylemleri dahil, dünyadaki 
pek çok hadisede kullanılmıştır. Bölgeyle 
ilgili provokasyonlar sadece medyayla sı-
nırlı da değildir. Bir anda ortaya çıkan ve 
arkası karanlık silahlı örgütlerden, yerel 
devlet güçlerinin hukukla, insanlıkla bağ-
daşmayan davranışlarına kadar pek çok so-
run birlikte yaşanıyor. Rohingya diaspora-
sının da bu meselede zaman zaman farklı 
kaygılarla hareket ettiğini biliyoruz.

Tüm bunlara rağmen, orada milyonlarca 
insanın mağduriyetine yol açan gelişme-
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lerin yaşandığı bir hakikattir. Bölgede, 
Birleşmiş Milletler dahil, neredeyse hiçbir 
uluslararası kuruluşun ve yardım örgütü-
nün faaliyet göstermesine izin verilmeme-
si, yaşanan hadiselerin vahametini ortaya 
koyuyor. Arakan’da on yıllardır devam 
eden insani dramın bilinmesi, gündeme 
gelmesi asla istenmiyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayında bölgede res-
men yardım faaliyeti yürütebilen tek ku-
ruluş TİKA olmuştu. Son gelişmelerin ar-
dından yaptığımız görüşmeler sonunda, 
TİKA’nın bölgedeki yardım faaliyetlerini 
sürdürmesini temin ettik. Nitekim dün 
Başkanla bir görüşme yaptım. Bu görüş-
menin ardından kapıları açtılar ve TİKA 
kamplara yardım ulaştırmaya başladı. Dı-
şişleri Bakanımız Bakü ziyaretinin ardın-
dan Bangladeş’e geçiyor. Eşim, oğlum, Aile 
ve Sosyal Politika Bakanımız Fatma Betül 
Sayan ve Genel Başkan Yardımcımız Ravza 
Hanım’dan oluşan bir heyet bu gece inşal-
lah Bangladeş’te olacaklar. İhtiyaç sahiple-
rine 10 bin ton gıda, ilaç ve giysi yardımın-
da bulunacaklar.  

Arakan meselesini hem Kazakistan’da yapı-
lacak İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Tek-
noloji Zirvesi’nde, hem de 19 Eylül’de başla-
yacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
ve orada yapacağımız ikili görüşmelerde 
gündeme getireceğiz. Myanmar yönetimini, 
bu meselenin insani bir zeminde çözümü 
konusunda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ara-
kan Müslümanlarının, bölgesel hesapların 
kurbanı olmaması için hem kendimiz çalı-
şacağız, hem de tüm uluslararası mekaniz-
maları harekete geçireceğiz. 

Bu mazlum halk, bölge üzerinde hesabı 
olan iki gücün arasında ezilmeyi kesinlikle 
hak etmiyor. Toprağın altındaki doğalgaz-
petrol yatakları ve kıyılardaki limanlar 
için mücadele edenlerden tek isteğimiz, 
bunu masum insanların canı, kanı ve gele-
ceği pahasına yapmamalarıdır. Dünya, Su-
riye ve Irak’ta yaşanan hadiseler başta ol-
mak üzere, zaten yeteri kadar acıya, zulme, 
katliama şahit oluyor. Bunlara yenilerinin 
eklenmesini, bir parça vicdanı ve ahlakı 
olan hiç kimsenin istemeyeceğine inanıyo-
ruz. Bunun için diğer mazlumlarla birlikte 
Arakan’daki Müslümanlara sahip çıkmayı, 
sesleri olmayı, yardım elimizi uzatmayı 
sürdüreceğiz. 

Türkiye’yi, AB Tam Üyelik 
Müzakerelerini Bitirmeye 
Zorlamak, Siyasi Ahlaksızlıktır 

Diğer taraftan, Kuzey Kore’nin füze de-
nemelerinden kaynaklanan gerilimi de 
yakından ve endişeyle takip ettiğimizi be-
lirtmek istiyorum. Japonya ve Güney Ko-
re gibi dostlarımızı birebir ilgilendiren bu 
krizin, en kısa sürede çözülmesini diliyo-
ruz. Kitle imha silahları üzerinden yürütü-
len bir kavganın kazananının olmayacağı 
açıktır. Bizlere kitle imha silahı yapma-
mamız konusunda tavsiyeside bulunanlar 
kimler? Ellerinde yığınca kitle imha silahı 
bulunduran ülkeler. Peki, sizin elinizdeki 
silahlar ne olacak? Birinizde 15-16 bin, di-
ğerinizde 12 bin 500, başka biriniz de ise 
6 bin 500 nükleer başlık bulunuyor. Yani 
nükleer silahların önünü açan sizlersiniz. 
Dolayısıyla da nükleer silahla mücadeleye 
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önce sizlerden başlanmalıdır.  Üstelik böy-
le bir kavgada zararı, sadece taraflar değil 
tüm insanlık görecektir. Kuzey Kore’yi bir 
an önce gerilimi tırmandıran eylemlerden 
vazgeçmeye davet ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Bir süredir, Avrupa Birliği ülkelerinin, ül-
kemizle ilgili olumsuz yaklaşımlarıyla, di-
ğerlerinin önüne çıktığını görüyoruz. Bu 
durumda, Avrupa ülkelerinde ardı ardına 
yaşanan seçimlerin etkili olduğu bir ger-
çektir. Ama meselenin bu kadar basit olma-
dığını düşünüyoruz. Burada Türkiye’nin 
Avrupa Birliği konusundaki yaklaşımını, 
bir kez daha ve altını çizerek, kendi kamu-
oyumuza ve tüm muhataplarımıza ifade 
etmek istiyorum. Türkiye, resmi devlet po-
litikası olan Avrupa Birliği üyeliği stratejik 
hedefinden vazgeçmiş değildir. Bu doğrul-
tuda, önce aday üyelik, ardından tam üye-
lik müzakerelerinin başladığı günden beri, 
üzerimize düşen görevleri yerine getirdik, 
getiriyoruz. Avrupa Birliği’nden kaynaklı 
gecikmeleri, bu reformların aynı zamanda 
kendi vatandaşlarımızın demokratik ve e-
konomik standartlarını yükselteceği inan-
cıyla, mesele etmedik ve yolumuzda ilerle-
dik. Ancak, ülkemize verdiği sözleri yerine 
getirmeyen Avrupa Birliği’nin, dönüp bir 
de bizi itham etmesi, açıkçası katlanılabilir 
bir durum değildir. 

Daha önce Avusturya, Belçika ve 
Hollanda’nın, şimdi de Almanya’nın, Tür-
kiye karşıtlığını, kendi seçimlerinin ana te-
ması haline getirmiş olmasından fevkalade 
rahatsızız. Adeta gece gündüz Türkiye’yle, 

partimle ve şahsımla yatıp kalkan bu siya-
set tarzının Avrupa ülkelerine kazandıra-
cağı hiçbir şey yoktur. Gün ola harman ola, 
bu şahıslar ileride benim yüzüme nasıl ba-
kacaklar?  Erdoğan size ne yaptı? Seçimler 
Türkiye’de değil, ülkelerinizde yapılıyor. 
Bizimle niye uğraşıyorsunuz? Türkiye se-
çimini yaptı. Onların seçimleri bizi ilgilen-
dirmiyor. Sadece Almanya’daki vatandaş-
larıma şu uyarıyı yapıyorum: Türkiye düş-
manlarına oy vermeyin! Çünkü Türkiye 
düşmanlarının tavrı, Avrupa’yı hızla İkinci 
Dünya Savaşı öncesi siyaset iklimine doğru 
sürüklüyor. Bizim “Nazi” benzetmelerimi-
ze alınanlar, seçim kampanyalarında bu sı-
fatı hak etme yarışına girmiş durumdalar. 
Ben kimseye sen Nazi’sin, faşistsin demiyo-
rum, sadece olayı takdim ediyorum. 

Avrupa Birliği organlarından ve Avrupa ül-
kelerinden, Türkiye’ye karşı olan politika-
larında sahici ve samimi olmalarını istiyo-
ruz. Buradan kendilerine diyorum ki, şayet 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan mevcut 
ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız, 
çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini ya-
pın. Böylece, Avrupa halkları ve tüm dün-
ya, Avrupalı siyasetçilerin gerçek yüzlerini 
görme, ona göre de değerlendirmesini yap-
ma imkânına sahip olacaktır. Bu mertliği 
göstermek yerine, Türkiye’yi Avrupa Bir-
liği tam üyelik müzakerelerini bitirmeye 
zorlamak, iki yüzlülüktür, riyakarlıktır, si-
yasi ahlaksızlıktır. 

Bizim Avrupa Birliği’yle bir derdimiz, bir 
sıkıntımız yok. Ama şöyle bir zaman tüne-
linde geri gidersek, 59 yıllık üyelik sürecin-
de verdikleri hiçbir sözde durmadıklarını 
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görürüz. Fasılların açılıp kapanması yönte-
mini kaldırdılar.  Ne zaman ki Sarkozy ve 
Merkel ülkelerinde başkan seçildiler, mü-
zakereci ülkelerin zirve toplantısına katı-
lımını engellemeye başladılar. Türkiye’yle 
ilgili fasıl sayısını da 35’e çıkarttılar. Bütün 
tezgâhları Türkiye üzerinden yaptılar. Keza 
en son vize melesinde de aynı ikiyüzlü tav-
rı sergiliyorlar. Hiç ilgisi alakası olmayan 
Latin Amerika ülkeleri Avrupa Birliği’nde 
Schengen’e dahil edilirken, Türkiye’yi kap-
sam dışı bırakılıyor. Bu kadar samimiyet-
sizlik olur mu? 

Türkiye’yi Seçim Meydanlarında 
Meze Yapmaya Çalışanlara Fırsat 
Vermeyeceğiz

Avrupa Birliği, geçen yılın Temmuz’unda 
mülteciler için 3 milyar euro verecekti. Yi-
ne sözünü tutmadı. Çünkü kendisine yakı-
şanı yapıyor. Türkiye müktesebat uyumun 
konusunda da, düzensiz göçün önlenmesi 
konusunda da tüm taahhütlerini yerine ge-
tirmiştir. Öyleyse şu anda adım atması ge-
reken taraf Avrupa Birliği’dir. Ya sözlerini 
tutup, tam üyelik sürecinin önünü açacak-
lar ve düzensiz göçün önlenmesiyle ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirecekler, ya 
da çıkıp “Biz Türkiye’yle yola devam etmek 
istemiyoruz” diyecekler. Türkiye’yi seçim 
meydanlarında meze yapmaya çalışanlara, 
bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. 

Biz, Allah’ın izni, milletimizin birliği, be-
raberliği, ferasetiyle bu sıkıntıların da 
üstesinden geliriz. Ama kısa vadeli çıkar-
ları uğruna, Avrupa halklarını Türkiye ve 

onun üzerinden Türk ve İslam düşmanlığı 
ile dolduranlar, uzun vadede bunun acısını 
çok çekeceklerdir. Bugün bizi hedef tahta-
sına koyanların okları, tarihi bir hakikattir 
ki, yarın birbirlerine dönecektir. Çok geç 
olmadan, Avrupa Birliği organlarını da, 
Avrupa ülkelerini de Türkiye’yle ilgili po-
litikalarını, hakkaniyete ve anlaşmalara 
uygun şekilde düzeltmeye davet ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Suriye ve Irak’taki gelişmeleri yakından ta-
kip etmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin çıkar-
ları ve bölgedeki kardeşlerimizin geleceği 
için, mümkün olanın en iyisini yapmaya 
gayret ediyoruz. Bunun yanında, ekono-
mide hızlı bir toparlanma süreci içindeyiz. 
Yıllık ihracatımız 152 milyar dolara ulaştı. 
İşsizlikte hızla tek haneli rakamlara doğru 
gidiyoruz. Enflasyon, her ne kadar bu ay 
yeniden çift haneye çıktıysa da, önümüz-
deki aylarda yeniden tek haneye inecektir. 
Üretimde ümit verici artışlar yaşanıyor. 
Büyümeyle ilgili öncü rakamlar, ikinci çey-
rek için yüzde 7 civarında bir performan-
sa işaret ediyor. Turizmde, yeniden yüzde 
70-80’lik doluluk oranlarını gördük. İnşal-
lah bu olumlu gelişmeler, her geçen ay ar-
tarak sürecektir. 

Hükümetimiz bir yandan, partimiz bir 
yandan ortaya koyduğumuz çalışmalarla, 
ülkemizi sürekli büyüterek, güçlendirerek, 
hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. 
Emek vermeden, terlemeden, hak etmeden 
hiçbir başarı, hiçbir zafer kazanılmaz. Yeni 
başarılar, yeni zaferler için hep birlikte da-
ha çok çalışacağız. 
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Bu düşüncelerle bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehir-
lerinizdeki tüm kardeşlerime sevgilerimi, 
selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağ-
lıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

83

Değerli belediye başkanları, sevgili yol ar-

kadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, sizleri 

en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-

retle selamlıyorum. Belediye Başkanları 

İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın, 

partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. 

Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz “Yerel 
yönetimler proje yarışması”nda “sosyal 
projeler” ve “kent ekonomisine katkı” ka-
tegorilerinde dereceye giren belediye baş-
kanlarımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. 
Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz Yerel Yöne-
timler Proje Yarışmasını, AK Partili beledi-
yeler tarafından hayata geçirilen özgün ve 

Değişimi ve Yenilenmeyi  
Çok Daha Köklü Bir  
Şekilde Yapmalıyız

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Ankara | 13 Eylül 2017
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orijinal çalışmaları tüm Türkiye’ye tanıt-
ması açısından önemli görüyorum. 

Ülkemizde artık, 2019 yılında 4’üncü dö-
nemine girecek olan ve esasında 1994 
yılına kadar götürebileceğimiz çok daha 
köklü bir geçmişi olan bir “AK Parti bele-
diyeciliği modeli” ortaya çıkmıştır. Bilin-
diği gibi ülkemizde 1984 yılındaki seçimle 
birlikte belediyeler büyük ölçüde ANAP’a 
mensup başkanlar tarafından yönetilmiş-
tir. Bu deneyim milletimizi memnun etme-
miş olacak ki, 1989 yılında milletimiz SHP 
ve DYP’ye de yönelmesiyle, belediyeler üç 
parti arasında dağılmıştır. 1994 yılına ge-
lindiğinde, bu defa ülkemizde dördüncü 
bir parti daha belediyelerde söz sahibi ol-
muştur; o da Refah Partisidir. Bir sonraki 
dönemde, yani 1999 yılında ilk sırayı Fazi-
let Partisi’nin aldığı, onu ANAP, DSP, MHP, 
CHP ve DYP’nin takip ettiği çok daha da-
ğınık bir yerel yönetim tablosu karşımıza 
çıkmıştır. 2004 yılından itibaren ise, ön-
ceki dönemlerle mukayese edilemeyecek 
derecede yüksek bir destekle; yani il genel 
meclisindeki yüzde 42’lik, büyükşehir be-
lediyelerindeki yüzde 46’lık, il belediyele-
rindeki yüzde 40’lık oy oranıyla AK Parti 
belediyeciliği sahneye çıkmıştır. Her ne ka-
dar 2009 yılında yüzde 38’e gerilemiş olsa 
da, bu destek 2014 yılında yeniden yüzde 
43-45’ler düzeyine çıkmıştır. 

Şimdi önümüzde yeni bir seçim, yeni bir 
imtihan var. 2019 seçimlerinde, sadece 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliğinde 
değil, aynı zamanda Belediye Başkanlığı 
seçiminde de asgari yüzde 50+1 oya ulaş-
mayı hedefliyoruz. Şayet belediyecilik hiz-

met işi ise, -ki kesinlikle öyledir- AK Parti 
belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve 
kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak 
mümkün değildir. Ülkemizde 1.397 be-
lediyeden 884’ünün AK Parti tarafından 
yönetiliyor olması, bu gerçeğin milleti-
miz tarafından da teyidi anlamına geliyor. 
Gerçekten de, tıpkı hükümette, tıpkı diğer 
alanlarda olduğu gibi, belediyecilikte de 
rakiplerimizle değil, kendi kendimizle ya-
rışıyoruz. Öyle ki, kendimizi rakiplerimize 
göre ayarlamaya kalksak, yaptıklarımızın 
yarısına bile ulaşamayız. Aramızda işte o 
derece büyük bir fark bulunuyor. Önümüz-
deki seçimde, çıtayı biraz daha yükseltiyo-
ruz. Milletimizin gönlünde daha fazla yer 
edinmek için de, buna uygun bir vizyon 
ortaya koymamız, projeler geliştirmemiz, 
ekipler oluşturmamız gerekiyor. 

AK Parti Olarak, Kurumsal 
Anlamda Kendimizi Geliştirmeli 
ve Yenilemeliyiz

Değerli kardeşlerim,

AK Parti, belediyelerdeki tecrübelerimizin, 
hizmetlerimizin, başarılarımızın üzerine 
kurduğumuz, hükümetteki kadrolarımızın 
özünü de belediyedeki arkadaşlarımızın 
oluşturduğu bir partidir. Belediyecilikten 
Türkiye’nin yönetimine, oradan da bölge-
sel ve küresel bir güç olmaya doğru giden 
bu yolun, doğru bir yol olduğunu sayısız 
tecrübeyle gördük, yaşadık. Milletimizle 
olan güçlü bağımızı, tepeden inme değil de 
tabandan gelen siyaset hikâyemize borçlu 
olduğumuz bir gerçektir. Belediyecilik dö-
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nemimizde, millete hizmet etmenin sadece 
yol yapmaktan, su, kanalizasyon, ulaşım 
sorunlarını çözmekten ibaret olmadığını, 
aynı zamanda gönülleri de yapmaktan geç-
tiğini yaşayarak gördük. 

Hacı Bayram Veli’nin dediği gibi;

“Nâgihân ol şâra vardım,

Ol şârı yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım,

Taş-u toprak arasında…”

Evet, insan taşla toprak arasında kendi-
ni de inşa eder, toplumu da inşa eder. Biz 
bu anlayışla yola çıktığımız için, şehirler-
le birlikte zihniyetleri de değiştirdik. Dün 
İstanbul’da veya ülkemizin herhangi bir 
ilinde, ilçesinde verdiğimiz hizmeti, 15 yıl-
dır Türkiye’nin tamamında, hatta dünya 
çapında yürütüyoruz.  Bir yandan da, bele-
diyelerde oluşturduğumuz modeli, zaman 
içinde yenilenen arkadaşlarımız eliyle ba-
şarıyla sürdürüyoruz. 

Bununla birlikte şu gerçeğin de farkında-
yız: Türkiye, 15 yılda çok büyük mesafe kat 
etti. En basitinden ekonomide 3 kat büyü-
dük. Seçmen sayımız 41 milyondan 55 mil-
yonun üzerine çıktı. Yani 14 milyon genci-
miz seçmen olarak sisteme girdi. Bu tablo, 
bizim de, hem AK Parti olarak kurumsal 
anlamda, hem de bireysel olarak, kendi-
mizi geliştirmemiz, yenilememiz, geleceğe 
hazırlamamız gerektiğini gösteriyor. Esa-
sen, her seçim döneminde hem parti teşki-
latlarında, hem Meclis’te, hem belediyeler-
de nispeten kapsamlı bir yenilenmeye git-

tik. Ancak, ülkemiz ve dünya öylesine hızlı 
değişiyor ki, bu değişimi, bu yenilenmeyi, 
bu tazelenmeyi çok daha köklü bir şekilde 
yapmamız gerektiği anlaşılıyor. AK Parti 
teşkilatlarında, Meclis grubunda, belediye-
lerimizde görev alan arkadaşlarımızın her 
biri benim gözümde, partisine, şehrine ve 
ülkesine çok büyük hizmetler yapmış bi-
rer kahramandır. Bizim partimizde en va-
sat arkadaşımızın performansı, muhalefet 
partilerinin yıldızlarından çok daha ileri 
düzeydedir, çok daha iyidir. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bizim öl-
çümüz kesinlikle diğer partiler ve onların 
belediye başkanları değildir. Çıtayı o ka-
dar düşürmeye hakkımız yok. Biz kendi 
kendimizle yarışıyoruz, öyle de devam 
edeceğiz. 2019 mahalli idareler seçimle-
rinde yüzde 50’nin üzerine çıkmak için, 
mevcutla yetinemeyiz. Şehrin ve milleti-
mizin günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılarken, aynı zamanda geçmişimizin 
ihyasını ve geleceğin inşasını da gerçek-
leştirmek mecburiyetindeyiz. Şehirlerimi-
zi ancak bu şekilde küresel çekim merkez-
leri haline getirebiliriz. 

AK Parti Belediyeleri, 15 
Temmuz’da Çok İyi Bir Sınav 
Vermiştir

Hükümetlerimizin hayata geçirdiği re-
formlardaki ilkemiz hep “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışı olmuştur. Belediye 
başkanlarımız da, hemşehrilerine en güzel, 
en medeni hizmetleri vererek, geçmişi ve 
geleceğiyle şehirlerini yaşatarak, aynı yol-
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da ilerlemişlerdir. Şehre hükmeden değil, 
şehre hizmet eden belediyecilik anlayışı 
ve bulunduğu görevi bir emanet olarak gö-
ren belediye başkanları sayesinde bugün 
bulunduğumuz noktaya ulaştık. Emaneti 
ehline verme konusundaki hassasiyetimiz, 
AK Parti belediyelerini milletimizin gö-
zünde hep yüceltmiştir. 

Aynı zamanda birer demokrasi okulu olan 
AK Parti belediyeleri, 15 Temmuz’da bu 
sıfatlarının hakkını ziyadesiyle vermişler-
dir. Darbecilerin karşısına, hem yürekleri 
ve bedenleriyle, hem de ellerindeki tüm 
imkânlarla dikilen belediye başkanlarımı-
zın, meclis üyelerimizin, belediye çalışan-
larımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. 15 Temmuz ihanetinin ba-
şarısızlığa uğramasında, belediyelerimi-
zin milletimizle birlikte verdiği destansı 
mücadelenin çok büyük katkısı olmuştur. 
Büyük Türkiye’yi, Güçlü Türkiye’yi, 2023 
Türkiye’sini yine birlikte kuracak, 2053 ve 
2071 Türkiye’sinin temellerini de yine bir-
likte atacağız. 

Dava kalıcı, isimler fanidir. Biz, kalıcı ola-
na bakacak, sadakatimizi davamıza göste-
receğiz. Siyasetçiler, davalarına verdikleri 
katkı, millete yaptıkları hizmet nispetinde 
isimlerini tarihe yazdırır veya unutulur gi-
derler. AK Parti çatısı altında ülkemize ve 
milletimize hizmet eden bizler, isimlerimi-
zi tarihe yazdırabilmişsek, ne mutlu bize… 
Şayet şimdiye kadar bunu başaramamış-
sak, kimseye söyleyecek bir sözümüz de o-
lamaz. AK Partili belediye başkanlarımızın 
tamamının, isimlerini, hemşehrilerinin 
gönüllerine ve tarihe yazdıracak hizmetler 
gerçekleştirdiğine inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Belediyelerdeki başarımız, 2019 yılında 
hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde istediğimiz neticeyi 
alabilmemizin en başta gelen şartların-
dan biridir. 2019 Mart seçimleri, bizim 
için adeta olmazsa olmazdır. Onun için de 
aday olacak belediye başkanlarımız, hedef-
lerini sadece 2019’un Mart’ına göre değil, 
2019’un Kasım’ına göre de belirlemelidir. 
Belediyelerimiz, haklarında en ufak bir 
spekülasyona fırsat vermeyecek şekilde 
çalışmalarını yürütmelidir. Şehirlerdeki, 
ilçelerdeki, beldelerdeki bütün dedikodu-
ların ortadan kalkması için belediye baş-
kanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, 
il genel meclis üyelerimize çok büyük gö-
revler düşüyor. 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da belediye başkanlarımızdan beklentimiz 
bellidir: Bizim belediye başkanlarımız, şe-
hirlerine yük olan değil şehirlerinin yükü-
nü omuzlayan, mazeret değil çözüm üre-
ten, AK Parti’nin yüzünü ağartan hizmet-
ler ortaya koyan kişiler olmalıdır. Bugün 
Türkiye, milletlerin tarihlerinde belki yüz-
yılda bir yaşadıkları kritik bir dönemden 
geçiyor. Bu dönemde yapacağımız tercih-
ler, hayata geçireceğimiz çalışmalar, biz-
den sonraki nesillerin hayatını doğrudan 
etkileyecektir. Şayet doğru tercihlerde bu-
lunur, doğru ve güzel işler yaparsak, 2053 
ve 2071 Türkiye’si, tam da hayal ettiğimiz, 
hedeflediğimiz gibi bir Türkiye olur. 

Böylesine kritik bir yol ayrımında, hiç bi-
rimizin hesabi düşünmeye, nefsimizin 
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peşine takılmaya hakkımız bulunmu-
yor. Hizmet yarışında en önde de olsak, 
en geride de kalsak, tüm gücümüzle ve 
imkânlarımızla mücadeleye devam etmeli-
yiz. Bu yolda küsmek, darılmak, hele hele 
mücadeleye zarar verecek davranışlar içi-
ne girmek hiçbir arkadaşımıza yakışmaz. 
Çünkü AK Parti sıradan bir parti değildir. 
Bu parti, bir davanın sembolüdür. Bir da-
vanın eri olmak başkadır, bir siyasi parti-
nin ferdi olmak başkadır. Ben sizleri bir 
davanın eri olarak, yol arkadaşlarım ola-
rak ve gönüldaşlarım olarak görüyorum. 
Bu dönemde AK Parti’ye zarar verecek her 
tutum, her söz Türkiye’ye ve milletimizin 
geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır. 
Gerek teşkilatlarımızda, gerek belediyele-
rimizde, gerek diğer kademelerde hiçbir 
arkadaşımın böyle bir yanlışın içine düş-
meyeceğine, böyle ağır bir vebalin altına 
girmeyeceğine inanıyorum. 

AK Parti Kazandığında Türkiye 
Kazanıyor

Önümüzde, ülkemiz ve milletimiz için ger-
çekten çok zorlu bir dönem var. Hem içe-
rideki, hem bölgemizdeki, hem de küresel 
düzeydeki gelişmeler sağlam durmamızı, 
gücümüzü artırmamızı gerektiriyor. Mille-
timiz bu önemli görevi, bizlere, AK Partili-
lere vermiştir. Vazifemizi başarıyla yerine 
getirdiğimiz ölçüde milletimizin desteğine 
mazhar oluruz. Başarısızlığımızın tek neti-
cesi sadece AK Parti’nin iktidarı kaybetme-
si olsa, inanın bana, bu çok küçük bir be-
del olur. AK Parti’nin başarısızlığı demek, 
Türkiye’nin önündeki çok büyük fırsatları 

kaçırması, daha da kötüsü elindekileri kay-
betmeyle tehlikesiyle yüz yüze kalması de-
mektir. 

Ülkemizin kaderiyle partimizin kaderinin 
adeta bütünleştiği bir süreçten geçiyoruz. 
AK Parti kazandığında Türkiye kazanıyor, 
Türkiye kazandığında AK Parti kazanı-
yor. Bunun için milletimizin tamamıyla 
kucaklaşmalıyız. Seçimde başarı çıtamız 
asgari yüzde 50+1 oy elde etmektir, ama 
asıl hedefimiz milletimizin tamamının 
gönlünü fethetmektir. AK Parti ve Tayyip 
Erdoğan düşmanlığını varlık sebebi, hat-
ta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir 
kesimi hariç tutarsak, yeteri kadar gayret 
gösterirsek, ülkemizde desteğini alamaya-
cağımız hiçbir vatandaşımızın bulunmadı-
ğına inanıyorum. Yeter ki çalmadık kapı, 
sıkmadık el, bakmadık göz bırakmayalım. 
Bunun için, seçimlere kadar, 81 vilayetimi-
zin tamamında, milletimizin tüm fertleri-
ne ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarımızı 
yoğunlaştırmalıyız. 

Kardeşlerim,

Biz kendi kaderimizi ülkemizin kaderiyle 
bütünleşmiş olarak görürken, ana muha-
lefet partisi unvanını taşıyan bir partinin 
milletvekilleri, maalesef, teröristlerle aynı 
safta olmak için adeta can atıyorlar. Daha 
da kötüsü, bu partinin genel başkanı da, 
devletinin ve milletinin yanında yer ala-
rak, bu tür faaliyetler içindeki milletvekil-
lerinden hesap sormak yerine, benzer ta-
vırlar içine girmekten çekinmiyor. Terörle 
mücadele operasyonlarında ülkemize çok 
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büyük imkânlar sağlayan SİHA’lara yöne-
lik iddialar, bu çarpıklığın en son örneği-
dir. Terörle mücadele ederken sivillerin za-
rar görmemesine yönelik hassasiyetimizi, 
herkes gıptayla takip eder ve takdirlerini 
belirtirken, birilerinin suyu bulandırmak 
için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Tür-
kiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki 
operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında 
dahi, sivillerin zarar görmemesi politika-
sından taviz vermemiş bir ülkedir. Hatta, 
bu uğurda çoğu kez güvenlik güçlerimizi 
riske attığımız, şehitler verdiğimiz durum-
lar olmuştur. 

Türkiye’nin terörle mücadele yöntemin-
den ve son dönemde elde ettiği ciddi başa-
rılardan rahatsız olmaya, terör örgütünün 
hakkı olabilir. Terör örgütünü destekleyen 
bir takım güçler de bundan rahatsızlık 
duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletve-
kilinin böyle bir hakkı yoktur. SİHA’larla 
sivillerin hedef alındığı gibi, tam da terör 
örgütünün uluslararası alana taşımak is-
teyeceği türden bir iddiayı gündeme ge-
tirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi 
kesinlikle yoktur. Kendi ülkesine, kendi 
ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi mille-
tinin terörle mücadelesine husumet besle-
yenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta 
mutlaka verecektir. 

Ana muhalefetin başındaki zat, bunun üze-
rine çıkmış, “Artık kavgaysa kavga” diyor. 
Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu mille-
tin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla 
kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edecek-
sen, bunu her fırsatta Avrupa Birliği’ne, ya-

bancı ülkelere, yabancı kuruluşlara şikâyet 
ederek, zaten yapıyorsun. Bu zat, kendi ül-
kesini, kendi devletini, kendi milletini ya-
bancılara şikâyet ederek, hedef göstererek 
siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. 
Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör 
örgütlerini ve onların destekçileri olan yer-
li-yabancı odakları yanına alarak bu kavga-
yı büyütmeye çalışıyor. Esasen biz, meşre-
bimiz gereği Yunus’un izinden gidiyoruz. 

Ne diyor Yunus:

“Biz gelmedik kavga için

Bizim işimiz sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldik”

Ama sevgi ve dostluk, bunu hak edenler i-
çindir. Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti kendisi-
ne yol edinenlerle kavga etmekten ise hiç-
bir zaman kaçmadık, kaçmayız. Yaşadığı-
mız dönem ve içinde bulunduğumuz şart-
lar sebebiyle, ömrümüz hep kavgayla geçti. 
Hayatımızın her döneminde, Türkiye’ye ve 
Türk milletine düşman kim varsa, onlarla 
kavga ettik, etmeyi sürdürüyoruz. Darbeci-
lerle, darbe heveslileriyle, vesayet odakla-
rıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, 
her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı, 
Allah ömür verdikçe devam ettirmekte ka-
rarlıyız. Kendimiz için değil, uğruna canı-
mızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, 
ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız 
için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda 
olan herkesten Allah razı olsun. 
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Sizlerden Heykel Değil, 
Hizmet İstiyorum

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyi za-
fere ulaştırana kadar bize durmak yok, du-
raksamak yok. Bizim bu rabiamızı Kılıçda-
roğlu öğrenememiş, varsın öğrenemesin. 
Ama biz rabiamızı çok iyi öğreneceğiz ve 
milletimize anlatmaya da devam edeceğiz. 
Buna karşı çıkılacağına da ihtimal vermi-
yorum. 

Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bil-
mezler! Silahlı İnsansız Hava Araçları, bu 
vatana, bu millete ihanet eden teröristleri 
yok ediyor. Bir gün başka, bir gün başka 
konuşuyorsunuz. Yani gökkuşağı gibisiniz, 
renkten renge giriyorsunuz. Bu davranış-
lar siyasetçiye yakışmaz. 9 seçimde 9 mağ-
lubiyet aldın. Bu kafayla gittiğin müddetçe 
de seçim mağlubiyetleri almaya devam e-
deceksin. Bilesin ki, bu milletin evlatlarını 
şehit edenleri savunanlar, bu milletin oyu-
nu asla alamazlar. 

Ey Kılıçdardoğlu, bu açıklamanla Kandil’in 
desteğini aldın. Önümüzdeki süreçte bir-
likte koalisyon da yaparsanız, yol da yürür-
sünüz. Size de bu yakışır. 

Bu devleti dimdik ayakta tutabilmek için 
ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bunu da ge-
rekiyorsa SİHA’larla, gerekiyorsa tanklar-
la, gerekiyorsa da toplarla yapacağız. Müs-
lüman bir sokulduğu yerden bir daha so-
kulmaz, uyanık olacağız. Amerika ve İsrail, 
ürettikleri insansız hava araçlarını bize 

vermemek için kırk dereden su getirdiler. 
“Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış” 
derler. Şimdi SİHA’ları kendimiz üretir ha-
le geldik. 

Ayrıca Rusya’yla S-400 anlaşması yaptık 
diye birileri çılgına döndü. Ne olacaktı, sizi 
mi bekleyecektik? Biz başımızın çaresine 
bakmayı biliriz. Kendi göbeğimizi kendi-
miz kesmek zorundayız. 

Kardeşlerim

Buradan bazı belediye başkanlarımızı bir 
konuda uyarmak istiyorum. Bazı beledi-
ye başkanı arkadaşlarımız şahsımın hey-
kelini yapmışlar. Tabi bunu duyunca çok 
üzüldüm. Bu bir defa bizim değerlerimize 
terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne 
de masklarımın yapılmasını istiyorum. 
Lütfen bu tarz yanlış hareketler yapmayın.  
Heykel değil, hizmete yönelik eserler di-
kin.  

Birileri ülkesini ve milletini karalamak, sı-
kıntıya düşürmek için çalışabilir. Biz hem 
bunlarla mücadele edeceğiz, hem de mil-
letimize karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmenin gayreti içinde olacağız. Beledi-
ye başkanlarımızın şimdiden, şehirlerini 
2023 Türkiye’si hedeflerimize uygun bir 
konuma getirecek projeler, programlar, ya-
tırımlar için harekete geçmesi şarttır. Sa-
dece bununla kalmayıp, 2053’ün, 2071’in 
şehirlerinin planlamasını da yapmaya 
başlamalıyız. İmardan ulaşıma, altyapıdan 
sosyal yardımlara kadar her alanda, ülke-
mizin ve dünyamızın yönelimlerini dik-
kate alan bir yaklaşımla kendimize yeni 
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ufuklar çizmeliyiz. Değişen Türkiye’yi, 10 
yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinin standartlarıyla 
kucaklayamayız. 

Örneğin, 2000 yılı nüfus sayımına göre 
ülkemizin nüfusunun yüzde 35’i kırsalda 
yaşıyordu. Bugün, bir kısmı büyükşehir 
uygulamasının etkisiyle de olsa, bu oran 
yüzde 8 düzeyine inmiştir. Belediyelerin 
yetki alanına giren belde, ilçe ve il mer-
kezlerinde yoğunlaşan nüfusun ihtiyaçları 
ve talepleri de, buna göre değişmiştir, art-
mıştır, çeşitlenmiştir. Sanayiden turizme 
kadar her alanda yaşanan gelişmeler, is-
ter istemez belediyelerimizin görevlerini 
artırıyor, ağırlaştırıyor. Tabii buna paralel 
olarak belediyelerimizin kaynaklarında da 
ciddi artış yaşandı. Örneğin, belediyelere, 
genel bütçe gelirlerinden 2002 yılında sa-
dece 4,7 milyar lira ödenek gönderilirken, 
bu rakam geçtiğimiz yıl 52 milyar liranın 
üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemde bu 
değişim, hiç şüphesiz devam edecektir. AK 
Parti olarak, diğer hizmet alanları gibi, be-
lediyelerde de ülkemizi geleceğe hazırla-
ma konusunda, tüm dünyaya parmak ısır-
tacak başarılara imza atmayı sürdüreceği-
mize inanıyorum. 2004’te “Yerel kalkınma 
başlıyor” diyerek başlattığımız, 2009’da 
“Marka şehirler”, 2014’te “Büyük medeni-
yet yolunda” diyerek sürdürdüğümüz bele-
diyelerdeki hizmet yolculuğumuzu, 2019 
yılında bir üst aşamaya çıkartarak inşallah 
sürdüreceğiz. 

Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden ilhamla, 
milletimizle her buluşmamızda ifade etti-
ğim bir tavsiyeyi, sizlerle de paylaşmak is-
tiyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, 

kardeş olalım, hep birlikte AK Parti olalım, 
hep birlikte Türkiye olalım. 

Sizlerden, beldelerinizdeki, ilçelerinizde-
ki, illerinizdeki kardeşlerimize sevgileri-
mi, saygılarımı iletmenizi rica ediyorum. 

Toplantımızın ülkemize ve partimize ha-
yırlar getirmesi temennisiyle, sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Sevgili Erzurumlular, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava ve 
yol arkadaşlarım, aziz Dadaşlar, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Toplantımızın şehrimize, 
partimize ve ülkemize hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Kuruluşundan bugüne 
kadar Erzurum’da AK Parti teşkilatları-

mızda görev yapmış tüm kardeşlerime en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete ir-
tihal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret diliyorum. 

En son 16 Nisan halkoylamasından birkaç 
gün önce Erzurum’a gelmiş, sizlerle has-
bihal etmiş, hasret gidermiştik. Bugün de 

Kuzey Irak Yönetimi  
Bağımsızlık Rüyasından Bir An 

Önce Uyanmalıdır

AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı 
Erzurum | 30 Eylül 2017
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hem Genişletilmiş İl Divanı Toplantımızı 
yapacak, hem de Büyükşehir Belediye-
mizin Fuar Alanı ile kendi alanında ülke-
mizin en büyük yatırımlarından biri olan 
MNG Alışveriş Merkezinin açılışlarını ger-
çekleştireceğiz. 

Erzurum, 800 bine yaklaşan nüfusu ve eği-
tim için bünyesinde barındırdığı 140 bin 
öğrencisiyle, bölgenin en önemli cazibe 
merkezidir. Kış sporları alanında yaptığı-
mız yatırımlarla Erzurum’a yeni bir geli-
şim mecrası açmıştık. Şimdi, fuar alanı ve 
alışveriş merkezi yatırımlarıyla, hem şehir 
halkının, hem de şehre dışarıdan gelenle-
rin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılaya-
cak, hayat kalitelerini yükseltecek bir adım 
atılıyor. Biraz sonra resmi açılışlarını yapa-
cağımız bu yatırımların şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları 
şehrimize kazandıran büyükşehir beledi-
yemizi ve MNG firmasını tebrik ediyorum. 

Kardeşlerim, Dadaşlar,

Erzurum tarih boyunca hep ya kurucu 
olmuş, ya da kuruluşların öncülüğünü, 
liderliğini, taşıyıcılığını yapmış bir şehir 
olmuştur. Türkiye’nin içeride ve dışarıda 
çok ciddi imtihanlardan geçtiği şu dönem-
de, Erzurum’a yine çok büyük görevler dü-
şüyor. Bundan yaklaşık 100 yıl önce, ülke-
mizin başında kara bulutların dolaştığı dö-
nemde Erzurum’dan yükselen bir ses, tüm 
milletimize ümit vermiş, yeniden müca-
deleye girişme azmi aşılamıştır. Erzurum 
Kongresinde bir araya gelen doğu illeri 
delegeleri, yayımladıkları bildiride, “Milli 
sınırlar içinde vatan bir bütündür, parça-
lanamaz” diye haykırdılar. Bu bildirideki 

en kritik ifadelerden biri de “Manda ve 
himaye kabul olunamaz” iradesidir. “Milli 
iradeyi hakim kılmak esastır” ilkesinin İs-
tiklal Harbimizin ruhuna derç edildiği yer 
de, yine Erzurum’dur. 

Dikkat ederseniz, bu kavramların, bu yak-
laşımların hepsi de, şu anda Türkiye ola-
rak bizim verdiğimiz mücadelede münde-
miçtir. Bizim Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet diyerek sembolleştirdi-
ğimiz yeni kurtuluş mücadelemizin ruhu, 
Erzurum’da çizilen çerçeveyle aynıdır. Öy-
leyse, bu mücadeleye dört elle sarılmak, 
Erzurum’un boynunun borcudur. Dadaş-
lar diyarı Erzurum, bu unvanının hakkını 
bir kez daha vermekle mükelleftir. Ham-
dolsun, bugüne kadar girdiğimiz her mü-
cadelede Erzurum’u yanımızda gördük, 
desteğini hep hissettik. 

Gençler, 

Şehitler veriyoruz. Her bir şehide karşılık 
en az 10 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. 
Dünyada terörle mücadelenin ölçüsü 1’e 
5’tir. Ama askerimiz, polisimiz, korucula-
rımız terörle mücadelede çok başarılıdır. 
Bu nedenle her bir şehidimize karşılık 10 
terörist etkisiz hale getiriliyor. Ne dedik? 
İnlerine gireceğiz. Bu hainlere asla hayat 
hakkı tanımayacağız. 

İnşallah Hep Birlikte Erzurum’da 
Sandıkları Patlatacağız

Şimdi yeni ve diğerlerinden çok daha 
önemli bir mücadeleye hazırlanıyoruz. 
2019 yılında ardı ardına yapılacak seçim-
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ler, ülkemizin bir sonraki asrının belirle-
yicisi olacak önemdedir. Tıpkı Erzurum 
Kongresinin, düşmanı topraklarımızdan 
attığımız büyük zaferle ve ardından ilan 
ettiğimiz Cumhuriyetimizle sonuçlanma-
sı gibi, 2019’daki başarımız da, ülkemizi 
2023 hedeflerine taşımakla kalmayacak, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızın önünü aça-
caktır. Şimdiden soruyorum, 2019 Mart ve 
Kasım seçimlerine hazır mıyız? Bakınız, 
bunu belirleyecek olanlar, bu salonun için-
deki komuta kademesidir, yani sizlersiniz. 
Kürt’ü, Türk’ü, Dadaş’ı, hep beraber inşal-
lah Erzurum’da sandıkları patlatacağız.

Milletimize, meselenin AK Parti mesele-
si olmadığını, meselenin Tayyip Erdoğan 
meselesi olmadığını; meselenin hepsinin 
üzerinde bir Türkiye meselesi, Türk Mille-
ti meselesi, hepimizin ortak geleceği mese-
lesi olduğunu çok iyi şekilde anlatmalıyız. 
Eğer önümüzdeki kritik dönemi ülkemizi 
bir üst lige yükselterek geride bırakırsak, 
hepimiz kazanacağız. Tam tersi bir durum 
ortaya çıkarsa da, kaybeden yine hepimiz 
olacağız. 

Maalesef ülkemizde, “AK Parti ve Tayyip 
Erdoğan kaybetsin de, gerekiyorsa Türkiye 
batsın” gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde 
olanlar var. Bunların belki sayıları azdır, 
ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukla-
rı kötü koku çok fazladır. Biz milletimize 
doğruları, hakikatleri, gerçekleri en iyi şe-
kilde anlatacağız ki, bu hastalıklı zihniye-
tin zararlarını ortadan kaldırabilelim. Şim-
diden kolları sıvayıp çalışmaya başlayarak, 
sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşmalı, 
dokunmadık yürek, sıkmadık el bırakma-

malıyız. Bu konuda sizlere güveniyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Kardeşlerim,

Tabii Erzurum’dan destek isterken, öncü-
lük talep ederken, fedakârlık beklerken, 
şehrimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini de 
ihmal etmiyoruz. Onun için biliyorum ki, 
bakanlarımıza ve belediyemize düşen gö-
revler var. Son 15 yılda Erzurum’a yaptığı-
mız hizmetleri, geçmişle mukayese etmek 
dahi mümkün değildir. Ama eksiklikler 
yine vardır. Bu eksikliklerin giderilmesi 
noktasında Sayın Başbakan Yardımcımız, 
büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, 
il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis 
üyelerimiz hep birlikte çalışmalıdır. 

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, toplu konut-
ta, tarımda, sporda ve diğer tüm alanlarda, 
adeta yepyeni bir Erzurum inşa ettik. Bele-
diyelerimiz de, hayata geçirdikleri projeler 
ve hizmetlerle, Erzurum’un geleceğinin in-
şasında öncü bir rol üstlenmişlerdir. Şim-
di şehrimizi hızlı tren ağına bağlayarak, 
inşası süren şehir hastanesiyle bölgesel 
bir sağlık merkezi haline getirerek, tarım-
da olduğu kadar sanayide ve ticarette de 
önünü açacak projeleri teşvik ederek 2023 
Türkiye’sinin Erzurum’unu inşa ediyoruz. 
Hepimiz biliyoruz ki, Erzurum’un bugün 
bulunduğu yer hak ettiği yer değildir. Bu 
şehir, her alanda çok daha iyisine layıktır, 
çok daha iyisine sahip olmaya müsaittir. 
Bunu da başaracak olan sizlersiniz. 

Devlet, gelişmenin, büyümenin, refahın 
altyapısını kuracak, o şehrin insanları da 
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bu imkânları kullanarak kendi gayretle-
riyle, alın terleriyle, kabiliyetleriyle he-
deflerine ulaşacaklar… Olması gereken 
işte budur. Bakınız, bugün açılışını yap-
tığımız iki tesisten biri kamunun, diğeri 
özel sektörün… Kamunun tesisi 50 milyon 
liralık bir yatırım, özel sektörünki ise 400 
milyon liralık bir yatırım. Karadeniz’in, 
Kafkasya’nın, İran’ın, Orta Asya’nın giriş 
ve çıkış kapısı olan bir konumda bulunan 
Erzurum’un önündeki potansiyel, acaba 
kaç şehrimize nasip olabilir? Eğer buna 
rağmen, Erzurum’da işsizimiz çok, ticareti-
miz zayıf, sanayimiz cılız ise, dönüp kendi-
mizi sorgulamalıyız. 

Sizinle ilginç bir durumu paylaşmak isti-
yorum. İstanbul’da 3. Havalimanı inşaatı-
nı yapan firmalarımız çalıştıracak işçi bu-
lamıyorlar. İşsizlikten bahsediliyor. Ancak 
iş var, çalıştıracak eleman bulunamıyor. Ta 
Uzak Doğu’dan işçi getiriliyor.

Kayseri’nin, Gaziantep’in, Eskişehir’in, 
Konya’nın, diğer pek çok ilimizin başar-
dığını Erzurum niye başaramasın? Tarih-
se tarih, stratejik konumsa stratejik ko-
num, insan gücüyle insan gücü, altyapıysa 
altyapı; hiçbir eksik yok. Tek eksiğimiz, 
Erzurum’u ülkemizin en gelişmiş ilk 10 
şehri arasına sokmayı başarma kararlılığı, 
azmi, dirayetidir. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde bu konuda da çok önemli bir me-
safe kat edeceğimize inanıyorum. 

Kuzey Irak Yönetimi Attığı 
Adımın Bedelini Ödeyecektir

Kardeşlerim, 

Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişme-
ler, Türkiye olarak bizi, her zamankinden 
çok daha dikkatli davranmaya, çok daha 
uyanık olmaya, çok daha güçlü bir duruş 
sergilemeye mecbur bırakıyor. Türkiye’yi 
böylesine kritik bir dönemde yönetme so-
rumluluğunu üstlenmiş kadrolar olarak, 
önceliğimizin ülkemiz, milletimiz, devle-
timiz olduğunu asla unutmamalıyız. AK 
Parti, kendini ülkesinin ve milletinin istik-
laline, istikbaline, birliğine, beraberliğine 
adamış serdengeçtilerin partisidir. Sadece 
kendi ikbalinin hesabını yapanların, sade-
ce çıkar kaygısıyla hareket edenlerin, sade-
ce bireysel kariyeri için mücadele edenle-
rin bu partide yeri yoktur. 

FETÖ ve PKK’yla yaptığımız mücadelede 
karşılaştığımız durumlar bize, Türkiye’nin 
tehlikelere ne kadar açık bir şekilde yolu-
na devam etmekte olduğunu göstermiştir. 
Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte 
partimizin içine kadar sızabilen FETÖ iha-
net çetesinin, kimi şehirlerimizi çukurlar-
la bölmeye teşebbüs eden PKK’nın ülke-
mize verdiği zararı, inanın bana, dışarıdan 
gelen hiçbir ordu veremezdi. 

Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyunun, ül-
kemizi Orta Doğu coğrafyasından tümüyle 
tecrit etmenin yanında, daha büyük darbe-
ler için kuşatma projesi olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Kuzey Irak’taki referandum oyu-
nunun da aynı projenin bir parçası olduğu 
çok açıktır. Biz, ne Suriye’de, ne de Irak’ta, 
ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, 
saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır 
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almadık; tam tersine elimizden gelen her 
türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimine, bu ülkeye yapılan ilk müdaha-
leden beri en büyük desteği Türkiye olarak 
biz verdik. Yeri geldi, canlarını kurtarabil-
meleri için yüz binlercesine sınırlarımızı 
açtık. Yeri geldi, tüm kaynaklarının kesil-
diği anlarda elimizdeki imkânları kendile-
riyle paylaştık. Yeri geldi, maruz kaldıkları 
haksızlıklara karşı, dost olarak gördüğü-
müz ülkeleri karşımıza alma pahasına, 
yanlarında durduk. Bunların karşılığında 
onlardan hiçbir şey istemedik. Tek beklen-
timiz; ülkemizin hassasiyet gösterdiği ko-
nularda bize saygı duymaları, bize rağmen 
adımlar atmamalarıydı. Çünkü bizim dev-
let ve millet geleneğimizde, zor duruma 
düşene tekme vurma anlayışı yoktur. 

Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman 
değiliz. Ama madem artık şartlar değiş-
miştir, bizim kendilerine eskiden beri her 
türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yöne-
timi ülkemize rağmen bir adım atmıştır, 
öyleyse bunun bedelini ödeyecektir. 

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu 
meselenin Kuzey Irak’taki Kürtlerin hakla-
rıyla ilgisi yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla 
sokaklarda dolaşılması bizleri ciddi mana-
da üzmüştür. Bu bir şeyi gösteriyor, demek 
ki, MOSSAD’la bu yönetimin geçmişi bir 
ve beraberdi. Şimdi bu işbirliği gün yüzü-
ne çıktı. Ne yaptığınızın farkında mısınız? 
Sizi tek destekleyen İsrail’dir. Mesele, Ku-
zey Irak’taki diğer kesimlerin; Arapların, 
Türkmenlerin, Ezidilerin, Keldanilerin, 
Süryanilerin haklarıyla ilgilidir. Kuzey I-
rak yönetiminin kendi kafasına göre çizdi-

ği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya 
Araplar, ya Türkmenler, ya da diğer grup-
lardan bazıları çoğunluktadır. Uluslararası 
hukuk göre, buralar tartışmalı bölgelerdir. 
Kerkük tartışmalı bölgedir. Ama bunlar 
“Kerkük bizim” diyorlar. Kerkük’ün tari-
hinde siz var mısınız? Yoksunuz. Kuzey I-
rak’taki bu gelişmeler karşısında, Türkiye, 
İran ve Irak birlikte hareket ediyorlar. Nü-
fus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine 
tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve 
hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak 
oluşturulan bir iklimde yapılan referan-
dumu bizim kabul edebilmemiz mümkün 
değildir.  Erzurumluların dediği gibi, kay-
nayan kazan kapak tutmaz.

Irak’taki durum, Kuzey’de parçalanmayı 
değil, tam tersine ülkenin birliğinin, be-
raberliğinin güçlendirilmesini gerekli kıl-
maktadır. Irak’ı ve Suriye’yi bölmek için 
her türlü oyunu sergileyen güçlerin, ken-
di ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde 
edebildikleri birliği güçlendirmek ama-
cıyla nasıl büyük bir gayret gösterdikleri-
ni biliyoruz. Bağımsızlık başka bir şeydir,  
müstekbirlerin oyuncağı olmak başka bir 
şey... Kuzey Irak’ta, bağımsız bir devlet ku-
rulmuyor, tam tersine birileri tarafından 
keyifle deşilecek sürekli kanayan bir yara 
açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek, ne 
bize, ne Irak’taki Kürt kardeşlerimize, ne 
de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz. 
Kuzey Irak yönetiminin, en kısa zamanda 
bu rüyadan uyanarak, gerçekleri görmesi-
ni ve kendisine çeki düzen vermesini te-
menni ediyoruz. 

Kardeşlerim,
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AK Parti olarak, Cumhurbaşkanıyla, Hü-
kümetiyle, teşkilatlarıyla, belediyeleriyle 
sımsıkı bir şekilde kenetlenerek, ülkemizi 
ve milletimizi bu kritik süreçten sağ-salim 
çıkarmakla mükellefiz. Bunun için önce-
likle kendi aramızdaki birliği, beraberliği, 
dayanışmayı güçlü tutmamız gerekiyor. 
Bunun için teşkilatlarımızda devam eden 
kongre sürecinden güçlenerek çıkmamız 
şarttır. Kongrelerdeki değişim, bayrak ya-
rışındaki nöbet değişimi gibidir. Ayrılan 
arkadaşlarımız takımın bir parçası olduk-
larını unutmadan, her an bir başka görev 
üstlenmeye hazır olmalıdırlar. Yeni göre-
ve gelen arkadaşlarımızdan beklentimiz 
ise, devraldıkları emanetin hakkını en iyi 
şekilde verecek çalışmayı ortaya koyma-
larıdır. Devralan-devreden, birbirinizden 
asla kopmayacaksınız. Onun için hep ne 
diyorum? Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız.

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalış-
malarınızda başarılar temenni ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yı-
lının bu ilk Grup Toplantısının, ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz hafta 
beka âlemine uğurladığımız, kıymetli dava ar-
kadaşımız, Gaziantep Milletvekilimiz Abdul-
kadir Yüksel Beyefendiye bir kez Rabbim’den 
rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm AK Parti camiasına başsağlığı diliyo-
rum. Mevla’m onu cennetiyle, cemaliyle mü-
şerref eylesin diye dua ediyorum. 

Suriye ve Irak’ta  
Yaşanan Hiçbir Hadise,  

Bizden Bağımsız Değildir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 3 Ekim 2017
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Bu vesileyle malum bir kundaklama ola-
yında Fransa’da üç Türk kardeşimiz rah-
metli oldu. Bu kardeşlerime Allah’tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu arada Amerika’nın Las Vegas kentinde 
59 kişinin hayatına mâl olan bir katliam 
yaşandı. Bizler taziyemizi ABD Başkanı’na 
ileterek, insan canına mal olan bu tür o-
laylarla ilgili tavrımızı net olarak ortaya 
koyduk. 

Bu gazi Meclis, Türkiye’nin Kurtuluş Sava-
şını yönetmiş, 15 Temmuz gibi tarihimizin 
en alçak darbe girişimi sırasında dahi ce-
saretle çalışmalarını sürdürmüştür. Tarihi 
boyunca her dönemde tüm dünyaya örnek 
olacak böylesine asil bir duruş sergileyen 
gazi Meclisimize yeni yasama yılında başa-
rılar diliyorum. AK Parti Grubu, yeni yasa-
ma yılında da Meclis’in lokomotifi olmaya 
devam edecektir. Geçtiğimiz yasama yılın-
da görüşülerek kabul edilen yeni içtüzük, 
komisyon ve genel kurul çalışmalarında 
ciddi rahatlık sağlayacaktır. 

Yeni dönemdeki en önemli işlerden biri 
de, 2019 yılı Kasım ayındaki seçimlerle 
yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine geçiş için gereken uyum 
yasalarının çıkartılması olacaktır. AK Par-
ti, reformların partisidir. Bugüne kadar 
hep olduğu gibi, yeni yasama yılında da ül-
kemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu 
reformların yasal altyapıları, yine bu kutlu 
çatı altında hazırlanacaktır. Şimdiden ça-
lışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. 
Grup toplantılarımızın bir kısmına şahsen 
katılarak değerlendirmelerimi sizlerle pay-

laşacağım, bir kısmında da Sayın Başbaka-
nımız bu görevi üstlenecektir. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. 

Değerli kardeşlerim,

Bölgemizde çok kritik, önümüzdeki asrı 
biçimlendirecek ehemmiyette gelişmeler 
yaşanıyor. Türkiye, coğrafyası ve milletiy-
le, bu gelişmelerin merkezinde yer almak-
tadır. Bin yıldır bu coğrafyada bizi yok et-
mek için sayısız teşebbüs olmuştur. Gördü-
ğünüz gibi biz devlet ve millet olarak hala 
dimdik ayaktayız, hala bölgenin en önemli 
gücüyüz. Bizi tehdit edenlerin, bize kefen 
biçenlerin, hele böyle kriz dönemlerini 
fırsat bilip sırtımızdan hançerlemeye kal-
kanların hiçbirinin ise bu topraklarda esa-
mesi okunmuyor, okunmayacaktır. Aksi 
yönde gayretler içine girenlere, bu milletin 
bağımsızlığı ve geleceği için neleri yapabi-
leceğini göstermek de boynumuzun bor-
cudur. Bizim kimseyi tehdit etmek gibi bir 
niyetimiz yok. Biz, tüm samimiyetimizle 
ikaz görevimizi yerine getiriyoruz. Bu da, 
ancak bir dostun bir başka dosta göstere-
ceği türden bir yaklaşımdır. Atalarımızın 
“Dost acı söyler” ifadesinde olduğu gibi, 
uyarılarımız acı olabilir ama hakikatin ta 
kendisidir. 

Kuzey Irak Yönetimi Aklını 
Başına Devşirmeli

İşte burada bir kez daha tekrarlıyorum: 
Kuzey Irak’ta yaşanan referandum krizi, 
bölgemizin bağrına yeni bir hançer sap-
lama girişimidir. Mesele Kürtlerin hakla-
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rı meselesi değildir.  Tam tersine mesele, 
Kürtlerle Arapları, Türkmenleri, diğer 
grupları ve çevredeki ülkeleri sonu gelmez 
bir kavga, çatışma, hesaplaşma sürecine 
itmek isteyenlerin oyununa düşüp düşme-
me meseledir. Etnik hırçınlıklar ve mezhe-
bi husumetler üzerinden yanıbaşımızda 
kazılan, ateşini kin ve nefretin beslediği bu 
çukura izin veremeyiz. Irak ne tek başına 
Kürt’ün, ne tek başına Arap’ın, ne tek ba-
şına Türkmen’in değildir. Irak, tüm bu ke-
simlerin binlerce yıllık ortak geçmişinden 
süzülüp gelen bir kardeşlik iklimi içinde 
ortak bir gelecek inşa edilmesi gereken bir 
yerdir. Başka türlü bu topraklarda güven-
lik, huzur, refah tesis edilemez.  

Kerkük türküleriyle büyümüş bir milleti, 
“Kerkük’teki birkaç bin Türkmen için” di-
ye başlayan cümlelerle tahkir etmek kim-
senin haddine değildir. Daha düne kadar 
ayrı bir Sünni Arap bölgesel yönetimi ku-
rulması tartışılan Musul’un çevresindeki 
demografik yapıyı hiçe sayan bir girişim 
kesinlikle art niyetlidir. Elbette bölgemiz-
de yaşanan krizi suhuletle, akılla, uzlaş-
mayla çözmek için her yolu sonuna kadar 
deneyeceğiz. Devlet olmanın gerektirdiği 
vakardan, soğukkanlılıktan asla taviz ver-
meyeceğiz. Şimdilik sadece belirli alanlar-
daki ambargolarla yetiniyoruz. Gelişmele-
re göre, çok daha ileri adımları atmakta te-
reddüt etmeyiz. Gayet iyi giden bir ilişkiyi 
kendi elleriyle tahrip eden, bununla da ye-
tinmeyip dillerini ülkemizi tehdit etmeye 
kadar uzatan Kuzey Irak yönetiminin, bir 
an önce aklını başına devşirmesini umut 
ediyoruz. 

Biz Kuzey Irak’taki tüm kardeşlerimizi; 
Türkmen, Arap, Kürt demeden, kökenine, 
meşrebine bakmadan seviyoruz. Onların 
da bize aynı duygular içinde yaklaştıkları-
na inanıyoruz. Bizi seveni, biz de severiz. 
Bize saygı duyana, biz de saygı duyarız. 
Ama aksi olduğu zaman gereğini yaparız. 
Geçmişteki tecrübelerinden asla tutulma-
dığını kendilerinin de bildikleri bir takım 
sözlere kanarak, kardeşlerinin ve komşula-
rının hukukuna riayet etmeyenlerin akıbe-
ti, hiç şüphesiz hüsran olur. Yarın küresel 
bir çalkantı yaşandığında herkes dönüp 
kendi evine, yurduna, toprağına gidecek. 
Bizler ise burada yine yan yana yaşamaya, 
yüz yüze bakmaya devam edeceğiz. Bugün 
birilerine güvenerek aramızdaki birlikte 
yaşama hukukuna ihanet edenlerin, yarın 
dönüp bu kapıyı tekrar nasıl çalabilecek-
lerini merak ediyoruz. Bu kapı tamamen 
kapanmadan uzatılacak her eli tutmaya 
hazır olduğumuzu, burada bir kez daha 
belirtmek istiyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye olarak ne zaman ileriye doğru bir 
adım atsak, bir hamle başlatsak, aynı sıkın-
tıyla karşılaşıyoruz. Bu sıkıntı, kesinlikle 
dışarıdan karşımıza çıkan, bizimle rekabet 
eden, mücadele eden güçler değildir. On-
lar zaten tabii olarak yapmalarını gerekeni 
yapıyorlar. Biz de planlarımızı bunları he-
saba katarak gerçekleştiriyoruz. Bizim asıl 
sıkıntımız, sürekli içerden vurulmamızdır. 
Bakınız, Türkiye 1950’li yıllarda, yani İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında, şu andaki ge-
lişmiş ülkelerin tamamı gibi ciddi bir sıçra-
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ma sürecine girmiştir. Bu süreci, dışarıdan 
birileri gelip kesintiye uğratmadı. Bu süre-
ci kesintiye uğratan 1960 darbesidir. 1980 
sonrası, rahmetli Özal’la birlikte yeniden 
bir sıçrama dönemine girdik. Bu dönemde 
de hançer içeriden saplandı. PKK terör ör-
gütü, 1990’lı yıllarda öyle bir tehdit haline 
geldi ki, siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle, 
ülkemizi tarihimizin en büyük krizlerinin 
içine sürükledi. 

AK Parti dönemiyle birlikte yeniden ve 
Cumhuriyet tarihimizin tamamında yapı-
lanların katbekat üzerinde bir hamle baş-
lattık. Bu defa da, önce vesayet odakları, 
ardından FETÖ ihanet çetesi, onu takiben 
bölücü örgütün yeniden alevlenen eylem-
leri vasıtasıyla ayağımıza tekrar prangalar 
vurulmaya çalışıldı. Allah’ın yardımı, mil-
letimizin desteğiyle tüm bu sıkıntıları aşıp 
bölgesel ve küresel hedeflerimize odaklan-
maya çalışırken, Suriye ve Irak’taki geliş-
melerle önümüze yeni duvarlar örülmeye 
çalışıldığını görüyoruz. Bir kez daha söy-
lüyorum; Suriye’de ve Irak’ta yaşanan hiç-
bir hadise, bizden bağımsız değildir; hatta 
doğrudan doğruya içişlerimizle ilgilidir. 
Dolayısıyla, kimse bize “Siz niye Irak’la, 
Suriye’yle ilgileniyorsunuz” deme hakkına 
sahip olamaz.  Her meselede olduğu gibi, 
Irak ve Suriye’deki krizlerin ülkemize yan-
sımalarının üstesinden de milletimizle bir-
likte geleceğiz. Bunun için formül bellidir: 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Başka çaremiz yok. 

Bayrağımızın ve Ezanımızın 
Temsil Ettiği Değerlerimizin 
Etrafında Bütünleşmeliyiz

Kendisini bu ülkeye, bu topraklara, bu 
millete, bu halka ait hisseden herkesin, 
başka hiçbir duyguya, tahrike, hevese ka-
pılmaksızın, bayrağımızın ve ezanımızın 
temsil ettiği değerlerimizin etrafında bü-
tünleşmesi lazımdır. Ayrışırsak dağılırız. 
Dağılırsak yok oluruz. Devir ne köken, ne 
meşrep, ne cemaat, ne cemiyet, ne hizip he-
sabı yapma devridir. Beton gibi, çelik gibi 
sapasağlam durmamız gereken bir dönem-
den geçiyoruz. Parçalanarak büyümek, 
küçülerek güçlenmek, ayrışarak bütünleş-
mek diye bir durum olamaz. Tam tersine 
birleşeceğiz, bütünleşeceğiz, kenetlenece-
ğiz ve önümüze çıkan tüm engelleri aşa-
rak gümbür gümbür hedeflerimize doğru 
yolumuza devam edeceğiz. Bu devletin va-
tandaşı olmaktan, bu bayrağın gölgesinde 
yaşamaktan rahatsızlık duyan varsa, ne ya-
pıp edip onun fikrini değiştireceğiz. Kalbi 
kayan, başka mecralara meyleden varsa, 
ne yapıp edip onun gönlünü kazanacağız. 
Artık bizim terör örgütlerine, bölücülere, 
fitnecilere, çıkarcılara kaptıracak tek bir 
kardeşimiz dahi yoktur. 

Bölücü örgütün saldırılarında ve bunlarla 
mücadelede yeteri kadar insanı kaybettik. 
FETÖ gibi milletimizin değerlerini kulla-
narak, bir kanser hücresi gibi sinsice bün-
yemizi saran ihanet çetelerine yeteri kadar 
insanımızı kaptırdık. Daha iyi bir hayat, 
daha bir kariyer vaadiyle parlak beyinleri-
mizi bir anafor gibi içine çeken batılı ülke-
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ler de yeteri kadar insanımızı yuttu. Artık, 
80 milyonun tamamına sımsıkı sahip çıka-
cağız. Her bir vatandaşımızın, bugününün 
ve geleceğinin sadece bu topraklarda oldu-
ğunun bilinciyle ülkesini sahiplenmesini 
sağlayacağız. Şairin dediği gibi;

“Sen Türkiye’sin, sağdıcım kirvem Türkiye

Sen Türkiye’sin, ekmeğim tuzum Türkiye

Sen Türkiye’sin, evim barkım köyüm obam 
Türkiye”

Evet, biz hep birlikte Türkiye’yiz ve inşal-
lah öyle de kalmaya devam edeceğiz. Kendi 
coğrafi ve toplumsal birliğine sahip olama-
yanların başlarına gelenleri hep birlikte 
izliyoruz. Aynı oyunu ülkemizde oynamak 
isteyenlerin ellerini hep boş bıraktık, inşal-
lah bundan sonra da aynı şekilde yolumu-
za devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Her fırsatta ifade ettiğim gibi, Türkiye bir 
yandan bölgesindeki krizlerle mücadele 
ederken, diğer yandan hedeflerine doğru 
ilerleme gücüne sahip bir ülkedir. Bu nok-
tada asla ihmal etmediğimiz alanların ba-
şında ekonomi geliyor. Türkiye böylesine 
derin iç ve dış dalgalanmalarla karşı karşı-
yayken, ekonomide kontrolü elde tutmak 
kolay değildir. Biz, küçük sarsıntılar dışında 
bunu başardık. Nitekim, yılın ilk yarısında 
el ettiğimiz yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme 
rakamları, hem gerçeği, hem de ekonomi-
mizin doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. 
Büyümenin ayrıntılarına baktığımızda, ya-
tırımların ve tüketimin birlikte arttığı, nis-

peten sağlıklı bir büyüme eğilimiyle karşı 
karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Geldiğimiz noktada artık, 15 Temmuz dar-
be girişimi, ihracattaki ve turizm gelirle-
rindeki düşüş, finansal sıkılaşma ve bun-
ların tetiklediği belirsizlik algısını büyük 
ölçüde geride bıraktık. Kredi Garanti Fonu 
gibi uygulamalarla kredi akışı hızlandırıl-
dı. Maalesef faizlerdeki düşüş istediğimiz 
noktanın çok uzağındadır. Eğer faizleri dü-
şüremezsek birçok musibetle karşı karşıya 
kalabiliriz. Şu anda piyasa faizleri yüzde 
20’ler civarındadır. Yüzde 20 faizin olduğu 
bir ülkeye yatırımcı gelmek ister mi? İste-
mez. Faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım 
atamayız. 

Merkez Bankası’nın ve ilgili diğer kurum-
ların kararlı politikalarıyla Türk Lirasın-
daki değer kaybı durdu, hatta kısmi bir 
yükseliş yaşandı. Enflasyonda hala gerekli 
olan düşüşü sağlayamıyoruz. Niye? Çün-
kü faizler yüksektir. Yüksek faiz, asla enf-
lasyonu aşağı yöne çekmeyecektir. Faizle 
enflasyon doğru orantılıdır. Faiz düşerse 
enflasyon düşer, faiz yükselirse enflasyon 
yükselir.  Bunu bir defa halletmemiz lazım.  

Enflasyon ve işsizlik rakamları da, sıkıntı-
ların kontrol altına alındığına ve olumluya 
doğru evrildiğine işaret ediyor. Yılın ilk 
yarısında iç talepte görülen olumlu seyir 
ve ihracattan gelen katkı da bu bakımdan 
önemliydi. Eylül ayı itibariyle ilk 9 aylık ih-
racat 115 milyar doları geçti. Yıllık bazda 
ise bu rakam 153,5 milyar doların üzerine 
çıktı. Bölgemizde uzun zamandır süren 
krizlere rağmen, faaliyet alanlarını sürek-
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li genişleterek bu başarıyı elde eden ihra-
catçılarımızı tebrik ediyorum. Tabi ki her 
alanda bu olumlu trendin devam etmesi 
gerekiyor. 

Varlık Fonunu, Yatırımların En 
Önemli Destek Unsuru Haline 
Getirmeliyiz

Bu çerçevede elimizdeki en önemli yol ha-
ritası olan, sürdürülebilir büyüme için de 
büyük önem taşıyan Orta Vadeli Program, 
geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşıldı. 
2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vade-
li Programın, geçen yıla göre daha cesur, 
daha özgüvenli ve daha büyük hedeflere 
yönelik olarak hazırlanmış olmasından 
memnuniyet duydum. Şahsen daha yük-
sek rakamları yakalayacağımıza inanıyor 
olsam da, hem 2017 yılı, hem de önümüz-
deki üç yıl için belirlenen yüzde 5,5’lik 
büyüme hedefi memnuniyet vericidir. Bu 
programda yer verilen kamu-özel işbirliği 
projeleri, alt yapı ve üst yapı yatırımlarının 
tamamlanma süresinin kısaltılmasına ya-
pacağı katkı bakımdan önemlidir. Kamu-
özel işbirliği projelerinin ekonomik fayda-
larının karşılaştırmasını sadece maliyetle 
sınırlı tutmamalıyız. Aynı zamanda erken 
ve yüksek kaliteyle tamamlandıkları ger-
çeğine göz önünde bulundurmalıyız. Bu 
tür projelerin, yabancı sermayeyi, teknolo-
ji paylaşımları başta olmak üzere yabancı 
ortaklıkları cezbetmesi gerekiyor. Yeni kü-
resel değer zincirinin, üretim yanında Ar-
Ge, tasarım ve marka gibi aşamalarında da 
yer alabilmemiz buna bağlıdır.

Hedeflerimize sadece yabancı sermayeyle 
ulaşamayacağımız gibi, kendi teknoloji ge-
liştirme kapasitemizi oluşturarak küresel 
pazarlara erişimi sağlayabilmemizin güç-
lüğü de ortadadır. Öyleyse yapmamız gere-
ken, yabancı teknoloji, yerli yetenekler, iç 
piyasa talebi ve devlet desteği olarak ifade 
edebileceğimiz dört ayaklı bir politikayı 
hayata geçirmektir. Uluslararası şirketlerle 
yerli şirketlerin işbirliğine gitmesini sağla-
yıp, bu girişimleri de devlet desteğiyle tah-
kim ederek, tüm tarafların kazanacağı bir 
büyüme modeli oluşturmalıyız. Bu modeli 
başarıyla uygulayan Çin, ilk ticari hızlı tre-
nini daha 10 yıl önce raylara koymuşken, 
bugün dünyanın tamamından daha uzun, 
tam 20 bin kilometrelik bir hızlı tren ağına 
sahip hale gelmiştir. Daha önemlisi, bu tec-
rübesini, ülkemiz başta olmak üzere, tüm 
dünyaya ihraç etmektedir. Bizim de bunu 
yerli otomobilden savunma sanayimize, 
tıbbi cihazlardan raylı sistemlere ve ilaç-
tan kimya sektörüne kadar birçok alanda 
başarmamız gerekiyor. Bunun için gere-
ken potansiyele fazlasıyla sahibiz. 

Varlık Fonu’nun, içeride ve dışarıda ihtiyaç 
duyduğumuz yatırımların katalizörü ola-
cağını ümit etmiştik. Ancak, fonun henüz 
böyle bir kapasiteye kavuşmadığı da bir ger-
çektir. Bu sıkıntıyı da en kısa sürede aşarak, 
Varlık Fonunu büyüme için ihtiyaç duydu-
ğumuz yatırımların en önemli destek unsu-
ru haline getireceğimize inanıyorum. 

Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığımız 
tarafından 2 Ekim tarihi itibarı ile Ziraat 
Bankası şubeleri aracılığıyla talep toplama 
işlemleri başlayan Altın Tahvili ve Altına 
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Dayalı Kira Sertifikaları uygulamasını da 
önemli görüyorum. Bu modelin, yatırıma 
ve üretime dönüşemeyen yastık altı ziynet 
eşyalarımızın ekonomimize kazandırılma-
sına imkân sağlayacağını düşünüyorum. 
Vatandaşlarımızı, yastık altındaki altınla-
rını bu şekilde değerlendirerek, ülkemizin 
büyümesine ve gelişmesine katkı sağlama-
ya davet ediyorum. 

İstihdam Konusundaki 
Hedeflerimizi Biraz Daha Yüksek 
Tutmalıyız

Değerli arkadaşlar, 

Büyüme ve istihdam hedeflerimize ulaş-
mamızın itici gücü ihracattır. Orta Vadeli 
Programda ihracattaki büyümenin itha-
lattaki artışın üzerinde belirlenmesi, cari 
açığı kontrol altında tutacak bir ihracat 
artışının hedeflendiğini gösteriyor. Adeta 
psikolojik bir sınır haline gelen 150 milyar 
dolar rakamını çoktan aştık. Artık 500 mil-
yar dolarlık ihracat hedefimize doğru hızla 
ilerlemenin yollarını aramalıyız. Şehirleri-
mizin ihracat imkânları ile ülkelerin itha-
lat ve ihracat profillerini eşleştiren, dolayı-
sıyla hedef pazarları adresleyen çalışmala-
rı genişleterek sürdürmeliyiz. 

Türk Ticaret Merkezlerinin yaygınlaştı-
rılması ve Türkiye Tanıtım Grubunun ça-
lışmaları da, hem potansiyel alıcıların ko-
laylıkla erişimi, hem de yurt dışındaki iti-
barımızın yönetimi açısından kıymetlidir. 
Artık tanıtım çalışmalarımızda, yabancı 
gazetelere tam sayfa ilan vermenin ötesine 

geçerek,  ülkemizin yatırım ve dış ticaret 
alanındaki desteklerini ikna edici bir şekil-
de ortaya koymamız şarttır. Tabi ki, büyü-
menin sayılardan ibaret kalmaması, haya-
ta dokunması ve toplumsal huzuru destek-
lemesi için istihdama yansıması gerekiyor. 

Orta Vadeli Programda istihdamda her yıl 
bir milyonun üzerinde artış öngörülüyor. 
Esasen, ülkemizde son 15 yılda istihdam 
artışı hep yüksek olmuştur. Ama, özellikle 
gençlerin ve kadınların işgücüne katılım 
düzeyi de çok güçlü şekilde gerçekleştiği i-
çin, işsizlik oranlarının düşüşü yavaş oldu. 
Bu tecrübeden hareketle, istihdam konu-
sundaki hedeflerimizi biraz daha yüksek 
tutmalıyız. Çünkü istihdam demek, sade-
ce iş bulmak ve para kazanmak anlamına 
gelmiyor. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle 
her yeni istihdam, daha huzurlu bireyler, 
daha huzurlu aileler ve daha huzurlu ülke 
anlamına geliyor.  Mehmet Akif Ersoy’un 
dediği gibi:

“Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası:

Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!”

George Orwell’un bir kitabında, “Bir baba-
nın işsiz kalması, eve belirli bir gelirin gir-
memesinin ötesinde, çocuklarının oyuna 
katılamaması, karısının itibar kaybetmesi 
ve kendisinin de artık sokağa çıkamaması 
demektir” diyor. Bizim de “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” diyerek her fırsatta belirtti-
ğimiz şekilde, istatistik olarak ifade ettiği-
miz her bir rakamın kendisi, eşi, çocukları, 
çevresiyle birlikte bir insan olduğunu asla 
unutmamalıyız. Bu anlayışla Orta Vadeli 
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Programda, işsizlik sigortasından yaşlılık 
aylıklarına, sosyal yardımlardan, aktif iş-
gücü programlarına kadar, insanımızın 
hayatına dokunan her konuya özel ehem-
miyet vermeliyiz. İstihdamı artırmayan 
hiçbir ekonomik başarının bizim nezdi-
mizde kıymeti yoktur. Bunun için, son dö-
nemde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla 
mücadeleyi, istihdam odaklı bir anlayışla 
başlattık. 

Uygulanan proaktif ekonomi yönetiminin 
bütçe açığımızı bir miktar artırdığının far-
kındayız. Önümüzdeki yılların program-
ları, yine mali disipline dikkat edilerek 
uygulanacaktır. Bununla birlikte, içinde 
insanın olmadığı, halkı mutlu etmeyen bir 
ekonomi politikasının, velev ki tüm rakam-
lar, tüm hedefler tutturulsa dahi anlamlı 
olmadığına inanıyorum. Yapmamız gere-
ken, hem hedeflerimize ulaşmamızı sağla-
yacak, hem milletimizi mutlu edecek, hem 
de mali kontrolü elden kaçırmayacak bir 
ekonomi yönetimi anlayışına daha sıkı sa-
rılmaktır. Bu çerçevede icap ettiğinde vergi 
artışı yapılmaz mı? Elbette yapılır. Ama bir 
şartla… Ortaya çıkan yükü doğru hesapla-
yarak millete bunu en baştan izah etmeniz, 
insanları yapacakları fedakârlıkla elde edi-
len kaynağı nereye kullanacağınıza ikna 
etmeniz şartıyla bunu yapabilirsiniz. Aksi 
halde, “Ben yaptım, oldu” anlayışına, her 
konuda olduğu gibi ekonomi politikaların-
da da yer yoktur. 

Bizim milletimize taahhüdümüz ekono-
mide nimet-külfet dengesini en doğru şe-
kilde kurmaktır. Geçtiğimiz 15 yılda bunu 
önemli ölçüde başardık, inşallah önümüz-

deki dönemde de başaracağız. 

Bu duygularla, bir kez daha Meclisimizin 
yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli Kurucular Kurulu üyelerimiz, de-
ğerli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, kıymetli Bakanlar Kurulu üye-
lerimiz, kıymetli Merkez Disiplin Kurulu, 
Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi 
Erdem ve Etik Kurulu üyelerimiz, değerli 
milletvekillerimiz, değerli Kadın ve Genç-
lik Kolları MKYK üyelerimiz, kıymetli 

Genel Merkez Birim başkan yardımcıları-
mız, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 26’ncı İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımızın partimiz, 
ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile ol-
masını Allah’tan diliyorum. 

Çetin Yollar  
Yorgun Bedenlerle  

Aşılamaz

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Açılışı
Afyonkarasihar | 7 Ekim 2017
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Sizlerle en son 2014 yılı Mayıs ayındaki 
22’inci İstişare ve Değerlendirme Toplan-
tımızda, yine burada, Afyonkarahisar’da 
bir araya gelmiştik. Bugün burada, biraz 
önce ifade ettiğim görevlerdeki arkadaşla-
rımız, eşleri veya anne-babaları, çocukları 
ile 1.275 kişilik bir aile olarak tekrar bir-
likteyiz. Sadece bu tablo dahi, AK Parti’nin 
nasıl bir duvarın tuğlaları gibi birbirine ke-
netlenmiş bir parti olduğunu göstermekte-
dir. Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından 
bizleri Afyonkrahisar’da tekrar buluşturan 
Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. Tabii 
bu sürede, hem parti olarak, hem ülke ola-
rak çok önemli hadiseler yaşadık, çok cid-
di imtihanlardan geçtik. Partimizin kuru-
luşunun 16’ncı, iktidara gelişimizin 15’in-
ci yıldönümüne tekabül eden bir zamanda 
icra ettiğimiz bu toplantı vesilesiyle nere-
den geldiğimizi, nerede bulunduğumuzu 
ve nereye gittiğimizi, inşallah hep birlikte 
değerlendireceğiz. Buradan bir kez daha, 
Afyonkarahisar’daki toplantımızla birlikte 
ilk yola çıktığımız günden bugüne kadar 
hangi kademede olursa olsun, AK Parti’ye 
gönül vermiş, AK Parti vasıtasıyla milleti-
mize hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş 
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet ve mağ-
firet niyaz ediyorum. Halen göreve devam 
eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 
Birlikte görev yaptığımız, ancak daha son-
ra farklı alanlarda çalışmayı tercih eden 
veya emekliye ayrılmış olan arkadaşları-
mıza sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Partimizin iktidara gelişinden bu yana 
Türkiye’nin temel yatırımlarda ve ekono-

mide kat ettiği mesafeyi, Cumhuriyet tari-
himizin tamamıyla mukayese ettiğimizde 
ortaya çıkan tablo, AK Parti’nin karnesidir. 
Bu karne, hamdolsun, her alanda milleti-
mizin şükranla yad ettiği başarılarla dolu-
dur. Bizlerin de sık sık bu tabloyu hatırla-
ması ve buna göre hedeflerimizin çıtasını 
sürekli yükseltmesi gerekiyor. Biz kendi-
mize inanmazsak, kendimize güvenmez-
sek, kendimizi bu inşa ve ihya hareketine 
hazır hissetmezsek, milletimizin itimadını 
sağlayamayız. 

Şimdi sizlere, sadece ana başlıklar itibariy-
le, hükümetlerimiz döneminde Türkiye’yi 
nereden nereye getirdiğimizin kısa bir 
özetini yapmak istiyorum. Bazıları bu ha-
tırlatmayı bir tekrardan ibaret görebilir. 
Güzel bir söz var: “Et tekraru ahsen velev 
kane yüz seksen.” 180 kez de olsa tekrar-
da fayda vardır. Ancak, şunu da biliyorum 
ki, bırakınız milletimizin tamamını, kendi 
arkadaşlarımız arasında bile bu gerçekle-
rin, bu rakamların, bu reformların doğru 
şekilde farkında olmayanlar var. Halbuki 
geçtiğimiz 15 yıldaki başarılarımız, gele-
cek vizyonumuzun en önemli referansı, 
en önemli güven kaynağıdır. Bunun için, 
ben her fırsatta bu hatırlatmaları yapmayı 
sürdüreceğim. Sizlerden de bunları mille-
timize her fırsatta ezberden ifade etmenizi 
bekliyorum. 

Şehir Hastaneleri, Sağlık 
Alanındaki Hizmetlerimizin 
Zirvesini Oluşturuyor

Biz hükümete geldiğimizde eğitim, sağ-
lık, adalet ve emniyeti, öncelikli alanlar 
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olarak ilan etmiştik. Eğitimde, ülkemizde 
mevcut olan 355 bin dersliğin üzerine 270 
bin derslik daha ilave ettik, öğretmen sa-
yımızı da 506 binden 905 bine ulaştırdık. 
Üniversite sayımızı 75’ten 185’e yükselte-
rek, yükseköğretimdeki okullaşma oranını 
yüzde 15’ten yüzde 42’nin üzerine çıkar-
dık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalma-
dı. Yükseköğretim yurtlarımızın sayısını 
190’dan 752’ye, yatak kapasitesini de 182 
binden 617 bine taşıdık. Eğitimin altyapı-
sını güçlendirmekle beraber, içeriği ve ni-
teliği konusunda zayıf kaldığımızı hep söy-
lüyorum. İnşallah, önümüzdeki dönemde 
tüm gücümüzü, tüm dikkatimizi bu alana 
teksif ederek, müfredattan ders kitabına, 
öğretmen kalitesinden değerler eğitimine 
kadar her alanda eksiklerimizi tamamla-
yacağız. 

Gençlerimizin yetişmesinde çok büyük 
önemi olan spor tesislerimizin sayısını bin 
572’den 3 bin 481’e, lisanslı sporcu sayısı-
nı 278 binden 7 milyon 880 bine çıkardık. 

Sağlıkta ülkemizin tamamında 1.156 olan 
sağlık tesisi sayısını 3 bin 526 ilaveyle 4 
bin 682’ye yükselttik. Sağlık çalışanlarının 
sayısını 378 binden 893 bine çıkartarak, 
hastanelerimizi en modern teşhis ve teda-
vi cihazlarıyla donatarak, hizmet kalitesini 
artırdık. Şehir Hastaneleri, sağlık alanın-
daki hizmetlerimizin zirvesini oluşturu-
yor. Şu ana kadar 3 tanesi hizmete giren, 
bu yıl bitmeden 2’sini daha hizmete almayı 
planladığımız şehir hastanelerimizin sayı-
sı, inşası sürenlerle birlikte inşallah 2020 
yılına kadar 21’i bulacak. Proje ve ihale 
hazırlıkları süren 9 taneyle birlikte, top-

lamda 30 Şehir Hastanesini milletimizin 
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 

Ulaştırma, AK Parti iktidarlarının en par-
lak icraatlarını ortaya koyduğu alanlardan 
biridir. Bölünmüş yol uzunluğunu 79 sene-
de yapılan 6 bin 100 kilometreden 25 bin 
200 kilometreye, karayolu tünellerimizin 
uzunluğunu 50 kilometreden 365 kilomet-
reye getirdik. Havalimanlarımızın sayısını 
26’dan 55’e, yurt dışı uçuş noktalarının sa-
yısını 60’tan 296’ya çıkardık. Bugün dün-
yada destinasyon itibariyle Türk Hava Yol-
ları birinci sıradadır. Kimsenin gitmediği 
yerlerde biz varız. 

Ülkemiz, halen 1.213 kilometre olan ve ye-
nilerinin yapımı devam eden yüksek hızlı 
tren hatlarıyla ilk defa bizim dönemimiz-
de tanıştı. Dedik ya, yol ve su medeniyettir. 
Hamdolsun birçok ilkler bizimle ülkemize 
gelmiş bulunuyor.

Toplu konutta 43 bin olan konut sayısını 
796 bine yükselterek, adeta ülkemizin çeh-
resini değiştirdik. TOKİ, önce acil konut 
ihtiyacını karşılayacak projelere yoğunla-
şırken, şimdi de şehircilik kalitemizi yük-
seltecek projelerle yoluna devam ediyor. 

Cumhuriyetimizin ilk 79 yılında toplam 
276 baraj yapılmışken biz bu sayıyı 1.451’e 
çıkardık. Hidroelektrik santrallerinin sayı-
sını 105’ten 510’a, üretilen elektrik mikta-
rını yıllık 26 milyar kilovatsaatten 68 mil-
yar kilovatsaate yükselttik. 

Tarımsal gayrı safi milli hasılamızı 2002 
yılındaki 37 milyar lira seviyesinden, geç-
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tiğimiz yıl itibariyle 158 milyar liraya çı-
kardık. Son 15 yılda verdiğimiz tarımsal 
desteklerin toplamı 105 milyar liradır. Sa-
nayi üretimimizin büyümesinde, son 15 
yılda hizmete aldığımız 104 yeni organize 
sanayi bölgesinin önemli payı vardır. Orga-
nize sanayi bölgelerinde istihdam edilen 
kişi sayısı 415 binden 1 milyon 700 bine 
yükselirken, hizmete giren 68 teknopark, 
637 Ar-Ge merkezi, sağlanan 4,9 milyar 
lira KOSGEB desteği ile sanayicilerimizin 
rekabet gücünü artırdık. 

Savunma Sanayinde Dışa 
Bağımlılığımız Yüzde 35’e Düştü

Savunma sanayi alanında kat ettiğimiz me-
safeyi ayrıca önemli görüyorum. Savunma 
ve havacılık ciromuzu 1 milyar dolardan 
geçtiğimiz yıl itibariyle 6 milyar dolara 
çıkartırken, 66 olan proje sayısını 543’e 
yükselttik. Gayretlerimiz sonucu ülkemi-
zin savunma sanayinde dışa bağımlılık 
oranı yüzde 80’den yüzde 35’ler seviyesine 
kadar geriledi. Bugün terörle mücadele ve 
sınır ötesi operasyonlarımızda tarihi başa-
rılara imza atmamızı, savunma sanayinde 
kat ettiğimiz bu mesafeye borçluyuz. 

Kendi imalatımız olan Silahlı İnsansız Hava 
Araçlarından (SİHA) dağdaki terörist rahat-
sız. Bu durum aralarındaki telsiz konuşma-
larına bile yansıyor.  Ancak SİHA’lardan ra-
hatsız olan birileri daha var. Ana muhalefe-
tin başındaki zata göre, SİHA’ların vurduğu 
teröristler oralara piknik yapmaya gelmiş-
ler! Bu zat, SİHA’lardan duyduğu rahatsızlı-
ğı açıkça dile getirmekte bir beis görmüyor. 

Tüm bunlara rağmen, teröre karşı mücade-
lemizi kararlıklıkla sürdüreceğiz. 

Enerjide, kurulu elektrik enerjisi gücü-
müzü 32 bin megavattan 81 bin megava-
tın üzerine çıkardık. Yenilenebilir enerji 
tesislerinin gücünü 12 bin megavattan 36 
bin megavatın üzerine yükselttik. 2002 yı-
lında sadece 5 ilimize doğalgaz verilirken, 
bugün 78 il ve 280 ilçemiz doğalgazın kon-
forundan faydalanıyor. 

Sosyal yardımlar, bizim görünmeyen gü-
cümüzdür. Geçtiğimiz 15 yılda 233 milyar 
liranın üzerinde sosyal yardım yaparak, 
ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın ya-
nında olduk. TİKA’yla, AFAD’la, YTB’yle, 
Kızılay’la, sivil toplum kuruluşlarımızla, 
dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, 
mağdurların, dost ve kardeş toplulukların 
dertlerine derman oluyoruz.

Kardeşlerim,

Bu tabloyu çok daha detaylandırmak, çok 
daha başlık eklemek mümkündür. Sadece 
bu kadarı bile, ülkemize kazandırdığımız 
hizmetlerin büyüklüğünü göstermeye kafi-
dir. Yavuz Sultan Selim Köprümüz, Marma-
ray ve Osman Gazi Köprümüz Türkiye’nin 
medeniyet yürüyüşündeki en önemli yatı-
rımlarıdır. Keza Kanal İstanbul’la dünyaya 
aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz.

Ancak, şu gerçeği de asla unutmayacağız. 
İnsanlar sandık başına gittiklerinde, geç-
mişte aldıkları hizmetler kadar, kendi-
lerine gelecekte neler vaat edildiğine de 
bakarak tercihlerini belirler. Bunun için 
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yaptıklarımızı anlatmakla yetinmeyecek, 
hemen devamında yapacaklarımızı da ifa-
de edeceğiz. Bu konuda önümüzde, başka 
hiçbir partide olmayan bir yol haritası var-
dır; o da 2023 hedeflerimizdir. 2023 hedef-
leri demek; reform ve yatırım sürecinin, 
katlanarak ve kesintisiz bir şekilde devam 
etmesi demektir. 

Biz değişimin, reformun, yeniliğin parti-
si olarak milletimizin gönlünde yer ettik. 
Bundan sonra da milletimizin nezdinde-
ki gücümüzü, aynı çizgimizi sürdürerek 
artıracağız. İşte bunun için Mevlana Haz-
retlerinin şu sözünü zaman zaman tekrar 
ederim:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım.”

Evet, biz milletimize her alanda ve hep ye-
ni şeyler söyledik. Bundan sonra da aynı 
şeyi yapacağız. 

Maziden atiye kurduğumuz köprünün ki-
lit taşı, değişim konusundaki kararlılığı-
mızdır. Değişime direnmek, akıntıya karşı 
kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten 
hareketle, bir süredir teşkilatlarımızda ve 
belediyelerimizde yenilenme ihtiyacımız 
bulunduğunu söylüyorum. Kongre süreci 
vesilesiyle, teşkilatlarımızı önemli ölçüde 
yeniliyoruz. Belediyelerde de, şimdiden 

benzer adımları atmanın hazırlıkları için-
deyiz. Bu benim şahsi tercihim veya parti-
mizin kendi kendine icat ettiği bir yöntem 
değildir. Bu milletimizin talebidir. Bu ye-
nilenme sürecini, değişim ihtiyacını, taze-
lenme talebini kendi irademizle gerçekleş-
tirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz 
kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz 
yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendi-
miz çözmemiz gerekiyor. 

Geçmişte, bugün siyaset çöplüğünde kay-
bolup gitmiş pek çok partinin en büyük 
hatası, milletin değişim talebine kulak ver-
mek yerine, kendi iç kavgalarının, kendi iç 
dengelerinin, kendi iç hesaplarının arka-
sından yürümeyi tercih etmiş olmalarıdır. 
Biz asla böyle bir hataya düşmeyeceğiz. 
Milletimiz bize, en barizi 7 Haziran olmak 
üzere, bu yönde çok net mesajlar vermiştir. 
Ziyaret ettiğim tüm illerimizde, çeşitli ve-
silelerle milletimizle, kanaat önderlerimiz-
le yaptığımız temaslarda, bu gerçeği tüm 
çıplaklığıyla görüyoruz. 

Milletimle Birlikte Girdiğim 
Her Mücadeleden Daha da 
Güçlenerek Çıktım

Kardeşlerim,

Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle 
kavga hiç olmaz. Biz siyasi varlığımızı, hat-
ta 15 Temmuz’da olduğu gibi hayatımızı, 
milletimizin bize olan desteğine, güveni-
ne, itimadına borçluyuz. Eğer 15 Temmuz 
gecesi milletimizin o desteği olmamış 
olsaydı, biz bugün yoktuk. Menderes ve 



Recep Tayyip ERDOĞAN

110



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

111

arkadaşlarının idamında kimse sokak-
lara dökülmedi, sadece izlediler. İşte 15 
Temmuz’da bu millet, bir daha aynı yanlı-
şa düşülmeyeceğini dünya aleme gösterdi.  
Onun için Rabbim’e hamd ediyorum.

Benim safım bugüne kadar daima milleti-
min yanı olmuştur, bundan sonra da öyle 
olacaktır. Milletime güvendiğim, inan-
dığım, onun arkasından gittiğim hiçbir 
konuda yanlış yola girmedim, zarar gör-
medim, sıkıntıya düşmedim. Tam tersine, 
milletimle birlikte girdiğim her mücade-
leden daha da güçlenerek çıktım. Madem 
ki 2019 Mart ve Kasım seçimleri bizim ve 
ülkemiz için hayati öneme sahiptir, öyley-
se yapacağımız iş yine milletimize bak-
maktır, onun işaret ettiği yoldan gitmektir. 
Milletimiz bize “değişim” diyor. Milletimiz 
bize “yenilenme” diyor. Milletimiz bize “re-
form” diyor. Milletimiz bize daha “büyük 
hedefler, daha büyük projeler” diyor. 

Değişim demek, asla geçmişle bağları tü-
müyle koparmak demek değildir. Yenilen-
me demek, asla kadroları tümüyle tasfiye 
etmek demek değildir. Reform demek, as-
la mevcudu tamamen kaldırıp bir kenara 
atmak demek değildir. Daha büyük hedef-
ler demek, asla devam eden çalışmaları 
aksatmak demek değildir. Bu kavramlar 
bizim için, 15 yıllık tecrübelerimizden ve 
birikimimizden aldığımız güçle, geleceğe 
daha sağlam bir şekilde hazırlanma irade-
sini ortaya koymak demektir. Bunun için 
teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenme-
si gerekiyorsa, elbette yenileceğiz. Bunun 
için belediye başkanlarımızın bir kısmının 
dinlenmesi veya başka görevlerde değer-

lendirilmesi icap ediyorsa, elbette gereğini 
yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması 
gerekir. Bunun için dünyaya, ülkemize, 
partimize bakışımızı, zamanın ruhuna tes-
lim olarak değil, zamanın ruhunu çözerek, 
anlayarak, kavrayarak ileriye taşımamız 
gerekiyorsa, elbette bu iradeyi gösterece-
ğiz. 

Bugün bizim kadromuzu yeni isimlerle 
güçlendirmemizden daha doğal ne olabi-
lir? Aksi halde, geçmişteki o partilerden, 
o kadrolardan, o liderlerden farkımız 
kalmaz. AK Parti’yi ve onunla birlikte 
Türkiye’yi, göz göre göre böyle bir çıkma-
zın içine sürüklemeye kimsenin hakkı 
yoktur. Hep söylediğimiz gibi, AK Parti, 
karşısına çıkan sorunlara teslim olan değil, 
bunların çözümü için ya bir yol bulan, ya 
da bir yol yapan partidir. Ne diyor o güzel 
türküde:

Dün gece yar hanesinde

Yastığım bir taş idi

Altım çamur üstüm yağmur

Yine gönlüm hoş idi

Bir dağ ne kadar yüce olsa

Dağ kenarı yol olur

Buna bayram günü derler

Dostla düşman bir olur

Bugün de ülkemiz, milletimiz ve partimiz için 
yapacağımız iş, karşımızdaki meselelerin bü-
yüklüğüne bakmadan, onların çözümü için ya 
bir yol bulmak, ya da bir yol yapmaktır. İşte 
bu yolu bulma veya inşa etme işini sizlerle bir-
likte gerçekleştireceğiz. 
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Türkiye Değişirken, AK Parti 
Olduğu Yerde Kalamaz 

Türkiye’yi, 15 yılda 3 kat büyütme başarı-
sını gösteren bu parti, elbette bu değişimi 
de başaracak ve ülkemizi hedeflerine ulaş-
tıracaktır. Bu konuda hiç kimsenin en kü-
çük bir şüphesi olmasın. Yeter ki, bu parti-
yi niçin kurduğumuzu, bunca mücadeleyi 
niçin verdiğimizi, ülkemizi ve milletimizi 
nereye ulaştırmayı hedeflediğimizi unut-
mayalım. İnanın bana, gerisi çok kolaydır. 

Kardeşlerim,

Dünya değişirken Türkiye’nin yerinde say-
masını beklemek ne kadar yanlışsa, Türki-
ye değişirken AK Parti’nin de olduğu gibi 
kalmasını beklemek o kadar yanlıştır. Esa-
sen, biz kurulduğumuz günden beri bu ye-
nilenme sürecinden hiç kopmadık. Bugün 
bu meseleyi çok fazla konuşuyor olmamı-
zın sebebi, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
şartların çetinliğidir. Unutmayınız ki çetin 
yollar yorgun bedenlerle aşılamaz. 2013 
yılından beri, neredeyse kesintisiz bir şe-
kilde öylesine büyük saldırılara maruz 
kalıyoruz ki, artık sadece savunma değil, 
aynı zamanda taarruz gücümüzü de artır-
mamız gerekiyor. Dün nasıl vesayet güçle-
riyle, darbecilerle, cuntacılarla, lobicilerle 
vuruşa vuruşa ülkemize çağ atlattıysak, 
bugün de aynısını yapacağız. 

Bölgemizde uygulanmaya çalışılan ve ül-
kemizin de dahil edildiği gayet açık olan 
“Böl-parçala-yönet” oyununu mutlaka bo-

zacağız. Bölgemiz ve ülkemiz üzerinde 
operasyon yapanların AK Parti’yi kendi 
haline bırakmayacağı çok açıktır. Barzani, 
sağında Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı, 
solunda Bernard Levy denilen bir Yahudi 
olduğu halde Siyonizmin planını açıkladı. 
Bu planının içinde nelerin olduğu bellidir. 
Şimdi de “Küçük İsrail” diye bir şey dillen-
diriliyor. Bütün bu oyunları görerek karar-
lı bir şekilde adımımızı atacağız. Bunlara 
da fırsat vermeyeceğiz. Barzani’nin sağın-
da ve solunda bu adamların ne işi var? 350 
kilometre sınırın olan Türkiye, senin dos-
tun buradayken, neyin planlamasını yapı-
yorsun? Buna müsaade edilebilir mi? İşte 
şimdi, İsrail’den başka destek bulamayan 
Kuzey Irak Yerel Yönetiminin akıbetini gö-
receğiz. 

Biz ülkemiz üzerinde operasyona izin ver-
mediğimiz gibi, komşularımızın toprak 
bütünlüğüne yönelik adımlara da müsaa-
de edemeyiz. Çünkü buralarda bizim kar-
deşlerimiz ve soydaşlarımız var. Bugün 3 
milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi ülke-
mizde ağırlıyorsak, bu durum kardeşlik 
hukukundan dolayıdır. Mağdur, mazlum 
insanlara sahip çıkma anlayışından dola-
yıdır. 

Türkiye’yle bağlarını gönüllerinde ve zi-
hinlerinde koparmış olanların yakmaya 
çalıştıkları fitne ateşi, Allah’ın izniyle hiç-
bir zaman alev almayacaktır. Çünkü bu 
dava kutlu bir davadır. Bu dava, aziz mil-
letimizin maziden istikbale yürüyüş dava-
sıdır. Böyle bir davaya kendi kişisel veya 
zümre çıkarları için zarar vermek isteyen-
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lerin karşısına, en başta ben çıkarım, tüm 
AK Partililer çıkar, tüm milletimiz çıkar. 
Bu süreçte AK Parti’nin duruşunu ne ka-
dar güçlendirirsek, ülkemizin geleceği de 
o kadar güvence altında olur. 

Şu gerçeği, bilhassa son 4 yılda yaşadığımız 
hadiselerin ışığında, hep birlikte gördüğü-
müze inanıyorum: Ne kadar güçlüysen, o 
kadar özgürsün… Gücünü yitiren milletler 
sadece özgürlüklerinden olmakla kalmı-
yor, onunla birlikte haysiyetlerini ve gele-
ceklerini de kaybediyor. Milletimiz, büyük 
ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirme 
görevini bize, AK Parti kadrolarına vermiş-
tir. Bizim bu konuda kendimize çizdiğimiz 
yol haritasının çerçevesini Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkeleri oluş-
turuyor. Bu ilkeler bizim Rabia’mız. Bunu 
birileri anlayamayabilir, bilemeyebilir, 
ama biz bu Rabia’mızı unutmayacağız. Bu 
dört temel direği ve uygulama programı-
mızı sağlama almadan, ne özgürlüğümüzü 
koruyabiliriz, ne geleceğimize dair umut-
larımızı canlı tutabiliriz. 

Yol haritamızın somut programını da 2023 
hedeflerimiz olarak, daha ilerideki ufkunu 
da 2053 ve 2071 vizyonları olarak ilan et-
tik. 2053’te ne var? Fatih var. 2071’de ne 
var? Alparslan ve Malazgirt var. İşte bu 
hedeflerimiz milli ve yerlidir. Bu ruhu hep 
birlikte sahiplenmeliyiz. Biz o günleri gör-
meyeceğiz, ama çocuklarımız, torunları-
mız inşallah o günleri görecek ve bizlerle 
övünecekler.  

Büyük Başarılar İçin Kendimizi 
Hazırlamamız Gerekiyor

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’ye en büyük 
katkılarımızdan biri, hatta belki de en 
önemlisi, yaşadığımız tüm siyasi, sosyal, 
ekonomik krizlerin üstesinden demok-
rasimizden taviz vermeden gelebilme 
kabiliyetini ülkemize kazandırmış olma-
mızdır. Milli iradeye, milletimize olan 
güvenimizin bir neticesi olan bu durum, 
önümüzdeki dönemde de en büyük güven 
kaynağımızdır. Bununla birlikte AK Parti, 
demokrasinin sağladığı imkânlar yanında, 
bir dava sahibi olmanın getirdiği sorumlu-
lukların da bilincindedir. 

Bizim siyasi terbiyemizde, “Görev isten-
mez verilir” anlayışı vardır. Sandıkla gelen 
elbette sandıkla gider, ama o sandığa kadar 
olan süreci de kimse göz ardı edemez. Yine 
bizim siyasi geleneğimizde, ihanet etme-
diği sürece, görevden çekilmiş olanı yeni-
den değerlendirme yolu da daima açıktır. 
Bizim gizlimiz, saklımız yok. Partimizde 
her gelişmenin, aynı zamanda ülkemizin 
geleceğini ilgilendirdiğine inandığımız 
için, her şeyi milletimizin gözü önünde ko-
nuşuyor, tartışıyor, icra ediyoruz. Elbette 
kapalı kapılar ardında yapmamız gereken 
istişarelerimiz, müzakerelerimiz, değer-
lendirmelerimiz vardır. Ama bu demek 
değil ki, AK Parti, kimi partiler gibi sadece 
kulislerin, kumpasların, hiziplerin partisi-
dir. Asla… AK Parti, her şeyden ve hepimiz-
den önce milletin partisidir. Bunun için 
de, mahremiyet çizgimizin sınırını doğru 
tespit ederek, sonuna kadar açık yürekli ve 
açık sözlü olmanın gayreti içindeyiz. 
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AK Parti’nin, sadece bugün 26’ncısını yap-
tığımız istişare ve değerlendirme toplantı-
ları dahi, siyasette başlı başına bir şeffaflık, 
bir katılımcılık, bir çoğulculuk sembolü-
dür. Burada her şey konuşulur, her şey 
tartışılır, her şey müzakere edilir, ortaya 
çıkan netice ise hepimiz için bağlayıcıdır, 
hepimiz için uyulması gereken bir karar-
dır. İnşallah, önümüzdeki dönemde de bu 
istişare yönteminden taviz vermeyerek, 
hem kendi içimizdeki birliğimizi, beraber-
liğimizi güçlendirecek, hem de milletimiz-
le olan bağımızı tahkim edeceğiz. 

Yalan-yanlış haberlerle AK Parti kalesin-
den taş düşürdüklerini sananların heves-
lerini kursaklarında bırakmayı sürdürece-
ğiz. Kurulduğumuz günden beri her seçim 
öncesi, AK Parti’ye yönelik bu tarz kam-
panyalar yapılır. Bu defa biraz erken baş-
ladılar. İnşallah netice, daha öncekilerden 
farklı olmayacak. Ancak, bizim başarı çıta-
mızın her zamankinden daha yükseğe çık-
tığını da unutmamalıyız. Dolayısıyla, AK 
Parti düşmanları her zamankinden daha 
erken harekete geçip, daha büyük saldırı-
ların hesabı içindeyken, bizim de daha bü-
yük başarılar için kendimizi hazırlamamız 
gerekiyor. Ben, hesabi değil hasbi hareket 
ettiğini bildiğim bu kadroya güveniyorum. 
Rabbim yolumuzu açık etsin.

Kardeşlerim,

AK Parti’nin, ülkemize getirdiği en büyük 
yeniliklerden biri de, kadınları ve gençle-
ri, tali değil asli unsurlar olarak siyasetin 

merkezine yerleştirmiş olmasıdır. Ülke-
mizde kadın ve gençlik kollarını, ana kade-
meyle eş düzeyde konumlandıran, örgütle-
yen, çalıştıran, değer veren bir başka parti 
hala yoktur. Bazı köşe yazarları, kadınları-
mızın ve gençlerimizin partimize fazla te-
veccüh göstermediğini iddia ediyorlar. Bu 
iddiaların hepsi palavradır. Gençlerimiz 
ve kadınlarımız partimize çok büyük bir 
teveccüh gösteriyor.  Bakınız, AK Parti’nin 
toplam üyesi sayısı 10 milyon 271 bindir. 
Bu rakam içinde kadınların sayısı 4 milyon 
443 bindir,  yani yüzde 43’ün üzerindedir. 
Gençlerin sayısı da 1 milyon 483 bindir, 
yani yüzde 15’e yakındır. Tabii şimdi bu 
sayı size az gelebilir, ama bizde 30 yaş li-
miti var. 

Diğer partilere baktığımızda ise, kendi be-
yanlarına göre, mesela bize en yakın par-
ti olan CHP’nin üye sayısı 1 milyon 200 
bin civarındadır. Yani CHP’nin üye sayısı, 
bizim gençlik teşkilatımız kadar bile yok. 
AK Parti gönüllerin partisidir. AK Parti bu 
noktada genciyle de, kadınıyla da, ana ka-
demesiyle de hamdolsun artık gönüllerde 
yerini bulmuştur. Ama yeterli değil, bunu 
daha ileri noktalara taşımalıyız. 

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın-
ları ve geleceğimize emanet edeceğimiz 
gençlerimize hayatın her alanı gibi siyaset-
te de hak ettikleri yere getirmeden, bizim 
de, Türkiye’nin de hedeflerine ulaşması 
mümkün değildir. 
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Halep’teki Zulümden Kaçarak 
İdlib’e Gelen Kardeşlerimizi 
Korumaya Mecburuz

AK Parti’nin kadınlara ve gençlere verdiği 
desteğin en somut yansımalarını istihdam 
rakamlarında görmek mümkündür. 2003 
yılında 21 milyon 350 bin olan istihdam sa-
yımız, bu yılın Haziran ayı itibariyle 28 mil-
yon 700 bini bularak tarihimizin en yüksek 
rakamına ulaştı.  Bu büyük artışa rağmen 
işsizlik oranlarında ciddi bir düşüş yakala-
yamadık. Bunun tek sebebi, kadınlarımızın 
ve gençlerimizin istihdama katılım oranla-
rının fevkalade yükselmiş olmasıdır. 

Kadınlarımız için kendi işini kuranları teş-
vik etmekten çocuk sahibi çalışanlara her 
türlü kolaylığın gösterilmesine, şiddete 
uğrayanların korunmasından kılık-kıya-
fetleri sebebiyle uğradıkları ayrımcılığın 
önüne geçilmesine kadar her alanda çok 
önemli hizmetleri hayata geçirdik. Genç-
ler için eğitimden spora kadar her alanda 
çok büyük hizmetlere imza attık. Peki, tüm 
bu yapılanlara ve teşkilatlarımızdaki ko-
numlarına verdiğimiz öneme rağmen, AK 
Parti’nin kadınlar ve gençler arasındaki 
destek oranının yeterli düzeyde olduğunu 
söyleyebilmemiz mümkün mü? Yine de 
söyleyemem, daha iyi olmamız lazım. Biz, 
gençlerimiz ve kadınlarımızla dayanışma 
halindeyiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bü-
yük küresel ve bölgesel meselelerin sayısı 

ve çetrefilliği arttıkça, bizim yükümüz de 
ağırlaşıyor. Suriye’deki güvenlik krizinin 
ve insani dramların çözümü konusunda-
ki görüşmelerimizi, girişimlerimizi, ope-
rasyonlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi 
dışlamaya yönelik tüm çabalara rağmen, 
bu meselenin bizim milli güvenliğimizle 
yakından ilgili olduğunun bilinciyle, tüm 
kapıları zorluyor, tüm yolları deniyoruz. 
Fırat Kalkanı Harekatıyla kendimize bölge-
de açtığımız alanı, şimdi İdlip’in güvenliği-
ni sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha 
ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte 
bugün örneğin İdlib’de ciddi bir harekât 
var ve bu devam edecek. Halep’teki zu-
lümden kaçmak suretiyle İdlib’e gelen kar-
deşlerimizi korumaya mecburuz Suriye 
sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturulmasına izin veremeyeceğimizi, 
her platformda herkese anlatıyoruz. İdlib 
operasyonunun ardından bu konuda yeni 
inisiyatifler alma imkânı elde edeceğiz. 

Tüm provokasyonlara ve engelleme giri-
şimlerine rağmen Suriye’de kat ettiğimiz 
mesafeyi önemli görüyoruz. Eğer terör ko-
ridoru olarak nitelendirdiğimiz bu alanda 
terör gruplarına hayat hakkı verirsek, tüm 
sınır hattımızdaki kardeşlerimiz tehdit al-
tında olacaktır. Bunlara fırsat vermeyece-
ğiz. Çünkü bütün vatandaşlarımızın can 
güvenliği, mal güvenliği güvencemizdedir.  

Diğer yandan, DEAŞ terör örgütünün ve 
mezhepçi yapıların pençesinde adeta inim 
inim inleyen Irak, şimdi de kuzeydeki 
yönetimin referandum hamlesiyle, yeni 
ve daha ciddi bir krizin eşiğine gelmiştir. 
1960’ların başında nüfusunun yüzde 80’i 
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Türkmenlerden oluşan Kerkük’ü ve çev-
resindeki diğer yerleşim birimlerini böyle 
bir girişimin içine sokmak, zaten niyetin 
başka olduğunu göstermeye yetiyor. Arap 
nüfusun çoğunlukta olduğu yerleri, sırf 
silahlı gücüne güvenerek böyle bir oluşu-
mun içine katmak, bölgeyi taammüden 
bitip tükenmek bilmeyecek çatışmaların 
içine itmektir. 

Şimdi şöyle arkamıza yaslanıp salim ka-
fayla bir düşünelim: Kuzey Irak’ta ortaya 
çıkan ve tüm bölgeye sirayet edeceği kesin 
olan böyle bir fitne ateşini kim yakmak is-
ter, bundan kim fayda sağlar? Cevabı gör-
mek için, referandum sürecinde ve gece-
sinde Kuzey Irak’ta hangi ülkenin bayrak-
larının sallandırıldığını görmek yeterlidir. 
Referandum gecesi önlerinde bir harita 
üzerinde müzakere eden heyetteki isimle-
re bakmak da yeterlidir. Bu gelişmede her 
şey vardır, sadece Kürtlerin, Türkmenle-
rin, Arapların, bölge halklarının ve ülke-
lerinin çıkarı yoktur, faydası yoktur, hayrı 
yoktur. Biz bu konudaki tavrımızı açıkça 
ortaya koyduk, netice alana kadar da bu şe-
kilde devam edeceğiz. Atalarımız, “El atına 
binen tez iner” derler. Bugün başkalarının 
atlarıyla gençlik hayallerine doğru dörtna-
la koşturanlar, çok yakında hakikatlerin 
acı yüzüyle karşılaşacaklardır. Unutmaya-
lım ki, hiçbir zaman 16 yaşında kalınmaz. 
Dolayısıyla da “Bağımsızlık 16 yaşındaki 
hayalimdi” demekle o hayale ulaşılmaz. 
Umarız çok geç olmadan ve çok bedeller 
ödenmeden o güne ulaşırız. 

Kardeşlerim,

Bugünkü toplantımızda enerji, ulaştırma, 
ekonomi, güvenlik ve dış politika alan-
larında, ilgili bakanlarımızın sunumları 
olacak. Toplantımızın yarınki bölümün-
de, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 
değerlendirmelerini sizlerle paylayacak. 
Şahsımın yapacağı kapanış konuşmasının 
ardından, bu dönemki istişare toplantımı-
zı tamamlamış olacağız. 

Bir kez daha burada yapacağımız istişa-
relerin, görüş alış verişlerinin, bilgilen-
dirmelerin, değerlendirmelerin ve diğer 
faaliyetlerimizin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz, dava-
mıza sadakatiniz, partimize katkılarınız, 
ülkemize hizmetleriniz için her birinize 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, Kadın ve Gençlik Kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlı-
yorum. Rabbim’den, bu ayki il başkanları 
toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demok-

rasimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz 
ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, her 
gün yeni bir durumla, yeni bir saldırıyla, 
yeni bir taktik atakla karşılaşıyoruz. Bu 
saldırıların bir kısmını, bizim dikkati-

Görev Değişimleri Tasfiye Değil, 
İhtiyaçtan Kaynaklanmaktadır

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 13 Ekim 2017
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mizi ve enerjimizi, bölgemizdeki kritik 
gelişmelerden uzaklaştırmaya yönelik 
olarak görüyorum. Türkiye’yi FETÖ ve 
PKK gibi terör örgütleriyle köşeye sıkış-
tıramayanlar,  kendileri doğrudan saha-
ya girmeye başladılar. Bunun için, tüm 
anlaşmalar ve taahhütler yok sayılarak 
Avrupa Birliği’ndeki serbest dolaşım hak-
kımız verilmiyor. Bunun için, göçmenle-
rin Avrupa’ya yönelmesini engellemek 
amacıyla kendilerinin önerdiği yardımlar 
fiilen yapılmıyor. Bunun için, hiç olmadık 
bahanelerle, tüm teamüller ve diplomatik 
kurallar hiçe sayılarak Amerika’ya vize 
başvuruları askıya alınıyor. Bunun için, 
ülkemizin bölgedeki insani dramların 
önüne geçmek konusunda gösterdiği gay-
retler, ısrarla gözlerden uzak tutuluyor. 
Bunun için, DEAŞ’a karşı en ciddi ve et-
kili mücadeleyi yürüten Türkiye’yi terör 
örgütleriyle yan yana göstermenin yolları 
aranıyor. Bunun için, en küçük hadiseler 
dahi bahane edilerek ekonomimizle ilgili 
olumsuz spekülasyonlar üretiliyor. 

Gezi olayları sırasında, bir kesim, çerden-
çöpten bahanelerle sokaklarda kaos çı-
kartmaya çalıştığında, milletimiz hemen 
geri plandaki oyunu gördü ve ona göre 
pozisyon aldı. 17-25 Aralık emniyet-yargı 
darbe girişiminde, hedefin şahsım veya 
ailem değil, bizim nezdimizde ülkemizin 
tüm kazanımları olduğunu gören milleti-
miz, bize her zamankinden daha çok sa-
hip çıktı. 7 Haziran seçimleri sonrasında, 
hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyin-
ce, kimlerin ellerini ovuşturmaya başladı-
ğını, kimlerin eski Türkiye hayaliyle ye-
rinde duramadığını yine en iyi milletimiz 

gördü. Hemen arkasından, 1 Kasım se-
çimleriyle bu aziz millet durumu düzelt-
ti, Türkiye’yi 90’ların karanlık günlerine 
çevirmek isteyenlere fırsat vermedi. Bak-
tılar böyle olmuyor, bu defa PKK terör ör-
gütünü devreye soktular. Çukur eylemleri 
dediğimiz, bazı ilçelerimizdeki kardeşle-
rimizin malına ve canına da kast ederek 
devletin egemenliğine saldırı sürecini, 
bölgedeki vatandaşlarımızın ferasetiyle 
başarısızlığa uğrattık. Aynı dönemde, DE-
AŞ terör örgütünün de sınırlarımıza yöne-
lik taciz ve ülkemiz içindeki canlı bomba 
saldırıları da giderek artmaya başladı. Bu 
örgütün ipini elinde tutanların, hedef ola-
rak ülkemizi gösterdikleri anlaşılıyordu. 

Türkiye’nin milleti ve devletiyle gösterdi-
ği güçlü duruş sebebiyle bir türlü amaç-
larına ulaşamayanlar, 15 Temmuz gecesi 
darbe girişimiyle, yeni bir hamle yaptılar. 
1960’da, 1971’de, 1980’de, 1997’de tama-
men veya kısmen başarılı olan darbe teşeb-
büslerinin aksine, bu defa bambaşka bir 
manzara ortaya çıktı. Milletimiz, tarihinde 
ilk defa, darbecilere karşı fiilen mukave-
met gösterdi. Sokaklara ve meydanlara i-
nan kadını-erkeğiyle, genci-yaşlısıyla 7’den 
70’e milyonlarca vatandaşımız, istiklaline 
ve istikbaline sahip çıktı. Biz de milletimiz-
le birlikte darbecilerin karşısına dikilerek, 
bu teşebbüsün akamete uğramasını sağla-
dık. Hemen arkasından da Suriye’deki Fı-
rat Kalkanı Operasyonunu başlatarak, bizi 
bu şekilde durduramayacaklarının mesajı-
nı, darbenin arkasındaki güçlere verdik. 

Tabii, hem onların saldırıları, hem de bi-
zim cevaplarımız bunlarla sınırlı kalmadı. 
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Türkiye’ye, siyasi, sosyal, diplomatik, aske-
ri, ekonomik tüm alanlarda diz çöktüreme-
yenler, her gün yeni bir oyunla karşımıza 
çıkıyor. Hâlbuki biz ne diyoruz: Namert ka-
çar, mert direnir. Üstelik biz, artık sadece 
direnmekle, savunmakla kalmıyor, kendi 
oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. 
Bir başka ifadeyle, savunmamızı güçlendi-
rirken, taarruzu da ihmal etmiyoruz. 

Ayağımıza Çelme Takanları 
Unutmayacağız

Kardeşlerim,

Türkiye’yi, Batıdan ve mümkünse tüm 
dünyadan tecrit etmek için ellerinden ge-
leni yapanlar beyhude yere uğraşıyorlar. 
Avrupa Birliği, ülkemize serbest dolaşım 
hakkı vermedi de ne oldu? Amerika, vize 
başvurularını askıya aldı da ne oldu? Dün-
ya başımıza mı yıkıldı? 

İşte geçtiğimiz hafta İran’da, Pazartesi 
günü Ukrayna’da, Salı ve Çarşamba gün-
leri Sırbistan’daydık. İnşallah bu Salı da 
Polonya’ya gidiyoruz. Ziyaretlerimizin 
hepsi de çok verimli geçti. Sırbistan’da, 
özellikle Sancak’ta ülkemize ve şahsımıza 
gösterilen sevgiyi, muhabbeti, samimiye-
ti kelimelerle anlatmak mümkün değil. O 
gün bizimle beraber olan bir belediye baş-
kanımız, değerli kardeşimiz bir trafik ka-
zasında dün rahmetli oldu, bugün defne-
decekler. Allah rahmet etsin, makamı cen-
net olsun inşallah. Bu vesileyle, gerçekten 
eşi benzeri olmayan ev sahipliği için Sayın 
Vuciç’e, Sırbistan halkına ve Sancak’taki, 

Novi Pazar’daki tüm kardeşlerime şükran-
larımı sunuyorum. Hani merhum Neşet 
Ertaş diyor ya;

“Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle giden yol gizli gizli”

Evet, bizim tüm dostlarımızla aramızda gö-
nülden gönüle giden ve görülmeyen bağlar 
vardır. Sırbistan’da, Novi Pazar’da ise bu 
bağı tüm gücüyle, tüm cesametiyle, ham-
dolsun gördük. Peki, ülkemizin ve milleti-
mizin dostluğunu yıkma pahasına saçma 
sapan hamlelere girişenlerin eline geçen 
nedir? Eğer bu şekilde bize zarar verdikle-
rini düşünüyorlarsa, bizim gördüğümüz-
den daha fazlasını onlar görüyor. Türkiye 
yoluna yine devam ediyor, edecek. Yaşadı-
ğımız bu zor dönemde, yanımızda olanları 
unutmayacağımız gibi, sürekli ayağımıza 
çelme takanları da unutmayacağız. 

Ülkeler arasındaki ilişkilerin mutlak dost-
luk ve mutlak düşmanlık esasına göre 
tanzim edilemeyeceğini elbette biliyoruz. 
Bununla beraber, müttefik dediğimiz, pek 
çok platformda birlikte çalıştığımız kimi 
devletlerin ülkemize karşı sergiledikleri 
bu ikiyüzlü tutumdan biz çok rahatsızız. 
Yüz yüze geldiğimizde bize her türlü sözü, 
her türlü teminatı verenlerin, arkamızdan 
oynadıkları oyunların çirkinliği, artık giz-
lenemez, saklanamaz hale gelmiştir. Bize 
demokrasi dersi, hukuk devleti dersi, hak 
ve özgürlükler dersi verenlerin, işlerine 
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gelmediğinde bu kavramalardan ne kadar 
kolayca vazgeçebildiklerini görüyoruz. Yıl-
larca bizi terör örgütleriyle yeteri kadar 
güçlü şekilde mücadele etmemekle itham 
edenler, şimdi terör örgütleriyle kol kola 
bölgemizi tanzime giriştiler. Dünyayı te-
rörle mücadele adına cehenneme çeviren-
lerin böyle bir dertlerinin olmadığını, Suri-
ye ve Irak’ta tüm açıklığıyla görmüş olduk. 

Kendilerine en büyük hedef olarak DEAŞ’ı 
gösterenler, şu anda bu terör örgütüne 
karşı PYD ve YPG gibi terör örgütlerini 
kullanıyor.  Şimdi bir takım sorular so-
racağım. Bu terör örgütüne 3 bin 300 tır 
dolusu silah verenlerin niyeti nedir? Biz 
paramızla silah alamazken, terör örgüt-
lerine parasız silah aktarılmasının gayesi 
nedir? Şundan emin olun; biz tüm bu so-
ruların cevaplarını biliyoruz ve adımları-
mızı da ona göre atıyoruz.  

Türkiye, Rusya ve İran birlikte Astana 
Sürece başlattı. Nitekim “Bir gece ansızın 
gelebiliriz” dedik. Silahlı Kuvvetlerimiz, 
Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte İdlib’te 
operasyon başlattı. Çünkü Halep’ten kaçan 
mazlumları korumak zorundayız. Kimse 
bize niye bunu böyle yapıyorsunuz diye-
mez. Suriye’yle 911 kilometre sınırımız 
var.  Taciz ve tehdit altındayız. Ama öyle 
bir anamahalefet partisi liderimiz var ki; 
bir konuşmasında hem bu operasyona ‘e-
vet’ diyor, hem de aynı konuşmanın 9 daki-
ka sonrasında “İdlib’te ölenlerin sorumlu-
su Erdoğan’dır” deme cüretini gösteriyor. 
Ya bu ne menem bir iş. Ya sen ne cahil bir 
adamsın? Böyle bir mantık olur mu? 

Biliyorsunuz, bu zatın yanında taşı-
dığı adamlardan her biri de bir alem! 
Çanakkale’de şehitlerimizin yattığı kabris-
tanlıkta içki içiyorlar.  Bunlar eğitim için 
oraya geliyorlar, ancak içmeden 1-2 gün 
duramıyorlar. İçki içtikleri yerler şehadet 
makamlarıdır, bu mekânlarda böyle saygı-
sızlıklar yapılır mı? 

Değerli arkadaşlar, 

İdlib’de Türkmen, Arap, Kürt ayırt etme-
den tüm kardeşlerimizin mağduriyetini 
giderme gayretindeyiz. Şu anda Afrin’deki 
kardeşlerimiz de çok büyük bir mağduri-
yet yaşıyorlar. Buna da bir son vermemiz 
gerekiyor.  Bu konuda Suriye rejiminden 
herhangi bir hareket bekleyemeyiz. Çünkü 
onların böyle dertleri yok.  

Ayrıca Kuzey Irak’taki gelişmelerde en-
dişe vericidir. Kuzey Irak’ın bu hale gel-
mesinin failleri de, amilleri de bellidir. 
Telafer’de 400 bin Türkmen kardeşimiz 
var.  Buradan kaçan 100 bin kişi bize sı-
ğındı. Biz onların da derdiyle hemhal 
oluyoruz. Aynı şey Sincar için geçerlidir. 
Araplar, Sincar’ı terk etti. Kerkük’te çok 
ilginç gelişmeler var. Buradaki Türkmen 
kardeşlerimiz çok zor durumda yaşıyor. 
Bütün bunlarla da ilgilenmek durumun-
dayız, bize ne diyemeyiz. Çünkü biz, Kılıç-
daroğlu zihniyeti taşımıyoruz. 

Terörle Mücadeleyi Hukuk 
Sınırları İçerisinde Sürdüreceğiz

Ülkemizde ve bölgemizde hiçbir terör ör-
gütünün varlığına, hiçbir terör oluşumu-
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nun bizi kuşatmasına göz yumamayız.  
İşte buyurun, teröristler öldürüldü, kim-
ler gitti onları almaya? Sözde siyasi parti 
mensupları, sözde milletvekilleri... Demek 
ki, bunlar terör örgütüyle iç içe. Farkları 
var mı? Yok. Bunları görmemiz lazım. Te-
rörle bu kadar iç içe olan milletvekilleri 
ve siyasiler “Biz demokratik mücadele ve-
riyoruz” diyemezler. Biz bunların iç yüzü-
nü 80 milletvekili çıkardıklarında da,  53 
vatandaşımızın katledildiği olaylarda da 
gördük.  Ölenler de, öldürenler de Kürt’tü. 
Hani bunlar, benim Kürt vatandaşlarımın 
temsilcisiydi. 

Biz asla etnik milliyetçilik yapmayacağız. 
Her şeyden önce, Yaradanın bize verdiği is-
tikamette yürümek zorundayız. Biz kavmi-
yetçiliğin hep karşısında olduk, karşısında 
olmaya da devam edeceğiz. Kim ki kavmi-
yetçilik yolunda devam ediyorsa, Sevgili 
Peygamberimizin Veda Hutbesini şöyle bir 
okuyuversin. 

Kendilerini güvenli ve müreffeh hissettik-
leri binlerce kilometre uzaktan, bizim her 
gün canımıza, ciğerimize dokunan, gelece-
ğimizi ilgilendiren konularda ahkâm ke-
senlerin hesapları artık bizi ilgilendirmi-
yor. Biz kendi hesabımıza bakacağız. Bizim 
hesabımız bellidir: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet. Geleceğimizi işte bu 
dört temel direk üzerine kurmakta karar-
lıyız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. AK Parti bu semboller 
üzerinde yükseldi, yükselmeye de devam 
edecek. Terörle mücadeleyi hem şahsiyet-
li, hem hukuk içerisinde sürdürmeye de-
vam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız dönemin hassasiyetleri, AK 
Parti olarak bizim sorumluluklarımızı a-
ğırlaştırıyor. Herkesin tembellik yapmaya 
hakkı olabilir; bizim yok. Herkesin kendi 
iç çekişmeleriyle zaman geçirmeye hakkı 
olabilir; bizim yok. Herkesin ağzına geleni 
söylemeye, istediği gibi davranmaya hakkı 
olabilir; bizim yok. Herkesin milleti umur-
samadan bildiğini okumaya hakkı olabilir; 
bizim yok. Herkesin plansız-programsız, 
hesapsız-kitapsız işlere kalkışmaya hakkı 
olabilir; bizim yok. 

Biz, ağzımızdan çıkan her sözü, attığımız 
her adımı, yaptığımız her işi, ülkemizin 
ve milletimizin menfaatleri bakımından 
dikkatlice tartmak, değerlendirmek, öl-
çüp-biçmek mecburiyetindeyiz. İster eko-
nomiyle ilgili olsun, ister iç siyasetle, ister 
dış politikayla, isterse başka herhangi bir 
konuyla ilgili olsun, tüm işlerimizde bu 
kriterlere uygun davranmazsak, kendimizi 
ve ülkemizi ciddi sıkıntıya sokarız. 

2019 hazırlıklarımızı da bu çerçevede yü-
rütüyoruz. Biliyorsunuz, ilçe kongreleri-
miz devam ediyor. Ardından, il kongrele-
rimize geçecek, son olarak da büyükşehir-
lerimizin kongrelerini yapacağız. Başarılı 
arkadaşlarımız görevlerine devam ediyor. 
Değişim ihtiyacı olan yerlerde, bugüne 
kadar hizmet etmiş arkadaşlarımıza te-
şekkürlerimizi sunuyor, yeni arkadaşları-
mızla yolumuza devam ediyoruz. Kongre-
lerde vazifelerini yeni isimlere devreden 
arkadaşlarımızın, önümüzdeki dönemde 
teşkilatlardan belediyelere ve meclise ka-
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dar, her kademede görev almalarının yol-
ları açıktır. Bu kardeşlerimizle yollarımızı 
ayırdık, artık bir daha biraraya gelmeyece-
ğiz diye bir durum kesinlikle söz konusu 
değildir. Bu bir davadır. Davalar zaman 
zaman makam-mevki değişikliğini gerekti-
rebilir ve bundan dolayı da kimse üzülme-
meli. Bir bayrak yarışı olarak gördüğüm 
bu hizmet yolunda, kime, ne zaman, hangi 
mevkide görev düşeceği belli olmaz. Bu-
nun için, tüm arkadaşlarımızdan partimiz-
le sadece gönül bağlarını değil, fiziki bağla-
rını da güçlendirerek devam ettirmelerini 
istiyorum. 

Ana Muhalefet, Kendi Ülkesi 
ve Milleti Hariç, Herkesin 
Yanındadır

Teşkilatlarımızla birlikte, belediyelerde de 
şimdiden bir takım düzenlemeler yapma-
ya başladık. Özellikle, kritik gördüğümüz 
bir takım yerlerde, yeni döneme daha ciddi 
hazırlık yapabilmek için mevcut isimlerin 
çekilmesi konusundaki kararımızı adım 
adım hayata geçiriyoruz. Görevlerinden 
feragat eden arkadaşlarımız, elbette parti-
mizde çalışmayı, katkı sağlamayı sürdüre-
cekler. Bu bir tasfiye değil, ihtiyaçtan kay-
naklanan görev değişimidir. Hiç kimsenin, 
gerek teşkilatlarda, gerek belediyelerde 
görevini devreden arkadaşlarımızla ilgi-
li en küçük bir olumsuz söz söylemesine, 
incitici tutum içerisine girmesine izin ve-
remeyiz. Bizler, pazara kadar değil mezara 
kadar yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yap-
maya kasem etmiş bir kadroyuz. Ülkemiz, 
milletimiz, davamız ve partimiz için taş 

üstüne taş koymuş herkesin, teröre bulaş-
mamış ve ihanet etmemiş olması şartıyla, 
gönlümüzün başköşesinde yeri vardır. 

Kardeşlerim, 

AK Parti olarak biz, genel başkanından 
sandık müşahidine kadar tüm kadrolarıy-
la sorumluluklarının farkında bir hareket 
olarak ülkemize ve milletimize hizmete 
devam ediyoruz. Peki, ana muhalefet par-
tisinin ve onunla aynı dili kullanan ke-
simlerin böyle bir sorumluluk şuuruyla 
hareket ettiğini söylemek mümkün mü? 
Maalesef, gerçekten samimi bir üzüntüy-
le ifade ediyorum ki, durum tam tersi-
dir. Dünyadaki en sorumsuz, en tutarsız, 
en “anakronik” ana muhalefet partisine 
sahibiz. Genel Başkanından milletvekil-
lerine ve belediye başkanlarına kadar, 
ana muhalefetin tüm kadroları yabancı 
devletlerden terör örgütlerine kadar her-
kesin yanındadır, bir tek kendi ülkesinin 
ve milletinin yanında değildir. Türkiye, 
filanca ülkeyle sorun yaşar, karşı tarafla 
bir olup kendi hükümetlerine saldırırlar. 
Türkiye, bir terör örgütüyle mücadeleye 
girişir, onların elemanlarıyla kol kola gi-
rip kendi devletlerinin üzerine yürürler. 
Türkiye, uluslararası kurumların haksız 
uygulamalarına karşı sesini yükseltir, he-
men karşımızdaki korunun içine girerler.

Başımıza adeta, FETÖ’nün şakirti, PKK’nın 
yoldaşı, Avrupa Birliği’nin beşinci kolu, 
Amerika’nın conisi kesildiler. Kendi ül-
keleri ve milletleri hariç, herkesin yanın-
dalar, herkesin kolundalar. Gönüllerinde 
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darbeciye, teröriste, vatan hainine yer var,  
ama sadece milletimize yer yok.

Elbette biz ülkemizde kendini sosyal de-
mokrat hisseden herkese saygı duyuyoruz. 
Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine 
bakmadığımız gibi, katılmasak dahi siyasi 
görüşüne de bakmayız. Ama şahsen ben, 
bugünkü CHP’yle kitaplardan okuduğu-
muz, müntesiplerinin bazılarını eskiler-
den az-çok tanıdığımız sosyal demokrasi a-
rasında en küçük bir irtibat görmüyorum. 

Şahsıma, “Ecevit’e sataşma” diyor. Ben 
Ecevit’i değil, onun anlayışını eleştiriyo-
rum. Bu milletin temsilcilerinin, Amerika 
Başkanlarının tırabzana oturup, el pençe 
durmasını kabul edemiyorum, mesele bu-
dur, Çünkü bu milletin genlerinde bu tür 
davranışlar yok. Biz geçmişin muhasebesi-
ni yapmayacak mıyız? 

Ana muhalefetin durumuna bakınca, sade-
ce ülkem ve milletim adına değil, açıkçası 
sosyal demokratlar için de büyük üzüntü 
duyuyorum. Siyaset yapmak, hele muha-
lefet duruşu sergilemek elbette kolay de-
ğildir. Önemli olan, siyasi çıkarla ülkenin 
çıkarlarının tefrikini doğru yapabilmektir. 
Siz, ülkenin çıkarlarını siyaset uğruna çiğ-
ner geçerseniz, görmezden gelirseniz, yok 
sayarsanız, millet de sizi çiğner geçer, yok 
sayar. Kendisine, “Şayet iktidara gelirse ül-
kenin meselelerini nasıl çözeceğini” soran-
lara, plan, program, proje anlatmak yerine, 
“Benim adım Kemal, ben çözerim” diye ce-
vap veren bir zattan kimseye hayır gelmez. 

Nikâh Meselesi Üzerinden 
İçlerindeki Kin ve Nefreti  
Ortaya Döküyorlar

Söz hakkını kullanan meclis üyesi hanıme-
fendiye ağız dolusu hakaret eden belediye 
başkanına… 15 Temmuz’a, şehitlerimize, 
güvenlik güçlerimize, hakim-savcılarımı-
za dil uzatan milletvekillerine… Ezan ve 
Kur’an başta olmak üzere, değerlerimize 
dil uzatan partilisine… Velhasıl, milletin 
bizatihi kendisine saldıran hiç kimseye toz 
kondurmayan bu zatın ana muhalefetin 
başında bulunması, ülkemizin en büyük 
talihsizliğidir. 

Bakın şimdi Çanakkale’de bir olay oldu, ce-
vap vermeyelim mi? Çanakkale’nin CHP’li 
Belediye Başkanı ciddi bir terbiyesizlik 
yaptı. Kadın belediye meclis üyemizi renci-
de edici davranışlar sergiledi. Hani bunlar 
kadın hakları savunucusuydu, hani bun-
ların kadınlara saygısı vardı. Bakınız, ana 
muhalefet partisinin çapsızlığının en çar-
pıcı örneklerinden biri, şu anda Meclis’te 
görüşülmekte olan müftülere nikâh kıyma 
yetkisi verilmesiyle ilgili düzenlemedir. 
Bunlar milleti tanımadıkları gibi kanun, 
nizam, hukuk da bilmiyorlar. Allah aşkına 
şu anda nikâhları kim kıyıyor? Bir kamu 
görevlisi olan Belediye Başkanı veya onun 
yetki verdiği nikah memuru… Peki, müf-
tü kim? O da bir devlet memuru. Kıyılan 
nikahlarla ilgili belgeler nereye gönderili-
yor? İşlemi kim yaparsa yapsın, nüfus mü-
dürlüğüne gönderiliyor. Nikâhı bir kamu 
görevlisi olan belediye başkanıyla, yine 
bir kamu görevlisi olan müftünün kıyma-
sı arasında, milletimizin değerleriyle da-
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ha çok örtüşüyor olması dışında, ne fark 
vardır? Batı ülkelerinde din adamlarının 
nikâh kıymasından rahatsız olan kimse 
duydunuz mu? Batıda laikliği zedeleme-
yen, niçin Türkiye’de zedelesin? 

Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin 
söylermiş… Bunlar da nikâh üzerinden iç-
lerindeki husumeti, kin ve nefreti ortaya 
döküyorlar. Zira buradaki rahatsızlığın tek 
sebebi, nikâhı kıyacak kişinin din görevlisi 
olmasıdır. Asıl niyetlerini ifade edemedik-
leri için de, bu değişiklikle çocuklara dahi 
nikâh kıyılacağı, yasadışı evliliklerin önü-
nün açılacağı gibi akıllara ziyan, tamamı 
hezeyan eseri iftiraları dile getirmekten 
çekinmiyorlar. Nikahı müftü değil de, me-
sela tapu müdürü, mal müdürü, orman şe-
fi, veteriner, hastane müdürü veya başka 
herhangi bir kamu görevlisi kıyacak olsa, 
inanın bana, bunların hiçbir itirazı olmaz-
dı. Bir parti, göz göre göre nasıl kendi top-
lumundan, kendi halkından kopartılır gör-
mek isteyen varsa, gelip işte bugünkü CHP 
yönetimine bakması yeterlidir. 

Vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti resmi 
nikâhla yetinmiyor, bir de imam nikâhı 
kıydırıyor. Batı’da kilise nikâhı var. Orada 
olunca laikliğe aykırı olmuyor da, bizde 
niye laikliğe aykırı olsun? Laiklik, devletin 
tüm inançlara eşit mesafede olmasıdır. Bu 
ateist de olabilir, Hristiyan da, Müslüman 
da… Dolayısıyla bu ülkenin yüzde 99’u 
Müslümandır. Müslümanların inancının 
gereği olan bu adımı atmak gerekiyor. 

Bulunduğu yere nasıl geldiği malum olan 
bu partinin başındaki zatı, orada tutup tut-
mamak CHP’lilerin bileceği iştir. Biz sade-

ce, gördüğümüz bu fotoğraf karşısındaki 
üzüntümüzü, milletimizle paylaşıyoruz. 

AK Parti, iktidara geldiği günden beri hep, 
ana muhalefetin projeleriyle, vaatleriyle 
değil kendi kendisiyle yarışan bir parti ol-
muştur. 2019 yılında da yine kendi kendi-
mizle yarışacağız. Rehavete kapılmamak, 
hizmetlerimizin kalitesini düşürmemek 
için, başarı çıtasını, kendi irademizle sü-
rekli yükselttik. Önümüzdeki seçimlerde, 
hem belediyelerde, hem milletvekilliğinde, 
hem de Cumhurbaşkanlığında zorlu bir 
imtihan bizi bekliyor. Sadece kendimiz ve 
partimiz için değil, ülkemizin ve milleti-
mizin geleceği için de, bu imtihana sıkı bir 
şekilde hazırlanmamız şarttır. Hep birlikte 
çok çalışacağız. Sizlere güveniyorum. Ama 
birbirimizle lütfen uğraşmayalım. Bu par-
tinin bir yönetim kadrosu var. Yönetimle 
taban arasındaki ilişkileri hep birlikte güç-
lendirmemiz lazım. Burada el ele verece-
ğiz, omuz omuza vereceğiz. 

Ana kademe, kadın kolları, gençlik kol-
ları, çalmadık kapı lütfen bırakmayalım, 
kapı-kapı dolaşalım. İnşallah 2019’un 
Mart’ı da, Kasım’ı da Türkiye için çok fark-
lı bir dönem, tam bir kırılma noktası ola-
cak. Türkiye’ye çelme takmak isteyenler, 
Türkiye’nin öyle kolay kolay çelme takılır 
bir ülke olmadığını da görecekler.

Şehirlerinizde tüm vatandaşlarımıza, tüm 
kardeşlerimize selamlarımı, muhabbetleri-
mi iletmenizi rica ediyorum. Bir kez daha 
sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, kıy-
metli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Merhum Arif Nihat’ın;

“Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden

Senin de destanını okuyalım ezberden

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” 

diye tarif ettiği, Fatih’in İstanbul’u fethetti-
ği ruha ve onunla aynı ideallere sahip olan 
gençlerimizi selamlıyorum. Yunus Emrele-

Gençlerimiz Memur Olmayı 
Değil, Girişimci Olmayı 

Hedeflemelidir

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 2023 Gençlik Şurası 
Ankara | 22 Ekim 2017
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rin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Şahin 
Beylerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsin-
lerin, Yörük Ali Efelerin, Dilşad Sultanla-
rın, Nene Hatunların, Gevher Nesibelerin, 
Malhun Hatunların… Her biri cesaret abi-
desi olan nice kahramanların torunları o-
lan gençlerimizi selamlıyorum. Annesinin 
Çanakkale Savaşı’na; “En sevdiğim evladım 
olarak, seni vatan, millet ve allah yolunda 
kurban olarak seçtiğim için başını kınala-
dım” diyerek gönderdiği Sorgunlu Kınalı 
Hasan’ların yaştaşı ve yoldaşı gençlerimizi 
selamlıyorum. 

Şairin:

“Dudağında tekbir, elinde bayrak

Namusun şiarı yiğitler gördüm,

Bağrına gül gibi bastı şu toprak,

Ölümü öldüren şehitler gördüm” 

diye tarif ettiği, 15 Temmuz direnişinin 
kahramanları olan gençlerimizi selamlı-
yorum. “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesiy-
le bayraklaştığımız, küresel adaletsizliğe, 
haksızlığa, zulme, sefalete karşı başkaldı-
ran gençlerimizi selamlıyorum. 

Yunus Emre’nin: 

“Biz kimseye kin tutmayız

Ağyar dahi dosttur bize

Düşmanımız kindir bizim

Kamu alem birdir bize” 

diye ifade ettiği gönül zenginliğine sahip 
gençlerimizi selamlıyorum. 

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, bir kez daha 
7 düvelin ve onların beslediği terör örgüt-
lerinin üzerine geldiği bir dönemde, “Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” 
diyerek, istiklaline ve istikbaline sahip çı-
kan gençlerimizi selamlıyorum. 2023 he-
defleriyle, ülkesini muasır medeniyet se-
viyesinin üzerine çıkarma kararlılığında 
olan gençlerimizi selamlıyorum. 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı hayata geçirecek olan 
gençlerimizi selamlıyorum.

Üstad Necip Fazıl’ın:

“İşte bütün meselem, her meselenin başı,

Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı” 

Dile getirdiği gençlik özleminin bugün-
kü temsilcileri olan sizleri selamlıyorum. 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepini-
zin üzerine olsun. 

Rabbim sizlere, gençliğinizi en güzel şekil-
de değerlendireceğiniz, enerjinizi en doğru 
yolda harcayacağınız, kendinize ve milleti-
mize en büyük hizmetleri yapacağınız bir 
ömür nasip etsin. Allah sizlere, annelerini-
zin, babalarınızın, ailenizin, arkadaşlarını-
zın, milletimizin razı olacağı işler yapmayı, 
nice başarılara imza atmayı nasip etsin. 
Mevla’m omuzlarınıza taşıyamayacağınız 
yükler yüklemesin. 

Siz, Siz Olun, Gençliğinizi 
Öldürmeyin

Gençler!

Bu sıfatın kıymetini iyi bilin… Ne diyor Şa-
ir Özdemir Asaf: 
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“Gençlik’in yaşlılık çağları vardır; 

Orada birçok genç ölür.

Yaşlılık’ın da gençlik çağları vardır; 

Orada da birçok genç ölür.”

Siz, siz olun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir 
tek gününüzü, bir tek saatinizi, bir tek anı-
nızı boş geçirmeyin. 

Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir 
kızılelmamız var. Biz, Kalb-i Selim sahibi 
bir gençlik istiyoruz. Yani, imanına, inan-
cına, maneviyatına sahip bir gençlik… Biz, 
zevk-i selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Ya-
ni, sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle zirve-
de bir gençlik… Biz, Akl-ı Selim sahibi bir 
gençlik istiyoruz. Yani, ilimde, fende, tek-
nikte, tefekkürde en ileride bir gençlik… 
Bunun için kendinizi tek bir alanda değil, 
bu alanların hepsinde de geliştirmeniz ge-
rekiyor. Ben, AK Parti gençliğini böyle gö-
rüyorum. 

Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam 
sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çık-
tık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, 
gençlerden çekinen, yerini gençlere bırak-
mayı düşünmeyenlerden asla olmadık. 
Aziz milletimizin emaneti olan bu görev-
leri, vakti-saati geldiğinde sizler devrala-
caksınız. Biz göreve geldiğimizde seçilme 
yaşı 30’du. Seçme ve seçilme yaşını 18’e in-
diren kim oldu? Hamdolsun biz olduk. Ni-
ye? Biz gençliğimize inandık da onun için. 
Nitekim, devam eden kongrelerimizde ye-
ni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir 
kısmının, gençlik kollarımızdan yetişme 

olduğunu memnuniyetle görüyorum. Aynı 
durum, yarın belediye başkanlığı seçimin-
de, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç 
şüphesiz, günü geldiğinde Cumhurbaşkan-
lığı için de sizlerden birisi milletimizin hu-
zuruna çıkacaktır. 

Çok iyi biliyorum ki, sizler kendinize bir 
takım haklar lütfedilmesini beklemiyor-
sunuz. Sizlerin tek isteği önünüzün açıl-
ması, fırsat kapısının aralanmasıdır. Biz de 
sizlere diyoruz ki; işte 2023 hedeflerimiz, 
işte 2053 ve 2071 vizyonlarımız… Hepsi 
de sizin içindir. Bu fırsatları çok iyi değer-
lendirin. Milletinize ve ülkenize hizmet 
için hangi yoldan gidersiniz gidin, Şeyh 
Edebali’nin, sizlerin yaşında devletin ba-
şına geçen Osman Gazi’ye şu nasihatlarını 
aklınızdan çıkarmayın: 

“Ey oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce 
çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 
İşin ağır, işin çetin, Allah yardımcın olsun... 
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlı-
sın! Ama bunları nerede, nasıl kullanaca-
ğını bilmezsen, sabah rüzgârında savrulur 
gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını ye-
ner. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip 
olasın. 

Ey oğul! Ananı, atanı say, bereket büyükler-
le beraberdir. İnancını kaybedersen, yeşil-
ken çöllere dönersin. Unutma ki, yüksekte 
yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette 
değildir. Haklıysan mücadeleden korkma!”

Evet, mücadeleden korkmayın, hele hele 
kendinizi asla küçümsemeyin. 
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Bileseniz ki; bir mıh bir nalı kurtarır. Bir 
nal bir atı, bir at bir komutanı kurtarır. Bir 
komutan bir orduyu, bir ordu bir milleti 
kurtarır. Sizlerin bir mıh olarak gördüğü 
adımın, milletimizin hayatında nasıl bir 
etkiye yol açacağı, ancak ileride bilinebilir. 
Doğru bildiğiniz, haklı olduğunuza inandı-
ğınız, birikiminize ve enerjinize güvendiği-
niz her konuda verdiğiniz mücadelede yar-
dımcınız Allah’tır. Ama böyle bir hazırlığa, 
böyle bir altyapıya sahip olmadan ortaya 
çıktığınızda hüsrana uğramanız da kaçınıl-
mazdır. Ben sizlere güveniyorum. Yüreği-
nizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın, 
damarlarınızda akan deli kanın hakkını 
vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğu-
nuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte 
oldum, ömrüm yettiğince olmaya da de-
vam edeceğim. 

Gençlerimizin İstihdam Oranını 
En Yüksek Seviyeye Çıkarmalıyız

Gençler!

Türkiye olarak hep, nüfusumuzdaki genç 
oranının yüksekliğiyle övünen bir ülkeyiz. 
Her alanda ve elbette ekonomide güçlü ve 
etkili olmanın yolu, güçlü ve etkili gençlere 
sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizdeki işgü-
cü, son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişi artır-
mıştır.  Bu rakam neredeyse, 7 milyon 842 
bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam 
işgücü artışı kadardır. Son 10 yılda istihda-
ma kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6,5 
milyondur. Bu bakımdan da, 3 milyon 800 
kadar olan 28 Avrupa Birliği ülkesinin top-

lamını çok geride bırakıyoruz. Aynı şekilde 
Türkiye, son 10 yılda işgücüne katılım ora-
nında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ül-
kemizde işgücüne katılma oranı 6,5 puan 
artarken, bu rakam Avrupa Birliği ülkele-
rinde yarım puanda kalmıştır.  

Tabii bizim ölçümüz başkalarının ne ol-
duğu değil, kendi gençlerimizin istihdam 
oranını mümkün olan en yüksek seviyeye 
çıkarmaktır. Bu konuda sizlere de düşen 
çok önemli görevler var. Mesela girişimci-
lik… Girişimcilik, genç olmanın olmazsa 
olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden bek-
lentimiz, memur olmakla değil, girişimci 
olmakla ilgilenmeleridir. Girişimcilik ise 
bazı kelimeleri art arda sıralamak değildir. 
Siz istediğiniz kadar inovasyon, girişimci-
lik ruhu ve sinerji deyip durun eğer yeterli 
bilgiye ve çalışma azmine sahip değilseniz 
sonuç hüsran olur. Yarının işverenleri ve 
üreticileri olacak gençlerimizin, öncelikle 
iştigal etmek istedikleri alandaki teknik 
bilgilerini, hem teorik, hem de iş başı eğiti-
miyle artırmaları gerekiyor. Vaktinizi, “Ne 
olacak bizim halimiz” diyerek kötümser 
bir psikolojiyle veya sosyal medyada öldür-
mek yerine, kendinizi sürekli geliştirerek 
değerlendirmelisiniz. Rabbimiz İnşirah 
Suresinde şöyle diyor: “Doğrusu her güç-
lüğün yanında bir kolaylık vardır. O halde 
önemli bir işi bitirince hemen diğerine ko-
yul.” Size düşen iş, “Ya niyet, ya kısmet” di-
yerek yola çıkmak, zorluklarla karşılaştığı-
nızda yılmadan bir daha, bir daha diyerek 
devam etmektir. Meşhur Batılı bir yazarın 
şu sözü kulaklarınıza küpe olsun: 
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“Hep denedin, hep yenildin… 

Olsun... 

Gene dene, gene yenil, daha iyi yenil...” 

Bizim bir şairimiz de ne diyor:

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader 
vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar 
vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar 
vardır

Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı 
bir çınar vardır

Sevgili 

En sevgili

Ey sevgili”

İşte bunun için bize denemekten hiç bık-
mayan, her yenilgisini öğrenmeye, daha 
iyisini yapacak tecrübeye dönüştürüp he-
deflediği zaferin basamağı haline getiren 
ve nihayetinde de Allah’ın izniyle tuttuğu-
nu koparan bir gençlik lazım.

En Az Bir Yabancı Dil Öğrenin

Gençler!

Bir başka önemli husus, dil öğrenmektir. 
Tüm gençlerimizden en az bir yabancı dil 
öğrenmelerini bekliyorum. Bundan kastım 
da sadece İngilizce değildir. Arapça, Rusça, 
Çince, Farsça, Fransızca veya bir başka dil; 

hiç fark etmez, mutlaka en az ikinci bir dili 
öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncı-
nın, bir elçinin, bir paşanın, velhasıl her 
kademedeki devlet görevlisinin ve bu geniş 
coğrafyada iş yapan bir tüccarın, en az 6-7 
dili iyi derecede bildiği anlatılır.  

Hedeflerimize, sadece memleketimizde 
oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşa-
mayız. Gençlerimizin, geri dönmek ve 
benliklerine sahip çıkmak kaydıyla, diğer 
ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazan-
malarını önemsiyorum. Bunun yanında, 
Osmanlıcayı, en azından yüzünden oku-
masını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 
yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabe-
lerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bil-
meniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük 
bir birikimi kullanamayan gençlerimizin, 
arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergi-
leyebilmeleri çok zordur. 

Son olarak finansal okuryazarlığın ve do-
layısıyla matematiğin altını çizmek istiyo-
rum. Büyük filozof Platon’un akademinin 
kapısında “Matematik bilmeyen giremez” 
yazıldığı söylenir. Hangi alanda faaliyet 
gösterirseniz gösterin, eğer sayılarla aranız 
iyi olmazsa, eğer bilançoları, gelir-gider 
defterlerini ve nakit akışlarını okuyamaz-
sanız, iş hayatında başarılı olamazsınız. 
Aynı şekilde, eğer kârdan, zarardan, top-
lama ve çıkarmadan anlamazsanız, işinizi 
yürütemezsiniz. Tüm bunları hayat felse-
fenizle birleştiremezseniz de yönetemezsi-
niz, sadece yönetilirsiniz. Halbuki biz, yö-
netilen değil yöneten bir gençlik görmenin 
hayaliyle yaşıyoruz. Matematiğin bir pozi-
tif bilim olmadığını, temel bilim olduğunu, 
Osmanlı’da yöneticilerin aynı zamanda iyi 
birer matematikçi olduğunu hatırlatmak 
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isterim. Hele bugün rakamlarla aranızı iyi 
tutmanız çok daha önemlidir. 

Gençler!

Bu anlattıklarımızın hepsi elbette önemli… 
Ama en önemlisini, sizin asıl sorumluluk-
larınızı sona sakladım. Bunlar olmadan, 
diğerleri temeli olmayan bir bina gibidir; 
her an yıkılıp gidebilir. Bu sorumluluk-
ları, kendi sözlerimle değil de, Hazreti 
Lokman’ın oğluna tavsiyeleriyle ifade et-
mek istiyorum. 

“Allah’a şirk koşma… Günahtan ve yalan-
dan sakın… Namazını dosdoğru kıl… Töv-
beyi geciktirme… Selama, duaya, gülümse-
meye önem ver… Kasılarak yürüme… Bağı-
rarak konuşma… İlim meclislerine katıl… 
Cahilden ve kötü komşudan uzak dur… 
Erken kalk… Az konuş, sözünü dağıtma… 
İstişare et… Doğru arkadaşlar seç… Tembel 
olma… Acele etme… Şefkatli ve ikramsever 
ol… Başa gelene sabret…”

Evet, sizlerden işte böyle bir genç olmanızı 
bekliyoruz. 

Sözlerimizi, üstad Necip Fazıl’ın gençleri-
mize çağrısıyla bitirelim mi?

“Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, 
aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, 
irfanına, idrakine sahip bir gençlik… Kim 
var diye seslenilince, sağına ve soluna bak-
madan, fert fert ‘Ben varım!’ cevabını veri-
ci, her ferdi, ‘Benim olmadığım yerde kim-
se yoktur’ fikrini besleyici bir dava ahlakı-
na kaynak bir gençlik… Zifiri karanlıkta, 
ak sütün içindeki ak kılı farkedecek kadar 
gözü keskin ve gerçek kahramanlık made-

niyle sahtesini ayırdetmekte kuyumcu us-
tası bir gençlik… 

Genç adam!…

Bundan böyle senden beklediğim şudur: 
Tabutumu, öz ellerinle musalla taşına ko-
yarken, Anadolu kıtası büyüklüğündeki 
dava taşını da gediğine koymayı unutma 
ve bunu tek vasiyetim bil… Allah’ın selamı 
üzerine olsun…”

Evet, Allah’ın selamı üzerinize olsun.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı, 
2023 Gençlik Şurası kapsamında gerçekleş-
tirdiği toplantılar, hazırladığı raporlar için 
tebrik ediyorum. Bu güzel faaliyetlerin icra-
sında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak 2023’ü, hem hedeflerimiz 
itibariyle, hem de tarihe kalıcı bir iz bı-
rakmak için çok iyi bir şekilde değerlen-
dirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, Başbakan 
Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nun koor-
dinasyonunda, 2023 kutlamaları için cid-
di bir hazırlık yürütüyoruz. Yurt içinde ve 
yurt dışında pek çok faaliyeti kapsayan bu 
kutlamaların, nereden geldiğimizin, nere-
de bulunduğumuzun ve nereye gittiğimi-
zin derli toplu bir muhasebesine de imkân 
vereceğine inanıyorum. 

Sizlerden 2023 kutlama etkinliklerine sa-
hip çıkmanızı istiyorum. Fikri ve fiili katkı-
larınızla bu sürecin, ülkemize, milletimize, 
cumhuriyetimize yakışır bir şekilde geç-
mesini sağlamanızı bekliyorum.  

Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymet-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.  Sizlere Meclis çalış-
malarında, başarılı ve verimli bir hafta te-
menni ediyorum. 

Bizim de, geçtiğimiz hafta, her zaman ol-
duğu gibi, hatta her zamankinden daha yo-
ğun bir mesaimiz oldu. Geçtiğimiz haftaya 
önce Milli Güvenlik Kurulumuzun, hemen 
ardından da Bakanlar Kurulumuzun top-
lantısıyla başladık. Bu toplantılarda, iç ve 
dış güvenlik konularının yanısıra, olağa-
nüstü halin 5’nci defa uzatılması kararını 
aldık. Aslında Bakanlar Kurulundaki gün-

İdlib’deki Operasyon Büyük 
Ölçüde Neticelendi, Yeni 

Hedefimiz Afrin

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 24 Ekim 2017
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demimiz çok daha yoğundu, ancak Mec-
lis’teki gensoru oylaması sebebiyle, biraz 
erken bitirmek zorunda kaldık. 

Salı günü Polonya’ya günübirlik resmi zi-
yaretimiz oldu. Önceki hafta Ukrayna ve 
Sırbistan’a yaptığımız ziyaretlerin tamamla-
yıcısı mahiyetindeki Polonya programımız 
da, hamdolsun gayet başarılı ve verimli geçti. 

Çarşamba günü 40’ıncı defa muhtarları-
mızla birlikteydik. Perşembe günü Nijerya 
Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Buha-
ri misafirimizdi. Cuma günü, İstanbul’da, 
çok önemli bir zirveye, D-8 Zirvesine ev 
sahipliği yaptık. Rahmetli Erbakan Hoca-
mızın öncülüğünde kurulan D-8 oluşumu, 
aradan geçen 20 yıllık sürede, maalesef ar-
zu ettiğimiz güce ve etkinliğe ulaşmadı. Bu 
toplantıda, D-8’in hem üyesi sayısı olarak 
genişlemesi, hem de karar alma sisteminin 
esnetilmesi konusunda çeşitli tekliflerimiz 
oldu. Şayet bu tekliflerimiz kabul edilirse, 
dönem başkanlığını üstlendiğimiz D-8’in 
hızla küresel ölçekte söz sahibi, etki sahibi 
bir yapı haline geleceğine inanıyorum. 

Cumartesi günü İbn Haldun Üniversitesi-
nin Uluslararası Medeniyetler Şurası ile E-
senler Belediyemizin Uluslararası Şehir ve 
Sivil Toplum Zirvesi toplantılarına iştirak 
ederek, görüşlerimizi ifade ettik. 

Pazar günü, İstanbul’daki ilçe teşkilatları-
mız ve belediye başkanlarımızla bir istişa-
re toplantısı yaptık. Aynı gün, Gençlik Kol-
larımızın 2023 Gençlik Şurasına katılarak, 

gençlerimizin heyecanlarını, vizyonlarını, 
enerjilerini bir kez daha görme imkanı 
bulduk. 

Dün de, anısına yapılan 6 bölümlük bir te-
levizyon programının tanıtım toplantısı ve-
silesiyle, Bosna’nın büyük lideri, komutanı, 
devlet ve fikir adamı Aliya İzzetbvegoviç’i, 
14’üncü ölüm yıldönümünde rahmet ve 
hasretle yâd ettik. 

Tabii, tüm hafta boyunca ayrıca pek çok ya-
bancı ve yerli ismi kabul ettiğimiz görüşme-
ler gerçekleştirdik. Görüldüğü gibi, ülkemiz 
ve milletimiz için her günümüzü, her saa-
timizi, her dakikamızı en güzel, en verimli 
şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Milli Gelir Bakımından Dünyanın 
17’nci Ekonomisiyiz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin içeride ve dışarıda terör örgüt-
leriyle, onları gizli-açık destekleyen güç-
lerle mücadele ettiği bir dönemde, asıl he-
deflerimizden, asıl vizyonumuzdan da as-
la taviz vermememiz gerekiyor. Ekonomi, 
bunların başında geliyor. Yılın ilk 6 ayında 
elde ettiğimiz yüzde 5,1 oranında büyüme, 
hem bize moral vermiş, hem de uluslara-
rası alanda ülkemize olan bakışı olumlu 
yönde değiştirmiştir. Şu anda toplam mil-
li gelirimiz bakımından dünyanın 17’nci 
ekonomisiyiz. Şöyle küçük bir sıçrayışla, 
küçük bir hamleyle kısa sürede 15’incili-
ğe yükselmememiz için bir sebep yoktur. 
Ardından da, asıl hedefimiz olan ilk 10’a 
doğru çalışmaya devam edeceğiz. 
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İhracatımızdaki artış, düzenli olarak sü-
rüyor. Geçtiğimiz yıl 142,5 milyar dolar-
da kalan ihracatımız, bu yıl, en son Eylül 
ayı itibariyle yıllık bazda 153 milyar dola-
rı aştı. İstihdamda, geçtiğimiz yıla göre 1 
milyon 120 bin kişilik artışla, tarihimizin 
en yüksek istihdam sayısı olan 29 milyona 
yaklaştık. Ancak, gençlerimiz ve kadınları-
mız arasında çok daha hızlı şekilde gözle-
nen istihdama katılım düzeyinin yüksek-
liği sebebiyle, henüz tek haneli oranlara 
ulaşamadık. İnşallah, en kısa sürede bu 
hedefimizi de hayata geçireceğiz. 

Turizmde, geçtiğimiz yıldaki kayıplarımızı 
önemli ölçüde telafi etmeye başladığımız 
bir sezon geçiriyoruz. Önümüzdeki sezon-
da, çok daha iyi bir noktaya geleceğimize 
inanıyorum. 

Aynı şekilde inşaat sektörü, beyaz eşya sa-
tışları, açılıp-kapanan şirket sayısı gibi tüm 
veriler, ekonomide olumlu yönde bir seyre 
işaret ediyor. Bankaların tüm direnişine 
rağmen, getirdiğimiz yeni sistemle, reel 
sektörün kredi kullanma şartlarını kolay-
laştırdık ve kredi hacmini genişlettik. Her 
kesime yönelik geniş bir teşvik paketiyle, 
bu rahatlamayı destekledik. Böylece, pi-
yasanın en büyük şikâyeti olan nakit sıkı-
şıklığının giderilmesi yönünde önemli bir 
adım atmış olduk. 

Bu arada, Merkez Bankası’ndaki döviz ve 
altın varlıklarından oluşan rezervimiz de, 
uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Rezervlerimizi, inşallah 
en kısa sürede, yeniden 130 milyar doların 
üzerine çıkartacağız. Kamu maliye politi-

kasından elbette taviz vermeyeceğiz, ama 
bunu büyümemizi engelleyecek, milleti-
mizi huzursuz edecek bir şekilde de asla 
yapmayacağız. Ekonominin her alanında, 
yerli ve milli bir anlayışla, daha fazla üre-
tim, daha fazla istihdam, daha fazla ihra-
cat, daha yüksek teknoloji için çalışmayı 
sürdüreceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştı-
rana kadar bize durmak, dinlenmek yok. 

Değerli arkadaşlar,

2019 hazırlıkları çerçevesinde üzerinde 
dikkatle durmamız gereken hususlardan 
biri de, reform sürecini kesintisiz devam 
ettirmektir. Bu konuda önümüzde önem-
li bir fırsat vardır. Bilindiği gibi, 2019 
Kasım’ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı 
seçimi öncesinde, yeni sisteme geçişi sağ-
layacak uyum yasalarının çıkartılması ge-
rekiyor. 16 Nisan’da başardığımız yönetim 
sistemi değişikliğini, önümüzdeki dönem-
de “yönetim reformuyla” taçlandırmalı-
yız. Uyum yasalarını, sadece anayasa ve 
kanunlardaki eski sisteme dair ifadelerin 
yenisiyle değiştirilmesi olarak anlar ve uy-
gularsak, bu fırsatı heba etmiş oluruz. Tam 
tersine, uyum yasalarını, aynı zamanda 
köklü bir yönetim reformu haline dönüş-
türerek, ülkemize tarihi bir katkı daha ya-
pabileceğimize inanıyorum. 

Sadece Günü Kurtarmaya Yönelik 
Hiçbir Adım Bizim Yol Haritamız 
Olamaz

Şu gerçeği kabul etmeliyiz. Geçtiğimiz 15 
yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen 



Recep Tayyip ERDOĞAN

134

hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. 
Dikkat ediniz, devletin büyük olması fark-
lıdır, güçlü olması farklıdır; obez olma-
sı, hantal olması, verimsiz olması daha 
farklıdır. Bizim devletimiz elbette büyük 
olacaktır, güçlü olacaktır. Ama hantallığın, 
kaynak ve zaman israfının, daha pek çok 
hastalığın sebebi olan obezlikten devleti-
mizi kurtarmamızın şart olduğu da bir ger-
çektir. Ancak bu şekilde devlet yönetimini 
daha sağlıklı, daha etkin, daha hızlı, daha 
verimli hale getirebiliriz. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ge-
çiş için gereken uyum yasalarını hazırlar-
ken, işte bu bakış açısıyla hareket etmeli-
yiz. Yoksa, sadece Başbakanlığın ve Bakan-
lar Kurulunun adını Cumhurbaşkanlığı, 
şu veya bu mevzuatın adını Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi olarak değiştirilmesi 
tek başına bizi bir yere götürmez. Bu rutin 
bir işlemdir. Bize lazım olan ise reform ma-
hiyetindeki düzenlemelerdir. AK Parti’nin 
15 yılda Türkiye’de böylesine köklü bir de-
ğişime imza atmasının gerisinde, hiçbir za-
man kaybetmediği reformcu ruhu vardır. 
Yapısal dönüşümlere imza atma amacı ta-
şımayan, sadece günü kurtarmaya yönelik 
hiçbir adım bizim yol haritamız olamaz. 
Artık üzerine ciddiyetle eğilmemiz gerek-
tiğine inandığım uyum yasalarıyla ilgili 
çalışmalarımızı, işte bu yaklaşımla yürüt-
meli ve hayata geçirmeliyiz. Unutmayınız, 
fırsatın kazası olmaz. Onun için önümüz-
deki bu yönetim reformu fırsatını çok iyi 
kullanmalıyız. 

Kardeşlerim, 

Tabii, bu reform çabalarında bizi en çok 
uğraştıracak engel, yine ana muhalefet 
partisi olacaktır. AK Parti olarak, iktidara 
geldiğimiz günden beri, ana muhalefet di-
ye karşımıza çıkan anlayışın çapsızlığın-
dan, tembelliğinden, sığlığından şikâyet 
ettik, hala da ediyoruz. Ana muhalefet par-
tisinin bu hali bizim için ne kadar büyük 
bir şanssa, ülkemiz için o kadar büyük bir 
şanssızlıktır. 

Her zaman ifade ediyorum, seçimlerden 
projelere kadar her konuda biz ana muha-
lefetle değil, kendi kendimizle yarışıyoruz. 
Öyle ki, rehavete kapılmamak için başarı 
çıtasını sürekli yükseltiyoruz. İşte en son 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu çıtayı 
yüzde 50’nin üzerine kadar çıkardık. Biz 
çalışmalarımızı, önümüzdeki seçimleri 
değil, ülkemizin yarım asırlık, bir asırlık 
geleceğini düşünerek yürütüyoruz. Bunun 
için de, gerekirse gece gündüz çalışma pa-
hasına, ülkemize ve milletimize karşı so-
rumluluklarımızı yerine getirmek mecbu-
riyetindeyiz. Ancak, öyle hadiselerle karşı-
laşıyoruz ki, ne kadar üzerinde konuşmak 
istemesek, ne kadar karşımızdakilerin ce-
haletine veya art niyetine bağlasak da, mil-
letimizle paylaşmadan olmuyor. 

Müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesiyle 
ilgili hadise, bunlardan biridir. CHP’lilerin 
bu konuda yürüttükleri muhalefet tarzı ve 
üslubu, milletten, milletin değerlerinden, 
tarihinden, kültüründen ne kadar kopuk 
olduklarını bir kez daha ortaya sermiştir. 
Memleketin ve milletin hayrına her ko-
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nuda olduğu gibi, bu hususta da Anayasa 
Mahkemesine gitmeleri bizi şaşırtmadı. 
Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmet-
tir, kimilerinin uzmanlık alanı da mah-
keme kapılarını aşındırmaktır. Anayasa 
Mahkemesini olur olmaz sebeplerle meş-
gul etmek de CHP’nin ihtisas alanı haline 
dönüştü. Haklarıdır, elbette saygı duyarız. 
Ama bu meseleyi tartışma biçimlerine as-
la saygı duymadık, duymayacağız. Böyle 
bir konuyu çocuk gelinlerden çok eşliliğe 
kadar, akla, mantığa, hakikatlere aykırı ze-
minlere çekenleri milletimize teşhir etmek 
boynumuzun borcudur. 

CHP Anlayışının Miadı Artık 
Dolmuştur

Türkiye’de laiklik kavramıyla ilgili olum-
suz bir algı varsa, bunun en büyük sebebi, 
ana muhalefet partisinin, ta tek parti döne-
minden beri kavramı yanlış yere oturtma 
çabasıdır. Bu bir eseri cehalettir. Laikliği 
milletin değerlerine, tarihine, kültürüne 
karşı bir kalkan haline getirmeye çalışır-
sanız, elbette hoşnutsuzluk ortaya çıkar. 
Halbuki, devletin dini inançlar karşısın-
daki tarafsızlığı anlamında laiklik, bizim 
de kabul ettiğimiz ve uygulanması gerek-
tiğine inandığımız bir kavramdır. Olur ol-
maz her konuyu laiklik üzerinden eleşti-
ren, kendisinden başka herkesi bu kavram 
üzerinden hizaya sokmaya çalışan CHP 
anlayışının miadı artık dolmuştur. Milleti-
mizin, 15 yıllık AK Parti iktidarının uygu-
lamalarına bakarak, CHP’nin bu husustaki 
riyakârlığını gördüğüne inanıyorum. 

Ana muhalefet partisinin milleti laiklikle 
aldattığı, hatta böldüğü o karanlık deviler 
artık sona ermiştir. Darbelerin, cuntaların, 
vesayet girişimlerinin kılıfı haline dönüş-
türülen bu kavramı, AK Parti olarak yer-
li yerine oturttuğumuzu düşünüyorum. 
Türkiye’nin geleceğinde, özellikle de Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kimse 
bu tür istismarlar üzerinden kendisine a-
lan açamayacaktır. Belki de, CHP’nin bam-
başka gayelerle sürekli gündemde tuttuğu 
laiklik tartışmasının ülkemize en hayırlı 
neticesi, işte bu olmuştur. 

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren dü-
zenlemenin ayrıntılarını burada tekrar 
anlatacak değilim. Zira akıl sahibi olan 
herkes bu düzenlemenin gayesini anlar. 
Köy muhtarlarına varıncaya kadar herkes 
nikâh kıyabiliyor değil mi? Bunu derken, 
sakın ha muhtarlarımızı küçümsediğim 
anlaşılmasın. Muhtarlarımız benim başı-
mın tacıdır. Eğer nikâh kıyma yetkisi müf-
tü yerine, tapu kadastro müdürüne veya 
başka bir yetkiliye verilseydi, şimdi itiraz 
edenlerden hiç ses çıkmazdı. Bu milletin 
kültür değerleri, medeniyet mantığı, CHP 
değerleriyle uyuşmuyor. Uyuşmadığı için 
de, hiçbir zaman milletimizi bunlar yanla-
rına alamıyorlar. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesinde 
ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe 
kat ettikçe, bir takım mahfillerde ülkemi-
ze yönelik hırsın, kinin, tepkinin dozunun 
arttığını görüyoruz. Vize krizinden köpek-
le aramaya, örtülü ambargoların kapsam-
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larının genişletilmesinden teröristlere 
özel himaye sağlanmasına kadar pek çok 
örneğini gördüğümüz bu tavır, bizim doğ-
ru yolda olduğumuzun ispatıdır. Böyle bir 
ortamda, eğer sırtımız sıvazlansaydı, eğer 
bizi yere-göğe koyamasalardı, asıl o zaman 
şapkayı önümüze koyup, “Ne yapıyoruz 
biz” diye düşünmemiz lazımdı. Demek ki, 
isabetli bir güzergâhta yürüyoruz. 

Örneğin, işte stratejik ortağımız Amerika, 
defaatle görüşmemize rağmen, Suriye’de 
terör örgütü PYD ve YPG’yle birlikte Rak-
ka operasyonunu yaptı. PYD ve YPG’nin, 
PKK’yla bir bağlantısının olmadığını id-
dia ediyorlar.  Ey Amerika! Peki, Rakka’da 
bölücü terör örgütünün paçavraları ile 
elebaşlarının dev posterlerinin asılmasını 
nasıl izah edeceksin? Biz söyledik inanma-
dın, şimdi her şey ordada. 3 bin 500 tır do-
lusu silah sadece Rakka operasyonunda mı 
kullanıldı?

Şimdi İdlib’deki operasyon büyük ölçüde 
neticelendi. Yeni hedefimiz Afrin. Tüm te-
rör unsurları bizim için tehdittir.  Ülkemiz 
için tehdit oluşturacak her türlü oluşuma 
karşı gerekli adımları atmaya kararlıyız.  
Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. 
Hep söylediğim gibi; bir gece ansızın gele-
biliriz, bir gece ansızın vurabiliriz. 

Almanya’da terör örgütü mensupları gös-
teri düzenliyor, Alman polisi resmi sos-
yal medya hesabından, “Bu akşam sizin 
için görevdeyiz” diye mesaj yayımlıyor. 
Fransa’da devlet televizyonu binasına bö-
lücü terör örgütünün başının posteri asılı-
yor, polis sadece izlemekle yetiniyor. Hani 

Avrupa Birliği üyeleri PKK’yı terör örgütü 
ilan etmişti! Neyi izliyorsunuz, neyi seyre-
diyorsunuz, o paçavraları neden indirmi-
yor sunuz? 

Hani Siz Demokrasinin 
Beşiğiydiniz!

FETÖ’yle irtibatı ve belki iltisakı sebebiyle 
birisini gözaltına alıyorsunuz, kendisini 
istemeye yüzleri tutmadığı için olsa gerek, 
“Diplomatik dokunulmazlığı var” diye te-
lefonuna sahip çıkıyorlar. Ajanlık faaliyeti 
sebebiyle yakayı ele vermiş isimler konu-
sunda, “Sivil toplum kuruluşu temsilcisiy-
di, medya mensubuydu, iyi insandı, güzel 
vatandaştı” gibi güzellemelerle hedef sap-
tırılmaya çalışılıyor. 

İşte buyurun,  Başkonsoloslukta yakalanan 
şahısla, çok savundukları ve Türkiye’nin 
Soroz’u durumunda olan kişinin bağlan-
tıları ortaya çıktı. Siz, kime neyi yutturu-
yorsunuz? Bakıyorsunuz, Taksim olayla-
rının arkasında bu şahıs var.  Bunlar belli 
yerlere ciddi miktarda kaynak aktarmışlar. 
Türkiye’yi içeriden vurmaya gayret eden-
lere karşı milletçe dik ve kararlı duraca-
ğız. Tabii ki burada, yargı makamlarının 
hukuk çerçevesi içerisindeki hassasiyeti 
en büyük güvencemizdir. Bu işin takipçisi 
olacağız. 

Irak’ta bizzat kendi ismiyle, Suriye ise 
PYD-YPG-SDG gibi isimlerle bölücü te-
rör örgütünü destekliyor, silahlandırıyor-
lar. Güya operasyon yaptıkları ve bölücü 
terör örgütünün kontrolüne bıraktıkları 
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bölgede, oraya sevk ettikleri silah yüklü 
tır sayısı kadar dahi DEAŞ’lı terörist yok. 
Her terörist için bir tır silah gönderdikleri 
yalanına bizi inandırmaya çalışacak kadar 
da pişkince bir tavır içindeler. Rakka’da su-
çüstü yakalanınca da hemen “Teröristbaşı 
saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir” 
açıklamasıyla kendilerini kurtarmaya ça-
lışıyorlar. Hani siz demokrasinin beşiğiy-
diniz! Sizin gücünüz, Tayyip Erdoğan’ın 
13 tane korumasına mı yetiyor? Bu koru-
malar arasında hayatında ABD’ye gitme-
yenler dahi var. Bir diğer taraftan da, bir 
bankamızın 6 kere Amerika’ya girip-çıkan 
görevlisini 7. kez girişinde gözaltına alıyor-
lar. Bunları itirafçı yapmak için olmadık 
oyunlara başvuruyorlar. Yaşanan tüm ge-
lişmelerin takipçisiyiz.  Biz dünyayı ayağa 
kaldırmasını da biliriz, bunların hepsini 
de açıklayacağız. 

Buradan Irak ve Suriye’deki tüm kardeş-
lerimize seslenmek istiyorum. Bugüne ka-
dar bölgede batılı emperyalistlerin sözüne 
kanarak harekete geçmiş olup da hüsrana 
uğramayan kimse yoktur. Günübirlik kaza-
nımlar uğruna binlerce yıllık kardeşlikleri, 
kader birlikteliklerini yıkanlar büyük bir 
yanlış içindedir. Yarın her şey bitip, herkes 
evine döndüğüne, bu kadim coğrafyada 
Türkler, Araplar, Kürtler ve diğer gruplar 
olarak başbaşa kaldığımızda, acılarımızı 
da, sevinçlerimizi yine birlikte paylaşmak 
durumundayız. Soruyorum buradan; Ku-
zey Irak’taki Bölgesel Yönetim Türkmenle-
rin ve Arapların haklarını gasp ederek elde 
ettiği kazanımlarla huzura ve refaha erece-
ğini mi sanıyor? Aynı şekilde, mezhepçi-
lik fitnesini körükleyerek kardeşi kardeşe 

düşman edenler, bu şekilde kendileri için 
parlak bir gelecek inşa edebileceklerini mi 
düşünüyorlar? Bölgede, Türkiye gibi bir 
ülkeyi karşısına alan hangi girişimin başa-
rıya ulaşma şansı olabilir?

Bizim, etnik ve inanç yapıları bakımından 
dünyanın en karmaşık coğrafyaları olan 
Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Kafkasya’da 
asırlık yönetim tecrübelerimiz var. Han-
gi girişimden ne tür felaketler çıkacağını, 
asırlar boyunca bizzat yaşayarak öğrendik. 
Her zerresi terle, kanla, gözyaşıyla örül-
müş bu büyük birikimin ışığında diyoruz 
ki, Irak’ta ve Suriye’de kurulmaya çalışılan 
terör yapılarından ve ayrılıkçı hareketler-
den coğrafyamıza hayır gelmez. 

Biz Birbirimize Zulmettikçe 
Ağıtlar Hep Türkçe, Arapça, 
Kürtçe Olacaktır

Biz birbirimizle uğraştıkça, biz birbirimi-
ze zulmettikçe ağıtlar hep Türkçe, Arapça, 
Kürtçe olacaktır; zafer çığlıklarının hangi 
dillerde olacağını ise sizlerin takdirine bı-
rakıyorum. Bakınız, Suriye’nin yüzde 25’i 
PYD-YPG terör örgütünün, yüzde 10’u 
DEAŞ terör örgütünün kontrolünde… Ken-
disini o toprakların sahibi sanan rejimin 
kontrol sahası, Rusya’nın güçlü desteğine 
rağmen, ülkenin yarısını bile bulmuyor. 
Bize göre gerçek Suriye sevdalıları olan 
ılımlı muhalifler ise ülkenin yüzde 20’sine 
yakın bir alanda söz sahibi... Böyle bir Suri-
ye kimin işine yarar? Böyle bir param par-
ça olmuş bir ülke kime fayda sağlar? Su-
riye halkına olmadığı kesin… Bu ülkenin 
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en büyük komşusu ve halkının öz kardeşi 
Türkiye olarak biz de karşımızdaki manza-
radan memnun değiliz.

Deyrizor’da petrol kuyularını kimler işgal 
etmiş durumda? Bölücü terör örgütü PKK. 
Kim sayesinde? Takdirinize bırakıyorum. 

Sevinç naralarının yükseldiği yerlere 
baktığımızda, dün DEAŞ’ın, bugün PYD-
YPG’nin hakim olduğu bölgeler olduğunu 
görüyoruz. Bir de ülke dışından gelen se-
vinç naraları var ki, işin o tarafı daha da 
üzüntü verici… Irak’ın ve Suriye’nin harap 
olmasını gözyaşıyla ve tarifsiz bir yürek 
acısıyla izleyenler ile ellerini ovuşturarak 
takip edenler öyle ayan beyan ortada ki, as-
lında anlatmaya dahi gerek yok. 

Biz, işte bu kötü manzarayı, kökenine ve 
meşrebine bakmaksızın tüm bölge insan-
larının hayrına olacak şekilde değiştir-
mek için mücadele ediyoruz. Bölgemizde 
yaşayan tüm kardeşlerimizin, bizim bu 
niyetimizi bildiklerine ve kalpleriyle bizi 
desteklediklerine eminiz. Rabbime, tüm 
kardeşlerimizi basiretsiz yönetimlerin, ka-
na susamış terör örgütlerinin, ruhunu ve 
bedenini kiraya vermiş kadroların elinden 
kurtarması için dua ediyorum. 

Bu duygularla, bir kez daha Meclisimizin 
yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyo-
rum. Grubumuza ve tüm milletvekillerine 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Sevgili Konyalılar, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
ve yol arkadaşlarım, aziz kardeşlerim, 
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hasretle selamlıyorum. Toplantımızın 
şehrimize, partimize ve ülkemize hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar Konya’da AK Parti teşkilat-
larımızda görev yapmış tüm kardeşlerime 

en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete 
irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet 
ve mağfiret diliyorum. 

En son 16 Nisan halkoylamasından 2 gün 
önce Konya’ya gelmiş, sizlerle hasbihal 
etmiştik. Bugün de önce toplu açılış töre-
nimizde milletimizle hasret giderdik, ar-
dından valilik ve belediye ziyaretlerimizi 

Ey Kılıçdaroğlu! Demokrasilerde 
Seçim Zamanı Bellidir, Siz 

2019’daki Seçimlere Hazırlanın

AK Parti Konya Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı | Konya | 28 Ekim 2017
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yaptık, şimdi de genişletilmiş il divanı top-
lantımızı icra ediyoruz. Buradan sonra da 
hemen aşağı katta, milletvekilimizin evla-
dının düğününde nikâh şahitliği yaparak, 
buradaki programımızı tamamlayacağız. 
Her zaman olduğu gibi bu defa da bizi sev-
gisiyle, coşkusuyla, muhabbetiyle bağrına 
basan, kucaklayan Konya’mıza, bir kez da-
ha şükranlarımı sunuyorum. 

Biz, siyasete milletimizle birlikte başladık, 
milletimizle birlikte bugünlere geldik, in-
şallah hedeflerimize de yine milletimizle 
birlikte ulaşacağız. Konya, en başından be-
ri bizim yanımızda dimdik durdu. İçeride 
ve dışarıda adeta 7 düvele karşı verdiğimiz 
mücadelede Konya’dan aldığımız destek 
ve güç, bizim için çok önemlidir. Konya bi-
zi hiç yalnız koymadı. Her zaman yanımız-
da oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten em-
niyete, ulaşımdan enerjiye kadar tüm alan-
lardaki yatırımlarda Konya öncü ilimiz ol-
muştur.  Yüksek hızlı deyince ilk aklımıza 
gelen il, Konya’dır. Konya’mız yüksek hızlı 
trene geçtiğimiz yıllarda kavuştu. Bugün 
milyonlarca insan hızlı treni kullanıyor. 

Tabi bunlar yeterli mi? Yeterli değil. 
Konya’yı medeniyetler yarışında çok da-
ha farklı bir konuma oturtmak istiyoruz. 
Konya bir Selçuklu başkentidir.  Selçuklu 
başkenti olarak da hak ettiği hizmetleri al-
mıştır ve alacaktır. 

Kardeşlerim,

Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alan-
da, tarihinin en önemli imtihanlarından 
birini veriyor. Bu süreçte en büyük üzün-

tülerimizden biri, Türkiye’nin ana muhale-
fet gibi, demokrasilerde çok önemli görev 
üstlenen bir makamının adeta boş durum-
da olmasıdır. Karşımızda,  varlık gayesi 
ana muhalefet olarak kalmak olan bir si-
yasi parti bulunuyor. Böyle olduğu için de 
ana muhalefet partisi, ülkenin ve milletin 
hiçbir meselesiyle ilgilenmiyor, hiçbir pro-
je üretmiyor, hiçbir fikir ortaya koymuyor. 
Şimdi de erken seçimi dillendirmeye baş-
ladılar. Seçimin zamanı bellidir. 7 Haziran 
sonrası olduğu gibi, ancak siyasetin dü-
ğümlendiği dönemlerde erken seçime baş-
vurulur. Zaten 1 Kasım seçimlerinde CHP 
rezil rüsva oldu. Ekonomimiz gayet iyi gi-
diyor, böyle bir ortamda asla erken seçime 
gidemeyiz. Şu anda azimle, kararlılıkla ge-
leceğe yürüyoruz. 

Demokrasilerde seçim zamanı bellidir. 
Ey Kılıçdaroğlu! 2019’daki seçimler 
için hazırlığını yap.  AK Parti kadrosu, 
Allah’ın izniyle 2019’daki seçimlerde 
destan yazacaktır.

Ne Zamandan Beri Erken Seçim 
Demokrasinin Namusu Oldu?

Ana muhalefet partisinin bugüne kadar 
sadra şifa olacak tek bir söz, yapıcı eleşti-
risi yok… Varsa yoksa kendi iç çekişmeleri, 
kendi iç meseleleri… Onun dışında, dünya 
yansa umurlarında değil… Haa… Hakla-
rını da yememek lazım… Zaman zaman, 
kendi fildişi kulelerinden kafalarını şöyle 
bir çıkarıp iki kelam ettikleri de olmuyor 
değil… Ana muhalefetin başındaki zat, geç-
tiğimiz günlerde, bu şekilde kafasını kal-
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dırdı ve lütfedip iki hususta görüş beyan 
etti.  Önce, “Erken seçim için hodri mey-
dan” çağrısı yaptı, ardından da “Bu çağrı-
yı demokrasinin namusunu korumak için 
yapıyoruz” dedi. Allah Allah, ne zamandan 
beri erken seçim demokrasinin namusu ol-
du? Önce sen bu namus kavramını bir öğ-
ren de meydana öyle çık. Ağızları açıldığı 
zaman, bizim ahlak değerlerimizin tama-
men tersi bir dil kullanırlar, ondan sonra 
da demokrasinin namusundan bahsedeler. 
Eğer “Demokrasinin namusu” diyorsanız, 
müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesi-
ni ağzınıza sakız yapmazsınız. Bu konuyu 
Anayasa Mahkemesi’ne götürüyorlarmış, 
ne diyelim, yolları açık olsun. 

Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine 
şöyle bir bakıyoruz, karşımıza çıkan man-
zara aynen şu: 2009 yılında İstanbul’da 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday 
olmuş, kaybetmiş. 2010 yılında, Anayasa 
değişikliğiyle ilgili halkoylamasında “ha-
yır” kampanyası yapmış, kendisi oy bile 
kullanamamış, kaybetmiş. 2011 yılında, 
milletvekili seçimine girmiş, kaybetmiş. 
2013 yılında, emniyet-yargı darbe girişi-
mine her türlü desteği vermiş, kaybetmiş. 
2014 yılında, önce mahalli idareler seçimi-
ne, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine gir-
miş, ikisinde de kaybetmiş. 2015 yılında, 
iki ayrı genel seçime girmiş, yine ikisinde 
de kaybetmiş. 2016 yılında, 15 Temmuz 
gecesi darbeciler tarafından açılan yollar-
dan bir yerlere saklanıp, neticeyi beklemiş, 
orada da kaybetmiş. Bu yıl, yine bir Ana-
yasa değişikliği halkoylamasında “hayır” 
kampanyası yaptı, yine kaybetti. 

Derler ki, “Tarihte bir şey iki defa gerçek-
leşirse; ilki trajedidir, ikincisi komedidir.” 
Şimdi, bu zat, tam 10 defa aynı akıbeti ya-
şamış; yani kaybetmiş… Konyalıların deyi-
miyle hep kösülmüş… Dolayısıyla, bu zatın 
durumu komedinin de ötesinde… Fıkra 
diye anlatsanız, insanlar gülmekten kırı-
lır; başarısızlık abidesi olarak dikseniz zi-
yaretçi rekoru kırar… Karşımızda o derece 
absürd bir portre var. Biliyorum ki, sizler 
bu durumu ikrah ederek takip ediyorsu-
nuz. Ama, maalesef, bu zatın taşıdığı un-
van sebebiyle, arada bir de olsa söyledikle-
rine cevap vermek icap ediyor. 

Kardeşlerim,

Türkiye’de seçimden kaçmayan, sandıktan 
korkmayan, her fırsatta millete gitmeyi si-
yasetinin merkezine koyan bir parti varsa, 
o da AK Parti’dir. Seçimlerin vaktinde ya-
pılması prensibini, istikrar ve güven orta-
mını muhafaza etmenin bir gereği olarak 
hep savunduk ve uyguladık. Ama geçtiği-
miz 15 yılda, ülkemizin her kritik döne-
minde, halkoylamasına giden de yine biz 
olduk. Tabii sırtında yumurta küfesi taşı-
mayan, ülkesine ve milletine karşı hiçbir 
sorumluluk hissetmeyen bu zatın, aklına 
geldikçe “erken seçim” demesinin sadece 
laftan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. 
Şimdi biz desek ki, “Hadi seçime gidelim”, 
inanın bana, kaçacak delik arar. Halbuki 
biz, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve 
güveni, ekonomimizin gelişmesi ve büyü-
mesi için, orta ve uzun vadeli planlar yapa-
bilecek şekilde önümüzü görmeye ihtiyacı-
mız olduğuna inanıyoruz. Türkiye, 2014 ve 
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2015’te ikişer seçim yaşadı, 2016’da tarihi-
nin en büyük seçimini yaparak istiklaline 
ve istikbaline sahip çıktı, 2017’de yönetim 
sistemini değiştirmek için sandığa gitti… 
Artık bir süre milletimizi ve piyasaları din-
lendirmemiz gerekmez mi? 

Mahalli idareler seçimini erken yapınca, a-
na muhalefet partisi tüm belediyeleri silip 
süpüreceğini mi sanıyor? Öyle bir ümitle-
rinin olmadığı gayet ortada…  Milletvekili 
seçimini erken yapınca, bu parti Meclis’te 
çoğunluğu mu elde edecek? Bu konuda da 
en küçük bir emare olmadığını kendileri 
de çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde aday olup ülkeyi mi yönetecek? El-
bette her gönülde bir aslan yatar ama bu, 
ana muhalefetin başındaki zat için hayalle-
rine dahi sığmayacak büyüklükte bir aslan 
olur.  Öyleyse bu çağrının anlamı ne? İna-
nın bana, hiçbir anlamı yok. Aklına gelmiş, 
öylesine söylemiş işte… Atalarımız “Yeni-
len pehlivan güreşe doymaz” der. Bunların 
da sırtı minderden kalkmadığı halde, şim-
di çıkıp erken seçimden bahsediyorlar.

Ömründe sorumluluk üstlenmemiş, SSK 
gibi kendisine emanet edilen bir kurumu 
dahi batırmış bu kişiden, mantıklı davra-
nışlar beklemek, herhalde eşyanın tabiatı-
na aykırı olur. Anadolu’da bu tip insanları 
mazur görürler, ne yaparsa yapsın, ne söy-
lerse söylesin kaale almazlar. Biz de ken-
disine böyle davranmak istiyoruz, fakat 
rahat durmuyor; Konyalıların deyimiyle 
bıdırdayıp duruyor. 

Demokrasinin Namusunu 
Kurtarmak İstiyorsanız, Her 
Fırsatta Demokrasiye Çelme 
Takmaktan Vazgeçin

Kardeşlerim, 

Ana muhalefetin başındaki bu zat, erken 
seçim çağrısını “Demokrasinin namusunu 
korumak için” yaptığını söylüyor. Şimdi 
ben buradan kendisine, geçmişten bugü-
ne demokrasinin namusunu nasıl kurta-
rabilecekleri konusunda birkaç hatırlat-
ma yapmak istiyorum. Siz demokrasinin 
namusunu, 2007 seçimleri öncesinde 27 
Nisan bildirisine itiraz ederek, hakim-
savcılara, öğretim üyelerine, gazetecilere 
brifinglerde ayar verilmesine karşı çıka-
rak kurtaracaktınız. Siz demokrasinin na-
musunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Cumhurbaşkanı seçtirtmemek için Meclis 
kapılarında barikat kuran kendi partilile-
rinize aldırmayıp o salona girerek kurta-
racaktınız. Siz demokrasinin namusunu, 
AK Parti’ye kapatılma davası açıldığında 
“Ankara’da hakimler varmış” diye bıyık 
altından gülmeyip, tüm gücünüzle bu hak-
sızlığa itiraz ederek kurtaracaktınız. Siz 
demokrasinin namusunu, tarihiniz boyun-
ca hep vesayet güçlerinin emrine girmek 
yerine milli iradeyi yücelterek kurtara-
caktınız. Siz demokrasinin namusunu, 17-
25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimini, 
“Acaba bize buradan ekmek çıkar mı” diye 
pusuda beklemek yerine, bizden önce eleş-
tirerek kurtaracaktınız. Siz demokrasinin 
namusunu, 15 Temmuz darbe girişimine 
“tiyatro” demek yerine, İstanbul’a indiği-
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niz anda ilk gördüğünüz tankın üstüne 
çıkıp milletinizle birlikte olduğunuzu ilan 
ederek kurtaracaktınız.  Şayet siz demok-
rasinin namusunu kurtarmak istiyorsanız, 
bunun için yapacağınız tek şey vardır. O 
da, her fırsatta demokrasiye çelme tak-
maktan vazgeçmektir, her fırsatta darbeci-
lere, cuntacılara, vesayetçilere göz kırpma-
yı bırakmaktır. Hani Diyojen, ne istediğini 
soran İskender’e “Gölge etme başka ihsan 
istemem” diyor ya, emin olun, demokrasi-
nin sizden tek talebi de üzerine gölge etme-
yi bırakmanız olacaktır. 

Bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden 
görevden alınan belediye başkanlarının 
yerlerine atanan kayyumları eleştirerek 
demokrasinin namusunu kurtarmıyor, sa-
dece terör örgütüne destek vermiş oluyor-
sunuz. AK Parti’nin kendi iç bünyesinde-
ki değişim ihtiyacının ürünü tasarrufları 
eleştirerek demokrasinin namusunu kur-
tarmıyor, sadece üzerinize vazife olmayan 
bir işe karışmış oluyorsunuz. 

Bunlar terör örgütünün arkasında olduğu 
kişilerle, yani HDP’lilerle sözde adalet yü-
rüyüşü yapmadılar mı? 

Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle; 
AK Parti’nin kendi bünyesinde, bazı bele-
diyelerde yaptığı görev değişimlerinin ne 
anlama geldiğini asla kavrayamazlar. Bu 
hamleler sizin bileceğiniz ve anlayacağınız 
şeyler değildir.  Sizin siyasette daha çok öğ-
reneceğiniz işler var. 

Biz milletimize seçimlerde verdiğimiz sö-
zün gereği olarak, partimiz bünyesindeki 

teşkilat yöneticilerini de, belediye başkan-
larını da, milletvekillerini de, kendi tea-
müllerimize göre denetler, değerlendiririz. 
Bu partimizin demokratik hakkıdır ve bi-
ze oy verenlere karşı sorumluluğumuzun 
gereğidir. Tabii bu çerçevede gerektiğinde, 
teşkilatlarda olduğu gibi belediyelerde de 
bazı isimlerin, seçimi beklemeden değiş-
mesi gerekiyorsa, bunu da kendi istişare 
usullerimize göre yaparız. Üstelik bu, AK 
Parti’nin 800 civarındaki belediye başka-
nından yüzde 1’ini dahi bulmayan bir ta-
sarruftur. Ana muhalefet partisi, AK Parti-
nin kendi iç bünyesinde demokratik hak-
larını kullanmasını bir kenara bıraksın da, 
her fırsatta millete, milletin temsilcilerine 
hakaret eden kendi başkanlarına baksın… 
Belki o zaman, demokrasinin namusunu 
kurtarmak için gerçekten işe yarar, dişe 
dokunur, milletin gönlüne hoş gelen bir iş 
yapmış olur.

Çalmadık Kapı, Tutmadık El, 
Girmedik Gönül Bırakmayın

Kardeşlerim,

Biz onları ne kadar yok saymaya çalışırsak 
çalışalım, işte sizin de gördüğünüz gibi, 
geliyorlar ayaklarımıza dolaşıyorlar. Siya-
setin cilveleri olarak gördüğümüz bu tür 
hadiseler, bizi asla kendi gündemimizden, 
kendi hedeflerimizden, kendi ajandamız-
dan kopartamayacaktır. Milletimiz, kimin 
kendisi ve geleceği için cansiperane çalış-
tığını, kimin de “Laf olsun torba dolsun” 
kabilinden konuştuğunu gayet iyi biliyor. 
AK Parti teşkilatları, bugüne kadar yap-
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tıklarımızı, halihazırda nelerle mücadele 
ettiğimizi, ülkemizin geleceği için neleri 
hedeflediğimizi bıkmadan, usanmadan 
milletimize anlatmalıdır. Çalmadık kapı, 
tutmadık el, girmedik gönül bırakmayacak 
şekilde, bu çalışmaları kesintisiz sürdür-
mek mecburiyetindeyiz. Herkes bir yerlere 
güveniyor, sırtını bir yerlere dayıyor olabi-
lir. Biz sadece Allah’ın yardımına ve mille-
timizin desteğine güveniyoruz. 

2019 seçimleri, hem ülkemiz ve milletimiz, 
hem de bizim için önemlidir. Türkiye’nin 
gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirle-
yecek önemde bir dizi seçimi aynı yıl, üst 
üste yaşayacağız. Mahalli idareler seçimin-
de alacağımız çok iyi bir netice, milletveki-
li ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mo-
ralimizi yükseltecektir. Hem Meclis’te ço-
ğunluğu elde edecek, hem de Cumhurbaş-
kanlığını kazanacak şekilde bir hazırlıkla, 
2019’u değerlendirmeli, 2023’e odaklan-
malıyız. Şimdiden çalışmaya başlarsak, bu 
hedeflerimize ancak ulaşabiliriz. 

İşte şimdi Konya İl Teşkilatı yeniledi. Bu 
yenilenmeyle birlikte daha diri, yepyeni 
bir teşkilatla 2019’daki seçimlere hazırla-
nacağız. Kadın Kollarımız, kapı-kapı do-
laşmak suretiyle kaleleri içeriden fethede-
ceksiniz. Gençlik Kollarımız, durmak yok, 
çok çalışacaksınız. Gençler, Mart 2019’da, 
Kasım 2019’da sandıklara hem sahip çıka-
caksınız, hem de patlatacaksınız. 

Sizlere güveniyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-
malarında, başarılı ve verimli bir hafta te-
menni ediyorum.  

Geçtiğimiz hafta, Azerbaycan’a çok önemli 
bir seyahatimiz oldu. Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolunu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 
kardeşim Sayın İlham Aliyev, Kazakistan 
Başbakanı Sayın Sagintayev, Özbekistan 
Başbakanı Sayın Aripov ve Gürcistan Baş-
bakanı Sayın Kvirikavili ile birlikte resmen 
hizmete açtık. Londra’dan Çin’e kadar ke-
sintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak 

Oyunları Boza Boza, Senaryoları 
Yırta Yırta Hedeflerimize 

Doğru İlerliyoruz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 7 Kasım 2017
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olan bu proje, bölgemizde ticari ve insani 
ilişkilerin geleceğini değiştirebilecek öne-
me sahiptir. Nitekim, açılış töreninin ar-
dından, Kazakistan’dan çıkan buğday yük-
lü ilk tren, Mersin limanına, üstelik de ön-
görülen süreden çok daha önce varmıştır. 
Halen devam eden altyapı çalışmalarının 
da tamamlanmasıyla Avrupa’dan Çin’e, 
demiryolu üzerinden 2 haftada ulaşım 
mümkün hale gelecektir. Böylece, aylar sü-
ren denizyolu ve çok yüksek maliyeti olan 
havayolu taşımacılığına alternatif yeni bir 
ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır. İlk 
etapta yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon 
ton yük taşıyacak bu hattın kapasitesi za-
manla 2-3 katına kadar artabilecektir. Bir 
kez daha Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hat-
tının ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm dünya 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Salı günü de Azerbaycan-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantı-
mızın 6’ncısını gerçekleştirdik ve ülkemize 
döndük. Türkiye ile Azerbaycan arasında, 
her düzeyde çok iyi giden ilişkilerimizin 
kurumsal altyapısını, bu toplantılarla çok 
daha güçlü hale getiriyoruz. 

Çarşamba günü, 3’üncü Turizm Şurasına 
iştirak ettik. Türkiye, turizmde geçtiğimiz 
yıl yaşadığı sıkıntıları büyük ölçüde aşma-
ya başladığı bir sezonu geride bırakıyor. 
İnşallah, önümüzdeki yıl, hem turist sayı-
sı, hem turizm geliri bakımından çok daha 
iyi bir dönem olacaktır. 

Perşembe günü ise, ülkemiz açısından 
bir hayalin gerçeğe dönüşmesi yolunda 
gerçekten tarihi bir adıma şahitlik ettik. 
“Türkiye’nin Otomobili” projesini hayata 

geçirecek girişim grubunda yer alan 5 ba-
bayiğidi kamuoyumuza tanıttık. Son bir 
asırda dünyada yaşanan büyük sıçrama 
dönemlerinin ilk üçünü kaçırmıştık. Geçti-
ğimiz 15 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye, 
bizi dördüncü atılım dönemini yakalayabil-
memiz konusunda fevkalade umutlandır-
dı. Türkiye’nin Otomobili projesini, işte bu 
dördüncü atılım döneminin adeta sembolü 
olacak, lokomotifliğini yapacak önemde gö-
rüyoruz. Bu tür yüksek teknolojiye dayalı 
projelerin, kendi sektörleriyle birlikte çok 
geniş bir alanda etkiye yol açtıklarını biliyo-
ruz. Düşük teknolojili, düşük katma değer-
li üretimden yüksek teknolojiye, tasarıma, 
markalaşmaya dayalı üretime geçiş süreci-
mizde, bu projenin çok önemli bir yeri ola-
caktır. Buradan bir kez daha ortak girişim 
grubunda yer alan firmalarımızı tebrik edi-
yor, 2019 yılında prototipini, 2021 yılında 
da ticari üretimini beklediğimiz Türkiye’nin 
Otomobili projesinde kendilerine başarılar 
diliyoruz. Aynı konuda bir süredir TÜBİ-
TAK bünyesinde yürütülen çalışmaların 
tüm sonuçları da bu girişim grubumuzun 
istifadesine açıktır. 

Cuma günü, Manisa’da hem açılış törenle-
rine katıldık, hem de partimizin genişletil-
miş il divanı toplantısında arkadaşlarımız-
la bir araya gelip hasret giderdik. Toplu 
açılış töreni vesilesiyle, ülkemizin kendi 
alanında en önemli tesislerinden olan her 
biri 24 megavat gücündeki 2 jeotermal 
elektrik santralini de ülkemize kazandır-
dık. Daha sonra da, Türkiye’nin Otomobili 
projesinde de yer alan bir firmamızın akıl-
lı telefon ve tablet fabrikası ile nikel kobalt 
tesislerinin açılışını gerçekleştirdik. 
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Dün de, İstanbul’da yeni Atatürk Kültür 
Merkezi projesinin tanıtım törenine katıl-
dık. Taksim’deki mevcut yapının yıkılıp ye-
rine ülkemizin şanına yakışır bir eser inşa 
edilmesi konusunda, inşallah, son aşama-
ya gelmiş bulunuyoruz. Bunların dışında 
pek çok görüşmeyle, kabulle, toplantıyla 
dolu, yoğun bir haftayı geride bıraktık. 

Önümüzde Yeni Bir İmtihan Var

Tabii, yerli otomobil gibi, cep telefonu gibi, 
yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ülke-
mizde üretimine yönelik projeleri hayata 
geçirirken, bunların tamamlayıcısı mahi-
yetindeki çalışmaları da ihmal etmiyoruz. 
Örneğin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, 
dün itibariyle, ihracatçılarımız ve itha-
latçılarımıza çok kolaylık sağlayacak bir 
sistemi, devreye soktu. Bu sistemle, güm-
rüklerdeki eşyaların nerede olduğu, hangi 
işlemin yapıldığı, başka hangi işlemlerin 
yapılacağı, bunların ne kadar sürdüğü gibi 
bilgilerin tamamı cep telefonu veya bilgisa-
yar üzerinden görülebilecek. Böylece hiç-
bir kişi ve kurumun, ihracatçılarımızın ve 
ithalatçılarımızın işlemlerini keyfi olarak 
geciktirme, sürüncemede bırakma, bilgi 
vermeme gibi yollara başvurma şansı kal-
mıyor. Geçmişte çok kötü bir nama sahip 
olan gümrüklerimizi, aldığımız tedbirlerle 
büyük ölçüde derleyip toparlamıştık. Yeni 
sistem, artık her şeyin daha şeffaf, daha 
hızlı ve daha düşük maliyetle izlenebilme-
sine imkân sağlayacak. Zaman faktörünün 
rekabetin en önemli unsurlarından biri ha-
line geldiği günümüzde, bu sistem ticaret 
erbabımıza çok önemli bir kolaylık sağla-

yacak. Bunun yanında, bakanlığımızın bir 
diğer önemli müjdesi de, belli bir rakamın 
üzerinde ihracat yapan firmalara doğru-
dan kendi personeli aracılığıyla danışman-
lık hizmeti sunacak olmasıdır. Sizlerin de 
gördüğü gibi, “Durmak yok, yola devam” 
anlayışıyla, çalışan, üreten, ihracat yapan, 
istihdam oluşturan herkesin yanındayız, 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz Cuma günü, 3 Kasım 2002 
seçimlerinin 15’inci yıldönümüydü. 14 
Ağustos 2001 tarihinde kuruluşunu ilan 
ettiğimiz AK Parti, bu seçimlerde elde et-
tiği yüzde 34’lük oy oranıyla, birinci parti 
oldu ve tek başına iktidara geldi. Bu oran, 
rahmetli Özal’ın 1983 ve 1987’de aldığı so-
nuçlardan sonra, ülkemizin son dönemde 
gördüğü en yüksek seçim başarısını ifade 
ediyordu. Milletimizin bize olan güveni-
ni, teveccühünü boşa çıkarmadık ve ham-
dolsun oylarımızı sürekli yükselterek bu-
günlere geldik. Bu vesileyle bir kez daha 
kuruluşundan bugüne partimizin Meclis 
grubunda ve diğer organlarında görev al-
mış olan tüm arkadaşlarımızı şükranla yad 
ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan ar-
kadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 

3 Kasım seçimleri, ülkemizde yeni bir dö-
nemin miladı olmuştur. Türkiye’de artık 
hiçbir şey 3 Kasım’dan önceki gibi olma-
mıştır, olmayacaktır. Krizlerin, koalisyon-
ların, kavgaların, pazarlıkların, vesayetin, 
yoklukların dönemi olarak anılan 1990’la-
rı, Allah’ın izniyle bir daha milletimize ya-
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şatmayacağız. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemize 
kazandırdığımız eserler ve hizmetler, sade-
ce 1990’ların değil, Cumhuriyet döneminin 
tamamından daha büyük, daha etkin, daha 
yaygın bir yönetim anlayışının ifadesidir. 
Kaynakları yıllarca çarpık bir düzenin çark-
ları arasında insafsızca sömürülen mille-
timiz, kendi iktidarıyla birlikte, adeta bir 
devrime imza atmıştır. Büyüyen, güçlenen, 
gelişen Türkiye’nin imkânları, her bölge-
mizde, her şehrimizde, her haneye yatırım 
olarak, hizmet olarak yönlendirilmiştir. Su-
yun akışını milletimize çevirdiğimiz için 
de, her seçimde çok daha yüksek oy oranıy-
la iktidarımızı devam ettirdik. 

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Hiz-
met ve yatırım konusunda rüştünü ispat 
eden AK Parti, ülkemizin yönetim sistemi-
ni değiştirme konusunda da aynı başarıyı 
elde etmek mecburiyetindedir. Bu bakım-
dan, 2019 seçimleri, ülkemiz ve partimiz 
için, en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik 
bir dönüm noktası olacaktır. 16 Nisan hal-
koylamasıyla adını koyduğumuz yönetim 
değişikliğini, 3 Kasım 2019 seçimleriyle 
birlikte fiilen uygulamaya geçireceğiz. 

Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluş-
turmak için şimdiden çalışmaya başladık. 
Akşam, Kadın Kollarımızın Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu toplantısındaydım. Bu 
toplantıda, hanım kardeşlerimizin 2019 
seçimlerine yönelik titiz hazırlıklarını ve 
heyecanlarını çok net bir şekilde gözlemle-
dim. AK kadınlarımızın, bu çalışmalarının 
semeresini inşallah 81 vilayetimizde de 
alacaklarına inanıyorum. Bir kez daha, 3 
Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü vesi-
lesiyle bugünlere gelmemizde emeği olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Terör Örgütleri Üzerinden 
Ülkemizi Hizaya Getirmeye 
Çalışıltılar

Kardeşlerim,

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, 
önümüzdeki asrı biçimlendirecek köklü 
bir yeniden yapılanma sürecinde oldu-
ğumuzu gösteriyor. Ortadoğu’da yaşanan 
hadiseler öyle rastgele gelişmiyor. Bütün 
bu gelişmelerin bizi uzaktan-yakından il-
gilendiren boyutları vardır. Bu nedenle de 
çalışmalarımızı ona göre yürütüyor, ted-
birlerimizi de ona göre alıyoruz, alacağız. 
Türkiye, Kurtuluş Savaşından bu yana bel-
ki de ilk defa, bu kritik sürece, önceden ya-
zılmış senaryolardaki rolünü kabul etmek 
yerine, kendi iradesini ortaya koyan bir 
pozisyonda girmiştir. Son 4-5 yıldır yaşadı-
ğımız hadiselerin her biri, bu senaryonun 
bize dayatılmasının işaretleridir. 

Milletimiz, oynanan oyunu görmüş ve 
tercihini kendi iradesiyle, kendi gücüyle, 
kendi maddi-manevi birikimiyle biçimlen-
direceği büyük ve güçlü Türkiye’den yana 
kullanmıştır. Bu süreçte, terör örgütleri 
üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalı-
şılmıştır. Toplumsal kaos oluşturma çaba-
larıyla başlayıp, PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün 
kanlı saldırılarıyla süren bu projeyi, dev-
let-millet elbirliğiyle, hamdolsun boşa çı-
kardık. Yapılan her saldırı, aynı zamanda, 
terör örgütlerinin gerçek yüzlerini, gerçek 
niyetlerini ortaya çıkaran birer turnusol 
kağıdı işlevi gördü. Bugün artık milleti-
mizin her bir ferdi biliyor ki, PKK sadece 
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PKK değildir; bu örgüt aslında ülkemize 
yönelik operasyonlarda kullanılan bir a-
parattır. Yine milletimiz biliyor ki, DEAŞ, 
İslam’la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 
bölgemize yönelik projelerin hayata geçi-
rilmesinde kullanılan, eli kanlı katillerden 
oluşan bir sürüdür. 

Milletimiz, FETÖ denen ihanet çetesinin 
gerçek yüzünü, daha 17-25 Aralık emni-
yet-yargı darbe girişiminde teşhis etmişti. 
15 Temmuz darbe girişimi, bu teşhisin ne 
kadar doğru, bu ihanet çetesinin başının 
ezilmesinin ne kadar gerekli olduğunu, 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde orta-
ya koymuştur. Bu saldırılar, diplomatik 
ve siyasi ayak oyunlarıyla, tezgâhlarla, 
kumpaslarla da desteklenmiştir. Bizler, 
“Çocuklarınızı bunların okullarından a-
lın” diye meydanlarda boşa haykırmadık. 
“Sakın ha bunların bankasına paralarınızı 
yatırmayın, varsa paralarınızı çekin” diye 
boşa dil dökmedik.   O zamanlar tüm uya-
rılarımızı dikkate almayanlar, bugün bize 
gelip, “Tüm bunları bilerek yapmadık” di-
yorlar. Neyi bilerek yapmadınız? Her şeyi 
bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi satıp 
onların bankalarına yatırdınız. O nedenle 
şimdi boşuna ağlıyorsunuz. Kusura bak-
mayın, atı alan Üsküdar’ı geçti. Bu terör 
örgütünün içinde akıllı olanlar Türkiye’yi 
terk edip gitti, maalesef aklı yetmeyenler 
de tuzağa düştü. 

Bu şebekenin silahlı kuvvetlerimiz de, po-
lis teşkilatımız da ve diğer kurumlarımızın 
içinde de nasıl örgütlendikleri, buralara 
nasıl sızdıkları ortadadır. Şimdi tamamen 
temizleme, toparlanma dönemindeyiz. 

Bunu da hukuk kuralları içerisinde yapı-
yoruz. Şundan emin olun, devletin tüm ku-
rumlarını bu terör unsurundan arındıra-
cağız. Çünkü temizlenme olmadan devlet 
mekanizmamız rahat çalışamayacaktır. 

Bu arada silahlı kuvvetlerimizin, poli-
simizin, kar-kış demeden Hakkari’de, 
Tendürek’te, Cudi’de, Gabar’da terör un-
surlarına karşı mücadelesi sürüyor. Kışa 
girmemize rağmen operasyonlar tüm hı-
zıyla devam ediyor. Şu anda bütün siyasi 
kademelerimiz, bakanlarımız, komutanla-
rımız bu hafta bölgedeydi. Durmayacağız, 
üzerine üzerine gideceğiz. Bizim 1 şehidi-
mizin kanı, yüzlerce teröristin kanıyla asla 
ölçülemez. 

7 Düvel Üzerimize de Gelse 
Rabia’mızdan Asla Taviz 
Vermeyeceğiz

Gençler, 

Elbette çeşitli sıkıntılar yaşadık, ufak-tefek 
de olsa yaralar aldık. Ama, Allah’ın yardı-
mı ve milletimizin dirayetiyle, tüm bu sal-
dırıları boşa çıkarmakla kalmadık, aynı 
zamanda çok daha güçlü ve kararlı bir şe-
kilde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sür-
dürdük. Hani, Sokullu Mehmet Paşa’nın 
Venedik Büyükelçisine söylediği şöyle bir 
söz vardır: “Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolu-
nuzu kestik, sizse İnebahtı’nda bizim saka-
lımızı traş ettiniz. Kesilen sakal daha gür 
şekilde büyür, ama kesilen kol yerine gel-
mez.” Evet, uygulanan gizli-açık ambargo-
lar, ayaklarımıza takılan çelmeler, hemen 
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her konuda maruz kaldığımız ikiyüzlü 
tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmakta-
dır. Ama bu sıkıntılar sakalımızın tıraşı 
mesabesindedir. Buna karşılık biz, asırlık 
bir planı bozarak, onların kollarını budu-
yoruz. Türkiye’nin gücünü, milletimizin 
potansiyelini küçümseyen birileri, ısrarla 
felaket tellallığı yapmaya devam ediyor. 
Halbuki atalarımız ne diyor:

“Allah kısmet ederse bir kulun işini,

Mermere geçirir dişini,

Allah istemezse o kulun işini, 

Muhallebi yerken kırar dişini”

Tarih bize göstermektedir ki, büyüklük 
öyle sadece topla, tüfekle, parayla, sayıyla 
olmuyor. Büyük olmak için önce koca bir 
yüreğe, sağlam bir imana, güçlü bir irade-
ye sahip olacaksınız. Biz, kutlu bir davanın 
yolunda tüm fertleriyle canını vermekte 
bir an bile tereddüt etmeyecek büyük bir 
millet olduğumuzu biliyoruz. Onun için de 
7 düvel üzerimize de gelse Rabiamızdan 
asla taviz vermeyeceğiz. Gerçi Rabia’mı-
zı ana muhalefetin başındaki zat anlaya-
bilmiş değil, bilmiyor. Şimdi Rabia’mızı 
tekrar edeceğim, yavaş yavaş öğrenecek. 
Sonuna kadar Tek Millet diyeceğiz, Tek 
Bayrak diyeceğiz, Tek Vatan diyeceğiz, Tek 
Devlet diyeceğiz. Oyunları boza boza, se-
naryoları yırta yırta hedeflerimize doğru 
ilerlemeyi sürdüreceğiz.  İstiklalimiz ve is-
tikbalimiz için giriştiğimiz bu seferi, inşal-
lah zaferle de neticelendireceğiz. Bu zafere 
inanıyoruz değil mi? Bu zafere kilitlendik 
değil mi? 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin içindeki ve dışındaki tüm ge-
lişmeler, AK Parti olarak sorumluluğu-
muzun her geçen gün daha da ağırlaştığı-
na işaret ediyor. Ülkemizin karşı karşıya 
bulunduğu meseleler konusunda projesi 
olan, programı olan, fikir çilesi çeken bir 
ana muhalefet partisinin olmayışı bizi ü-
züyor. Her zaman ifade ettiğim gibi, siyasi 
rekabet bizi korkutmaz, tam tersine şevki-
mizi, gayretimizi artırır. Dünyada, reform 
talep eden taraf muhalefet, mevcudu ko-
rumak isteyen taraf iktidar partileri olur. 
Biz de ise durum tam tersi… Biz, 15 yıldır 
her alanda reform peşinde koşuyoruz, ana 
muhalefet partisi ise kendisine tek mis-
yon olarak bunları engellemeyi belirlemiş 
görünüyor. Bu parti, çok partili hayata 
geçtiğimizden beri Cumhuriyet, laiklik, 
çağdaşlık gibi kavramları kendisine siper 
etmiştir. Bu tavrıyla aslında tembelliğini, 
faşizan eğilimlerini, milletin değerlerine 
olan düşmanlığını saklamaya çalışan ana 
muhalefet partisinin foyası artık ortaya 
dökülmüştür. Eskilerin deyimiyle, “Takke 
düşmüş kel görünmüştür.” 

Kendi kifayetsizliklerini, kendi eksikle-
rini, kendi arızalarını bir kenara bırakıp, 
AK Parti’nin yenilenme sürecini ağızlarına 
pelesenk etmeleri, bu parti yönetiminin 
yolun sonuna yaklaştığını gösteriyor. Ha-
ni meşhur hikâyedir. Yeni göreve başlayan 
bir sadrazam, masasının üzerinde bir not 
ve altında da 3 zarf bulur. Notta, “Başın 
sıkıştığında mektupları sırasıyla aç” diye 
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yazmaktadır. Bir süre sonra halkın homur-
danmaya başlamasıyla sıkıntıya düşen 
sadrazamın aklına bu mektuplar gelir ve 
ilkini açar. Mektubun içinde, “Yapamaya-
cak olsan bile sürekli vaadde bulun” diye 
yazmaktadır. Sadrazam vaadleri peşi pe-
şine sıralamaya başlar ve hakikaten biraz 
rahatlar.  Ancak, bir müddet sonra ho-
murtular yeniden yükselince, ikinci zarfı 
açar. Onun içinde de, “Geçmiş yönetimle-
ri suçla” diye yazmaktadır. Bir müddet de 
bu şekilde devam eden sadrazam, tekrar 
sıkıştığında sonuncu zarfa müracat eder. 
Bu zarfta, “Kendinden sonra gelecek kişi 
için 3 mektup da sen hazırla” diye yazmak-
tadır. Ana muhalefet partisinin başındaki 
zatın elinde sadece sonuncu zarfın kaldığı 
anlaşılıyor. Çünkü, önce “Başbakan olaca-
ğım” diye vaadde bulundu, olamadı. Sonra, 
“değişim” diyerek suçu eskiye yüklemeye 
çalıştı, o da olmadı. Şimdi sıra, kendisin-
den sonra partisinin başına gelecek kişiye 
bırakacağı zarfları hazırlamaya geldi. “Bal 
bal diyerek ağız tatlanmaz” der atalar. 

Biz Sürekli Güncellenen ve 
Yenilenen Bir Partiyiz

“Başbakan olacağım” diyerek Başbakan 
olunmaz, “değişim” diyerek de değişim 
gerçekleşmez. Konunun uzmanları iyi bi-
lir, “Hep aynı şeyleri yaparak her defasın-
da farklı sonuçlar elde etmeye çalışmak”, 
akıl sağlığıyla ilgili bir soruna işaret eder. 
Bunun için önce zihniyetinizi, sonra yön-
temlerinizi değiştirmeniz lazımdır. 

Ana muhalefet partisinde ne zihniyete, 
ne de yöntemlere dair bir değişiklik işare-
ti gözükmüyor. 20 yıl önce ne diyorlarsa, 
bugün de aynısını söylüyorlar. 10 yıl önce 
ne yapılarsa, bugün de aynısını yapıyor-
lar. Halbuki ne dünya o dönemin dünyası, 
ne de Türkiye o yılların Türkiye’si… Biz, 
milletimizden aldığımız işaretlerle hem 
hizmet anlayışımızı, hem siyaset anlayışı-
mızı, hem de bunların pratiklerini sürek-
li geliştiriyor, güncelliyor, değiştiriyoruz. 
Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda, 
yine milletimizle birlikte daha iyisi,  daha 
güzeli, daha fazlası için yürümeye devam 
ediyoruz. 

Bu bayrak yarışında gerek teşkilatlarımız-
da, gerek belediyelerimizde ayrılan arka-
daşlarımıza hizmetler için teşekkür ediyor, 
görevi devralan arkadaşlarımıza da başarı-
lar diliyoruz. AK Parti ailesi öyle büyük bir 
ailedir ki, her an, herkese, her yerde ihti-
yaç duyulabilir. Kimse gücenmemelidir.  
Çünkü biz sürekli güncellenen, sürekli ye-
nilenen ve güncellendikçe çok daha farklı 
bir hizmet imkânını yakalayan bir partiyiz. 
Dolayısıyla, görevlerini devreden arkadaş-
larımız, bu büyük aile içinde çalışmaya, 
emek vermeye, proje üretmeye devam 
edeceklerdir. Görevlerine devam eden ar-
kadaşlarımızdan, yeni bir heyecanla, yeni 
bir şevkle daha büyük hizmetler bekliyo-
ruz. Yeni göreve gelen arkadaşlarımızın da 
tüm enerjilerini, tüm birikimlerini, tüm 
maharetlerini ortaya koyarak, farklarını 
göstereceklerine inanıyorum. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. 
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Bu duygularla, bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılı, verimli, hayırlı bir 
hafta diliyorum.  

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-
rum. Kasım ayı il başkanları toplantımızın 

ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

İnşallah, Cumartesi günü Rize, Pazar günü 
de Bayburt ve Gümüşhane ile il kongreleri-
mizi başlatıyoruz. İlçe kongreleri tamamla-
nan illerimizden başlayarak ve büyükşehir-

AK Parti’yi Asla Hiziplerin 
Partisi Haline Getirmedik, 

Getirmeyeceğiz

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 17 Kasım 2017
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leri en sona bırakmak suretiyle, bu süreci 
hitama erdireceğiz. Büyük kongremizi de 
önümüzdeki yılın sonbaharında yapmayı 
planlıyoruz. Böylece, mahalli seçimlerden 
önce kongrelerimizi tamamen bitirerek, 
tüm gücümüzü, enerjimizi ve zamanımızı 
seçim çalışmalarına ayırma imkânı bula-
cağız. Şimdiden, il kongrelerimizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Kongreleri-
mizde görevlerini devredecek arkadaşlara 
yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, 
sorumluluk üstlenecek arkadaşlara da ba-
şarılar diliyorum. 

AK Parti bu süreçte, sevginin, saygının, 
dayanışmanın, fedakârlığın özünü oluş-
turduğu gelenekle, demokrasiyi harman-
lamayı başarabilen parti olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuştur. Mesele memleket 
meselesi olduğunda, mesele davanın ge-
leceği olduğunda, mesele partinin iradesi 
olduğunda, hemen hemen tüm arkadaşla-
rımız takdire şayan bir sadakatle hareket 
etmişlerdir. Allah’ın izniyle AK Parti’yi 
asla hiziplerin, kliklerin, ekiplerin, dava 
yerine kendi ajandaları için çalışanların 
partisi haline getirmedik, getirmeyeceğiz. 
Biz hasbi oldukça, biz samimi oldukça, 
biz çalıştıkça, ürettikçe, eser üzerine eser 
koydukça milletimiz de bize sahip çıkma-
yı, desteklemeyi sürdürecektir. Bizi diğer 
partilerden ayıran en önemli özellik işte 
bu ruhtur, bu bakış açısıdır. 

3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar tüm 
başarılarımızı bu anlayışla hareket etmemi-
ze borçluyuz. Şu anda karşımda bulunan 
değerli dava arkadaşlarıma şunu hatırlat-
mak isterim: Sakın ha dedikodulara kulak 

asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza 
devam edeceğiz. İnşallah, 2019’da da, bu 
çizgimize sıkı sıkıya sarılarak, gireceğimiz 
tüm seçimlerden başarıyla çıkacağız. 

Türkiye’nin en çok üye sayısına, en yaygın 
kadın ve gençlik teşkilatına, en güçlü il-ilçe 
teşkilatlarına, en üretken Meclis grubuna 
ve Genel Merkez yönetimine sahip parti-
siyiz. Şimdi tek yapmamız gereken, kendi 
içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği 
ve bununla birlikte milletimizle olan bağı-
mızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1-1,5 
yıllık dönemi çok iyi değerlendirdiğimiz-
de, hem mahalli seçimlerde, hem de millet-
vekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
hedeflerimize ulaşmamamız için bir sebep 
yoktur. İnşallah, bu tarihi mücadeleyi de 
hep birlikte başarıyla neticeye ulaştıraca-
ğız. AK Parti’nin genel başkanı olarak siz-
lere güveniyorum. 

Son Terörist Teslim Olana Kadar 
Operasyonlar Devam Edecek

Kardeşlerim,

Türkiye, içeride ve dışarıda zorlu bir mü-
cadele yürütüyor. Daha dün Irak’ın ku-
zeyinde bölücü terör örgütüne yönelik 
operasyonlarda 2 askerimizi şehit verdik. 
Tüm şehitlerimizle birlikte, dün kaybetti-
ğimiz askerlerimize de Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler 
temenni ediyorum. Terör örgütünü sınırı-
mızın her iki tarafında da rahat bırakmıyo-
ruz. Güvenlik güçlerimizin operasyonları 
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kesintisiz sürüyor. Son terörist de imha 
edilene veya teslim olana kadar bu operas-
yonlar devam edecek. 

FETÖ terör örgütüyle ilgili davalar yavaş 
yavaş neticelenmeye başladı. Elde edilen 
bilgiler, bulgular ışığında yeni operasyon-
lar da kararlılıkla devam ediyor. Bu ihanet 
çetesini, ülkemizden ve milletimizin bün-
yesinden kazıyana kadar bize durmak yok. 

Diğer taraftan, güvenlik güçlerimiz DEAŞ 
ve DHKP-C gibi terör örgütlerine de hiç ne-
fes aldırmıyor. Türkiye’ye ve Türk Milleti-
ne silah doğrultan, böyle bir niyete sahip 
olan hiç kimseye acımayacağız. 

Öte yandan, ekonomide de ciddi bir operas-
yonla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. 
Dövizde, faizde, uluslararası yatırımlarda, 
turizmde yaşadığımız sıkıntıların nere-
deyse hiçbiri de, ekonominin kendi doğal 
dinamikleri içinde ortaya çıkmıyor. Belli 
ki bir yerlerden Türkiye’nin dikkatinin 
dağıtılması için düğmeye basılmış... Buna 
rağmen, öyle üstesinden gelemeyeceğimiz 
bir yükle karşı karşıya değiliz. Büyüme 
oranlarında, hamdolsun, çok iyi bir nok-
tadayız. Yılın ilk yarısında yüzde 5’i geç-
tik. Üçüncü çeyrekle birlikte yıllık bazda 
büyümenin yüzde 6-7 arasında bir rakamı 
bulması bekleniyor. Hiçbir rasyonel temeli 
olmayan dövizdeki şişkinliğin kısa sürede 
ortadan kalkacağını ve kurun tekrar kendi 
seyrine döneceğine inanıyorum. 

Yatırımlar konusunda, hem iç, hem dış 
kaynaklı ciddi bir hareketlenme olduğunu 
biliyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorlu-

yor. Merkez Bankası rezervlerimiz düzenli 
bir şekilde yükseliyor. Bugünlerde yeni-
den 120 milyar dolar seviyesine (119,1) 
yaklaştık. İhracatta Ekim ayı itibariyle yıl-
lık 154 milyar seviyesini yakaladık ve yük-
seliş istikrarlı bir şekilde sürüyor. Yıllık 
ihracatta 158 milyar doları yakalamış bir 
ülkeyiz, dolayısıyla 154 milyar dolar bizim 
için yeterli değildir. Özellikle enerji alanın-
daki yatırımlarımızın semeresini almaya 
başladıkça, cari açıkla da daha kolay baş 
edeceğimizi görüyoruz. 

Faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki gö-
rüşümü biliyorsunuz. Faizin sebep, enf-
lasyonun netice olduğu kanaatindeyim. 
Bu konuda beni er veya geç anlayacaklar. 
Enflasyonu oluşturan ana sebep faizdir. Bu 
gerçeği anlamayanlar, yanlış yöntemlerle 
enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Kaldı 
ki, Batılı ülkelerin bir kısmı da enflasyon 
konusunda bizimle aynı görüştüler. Zaten 
uygulamaları da bunu gösteriyor. Şu anda 
Amerika’daki, Japonya’daki ve Avrupa’da-
ki faiz oranları ortadadır. Ama gel gör ki, 
bizimkilere bunu bir türlü anlatamıyoruz. 
Ya artık faiz lobisine çalıştığınızın farkına 
varın! Tabi ki faiz lobisi enflasyonu düşür-
mek istemiyor. Çünkü enflasyonun yüksek 
olması işlerine geliyor, muazzam paralar 
kazanıyorlar. 

Yatırımlar konusunda yaşadığımız sıkın-
tının sebebi de yüksek faizdir. Çünkü fa-
izlerin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede 
kimse yatırım yapmak istemiyor. 

Faizlerle ilgili maalesef devletin banka-
ları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir 
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muhafazakârlık içindedir. Onun için Sayın 
Başbakanla da bunu konuştuk, bu mesele-
yi çözme yönünde bir irade oluştu. “Mer-
kez Bankası’nın bağımsızlığı var, müdaha-
le edilmemesi gerekiyor” diyorlar. Ancak 
müdahale edilmediği için bu tablo önümü-
ze çıkıyor. 

2018 yılı için, hiç şüphesiz mali disiplini 
elden bırakmayacak, ancak ekonomiyi de 
çok fazla sıkmadan, daraltmadan, milleti-
mize ve özellikle yatırımcılarımıza nefes 
aldıracak bir orta yolu bulmak zorunda-
yız. Ülkemizi ekonomik olarak sıkıştırmak 
isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap; 
üretimi, yatırımı, ihracatı gerçek anlamda 
destekleyecek bir politika uygulamak ola-
caktır. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın, 
kurumlarımızın şimdiden sıkı bir çalışma 
yapması gerekiyor. 

Türkiye’ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla 
bekleyenlere, bunun için her yola başvu-
ranlara bir kez daha sesleniyorum. Başara-
mayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksi-
niz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Eza-
nımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı 
parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıka-
mayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşma-
mızı engelleyemeyeceksiniz. 

Afrin’de Aynı Oyuna  
Gelmek İstemiyoruz

Kardeşlerim,

Suriye’de ve Irak’ta yaşanan hassas süreci, 
doğrudan ülkemizin bekasıyla, geleceğiy-

le ilgili gördüğümüz için, her aşamasıyla 
yakından takip ediyoruz. İdlip operasyo-
nu, planlandığı şekilde sürüyor. Türkiye, 
Rusya ve İran olarak, bölgedeki gelişmeler 
karşısında ortak bir tutum oluşturma yö-
nünde oldukça mesafe katetmiş durum-
dayız. Elbette bu ülkelerle farklı düşündü-
ğümüz, anlaşamadığımız pek çok husus 
halen vardır. Ama bu durum, hem kendi 
ülkelerimiz, hem de bölge halklarının or-
tak çıkarları için işbirliğine gitmemize ma-
ni değildir. 

Bildiğiniz gibi Pazartesi günü Rusya’day-
dım, ardından Kuveyt ve Katar’a geçtim. 
Nasip olursa ayın 22’sinde, Soçi’de tekrar 
Sayın Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani 
ile biraraya geleceğiz. Burada özellikle İd-
lib meselesini konuşacağız. Amacımız böl-
gede ateşkesi sağlamaktır. 

Ayrıca Afrin’e çok önem veriyoruz. Afrin, 
sınırımıza çok yakın ve yüzde 50’nin üze-
rinde Arap nüfusuna sahip bir yerleşim 
alanıdır.  Bir diğer tarafta bölgede kısmi 
olarak Türkmen ve Kürt kardeşlerimiz bu-
lunuyor. Buradan PYD ve YPG’li terör un-
surlarının temizlenmesi gerekiyor, buna 
mecburuz. 

Amerika’nın, Suriye krizi başladığından 
beri verdiği sözlerin çok büyük bir bölü-
münü tutmaması, bizim için çok büyük bir 
hayal kırıklığı oldu. Afrin’de aynı oyuna 
gelmek istemiyoruz. Müttefiklik ilişkileri 
çerçevesinde çok kolayca çözebileceğimiz 
nice sorun, maalesef Amerika tarafın-
dan ısrarla çıkmaza sürüklendi. Geçmişte 
“Rakka ve Münbiç’i DEAŞ’tan birlikte te-
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mizleyeyim” diye ABD’ye teklifimiz oldu.  
Bu teklifimize karşılık ABD’nin önceki 
yönetimi, “Hiç endişe etmeyin, Membiç’te 
PYD ve YPG kalmayacak” dediler.  Ancak 
sözlerinde durmadılar. Ardından gelen 
ABD yönetiminin ise, “Biz orada YPG ve 
YPG’yle değil, SDG’yle işbirliği yapıyoruz” 
gibi komik yaklaşımları oldu.  Siz ortada 
yokken biz vardık! Burada kimin kim ol-
duğunu çok iyi biliyoruz. Bunlarla, benim 
ülkemin insanlarının akrabalık bağları 
var. Bölgedeki aşiretleri iyi tanıyoruz. Çok 
daha enteresanı, 3 bin 500 tır dolusu silahı 
bu terör unsurlarının eline verdiler. 

ABD, 12 bin kilometre uzaklıktan gelip, 
Suriye’de 14 tane üs kurdu. Vatandaşları-
mın “ABD, Suriye’ye niçin geldi?” sorusuy-
la hep muhatap oluyorum. Bu soru sorul-
maz mı? Tabi sorulur. Ben de vatandaşıma 
bunun cevabını vermek durumundayım. 
Maalesef bu gerçekler ortada. Ama benim 
ülkemde öyle ürkek, öyle korkak tipler var 
ki, bunlar aleyhimizde kampanyalar yürü-
tüyorlar. Fakat biz, bütün bunlara rağmen 
inandığımızı yapmaya devam edeceğiz. 

Peki, DEAŞ’la mücadele adı altında ne 
yaptılar? DEAŞ’a bol bol dolar ödediler. 
DEAŞ’a karşı benim askerim ve Özgür 
Suriye Ordusu kahramanca mücadelesi-
ni verdi, veriyor. 2000 kilometrelik alan 
DEAŞ’tan temizlendi. Diğerleri ise, DEAŞ’ı 
zafer işaretleriyle ve ceplerine dolarlar 
koymak suretiyle uğurluyorlar. 

Türkiye’nin hem DEAŞ’a, hem de 
PYD’ye karşı operasyonlarını baltalayan 
Amerika’nın, bu örgütler üzerinden haya-

ta geçirmeye çalıştığı senaryonun gayet 
iyi farkındayız. İttifak-müttefiklik başka 
şey, bu müttefikliğe sığmayacak hareket-
leri yapmak bambaşka bir şeydir. Yani biz 
NATO’da beraberiz diye yanlışları söyle-
meyecek miyiz? Kusura bakmayın, söyle-
riz. 

İşte bakın, dün Norveç’te NATO tatbikatın-
da bir durum oldu. Norveç’te düşman he-
define Atatürk ve şahsımın ismini koydu-
lar. Bundan haberimiz olduğu anda tatbi-
kattaki tüm askerlerimizi çektik. Böyle bir 
ittifaklık ve  müttefiklik olamaz. Bu konu-
nun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İçimiz-
de bir zihniyet var ki, “Koskoca Amerika’ya 
karşı niye böyle konuşuyorsunuz?” diyor-
lar.  Hakk’tan daha güçlü ne olabilir? Eğer 
silahı güç olarak kabul ediyorsak, o zaman 
siyaseti bırakalım. Hakk’tan daha güçlü 
hiçbir şey olamaz. En büyük güç Hakk’tır, 
hakikattir. Öyleyse biz mücadelemizi böyle 
yürüteceğiz.

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu 
senaryo, hangi kökenden, hangi inançtan, 
hangi meşrepten olursa olsun, bölgede ya-
şayan halkların hiçbirinin çıkarına olma-
dığı gibi, Amerika başta olmak üzere Batı 
ülkelerinin de menfaatine değildir. Her 
gün yeni belgelerle ortaya çıkıyor ki, DEAŞ 
denilen örgüt, bizzat bu örgüte karşı mü-
cadele ettiğini söyleyen güçler tarafından 
icat edilmiş, silahlandırılmış, yönlendiril-
miş bir katiller ordusudur. Her biri fark-
lı gayelerle bölgeye gelen veya getirilen 
kadrolar, buradaki özel bir ekip tarafın-
dan, daha önceden belirlenmiş senaryoya 
uygun şekilde yönetilmiştir. DEAŞ’ın işte 
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bu çekirdek ekibi, bizzat bölgedeki hakim 
güçler tarafından oradan oraya taşınarak, 
kan ve ateş her tarafa yayılmıştır. Güya bu 
örgüte karşı savaşmak üzere silahlandırı-
lan, eğitilen, sahada önleri açılan bir baş-
ka terör örgütü de, benzer vahşetleri ser-
gileyerek hakimiyet alanını genişletirken, 
kimsenin sesi çıkmamıştır. DEAŞ’ın kafa 
kesme ve katliam görüntülerinden tecavüz 
hikâyelerine kadar tüm veriler, Batı ülke-
lerinin kontrolündeki medya mecraların-
da servis edilmiştir. Bunların hepsinin de, 
bölgeyi dizayn etmek için yapılan ince bir 
planın unsurları olduğu anlaşılıyor. DEAŞ 
terörü ve bundan kaynaklanan diğer çatış-
malar sebebiyle, Suriye ve Irak’ta hayatla-
rını kaybeden yüzbinlerce insan da, aynı 
alçak planın masum kurbanlarıdır. 

DEAŞ’ı İcat Eden Kimse, 
PYD’yi Kuran da Odur

Kardeşlerim,

Buradan açıkça ilan ve itham ediyorum. 
DEAŞ’ı icat eden kimse PYD’yi kuran da 
odur. PYD’yi parlatan kimse Kuzey Irak Yö-
netimini bağımsızlık ilanına sürükleyerek, 
Irak’ın istikrarsızlığını derinleştirmek iste-
yen de odur. Tabii aynı güçlerin FETÖ’yü 
kendi koruma kalkanlarının içinde besle-
yip büyütmeye devam ettiklerini de unut-
mamak lazım. Ülkemizde de birilerinin, 
daha düne kadar DEAŞ’ın katliamları, te-
cavüzleri, saldırıları üzerinden PYD’ye ve 
PKK’ya meşruiyet sağlamaya çalıştıklarını 
biliyoruz. Aynı çevrelerin, bugün DEAŞ ve 
PYD’nin Rakka’da el ele, kol kola girmesi 

karşısında derin bir suskunluk içinde ol-
duklarını da görüyoruz. Batı medyasında 
bu ilişkiye dair en küçük bir eleştirinin, en 
küçük bir itirazın, en küçük bir analizin 
çıktığını duydunuz mu? Çıkmaz, çünkü 
senaryoda bunlar yok. Kim ne derse desin, 
güya DEAŞ’a karşı mücadele ediyor denile-
rek beslenen PYD’nin aslında aynı madal-
yonun diğer yüzü olduğu inkâr edilemez 
bir şekilde ortaya dökülmüştür. Bunun 
için, “DEAŞ’la PYD’nin işbirliğini saygıyla 
karşıladıklarını” söyleyenlerin aleni itiraf-
larından daha somut bir belge aramaya da 
gerek yoktur. 

Önümüzdeki tüm bu açık gerçeklere rağ-
men, ısrarla bu örgütler için özgürlük-
kahramanlık söylemleri üretmeye devam 
edenler var. Biz biliyoruz ki, bunların der-
di DEAŞ’la ve hatta terörizmle de değildir. 
Bunlar için DEAŞ, İslam düşmanlıklarını 
rahatça ifade etmenin bir aracıydı. PYD’yi 
parlatmalarının sebebi de, bölgenin dizay-
nıyla ilgili projeleri için uygun bir araç ol-
masıydı. Bir süre sonra fonksiyonu bitince 
bu örgütün de paçavra gibi kaldırılıp bir 
köşeye atılması kuvvetle muhtemeldir.  Do-
layısıyla, oyunu kuranlar için, dün vuruş-
turdukları bu iki örgütün bugün bir araya 
gelmesinin hiçbir mahsuru yoktur. Ancak, 
bölgeyi kana ve ateşe boğarak kendi senar-
yolarını hayata geçirenlere gönüllü figü-
ranlık yapanları, bu toprakların halkları 
asırlar boyunca unutmayacaktır. Hiçbir 
istisna yapmaksızın, mağdur ve mazlum 
duruma düşmüş herkese sınırlarını açan, 
ekmeğini bölüşen ülkemize karşı oynanan 
oyunların içinde yer alanların ihanetini 
biz de asla unutmayacağız.
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Kardeşlerim,

Karşımızdaki manzara bu kadar net iken, 
ülkemizdeki ana muhalefet partisinin, 
millilikten ve yerlilikten uzak bir siyaset 
izlemekte ısrar ediyor olması dikkat çeki-
cidir. Anlaşılan o ki, bölgemizde tedavüle 
sokulan senaryoda kendilerine verilen rol 
budur. Buna rağmen biz kendileriyle siya-
set zemininde mücadele edecek ve takdiri 
milletimize bırakacağız. Çünkü biz onların 
aksine, demokrasiye gönülden bağlı, mil-
li iradenin üstünlüğüne saygı duyan bir 
partiyiz. 15 Temmuz’a, “Kontrollü darbe” 
diyerek şehitlerimize ve gazilerimize karşı 
en büyük saygısızlığı yapan bu partinin ba-
şındaki zat, kendi geçmişini unutturmak 
için, AK Parti’nin başarılarına saldırmayı 
adet haline getirdi. 

Şimdi de tutmuş, Sosyal Güvenlik Kuru-
muna saldırmış… Biliyorsunuz, her fırsat-
ta bu zatın başında bulunduğu SSK’yı nasıl 
batırdığını, milletimizi nasıl perişan ettiği-
ni anlatıyoruz. Bunca kabahatin üzerine 
böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabet. 
Bu zat birkaç gündür, “Ben SSK’yı 2 milyar 
zarara uğratmıştım, siz SGK’yı 20 milyar 
zarara uğrattınız” diye bir laf geveleyip du-
ruyor. Kendisinin her ağzını açtığında “He-
sap uzmanıyım” demesine bakmayın, ken-
disi hesap-kitap bilmez… Hem de öyle bir 
bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyar-
lık zararın, TÜFE hesabıyla bugün 42 mil-
yara denk geldiğinden dahi haberi yoktur. 
Hiçbir şey bilmiyorsan, aç interneti, orada 
bu hesabı otomatik yapan olarak program-
lar var, onu kullan... Aslında CHP’nin ba-
şındaki zata, bize gerçekleri milletimizle 

bir kez daha paylaşma fırsatı verdiği için 
teşekkür etmem lazım. 

Bakınız, 1999 SSK’sı 62 milyonluk 
Türkiye’nin yalnızca yarısına, 32 milyonu-
na hizmet veriyordu. Bugünkü SGK ise nü-
fusumuzun hemen hemen tamamına, yüz-
de 99’una hizmet veren dev bir sosyal gü-
venlik sistemidir. Kalan yüzde 1 de, başka 
bir maniden dolayı değil, sadece kendisi is-
temediği için bu sistemin dışındadır. Çün-
kü mevcut sistemimizde primini ödeyecek 
imkânı olan kendisi öder, imkânı olmaya-
nın primini de devlet öder. 1999 SSK’sı, 
529 hastane ve 261 eczane ile 32 milyo-
na hizmet vermeye çalışıyordu. Bugünün 
SGK’sı ise, 2 bin 396 hastane ve ülkemiz-
deki 25 bine yakın eczanenin tamamıyla 
milletimizin emrindedir. Ayrıca, özel has-
tanelerden üniversite hastanelerine kadar 
ülkemizdeki neredeyse tüm sağlık kurum-
ları, çok cüzi ödemelerle SGK’lılara hizmet 
sunuyor. Eskiden para ödese bile SSK’lının 
bu kurumlarda insan onuruna yakışır bir 
hizmet alabilmesi mümkün değildi. SSK 
döneminde hiçbir ödemesi yapılmayan, 
kanserden hepatit C’ye, beyin pillerinden 
yapay kalbe kadar yüzlerce çok pahalı te-
davi, ilaç ve cihazın bedeli de, bugün SGK 
tarafından karşılanıyor.

Yalanın ve İftiranın En Büyük 
Panzehri Hakikatlerdir

Gelelim emekli maaşları konusuna… O dö-
nemin SSK’sı, toplam nüfusun yüzde 5’ine 
bile denk gelmeyen 3 milyon emekliye 
maaş ödüyordu. Bugünkü SGK ise nüfu-
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sun yüzde 15’ini oluşturan 11 milyon 800 
bin kişiye emekli maaşı veriyor. CHP’nin 
başındaki zat, bütçesi fazla veren SSK’nın 
prim gelirlerinin giderlerine oranını yüzde 
55’e kadar düşürmüştü. SGK’da ise gelirle-
rin giderleri karşılama oranı, emekli sayı-
sındaki büyük artışa ve sağlık hizmetleri-
nin kalitesindeki yükselişe rağmen yüz-
de 67’dir. Biz iktidara geldiğimizde SSK 
emeklisi 257 lira maaş alıyordu. Bugün en 
düşük SSK emeklisi 1.430 lira maaş alıyor 
ve bu rakam pirim oranına göre artıyor. 
Bu rakam Bağ-Kur emeklilerinde çok daha 
vahim düzeydeydi. Öyle ki, 66 lira emekli 
maaşı alan tarım Bağ-Kur’lusu vardı. Bu-
gün hiçbir kategoride böyle komik emekli 
maaşı ödemesine rastlayamazsınız. Lafa 
gelince, kendi dönemindeki açıkların se-
bebini erken yaşta emekliliğe bağlar. Ama 
bu zatın bizzat kendisi, ortaokul öğrencisi 
oğlundan daha 1 yaşına değmemiş toru-
nuna kadar tüm yakınlarını, erken emekli 
olsunlar diye sigortalı göstermekten geri 
durmaz. 

Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK’yı 
batırmış olan bu zatın, şimdi de başında 
bulunduğu partisini aynı akıbete uğrat-
masından endişe ediyoruz. Bu ülkenin 
SSK-SGK gibi kurumlara ne kadar ihtiyacı 
varsa, derli toplu bir ana muhalefete de o 
kadar ihtiyacı vardır. Birini biz kurtardık, 
ötekini kurtarmak da CHP’lilere düşer. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, işte öyle kara günlerden bugün-
lere geldi. Yaptıklarımız elbette önemli, 
ama yeterli mi? Tabii ki değil. Milletimize 

daha iyisini, daha fazlasını, daha güzelini 
vermek için çalışıyoruz, çalışmaya devam 
edeceğiz.  Bununla birlikte, 2002 öncesi ile 
bugünün Türkiye’sinin mukayesesinin ne 
anlama geldiğini gençlerimize ve orta yaş-
lı vatandaşlarımıza izah etmek öyle kolay 
olmuyor. Özellikle SSK dönemindeki re-
zaletleri yaşamamış birine, bugünkü sağ-
lık hizmetlerinin, emeklilik hizmetlerinin 
farkını nasıl gösterebiliriz, bunu düşünme-
miz lazım. 

Yalanın ve iftiranın en büyük panzehri 
hakikatlerdir. Bu hakikatleri anlatacağız. 
Gece-gündüz demeden, bıkmadan, usan-
madan milletimize yaptığımız hizmetleri, 
hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz pro-
jeleri anlatacağız. Unutmayınız, Allah doğ-
rularla beraberdir.

Bu duygularla bir kez daha sizlere çalışma-
larınızda başarılar diliyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla… 
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Sevgili hemşehrilerim, AK Parti teşkilatı-
mızın kıymetli mensupları, değerli misa-
firler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından, il 
kongremiz vesilesiyle tekrar sizlerle bir-
likte olmaktan, hasret gidermekten, ku-

caklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. 
İl kongremizin şehrimize, partimize ve 
ülkemize hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK 
Parti Rize teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum.

Afrin’i Kurtaracağız,  
Münbiç’i de Asıl Sahiplerine 

Teslim Edeceğiz 

AK Parti Rize İl Kongresi | Rize | 18 Kasım 2017
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Geçen gelişimizde Rize-Artvin Havalimanı, 
Ovit Tüneli, Sarp sınır kapısı, üniversitemi-
zin inşaatları gibi yatırımları bizzat yerinde 
tetkik etmiş, gelişmeler hakkında bilgi al-
mıştım. Rize’nin her meselesini bizzat ta-
kip ediyor, varsa bir sorun, anında çözüm 
yoluna bakıyoruz. 15 yıldır Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak elbette ülkemizin 
81 vilayetinin tamamına hizmet götürmek, 
yatırım kazandırmak için gayret gösteri-
yoruz. Ama ata yurdumuz olan Rize’mizin 
gönlümüzdeki yerinin ayrı olması kadar ta-
bii bir şey yoktur. Köksüz insan hiçbir yere 
ve hiçbir değere aidiyeti olmayan insandır.  
Biz, ata topraklarımız Rize’den başlayarak, 
dalga dalga tüm bölgeleriyle, tüm vilayetle-
riyle Türkiye’nin tamamını yüreğimize ve 
zihnimize nakşettik. 

Rize’yi bir başka severiz, İstanbul’u bir baş-
ka, Ankara’yı daha bir başka, Kars’ından 
Edirne’sine, Hatay’ından Sinop’una, İz-
mir’inden Mardin’ine kadar her bir şeh-
rimizi ayrı severiz. Bunun için Tek Millet 
diyoruz. Bunun için Tek Bayrak diyoruz. 
Bunun için Tek Vatan diyoruz. Bunun için 
Tek Devlet diyoruz. Bu ülkeyi bizim başı-
mıza yıkmak için ellerini ovuşturarak bek-
leyen o kadar çok güç, o kadar çok çevre 
var ki, başka türlü başa çıkamayız. 

Allah’ın izniyle hedefimiz, Türkiye’yi dün-
yanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 
Bunu mutlaka başaracağız. İktidara geldi-
ğimizde dünyanın en büyük 27’inci ekono-
misine sahiptik, şimdi 17’ini sıradayız. Bu 
başarı, azmin, gayretin ve inanmışlığın ne-
ticesidir. Bu başarıyı hep birlikte sağladık.  

Ne diyor o güzel Rize türküsünde:

“Dumanım yayılamam

Ben senden ayrılamam

Ben senden ayrılırsam

Halim yamandır yaman”

İşte biz de bu ülkeden, bu milletten ayrıla-
mayız. Allah göstermesin, eğer öyle bir du-
rum ortaya çıkarsa, halimiz sadece yaman 
olmaz, hepten duman oluruz. 

Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. 
Milletin birliğinin, beraberliğinin, ülkenin 
bütünlüğünün, devletin varlığının orta-
dan kalktığı hiçbir yerde huzur ve güven 
göremezsiniz, gelecek umudu bulamazsı-
nız. Bunun için ülkemize dört elle sarıla-
cağız. Bu ülkeyi bizim yapan değerlerimize 
ezanımıza, bayrağımıza, tarihimize, kültü-
rümüze sıkı sıkıya sahip çıkacağız ki ayak-
ta kalabilelim. Ordumuzu en güçlü ordu, 
polisimizi en güçlü polis, istihbaratımızı 
en güçlü istihbarat haline getireceğiz ki, 
maruz kaldığımız saldırıları rahatça berta-
raf edebilelim. Ekonomimiz güçlü olacak, 
üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız, ya-
tırımlarımız kesintisiz sürecek ki, önümü-
zü görebilelim. 

Eğer siz meseleleri aşmak için gereken gay-
reti göstermez, çalışmaz, ekmek elden-su 
gölden anlayışıyla sırt üstü yatarsanız, yap-
tığınız işin adı “tevekkül” değil, “tembellik” 
olur. Bizlere düşen görev, gücümüzün yet-
tiğinin en iyisini, aklımızın erdiğinin en 
üstününü, gönlümüzün alabildiğinin en 
fazlasını ortaya koymaktır. Fert olarak, top-
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lum olarak, devlet olarak yapabileceğimiz 
her şeyi yaptıktan sonra, elbette Allah’a 
teslim olacak, hayırlı olanı ondan bekleye-
ceğiz. Geçtiğimiz 15 yıldır işte bu anlayışla 
gece-gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 

Bazı Hatalar Vardır ki,  

Onları Aptallar Değil,  

Ancak Alçaklar Yapar

Bugün şöyle geriye doğru dönüp bir bak-
tığımızda, ülkemizi nereden nereye getir-
diğimizi çok daha iyi görebiliyoruz. Tabii 
bu muhasebe bize aynı zamanda eksikle-
rimizi, aksaklıklarımızı, zaaflarımızı da 
gösteriyor. AK Parti, doğru zamanlarda ve 
zeminlerde olmak kaydıyla, hiçbir zaman 
kendini sorgulamaktan çekinmeyen, öze-
leştiriyi ihmal etmeyen bir partidir. Ana 
muhalefet partisi, hiçbir zaman gerçek bir 
iktidar murakabesi, iktidar partisi eleşti-
risi yapamamıştır. Onlar sadece yalanla, 
iftirayla, ülkenin ve milletin gerçekleriyle 
hiçbir ilgisi olmayan tali işlerle uğraşmış-
lardır. Bunun için yaptıklarımız kadar ya-
pamadıklarımızı, eksik yaptıklarımızı ve 
hatta hatalı uygulamalarımızı da milleti-
mizle paylaşıyoruz. 

Rize türküsünde ne diyor:

“Endum dere duzina

Aşlamayi aşladum

Sevdaluk eyi şeydur

Ben da yeni başladum”

Son günlerdeki değişim söylemimizin, ba-
zıları tarafından sanki ilk defa olan bir şey-
miş gibi algılandığını görüyoruz. Halbuki 
biz kendimizi sigaya çekme, sorgulama 
işine yeni başlamadık, en başından beri bu 
anlayışla hareket ediyorduk. Çünkü bizim 
inancımıza göre, Allah’tan başka hiçbir 
varlık layüsel değildir, sorgulanamaz de-
ğildir. Faniler olarak bizlerin eksiği, hatası 
elbette olacaktır.  Önemli olan bunu kabul 
edebilecek ve düzeltme yoluna gidebilecek 
erdemi gösterebilmektir. AK Parti, işte bu 
erdeme sahip, milletimizle hasbi ve harbi 
ilişki içinde olmaktan asla yüksünmeyen 
bir partidir. Hükümet icraatlarından teşki-
latlarımıza kadar her alanda, milletimize 
daha iyi hizmet edebilmek için ne gereki-
yorsa, onu yaparak yolumuza devam ede-
ceğiz. Kongre sürecimizi de işte bu anlayış-
la yürütüyoruz. 

Kardeşlerim, 

AK Parti, sadece kendi iç meselelerine 
hapsolma hakkına sahip bir parti değil-
dir. Çünkü milletimiz bize, büyük ve güç-
lü Türkiye’yi inşa etme vazifesini vermiş-
tir. Bu görevimizi hakkıyla ifa etmek için 
çalışırken, hem içeriden, hem dışarıdan 
saldırılara maruz kalıyoruz. Biliyoruz ki, 
bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil 
ülkemizedir, milletimizedir. Onun için, ve-
sayet güçlerinin türlü oyunlarından darbe 
girişimlerine kadar tüm saldırılara, mer-
hum Mehmet Akif ’in şu ifadelerindeki 
ruhla karşı koyuyoruz:

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz”
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Türkiye güçlendikçe, ülkemize ve dolayı-
sıyla bizlere yönelik hücumların şiddeti de 
artıyor. Daha dün, Norveç’teki NATO tatbi-
katında sergilenen terbiyesizliği sizler de 
takip etmişsinizdir. Bazı hatalar vardır ki, 
onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. 
Bu da işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü hedef alan bu terbiyesiz-
liği, NATO içinde bir süredir varlığını mü-
şahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının 
dışavurumu olarak görüyoruz. 

Suriye’den ülkemize yönelik tehditlerin 
zirveye çıktığı bir dönemde füze savun-
ma sistemlerini geri çekerek, Türkiye’ye 
yönelik bir saldırı durumunda hare-
kete geçilmeyebileceği intibaını veren 
NATO’nun güvenilirliği, tüm üye ülke-
ler nezdinde sorgulanır hale gelmiştir. 
Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için 
Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri 
almaya kalktığımızda ittifakın ön gelen ki-
mi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki 
de, bu çarpıklığı teyit eder mahiyettedir. 
Daha önce aynı sistemin bir alt sürümü-
nü satın alan Yunanistan’a, Slovakya’ya, 
Bulgaristan’a ses çıkarmayanlar, Baltık 
ülkelerini Patriotlarla sıkı sıkıya güvence 
altına alanlar, iş Türkiye’ye gelince fark-
lı tavır sergiliyorlar. Türkiye bu noktada 
atacağı adımları, birilerine sorarak değil, 
milletiyle konuşarak atacaktır.

“Bir Gece Ansızın 
Gelebiliriz”Dedik, Geldik, 
Geleceğiz

Türkiye, 1974 Kıbrıs harekâtında ve 30 
yılı aşkın zamandır sürdürdüğü terörle 
mücadele döneminde, özellikle de Suriye 
ve Irak’taki son krizler sırasında kime, ne 
kadar güvenebileceğini çok iyi görmüştür. 
Bu iş öyle tatbikatlarda terbiyesizlik yapı-
larak, sahte sosyal medya hesapları üze-
rinden provokasyonlara girişilerek, sonra 
da kuru bir özürle geçiştirilerek üzeri ör-
tülebilecek bir konu değildir. Türkiye’nin 
kendi güvenliğini sağlama konusundaki 
ihtiyacı, yaşanan her hadiseyle bir kez da-
ha ortaya çıkmaktadır. 

Biz ne demiştik? Kendi göbeğimizi ken-
dimiz keseceğiz. Kestik mi? Fırat Kalkanı 
Harekâtında kendi göbeğimizi kendimiz 
kestik.  İdlib’de aynı adımları atıyoruz, 
Afrin’de aynı adımları atacağız. Kim ki 
bize en ufak bir tacizde ve tehditte bulu-
nursa, bunun hesabını sorarız.  Birileri 12 
bin kilometrede öteden gelerek bölgeye 
müdahale edebilecek, Suriye’yle 911 ki-
lometre sınıra sahip Türkiye ise yaşanan 
tacizleri sinesine mi çekecek?  Eğer bu ta-
cizlere sesimizi çıkartamazsak, milletimiz 
şu soruyu sorar: 650 bin kişilik bu orduyu 
boşa mı besliyorsun? Mehmet’imiz niye 
var? İşte bunun için var. “Bir gece ansızın 
gelebiliriz”dedik, geldik. Bundan sonra da 
yine aynı şekilde gelebiliriz ve gelmeye de 
devam edeceğiz.

Buradan, NATO’ya da, diğer müttefikle-
rimize de açıkça ifade ediyorum. Biz, S-
400’leri zaten aldık, o iş bitti. Şu anda sade-
ce finansman detayları konuşuluyor, onlar 
da en kısa sürede çözülecek. İnşallah, en 
yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kura-
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cağız. Bununla kalmıyor, kendimiz benzer 
sistemlerin üretimi konusunda yoğun bir 
çaba harcıyoruz. 

Müttefiklerimiz, yıllardır insansız hava 
araçlarını “Kongre müsaade etmiyor” ge-
rekçesiyle vermiyorlardı. İnsansız hava 
araçlarının üretimini bugün kendimiz ya-
par hale geldik. Bunlardan artık polisimi-
zin kullandığı Sig Sauer marka silahları da 
almayacağız, kendi silahımızı üreteceğiz. 
Kıbrıs Barış Harekâtında da bize telsiz ver-
memişlerdi. ASELSAN’ı kurmuş ve kendi 
telsizimizi yapmıştık.

Türkiye, çok uzak olmayan bir gelecekte 
kendi hava savunma sistemlerini kuracak 
ve bunları dostlarıyla da paylaşacaktır. 
Kimsenin bizi, elindeki teknoloji gücüy-
le tehdit etmesine boyun eğecek değiliz. 
Daha önce Nuri Killigil’lerin, Nuri De-
mirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların, Devrim 
Otomobillerinin, motor fabrikası kurma 
girişimlerinin ve ülkemizi ele-güne muh-
taç etmeyecek benzer çalışmaların baş-
larına gelenlerin bir daha yaşanmasına 
izin vermeyeceğiz. Ülkemizde yürütülen 
tüm savunma sanayi ve yüksek teknoloji 
projeleri, Cumhurbaşkanı olarak şahsi hi-
mayem altındadır. Bu konularda yaptığı 
çalışmalarda engellerle karşılaşan, önü 
kesilen, emeği zayi edilen herkese Cum-
hurbaşkanlığının kapısı açıktır. Kaybede-
cek tek bir dakikamız da, heba edilecek 
tek bir damla alın terimiz de, çöpe atacak 
tek bir projemiz de yoktur. 

Kardeşlerim,

Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkış-
tırmaya çalışanlar, yanı başımızdaki Suri-
ye ve Irak’ta, İkinci Dünya Savaşından son-
raki en kanlı, en vahşi, en sinsi, en alçak 
senaryoyu uyguluyorlar. Bölgede adeta 
bir ‘terör fabrikası’ kuruldu. Bu fabrikada 
görev yapan terör mühendisleri, ellerinin 
altındaki geniş rezervden, adı kimi zaman 
EL KAİDE-DEAŞ, kimi zaman PKK-PYD, 
kimi zaman FETÖ olan, kimi zaman daha 
başka isimler taşıyan örgütler imal ediyor-
lar. Aslında hepsi de eli kanlı katiller sürü-
sünden ibaret olan ürün hep aynı; sadece 
ambalajı ve etiketi değiştiriyorlar. Bu fab-
rikada üretilen örgütler, ihtiyaca göre teda-
vüle sokuluyor, gerektiğinde tadilata tabi 
tutuluyor, gerektiğinde imha ediliyor. 

Atalarımızın “İt iti ısırmaz” dediği gibi, 
bu terör örgütleri de, zahirde birbirleriy-
le çatışıyor gözükseler de, aslında gayet 
uyumlu şekilde kendilerine verilen görev-
leri ifa ediyorlar. PYD denilen bölücü terör 
örgütü, daha düne kadar DEAŞ’la çatışıyor 
denilerek silaha, paraya, siyasi desteğe 
boğuluyordu. Rakka’da bu iki örgüt iş üs-
tünde yakalanıp çarpık ilişkisi ifşa olunca, 
fabrikatörler durumu “Saygıyla karşıladık-
larını” ifade ettiler. İnkâra, yalana, çarpıt-
maya dayalı açıklamalarıyla ülkemizi ikna 
ettiklerini sananlara diyoruz ki, biz her şe-
yin farkındayız. Asıl önemli olan siz kendi 
yaptıklarınızın sonucunun farkında mısı-
nız? DEAŞ ve PYD başta olmak üzere, hep-
si de aynı tezgâhta üretilmiş terör örgütleri 
üzerinden çıkarlarını hayata geçirmeye ça-
lışanların, artık terör, terörizm laflarını a-
ğızlarına almaya dahi hakları kalmamıştır.  
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Teslimiyet Politikalarını, Bir Daha 
Geri Dönmemek Üzere Gömdük, 
Köprüleri Yıktık, Gemileri Yaktık

Bakın açık konuşuyorum: Bu yaşananlar-
dan sonra, terörle, terör örgütleriyle mü-
cadele ettiğini öne sürenlere biz artık nasıl 
inanabiliriz ki? Türkiye’nin açıkça terör ör-
gütü dediği yapıları himayesine alan bir ül-
keye nasıl güvenebiliriz ki? İşte şimdi Hü-
kümetimiz,  İçişleri Bakanımız Sayın Soylu 
ve tüm ekibimiz, elhamdülillah, dağlarda 
binlerce teröristi gömüyorlar, gömmeye de 
devam edecekler. Ne dedik? Bunları inle-
rinde vuracağız. Vurduk mu? Vurduk. FE-
TÖ de inlerinde vuruldu, vuruluyor.  

Ülkemize karşı kullanılacağı gün gibi aşi-
kar olan binlerce tır silahı bölgeye yığan 
bir devletin, bizim terörizmle ilgili endişe-
lerimizi paylaştığına nasıl inanabiliriz ki? 
Bankacılardan işadamlarına, silah satışla-
rından enerji yatırımlarına, televizyon di-
zilerinden düşünce kuruluşu raporlarına 
kadar, ülkemizin çıkarlarına yönelik her 
türlü saldırıyı, hukuk kılıfı altında meşru-
laştıran bir devlet nasıl bizim dostumuz 
olabilir ki? 

Üstelik bu soru işaretleri, bu tereddütler, 
bu hayal kırıklıkları sadece bizimle sınırlı 
da değildir.  Dünyanın her yerinde bu yan-
lışlar görülüyor, konuşuluyor, değerlendi-
riliyor. Uluslararası kuruluşları ve anlaş-
maları, diplomatik teamülleri, nezaketi bir 
kenara bırakarak, dünyayı diledikleri gibi 
yönetebileceklerini sananlar, çok yakında 
yanıldıklarını göreceklerdir. Dünya kimse-

nin tepe tepe kullanabileceği, kuralları is-
tediği gibi koyup, istediği gibi değiştirebi-
leceği, orman kanunlarının hakim olduğu 
bir yer değildir. Biz, kendi ülkemizden baş-
layarak, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm 
mazlumlara, mağdurlara sahip çıkarak, 
onların hakkını, hukukunu koruma müca-
delesi vererek, bu çarpık düzene başkaldı-
rıyoruz. Onun için “Dünya 5’ten Büyüktür” 
diyoruz. 

Ecdadımız, asırlar boyunca bu duruşuy-
la, hem kendisine, hem de tüm insanlığa 
çok büyük hizmetler yapmıştır. Şimdi sıra 
Türkiye’dedir. Ülkesine ve kendine güveni 
olmayan birileri, bu meydan okumamıza 
karşı çıkacaklar, binbir dereden su geti-
rerek, yeniden teslimiyet politikalarına 
dönüşü savunacaklardır. Biz milletimizle 
birlikte çıktığımız bu kutlu yolda teslimi-
yet politikalarını, bir daha geri dönmemek 
üzere gömdük, köprüleri yıktık, gemileri 
yaktık. Bedeli ne olursa olsun, hedefleri-
mize doğru yürümekten vazgeçmeyeceğiz.

Suriye’de İdlip operasyonunu da tamamla-
yacağız, Afrin’i de kurtaracağız, Münbiç’i 
de asıl sahiplerine teslim edeceğiz, diğer 
bölgeleri de terör örgütlerinden temizle-
yeceğiz. Irak’ta, Kandil başta olmak üzere, 
ülkemize yönelik terör eylemlerinde kul-
lanılan ne kadar bataklık varsa, hepsini 
kurutacağız. Libya’da oynanan oyunlara 
seyirci kalmayacağız. Körfez’de çıkartılma-
ya çalışılan kardeş kavgasını engellemek, 
harlanmaya çalışılan mezhepçilik fitnesini 
söndürmek için tüm gücümüzle çalışaca-
ğız. Biliyoruz ki, eğer meseleyi böylesine 
geniş bir çerçevede ele almazsak, bizi bu 
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vatan topraklarında asla rahat bırakmaya-
caklar.

Türkiye’nin ve Türk Milletinin kaderi, Bal-
kanlardan Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’dan 
Orta Asya’ya kadar tüm bu coğrafyanın 
yükünü omuzlamaktır. Evet, coğrafya ka-
derdir ve biz de kaderimizden kaçmayaca-
ğız. Tam tersine üzerine üzerine gidecek, 
Allah’ın yardımı ve izniyle, kendimizle bir-
likte tüm dostlarımız için güvenli ve mü-
reffeh bir gelecek inşa edeceğiz. 

Milletimizin, 2019 Seçimlerinde 
de Sorumluluğu Yine Bizlere 
Tevdi Edeceğine İnanıyorum

Kardeşlerim,

İşte bu büyük mücadelede önümüzde çok 
kritik bir imtihan vardır. Bu imtihan 2019 
seçimleridir. 3 Kasım 2002 seçimlerin-
den beri güvenini, desteğini, teveccühünü 
bizden esirgemeyen milletimiz, 16 Nisan 
halkoylamasıyla, önümüze yeni bir yol aç-
mıştır. Bu yolu sağ salim kat edebilmemiz 
için, 2019’u başarıyla geçirmemiz gereki-
yor. Ondan sonra önümüzde, içerideki ve 
dışarıdaki mücadelemizi kararlılıkla ve-
rebileceğimiz, pırlanta değerinde bir 5 yıl 
olacak. Milletimizin, geçtiğimiz 15 yıldır 
olduğu gibi, 2019 seçimlerinde de sorum-
luluğu yine bizlere tevdi edeceğine inanı-
yorum. Ama bunun için önce bizim üzeri-
mize düşenleri yapmamız gerekiyor. 

Kongrelerimiz vesilesiyle, hem teşkilatları-
mızı güçlendirecek, hem milletimizle olan 

bağımızı tahkim edecek, hem geleceğe dö-
nük yeni projeler hazırlayacak bir sürecin 
içindeyiz. Şayet biz bu süreci hakkıyla yö-
netirsek, milletimizin bize olan desteğinin 
artarak süreceğine inanıyorum. Tam tersi 
olursa, yani rehavete kapılır, ülkeye hiz-
meti bırakıp kendi kendimizle uğraşmaya 
başlarsak, o zaman milletimizin bize ba-
kışı da ona göre şekillenir. Milletimizin 7 
Haziran seçimlerinde verdiği mesajı unut-
madık, unutmayacağız. 

Önümüzdeki dönemde, yapmamız gere-
ken en önemli işlerden biri de, geçtiğimiz 
15 yılda ülkemize kazandırdığımız hiz-
metleri anlatmak olmalıdır. Çünkü biz 
kendi yaptıklarımızı anlatamadığımızda, 
birileri çıkıp, kendi yalanlarıyla o boşluğu 
doldurmaya çalışıyor. Ne diyor o güzel Ri-
ze türküsünde:

“Mısırı kuruttun mu

Anbarda duruttun mu

Nenen çarık giyerdi

Bunları unuttun mu”

Evet, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. 
Başta gençler olmak üzere, tüm milletimi-
ze yaptıklarımızı, geçmiş dönemlerle mu-
kayeseli olarak anlatacağız ki, Türkiye’nin 
bugün bulunduğu yerin anlamı kavrana-
bilsin... 

Bununla yetinmeyecek, önümüzdeki dö-
neme dair, hem ülke genelinde, hem de il-
lerimiz bazında yeni projeler geliştirecek, 
yeni hedefler belirleyeceğiz. Şu andaki 
politikalarımızın çıpası 2023 hedefleri-
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mizdir. Bu vizyonu hayata geçirmek için 
önümüzde 6 yıl kaldı. Şimdi 2030’lı yıllara 
dair yeni hedefler üzerinde çalışıyoruz. Ar-
dından 2053, daha sonra da 2071 vizyon-
ları gelecek. Recep Tayyip Erdoğan, gücü 
ve ömrü yettiği sürece bu doğrultuda çalış-
maya, mücadeleye etmeye devam edecek-
tir.  Gençlerimizden kendilerini şimdiden, 
geleceğin Türkiye’si için hazırlamalarını 
istiyorum. 

Hanım kardeşlerimizden, girmedik ev bı-
rakmamalarını rica ediyorum. Teşkilatla-
rımızdan, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz 
bir çalışma ortaya koymalarını bekliyo-
rum. Unutmayınız, en etkili seçim çalış-
ması, önceden yapılan çalışmadır.  Seçim 
tarihinde herkes sahada olacağı için aynı 
verimi almak mümkün olmayabilir. AK 
Parti, ana kademe teşkilatlarıyla, kadın 
kollarıyla, gençlik kollarıyla, ülkemizin ge-
leceğine sıkı sıkıya sahip çıkacak bir parti 
olarak milletimizin emrindedir. Sizlere gü-
veniyorum. 

Kongremizde görev alacak arkadaşlarımı-
za başarılar diliyorum. Bu yarışta bayrağı 
devredecek arkadaşlara, bugüne kadar ki 
hizmetleri için teşekkür ediyorum. 

Az önce, dünya ve olimpiyat şampiyonu-
muz Naim Süleymanoğlu’nun ölüm habe-
rini aldım. Allah taksiratını affetsin. Tüm 
yakınlarına, ailesine Allah’tan sabırlar dili-
yorum. Milletimizin de başı sağ olsun.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Bayburtlular, AK Parti Teşkilatla-
rımızın kıymetli mensupları, değerli dava 
ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili 
gençler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum.

Buraya gelirken, Gençlik Spor Bakanımı-
za, Bayburt ve Gümüşhane’ye en az 3-4 

bin kişilik kapalı spor salonları yapılması 
yönünde talimatım oldu.  İnşallah en kısa 
zamanda bu spor salonlarını bitirerek, hiz-
metinize sunacağız. 

Yaklaşık 2 yıllık hasretin ardından tarih 
şehri, türbeler şehri, evliyalar şehri, milli 
mücadelenin şehri Bayburt’ta olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Şehre ayak 

NATO Tatbikatındaki Skandalda 
Hedef Türkiye ve Türk Milletidir 

AK Parti Bayburt İl Kongresi | Bayburt | 19 Kasım 2017
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bastığımız andan itibaren bizi coşkuyla, 
muhabbetle bağrına basan tüm Bayburtlu 
kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Az önce, salon dışındaki Bayburtlu kardeş-
lerime de seslendim. Bayburt bizi çok se-
viyor, biz de Bayburt’u en az onlar kadar 
seviyoruz. Buradan Bayburt’un tüm ilçele-
rindeki, bütün köylerindeki, mahallelerin-
deki kardeşlerime en kalbi sevgilerimi yol-
luyorum. AK Parti Bayburt İl Kongresi’nin 
şehrimiz için, tüm Bayburtlu kardeşlerim 
için, hepsinden önemlisi ülkemiz, milleti-
miz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Bayburt teşkilatımızda görev alan 
tüm kardeşlerime bugüne kadar verdikleri 
eşsiz mücadele için şükranlarımı sunuyo-
rum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Par-
ti Bayburt teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum.

Âşık ne güzel söylemiş…

“Söyleyim Bayburt’un vas’ı halini

Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt

Bülbüller çeker ahu zarını

Seherde ötüşür kuşların Bayburt

Kahramanlar eli Bayburt otağı

Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı”

Evet, Bayburt kahramanlar otağı, şehitler 
yurdudur. Bayburt; Birinci Dünya Sava-
şında işgale karşı direnişiyle tarihe “İkinci 

Plevne Savunması” olarak geçen destansı 
bir mücadelenin şehridir. Hamdolsun Bay-
burt bu kutlu mirasa canı pahasına sahip 
çıkıyor. Dün olduğu gibi bugün de Bay-
burtlu kardeşlerim Türkiye’nin istiklal ve 
istikbal mücadelesine en güçlü desteği ve-
riyor. Şu ana kadar girdiğimiz tüm kritik 
süreçlerde Bayburt’u, Bayburt’un dili dua-
lı, mütevekkil, yiğit insanlarını daima ya-
nımızda gördük. Vesayet odaklarının tüm 
güçleriyle üzerimize yüklendiği 2007’de, 
Bayburt yüzde 61 ile “demokrasi” dedi. Es-
ki Türkiye heveslerinin kabardığı 2011’de 
Bayburt, yüzde 63,5 ile “kalkınma” dedi. 
İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştı-
ğı 10 Ağustos 2014’te Bayburt yüzde 80 ile 
“milli irade” dedi. Çukur eylemleriyle gele-
ceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 
2015’te Bayburt, yüzde 73 ile “istikrarsızlı-
ğa hayır” dedi. En son bu yılın 16 Nisan’ın-
da Bayburt, yüzde 82 ile “kalıcı istikrar” 
dedi, “Büyük ve güçlü Türkiye” dedi. Ben 
16 Nisan halkoylamasında yüzde 82 “evet” 
oyuyla Türkiye birincisi olan Bayburt’a 
tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bayburt, 
16 Nisan’daki tarihi duruşuyla Türkiye’nin 
önünde farklı bir yol açmıştır. 16 Nisanla 
beraber Türkiye, istikrarsızlıkların tarihe 
karıştığı, gayri meşru güç odaklarının ar-
tık hükmünü kaybettiği yepyeni bir döne-
me girmiştir. İnşallah girilen bu yol önce 
bizi 2023 hedeflerimizle buluşturacak, 
ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuza 
taşıyacaktır.
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Önümüzdeki Sürecin Parolası 
“Değişimdir”, “Yenilenmedir”

Değerli kardeşlerim,

2019 yılında yapılacak seçimler, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadele-
sinin en kritik dönüm noktalarıdır. Tür-
kiye, 2019 kavşağını da geçtikten sonra, 
inşallah çok daha güçlü ve hızlı bir şekil-
de hedeflerine ilerleyecektir. Bu anlayışla 
2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış 
bulunuyoruz.

Önümüzdeki sürecin parolası “değişim-
dir”, “yenilenmedir”. AK Parti’yi siyasi 
tarihimizdeki gelmiş geçmiş diğer tüm 
partilerden ayıran temel vasfı, değişime 
ve dönüşüme açık olmasıdır. Ülkemiz-
de, kuruluş felsefesinden ve ilkelerinden 
taviz vermeden sürekli “güncellenmeyi” 
başarabilen yegâne hareket AK Parti’dir. 
Biz kendimizi günün şatlarına ve gelece-
ğin ihtiyaçlarına göre yenilemekten as-
la korkmadık, korkmayız. Tıpkı Hazreti 
Mevlana’nın pergel misalinde olduğu gi-
bi, bir ayağımızı kadim değerlerimize sa-
bitliyor, diğeriyle de daha güzelin, daha 
iyinin, daha yeninin peşinde koşuyoruz. 
Yunus Emre’nin dediği gibi;

“Biz sevdik âşık olduk, 

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeniden doğarız, 

Bizden kim usanası” 

Evet, işte bu sevdayla, hem kendimizi, hem 
de partimizi yeniliyoruz. İlçe ve il kong-
relerimiz, bu tarihi değişim sürecinin en 
önemli kanallarıdır. Bugün Bayburt’ta ol-
duğu gibi, kongrelerimiz vasıtasıyla bizi 
2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da o-
luşturuyoruz.  Çünkü siyaset bir bayrak ya-
rışıdır, millete hizmet etme yarışıdır. Her 
zaman ifade ettiğim gibi, AK Parti bir dava 
hareketidir. Şahsım dâhil herkes, bu kutlu 
davada sadece birer nefer konumundadır. 
Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak za-
fer yakındır. Makamlar ise milletimize ve 
canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hiz-
met için birer araçtır, birer fırsattır. Kimse-
nin bu unvanları, bu makamları “Araç ol-
maktan çıkartıp amaç haline getirmesine” 
rıza gösteremeyiz. 

Bizler oturduğu koltuklardan, sahip oldu-
ğu payelerden güç alan, hayata sadece bu 
pencereden bakan insanlar olamayız. Hep 
birlikte, dünya hayatının, tıpkı bir ağacın 
gölgesinde dinlenmek kadar kısa bir yol-
culuk olduğunu unutmadan, geride hoş 
bir sada bırakmak için çalışan insanlar 
olmanın mücadelesini veriyoruz, vermeli-
yiz. Bunun için de sürekli nefsimizi hesaba 
çekmeli, eksik ve hatalarımızla yüzleşerek 
yolumuza devam etmeliyiz. Beşer sıfatımız 
hasebiyle elbette eksiğimiz, noksanımız, 
hatamız olacaktır. Önemli olan hatada ısrar 
etmemek, bu eksikliklerin farkına varmak, 
kendini düzeltmektir. Erdemli olmak, basi-
retli olmak, özgüven sahibi olmak işte bu-
nu gerektirir. AK Parti, diğer vasıflarının 
yanısıra, bu değerlerin de partisi olduğu-
nu, kurulduğu günden beri ispat etmiştir, 
bugün de aynı yolda ilerlemektedir. 
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Değerli kardeşlerim, 

Biz değişim dedikçe; kadrolarımızı, söy-
lemlerimizi, politikalarımızı yeniledikçe 
adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Genel 
Başkan değişikliğini dahi kasetle, türlü a-
yak oyunlarıyla yapabilenler, AK Parti’nin 
bütün bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüt-
mesinden rahatsızlık duyuyorlar. Koltuğa 
oturduğu günden beri girdiği tüm seçim-
leri kaybetmiş bir zat, kendi başarısızlıkla-
rının bedelini ödemeyi aklına dahi getir-
memiş olmasına rağmen, AK Parti’ye dil 
uzatma hadsizliği gösteriyor. “Şark kurna-
zı” bu çevrelere diyoruz ki, siz dönüp önce 
kendinize bir bakın. Bize laf edenler, şöyle 
ucundan-kıyısından demokrat olsa, ina-
nın zerre kadar içerlenmeyeceğiz. Ancak, 
demokrasi karneleri, özgürlük anlayışları, 
hukuk algıları o kadar kötü ki, bunların 
pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. 
Hiç kimse kusura bakmasın, artık bunla-
rın ikiyüzlülüğüne daha fazla tahammül 
göstermeyeceğiz.

Ezan-Bayrak Düşmanlığı 
Yaptığınız Günler Artık  
Sona Ermiştir

Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ek-
ranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat 
dünyasını esir almış bir avuç millet düş-
manının, ülkemizin ortak değerlerini sö-
mürmesine sessiz kalmayacağız. Bunların 
zihinleri öyle bulanmıştır ki, terör örgütü-
nün Pravda’sına çevirdikleri gazetelerinde 
şehitlerimize “şehit” demeye dahi dilleri 
varmaz. Bir taraftan FETÖ’nün söylemleri-

ne borazanlık yaparlar, Avrupa kapılarını 
ağlama duvarına çevirirler, diğer taraftan 
da Cumhuriyete sahip çıkmaktan bahse-
derler. Bayburtlu kardeşlerimin dediği gi-
bi “Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı 
tazıya”… Bunların da sesleri, sadece mey-
danı boş zannettiklerinden çıkıyor. Öyley-
se, meydanı asla bu kifayetsiz muhterislere 
bırakmayacağız.

Şu gerçeğin herkes tarafından bilenmesini 
istiyorum. Özellikle hala ülkemizin ken-
di şahsi mülkleri olduğunu zanneden bu 
“Ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, 
söylemi popülist” kesimlere sesleniyorum: 
Türkiye’de Cumhuriyetimizin ortak de-
ğerleri adına demokrasi düşmanlığı, mil-
let düşmanlığı, ezan-bayrak düşmanlığı 
yaptığınız günler artık sona ermiştir. Size 
ihtiyacınız olan mühimmatı sağlayan Pen-
silvanya’daki şarlatan gibi ihanet şebekele-
rinin devri de kapanmıştır. 

Türkiye, ne 1400 yıllık medeniyet değerle-
rinden, ne 2 bin yıllık devlet geleneğinden, 
ne de 94 yıllık Cumhuriyet kazanımların-
dan asla geri adım atmayacaktır. 80 mil-
yon vatandaşı ve 81 vilayetiyle ülkemiz, 
bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş 
olarak, hep birlikte Türkiye olarak muasır 
medeniyet yolculuğuna devam ediyor. Ne 
ipinizi ellerinde tutan güçler, ne de onların 
üzerimize saldığı örgütler, bizi yolumuz-
dan asla alıkoyamayacaktır. Çünkü bizim 
milletimizle birlikte belirlediğimiz bir ah-
dimiz var. Tek Millet diyoruz. Tek Bayrak 
diyoruz. Tek Vatan diyoruz.  Tek Devlet 
diyoruz. Eğer siz de bu dört ilkeye gönül-
den inanıyorsanız, gelin birlikte mücadele 
edelim. Yok eğer, “Bizim derdimiz başka” 
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diyorsanız, o da sizin bileceğiniz iş… Biz 
kendi yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ama 
artık ülkemizi saplantılarınızın oyuncağı 
haline getirmenize göz yummayacağız. 

Değerli Bayburtlular,

2019 yaklaştıkça elbette Türkiye’ye çelme 
takmak isteyenlerin operasyonları da arta-
caktır. Son birkaç gündür yaşadıklarımız 
gerçeği görmek isteyenler için yeterlidir. 
Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda Avrupa 
ülkelerinin başkentlerinin birinde, bizzat 
o devletlerin himayesinde, alnımıza silah 
dayanmış posterlerle gösteriler yapılmıştı. 
Bir başka Avrupa ülkesinde, şahsımı öldü-
rene araba vermeyi vaad eden densizler 
ortaya çıkmıştı. Diğer hakaretleri, diğer 
terbiyesizlikleri saymıyorum bile… 

Bütün bunlar olurken, bazıları sanıyordu 
ki, sorun Tayyip Erdoğan’dır, sorun AK 
Parti’dir. Çünkü AK Parti bunların oyun-
larını ve planlarını bozdu. AK Parti,  15 
yıllık iktidarı döneminde Türkiye’yi 3 kat 
büyüttü. Kişi başına milli geliri 3 bin 500 
dolardan 11 bin dolar civarına taşıdı. İkti-
dara geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye 23,5 
milyar dolar borcu vardı. Biz bu borcun 
tamamını ödediğimiz gibi, bugün 120 mil-
yar dolar döviz rezervimiz bulunuyor. İşte 
bunu hazmedemiyorlar.

Tayyip Erdoğan ve AK Parti aradan çeki-
lirse, her şeyin düzeleceğini söyleyebile-
cek kadar izanını kaybetmiş olanlar vardı. 
Halbuki, sürekli köpürtülmeye çalışılan 
İslam karşıtlığı ve Türk düşmanlığının se-
bebi, Türkiye’nin doğru yolda ilerliyor ol-
masıdır. Bizi devre dışı bırakmadan ülke-

mizi durduramayacaklarını bildikleri için, 
şahsımızı hedef tahtasına oturtuyorlar. En 
son bir NATO tatbikatında, hem Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, hem de şahsımı hedef alan bir 
skandal yaşandı. Bugüne kadar bize yapı-
lan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinç-
le karşılayanların, işin içine Atatürk de 
dâhil edilince, meselenin gerçek yüzünü 
anlamış olduklarını ümit ediyorum. Bu 
çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu 
buluyorum. Artık hepimiz de çok iyi bili-
yoruz ki, mesele şahıs meselesi, parti mese-
lesi değildir; hedef Türkiye’dir, hedef Türk 
Milletidir. 

Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sı-
namalarla dolu geçeceğini tahmin etmek 
zor değil… Ama hamdolsun biz her şeye 
hazırlıklıyız. Bugün artık, ekonomiden 
savunma sanayiine, ticaretten diplomasi-
ye kadar her alanda 15 yıl öncesiyle kar-
şılaştırılamayacak bir Türkiye var. Kendi 
silahını yapan, kendi tankını imal eden, 
terörle mücadelesini kendi insansız hava 
araçlarıyla sürdüren bir ülke var. Şimdi 
yerli otomobilini üretmeye hazırlanan bir 
Türkiye var. 

Türkiye, İstiklalini Pazarlıklara 
Borçlu Bir Ülke Değildir

Değerli kardeşlerim,

Sizler Türkiye’nin, hem de Bayburt’un 15 
senede nereden nereye geldiğini çok iyi 
biliyorsunuz. 15 yılda Bayburt’a 3 milyar 
liranın üzerinde yatırım yaptık. İnşallah 
şimdi bunları tarihi nitelikle bir projeye 
taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane’ye 
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hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapa-
siteli bir havalimanı yapıyoruz. 285 mil-
yon lira maliyet olan havalimanının proje 
ve ihale hazırlıkları sürüyor. İnşallah 2019 
seçim kampanyasına uçağımızla geliriz. 
200 yataklı hastanemizin inşaatı ise de-
vam ediyor, inşallah 2019’da bitecek. 

Sadece Bayburt’a değil, ülkemizin tüm şe-
hirlerinde benzer tarihi projeleri hayata 
geçiyoruz. Bir taraftan bağımsızlığımıza 
sonuna kadar sahip çıkarken, diğer taraf-
tan da yatırım hamlelerimizi devam ettiri-
yoruz. Hamdolsun artık IMF kapılarında 
borç dilenen, ekonomisi çökmüş, sağlık 
sistemi bitmiş, terörle mücadelesinde dı-
şa bağımlı bir Türkiye yok… Artık belli 
uluslararası örgütlere sadece “İleri garni-
zonluk” yapan bir Türkiye de yok… Bizi 
1980’lerin, 90’ların Türkiye’siyle karşılaş-
tıranlar, çok büyük bir yanılgı içinde ol-
duklarını elbette anlayacakladır. Türkiye 
bağımsızlığını birilerinin ihsanına borçlu, 
sınırları cetvelle çizilmiş bir ülke değildir. 
Türkiye, istiklalinin kapalı kapılar ardında 
yapılan pazarlıklara borçlu bir ülke de de-
ğildir. Biz 1071’den beri vatanımız olan bu 
topraklarda başı dik ve özgür yaşamanın 
mücadelesini veriyoruz. İstiklal Şairimizin 
veciz ifadesiyle, 

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden ilahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Evet, işte biz asırlardır mabetlerimizin göğ-
süne namahrem eli değmesin diye canları-
mızı feda ediyoruz. Biz, vatanımızı imanla 
seviyor, hürriyetimize tutkuyla sahip çıkı-
yoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şuur-
la mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ben bu mücadelede Bayburtlu kardeşle-
rimin safını gayet iyi biliyorum. Bayburt 
şimdiye kadar olduğu gibi, 2019’da ve son-
rasında da büyük ve güçlü Türkiye iddia-
sına omuz verecektir. Önümüzdeki seçim-
lerde de birinciliği kimselere bırakmaya-
cağınıza inanıyorum. Bunun için, özellikle 
teşkilatlarımızın çok yoğun bir çalışma or-
taya koyması gerekiyor. Biz, velev ki yüzde 
50 bile olsa, baraj hesapları yapan bir parti 
olmadık, olamayız. Milletimizin tamamı-
nın gönlünde yer etmeyi hedefleyen AK 
Parti için, seçimlerdeki oy çıtası çok daha 
yüksektir. Son 15 yıldaki başarılarımızla, 
vizyonumuzla, milletimizle aramızdaki 
güçlü bağla, bunu başarabilecek bir parti-
yiz. Yeter ki biz çalışalım, gayret göstere-
lim, Allah’ın izniyle gerisi gelecektir. Ben 
sizlere güveniyorum. Özellikle kadın ve 
gençlik kollarımızdan önümüzdeki süreç-
te daha çok çaba bekliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Kongremizde görev alacak arkadaşlarımı-
za başarılar diliyorum. Bu yarışta bayrağı 
devredecek arkadaşlara, bugüne kadar ki 
hizmetleri için teşekkür ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mevla’m 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah’a 
emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Gümüşhanevi Hazretlerinin diyarı, güzel 
Gümüşhane’mizin saygıdeğer güzel in-
sanları, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

AK Parti’mizin 6. Olağan Kongresinde siz-
leri ana kademesiyle, kadınıyla-genciyle 
heyecan içerisinde görmek, gerçekten biz-

ler için bir iftihar vesilesidir. Yaklaşık 3 yıl-
lık bir aranın ardından sizlerle birlikte ol-
manın, kucaklaşmanın, hasret gidermenin 
memnuniyeti içindeyim. 

Sözlerimin hemen başında, 16 Nisan hal-
koylamasında verdiğiniz yüzde 75,16 
oranındaki EVET oyu için, her birinize 

Tehditlere Boyun Eğip, 
İstiklalimizi ve İstikbalimizi 

Tehlikeye Atmayacağız

AK Parti Gümüşhane İl Kongresi | Gümüşhane | 19 Kasım 2017
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ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Gü-
müşhane bu sonuçla, Türkiye genelinde 
4’üncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, aşağı yukarı aynı oranla, 3’ün-
cü sıradaydınız. Beldeler sıralamasında, 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci olan 
Gümüşgöze beldemiz bu defa, aynı oy ora-
nıyla, yani yüzde 96,5’la 9’uncu sırada yer 
aldı. Çünkü bu sefer çıtayı yüzde 99,8’e 
kadar çıkartan beldelerimiz oldu. Aslında 
Gümüşhane genel olarak oy oranını muha-
faza etti, ama daha iyi çalışıp ileriye geçen 
şehirlerimiz bulunuyor. Önümüzdeki se-
çimde Gümüşhane’nin, 3’üncülüğü, 4’ün-
cülüğü bir kenara bırakıp 1’inciliği hedef-
leyeceğine inanıyorum. 

Ne diyor o meşhur Gümüşhane türküsünde:

“Dut dibine yaslanırlar

Çise vurur ıslanırlar

Elma ile beslenirler

Gümüşhane güzelleri”

Evet, Gümüşhane’nin tüm güzel gençleri-
ne, tüm güzel insanlarına buradan selam-
larımı gönderiyorum. Desteğiniz, itimadı-
nız, ahde vefanız, ülkemizin ve milletimi-
zin geleceğine sahip çıkmada gösterdiğiniz 
kararlı duruş için bir kez daha her birinize 
teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, Gümüşhane’nin yetiştirdiği 
iki kıymetli isme, 87 yıllık ömrünü ilme 
vakfeden Lütfi Doğan hocamıza ve 81 yıl-
lık hayatını memlekete hizmete adayan 
Mahmut Oltan Sungurlu ağabeyimize has-
saten selamlarımı gönderiyorum. İl kong-

remizin şehrimize, partimize ve ülkemize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ku-
ruluşundan bugüne kadar AK Parti Gü-
müşhane teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum.

Ayrıca bugün öğle namazını müteakiben 
İstanbul Fatih Camiinde cenaze namazı 
kılınıp, Edirnekapı’da defni yapılan dünya 
ve olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu’na da Allah’tan rahmet dili-
yorum, Rabbim taksiratını hasenata tebdil 
etsin. Başbakanımız ve bakan arkadaşları-
mız bu cenaze merasimine katıldılar. Daha 
nice nice Naim Süleymanoğlular inşallah 
ülkemizde yetişsin ve onlarla dünyada ger-
çekten nam salalım. 

Dün Rize’yle başlattığımız il kongreleri-
mizi, bugün önce Bayburt’la, şimdi de Gü-
müşhane ile devam ettiriyoruz. İnşallah 
bu şekilde illerimizin tamamının kong-
relerini gerçekleştirecek ve önümüzdeki 
yılın sonbaharında büyük kongremizi ya-
pacağız. AK Parti, her zaman olduğu gibi, 
bu süreci de değişim, yenilenme, daha iyi 
hizmetler için enerji tazeleme vesilesi ha-
line getirmiştir. “Niyet hayr, akıbet hayr” 
diyerek çıktığımız bu yolda, aynı ihlasla, 
aynı samimiyetle devam ediyoruz. Rabbim 
bizleri yolundan ayırmasın. Rabbim bizle-
re ülkemize ve milletimize çok daha büyük 
hizmetler verme imkânı, basireti, azmi, gü-
cü versin. 
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Şehrimizin En Büyük Eksikliği, 
İmar Meselesidir

Kardeşlerim, 

Gümüşhane, nüfusu az illerimizden ol-
masına rağmen, siyasette, iş dünyasında, 
ilimde, kültürde, sanatta oldukça önemli 
isimler yetiştirmiş bir şehrimizdir. Tarihi, 
kültürel ve tabii zenginlikleriyle Gümüş-
hane, çok daha iyi bir yerde bulunmayı 
hak ediyor. Biz de bu anlayışla, geçtiğimiz 
15 yılda şehrimize çok önemli hizmetler 
kazandırmanın çabası içinde olduk. 

Gümüşhane Üniversitemiz, 20 bini bulan 
öğrenci sayısıyla, maşallah, sadece bölge-
nin değil, ülkemizin en önemli yükseköğ-
retim kurumlarından biri olma yolunda 
ilerliyor. Şu ana kadar 4 binin üzerinde 
yatak kapasitesine sahip yurtlarla, bu öğ-
rencilerimizin kalacak yer meselesini çöz-
meye çalıştık. Şimdi de, 2019 yılına kadar 
şehrimize 1.500 kişilik 2 yeni yurt kazan-
dırmanın hazırlıkları içindeyiz. 

İnşası tamamlanan 200 yataklı modern 
hastanemizle ilgili teknik sorunların en 
kısa sürede çözülerek, halkımızın bu gü-
zel hizmetten yararlanmaya başlayacağına 
inanıyorum. 

Zigana Tüneli, şehrimizin ulaşım sorunu-
na köklü bir çözüm getirecektir. Trabzon 
yolunun rakımını 1.750 metreden 1.250 
metreye düşürecek ve mesafeyi de 10 ki-
lometre kısaltacak bu tünel, Doğu Kara-
deniz limanlarını, Gümüşhane üzerinden 

Anadolu’ya bağlayacaktır. İnşallah bu tü-
neli 2020 yılında hizmete açıyoruz. Ulaş-
tırma Bakanımız burada, kendisi “Hiç en-
dişeniz olmasın” diyor. Bir aksilik olursa 
dayanın kapısına… 

Sizler için önemli olduğunu bildiğim bir 
başka proje de havalimanıdır. Gümüşha-
ne ve Bayburt’a hizmet verecek yılda 2 
milyon yolcu kapasiteli bu havalimanıyla 
ilgili proje ve ihale hazırlıkları tamamlan-
mak üzere. İnşallah 1 ay içerisinde ihaleye 
çıkıyor, seçimlerden önce de bitirmeyi he-
defliyoruz. 

Her birini teker teker anlatmaya gerek 
görmediğim yol, toplu konut, baraj, spor 
tesisleri, sağlık tesisleri, okullar ve daha 
pek çok yatırımı, 15 yıl içinde peyderpey 
sizlerin hizmetine sunduk. 15 yıl öncesi-
nin Gümüşhane’sini bir düşünün. Böyle 
yollar var mıydı? Yoktu. Üniversitemiz var 
mıydı? Yoktu. Şu an şehrimizde 20 bin öğ-
rencinin eğitim gördüğü üniversitemiz bu-
lunuyor.  

Buradaki pek çok insanın hafızasında 
önemli yeri olan Gümüşhane Lisesi’nin, 
şehrin şanına yakışır yeni bir binaya ka-
vuşturuluyor olmasından memnuniyet 
duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. 
Kayak tesislerinden arıcılığa, elma bahçele-
rinden madenlerine kadar pek çok nadide 
değeri bünyesinde barındıran şehrimizin 
en büyük eksikliği olarak, imar meselesini 
görüyorum. Aslında ülkemizdeki pek çok 
şehrin sorunu olan imar çarpıklıklarının, 
Gümüşhane’mizi de pençesine almış olma-
sından üzüntü duyuyorum. Onun için de 
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Belediye Başkanımızdan rica ediyorum, 
ihmalkâr davranmayalım. Şehri saran çir-
kin yapılaşmayı bir an evvel önleyecek ve 
ortadan kaldıracak bir imar anlayışını der-
hal Gümüşhane’ye hakim kılmamız şarttır. 
Gümüşhane’nin yerel mimarisini koru-
malıyız.  Sayın Başkan, kesinlikle bundan 
taviz verilmemelidir. Bakanlığımızdan 
belediyemize, sorumluluk sahibi tüm ku-
rumlarımızı bu konuda harekete geçmeye 
davet ediyorum. 

Türkiye, Adımını İleri Atması 
Gereken Günlerden Geçmektedir

Kardeşlerim,

Biz, bir yandan Türkiye’yi büyütmek, güç-
lendirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek 
için çalışırken, diğer taraftan da ülkemizin 
ve milletimizin bekasına yönelik tehditler-
le canhıraş bir mücadele içindeyiz. Dünya-
nın düzeni belki her zaman sorunluydu, 
ama şu anda çok daha çarpık bir işleyişle 
karşı karşıyayız. Bazı ülkeler, tüm dünyayı 
kendi tapulu mülkleri gibi görüp, istedik-
leri gibi kural koyma, kural çiğneme hak-
kına sahip olduklarını sanıyorlar. Halbuki 
şöyle tarihe bir baktığımızda nice tiran-
ların, nice firavunların, nice zalimlerin 
aynı hissiyatla hareket ederek, hem ken-
dilerinin, hem de bölgelerinin mahvına 
sebep olduklarını görüyoruz. Bugün dahi 
sırlarını henüz tam olarak keşfedemediği-
miz nice parıltılı medeniyet, öldürmekten 
ve yıkmaktan başka meziyetleri olmayan 
güçler tarafından ortadan kaldırılmıştır. 
İran’daki, Irak’taki, Suriye’deki, Mısır’daki, 

Kuzey Afrika’daki, Endülüs’teki, Güney As-
ya’daki, Güney Amerika’daki medeniyet-
lerin yıkılışlarına bakarsanız, hep benzer 
hikâyeler görürsünüz. Ama daha dikkat 
çekici olanı şudur: Kadim medeniyetleri 
yıkan güçlerin hiçbiri de dünya tarihinde 
kalıcı olmamışlar, kısa sürede ya yok olup 
gitmişler, ya da kendi kabuklarına çekil-
mişlerdir. 

Bugün de benzer bir hoyratlıkla karşı kar-
şıyayız. İnsanlığın kadim değerlerinden 
arta kalan bir avuç miras, yine hoyrat bir 
istilacı güç tarafından hedef alınmıştır. 
Ülkemiz de bu hedeflerden biridir. Yaşadı-
ğımız dönem bize, Mehmet Akif ’in “Tarihi 
tekerrür diye tarif ediyorlar; hiç ibret alın-
saydı, tekerrür mü ederdi” tespitini kulak-
larımıza küpe etmemizi gerektiriyor. Evet, 
geçmişte yaşadıklarımızdan ibret alıyor ve 
geleceğimizi kendi arzu ettiğimiz istika-
mette biçimlendirmek için çalışıyoruz. 

Bakınız size, Osmanlının son döneminin 
ve Kurtuluş Savaşımızın büyük kahraman-
larından, şehit Deli Halit Paşa’ya atfedilen 
bir hikâyeyi aktarmak istiyorum. Biliyor-
sunuz, Anadolu’da “Atın iyisine doru, yiği-
din iyisine deli derler.” Deli Halit Paşa’nın 
namı da, akıl noksanlığından değil yiğit-
liğinden geliyor. Ülkemizin düşman işgali 
altında inim inim inlediği günlerde, ana-
sı, Deli Halit Paşa’ya der ki; “Oğlum, nedir 
Müslümanların, din kardeşlerimizin, bu 
zalim gavurlardan çektikleri? Bu zulümler 
ne zaman bitecek?” Deli Halit Paşa, üzün-
tülü bir şekilde cevap verir: “Ana ne yapa-
yım, kılıcım kısa.” Bunun üzerine anası 
şöyle der: “Kılıcın kısaysa adımını ileri at.”
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Evet, bugün Türkiye, adımını ileri atması 
gereken günlerden geçmektedir. Kılıcımız 
da, Allah’a şükür, Kurtuluş Savaşı yılların-
daki kadar kısa değil. 

Bize göre önemli olan karşımızdaki güç-
lerin azameti değil, kendi mücadele az-
mimizin büyüklüğüdür. Hamdolsun 
Türkiye, milletiyle, devletiyle, tarihiyle, 
bugünüyle ve geleceğiyle büyük bir ülke-
dir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş 
Savaşına, 15 Temmuz’a kadar hep karşı-
mızdakilerin cesametine değil, kendi ce-
saretimize ve hedeflerimize ulaşma konu-
sundaki kararlılığımıza baktık. Bugün de 
öyle yapıyoruz. 

Kardeşlerim, 

Tabii mesele sadece ileriye doğru adım 
atmak değil, aynı zamanda bunu doğru 
zamanda yapmaktır. Yine tarihten bir kıs-
sayla ne demek istediğimi ifade etmeye ça-
lışayım:

Cengiz Han, Anadolu’yu yerle bir ederek 
ilerlerken, bir şehri kuşatır ve teslim alır.  
Şehre giren Cengiz Han, eli silah tutan 
genç-yaşlı tüm erkekleri bir araya toplaya-
rak, kendi mezarlarını kazmalarını ister. 
Bu sırada bir ihtiyar yalvar-yakar Cengiz 
Han’ın yanına yaklaşır. “Şurada mezarını 
kazan 20 yaşındaki delikanlı benim oğlum-
dur, daha çok gençtir, ne olur onu affedin” 
diyerek gözyaşları içinde Cengiz Han’ın 
ayaklarına kapanır. Bunun üzerine Cengiz 
Han, yaşlı adama şöyle der: “Affetmem ihti-
yar! Çünkü sen, oğlun kendi mezarı başın-
dayken ağlıyorsun ama vatanın uçurumun 
kenarındayken sadece seyrettin.” 

Evet, biz bugün vatanımız uçurumun ke-
narındayken seyretmeyeceğiz ki, yarın 
kendi evlatlarımız mezarlarını kazarken 
başlarında ağlamayalım. Masa başında 
ülkemizle ve bölgemizle ilgili yapılan he-
sapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl 
yırtıp attıysak, bugün de Allah’ın yardımıy-
la, aynı şekilde paçavraya çevireceğiz.  

Türk Milleti, Binlerce Yıldır 
Olduğu Gibi Bugün de  
Dimdik Ayaktadır

Türkiye’yi, istedikleri gibi evirip çevirebi-
lecekleri uydu devletleriyle karıştıranlar, 
gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladılar. 
Biliyoruz ki durmayacaklar. Ama biz de 
durmayacağız. Önce 2023 hedeflerimize 
ulaşacağız, ardından 2053 ve 2071 vizyon-
larımızı hayata geçireceğiz. Bugüne kadar 
milletimizi hep, “Aman kimseyi ürkütme-
yelim, başımıza bassalar bile herkesle iyi 
geçinelim, bir yanağımıza tokat atıldığın-
da karşılık vermek bir yana öte yanağımızı 
çevirelim” dendi. İşte bu telkinler sebebiy-
le darbeler yapıldı, sesimizi çıkarmadık. 
Ülkemizi kriz-faiz oyunlarıyla soyup soğa-
na çevirdiler, sesimizi çıkarmadık. Sanayi-
mizi, ticaretimizi, teknolojik altyapımızı, 
üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı 
geliştirecek adımlar engellendi, sesimizi 
çıkarmadık. Bunlar da yetmedi, kendi va-
tanımızda parya muamelesi gördük, se-
simizi çıkarmadık. Sandılar ki, bu millet 
artık öldü, bitti, kül oldu. Halbuki, Türk 
milleti, binlerce yıldır olduğu gibi bugün 
de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz, bunun 
en büyük ispatıdır. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde ayakta olduğumuzun daha çoo-
ok işaretleri görülecektir. 
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Şairin dediği gibi:

İnsan büyük beşikte 

Mezarda yatmak için

ve

Kahramanlar can verir

Yurdu yaşatmak için

Hamdolsun, bu yurdu yaşatmak için can 
vermeyi göze alan 80 milyon kahraman 
var. Böyle bir milletin evladı olmaktan şe-
ref duyuyorum, gurur duyuyorum, Rabbi-
me hamdediyorum. 

Kardeşlerim, 

Milletlerin tarihteki yürüyüşleri hem uzun-
dur, hem de inişlerle-çıkışlarla doludur. İn-
san hayatı ise, buna göre nispeten kısadır. 
Fakat bazı dönemler vardır ki, hem insan-
ların, hem de milletlerin hayatında çok ö-
nemli dönüm noktalarını ifade eder. Türki-
ye olarak, işte böyle bir süreçten geçtiğimi-
ze inanıyorum. Hep birlikte, hem kendimiz, 
hem de dostlarımız için yepyeni bir gelecek 
inşa ediyoruz. Her inşa gibi, bu da meşak-
katlidir, zorluklarla doludur. Aynı zamanda 
bu süreç çok çalışmayı, çok mücadele etme-
yi, çok risk almayı gerektirir. 

Kurtuluş Savaşımız ve ardından kurduğu-
muz Cumhuriyetimiz, son 200 yıldaki en 
büyük başarımızdı. Ancak, Cumhuriyet ta-
rihimiz boyunca o kadar çok fırsat kaçırdık, 
enerjimizi ve zamanımızı öylesine hoyrat 
kullandık ki, üzülmemek elde değil. Nite-
kim 2000’li yıllara geldiğimizde bulundu-
ğumuz yer ile olmamız gereken yer arasın-

daki makas gerçekten çok açılmıştı. AK Par-
ti olarak, 15 yıl boyunca büyük bir gayretle 
çalışarak, bu farkı nispeten kapattık. 

Türkiye’yi kişi başına 3 bin 500 dolarlık 
milli gelir seviyesinden 11 bin dolara ka-
dar getirdik. Geldiğimiz yer çok önemliydi, 
ancak asıl zor olan, “Orta gelir tuzağı” deni-
len bu seviyeyi geçerek “Üst gelir grubu”na 
çıkabilmekti. Biz, bir süredir ülkemizi işte 
bu orta gelir tuzağından çıkartıp, dünya-
nın en büyük 10 ekonomisinden biri ha-
line getirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Başımıza gelenler de, bizi bırakınız orta 
gelir seviyesinde kalmayı, yeniden “Üçün-
cü dünya” diye ifade edilen “Düşük gelir 
grubu”na itme çabalarının ürünüdür. 

Türkiye’de 79 senede sadece 6 bin 100 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı. Bunun 
üzerine, 19 bin 500 kilometre bölünmüş 
yol ilave ettik; bizim farkımız budur işte. 
İktidara geldiğimizde 25 olan halimanı sa-
yısını 52’ye çıkardık. Ne dedik? Durmak 
yok, yola devam. İnşallah daha güzellerini 
de yapacağız. Bu millet yüksek hızlı tren 
nedir bilmiyordu. Yüksek hızlı treni bu 
millet kiminle tanıdı? Bizimle tanıdı. 

Yaptığımız bu kalkınma hamleleri karşı-
sında “Haddinizi bilin, Türkiye’nin dün-
yanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmesine biz müsaade ettik mi?” dediler.  
Bunlar, Türkiye’nin gelişmesinden, kalkın-
masından rahatsız oluyorlar. Ancak şunu 
bilin, Türkiye kendi uçağını da, SİHA’sını 
da, tankını da yapacak. Buna da kimse en-
gel olamayacak.
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Kendi İkbalimiz Uğruna 
Milletimizin Geleceğini Feda 
Etmeyeceğiz

Dikkat ederseniz, 2010 yılından sonra, 
özellikle de 2013 yılından itibaren ülkemi-
ze yönelik gözle görülür bir siyasi, diplo-
matik, ekonomik, hatta askeri taarruz baş-
lamıştır. Çünkü, Türkiye, 2002-2013 yılları 
arasındaki performansıyla devam ediyor 
olsaydı, sadece 2023 hedeflerine çok daha 
erken ulaşmakla kalmayacak, bölgesel güç 
konumundan küresel güç konumuna da 
geçecekti. Bizi, 17-25 Aralık gibi sofistike 
operasyonlarla, Gezi gibi toplumsal tah-
riklerle, çukur eylemleri gibi bölücü pro-
vokasyonlarla, DEAŞ saldırıları gibi sinsi 
yöntemlerle durduramadıklarını görenler, 
işi 15 Temmuz’a kadar vardırdılar. 

FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerle-
dikçe görüyoruz ki, karşımızdaki yapı öy-
lesine ince bir planla kurgulanmış ki, bu 
örgütün bizim insanlarımızın eseri olması 
mümkün değildir. Bunların tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ihanettir. Tıpkı bir 
matruşka gibi, açtığınız kapının ardında 
yeni bir kapı karşınıza çıkıyor. Tıpkı bir 
labirent gibi, girdiğiniz hiçbir yol sizi asıl 
faillere götürmüyor, bir yerlerde tıkanıyor 
kalıyor. Ancak dünyadaki en azılı terör 
örgütlerinde görülebilen bu karmaşık or-
ganizasyon yapısı, bize FETÖ’nün gerçek 
amacını çok daha iyi anlatıyor. Kendilerini 
hala bu ihanet şebekesine kullandırtanla-
ra, hala bu alçak yapının mensubu olarak 
kalmayı tercih edenlere acımaktan başka 
elimizden gelen bir şey yoktur. 

Evet, burada bir kez daha tekrarlıyorum: 
DEAŞ neyse PYD odur, PYD neyse FETÖ o-
dur, FETÖ neyse DEAŞ odur. Hepsi de aynı 
fabrikada üretilmiş, sadece ambalajları ve 
etiketleri farklı bu terör örgütlerinin aynı 
amaca hizmet ettiklerini anlamak için öyle 
allame filan olmaya gerek yok. Her şey gün 
gibi ortadadır. DEAŞ ile PYD’nin Rakka’da-
ki anlaşması, FETÖ ile PKK’nın ülkemiz-
deki yoldaşlığı, bunları tedavüle sokan ve 
yöneten gücün amacını gayet iyi anlatıyor. 
Adana’daki MİT tırları hadisesiyle ülke-
mizi “DEAŞ’a yardım ediyor” bahanesiyle 
uluslararası alanda yargılamaya kalkanla-
ra çanak tutanların da bunlardan bir farkı 
yoktur. İster etnik milliyetçilik histerisiyle, 
ister mezhep bağnazlığıyla, ister ideolojik 
saplantıyla, bu oyuna destek veren herkes, 
aynı gücün kullandığı bir araç haline gel-
miş demektir. 

Biz, işte böyle olmayı reddettiğimiz için 
bunca saldırıya maruz kalıyoruz. Hiç kim-
se kusura bakmasın. Cumhuriyet döne-
minde defalarca yapılmış olan bir hatayı, 
biz bugün tekrarlamayacağız. Kendi ikba-
limiz uğruna ülkemizin ve milletimizin 
geleceğini feda etmeyeceğiz. Tehditlere 
boyun eğip, istiklalimizi ve istikbalimizi 
tehlikeye atmayacağız. Milletçe ya adam 
gibi yaşayacağız, ya da adam gibi mücade-
lemizi verip neticesine katlanacağız. Terör-
le mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda, 
15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimize, 
bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza 
borcumuzu başka türlü ödeyemeyiz. 
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Kardeşlerim, 

AK Parti’nin milletimize karşı sorumlulu-
ğu seçime kadar değil, kıyamete kadardır. 
Bunun için, her seçim bizim için büyük bir 
imtihandır. Seçimleri, güven tazelemenin, 
sürekli hedef büyütmenin vesileleri ola-
rak görüyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği 
kritik dönem, 2019 seçimlerine çok daha 
fazla önem vermemizi, çok daha hassasi-
yet göstermemizi gerektiriyor. Sizlerden, 
şimdiden 2019 için çalışmaya başlamanızı 
istiyorum. Milletimizin her bir ferdine ula-
şıp, bugüne kadar ne yaptığımız, şu anda 
neyle uğraştığımızı ve gelecekte nereye 
varmak istediğimizi, teker teker anlatma-
lıyız. Bunu başardığımızda, inanıyorum 
ki, ne mahalli idareler, ne milletvekilliği, 
ne de Cumhurbaşkanlığı seçiminde sıkıntı 
yaşamayız. Ama biz kendimizi doğru şekil-
de anlatmadığımızda, işte sizler de hergün 
görüyorsunuz, birileri kendi yalanlarıyla, 
iftiralarıyla, çarpıtmalarıyla milletimizin 
kafasını bulandırmaya çalışıyor. İnşallah 
buna meydan vermeyeceğiz. 

AK Parti olarak, ana kademe teşkilatları-
mızla, kadın kollarımızla, gençlik kolları-
mızla çok çalışarak, hedeflerimize ulaşaca-
ğız. Kongremizde görev alacak arkadaşları-
mıza başarılar diliyorum. Bayrağı devrede-
cek kardeşlerime de, bugüne kadar ki hiz-
metleri için gönülden teşekkür ediyorum. 

Özellikle tekrar ediyorum; durmak yok… 
Hazır mısınız?  Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet’ten taviz yok. Bir olaca-

ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olaca-
ğız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Kalın sağlıcakla. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-
malarında, başarılı ve verimli bir hafta te-
menni ediyorum.  

Dün yapılan seçimde, milletvekillerimizin 
teveccühüyle, önümüzdeki dönem için ye-
niden Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığına getirilen Sayın İsmail Kahraman 
beyefendiyi tebrik ediyorum. Kasım 2019 
seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önünde çok yoğun ve çok önem-
li bir gündem vardır. Bu iki yıllık dönemi 
en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 

Güç Zehirlemesiyle Hareket 
Edenlerin Sonu Mutlaka 

Hüsran Olacaktır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 21 Kasım 2017
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Meclis’imizin, Sayın İsmail Kahraman’ın 
başkanlığında verimli ve huzurlu bir yasa-
ma dönemi geçireceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz hafta sonu, Rize, Bayburt ve 
Gümüşhane’yle il kongrelerimizi başlattık. 
Önce illerimizin, ardından büyükşehirleri-
mizin kongrelerini yaparak, önümüzdeki 
yılın sonbaharında gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız büyük kongremizin hazırlıkla-
rını tamamlamış olacağız. Böylece, 2019 
yılında yapılacak seçimlere, teşkilatımızı 
güçlendirmiş, yenilemiş, tahkim etmiş ola-
rak gireceğimize inanıyorum.  Bu vesileyle 
bir kez daha teşkilatlarımızda bugüne ka-
dar görev almış tüm kardeşlerimize şük-
ranlarımı sunuyor, hizmetleri için teşek-
kür ediyorum. Yapılmakta olan kongreleri-
mizde yeni görev üstlenecek kardeşlerimi-
ze Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. 
Gerçekten de Rize, Bayburt ve Gümüşhane 
il kongrelerimiz muhteşem geçti. İnşallah 
şu ana kadar yakaladığımız bu performan-
sı sahada da sürdüreceğiz.

AK Parti, milletin partisi olarak doğmuş, 
bugüne de aynı anlayışla gelmiştir. Hizmet 
etme şerefine nail olduğumuz davanın bü-
yüklüğü bize, kendi şahsi hesaplarımızın 
peşinde koşma imkânı tanımıyor. Gerekti-
ğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi ölümün 
üzerine giderek, gerektiğinde 15 yıldır 
yaptığımız gibi gece-gündüz çalışarak, ge-
rektiğinde tehditleri, tuzakları, kumpasla-
rı bozarak bu yolda yürümeye mecburuz. 
Kimse bizi milletvekili olmak, belediye 
başkanı olmak, teşkilatlarda görev almak 

için zorlamadı. Biz, ülkemize, milletimi-
ze ve davamıza hizmet için bu görevlere 
kendimiz talip olduk. Milletimizin tevec-
cühü ve desteğiyle elde ettiğimiz başarılar 
sayesinde, hamdolsun ülkemizi bugünkü 
seviyesine getirdik. Şimdi de, çok daha 
büyük mücadeleler için, yine milletimizin 
desteğine, teveccühüne talibiz. Şunu unut-
mayın: İçimizden veya dışımızdan birileri 
ellerini ovuşturarak, AK Parti iktidarının 
ekonomi ve dış politikada zaafa düşmesini 
bekliyorlar. Fakat kim hangi beklenti içeri-
sinde olursa olsun, bizler üzerimize düşen 
görevin bilinci içerisindeyiz. Allah’ın izniy-
le de hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Bizim için her seçim sadece bir güven taze-
leme değil, onunla birlikte yeni bir yol açma, 
yeni bir vites yükseltmedir. Dünyada ve özel-
likle de bölgemizde öyle bir değişim süreci 
yaşanıyor ki, eğer hedeflerimizin çıtasını ve 
çalışma tempomuzu sürekli yükseltmezsek, 
hem kendimizi, hem ülkemizi geriletiriz. 
Böyle bir vebalin altına giremeyiz. 

Bizim “Kızılelmamız” Ülkemizi 
2023 Hedeflerine Ulaştırmaktır

Meseleye sadece parti meselesi olarak ba-
kanlar, AK Parti’yi de, Türkiye’yi de anla-
mıyor demektir. Biz meselenin partimizin 
geleceği değil, memleketimizin mukadde-
ratı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sırf kendi 
çıkarları için, ülkenin zarar görmesi paha-
sına partimize ve bize yüklenenlere mille-
timizin itibar etmeyişinin sebebi de budur. 
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Bakınız, 17-25 Aralık’ta hukuk kisvesi al-
tında ülkemize tarihin en büyük tuzakla-
rından biri kuruldu. Bizim dik duruşumuz 
ve milletimizin feraseti sayesinde bu tu-
zak başarısız olunca, aynı tezgâhı götür-
düler Amerika’da kurdular. Birileri hala 
FETÖ’nün ağzıyla bizi itham etmeyi sürdü-
rüyorsa, sebebi ancak aynı tuzakta onlara 
verilen rolü oynamaktır. Ana muhalefet 
partisi kendi resmi raporunda, bölücü te-
rör örgütünün eylemlerini, “Halkın PKK 
ile iktidar arasında sıkışması” olarak tarif 
edebiliyorsa, bu üstlenilmiş bir misyonun 
itirafıdır. Aynı çevreler, hepimizin gözü 
önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine ha-
la “tiyatro”, hala “kontrollü darbe” diyebili-
yorsa, bu sözü onlara kimlerin söylettiğine 
bakmak lazım. 

Bunların, NATO’da yaşanan şahsım ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’le 
ilgili skandal üzerine, ilk defa milli bir 
tavır gösterebilecekleri ümidine kapıl-
mıştık. Maalesef, aradan 3 gün geçmeden, 
gerçek tıynetleri ortaya çıktı ve bu hadise-
yi de, tıpkı 15 Temmuz gibi “tezgâh” diye 
yaftalamaya başladılar. Bugün ülkemizi 
dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise 
varsa, hepsinin de arkasında, ya FETÖ, ya 
PKK, ya işte bu örneklerdeki gibi kifayet-
siz muhterislerin parmağı bulunuyor. Biz 
FETÖ’yü vatanımızdan söküp attık, ama 
görüyoruz ki bu örgüt kendi anavatanın-
da rahatça faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı 
şekilde PKK, alelade bir terör örgütü ol-
maktan çıkıp, Türkiye’ye saldırmak iste-
yen herkesin kullanımına açık bir pislik 
yuvasına dönüşmüştür. 

Biz, gerçek düşmanlarımızla baş ederiz; 
hamdolsun bu konuda hiçbir sıkıntımız 
yok. Bize asıl can acıtıcı darbeler, düşman-
larımızdan değil, onlarla birlikte hareket e-
den ve zahirde bizden görünen alçaklardan 
geliyor. Meşhur sözdür: Ağaca balta vur-
muşlar, “Sapı bendendir” demiş. Evet, dev-
letimize ve milletimize yönelik saldırıların 
çoğunun gerisinde, ya teşvik edici, ya kulla-
nılan olarak bir şekilde ülkemizle bağlantı-
lı çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. 
Ama Türkiye, bunlara rağmen, bunları da 
ezip geçerek hedeflerine varabilecek güçte 
bir ülkedir. Çünkü bizim bir amacımız var. 
Şimdilik “kızılelmamız” ülkemizi 2023 he-
deflerine ulaştırarak, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline getirmektir. 
Böylece istiklalimize ve istikbalimize çok 
daha sıkı bir şekilde sahip çıkma fırsatı elde 
edeceğimize inanıyorum. 

Hedefimize ulaşmak için ya bir yol bulaca-
ğız, ya da bir yol yapacağız. Bizim önümü-
zü kapatmak isteyenlere en güzel cevabı 
ise yeni yöntemler, yeni imkânlar keşfede-
rek vereceğiz. Çünkü biz bir defa “Durmak 
yok, yola devam” dedik, milletimize bu şe-
kilde söz verdik ve inşallah sözümüzden 
dönmeyeceğiz. Ne diyor şair:

Kalk yiğidim, yine dağbaşını duman aldı

Parçalandı bir kıtanın toprakları

Aslan payını aslan olmayan aldı

…

Dağları, taşları, akar sularıyla

Şu tanıdık toprakta

Bir büyük dünya parçası 

Fatih’ini aramakta
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Evet, Türkiye, Fatih’ini arayan coğrafya-
mızda gerektiğinde yüreği ve bileğiyle, 
gerektiğinde şefkati ve merhametiyle, ta-
rihinin ve kaderinin kendisine yüklediği 
sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüre-
cektir. 

Silah Yüklü Tırlar Niçin 
Suriye’ye Geliyor?

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz hafta Rusya’nın Karadeniz kı-
yısındaki Soçi şehri ile Kuveyt ve Katar’ı 
kapsayan önemli bir yurt dışı seyahatimiz 
oldu. Yarın sabah önce İSEDAK 33’üncü 
Bakanlar Toplantısına katılacak, ardından 
da tekrar Soçi’ye giderek, Türkiye, Rus-
ya, İran üçlü zirvesini gerçekleştireceğiz. 
Yarınki toplantıda, bölgemizin geleceği 
bakımından çok önemli görüşmeler yapa-
cağız. Suriye ve Irak’ta, ülkemizi de yakın-
dan ilgilendiren gelişmeler bizi, kendi çö-
zümlerimizi üretebileceğimiz yöntemler 
geliştirmeye zorladı. Kimi konularda hala 
anlaşmazlıklarımız olsa da, Rusya ile kur-
duğumuz yakın ilişkiden elde ettiğimiz ne-
ticeler oldukça önemlidir. İran’ın da bu sü-
reçte, ülkemizin hassasiyetlerini gözeten 
bir tutum içine girmesinden memnuniyet 
duyuyoruz. 

Merkezi Irak Yönetimi ile de, uzun zaman-
dır olmadığı kadar müspet bir noktaya 
gelmiş durumdayız. Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi, çok hayati bir yanlışa sapmamış 
olsaydı, onlarla da gayet güzel ilişkilerimi-
zi sürdürüyor olacaktık. Ancak her şeye 

rağmen geçtiğimiz hafta yaşanan depre-
min ardından insani vazifemizi yapmayı, 
bölgeye ilk intikal eden ülke olmayı da ih-
mal etmedik.

Fransa’yla da yakın diyalog içindeyiz. Al-
manya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler as-
lında bizim en rahat işbirliği yapacağımız 
yerler olmasına karşın, maalesef, bir sü-
redir ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının 
pençesine düşmüş durumdalar. Buna rağ-
men, hepsiyle de hem ikili, hem de Avrupa 
Birliği çerçevesindeki ilişkilerimizi geliş-
tirmek istiyoruz. 

Uzun bir süre ülkemizin güvenilir bir 
müttefiki olarak görülen Amerika’nın 
bölgemizde izlediği politikanın yanlışlığı 
konusundaki endişelerimizi, her fırsatta 
kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
DEAŞ’ın ortaya çıkış ve ortadan kayboluş 
süreci, baştan sona muammalarla ve soru 
işaretleriyle doludur. Hani DEAŞ’ı temiz-
lediğinizi söylüyordunuz, peki hala silah 
yüklü tırlar niçin Suriye’ye geliyorlar? Siz 
bu silahlanmayı hangi ülkeye karşı ve ni-
çin yapıyorsunuz? Bunları izah etmeniz la-
zımdır. Dert başkadır, neyin ne olduğunu 
gayet iyi biliyoruz, ona göre de adımlarımı-
zı atacağız. Kimse Türkiye’nin, kendi beka-
sını ilgilendiren bu senaryolar karşısında 
eli kolu bağlı oturmasını bekleyemez. 

Fırat Kalkanı Harekâtında ülkemizin el-
de ettiği başarı, esasen DEAŞ balonunu 
söndüren ilk hamledir. Yıllardır adeta 
yenilmez bir canavar gibi takdim edilen 
DEAŞ’ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak 
oyunlarına rağmen, aslında ne kadar kof 
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bir yapı olduğunu tüm dünyaya gösteren 
Türkiye olmuştur. Cerablus, Rai, Bab’daki 
operasyonlarımızda, 3 bine yakın DEAŞ’lı-
nın etkisiz hale getirilmesi sıradan bir olay 
değildir. Artık DEAŞ, Suriye ve Irak’tan ne-
redeyse tamamen kazınıp atılmıştır. 

Fakat hala bu ülkelerin haritalarına baktı-
ğımızda, farklı güçlerin hakimiyetini gös-
teren farklı renkleri görürüz. Her iki ülke-
de de ne toprak bütünlüğü, ne de barış ve 
huzur konusunda kat edilmiş en küçük bir 
mesafe yoktur. Pek çok yerde bir terör ör-
gütü gitmiş, yerine bir başka terör örgütü 
gelmiştir. Elinde yüzbinlerce vatandaşının 
kanı olan Esed rejimi hala yerli yerinde 
durmaktadır. Buna karşılık vatanlarını 
sevmekten ve demokrasi talebinden başka 
suçları olmayan Suriyeli muhalifler nere-
deyse terörist durumuna düşürülmüş-
tür. Velhasıl, çok şey söylenmiş, çok top-
lantı yapılmış, çok silah kullanılmış, çok 
fedakârlık talep edilmiş, ama hiçbir netice 
ortaya konamamıştır. 

Öyleyse bu coğrafyada bunca kan niçin 
dökülmüştür, bunca acı niye çekilmiştir, 
bunca yıkım niye yaşanmıştır? Demek ki 
mesele terör değildir. Demek ki mesele de-
mokrasinin getirilmesi değildir. Demek ki 
mesele mazlumların, mağdurların hakla-
rının korunması da değildir. Evet, geldiği-
miz noktada, zaten bildiğimiz bir gerçeğin, 
artık inkârı mümkün olmayan teyidini 
görüyoruz. Bu gerçek, bölgemizin, terör 
örgütleri bahanesiyle, tıpkı geçen asırda 
olduğu gibi yeni bir dizayna tabi tutulma-
ya çalışıldığıdır. 

Onlar Saldırdıkça, Biz Saflarımızı 
Daha da Sıklaştırdık

Körfez’deki ve Kuzey Afrika’daki gelişme-
lerin hiçbiri, Irak ve Suriye’deki olaylardan 
bağımsız değildir. Hatta Güney Asya’daki 
hadiseleri de bu sürecin dışında görmüyo-
ruz. Hepsi de aynı oyunun birer parçasıdır. 
Biz, ne kendimizin, ne de öz kardeşlerimiz 
mesabesindeki komşularımızın böyle bir 
muameleye tabi tutulmasına izin verme-
yeceğiz. Türkiye’yi küçümseyenlere, NA-
TO toplantılarındaki gibi terbiyesizlikler, 
diziler, raporlar, gizli-açık pek çok mesaj 
aracılığıyla tehdit edenlere mesajımız şu-
dur: Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet. Bugüne kadar ellerindeki tüm 
imkânları kullandılar ama bizim bu dört 
güçlü temelimize zerre kadar zarar vere-
mediler. Tam tersine onlar vurdukça biz 
güçlendik. Onlar saldırdıkça biz safları-
mızı daha da sıklaştırdık. Onlar üzerimi-
ze geldikçe biz ileriye doğru daha kararlı 
adımlar attık.  Ne diyor şair: 

Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşana gider

Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşı boşana boşana gider

Hamdolsun bizim göz yummadan zafere 
koşan bir milletimiz var. Böyle bir mille-
tin evladı olmaktan, böyle bir millete hiz-
met vermekten şeref duyuyorum, gurur 
duyuyorum. 
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Kardeşlerim,

Türkiye, 2010’dan, özellikle de 2013’ten 
itibaren bölgemizle ilgili senaryolar gereği, 
belirli bir istikamete doğru itilmeye çalışıl-
dığında, birileri kendi dünyalarında tesli-
miyet bayrağını çekmişti. Biz, bu oyunu en 
başından itibaren gördük ve milletimizle 
birlikte mücadele etme kararı aldık. Hiçbir 
ahlakı ve kuralı olmayan bir oyunda ayakta 
kalmak, öyle kolay olmadı. Ama başardık. 
Her şeyi denediler, ama Türkiye’yi teslim 
alamadılar, Türk Milletinin mücadele azmi-
ni kıramadılar. Şimdi işi ülkemizi uluslara-
rası alanda itibarsızlaştırmaya, istikrarsız-
laştırmaya, ithama, lekelemeye, köşeye sı-
kıştırmaya ve böylece kendi istedikleri yöne 
itmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de 
ifade ettim: Ülkemize yönelik saldırılar, ap-
talların değil ancak alçakların işi olabilecek 
mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamını ve 
işlerin ne yöne evirilmek istendiğinin gayet 
iyi farkındayız. Daha önce yapıldığında hiç-
bir sorun teşkil etmeyen işlerin, konu biz 
olduğumuzda bir anda krize dönüşmesinin 
sebebini elbette biliyoruz. Ülkemize yönelik 
sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve eko-
nomik amaçlar apaçık ortadadır. Tabii, bu 
işleri yapanlar sanıyorlar ki, her şey kâğıt 
üzerinde olduğu gibi yürüyecek. Öyle olma-
yacak. Öyle olmayacağının onlarca mesajı-
nı, son birkaç yılda verdik. Anlamadılarsa, 
buradan bir kez daha tekrarlayayım. Türki-
ye, öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülke-
lerden biri değildir. 

Bizim dostluğumuz ne kadar hasbiyle, 
husumetimiz de o kadar şedittir. Samimi 
olarak dostlarımızın sayısını çoğaltmanın, 
düşmanlarımızın sayısını azaltmanın pe-
şindeyiz. Ama bu asla, bizi can evimizden 
vurmaya kalkanları öylece oturup seyre-
deceğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye ve 
Türk Milleti, krizlere, çatışmalara, saldı-
rılara, hatta ihanetlere karşı şerbetlidir. 
Biz bunların hepsini de göğüsler, Allah’ın 
izniyle, hepsinin de üstesinden geliriz. Pe-
ki, bugün bize yaptıklarına yarın kendileri 
maruz kalanlar aynı mukavemeti göstere-
bilecek mi? Hiç sanmıyorum. Güç zehirle-
mesiyle hareket edenlerin sonu mutlaka 
hüsran olacaktır. 

Nitekim bunların kullandıkları malzeme-
ler giderek azalıyor. Bu uğurda, FETÖ gi-
bi, PKK gibi 40 yıllık emeklerinin ürünü 
örgütleri dahi harcamayı göze aldılar, ama 
yine de neticeye ulaşamadılar. Kendi bü-
tünlüğünü korumakta zorlanan Avrupa 
Birliği, kendince her fırsatta bize parmak 
sallıyor. Biliyorsunuz, en son fonlarda ke-
sintiye gitmişler. Siz önce, kendi içinizdeki 
teröristleri bir temizleyin, kendi ülkeleri-
nizde hükümetlerinizi bir kurun. Bize sü-
rekli “Hukukun üstünlüğünden” bahseden 
bir başka ülkenin, hukuku kendi siyasi 
amaçları uğruna nasıl ayaklar altına aldı-
ğını görüyoruz. Diğer yöntemlerden de so-
nuç alamayacaklar. Yeter ki biz bir olalım, 
iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep 
birlikte Türkiye olalım. Bunu başardığı-
mızda, Akif ’in deyimiyle, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

190

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürü-
rüz 

Bu yol hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.”

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılı, verimli, hayırlı bir 
hafta diliyorum.  Hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-
malarında, başarılı ve verimli bir hafta ge-
çirmenizi temenni ediyorum.  

Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir gündemi-
miz vardı. Grup toplantımızın ardından, 

Kendi Arkadaşlarımızın, Şahsım 
Üzerinden Yeni Bir Bürokratik 

Oligarşi İnşa Etmesini 
Kabullenemeyiz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 28 Kasım 2017
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2017 senesinde kamu ve özel sektörümü-
zün inşa ettiği elektrik üretim tesislerin 
toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Bu tö-
renle, yaklaşık 6 bin 90 megavat gücünde 
1.583 tesisi resmen ülkemize kazandırdık. 
İnşallah yılsonuna kadar 1.191 adet tesisi 
daha devreye alacağız. Enerjide dışa ba-
ğımlılığımızı en aza indirmek için, kendi 
kaynaklarımızı değerlendirmeye öncelik 
veriyoruz. Bu noktada, örneğin yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elektrik üre-
timinde yüzde 31’lik artış sağladık. Yerli 
kömürün elektrik üretimindeki payını da 
yüzde 16’ya çıkardık. Bu atılımlar sayesin-
de, enerji maliyetlerimizde de ciddi azal-
ma temin ettik. Mesela, daha önce kilovat-
saati 19 doların üzerinde olan güneş ener-
jisinde, son ihalede 6,99 dolarlık bir rakam 
ortaya çıktı. Aynı şekilde rüzgârda verilen 
3,48 dolarlık teklif de bu alanda bir rekor-
dur. Türkiye bugün, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretiminde yüz-
de 32’lik payla Fransa, Almanya, Belçika, 
Avustralya, Güney Kore, Hindistan, Çin, 
Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de önüne 
geçti. Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içeri-
sinde 10 bin megavat güneş ve 10 bin me-
gavat rüzgâr enerjisini devreye almaktır. 

Çarşamba günü sabah önce, İslam İşbir-
liği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi İSEDAK’ın 33’üncü Ba-
kanlar Oturumunun açılışını gerçekleştir-
dik. Bu toplantıda, hem İslam dünyasının 
genel sıkıntıları konusundaki görüşleri-
mizi katılımcılarla paylaşma imkânı el-
de ettik, hem de İSEDAK’ın önümüzdeki 
dönem çalışmalarıyla ilgili istişarelerde 
bulunduk. Zirve Dönem Başkanlığını yü-

rüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı ve 
İSEDAK gibi platformları daha etkin kul-
lanmamızın, Müslümanların meseleleri-
nin çözümüne önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Bu konuda, maalesef, üye ül-
keleri yeteri kadar istekli ve gayretli gör-
mediğimizi de özellikle belirtmek isterim. 
İnşallah önümüzdeki dönemde, bu çatılar 
altında, arzu ettiğimiz düzeyde bir işbirli-
ği tesis edebiliriz. 

Çarşamba günü öğleden sonra ise, 
Rusya’nın Soçi kentinde çok önemli bir 
3’lü zirveye iştirak ettik. Türkiye, Rusya 
ve İran liderleri arasında gerçekleşen bu 
zirvede, bölgemizde yaşanan hadiselerin 
geleceği konusunda çok önemli istişareler-
de bulunduk, kritik kararlar aldık. Astana 
görüşmelerinin sahada hayata geçirilmesi 
konusunda 3 ülkenin anlayış birliği içinde 
olması, bu zirvenin en mühim sonuçları 
arasındadır. Suriye’de siyasi çözüme dayalı 
bir barış ikliminin tesisi hususunda çalış-
mayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 

Müfterilere Meydanı 
Bırakmamalıyız

Perşembe günü, çok anlamlı bir mezuniyet 
törenine iştirak ettik. Milli Savunma Üni-
versitemize bağlı Kara Harp Okulumuzun, 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki 
ilk mezuniyet töreninde, teğmenlerimizin 
ve ailelerinin sevinçlerini paylaştık. Bu 
törende, 15 Temmuz darbe girişiminde 
ciddi yara alan Türk Silahlı Kuvvetleri-
mizin gözbebeği eğitim kurumlarımızın, 
kısa sürede ayağa kaldırılmış olmasını 



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

193

görmekten memnuniyet duydum. Harp 
Okullarımız, artık asli görevleri olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerine donanımlı ve kabili-
yetli subaylar yetiştirme dışında bir işle 
uğraşmayacaklardır. Bu okullar, herhangi 
bir grubun, ideolojinin veya kesimin değil 
Türk Milletinin okullarıdır. Esasen, Harp 
Okullarımızda çok daha önce yapılması 
gereken köklü bir reformun, bu vesileyle 
hayata geçirilmiş olması, ülkemiz adına ö-
nemli bir kazançtır. Darbecilerden, cunta-
cılardan, vesayetçilerden temizlenen Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin hepimizin ordusu ol-
duğunu, bu ordunun şerefli subaylarının 
da hepimizin subayı olduğunu bir kez da-
ha belirtmek istiyorum. 

Cuma günü ise, Amerika Birleşik Devlet-
leri Başkanı Sayın Trump ile önemli bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu, 
uzun zamandır ilk defa, Amerika Birleşik 
Devletleri-Türkiye ilişkilerinde ortak fre-
kans yakalayabildiğimiz bir görüşme oldu. 
PYD-YPG meselesinden FETÖ’ye, ülkemiz 
aleyhine devam eden davalardan savunma 
sanayi işbirliğine kadar pek çok hususu 
enine boyuna konuştuğumuz bu görüşme-
nin devamını, inşallah önümüzdeki gün-
lerde tekrar yapacağız. 

Cuma akşamı, 9’uncu Cumhurbaşkanlığı 
Sofrasında bir araya geldiğimiz eğitimcile-
rimizle samimi bir sohbet gerçekleştirdik. 

Cumartesi günü Balıkesir’de Kara Astsu-
bay Yüksekokulumuzun mezuniyet töre-
ninde, bu defa astsubaylarımız ve ailele-
riyle buluştuk. Yeni askeri eğitim siste-
mimizin, astsubay eğitimi düzeyinde de 

yerli yerine oturmuş olduğunu görmekten 
memnuniyet duydum. Aynı gün AK Parti 
Balıkesir Teşkilatıyla, adeta mitingi andı-
ran bir toplantı yaparak, kardeşlerimizle 
hasret giderdik. 

Pazar günü, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığımızın düzenlediği Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
toplantısında, hanım kardeşlerimizle bir 
araya geldik. Bu toplantıda, kadınlara yö-
nelik şiddet karşısındaki güçlü duruşumu-
zu ifade etmenin yanında, ana muhalefet 
partisinin başındaki zatın şahsım ve ailem 
hakkındaki iftiralarına da cevap verme 
imkânı buldum. Kendisine, ya iddialarını 
ispat etmesi, ya da özür dilemesi çağrısı 
yaptım. Bununla da kalmadım, iddialarını 
ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı 
ve Cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı, 
ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti 
bırakmasını beklediğimi ifade ettim. Biraz 
sonra grup toplantısında güya belge açıkla-
yacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği, 
yalan ve yanlışlığı, bizimle ilgisi olmadığı 
defalarca ispatlanmış konuları, ısıtıp ısıtıp 
yeniden gündeme getirecektir. 

Biliyorsunuz, müflis tüccar eski defterleri 
karıştırırmış. Bu zata yine bir yerlerden ya-
lan yanlış bilgiler gönderiliyor. Hâlbuki bi-
zim çağrımız açık: Elinde benim yurt dışına 
milyon dolarlık paralar gönderdiğimin bel-
gesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere ka-
dar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. 
Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğu-
nun farkındayım, ama müfterilere meydanı 
bırakmamak gerektiğini de biliyorum. 
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Dün de önce İstanbul’da Yeşilay’ın Tekno-
loji Bağımlılığı Kongresine iştirak ettik, 
ardından da Ankara’da Ticaret Odamızın 
ödül töreninde iş dünyamızla hasret gi-
derdik. Görüldüğü gibi yoğun ve verimli 
bir haftayı geride bıraktık. Grup toplantı-
mızdan sonra Milli Güvenlik Kurulu top-
lantımızla, ülkemize ve milletimize hizmet 
yolundaki mesaimize kesintisiz bir şekilde 
devam edeceğiz. 

“Cumhurbaşkanı Böyle İstiyor” 
Sözü, Adeta Bürokratik 
Oligarşinin Yeni Bir Şifresi Oldu

Değerli arkadaşlar,

Bugün sizlerle, eskiden beri yaşanan, an-
cak son zamanlarda giderek daha sık kula-
ğıma gelmeye başlayan, beni de son derece 
rahatsız eden bir hususu paylaşmak istiyo-
rum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok 
yerde, nerede işinin altından kalkamayan, 
nerede tembellik yapan, nerede sorumlu-
luğunun yükünü taşıyamayan biri varsa, 
hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıy-
rılmaya çalışıyor: “Beyefendi böyle istiyor” 
veya “Cumhurbaşkanımız böyle istiyor” 
veya “Külliye böyle istiyor”… Bu yöntemin, 
basit bir bürokratik işlemden herhangi 
bir yatırımın detaylarıyla ilgili tercihlere, 
ömrümde hiç görmediğim-tanışmadığım 
insanların taltifi veya tasfiyesine kadar 
her konuda kullanıldığı anlaşılıyor.  Peki 
bunun ispatı var mı, yani benim ağzımdan 
çıkan böyle bir söz var mı? Yok. 

Daha önce medyada ve özellikle sosyal 
medyada benim adıma ahkam kesenlerle 

ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Şimdi 
burada bir kez daha tekrarlıyorum: Ben 
birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda 
tavır koyacaksam, bir irade beyan edecek-
sem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok; 
bunu bizzat kendim yaparım. 

Bırakınız Türkiye’yi, dünyada benim ka-
dar açık yürekli, benim kadar açık sözlü, 
benim kadar içi-dışı bir, herhalde pek az 
lider vardır. “Kafasında kırk tilki dolaş-
tırıp, kırkının da kuyruğunu birbirine 
değdirmeyen” sinsi tiplerden, “Ağzından 
çıkanla gönlünden geçen başka olan” 
riyakârlardan hiçbir zaman olmadık, ol-
mayacağız.  Biz, ülkemizin ve milletimi-
zin tüm meselelerini, tüm dertlerini, tüm 
sıkıntılarını, tüm beklentilerini konuşur, 
tartışır, sırtlanır, Allah’ın izniyle hepsinin 
de üstesinden geliriz. Bunu yaparken, es-
ki Türkiye siyasetinin o çirkin yöntemle-
rinin hiçbirine ihtiyacımız yoktur. 

AK Parti, ülkemize sadece çok büyük hiz-
metler, çok büyük yatırımlar kazandır-
makla kalmamış, aynı zamanda siyaset 
anlayışını ve dilini de kökten değiştirmiş-
tir. Biz milletimizle aramıza kimseyi sok-
mamak için, yeri geldiğinde medyaya, yeri 
geldiğinde bürokrasiye, yeri geldiğinde 7 
düvele meydan okuduk. Şimdi birilerinin 
çıkıp, bu tarz ifadelerle milletimizle ara-
mıza girmesine izin veremeyiz. Bana göre 
bu tavır, yani “Beyefendi-Cumhurbaşkanı 
böyle istiyor” sözü, adeta bürokratik oli-
garşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüş-
tür. Sorun çözme makamında oturduğu 
halde sürekli şikâyet eden, suçu başkala-
rına atan, özellikle de bizi bahane ederek 
kendini kurtarmaya çalışan herkes, benim 
gözümde başarısız kişidir. 
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Biz milletimize hizmet için gece-gündüz 
demeden şevkle, azimle, coşkuyla çalışıyo-
ruz. Herkesten de bu şekilde hizmet ortaya 
koymasını bekliyoruz. Bakan bakanlığını 
tıkayacak, bürokrat kurumunu tıkayacak, 
siyasetçi teşkilatını tıkayacak, belediye 
başkanı belediyesini tıkayacak, ondan 
sonra da suçu bizim üzerimize atacak; 
yok öyle yağma… Cumhurbaşkanı olarak 
her zaman, işini yapan herkesin, bırakınız 
önünü kapatmayı, daima en büyük yar-
dımcısı, en büyük destekçisi olmuşumdur. 
Önüme getirilen tüm konularda kararımı 
muhataplarıma, olumlu veya olumsuz 
olarak açıkça ifade etmişimdir. Öyle işi 
sürüncemede bırakmak, herkesin yüzüne 
duymak istediğini söyleyip arkadan başka 
işler çevirmek, asla tarzım değildir. Bizim 
tarzımız “Doğruya doğru, yanlışa yanlış” 
demektir. Bunu, birlikte çalıştığımız, me-
sai sarf ettiğimiz herkes çok iyi bilir. 

Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücade-
le ettik ama şimdi bizim kendi arkadaşla-
rımızın, şahsım üzerinden yeni bir bürok-
ratik oligarşi inşa etmeye çalışması asla 
kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir 
bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkila-
tımızda, şahsımın adı kullanılarak herhan-
gi bir sürecin tıkanmasına, kurallar-kaide-
ler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. 
15 yıllık süre içerisinde,  tüm bakan arka-
daşlarıma her zaman şunu söylemişimdir: 
Adımı kullanarak sizlere kim geliyorsa, 
bana sorun ve bunu teyit etmiyorsam, bu 
insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı 
kullanmak? Bu bir defa bizim adabımıza, 
edebimize, siyaset etme anlayışımıza ters-
tir. Bunu yapanların hepsi sahtekârdır, do-

landırıcıdır. Lütfen bunlara yol vermeyin. 
İsmimi-unvanımı kendi yanlışına, kendi 
basiretsizliğine alet etmeye kalkan hiç 
kimseyi affedemem. Bu tarz davranışlarla 
karşılaşanlardan durumu Meclis’teki, par-
tideki, Cumhurbaşkanlığındaki özel kalem 
görevlilerimiz vasıtasıyla şahsıma iletme-
lerini rica ediyorum. 

Alevi Kardeşlerimiz, Bu Ülkenin 
Asli Sahipleridir, Birinci Sınıf 
Vatandaşlarıdır

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız dönem, millet olarak, devlet 
olarak, topyekûn ülke olarak ortak akıl, 
ortak irade, ortak şuur, ortak vicdan ve di-
ğer tüm müştereklerimize sıkı sıkıya sarıl-
mamızı gerektiriyor. Coğrafyamızdaki bin 
yıllık varlığımızı, Selçuklu’dan Osmanlı’ya 
ve Cumhuriyete kadar her dönemde, işte 
bu müştereklerimizi yaşatmaya borçluyuz. 
Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz, Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
ilkeleri, işte bu müştereklerin sistematik 
ifadesinden başka bir şey değildir. Milleti-
mizi, ister köken, ister mezhep, ister meş-
rep farklılıklarını bahane ederek bölmeye 
çalışan her kim olursa olsun, o bu ülkenin 
düşmanıdır. 

Bizim PKK, PYD-YPG gibi terör örgütleri-
ne karşı verdiğimiz mücadeleyi, Kürt kar-
deşlerimize karşı bir mücadele gibi takdim 
eden kişi, olsa olsa bugünün Lawrence o-
lur. Parasını veren herkesin kullandığı bir 
kiralık katiller ordusu haline dönüşmüş 
olan bölücü terör örgütünü Kürt kardeşle-
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rimizle ilişkilendirmek, Kürt kardeşlerimi-
ze yapılacak en büyük hakarettir. PKK’nın, 
YPG-PYD’nin bugüne kadar Kürt kardeş-
lerimize zerre kadar faydası dokunmuş 
mudur? Tam tersine, bu örgütlerin en çok 
saldırdığı, en çok kan döktüğü kişiler yine 
Kürt kardeşlerimizdir. 

Aynı şekilde, son günlerde yeniden günde-
me getirilmeye çalışılan Alevi kardeşleri-
mize yönelik provokasyonları yapanlar da, 
olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. 
Herkes gibi, Alevi kardeşlerimiz de bu ül-
kenin asli sahipleridir, birinci sınıf vatan-
daşlarıdır, her türlü hakka ve imkâna sahip 
bireylerdir. Asıl tehlike, “Ali’siz Alevilik” gibi 
sapkınlıklarla Alevi kardeşlerimizi özlerin-
den, köklerinden kopartarak, adeta dinsiz-
leştirmeye ve bir adım sonrasında da bir 
başka dine yöneltmeye çalışan akımlardır. 

Dünyada, İslam karşıtı rüzgârlar estir-
mek için kullanılan örgütlerin hepsinin 
de Müslüman kisvesi altında piyasaya sü-
rülüyor olması, kimseyi aldatmamalıdır. 
FETÖ’nün, DEAŞ’ın, EL KAİDE’nin, BOKO 
HARAM’ın İslam’la ilgisini kurmak, aziz 
dinimize yapılacak en büyük bühtandır. 
Mısır’da Cuma namazı kılan yüzlerce Müs-
lümanı hedef alan hain saldırı bunun en 
çarpıcı örneğidir. Cuma namazı kılan Müs-
lümanları katleden bir örgütün ismi na-
sıl İslam’la yan yana anılabilir? Suriye’de 
DEAŞ’ın ve rejimin yol açtığı felaket, bir 
milyona yakın Müslümanın canına mal ol-
du. Irak’ta aynı şekilde, çok büyük can ka-
yıpları yaşandı. Irak’ta ve Suriye’de misyo-
nu biten DEAŞ katillerinin, yeni cinayetler 
için bölgeye ve dünyaya yayılmaya çalışıl-
dığını da çok iyi biliyoruz. 

Buradan tüm İslam âlemine, tüm dünyaya 
sesleniyorum: DEAŞ saflarında savaşan, 
ruhlarını kanla yıkamış, zihinlerini kiraya 
vermiş bu katil güruhuna karşı dikkatli ol-
malı, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Aynı 
şekilde, PKK’lı, YPG-PYD’li katil sürülerine 
karşı da bölgede ortak bir mücadele yürüt-
meliyiz. Cerahati patlatarak yaymak yeri-
ne, kurutarak yok etme yolunu izlemeliyiz. 
Bunun için de, terör örgütlerinin beslenme 
kaynaklarını çok iyi tespit etmeli, titiz bir 
çalışmayla önce oralardaki sıkıntıları orta-
dan kaldırmalıyız. Ülkemizle ve bölgemiz-
le hesabı olan güçler, elbette ellerine ge-
çen her fırsatı kullanmaya çalışacaklardır. 
Önemli olan, bizim kendi içimizde temin 
edeceğimiz güçlü dayanışmayla, kimseye 
böyle bir fırsat vermememizdir. Bunun 
için evvela coğrafyamızda kol gezen köken 
ve mezhep kaynaklı bölücülük faaliyetleri-
nin önüne geçmek zorundayız. Aksi takdir-
de ağıtların Arapça, Türkçe, Kürtçe, Farsça 
yakıldığı, zafer naralarının ise başka diller-
de atıldığı bu çarpık düzenin sürmesi kaçı-
nılmazdır. 

CHP, Ana Muhalefet Partisi 
Olmaktan Çıkıp, ‘Anahıyanet’ 
Partisi Konumuna Doğru 
Sürükleniyor 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye olarak, işte bu hassas dönemde, 
biz ne kadar kucaklayıcı olmaya, ne kadar 
olumlu bir siyaset izlemeye çalışıyorsak, 
ana muhalefet partisinin başındaki zat 
da o derece işi müptezelliğe vuruyor. Ha-
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di şahsımla, ailemle ilgili meseleleri bir 
kenara bıraktım, bu partinin ve başındaki 
zatın, ülkemize saldıran herkesle aynı saf-
ta yer alması, gerçekten üzüntü vericidir. 
Biz PKK’nın üzerine gideriz, “İyi çocuk-
lar” diyerek, “Piknik yapan vatandaşlar” 
diyerek, “arkadaşlar” diyerek teröristle-
re sahip çıkar. FETÖ’nün üzerine gideriz, 
işi Ankara’dan İstanbul’a yürümeye kadar 
vardıracak derece başımıza FETÖPEREST 
kesilir. Karşımızda, ülkemizin birliğinin, 
beraberliğinin ifadesi olan Rabia işaretini 
terör örgütü simgesi sanacak kadar, gözü-
ne perde inmiş, yüreği nasırlaşmış, beyni 
sulanmış bir zat var. 

Nitekim Türkiye olarak Avrupa Birliği’yle 
anlaşmazlık yaşarız, bu zatı karşı tarafın 
ağzıyla konuşuyor buluruz. Amerika’yla, 
Rusya’yla, İran’la, Irak’la, Suriye’yle, ne 
bileyim dünyadaki 196 ülkenin herhangi 
birisiyle sorun yaşarız, bu zatı yine karşı 
tarafın borazanlığını yaparken görürüz. 
Öyle ki, son günlerde yıldönümleri vesile-
siyle Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
sıkça andığımız için, CHP’den her an Cum-
huriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalar ya-
pılmasını bekler hale geldik. Çünkü bun-
ların kendilerine mahsus bir duruşu yok; 
tek bir politikaları var; o da bizim ve AK 
Parti’nin yaptığının tam tersini yapmak, 
söylediğinin tam zıddını söylemek. CHP 
bu zat eliyle hızla, maalesef, ana muhalefet 
partisi olmaktan çıkıp ‘anahıyanet’ partisi 
konumuna doğru sürüklenmektedir. 

Halbuki tüm hayatı siyaset içinde geçmiş 
insanlar olarak, meseleleri siyasetin dili 

ve sınırları içinde konuşmayı, tartışmayı 
seven insanlarız. Kaliteli siyaset, sadece 
ülkenin gelişmesine, büyümesine katkı 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bunun-
la meşgul olan insanların da yaptıkları iş-
ten tat almaları, haz duymalarını sağlar. 
CHP’nin eski genel başkanıyla tartışırdık, 
kendisine kızardık, karşılıklı atışırdık ama 
polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Bugün 
ortada seviye filan kalmadı. Yok sayıp, ce-
vap vermesek, terbiyesizliklerini siyaset 
yapmak sanıyorlar. Muhatap alıp ağızla-
rının payını versek, bu defa biz kendimi-
zi onların seviyesine düşürmüş oluyoruz. 
Açıkçası ne yapacağımızı biz de şaşırdık. 
Her sıkıntımız gibi, bu konuda da milleti-
mizi hakem tayin ediyoruz. 

İşte 2019 seçimleri hızla yaklaşıyor. Mille-
timizin önüne çıkacağız, biz yaptıklarımızı, 
yapacaklarımızı, geleceğimiz için kurdu-
ğumuz hayalleri, geliştirdiğimiz projeleri 
anlatacak, sandıkta destek isteyeceğiz. Ana 
muhalefet de çıkacak, herhalde heybesin-
de ne kadar iftira, ne kadar yalan-dolan, ne 
kadar hakaret, ne kadar zehir varsa, onları 
ortaya dökecek. Hazreti Mevlana’nın dedi-
ği gibi, “Küp içindekini sızdırır.” İçinde bal 
varsa bal sızdırır, balçık varsa balçık sızdı-
rır. Milletimiz kimin gönlünde ve zihninde 
neler olduğunu görüyor, biliyor. 

İnşallah, 2019 yılı bu muhasebenin bir kez 
daha yapıldığı bir imtihan yılı olacak. Siz-
lerden, o güne kadar kapı kapı dolaşarak, 
milletimizin her bir ferdine ulaşarak, hem 
kendi yaptıklarımızı, hem de karşı tarafın 
gerçek yüzünü anlatmanızı istiyorum. 
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Tabi son saldırıyla alakalı olarak, ailece 
bu zat hakkında maddi-manevi tazminat 
davası açtık. Sonuna kadar bu işin takipçi-
siyiz, kovalayacağız. Biz, bu zatla ilgili da-
valarımızı geri çekmiştik, ama anlamadı. 
Çünkü cibilliyetinin gereğini yapıyor. 

Bu duygularla, bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılı, verimli, hayırlı bir 
hafta diliyorum.  Hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Karslılar, değerli kardeşlerim, değerli 

yol ve dava arkadaşlarım, serhad şehrimizin 

kahraman evlatları, sizleri en kalbi duygula-

rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından, bir 
kez daha sizlerle birlikte olmanın memnu-
niyeti içindeyim. İl kongremizin şehrimi-
ze, partimize ve ülkemize hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugü-

Kars’ın Sorunları Çözülmeden 
Doğu’nun, Doğu’nun Sorunları 

Çözülmeden de Türkiye’nin 
Sorunları Çözülmez

AK Parti Kars İl Kongresi | Kars | 2 Aralık 2017
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ne kadar AK Parti Kars teşkilatlarımızda 
vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal 
etmiş olanlara Rabbim’den rahmet ve mağ-
firet diliyorum. Aynı şekilde, milletimizin 
birliği, bayrağımızın dalgalanması, ezanla-
rımızın susmaması, vatanımızın selameti, 
devletimizin bekası için bin yıldır bu top-
rakları kanıyla yoğuran tüm şehitlerimizi 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 

Benim dedem de burada, Sarıkamış’ta şa-
hadet şerbetini içmişti. Bu vesileyle Kemal 
dedeme Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar 
çağrı yapıldığı zaman, ta Rize’den yola çı-
karak Sarıkamış’a gelmişler ve burada şa-
hadet şerbetini içmişlerdi. Şahadet bizde 
yüce bir makamdır. Sizleri de bu makama 
aday insanlar olarak görüyorum. 

Kars, 15 Temmuz gecesi, sokaklara çıkan 
tankların önüne gövdesini siper ederek, 
kısa sürede hepsinin de kışlalarına geri 
dönmesini sağlamıştır. Bu kahramanlı-
ğınız, bu dirayetiniz için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kars, dün 
olduğu gibi bugün de, ülkesine saldırmak 
isteyenlere asla geçit vermeyeceğini bir 
kez daha göstermiştir. Sizler, bir kez da-
ha, Malazgirt’ten çok önce buraları hem 
manevi olarak, hem de kılıcıyla fetheden 
Hasan-ı Harakânî Hazretlerinin evlatları 
olduğunuzu gösterdiniz. 

Kars’a bir teşekkür de, 16 Nisan halkoyla-
ması sonuçları için borçluyum. Kars, yüz-
de 51 oy oranıyla “EVET” diyerek, tercihini 
büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandı-
ğını göstermiştir. İlçelerimiz arasında da, 

yüzde 66,7’lik EVET oranıyla ilk sırada yer 
alan Sarıkamış’ı özellikle tebrik ediyorum.  

Kardeşlerim,

Kars’ın bizim gönlümüzde hep ayrı bir yeri 
olmuştur. Ne diyor o güzel Kars türküsünde: 

“Bir taş attım çaya düştü

Çaydan bir çift suna uçtu

Benim gönlüm sana düştü

Senin gönlün kime düştü”

Bizim gönlümüzün Kars’ta olduğu gibi, 
sizlerin gönlünün de bizimle birlikte ol-
duğunu biliyorum. Burada, kökenine, 
mezhebine, meşrebine, görüşüne bakmak-
sızın asırlardır bir arada, kardeşçe, huzur 
içinde yaşayan sizleri, tüm Türkiye’ye, 
tüm bölgeye örnek gösteriyoruz. Biz de 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Terekeme’siyle, Aze-
ri’siyle ayrılık yok, birlik var. Biz yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü sevdik. Rabbim, bizleri 
birbirimizi tanılayım diye farklı kabileler 
ve kavimler halinde yarattı. Üstünlük ka-
vimle ve kabileyle değil,  itikat ve takvayla 
elde edilir.  İşte sizleri de bu anlayışta bi-
reyler olarak görüyorum. 

Gençler, 

Ben inanıyorum ki, hiçbir zaman ne ma-
kamların, ne paranın, ne pulun, ne de 
beşeri bir gücün karşısında eğilmeyecek-
siniz. Eğilirseniz hakkımız size helal olma-
sın, eğilmeyeceksiniz. Eğer böyle olursak, 
15 Temmuz’da  olduğu gibi bize saldıran-
lar geldikleri gibi giderler. Biz buradayız, 
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peki onlar nerede? Kimisi Hans’ın, kimisi 
de George’un kulu kölesi konumundalar. 
Bunlardan bazıları da kurulan sahte mah-
kemelerde güya benim ülkemi yargılama-
ya kalkıyorlar. Boşuna uğraşmayın, bizim 
abdestimizden şüphemiz yok ki namazı-
mızdan şüphemiz olsun. Onun için de FE-
TÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriy-
le kurulan mahkemeler, asla benim ülkemi 
mahkum edemez. 

Karslılar Potansiyellerini 
Harekete Geçirmelidir

Şu Kars Kalesinden bakınca, bu şehre hay-
ran olmamak, maziden atiye bir köprü 
olan bu şehri sevmemek mümkün mü? 
Bingöl dağlarında doğup, ilimizin sınırla-
rından geçip, Hazar Denizine dökülen Aras 
Nehri, adeta Kars’ın vizyonunu da çiziyor. 
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da açılışı-
nı yaptığımız Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 
hattı, Londra’dan Pekin’e kesintisiz raylı 
taşımacılığa imkân sağlayan, devrim nite-
liğinde bir projedir. Kars, dünyanın iki ucu 
arasındaki ulaşımın en önemli durak nok-
talarından biri haline gelmiştir. Bölgenin 
en modern, en büyük havalimanı da yine 
Kars’ta bulunuyor. Şimdi buradan turizm 
sektöründe yatırım yapan işadamlarımı-
za şu çağrıyı yapıyorum: Kars’a otel ya-
pın, çünkü burada ekmek var. Artık Karslı 
kardeşlerimize, yazı burada, kışı Ege’deki, 
Marmara Bölgemizdeki, Akdeniz’deki şe-
hirlerde geçirmek yakışmaz. Bundan son-
ra, yaz-kış Kars’ta yaşayıp, daha çok üret-
menin, daha çok ticaretin, daha çok ihraca-
tın peşinde koşmamız gerekiyor. 

Koskoca Kars’ın bu yılki dış ticareti 4 mil-
yon 200 bin lira civarında, bunun da ta-
mamına yakını ithalattan oluşuyor. Bu ra-
kamlar Kars’a asla yakışmıyor. Havalimanı 
olan, 3 ülkenin sınırına iki adım mesafede 
bulunan, gerçekten çok kadim bir tarihe 
sahip, çok önemli işadamları, sanatçılar, 
siyasetçiler yetiştirmiş Kars’ı böyle mah-
zun bırakamayız. İşte onun için Ulaştırma 
Bakanlığı’na bir Karslı’yı getirdik. Biz alt-
yapıyı kurarak, teşvikleri vererek, sizlere 
her türlü desteği sağlayarak görevimizi ya-
pacağız. Karslılar da potansiyellerini hare-
kete geçirecek adımları atacak. 

Benim Kars’ta çok güzel hatıralarım var. 
Başbakanlığım döneminde bir gün Ani 
Harabeleri’ni gezdik. Gezi sonrası dönüş 
yolundayken arkadaşlara “Gelin bir vatan-
daşımızın evine çat kapı yapalım” dedim. 
Bu teklifime arkadaşlarımız biraz şaşırdı-
lar. Hemen Ani Harabeleri’nin yakınındaki 
bir evin kapısını çaldık.  Ev sahibi hanım 
kardeşim, bizi karşısında görünce şaşırdı. 
Sağolsun hemen bizi evine buyur etti. Ev 
sahibesine, “Beyefendi nerede?” dedim.  
Meğerse hanım kardeşimin eşi çobanmış 
ve koyunlarıyla beraber dağlardaymış. 
Evin beyi ile telefonda konuştuk, çok uzak-
ta olduğu için kendisi gelemedi. Karslı ha-
nım kardeşlerim peynir, bal, çay ve Allah 
ne verdiyse ikramda bulundular.  Bu evde 
ben, Karslı kardeşlerimin, analarımızın ve 
bacılarımızın samimiyetini ve misafirper-
verliğini gördüm.  

Yine o akşam bir eve daha çat kapı yaptık.  
Sağolsunlar onlar da bizi çok iyi karşıladı-
lar ve büyük bir konukseverlik gösterdiler. 
O aileye de lütfen benim selamımı iletiniz.
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Bakınız, Türkiye uzun süredir et fiyatları-
nın yüksekliğini, hayvancılığın yetersizliği 
sebebiyle ithalata yöneliyor olmamızı tar-
tışıyor. Kars, hayvancılık bakımından Al-
lah vergisi tabiat imkânları sayesinde, çok 
önemli avantajlara sahip bir şehrimizdir. 
Eğer Türkiye’nin hayvancılık sorununu 
Kars çözemiyorsa, burada gerçekten bir sı-
kıntı var demektir. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanım da burada. Bakanlık, 50 ba-
şın üzerindeki büyükbaş hayvan besicileri-
ne 250 lira, küçükbaş hayvan besicilerine 
de 25 lira teşvik ödemesi yapacak. Bu uy-
gulama 1 Ocak 2018 itibarıyla başlayacak.

Aynı şekilde, ihracat pazarlarına bu kadar 
yakın mesafede olduğu halde, şehrin her 
köşesinde üretim yapan fabrikalar, atölye-
ler yoksa, Kars’ta gerçekten ters giden bir 
şeyler var demektir. Biz Kars’ı, 300 binin 
altına düşen nüfusuyla değil, yılda en az 
3 milyon turisti ağırlayan yüzüyle görmek 
istiyoruz. Kars’ın sorunları çözülmeden 
Doğu’nun sorunları çözülmez, Doğu’nun 
sorunları çözülmeden de Türkiye’nin so-
runları çözülmez. İnşallah, önümüzdeki 
dönemde elbirliğiyle Kars’ı hayvancılıktan 
turizme kadar her alanda ayağa kaldıracak 
adımları hep birlikte atacağız. 

CHP’de Adam Harcama Oyununa, 
Bu Defa Kemal’in Kendisini 
Kurban Edecekler

Kardeşlerim,

Aslında bugün sizlerle, konuşacak, dert-
leşecek çok konumuz, çok meselemiz var. 

Ama, yaklaşık 2 haftadır süren tatsız bir 
tartışma var ki, cevap versek, kendimize 
yakıştıramıyoruz, cevap vermesek hiç ol-
maz. Vaktinizi böyle çirkin iddiaları cevap-
lamakla israf etmiş olmaktan dolayı sizler-
den ve tüm milletimden özür dileyerek, 
birkaç hususa açıklık getirmek istiyorum. 

Bir süre önce, ana muhalefetin başındaki 
zat bir iddia ortaya attı. Görünüşte laflar 
çok büyük, ama özüne baktığınızda or-
tada tam bir komedi var.  İşin komikliği, 
daha ilk adımda başlıyor. Bu şahıs, geçen 
haftaki grup konuşmasında, Çorum’da 
söylediğini beyan ettiği bir takım iddia-
lara atıfta bulundu. Evet, grup konuşma-
sında aynen, “Çorum’da 17 Kasım’da bir 
konuşma yaptım” diye söze başladı. Ar-
kadaşlarımız aradılar, taradılar böyle bir 
konuşma bulamadılar. Çünkü beyefendi 
17 Kasım’da Çorum’a hiç gitmemiş, ken-
disi Tekirdağ’daymış… Önce Tekirdağ Be-
lediye’sinin, sonra da Çorlu Belediyesinin 
programlarına katılmış. Çorum nere, Te-
kirdağ nere… Kendince güya siyasi haya-
tının en önemli açıklamasını yapıyor, ama 
daha Çorum’la Çorlu’yu ayırt edecek du-
rumda değil.  Daha önce de Kağıthane’yle 
Kağıttepe’yi birbirine karıştırmıştı! 

Artık, kendisinin bu tür zırvalarına alıştı-
ğımız için, bunun üzerinde çok durmadık, 
Tekirdağ’da ne demiş ona baktık. Aynen 
şu ifadelerle güya şahsımı itham ediyor: 
“Senin çocukların vergi cennetlerine para 
gönderdi mi, göndermedi mi?” Bununla da 
kalmıyor, güya hesap uzmanı ya, “Oturup 
hesaplaşalım” diyor. Evet, kendisinin onca 
gürültü, patırtı arasında sorduğu soru işte 
bu… Tabii, benim bu zatı dinleyerek heba 
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edecek vaktim olmadığı için, söyledikle-
ri kulağıma biraz geç ulaştı. İstanbul’daki 
bir toplantıda kendisinin bu sorusuna ga-
yet açık bir cevap verdim. Dedim ki, “Be-
nim çocuklarım yurt dışında hiçbir yere 
para göndermediler.” Bununla kalmadım, 
bu defa ben kendisine, “Öne sürdüğün id-
diaların belgesi var mı?” diye sordum. Ar-
dından da kendisine, “Elinde belge varsa, 
çıkart milletin önüne, ben hemen gereğini 
yapayım. Yoksa, çık milletin önüne, iftira 
attığını söyle, özür dile” diyerek meydan 
okudum. Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi o-
lan, yüreğinde utanma duygusu, yüzünde 
kızarma hissi olan birisinin, bu sözler kar-
şısında iki yoldan birini seçmesi gerektiği-
ni de ilave ettim. 

Sonra bu zat, partisinin grup toplantısın-
da çıktı kürsüye, elinde bir takım kâğıtlar 
sallayarak, “Bilmem ne adasındaki bir he-
saba, şu kişi şu kadar, bu kişi bu kadar mil-
yon dolar yatırdı” diye güya iddialarını bel-
gelendirdi. Ama belge dediği bu kâğıtları, 
düne kadar da kimseye vermedi. 

Ben de grup konuşmasının ertesi günü, bir 
açılış töreninde, önce kendisinin geçmişte 
“var” deyip hepsi de “yok” çıkan pek çok 
yalanını ifade ettim. Ardından da sorduğu 
soruya cevabımı bir kez daha tekrarlaya-
rak, “Benim veya yakınlarımdan birinin 
yurt dışındaki herhangi bir hesaba giden 
tek kuruş parası olmadığını” söyledim. 

Dün belge dedikleri kâğıtları gördükten 
sonra anladık ki, birileri bu zatı fena hal-
de tongaya düşürmüş. Sanıyorum, CHP’de 
hiçbir zaman bitmeyen ve bu gidişle bit-

meyecek olan adam harcama, adamın aya-
ğını kaydırma oyununa, bu defa Kemal’in 
kendisini kurban edecekler… Artık orası 
bizi çok da ilgilendirmiyor, varsın kendi 
derdine kendisi yansın. Biz, sadece bu za-
tın iftiralarını ortaya dökmekle mükellefiz. 

Bay Kemal, Sahte Belgeler  
ve  İddialarla Sürekli  
Rezil-Kepaze Oluyor

Kardeşlerim,

Bu zatın belge diye salladığı kâğıtları gö-
rünce anladık ki, bir şirket alış-verişi için 
yapılan ödemelerin dekontlarını, kendisi-
ne “Cumhurbaşkanının yakınları yurt dı-
şına para gönderiyor” diye yutturmuşlar. 
Yani ortada, yurt dışına gönderilen bir pa-
ra filan yok, zaten olamaz. Çünkü böyle bir 
hadise mevcut değil. İnanın bana, dünya-
nın en zor işi, “yok” olan bir şeyi ispatlama-
ya çalışmak. Peki, olan ne? Yurt içindeki 
bir bankadan, yine yurt içindeki bir başka 
bankaya yapılan havaleler var. Havalenin 
yapıldığı kişilerin hepsi de yıllardır ticaret-
le uğraşan insanlar. Ticaretle uğraştıkları 
için kimi zaman mal alır-mal satarlar, kimi 
zaman şirket alır-şirket satarlar, velhasıl iş-
lerini yaparlar. Yani, aslında bu kişiler tica-
ri faaliyetleri sebebiyle, yurt dışına para da 
göndermiş olsalar, yaptıkları iş gayet nor-
mal olurdu. Ama bir kez daha söylüyorum, 
ortada bu zatın iddia ettiği gibi yurt dışına 
giden tek kuruş para kesinlikle yoktur. 

O kadar aciz birisin ki, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu batırdın.  O kadar zavallısın ki, 
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bir yaşındaki torununu ve 14-15 yaşındaki 
oğlunu sigortalı yaptıran da sensin. Bunla-
rın kayıtları da mevcuttur. 

Şimdi gelelim, zurnanın zırt dediği yere… 
Eee... Hani Cumhurbaşkanının yakınları 
yurt dışındaki vergi cennetlerine para gön-
deriyordu? Nerede gönderilen bu paralar, 
hani nerede bunların belgeleri? Kimsenin 
ağzı torba değil ki büzesin; herkesin olur 
olmaz konuşabilir. Ama siyasetçiysen, hele 
bir de ana muhalefetin başıysan, ağzından 
çıkana dikkat edeceksin. İddianı ya ispatla-
yacaksın, ya da bedelini ödeyeceksin. Şim-
di bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar 
tevile kapalı bir iddia karşısında azıcık, o-
nuru, haysiyeti, şerefi olan birisi ne yapar? 
Benim yaptığım çağrı neydi:  “Elinde belge 
varsa milletin önüne koy, ben gereğini ya-
payım, yoksa çık milletin önüne iftira attı-
ğını söyle…” Belge diye gösterdiği kağıtlar, 
yurt dışına tek kuruş para gönderildiğini 
ispatlayabiliyor mu? Hayır.  Peki, bu şahıs 
çıkıp iftiracı olduğunu itiraf etti mi? Tabii 
ki ona da hayır.  Eder mi? Onu da sanmı-
yorum.  Hani bir zamanlar meşhur bir şar-
kı vardı, “Allah’ım neydi günahım” diye… 
İnanın bana, bu zatla muhatap olmak da, 
bize aynısını söyletiyor. Siyasi hayatımın 
en seviyesiz saldırılarına bu dönemde mu-
hatap kaldım.  Hani, “Şeytan taşlamaktan 
tavafa fırsat kalmıyor” derler ya, bizimki 
tam o durum. Ben bu zata haddini bildi-
ririm, orada bir sıkıntı yok da, sürekli bu 
zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan 
milletimizin Allah yardımcısı olsun. 

Kardeşlerim,

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, partisi 
içinde birilerini, sanıyorum kendisinden 
kurtulmayı kafaya koydukları için olacak, 
sürekli sahte belgelerle, sahte iddialarla 
bu zatı rezil-kepaze ediyor. Kendisinin su-
rat derisi biraz kalın olduğu için, bugüne 
kadar söylediği onca yalanı yüzüne vur-
mamıza rağmen, hala yerinde durmayı 
başardı. Daha önce, şahsımın İsviçre’de 
hesapları olduğunu söyledi, ispatlayama-
dı, hadi neyse dedik, terbiyesizliğine ve-
rip geçip gittik. Bir televizyon kanalında 
“Erdoğan’ın Baykal’ın kasetini izlediğini 
gördüm” iftirasını attı, ispatlayamadı, yü-
züne tükürüldüğüyle kaldı. 

Güney Asya’daki Tsunami felaketi için ül-
kemizde toplanan paraların Açe’ye gönde-
rilmediğini iddia etti, belgeler ortaya kon-
duğu halde, akıl almaz bir yüzsüzlükle, kı-
lını bile kıpırdatmadan dönüp gitti. 

Şimdi de, Suriyeliler için harcanan paraya 
kafayı takmış. Almanların 900 bin mülteci 
için bir yılda harcadığı meblağ ile, bizim 7 
yıldır 3 milyonu aşkın sığınmacıyı barın-
dırdığımıza bakmayıp, bir de bunun hesa-
bını sormaya kalkıyor. 

Bir ara, yine grup toplantısında elinde bir 
kâğıt sallayarak, o dönemdeki bir bakan 
arkadaşımızın ÖSYM Başkanına “Şu kişiyi 
üniversiteye yerleştirin” diye mail attığını 
ileri sürdü. Mail adresinin de, mesajın da 
sahte olduğu, öyle bir olay yaşanmadığı or-
taya çıktı, ama tabii bu zat yine işi pişkin-
liğe vurdu. 
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Şimdi bakan olan bir belediye başkanımız-
la ilgili akıl almaz iddialarla haftalarca ka-
muoyunu oyaladı, sonuçta ödediği tazmi-
natlarla kaldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hizmete girdi-
ğinde, binalarımızda altın klozet olduğunu 
söyleyecek kadar işi bayağılaştırdı, böyle 
bir şey olmadığı anlaşılmış olmasına rağ-
men, hiç “bana mısın” demedi. 

Ana muhalefetin, Kumpasçıların 
Ortağı Haline Dönüşmesi,  
En Büyük Talihsizliğimizdir

Güya kadın haklarını savunur, verdiği ör-
neklerle kadınlara şiddeti meşrulaştırır. 
Duyduğuma göre daha sonra kadınlarımız 
kendisine ağzının payını vermişler, ağızla-
rına sağlık…

Bu zatın iftiralarını, yalanlarını, yanlışları-
nı, cahilliklerini tek tek anlatmaya kalksak, 
bir türlü sonu gelmeyen dizileri dahi geri-
de bırakacak kadar malzeme çıkar. Kendi-
sinin sadece SSK döneminde milletimize 
çektirdiği rezilliği anlatmak bile, insanın 
içini karartmaya, daraltmaya yeter. 

Tıpkı alaca karanlık kuşağı gibi… Ama bu 
mesele, öyle yenilir-yutulur bir şey değil. 
Bu defa, yakayı öyle kolay kurtaramayacak. 
Artık bu yalanın bir bedeli olmak zorunda. 
Kendisinin sözünde duracağından, özür 
dileyeceğinden, istifa edeceğinden yana en 
küçük bir umudum yok. Dikkat ederseniz, 
bu zata cevap verirken, onun seviyesine 
düşmemek için gerçekten çok gayret sarf 

ettim. Sadece, söz sanatımızın en güzel ör-
neklerinden biri olan, şair Nef ’i’nin, Tahir 
Efendi adındaki bir zatın kendisi hakkında 
söylediklerine verdiği cevabı hatırlatmak-
la yetiniyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye, terör örgütlerinden ekonomik te-
tikçilere, iç ve dış kumpasçılara kadar pek 
çok saldırıyla aynı anda mücadele eden bir 
ülkedir. Böyle bir ortamda ana muhalefe-
tin, öyle gizli-saklı filan değil, alenen terör 
örgütlerinin kuklası, kumpasçıların ortağı 
haline dönüşmesi, en büyük talihsizliği-
mizdir. Hamdolsun, milletimiz gerçekleri 
çok iyi gördüğü için, bunlara itibar etmi-
yor. 

Ülkemizin bu kritik süreçten sadece sağ-
salim çıkması bizim için yeterli değildir. 
Biz bu tarihi dönüşüm sürecini daha da 
güçlenerek, daha da büyüyerek, daha da 
zenginleşerek geride bırakmak zorun-
dayız. Çünkü bizim milletimizle birlikte 
kendimiz için belirlediğimiz büyük hedef-
lerimiz var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. 
Bizim 2053 vizyonumuz var. Bizim 2071 
hayallerimiz var. Bunların hepsini de ger-
çekleştirebilmemiz, bugünlerde yapacağı-
mız işlere, atacağımız adımlara, gösterece-
ğimiz dirayete bağlıdır. Önemli olan başka-
larının bizim için ne düşündüğü, bize ne 
gömlek biçtiği değildir. Önemli olan bizim 
ne istediğimizdir, bizim nereye varmak is-
tediğimizdir. 

Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz rabia-
mız var ya, işte o dört ilke, bizim kurtuluş 
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reçetemizdir. Tek Millet olmayı başardı-
ğımızda bizi yıkacak hiçbir güç tanımıyo-
rum. Tek Bayrak ifadesiyle sembolleştir-
diğimiz değerlerimize sahip çıktığımızda, 
yapılan saldırılar “Yel kayadan ne götürür” 
misali, bize zerre etki etmez. Tek Vatan di-
yerek topraklarımıza sahip çıktığımızda, 
kem gözler görmez, kem dudaklar söyle-
mez, kem kulaklar duyamaz, kem kalpler 
atamaz hale gelir. Tek Devlet kararlılığıyla 
hareket ettiğimizde, ne PKK’sı, ne FETÖ’sü, 
ne DEAŞ’ı, ne de diğer terör örgütlerinin 
paralel devlet arayışları işe yarar.  Eğer biz 
kendi gündemimizi bir kenara bırakır, tüm 
vaktimizi ve imkânlarımızı başkalarının 
ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşarak veya 
birbirimizle didişerek geçirirsek, asıl işte o 
zaman kaybederiz. Bu oyuna düşmeyece-
ğiz. Tam tersine bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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AK Parti Teşkilatlarımızın kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
geleceğimizin teminatı sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. 

Buradan, tüm Iğdır’a, Tuzluca’ya, Aralık’a, 
Karakoyunlu’ya selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Şehre geldiğimiz andan itiba-
ren bizi coşkuyla karşılayan, muhabbetle 
bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Serhat şehri, kardeşliğin, 

Ana Muhalefetin Başındaki 
Zat, Artık Siyasetin Değil, 
Psikiyatrinin Konusudur

AK Parti Iğdır İl Kongresi | Iğdır | 2 Aralık 2017
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hoşgörünün, dayanışmanın şehri Iğdır’ı 
ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyu-
yorum. İnşallah Rabbim, bizleri 2019 yı-
lında yapılacak yerel ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi seçimlerinde muvaffak 
kılsın diyorum. 

2,5 yıllık bir aranın ardından sizlerle bir-
likte olmanın, kucaklaşmanın, hasret gi-
dermenin memnuniyeti içindeyim. Fakat 
tek arzum, tek isteğim; serhat şehri Iğ-
dır’ımızın belediye başkanlığını, 2019 ye-
rel seçimlerinde AK Parti’ye teslim etme-
sidir. Zira belediyeciliği farklı yaşamak 
istiyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Iğdır,  bir serhat şehri olduğu kadar, bir 
kahramanlık şehridir. Iğdır, Ağrı Dağı ka-
dar yüce, Aras nehri kadar coşkun bir şe-
hirdir. Iğdır, 6 bin yıllık kadim tarihiyle; 
etnik, kültürel ve mezhebi zenginliğiyle, 
engin hoşgörüsüyle adeta Türkiye’nin ay-
nasıdır. Ancak Iğdır, uzun yıllar kendi ka-
derine terk edilmiş de ilimizdir. Bizden 
önce Iğdır Ankara’ya çok uzaktı… Sadece 
mesafe olarak değil, zihin olarak, kalp ola-
rak da çok uzaktı… Ankara bürokrasisi, 
Ankara siyaseti Iğdır’a gözünü de, gönlünü 
de kapatmıştı. 2002’de iktidara geldiğimiz-
de öncelikle bu anlayışa son verdik. Bize 
oy versin-vermesin şehirlerimiz arasında 
hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürme-
nin, eser üretmenin mücadelesini verdik. 
Haritaya baktığımızda Türk, Kürt, Azeri, 
Çerkez, Boşnak, Zaza da görmüyoruz; tüm 
etnik gruplarıyla Türk milletini görüyo-
ruz. Haritayı önümüze koyduğumuzda Do-

ğu-Batı, Güney-Kuzey görmüyoruz; nerede 
olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa ol-
sun 780 bin kilometre kare vatan toprağını 
görüyoruz. Onun için tüm ayrımcılıkları 
reddediyor, her seferinde “Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” diyoruz.

Bizim lügatimizde “uzak” yoktur, hele hele 
“ücra köşe” hiç yoktur. Ülkemizdeki tüm 
illerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, mahalle-
lerimiz bize aynı mesafededir. Bizim için 
Bursa, Konya, İstanbul neyse, Iğdır, Arda-
han, Kars, Muş odur. Bizim için Antalya, 
Eskişehir, Samsun neyse; Diyarbakır, Mar-
din, Hakkari de odur. 80 milyon vatandaşı-
mızın tamamı, bizim nazarımızda aynıdır. 
Milletimizin her bir ferdi bizim gözümüz-
de birinci sınıftır. Etnik kimliğinden dola-
yı, dilinden, kültüründen, mezhebinden, 
inancından dolayı ötekileştirilme, hakir 
görülme artık bu ülkede tarih olmuştur. 

Iğdır’ın güzel insanları, sizlere sesleniyo-
rum: Sakın ha, mezhep ayrımcılığına düş-
meyin. Bizde Sünnilik yok, bizde Caferilik-
Alevilik yok. Bizde sadece İslam var. Bizi 
bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin, 
gelmeyelim. Bizler Türk, Kürt, Laz, Çerkez, 
Azeri, Terekeme olarak bu oyuna gelmeye-
ceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. 

İnsanların kılık-kıyafetinden dolayı hor-
landığı, kızlarımızın üniversite kapıla-
rından çevrildiği dönemler artık sona er-
miştir. Biz herkesi Allah için seviyor, her-
kesi “Yaradılanı severiz yaradandan ötü-
rü” diyerek kucaklıyoruz. Aşık Yunus’un 
dediği gibi:
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Ben gelmedim kavga için, 

Benim işim sevgi için. 

Dostun evi gönüllerdir, 

Gönüller yapmaya geldim”

İşte bu duyguyla, hiç kimse bu ülkede ken-
dini dışlanmış-ötelenmiş hissetmesin diye 
gayret sarf ediyoruz. Gece gündüz deme-
den başka yerlerde ne varsa Iğdır’da da o 
olsun, Iğdırlı vatandaşlarım da en kaliteli 
hizmeti alsın diye uğraşıyoruz.

Bizim Niyetimiz Milletimize 
Hizmet, Menzilimiz de Büyük 
ve Güçlü Türkiye’dir 

Gençler, 

Iğdır’a üniversiteyi kim getirdi? Iğdır’a 
havalimanını hangi iktidar getirdi? Bu yol-
ları, kapalı spor salonunu kim yaptı? Yeter 
mi? Yetmez, daha yapacağımız çok iş var. 

Geçtiğimiz 15 yılda, bu anlayışla ülkemi-
zin dört bir köşesini yatırımlarla, eserlerle 
donattık. Engellere, sabotajlara, kirli ope-
rasyonlara rağmen millete hizmet yolun-
dan bir adım dahi geri adım atmadık. İşte 
Iğdır-Nahcivan yolumuz çalışıyor mu? Ça-
lışıyor. Nahcivan’la Iğdır’ı kucaklaştırdık 
mı? Kucaklaştırdık. 236 milyar dolardan 
aldığımız milli geliri 863 milyar dolar se-
viyesine, 3 bin 500 dolardan aldığımız kişi 
başına geliri 11 bin dolar seviyesine yük-
selttik. 36 milyar ihracat yapan bir ülke-
den,  bugün 155 milyar doları zorlayan bir 
seviyeye geldik. 2005 yılından bu yana 9,2 

milyon kişiye ilave istihdam oluşturduk. 
Ülkemiz için bunları yaparken, elbette 
Iğdır’ı ihmal etmedik. Iğdırlı kardeşlerimi-
zin dediği gibi “Niyet hara, menzil ora”… 
Bizim niyetimiz milletimize hizmet, men-
zilimiz de Büyük ve Güçlü Türkiye oldu.

15 yılda Iğdır’a toplam 3,5 milyar liralık 
yatırım yaptık. Eğitimde, 1.274 adet yeni 
derslik, bin 258 kişi kapasiteli yükseköğre-
nim yurtları, 8 tane spor tesisi inşa ettik. 
Bugün ülkemizin dört bir tarafından 6 bin 
öğrencinin eğitim aldığı Iğdır Üniversite-
sini kurduk. Biri 250 yataklı Iğdır Devlet 
Hastanesi olmak üzere 7 adet sağlık tesisi-
ni hizmete aldık. Iğdır’da 698 konut inşa 
edip, sahiplerine teslim ettik. 2002 yılına 
kadar Iğdır’a sadece 10 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı. Biz buna 12 yılda 172 
kilometre daha bölünmüş yol ekleyerek 
Iğdır’ın bölünmüş yol uzunluğunu top-
lamda 182 kilometreye çıkardık. Toplam 
maliyeti 231 milyon lira olan 4 adet ulaş-
tırma projemizin yapımı ise halen devam 
ediyor. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu 
projesinin altyapı işleri bitti, inşallah 2018 
yılında da yatırım programına alınacak. 
Bölücü örgütün tüm saldırılarına, sabo-
tajlarına rağmen 5 yıl önce açtığımız Iğdır 
Havalimanının yolcu trafiği her yıl artıyor.  

Kardeşlerim,

Iğdır’ın ekonomisinde tarım ve hayvancılı-
ğın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu he-
pimiz gayet iyi biliyoruz. Bereketli toprak-
ları, mümbit tarım alanları, muhteşem ta-
bii güzellikleriyle Iğdır; Doğu Anadolu’nun 
Çukurovası’dır. Son 15 yıldır çiftçimize 
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sağladığımız imkânlarla bu ovanın bere-
ketine bereket kattık. Son 15 yılda Iğdır’a 
102 milyon lirası hayvancılık olmak üzere, 
toplam 213 milyon lira tutarında tarımsal 
destek sağladık.

Şimdi hayvancılıkta yeni bir dönem baş-
latıyoruz. Hayvancılıkta yerli üretimi 
destekleme modeli Iğdır Mera Yetiştirici 
Bölgesi olacak. Meralarımız, hayvancılık 
yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süre-
li kiraya verilecek.  Ayrıca et sığırcılığına 
uygun 200 başa kadar düve alımına yüzde 
30 hibe verilecek. Programlı aşıları yapıl-
mış 4 aylık her buzağı için 750 lira destek 
vereceğiz.  Ayrıca yeni yapılacak veya mo-
dernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına 
yüzde 50 hibe sağlıyoruz.

Tarım ve hayvancılık yanında özellikle 
bacasız fabrika olan turizmi de ihmal et-
miyoruz. Iğdır, uzun yıllar bırakınız diğer 
imkânları,  şu yanı başımızdaki efsaneler 
diyarı Ağrı Dağını dahi yeterince değerlen-
diremedi. Başka ülkede olsa milyonlarca 
insanı abâd edecek bu hazineden hakkıyla 
istifade edemedik. Terör ve güvenlik so-
runları, hem altyapı yatırımlarını zorlaş-
tırdı, hem de insanları buradan uzak tuttu. 
Artık sadece Iğdır’da değil, hamdolsun, 
ülkemizin tüm şehirlerindeki turizm gü-
zelliklerini insanımızın ve yabancı misafir-
lerimizin istifadesine sunuyoruz. Yayla tu-
rizmi, çim kayağı, yamaç paraşütü, dağ bi-
sikleti ve atlı sporlar gibi doğa sporlarında 
Iğdır’ın şöhreti giderek artıyor. Başta Azer-
baycan ve İran olmak üzere, bölgemizden 
turistler Iğdır’ın doğal güzelliklerini, ören 
yerlerini görmeye geliyor. İşadamlarımıza, 

Iğdır’a otel ve tesis yapmaları çağrısında 
bulunuyorum.  Geçtiğimiz yıl turist sayısı 
30 bini buldu. İnşallah terör sorunu kök-
ten çözüme kavuştukça, Iğdır’ın yaylaları, 
ovaları daha da şenlenecek. 

FETÖ’cü Hainler Yaptıklarının 
Hesabını Verecekler

On yıllardır bu ülkenin genç fidanlarını 
solduran terör belasını susturmak, akan 
gözyaşlarını dindirmek için, tüm sami-
miyetimizle nasıl çırpındığımızı sizler 
çok iyi hatırlıyorsunuz. Bir hafta içinde 
100 tane teröristi etkisiz hale getirdik. 
Milletimin huzurunu tehdit eden kim 
olursa olsun üzerine üzerine gideceğiz. 
Türkiye’nin terör sorununu çözmek için 
ne tür tehlikeleri göze aldığımızın da siz-
ler gayet iyi farkındasınız. 

15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz ve 2 
bin 193 gazimiz oldu. O gece Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nin önüne gelen bir vatan-
daşımız telefonla kuzeniyle konuşuyor ve 
onunla helalleşiyor. Bu görüşmeden kısa 
bir süre sonra da şehit oluyor. Daha sonra 
bu şehidimizin ikiz kardeşini koruma ola-
rak yanıma aldım. Şimdi kandan beslenen 
FETÖ’cü terör örgütünün o gece yaptıkları-
nı görmezden mi geleceğiz? Yaptıklarının 
hesabını sormayacak mıyız? Yaptıklarının 
hesabı sonuna kadar sorulacaktır. 

Silah üzerinden, ölüm üzerinden; acı, kan, 
baskı ve tehdit üzerinden kurulan oyun-
ların hepsi çöküyor. Bölücü terör örgütü, 
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yaz-kış demeden aralıksız sürdürdüğümüz 
operasyonlar neticesinde, tarihinin en bü-
yük hezimetini yaşıyor. Gerek yurt içinde, 
gerekse ülkemiz sınırları dışında operas-
yonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. 
Son terörist etkisiz hale getiriline kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye’yi terörle, kan ve gözyaşıyla terbi-
ye edeceklerini zannedenler, asla başarılı 
olamayacaklardır. Bizi üzerimize saldıkla-
rı katil sürüleri aracılığıyla esir alabilecek-
lerini düşünenleri hüsrana uğrattık, uğra-
tıyoruz. Milletimiz, ne bağımsızlığından, 
ne kardeşliğinden, ne de hedeflerinden 
vazgeçmeyecektir.

Hemen yanı başımızdaki teröristleri bin-
lerce tır dolusu silah ve mühimmata bo-
ğanlar, daha önce başka ülkelerde olduğu 
gibi, o silahlar sahiplerine döndüğü za-
man, ne kadar büyük bir yanlış yaptıkla-
rını anlayacaktır. Şu anda, canilere ver-
dikleri silahların, Türkleri, Türkmenleri, 
Kürtleri, Arapları, Şiileri, Sünnileri katlet-
mesinden herhangi bir sıkıntı duymuyor-
lar. İslam dünyasının en güzel şehirlerinin 
enkaza dönmesinden belki memnun bile 
oluyorlar. Ama tarih, evdeki hesabın çarşı-
ya uymadığının nice örnekleriyle doludur. 
Son pişmanlık fayda etmez. İstiklal şairi-
miz Mehmet Akif ’in dediği gibi “Tarih, ib-
ret alınmadığı için tekerrür eden” hatalar-
la doludur. Bölgemizde taşeronları eliyle 
işledikleri cinayetler, faillerinin yanında, 
katillerin sırtını sıvazlayanları da mutlaka 
utanç denizinde boğacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Sizlerin, benim çok beğendiğim bir sözü-
nüz var. Iğdırlı “Doğru söz bayramlıkdır, 
yalan söz viranlık” der. Herhalde yalan ile 
hakikat arasındaki farkı bu derece güzel 
anlatan pek az deyim bulunur. Özellikle 
ana muhalefet partisine ve başındaki za-
ta baktığımızda bu sözün kıymetini çok 
daha iyi anlıyoruz. Maalesef yalanı su gibi 
tüketen, sabah akşam iftira atmayı siya-
set zanneden, FETÖ’nün kara propaganda 
merkezine dönüşmüş bir ana muhalefet 
partisi ile karşı karşıyayız. Bu partinin ba-
şındaki zat, kifayetsizliğini gizlemek için, 
siyaseten tükenmişliğini perdelemek için 
her gün yeni bir yalan ortaya atıyor. Bili-
yorsunuz ya parti kurultayları veya seçim-
ler öncesinde böyle çıkar, eline birilerinin 
tutuşturduğu kâğıtları alır, çeşitli iddia-
larda bulunur. Biz de her seferinde bunun 
iddialarının doğru olmadığını ispat ederiz. 
Artık biz de, mahkemeler de, bunun yalan-
larıyla uğraşmaktan bıktık, usandık.

Geçen yine birilerine iftira atmış, hakaret 
etmiş, mahkeme de bunu 10 bin lira tazmi-
nat cezasına çarptırmış… Beyefendi tazmi-
natı çok bulmuş, gitmiş cezanın indirilme-
si için Anayasa Mahkemesine başvurmuş. 
Hakaretlerine, yalanlarına ve iftiralarına 
son vermek yerine mahkeme kapılarında 
üç-beş kuruş indirim almak için peşinde 
koşuyor. “Datsız aşa duz neylesin, ağılsız 
başa söz neylesin.” Bunun durumu da tam 
olarak böyle…
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Ana Muhalefetin Başındaki Zat, 
İyi Niyetimize Rağmen Kötü 
Huyundan Vazgeçmedi

Biliyorsunuz ben 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra sırf Yenikapı’da vermeye 
çalıştığımız birlik-beraberlik görüntüsü-
nün hatırına, şahsıma yönelik hakaretleri 
için açtığım tazminat davalarını geri çek-
miştim. Belki akıllanır, belki kendine biraz 
çeki-düzen verir diye umut ettim.  Ama 
nafile… Iğdırlı kardeşlerimin dedi gibi  
“Kurt köyünü değiştirir, lakin huyunu de-
ğiştirmez.” Bu da bizim tüm iyi niyetimize, 
alicenaplığımıza rağmen kötü huyundan 
vazgeçmedi.

15 Temmuz’dan önce “Darbe olursa ilk 
ben tankın üzerine çıkarım” diyordu. 15 
Temmuz gecesi tankların arasından dar-
becilerle anlaşarak sıvışıp bir yerlere sak-
landı.  Millet kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla 
FETÖ’cü hainlerle çarpışırken, bu elinde 
kumanda, ayağında terlik, darbeyi film 
seyreder gibi televizyondan izledi. Son-
ra da çıktı, zerre kadar yüzü kızarmadan, 
“kontrollü darbe” gibi FETÖ’cülerin ağzıy-
la konuşarak, 250 insanımızı şehit eden 
eli kanlı katilleri aklamaya çalıştı. “Ana ku-
zusu” dediği hainlerin, o gece milletimize 
neler yaptıklarını, nasıl acımasızca kurşun 
sıktıklarını, işte mahkemeler tek tek orta-
ya çıkarıyor.

Yine bu zat, sırf gündeme gelmek için bir 
ara şehitlerimizi, şehit ailelerimizi bile is-
tismar etti. Çıktı “Şehitler arasında ayrım 
yapılıyor” diye akla, mantığa, vicdana sığ-

mayacaklar yalanlar uydurdu. Başka bir 
gün FETÖ’cü ve bylockçu milletvekilleri-
nin ismini açıklayacağını, hem de tarihi 
vererek söyledi; ama bu sözünün de üzeri-
ne yattı. Tabii o FETÖ’cüleri açıklayamadı; 
ama yargı hangi CHP’li vekillerin MİT Tır-
ları ihanetine aracılık ettiğini, hangi eski 
CHP’li vekillerin ABD’deki kumpas davası-
na kuryelik yaptığını ortaya çıkardı. Attığı 
iftiralarla, söylediği yalanlarla bu zat, mil-
letimizin nazarında tüm inandırıcılığın 
yitirmiştir. Bu zatın adı siyasette “CHP’nin 
yalancı çobanı”na çıkmıştır.

Son günlerde, bir de “Cumhurbaşkanının 
yakınları yurt dışında bir şirkete para gön-
derdi” diye bir yalan ortaya attı.  Biraz önce 
Kars’ta, tüm belgeleri ve bilgileriyle bu ifti-
ranın ipliğini de pazara çıkardık. Ama bili-
yoruz ki, durmayacak, çünkü cibilliyeti bo-
zuk… Tıpta, bu tür kontrolsüz şekilde yalan 
söyleyen kişilerin teşhisi “mitomani”dir, 
yani “Yalan söyleme hastası”dır. Bizce bu 
zat artık siyasetin değil, psikiyatrinin ko-
nusudur. Ne diyelim, Allah bir an önce şifa 
versin. Allah, CHP’ye gönül vermiş vatan-
daşlarıma sabır versin.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye gibi binlerce yıllık siyaset gelene-
ğine sahip bir ülkenin ana muhalefet par-
tisinin düşürüldüğü bu perişan durumu, 
inanın biz içimize sindiremiyoruz. Bizim 
gibi iddiaları olan bir ülkeye, sözü namus 
gören asil bir millete bu tablo hiç yakış-
mıyor. CHP seçmeninin de aynı hissiyatı 
yaşadığını, artık bu zatı partilerinin ba-
şında görmek istemediğini düşünüyorum. 
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Atatürk’ün partisinin, bu yönetimin elin-
de, bir gün bölücü örgütün, diğer gün FE-
TÖ’cülerin, öteki gün başka karanlık odak-
ların oyuncağı olmasını onların da kabul 
edemediğini biliyorum. 

Bu da AK Parti olarak bizim sorumlulu-
ğumuzu daha artırıyor. Ülkemize yönelik 
siyasi ve ekonomik saldırıların arttığı bu 
dönemde, bizim daha fazla ter dökmemiz, 
daha fazla çalışmamız; çalmadık kapı, ka-
zanılmadık gönül bırakmamamız gereki-
yor. 

Unutmayın AK Parti, Türkiye’nin çimen-
tosudur. AK Parti, kökü mazide bir atinin 
günümüzdeki sembolüdür. AK Parti, tüm 
inançlarıyla, siyasi görüşleriyle, farklılık-
larıyla bu ülkedeki 80 milyonun tamamını 
kucaklamaya namzet bir partidir. Bu kad-
ro, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak 
en donanımlı, en vizyoner, en vatansever 
kadrodur. Bu topraklarda bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız.

Kardeşlerim, 

Seçimlere 16 ay gibi kısa bir süre kaldı.  Ka-
pı-kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe, 
var mıyız? Kadın kolları, var mıyız? Genç-
lik kolları, var mıyız? Durmak yok… Dur-
mak yok… Durmak yok… 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mevla’m 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah’a 
emanet olun.

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Muşlular, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
ve yol arkadaşlarım, değerli hanımlar ve 
gençler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum.

“Yol üstünde duraram 

Men boynumu buraram 

Gelen geçen yolcudan 

Men muş’umu soraram”

Ülkenin Varlıklarını  
Yurt Dışına Kaçırmaya 

Çalışanlara Asla  
İyi Nazarla Bakamayız

AK Parti Muş İl Kongresi | Muş | 3 Aralık 2017
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Uzunca bir aranın ardından tekrar Muş’ta 
olmaktan, siz dava arkadaşlarımla hasret 
gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyo-
rum. AK Parti Muş İl Kongresi’nin şehri-
miz için, tüm Muşlu kardeşlerim için, hep-
sinden önemlisi ülkemiz, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Muş Teşkilatımızda görev alan tüm kardeş-
lerime emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları 
için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bu-
güne kadar AK Parti Muş teşkilatlarımızda 
vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kal-
bi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irti-
hal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bugün görevi devre-
den dava arkadaşlarıma ülkem ve partim 
adına teşekkür ediyor, sancağı devralan 
kardeşlerime de Yüce Mevla’dan muvaffa-
kiyetler temenni ediyorum. 

Yiğitlerin, kahramanların, Sultan 
Alparslan’ın şehrini bugün bir kez daha 
yürekten selamlıyorum. Heybetli dağla-
rın, bereketli toprakların, coşkun nehir-
lerin şehrini gönülden selamlıyorum. 
Muş, Selçukludur. Muş, Osmanlıdır. Muş, 
Cumhuriyet’tir. Muş, tarihimizdir, kimliği-
mizdir, özümüzdür. Buradan Muş’un tüm 
ilçelerindeki, bütün köylerindeki, mahal-
lelerindeki kardeşlerime en kalbi sevgileri-
mi yolluyorum.

Sözlerimin hemen başında, 1071’de 
Anadolu’nun kapılarını milletimize açan 
Malazgirt’in muzaffer komutanı Sultan 
Alparslan’ı ve onun kahraman ordusunu 
tazimle yâd ediyorum. Bu yıl Ağustos ayın-
da Malazgirt’teki kutlamalar için geldiği-

mizde, Sayın Valimizden bazı taleplerimiz 
olmuştu. Önümüzdeki yıl yapılacak kutla-
malardan önce, gerek zemin, gerekse de 
çevre düzenlemesinin yapılmasını bekli-
yorum. Malazgirt’teki kutlamaları, bu defa 
çok daha coşkulu, çok daha güçlü bir şekil-
de inşallah yad edeceğiz. 

Gençler, 

O Sultan Alparslan ki, Malazgirt’te cenk 
meydanına, “Ya Rabbi! Seni kendime ve-
kil yapıyor, âzâmetin karşısında yüzümü 
yere sürüyor, senin için savaşıyorum. Ey 
Allah’ım! niyetim halistir; bana yardım 
et” diyerek çıkmıştır. Rabbim’in mağfireti, 
Sultan Alparslan ve askerlerinin yanısıra, 
bin yıldır bu topraklar için şehit düşen 
kahramanların üzerine olsun. 

Muş, 15 Temmuz gecesi, darbecilerin kar-
şısına cesaretle dikilerek istiklalini ve is-
tikbalini savunan şehirlerimizin başında 
geliyordu. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehit-
lerimize de Allah’tan rahmet diliyor, gazile-
rimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 

Türkiye’nin Son 15 Yılı 
Demokrasinin Şaha Kalktığı  
Bir Süreç Oldu

Sevgili kardeşlerim,

Bizim geleneğimizde makamlar, koltuklar, 
payelerin hepsi araçtır. Biz bu dünyada 
Hakk’a layıkıyla kul olmak, halkımıza da 
en iyi şekilde hizmet etmek için bulunu-
yoruz. Yarın emr-i hak vaki olduğu zaman 
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bizden geriye kalacak olanın mal, mülk, 
mevki değil; inşa ettiğimiz eserler olacağı-
nı gayet iyi biliyoruz. “Bu kubbede bâki ka-
lanın sadece bir hoş sadâ” olduğunun he-
pimiz farkındayız. Bu şuurla gece-gündüz 
demeden ülkemiz ve milletimiz için çaba 
sarf ediyoruz. Bir taraftan Türkiye’yi eko-
nomik, askeri ve diplomatik olarak büyü-
türken; aynı zamanda komşularımız baş-
ta olmak üzere, nerede bir ihtiyaç sahibi 
varsa onların imdadına koşuyoruz. Bugü-
ne kadar daima siyasi meselelerle, insani 
gündemleri ayrı ayrı değerlendirdik. Siya-
si alanda yaşanan gerilimlerin, komşuluk 
ve kardeşlik hukukumuzu zedelemesine 
asla izin vermedik. Ülkemiz sınırları için-
de olduğu gibi, bölgemizin her yerinde de 
köken, din, dil ayrımı yapmadan, tüm maz-
lumların yaralarına merhem olduk.

AK Parti’yi kurduğumuzda etnik, dini ve 
bölgesel taassub asla yapmayacağımızı, 
yapılmasına da müsaade etmeyeceğimi-
zi söylemiştik. Hamdolsun 16 yıldır bu 
sözümüze halel getirmedik. Hayata ge-
çirdiğimiz sessiz devrimlerle ret, inkâr 
ve asimilasyon politikalarına son verdik. 
Hiç kimsenin diline, inancına, kültürüne 
karışmadık; hiçbir vatandaşımızın hayat 
tarzından dolayı ötekileştirilmesine müsa-
ade etmedik. 81 vilayetiyle, 80 milyonuy-
la, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla 
tüm Türkiye’yi kucaklamanın gayreti için-
de olduk.

Gençler, 

Ülkemizin son 15 yılı, devletle milletin 
arasındaki mesafenin kapandığı, birlik ve 

beraberliğimizin güçlendiği, özgürlüklerin 
genişlediği bir dönem oldu. Türkiye’nin 
son 15 yılı demokrasinin şaha kalktığı bir 
süreç oldu. Bugün pasaportu ve parası iti-
bar kazanmış, ekonomisi üç kat büyümüş, 
milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dola-
ra çıkmış bir Türkiye var.

Hatırlayın, 15 yıl önce paramızda 6 sıfır 
var mıydı? Vardı. Biz bu 6 sıfırı attık mı? 
Attık. Tuvalet ücreti olarak 1 milyon lira 
ödenen günleri gördük.  IMF’ye 23,5 mil-
yar dolar borcumuz vardı. Bu borcu kim-
ler yaptı? Bizden önceki hükümetler yaptı. 
23.5 milyar dolar borcu sıfırladık. Şimdi 
IMF bizden borç istiyor. 

Gençler, 

Buradan tüm Türkiye’ye bir sinyal verece-
ğim. Bazı işadamlarının varlıklarını yurt 
dışına kaçırma yönünde gayretlerinin ol-
duğunu duydum. Önce kabinemize sesle-
niyorum: Varlıkların kaçırılmasına asla i-
zin vermeyiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i 
vataniyedir. Bu ülkede kazanıp, bu ülkenin 
varlıklarını yurt dışına kaçırmaya çalışan-
lara asla iyi nazarla bakamayız. 

Bugün, şartlar ne olursa olsun, bağımsız-
lığının ve milli menfaatlerinin gerektirdi-
ği şekilde tavır alabilen güçlü bir Türkiye 
var. İşte siz de son günlerde sergilenen çif-
te standartları takip ediyorsunuz. Hansa, 
Corca, Mayka göre değil, Hasan’a, Ahmet’e, 
Ali’ye göre hareket etmemiz birilerinin 
canını fena halde sıkıyor. Alışmışlar emir 
kipiyle konuştukları eski Türkiye’ye… Alış-
mışlar batıdan daha çok batıcı bir ülkeye… 
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Alışmışlar baskılarla yıldırdıkları, tehdit-
lerle diz çöktürdükleri, diledikleri zaman 
oyun dışına attıkları pısırık ülkeye… Bir 
türlü büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye’yi 
hazmedemiyorlar. Eski Türkiye’nin patron-
ları, bizim bu milli ve yerli duruşumuzdan 
rahatsızlıklarını her fırsatta gösteriyorlar. 
Türkiye’nin, sorgusuz-sualsiz kendilerine 
tabi olmaması, milli menfaatlerinin bek-
çiliğini yapması karşısında adeta kuduru-
yorlar. Üstelik bu tavırlarını öyle gizli-saklı 
da değil, göstere göstere sergiliyorlar. 

Mesela ne yapmışız? Sözleşmemiz olan 
bir ülkeden, vatandaşımız kışın üşümesin, 
ekonomimizin çarkları durmasın diye do-
ğal gaz satın almışız… Diğer ülkeler gibi, 
bizi de sadece Birleşmiş Milletlerin karar-
ları bağlar. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin 
kararlarını harfiyen uygulamış mı? Uygu-
lamış. Uluslararası taahhütlerini yerine ge-
tirmiş mi? Getirmiş… Üstelik bizim yaptı-
ğımız işin müttefiklik ruhuna aykırı bir ta-
rafı da yok. Şartların elverdiği ölçüde, eli-
mizden gelen iyi niyeti de sergiledik. Bunu 
yüz yüze görüşmelerimizde kendilerine de 
açıkça izah ettik. Buna rağmen, ülkemize 
yönelik suçlamalar akıl alır gibi değildir. 
Tamamı FETÖ’nün servis ettiği, ana muha-
lefet partisi eski vekillerinin de “kuryelik” 
yaptığı, hiçbir hukuki geçerliliği olmayan 
kayıtlarla ülkemizi sanık sandalyesine o-
turtuyorlar. Hadi işin ticari boyutunu bir 
kenara bıraktık; çünkü kendi yaptırımları-
nı asıl delenler bizzat kendi firmaları… 

Kasetle Gelen Dekontla Gider

Buna rağmen, ortada ticari bir hesaplaş-
ma varsa, onu da kendi mecrasında takip 
etmek gerekir. Asıl önemli olan, meselenin 
siyasi bir zemine çekilmeye çalışılmasıdır. 
Bu durum, sadece hukukla değil, ahlak-
la da bağdaşmıyor. Bu dava, 17-25 Aralık 
kumpasının okyanus ötesine taşınmış ha-
linden başka bir şey değildir. Ortada bir 
mahkeme yoktur, sadece şantaj malzemesi 
üretme gayreti vardır. Kimse kusura bak-
masın, biz bu şantaja boyun eğmeyiz. 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların silah-
larının sindiremediği bu milleti, açık söy-
lüyorum, FETÖ’nün kuklası olmuş mahke-
meler de sindiremez.

Değerli kardeşlerim,

FETÖ’cü senaristlerin, tıpkı 17-25 Aralık 
yargı-emniyet darbesinde olduğu gibi, bu 
süreçte de ana muhalefetin başındaki zata 
rol biçtiklerini görüyoruz. Partisinin grup 
toplantılarını aylarca paralel çetenin mon-
tajlarını dinletmeye tahsis eden bu zat de-
ğil miydi? FETÖ’nün trolleri sosyal medya-
dan, “CHP’nin trolü” meclis kürsüsünden 
şahsımız, partimiz ve hükümetimiz aleyhi-
ne aylarca iftira kampanyası yürüttüler. Biz 
milletimizle omuz omuza vererek paralel 
yapıyla mücadele ederken, bu zat FETÖ’cü 
televizyon kanallarının değişmez konuğu 
olmuştu. Milletvekilleri de FETÖ’nün ga-
zetelerinde kapı nöbeti tutuyordu. Paralel 
ihanet çetesiyle mücadelemizi en çok en-
gellemeye çalışanlar, bu partinin milletve-
killeriydi. 
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Bu zat aynı tavrını, 15 Temmuz kanlı dar-
be girişiminden sonra da devam ettirdi. O 
gece darbecilerle anlaşıp sıvıştığını unu-
turcasına, “kontrollü darbe” gibi FETÖ’cü 
ifadelerle 15 Temmuz destanını karala-
maya çalıştı. Yine FETÖ’nün sosyal med-
ya tetikçilerinin servis ettiği yalan-yanlış 
bilgilerle, günlerce Milli İstihbarat Teşki-
latımızı hedef aldı. “Ana kuzuları” diyerek 
masum göstermeye çalıştığı FETÖ’cü terö-
ristlerin, nasıl acımasıza millete kurşun 
sıktığının görüntüleri her yerde var. Biz, 
yalanları ortaya çıktıkça utanır, belki biraz 
kendine çeki düzen verir diye beklerken, 
bu zat iftiralarının çıtasını daha da yük-
seltti. Bir yalanını örtmek için ertesi gün 
daha büyük bir yalan ve iftirayla karşımızı 
çıkıyor. Bunun yalanlarının tek alıcısı ise 
CHP içindeki küçük bir kliktir.

Ancak son olay, bir kaset operasyonuyla bu 
zatı CHP genel başkanlığına taşıyanların, 
2019 seçimlerine farklı bir isimle gitmek 
istediklerine işaret ediyor. Yani gidicidir 
Bay Kemal. Geçen hafta, göz göre göre 
tongaya bastırılmasının başka bir izahı 
olamaz. Az buçuk hesap bilen, ticaretten 
anlayan, eskilerin deyimiyle Ali Okulu’nu 
bitiren herkes, önündeki kâğıtları okuyun-
ca, meselenin başka olduğunu anlar. Her 
ne kadar hesap uzmanı olduğunu iddia 
etse de, bu zat okuduğunu da anlamıyor. 
Geçmişte ülkemiz maliyesinin belinin yıl-
larca niye doğrulmadığı bugün daha iyi 
anlaşılıyor. Bu zatın genel müdürlüğü al-
tında SSK’nın niçin battığı, şimdi çok daha 
iyi ortaya çıkıyor. Ama her hâlükârda bu 
şahsın siyasetteki son kullanım süresini ta-
mamladığı anlaşılıyor. Ne diyelim, kasetle 
gelen dekontla gider.

Değerli kardeşlerim,

Biz rakiplerimizin zayıflığından gururla-
nan bir parti değiliz, asla da olmadık. Tür-
kiye gibi güçlü bir ülkenin, ana muhalefet 
partisinin de belli bir kalibrenin, belli bir 
standardın üstünde olması gerekir. Hangi 
iktidar, terör örgütlerinin oyuncağı olmuş 
bir muhalefet ister? Hangi siyasetçi, karşı-
sında bu kadar zayıf bir rakiple mindere 
çıkmak ister? CHP’nin içine düştüğü veya 
düşürüldüğü durum, CHP’li samimi kar-
deşlerim kadar, bizi de üzüyor. Bu durum, 
bizim yükümüzü daha da artırıyor. Bir 
yandan Muş gibi uzun yıllar ihmal edilmiş 
illerimize hizmet götürürken, diğer taraf-
tan da bu tür malayani işlerle uğraşmak 
zorunda kalıyoruz. 

Biz Muş’u Sadece Seçim 
Dönemlerinde Hatırlayanlardan 
Olmadık

Biz birileri gibi, seçim öncesi Muş mey-
danında oy isteyip, seçim sonrası aldıkla-
rı oyları bir avuç Cihangir elitine peşkeş 
çekenlerden olmadık. Biz Muş’u sadece 
seçim dönemlerinde hatırlayanlardan da 
olmadık. Tüm Türkiye gibi Muş’a da gece-
gündüz hizmet getirdik. Hamdolsun, 15 
yılda Muş’a 9 milyar liradan fazla yatırım 
yaptık. Eğitimde, 3 bin 300 adet yeni ders-
lik inşa ettik. Bugün 9 bin öğrenciye sahip 
Muş Alparslan Üniversitesini kurduk. 300 
yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 100 
yataklı Bulanık Devlet Hastanesi başta ol-
mak üzere toplam 32 adet sağlık yatırımı 
gerçekleştirdik. TOKİ kanalıyla 1.544 ko-
nut uygulaması başlattık.



Recep Tayyip ERDOĞAN

220

Muş’ta 2002 yılı sonuna kadar 16 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmışken, biz bu-
na 114 kilometre daha ekledik. Yolçatı-
Tatvan-Muş demiryolumuzu yeniledik. 
Muş Havalimanının yolcu trafiği geçen yıl 
374 bini aştı.

Muşlu çiftçilerimize sadece geçen yıl 126 
milyon lira destek verdik. 15 yılda verdiği-
miz destek tutarı 808 milyon lirayı geçiyor. 
Muş damızlık manda üretim ve damızlık 
koç-teke üretim merkezi oluyor. Hayvancı-
lık alanında Muş’un potansiyelini hareke-
te geçirerek, ülkemizin önde gelen üretim 
merkezlerinden biri haline getirmek isti-
yoruz. 

Merkezde zaten kullanılan doğalgazı Bula-
nık ilçemize de getiriyoruz. Muş Belediye-
miz, şehrimizin en önemli sıkıntılarından 
olan içme suyu meselesini inşallah çözü-
yor. Sizlere söz verdiğimiz gibi, Alparslan 
2 Barajındaki suyun devreye girmesiyle bu 
sorun artık kökten hallediliyor.

Kardeşlerim, 

AK Parti olarak önümüzdeki dönemde her 
alanda çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Bir 
taraftan kongrelerle içerdeki yenilenme 
sürecini tamamlarken, diğer taraftan da 
2019’a hazırlanmalıyız. Son yaşadığımız 
hadiseler gelecek 1,5 yılın bizim açımız-
dan hiç de kolay geçmeyeceğini gösteriyor. 
Ülkemize yönelik saldırıların arttığı bu 
dönemde, birliğimizden ve beraberliği-
mizden asla taviz vermeden mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Hiç kimsenin aramıza gir-
mesine müsaade etmeyeceğiz. Çevremizde 

yaşanan felaketler, bu tür fitnelerin nelere 
yol açabileceğinin ispatıdır. Türkiye tökez-
lerse, emin olun umudunu bize bağlamış 
yüz milyonlarca kardeşimiz de tökezler.

Türkiye; Kürt, Türk, Arap ayrımı yapma-
dan bölgesindeki tüm ihtiyaç sahipleri-
nin yardımına koşan tek ülkedir. Son Irak 
depreminde olduğu gibi, Kuzey Irak’taki 
kardeşlerimizin imdadına yine ilk biz ye-
tiştik. Siyasi meselelerin, komşuluk huku-
kumuzun önüne geçmesine asla izin ver-
miyoruz. Bu anlayışla Yemen’den Libya’ya, 
Suriye’den İran’a ve Mısır’a kadar kim dara 
düşmüşse, daima kardeşlerimizin yanında 
oluyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı 
şekilde devam edeceğiz.

Tüm bu hizmetlerin kesintiye uğramama-
sı için 2019 çok büyük önem taşıyor. 2019 
öncesinde sizlerden, özellikle kadınları-
mızdan ve gençlerimizden çok daha fazla 
çaba bekliyorum. Önümüzdeki dönemi iyi 
değerlendirdiğimizde, inşallah Muş’ta çok 
farklı bir manzara ile karşılaşacağımıza 
inanıyorum.

2019 yılı Mart ayında yapılacak belediye 
seçimlerine hazır mıyız? Gençler, kapı-ka-
pı dolaşmaya hazır mıyız? Hanımlar, kapı-
kapı dolaşmaya hazır mıyız? Durmak yok, 
yola devam diyoruz.  

Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Yüreği Ağrı Dağı gibi yüce, gönlü Ahmed-i 
Hani gibi sevgi dolu, kalbi Diyadin kaplı-
caları gibi sıcak, sinesi Eleşkirt Ovası gibi 
bereketli, kanı Murat Suyu gibi coşkulu, 
sevdası Balık Gölü gibi temiz kıymetli kar-
deşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, 
sevgili Ağrılılar; sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum.

Öncelikle, 16 Nisan’da yüzde 75’le EVET 
diyen Eleşkirt’e, yüzde 58’le EVET di-
yen Hamur’a, yüzde 57’yle EVET diyen 
Tutak’a, yüzde 54’le EVET diyen merkez il-
çemize teşekkür ediyorum. Ağrı genelinde 
de yüzde 43’lük bir EVET oranına ulaştık. 
Bu elbette önemli bir orandır, ama yeterli 
değildir. Ağrı’nın önümüzdeki dönemde, 
inşallah, çok daha güçlü bir şekilde yanı-
mızda yer alacağına inanıyorum. 

Biz, Her Türlü Irkçılık Gibi,  
Kürt Irkçılığına da Karşıyız

AK Parti Ağrı İl Kongresi | Ağrı | 3 Aralık 2017



Recep Tayyip ERDOĞAN

222

Ne diyor o güzel Ağrı türküsünde: 

“Kışlanın önü pınar

Hep kuşlar ona konar

Bugün yari görmedim

Yüreğim ona yanar”

Rabbim bizleri birbirimizden hiç ayrı koy-
masın, birbirimize hiç hasret bırakmasın 
diyorum. 

Kardeşlerim, 

Bugün yapılacak il kongremizin şehrimize, 
partimize ve ülkemize hayırlı olmasını di-
liyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK 
Parti Ağrı teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum. 

Bu topraklar, insanlığın en eski medeni-
yetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu top-
raklar, Allah’ın insanlığa bahşettiği tabiat 
güzelliklerinin pek çoğunu sinesinde ba-
rındırmaktadır. Ağrı ve bölgemiz, uzun za-
mandır terör belası yüzünden mahzundur, 
boynu büküktür, gariptir. Geçtiğimiz 15 
yılda, bölgemizin yolundan okuluna, has-
tanesinden doğalgazına kadar pek çok so-
rununu çözdük. Sadece Ağrı’ya 10 milyar 
lirayı aşan yatırım yaptık. Şu anda 12 bin 
öğrenciye sahip İbrahim Çeçen Üniversite-
sini kurduk. Şehrin her köşesine 4 binin ü-
zerinde yeni derslik kazandırdık. Merkez-
de ve ilçelerimizde toplam 37 yeni sağlık 
tesisi inşa ettik.  Şimdi İbrahim Bey’den tıp 
fakültesinin sözünü aldık. 400 yataklı dev-

let hastanemiz Mart’ta bitiyor, tıp fakültesi 
bu hastaneyle afiliye çalışmak suretiyle so-
runu çözmüş olacağız. İnşaatının bu kadar 
uzamasından sorumlu olanlara hesabını 
soracak ve inşallah çok yakında hastane-
mizi hizmete açacağız. 

TOKİ aracılığıyla 4 bin 234 konut inşa 
edip, sahiplerine teslim ettik. Bölünmüş 
yol uzunluğunu 16 kilometreden 358 ki-
lometreye çıkardık. Havalimanımızı geçti-
ğimiz yıl 235 bin kişi kullandı. Bu sayının 
milyonlara ulaştığı günleri de inşallah çok 
yakında göreceğiz. Bunun için turizmi 
hareketlendirmemiz gerekiyor. Geçen yıl 
Ağrı’ya 29 bin turist gelmiş. Halbuki şu 
güzelliklerle Ağrı, milyonlarca turiste ev 
sahipliği yapmalı. İnşallah şehrimizi bu se-
viyeye de ulaştıracağız. 

Terörizme Sırtını Dayayanlar, 
Ülkemize, Şehirlerimize  
Hizmet Getiremezler

Önceki seçimde Ağrı Belediye Başkanı seç-
ti. Fakat Belediye Başkanı Ağrı’da yaşama-
dı. İşleri başka birisine devrederek kendi-
sine başka meşgaleler buldu. Bu duruma 
hemen müdahale ettik.  Ağrı Belediyesi’ne 
kayyum atandı.  Sayın Valimiz, valilik gö-
revinin yanında bir de belediye başkanlığı 
görevini yürütüyor. Sayın Valimiz, Ağrı’yı 
altyapısıyla, üstyapısıyla dönüştürmek 
için çalışıyor.

Terörizme sırtını dayayanlar, ülkemize, 
şehirlerimize hizmet getiremezler. Onun i-



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

223

çin, bizim derdimizle dertlenecek belediye 
başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara 
ihtiyacımız var. 

Geçtiğimiz 15 yılda Ağrı’da 956 milyon 
lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Ülke-
mizde hayvancılıkta sıkıntı var deniyor. 
Hâlbuki tek başına Ağrı dahi bu sıkıntıyı 
çözebilecek potansiyele sahip. Şimdi, hay-
vancılık konusunda çok önemli teşvikler 
getirdik. İnşallah Ağrı, bu teşviklerle, ül-
kemizin en başta gelen hayvancılık üretim 
merkezlerinden biri haline gelecek.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, 50 
başın üzerindeki büyükbaş hayvan besicile-
rine 250 lira, küçükbaş hayvan besicilerine 
de 25 lira teşvik ödemesi yapacak. Bu uygu-
lama 1 Ocak 2018 itibarıyla başlayacak.

Söz verdiğimiz gibi Ağrı’yı doğalgazla bu-
luşturduk. Tüm sıkıntıları, engelleri aşa-
rak Ağrılı kardeşlerimizin de doğalgazın 
konforundan istifade etmesini sağladık. 
İnşallah çok yakında Doğubeyazıt’a, ar-
dından da Eleşkirt, Taşlıçay ve Patnos’a bu 
imkânı ulaştıracağız. 

Tüm bu hizmetlere rağmen, bölgemizdeki 
insanlarımızın başka yerlere gitmelerine 
ihtiyaç bırakmayacak iş ve istihdam alan-
ları oluşturma konusunda arzu ettiğimiz 
neticeleri elde edemedik. 

“Dağlar siz ne dağlarsız

Kardan kemer bağlarsız

Gül sizde bülbül sizde

Hangi derde ağlarsız”

Evet, Allah’ın verdiği güzellikler karşımız-
da dururken, sizlerin burada sıkıntı çek-
meniz, gerçekten çok üzüntü vericidir. 
Çünkü, hangi altyapıyı kurarsak kuralım, 
hangi teşvikleri verirsek verelim, bir yer-
de terör varsa, bırakın dışarıdan birileri-
nin gelip yatırım yapmasını, oranın ken-
di insanlarını dahi yerinde tutamıyoruz. 
İşadamlarımız burada yatırım yapmıyor.  
Niye yapmıyor? Terör yüzünden yapmı-
yor.  Allah’ın izniyle terörü bitiriyoruz. O 
zaman işadamlarımız bölgede yatırımları-
nı yapacaklar. 

Ağrı, pek çok şehrimiz gibi terör kurbanı-
dır. Bu yüzden, başlı başına bir zenginlik 
kaynağı olması gereken Ağrı dağına çık-
mak, uzun yıllar boyunca mümkün olma-
mıştır. Aynı şekilde, Tendürek Dağı, uzun 
yıllar boyunca boynu bükük kalmıştır. 

Ağrı’nın medeniyetleri birbirine bağlayan 
ilçeleri, adeta bir kısır döngünün içine 
düşmüştür. Havalimanı var, bölünmüş yol-
ları var, elektriği, suyu, her türlü aracı-ge-
reği var; ama yeterince fabrika yok, turist 
yok, istihdam yok. Gönlümüz bu duruma 
aslı razı değildir. Biz, geçmişte nasıl altya-
pı devrimiyle bölgemizin geri kalmışlığını 
ortadan kaldırmışsak, şimdi de yeni bir 
hamleyle, işsizliğin üstesinden gelmek isti-
yoruz. Ama bunun için sizlerin desteğine 
ihtiyacımız var. Siz isteyeceksiniz ki, biz de 
üzerimize düşenleri yapabilelim. 
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PKK’nın, Ülkemizle ve 
Milletimizle Uzaktan Yakından 
Bir İlişkisi Yoktur

Geçmişte Ağrı’yı adeta teslim alan, zehir-
leyen, elini-kolunu bağlayan bölücülük 
virüsünü, vücudumuzdan tümüyle atma-
nın zamanı gelmiştir. Ülkemizin dört bir 
yanında yaşananları takip ediyorsunuz. 
Kuzeyimizden güneyimize kadar her yer-
de, kimi zaman köken, kimi zaman inanç, 
kimi zaman mezhep, kimi zaman meşrep 
farklılıkları bahane edilerek, ülkelerin 
ve halkların nasıl paramparça edildiğini 
görüyorsunuz. Şayet Türkiye, 35 yıldır 
süren bölücü teröre rağmen bu duruma 
düşmediyse, milletimizin sağduyusu, 
dirayeti, feraseti sayesindedir. Kardeşi 
kardeşe kırdırmak için bir dönem sağcı-
solcu dediler, fitne ateşi yaktılar. Sonra 
sünni-alevi dediler, bir başka fitne ateşini 
tutuşturdular. Ardından Türk-Kürt dedi-
ler, yine bir fitne ateşiyle hepimizi birden 
yakmaya çalıştılar. 

Peki biz tüm bunlara karşı ne diyoruz: Tek 
Millet diyoruz. Hangi kökenden olursa ol-
sun, bu ülkede yaşayan 80 milyonun tama-
mı tek millettir. Tek Bayrak diyoruz. Rengi-
ni şehitlerimizin kanından alan bu bayrak 
hepimizin sembolüdür. Tek Vatan diyoruz. 
81 vilayetiyle, 780 bin kilometrekare top-
rağıyla bu vatanın tek bir karışına kimse-
ye el uzattırmayız. Kim ki bu yola tevessül 
ederse, Tendürek’te, Cudi’de, Gabar’da, 
Beslerderesi’nde F16 oluruz ve üstüne 
üstüne ineriz. Tek Devlet diyoruz. Bizim 
Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka 

devletimiz yoktur. Şayet bu dört ilkeye sıkı 
sıkıya sahip çıkarsak, Allah’ın izniyle, bizi 
hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyacak hiç-
bir fani güç tanımıyoruz. 

Yularını şu veya bu yabancı güce teslim 
etmiş hiçbir yapının, hiçbir kişinin biz-
lere faydasının dokunması mümkün de-
ğildir. Açık konuşuyorum: Adeta parasını 
verenin tepe tepe kullandığı bir katiller 
sürüsüne dönüşen PKK’nın, ülkemizle ve 
milletimizle uzaktan yakından bir ilişkisi 
yoktur. Ülkemizde Kürt kardeşlerimizin 
kendilerini temsil etmek için terör örgüt-
lerine, bölücü zihniyetli partilere ihtiya-
cı yoktur. Onlar kendi kendilerini temsil 
ederler, nitekim de ediyorlar. Meclis’te, bü-
rokraside, iş dünyasında ve her yerde Kürt 
kardeşlerim diledikleri gibi işlerini yapı-
yor, hayatlarını sürdürüyorlar. Siyasi haya-
tım boyunca, tüm vatandaşlarım gibi, Kürt 
kardeşlerimin de ekonomik, sosyal, kültü-
rel sorunlarının çözümü için mücadele et-
tim. Hamdolsun, elimize imkân geçtiğinde 
de bu sorunların hepsini çözdük. 

Kardeşlerim, 

Bugün ülkemizde artık hiç kimse kökeni, 
inancı, meşrebi, kültürü sebebiyle baskı al-
tında olduğunu iddia edemez. Varsa böyle 
bir sıkıntısı olan, doğrudan bana gelsin. 
Biz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü 
anlayışıyla, herkesin hakkını, hukukunu 
teslim etmeyi kendimize vazife biliyoruz. 
Ama, artık böyle bir sorun olmadığı halde, 
ısrarla Kürt kardeşlerimizi tahrik etmenin 
adı da ırkçılıktır. Biz, her türlü ırkçılık gibi, 
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Kürt ırkçılığına da karşıyız. Çünkü bu ülke, 
bu vatan, bu devlet hepimizin… Aksini dü-
şünen herkes karşısında önce beni bulur. 

Geçmişte PKK eylemlerinin, ardından DE-
AŞ eylemlerinin karşısında dimdik duran 
milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine 
de kahramanca karşı koyarak, istiklaline 
ve istikbaline sahip çıkma konusundaki 
kararlılığını göstermiştir. 

Diğer yandan, Suriye’de faaliyet gösteren 
YPG-PYD, sanıyor musunuz ki oradaki 
Kürt kardeşlerimizin menfaati için, hayrı 
için, geleceği için çalışıyor? Asla öyle bir 
durum söz konusu değildir. Bu örgüt, bu-
gün şu devletin, yarın öteki devletin, beri-
ki gün bir başka gücün oyuncağı olacak, 
sonunda da kirli bir mendil gibi kaldırılıp 
bir kenara atılacaktır. Suriye’de, yıllarca 
kimlik dahi verilmeyen, vatandaş sayıl-
mayan Kürt kardeşlerimizin haklarını, 
Beşer Esed’e karşı hukuklarını biz savun-
duk. Suriye yönetimine, defalarca bu kar-
deşlerimizin meselelerinin çözümü için 
kendisine telkinde bulunduk, tavsiyeler-
de bulunduk. 

Şundan emin olunuz: Suriye’de DEAŞ ney-
se, YPG-PYD de odur. DEAŞ’ı kim kurdu, si-
lahlandırdı, ülkeyi kana ve ateşe boğduysa, 
bugün YPG-PYD’yi de onlar donatıyor, yö-
netiyor, yönlendiriyor. Ağrılılar “Kara yüze 
is gerekmez” derler. Bunların birilerinin 
maşası olduğunu görmek için de öyle uzun 
lafa gerek yok, her şey ortada… Suriye’deki 
kardeşlerimizin tek bir dostu vardır; o da 
Türkiye’dir. 

Bugün 7 Düvele Meydan 
Okuyabiliyorsak, Bunda Kürt 
Kardeşlerimizin Çok Büyük 
Payı Vardır

Benzer bir krizi Irak’ta yaşadık. Bugün Ku-
zey Irak, ülkenin en mamur bölgesi haline 
geldiyse, bu Türkiye’nin verdiği destek sa-
yesindedir. Ama onlar kendileri ve bölge 
için hiçbir faydası ve gerçekçiliği olmayan 
bir işe kalkışıp, mevcut kazanımlarını da 
kaybettiler. Türkiye olarak, hamdolsun bu 
oyunların hiçbirine düşmedik. 

Çukur eylemleriyle bir deneme yaptılar, 
önce Kürt kardeşlerim, ardından da dev-
letimiz bu bölücülere hak ettikleri dersi 
verdiler. Bugün ülkemize yönelik saldırı-
lar karşısında 7 düvele meydan okuyabili-
yorsak, bunda Kürt kardeşlerimizin bölü-
cülük senaryolarını yırtıp atmasının çok 
büyük payı vardır. Artık geleceğimize çok 
daha güvenle bakabiliyor, hedeflerimize 
ulaşma inancımızı çok daha güçlü şekilde 
ifade edebiliyoruz. Bir olduk, iri olduk, diri 
olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye 
olduk. Sizlerin nezdinde, ülkemizin bütün-
lüğü, milletimizin birliği yönünde irade 
kullanan tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sevgili Ağrılılar,

Dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın 
nelere kadir olduğunun en güzel örnek-
lerinden biri, hemen yanı başımızda-
ki Ermenistan’la, onun üst tarafındaki 
Gürcistan’la olan ilişkilerimizdir. Erme-
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nistan, özellikle de diasporanın etkisiyle 
ülkemizle dostluk kanallarını ısrarla ka-
palı tuttuğu için, tüm ulaşım, enerji, tica-
ret yollarının dışında kalmıştır, kalmaya 
devam edecektir. Buna karşılık Gürcistan, 
Türkiye ve Batı dünyası ile Kafkasya, Or-
ta Asya ve Güney Asya coğrafyası arasın-
da bir köprü vazifesi yaparak, kendisine 
aydınlık bir gelecek inşa etmiştir. Bu iki 
örnek, Türkiye’nin çevresindeki ülkelerle 
olan ilişkilerini oturtmak istediği zemini 
göstermesi bakımından çok manidardır. 
Bizimle dost olan kazanır, bize husumet 
besleyen kaybeder. Hükümete geldiğimiz-
de “Dostlarımızın sayısını artıracağız” der-
ken, gerçekten samimiydik. Bu doğrultuda 
pek çok önemli adım da attık. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, bize samimiyet-
le yüreğini açan herkese biz de samimi-
yetle elimizi uzattık. Afrika’dan Güney 
Amerika’ya kadar pek çok coğrafyada ilk 
defa siyasi irtibat tesis edip, diplomatik ka-
nallar oluşturduğumuz, ticari ilişki kurdu-
ğumuz onlarca ülke var. 

Böylesine uzak diyarlarda dahi bu gayret-
leri gösterirken, yanıbaşımızdaki ülkeleri, 
uzun zamandır müttefiklik ilişkisi içinde 
bulunduğumuz devletleri elbette ihmal 
edemezdik. Nitekim, Avrupa Birliği ile iliş-
kilerimiz en ileri seviyelere bizim dönemi-
mizde gelmiştir. Ama sonra, aynı Avrupa 
Birliği ile çok farklı bir noktaya savrulduk. 
Benzer bir durum, müttefiklik ilişkisi için-
de bulunduğumuz bazı devletler için de 
söz konusudur. Burada oyunbozanlık eden 
asla Türkiye olmamıştır. Burada müttefik-
lik hukukunu ihlal eden de biz olmadık. 
Tam tersine işler bu noktaya, yıllarca ül-

kemize verilen sözlerin tutulmaması sebe-
biyle gelmiştir. 

Bugün de, Suriye’de, Irak’ta yaşadığımız sı-
kıntıların nedeni, hem bölge halkına, hem 
de bize karşı ikiyüzlü davranılmış olması-
dır. Demokrasi ve insan haklarını ağızla-
rından düşürmeyenler, bu ülkelerden yük-
selen aynı yöndeki taleplere kulaklarını tı-
kamış ve terör örgütleriyle birlikte hareket 
etmişlerdir. Bizi de, buna rıza göstermedi-
ğimiz, itiraz ettiğimiz, sesimizi yükselttiği-
miz için hedefe koydular. 

Şimdi buradan, Ağrı’dan soruyorum: Tür-
kiye, Irak’taki, Suriye’deki kardeşlerinin 
yaşadığı zulümlere sırtını dönebilir mi? 
Türkiye, bölgemizdeki binlerce yıllık me-
deniyet birikimlerimizin terör örgütleri 
eliyle yerle bir edilmesine göz yumabilir 
mi? Türkiye, kardeşi kardeşe kırdıran bu 
zalim düzenin sürmesine rıza gösterebilir 
mi? Birileri kendi günlük çıkarları için za-
limlerin dümen suyuna girebilir, ama biz 
yapamayız. Eğer böyle davranırsak, bugün 
gelip Ağrılı kardeşlerimizin karşısına böy-
le başı dik, alnı ak bir şekilde çıkamayız. 

Saldırıların, İftiraların,  
Oyunların Hiçbiri Birbirinden 
Bağımsız Değildir

Şimdi Amerika’da, bizi ülkemizle ve kar-
deşlerimizle ilgili senaryolara boyun eğ-
medik diye cezalandırmaya, yargılamaya, 
itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu ülke-
mizdeki işbirlikçileri aracığıyla yapıyorlar. 
Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz. PKK’yı 
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bunun için azdırdılar, FETÖ’yü bunun için 
sahaya sürdüler, DEAŞ’ı bunun için üzeri-
mize saldılar. Hatta şu anda ana muhale-
fetin başında bulunan zatı da aynı amaçla 
kullanıyorlar. Ülkemizde elde edemedikle-
ri neticeye, binlerce kilometre ötede aynı 
tezgâhla, aynı malzemeyle, aynı senaryoy-
la ulaşmanın gayreti içindeler. 

Milletimiz bilsin ki, bu saldırıların, bu if-
tiraların, bu oyunların hiçbiri birbirinden 
bağımsız değildir. Hepsi de aynı gayeye 
yöneliktir; hepsi de Türkiye’yi diz çöktür-
meyi amaçlamaktadır; hepsi de milletimi-
zi birbirine düşürmeyi hedeflemektedir. 
İstedikleri kadar uğraşsınlar; başaramaya-
caklar. Çünkü bu millet, oynanan oyunu 
gayet iyi görüyor ve ülkesine sıkı sıkıya 
sahip çıkıyor. Dün Kars ve Iğdır’daydım, 
bugün Ağrı’dayım, inşallah biraz son-
ra Muş’a gideceğim. Geçtiğimiz günler-
de Gümüşhane’de, Bayburt’ta, Rize’de, 
Balıkesir’de, Manisa’daydım. Gittiğim her 
yerde, tıpkı burada olduğu gibi, hep aynı 
sağlam duruşla karşılaştım. Türkiye’nin is-
tiklal ve istikbal davasına Ağrı’yla Manisa 
aynı kararlılıkla sahip çıkıyorsa, Allah’ın 
izniyle bu iş tamam demektir. İşte bu man-
zara bir olduğumuzu, iri olduğumuzu diri 
olduğumuzu, kardeş olduğumuz, hep bir-
likte Türkiye olduğumuzu gösteriyor. 

Şimdi ana kademeye sesleniyorum, kapı 
kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları-
mıza sesleniyorum, kapı kapı dolaşmaya 
var mıyız? Gençlerimize sesleniyorum, ka-
pı kapı dolaşmaya var mıyız? 

Kardeşlerim,

Bugün Ağrı’nın tüm Türkiye’ye, tüm dün-
yaya verdiği şu birlik, beraberlik, dayanış-
ma görüntüsü, bu bakımdan çok önemli-
dir. Sizlerden 2019 seçimlerine kadar bu 
ruhu, bu heyecanı, bu birlikteliği daha da 
güçlendirmenizi istiyorum. Şayet ülkemizi 
bu türbülanstan sağ-salim çıkartırsak, ki 
bu konuda en küçük bir tereddüdüm yok-
tur, sadece 2023 hedeflerimizi değil, onun-
la birlikte 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da 
sağlama aldık demektir. Bir başka ifadeyle, 
Türkiye’nin önümüzdeki yarım asrı, şu bir-
kaç yıl içinde göstereceğimiz birliğe, bera-
berliğe, dayanışmaya bağlıdır. 

Size bir müjdeyi iletmek istiyorum.  24 O-
cak 2018 itibarıyla, haftada üç gün Ağrı ile 
İzmir arasında hava taşımacılığı seferleri 
başlayacaktır. Hayırlı olsun diyorum.   

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen “Engelleri Aşan-
lar-2017” Programının başarılı geçmesini 

diliyorum. Sergisiyle, gösterileriyle, ödül-
leriyle bu güzel programın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyor, ödül alan kardeşlerimizi tebrik e-
diyorum. Aramızda bulunan ve her biri bir 
zafer hikâyesi olan engelli kardeşlerimizi; 
mücadeleleri, gayretleri, kararlılıkları için 

Engellilerin İstihdamı 
Konusunda Babayiğitler 

Arıyorum 

AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığı  
“Engelleri Aşanlar-2017” Programı | Ankara | 4 Aralık 2017
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özellikle kutluyorum. 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü vesilesiyle, ülkemizdeki ve 
dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize se-
lamlarımı, saygılarımı iletiyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Dün Muş’ta, bazı sinyaller aldığımı belirte-
rek, mal varlıklarını başka ülkelere kaçır-
maya çalışanlar bulunduğunu söylemiş-
tim. Bizim bu kazançları yurt dışına ka-
çırmak isteyenlere iyi gözle bakmayacağı-
mızı da belirtmiştik. Bunun üzerine farklı 
değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Bu 
ülkenin en yüksek mercii olarak şu husu-
su kesin olarak ifade etmek istiyorum. Tür-
kiye, serbest piyasa ekonomisine sahip bir 
ülkedir. 1989 yılından beri, isteyen herke-
sin yurt dışına parasını çıkarma hakkı var-
dır ve aynı şekilde devam edecektir. Çün-
kü biz, yurt dışından yatırımcı çekmenin 
yanında, yurt dışına yatırım yapan da bir 
ülkeyiz. Geçtiğimiz 15 yılda, yurt dışından 
ülkemize 180 milyar dolara yakın yatırım 
gelirken, Türk işadamlarının yurt dışında-
ki yatırımlarının tutarı da 40 milyar doları 
geçti. Sadece bu yılın ilk 9 ayında yurt dı-
şına giden yatırım rakamımız 2 milyar do-
lara, ülkemize gelen yatırım rakamı da 7,5 
milyar dolara ulaştı. Gittiğimiz yerlerde, 
işadamlarımızın yatırımlarını gördüğü-
müzde gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz.  
Dolayısıyla ülkemizdeki yerli-yabancı tüm 
firmalar, küresel finans sistemine entegre 
bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar, 
sürdüreceklerdir. Aksi yönde atılacak a-
dımlara önce biz karşı çıkarız. 

Benim, sermaye hareketlerinin sınırlandı-
rılmasıyla ilgili bir talebim veya talimatım 
söz konusu değildir. FETÖ gibi, PKK gibi 
terör örgütleriyle iltisaklı oldukları için 
paralarıyla birlikte yurt dışına kaçanlar za-
ten haindir. Onlarla ilgili nefes tüketmeye 
gerek bile duymuyorum. Benim söyledi-
ğim, ülkemizin diğer saldırıların yanısıra 
ekonomik olarak da baskı altına alınmaya 
çalışıldığı şu dönemde, işadamlarımızın 
yerli ve milli duruş sergilemeleri gerektiği-
dir. İşadamlarımız, şayet bu dönemde Tür-
kiye ekonomisine sahip çıkmayacaklarsa, 
ne zaman çıkacaklar? 

Kasım ayı itibariyle yıllık ihracatımızı 
155,5 milyar dolara ulaştıran iş dünyamı-
za şükranlarımı sunuyorum. İhracatımı-
zın rekor üzerine rekor kırdığı, Merkez 
Bankası rezervimizin 119 milyar doları 
bulduğu, üçüncü çeyrek büyüme rakamı-
nın neredeyse çift haneye doğru gittiği bir 
dönemde, ülkesine güvenmeyen işadamı, 
hiç kusura bakmasın yerli değildir, milli 
de değildir. İşte bu duygularla, dün Muş’ta, 
yatırım için değil, ülkesine güvenmediği i-
çin varlıklarının bir bölümünü yurt dışına 
çıkartma gayreti içinde olduğunu duydu-
ğum birkaç işadamına sitemimi dile getir-
dim. Yoksa, yatırım için yurt dışına kaynak 
götürüne, ihracat arayışı içinde olana, tica-
ret yapana asla sözümüz yoktur, olamaz.  
Her zaman ifade ettiğim gibi, bu ülke için 
tuğla üstüne tuğla koyan herkesin bizim 
başımızın üzerinde yeri vardır. 
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İnancımızda Engelliler 
Rabbimizin Bir İmtihanıdır, 
Bağışlanma Vesilesidir 

Değerli kardeşlerim,

Engelli kardeşlerimizin nereden nereye gel-
diğinin hikâyesi, bir anlamda Türkiye’nin 
de hikâyesidir. Hani bir söz vardır: “Ken-
disi himmete muhtaç dede, nerede kaldı 
gayrıya himmet ede.” Türkiye, devletiyle, 
milletiyle, kurumlarıyla öylesine sıkıntılı 
günler yaşadı ki, bu süreçten engelli kar-
deşlerimiz de paylarına düşeni aldı. Geçti-
ğimiz 15 yılda ülkemize, her alanda olduğu 
gibi, engellilerimizin sorunlarının çözümü 
konusunda da adeta çağ atlattık. 

Türkiye’ye “sosyal devlet” olma yolunda 
katettirdiğimiz mesafenin en önemli mo-
tivasyon kaynağı inancımızdır. Çünkü bi-
zim inancımızda engelliler Rabbimizin 
bir imtihanıdır, sınamasıdır, bağışlanma 
vesilesidir. Batı ülkeleri başta olmak üze-
re, dünyadaki pek çok toplumda engelliler 
bir yük olarak görülürken ve buna göre 
muamele görürken, bizde tam tersine, bir 
lütuf olarak kabul edilmiştir. Bize göre, 
bir yazarımızın ifadesiyle, “Canda özür 
olmaz; özür bakışlarımızda, engel düşün-
celerimizdedir.” Gerçekten de ülkemizde 
geçmişte yoksulluğun, yokluğun, sefaletin 
gönüllerimizde ve zihinlerimizde yol açtı-
ğı yaralar, her alan gibi engellilerimizi de 
etkilemiştir. Bu cendereden çıkar çıkmaz, 
milletimizin her kesimiyle birlikte engelli-
lerimizin de meselelerinin çözümü yolun-
da tarihi önemde adımlar atılmıştır. Ünlü 

divan şairimiz Şeyh Galip, bugünkü Türk-
çemizle ifade edersek şöyle diyor:

“Ey dil, ey dil! Neden bu makamda gam dolu-
sun sen

Gerçi virane isen de tılsımlı bir definesin sen

Meleklerin secde ettikleri mükerrem varlıksın sen

Bildiğin gibi değil, cümle vardan üstünsün sen

Hoşça bak zatına zübde-i alemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen”

Evet, asıl önemli olan engelli veya en-
gelsiz olmak değil, insan olmaktır, âdem 
olmaktır. İnsanı eşref-i mahlukat olarak 
kabul eden, “Yaradılanı severiz yaradan-
dan ötürü” diyen bir medeniyetin, in-
sanlar arasında böyle ayrımlar yapması 
mümkün müdür? İyiliği gösterişte, ada-
leti yollarda, sevgiyi sosyal medyada ara-
yanlar, elbette medeniyetimizin bu derin 
sırrına eremezler. 

Biz, geçtiğimiz 15 yılda, “Önce insan” diye-
rek, “İyilikte ve hayırda yarışmanın” fazi-
letine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek 
bir sosyal devlet inşa ettik. İktidarlarımız 
döneminde, engellilerimize, çocuklarımı-
za, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, gariple-
rimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, 
tüm ihtiyaç sahiplerimize hizmet için 235 
milyar liralık bir kaynak kullandık. Tari-
himize ve kültürümüze sahip çıkarken, 
milletimizi muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkartmanın mücadelesini verir-
ken, işte bu şekilde gönül medeniyetimizi 
de ihya etmenin gayreti içinde olduk. 
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Kardeşlerim,

İşin özüne baktığımızda, önce kendimize 
şu soruyu sormamız gerekiyor: Göreme-
mek, duyamamak, konuşamamak, yürü-
yememek, algılayamamak bir eksiklik mi-
dir? Asla değildir. Işığı kapattığımızda biz 
de göremeyiz. Duvarları yalıtılmış bir oda-
ya girdiğimizde biz de duyamayız. Yabancı 
bir ülkeye gittiğimizde biz de lâl oluruz. 
Ayaklarımız uyuştuğunda biz de yürüye-
meyiz. Uykuya daldığımızda biz de çev-
remizle irtibatımızı kaybederiz. Daha da 
önemlisi, yarın, hangimizin bu engellerle 
sürekli yaşamak zorunda kalmayacağının 
garantisi vardır? Öyle ya, her engelli do-
ğuştan bir engelle doğmaz. Kimi merhum 
Aşık Veysel gibi hastalık sebebiyle, kimi 
Ampute Milli Takımımızın kaptanı Osman 
Çakmak kardeşimiz gibi terörle mücade-
le sırasında, kimi iş veya trafik kazasın-
da, kimi başka sebeplerle daha sonradan 
engelli olabilir. Onun için önemli olan bu 
kardeşlerimizin engellerinin ne olduğu, 
nasıl olduğu değil, bu kardeşlerimize nasıl 
baktığımızdır. Engelli kardeşlerimizin du-
rumunu, tıpkı erkek veya kadın olmamız 
gibi, tıpkı düz veya kıvırcık saçlı olmamız 
gibi, tıpkı mavi veya kahverengi gözlü ol-
mamız gibi, insani bir gerçek olarak kabul 
ettiğimizde, diğer tüm sorunların kendili-
ğinden çözüm yoluna girdiğini görüyoruz. 
Ne diyor Aşık Veysel:

“Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın, kul da Allah’a

Hakkın gizli hazinesi toprakta

Benim sadık yarim kara topraktır”

Evet, kara toprağın altına girdiğimizde her 
şey eşitlenir. Ne makamların, ne malın-
mülkün, ne engellerin orada bir ehemmi-
yeti yoktur. Sadece, bu dünyada Allah’ın 
rızasını kazanmak için yaptıklarımızla 
orada bir fark ortaya çıkacak. 

Türkiye, Engellilerini Hayatın 
Dışında  Tutacak Kadar Müsrif 
Bir Ülke Değildir

Engelli kardeşlerimize de, tıpkı köken, 
inanç, dil, derimizin rengi gibi, diğer fark-
lılıklarımızın ötesinde insan gözüyle bak-
ma anlayışını 7’den 70’e milletimizin tüm 
fertlerine kazandırmak zorundayız. Gere-
kiyorsa, ilkokuldan itibaren çocuklarımıza 
bunun eğitimini vermeliyiz. Az önce Gök-
kuşağı Okulundan gelen o yavrularımızı 
dinledik değil mi? Bu gösteride emeği ge-
çen öğretmenlerimize, okulun yönetimine 
ve bakanlığımıza huzurlarınızda çok te-
şekkür ediyorum. Demek ki gayret göste-
rince oluyor. 

Yunus’u bilmeyen, Mevlana’dan haberi ol-
mayan, Hoca Ahmet Yesevi’yi duymayan, 
Hacı Bayram Veli’yi, Hacı Bektaş Veli’yi, A-
hi Evran’ı tanımayan bir nesil, engelliyi de 
saymaz, yaşlıya da hürmet etmez, kadına 
da değer vermez. Ankara’da gazilerimize 
yapılanları gördünüz değil mi? Bunu ya-
panlar insanlıktan nasibi almamışlardır? 

İslam’ı kendi medeniyetimizin kaynakla-
rından değil de, dünyanın başka köşelerin-
deki yanlış uygulamalardan öğrenenler, 
dönüp dolaşıp ya DEAŞ, El Kaide, Boko Ha-
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ram gibi eli kanlı örgütlerin ağına düşer, 
ya da mezhepçilik fitnesine odun taşır. Biz, 
meselelerimizin çözümünü kendi medeni-
yetimizde, kendi tarihimizde arayacağız. 
Asırlar önce engellilerini musikinin gücüy-
le, suyun ferahlığıyla, canlılarla iletişimle 
topluma kazandıran bir medeniyetin, bu-
gün hala engelli sorununu tartışıyor olma-
sı, gerçekten üzüntü vericidir. İşte bunun 
için ben, değerler eğitiminin çok önemli 
olduğunu söylüyorum. Çocuklarımıza me-
deniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün 
değerlerini öğretemeyen bir eğitim siste-
mi, benim gözümde başarısızdır, başarısız 
olarak da kalacaktır. 

Kardeşlerim,

Toplumumuzda engellilerin bu derece bü-
yük sıkıntı çekmesinin en başta gelen se-
bebi, onları hayatın ve üretimin dışında 
bırakan anlayıştır. Halbuki, engelli olmak 
demek, dört duvar arasına hapsolmak, aile-
sine ve topluma yük olmak demek değildir. 
Tam tersine, herkes gibi engelli kardeşleri-
mizin de, hayatın her alanında yapabilecek-
leri işler, sağlayabilecekleri katkılar vardır. 
Önemli olan, engelli kardeşlerimize bu fır-
satı tanımaktır. Türkiye, engellilerini haya-
tın dışında tutacak, dört duvara hapsede-
cek kadar müsrif bir ülke değildir, olamaz. 

Bizim 80 milyon vatandaşımızın her biri 
gibi, engellilerimizin de katkısına ihtiya-
cımız bulunuyor. Bunun için önce engel-
lilerimizle ilgili güçlü bir hukuki altyapı 
oluşturduk. Ülkemizin ilk Engelliler Ka-
nununu, 2005 yılında çıkardık. Birleşmiş 
Milletlerin, Engellilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşmesini 2009 yılında kabul ettik. 
Anayasa değişikliğiyle, engellilerimize ya-
pılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde 
garanti altına aldık. 

Engellileri İşe Almayı Kendisi  
İçin Zül Addeden Sermaye 
Çevreleri Var

Engellilerimizin, özellikle eğitimine ve 
rehabilitasyonuna çok önem veriyoruz. 
Ailelerimize sağladığımız destekle, bakım 
hizmetlerini yaygınlaştırarak, istihdam 
imkânlarını artırarak, engellilerimizi ha-
yatın içine soktuk. Şu anda 521 bin engelli 
vatandaşımız, ailelerine sağladığımız des-
tekle evde bakım hizmetlerinden yararla-
nıyor. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engelli 
yoktur; başvuran herkese kapılar açıktır. 
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerin-
den tüm engellilerimiz ücretsiz yararlana-
biliyor. Sadece kamuda çalışan engelli sa-
yısını, 10 kattan fazla artırarak 52 bin 400 
seviyesine çıkarttık.  

Özel sektörümüzden de benzer bir yakla-
şım bekliyoruz. Engellileri işe almayı ken-
disi için zül addeden sermaye çevreleri var. 
Buradan işadamlarımıza sesleniyorum: 
Devlet istihdam ediyor, siz de istihdam et-
seniz ne olur. Bunu yapmakla bir şey kay-
betmezsiniz. Biliyorsunuz, Türk otomobili 
için 5 tane babayiğit bulduk, engellilerin 
istihdamı konusunda da babayiğitler arı-
yorum. Her şey kanunla, her şey cezay-
la, her şey zorlamayla olmaz. Bazı şeyleri 
gönüllü olarak yapmak gerekir. Engelli 
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bireylere çalışma hayatında daha çok yer 
vermek de, işte bu şekilde olmalıdır. Yasak 
savma kabilinden değil, kalpten gelen bir 
sevgiyle ve doğruluğuna inanarak bu işi 
yapmak gerekiyor. 

Aynı şekilde, şehirlerimizin binalarından 
yollarına, parklarından toplu taşım araç-
larına kadar, engellilerin ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurularak planlanması ge-
rekiyor. Bu konuda hala çok eksikler ol-
duğunu görüyoruz. Engelli bireylerimizin 
haklarını kullanabilmeleri için çok önemli 
olan sağlık raporlarının alınmasında hala 
bazı sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Bu 
meselenin de bir an önce bir standarda ve 
sisteme bağlanmasında fayda görüyorum. 

Bu duygularla bir kez daha, “Engelleri A-
şanlar-2017” programı için AK Parti Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızı ve ekibini tebrik 
ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığımız ile diğer bakanlıklarımıza, bu alan-
da çalışan sivil toplum kuruluşlarımıza, 
engellilerimiz için bugüne kadar yaptıkları 
çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum. 

Düne kadar her yerde engellenen, bugün 
ise tüm imkânlarla desteklenen engelli 
kardeşlerimize, kendilerine olan güve-
nimizi, itimadımızı boşa çıkarmadıkları 
için teşekkür ediyorum. Başarılarıyla göğ-
sümüzü kabartan engelli sporcularımızı,  
sanatçılarımızı, bilim insanlarımızı, eği-
timcilerimizi, bürokratlarımızı yürekten 
kutluyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grup Toplantısının, partimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sizlere Meclis çalışmalarında, başarılı ve 
verimli bir hafta geçirmenizi temenni edi-
yorum.  

Geçtiğimiz hafta yaptığımız grup toplan-
tımızın ardından Milli Güvenlik Kurulu-
muzun Kasım ayı olağan toplantısına baş-
kanlık ettik. Çarşamba günü Orman ve Su 

ABD’deki Dava Üzerinden 
Türkiye’ye Komplo Kuruluyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 5 Aralık 2017
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İşleri Bakanlığımızın Toplu Açılış Törenin-
de, yatırım bedeli 7,7 milyar lira olan 375 
eseri ülkemize kazandırdık. Bu toplantıda, 
ana muhalefet partisinin başındaki zatın, 
grup kürsüsünden salladığı kağıtların ya-
lan ve iftira olduğunu da milletimize ifade 
ettik. Günlerce kamuoyunu “Cumhurbaş-
kanının yakınları yurt dışındaki bir şirkete 
milyonlarca dolar para gönderdi” diyerek 
aldatan şahsın ipliğini pazara çıkardık. Bu-
radan bir kez daha söylüyorum. Cumhur-
başkanının ve yakınlarının yurt dışında 
hesabı yoktur, böyle bir hesaba gönderil-
miş paraları da yoktur. Belge diye salladığı 
ve hepsi de sahte olan kağıt parçalarında, 
zaten bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilgi 
bulunmuyor. 

Bu durumda ana muhalefetin başındaki 
zata çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. 
Şayet iddiasını ispat edebilmiş olsaydı, ben 
Cumhurbaşkanlığından ayrılacak, siyaseti 
de bırakacaktım. Ortada bu zatın iddia et-
tiği gibi bir para gönderme işi olmadığına 
göre, aynı onurlu, haysiyetli, ilkeli tavrı 
kendisinden bekliyorum. Salı gününden 
bu yana CHP’nin başında durduğu her gü-
nü, her saati, bu zatın sözünü tutamadığı 
halde gereğini yapmadığı bir zaman olarak 
kaydediyoruz. Gerçi bu zatın, daha önce te-
levizyon ekranlarında milletin gözüne ba-
ka baka “Yüzde 40 oy alamazsam gereğini 
yaparım” dediği ve bunun neredeyse yarı-
sında kaldığı halde kılını kıpırdatmadığını 
da gayet iyi biliyoruz. 

Bu zat, ağzından çıkandan öylesine haber-
siz ki, mesela geçtiğimiz hafta grup konuş-
masında, “Uyuşturucu kullanımıyla ilgili 

meclis araştırma önergesi verdik, AKP’liler 
reddetti” dedi. Hâlbuki bu önerge, Mec-
lis Genel Kurulunun 2 Kasım tarihindeki 
oturumunda, AK Partili milletvekillerinin 
desteği ve katkısıyla kabul edilmiş, Araş-
tırma Komisyonun kurulmasına karar ve-
rilmiştir. Dedim ya, yalanlarla, iftiralarla, 
eline tutuşturulan kâğıtları okumakla öy-
lesine beyni bulanmış ki, gerçek hayatta ne 
olup bittiğinden haberi yok. Veya bir başka 
ihtimal olarak, partisi içinden birileri, bu 
konuda da yine kendisini tongaya düşür-
dü. Artık orasını biz bilemeyiz, meseleleri-
ni varsınlar kendi aralarında halletsinler. 
Bu zat şimdi de, Amerika’nın ülkemize kar-
şı bir silah gibi kullanmaya çalıştığı Zarrab 
davasıyla ilgili açıklamalar yapacakmış. 
Madem, konuyu bu şekilde gündeme ge-
tirdiler, öyleyse bu meseleyle ilgili birkaç 
hususu buradan milletimizle paylaşmak 
istiyorum. 

ABD’deki Davada Ülkemizi 
Karalamaya Yönelik Bir Mizansen 
Sahnelenmektedir

Değerli arkadaşlar, aziz milletim,

Amerika’daki dava, hukukla, adaletle, ti-
caretle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
bir “Cambaza bak, cambaza” oyunudur. 
Bu oyunla, bir taşla aynı anda pek çok kuş 
birden vurulmak hedefleniyor. Bunlardan 
biri, Türkiye’nin tüm dikkati ve ilgisi bu 
davaya çekilerek, Suriye ve Irak’ta ülkemiz 
aleyhine yürütülmek istenen projeye hız 
verilmek istenmesidir. Davanın projesi, A-
merikan yönetimi içindeki bir gruba aittir; 



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

237

malzemelerinin temini görevi de FETÖ’ye 
ve CHP’ye verilmiştir. Amerika’da, ülke-
mizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir 
süreç yaşanıyor. Kritik kademelerde söz 
sahibi olan eski yönetim bakiyesi bir gru-
bun, ülkemiz konusunda, sandıktan çıkan 
Trump yönetiminin iradesine aykırı ola-
rak bambaşka bir politika izlediği anlaşılı-
yor. Bizim muhatabımız, demokrasiye olan 
saygımız sebebiyle, seçimle işbaşına gel-
miş olan yönetimdir, yani Sayın Trump’tır 
ve öyle de kalacaktır. 

Bizi, İran’la ticaretimiz sebebiyle yargıla-
maya kalkanların niyeti, sınırlarımızın 
boyunca kurmaya çalıştıkları on binlerce 
kişilik terör ordusunu gizlemektir. Nite-
kim seyrine baktığımızda bu davanın, ül-
kemizi bölgedeki iddialarından ve kaza-
nımlarından vazgeçirmek için bir şantaj 
aracı olarak kullanılmak üzere gündemde 
tutulduğu açıkça görülüyor. Öyle ki, bize 
karşı en küçük bir muhabbetleri olmadığı-
nı bildiğimiz kişiler dahi, bu aleni tezgâh 
karşısındaki isyanlarını dile getirmekten 
kendilerini alıkoyamadılar.

Öncelikle, bu davanın gerçekte ne oldu-
ğuna bir bakmakta fayda var. İddianame-
ye bakılırsa davanın konusu, Amerika’nın 
İran’a uyguladığı yaptırımların delinme-
sine yönelik bir planın ortaya çıkartıl-
masıdır. Yine iddianameye göre Türkiye, 
İran’dan aldığı doğalgazın parasını, kendi 
bankalarında tutmak yerine, bir takım yol 
ve yöntemlerle asıl alacaklıya, yani İran’a 
aktarmış. Davanın sanıkları, bu amaçla 
Amerika’yı dolandırmak, ilgili yasaları ih-
lal etmek, kara para aklamak gibi işlemler 

için komplo kurmakla suçlanıyor. Esasen, 
Amerika’nın İran’a yaptırımlarını, en başta 
kendi şirketleri olmak üzere herkes deldiği 
için, bu konuda pek çok banka suçlamalar-
la karşılaşmış ve cezalar ödemişlerdir. 

Ekonomik bir suçun cezasının da ekono-
mik olacağı ilkesi sebebiyle, haksız bile 
olsa, bu yöndeki işlemlerin takibinin ve 
tartışmasının kendi zemininde yapılma-
sı gerektiğine inanıyoruz. Ancak, burada, 
İran’a yaptırımların ihlaliyle ilgili diğer 
süreçlerden farklı bir yol izlenmiş, ceza 
davası açılması yoluna gidilmiştir. Duruş-
malarda da, davanın asıl konusu üzerin-
de neredeyse hiç durulmadan, ülkemizi 
uluslararası alanda karalamaya yönelik bir 
mizansen sahnelenmektedir. Davalıların 
beyanlarından savcıların sorularına, delil 
diye salonda gösterilen materyallere kadar 
her şey bu mizansenin bir parçasıdır. 

Bu davanın Amerikan kamuoyundaki, 
medyasındaki yansımalarına baktığımız-
da ise bambaşka bir manzarayla karşılaşı-
yoruz. Amerikan medyası, Zarrab davasını 
Rusya, Flynn, Trump başlıklarıyla birlikte 
değerlendiriyor. Bir başka ifadeyle, bu da-
va Amerikan iç siyasetindeki büyük çe-
kişmenin, büyük kavganın bir malzemesi 
olarak algılanıyor. Avrupa medyasındaki 
analizlerin de aynı yönde şekillendiğini 
görüyoruz. 

Kardeşlerim,

Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor: Ortada, 
FETÖ’nün ve ana muhalefetin güdümün-
deki bir takım çevrelerin iddia ettiği gibi, 
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bir yolsuzluk soruşturması, bir yolsuzluk 
davası yoktur.  Amerika’daki davanın ö-
zünde de böyle bir iddia söz konusu değil-
dir, zaten de olamaz. Nasıl 17-25 Aralık’ta, 
yolsuzluk görüntüsü altında ülkemizdeki 
anayasal düzeni emniyet-yargı darbesiyle 
yıkma çabası varsa, Amerika’daki davada 
da aynı amacı uluslararası alanda gerçek-
leştirme niyeti vardır. Davanın iddianame-
sindeki komplo iddiası doğrudur; ama bu 
komplo Amerika’ya değil, Türkiye’ye kar-
şı kurulmuş bir komplodur. Bu dava, 17-
25 Aralık ve 15 Temmuz’un devamı olan, 
FETÖ’nün sürecin tam göbeğinde olduğu, 
bir uluslararası darbe girişimidir. Ayrı-
ca hiç kimsenin Türkiye gibi bir ülkeyi, 
Amerikan iç siyasetindeki çekişmelerin, 
Amerika’nın bölgemizdeki politikalarına 
ilişkin görüş ayrılıklarının malzemesi ha-
line getirmeye hakkı da yoktur. 

Şimdi ben buradan Amerika’ya sesleniyo-
rum: 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişi-
mini hala anlamayacak mısınız? Şu anda 
Türkiye’nin yargısı bu darbeyi yapanları 
yargılayıp ağırlaştırılmış müebbet hapse 
mahkum ediyor. Bu mahkeme kararları 
ortadayken,  FETÖ’cü hainlerin büyük bir 
kısmı Amerika’ya ve Batı’ya kaçmışken, siz 
hala neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Şu an-
da ülkenizde görülen davada da FETÖ’cü 
hainler açıkça kullanılmaktadır. 

Güvenliğimize Yönelik Her Türlü 
İhaneti Yapanlarla Nasıl Ortak Bir 
Gelecek Kurabiliriz?

Geçtiğimiz günlerde ülkemize sığınan bir 
PYD-YPG yöneticisi, Suriye’de Amerika’nın 

bu terör örgütünü korumak, kollamak, bü-
yütmek için neler yaptığını, hiçbir inkâra 
meydan vermeyecek açıklıkta anlatmıştır. 
Sırf Türkiye’nin operasyonlarına engel ol-
mak için, bu teröristleri ve silah gücünü 
Amerikalı personelin koruması altına alan 
bir müttefikin, müttefikliğini biz kabul 
etmiyoruz. DEAŞ bahanesiyle yürütülen 
bu sinsi oyunun gizlenebilecek tarafı kal-
mamıştır. Bize kimse DEAŞ’la mücadele 
konusunda ahkâm kesmeye kalkmasın; 
çünkü Türkiye, DEAŞ’la fiilen savaşan tek 
NATO ülkesidir. Masaya oturunca, lafa ge-
lince “Hassasiyetlerinize saygı duyuyoruz” 
deyip de, sahada Türkiye’nin güvenlik has-
sasiyetlerine karşı her türlü ihaneti yapan 
bir müttefikle kendimize nasıl ortak bir ge-
lecek kurabiliriz?

Biz, terör örgütünün Suriye’deki uzantıla-
rını, bugün olmazsa yarın, ama çok yakın-
da mutlaka tamamen imha edeceğiz. Terör 
örgütün palazlandırmak için kurulan o 
üsleri, inşa edilen tesisleri, yığılan silah-
ları başlarına geçireceğiz. Bugüne kadar, 
dost kabul ettiğimiz güçlerin personeline 
zarar vermeme hassasiyetiyle çok dikkatli 
hareket ettik. Bunun devamı, ancak bizim 
hassasiyetlerimize de riayet edilmesiyle 
mümkündür. Yaptırımları ihlal etme iddi-
asıyla bizi Amerika’da çarmıha germeye 
çalışanların, burnumuzun dibinde terör 
devleti kurma girişimini, herhalde eli-kolu 
bağlı seyredecek değiliz. 

Teröriste hangi isim verildiğinin, hangi 
üniforma giydirildiğinin, hangi bayrağın 
altında saklandığının bizim için bir önemi 
kalmamıştır. Vatanımızın güvenliği, dev-
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letimizin egemenliği, milletimizin bağım-
sızlığı söz konusu olduğunda, bizim için 
diğer her şey teferruattır. Şimdi bunlar, 
PYD ve YPG’nin ismini değiştirerek SDG 
dediler, tezgâh bu. Ey Amerika! Özgür Su-
riye Ordusunu Obama döneminde sizin-
le birlikte kurduk. Özgür Suriye Ordusu, 
DEAŞ’a karşı mücadele amacıyla kuruldu. 
O zaman SDG diye bir yapı yoktu.  PYD 
vardı, YPG vardı, ama hepsinin anası-baba-
sı PKK vardı. Türkiye’ye sahada her türlü 
tuzağı kurarken, politika arenasında her 
türlü riyakârlığı sergileyenlere daha fazla 
tahammül etmek zorunda değiliz. Bu konu 
bizim için bir taktik değil, bir beka mese-
lesidir. Bundan sonra, kimin nerede ne 
dediğine değil, sahada kimin ne yaptığına 
bakacak, ona göre hareket edeceğiz. 

Bu vesileyle, Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararı almaya 
hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili 
üzüntülerimizi bir kez daha ifade etmek is-
tiyorum. Sayın Trump, Kudüs Müslüman-
ların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının ya-
raları kanamaya devam ederken, her gün 
hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, 
İsrail’e destek mahiyetinde böyle bir kara-
rın alınması, sadece uluslararası hukukun 
ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanı-
na da vurulmuş ağır bir darbedir. İslam İş-
birliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu 
konunun sonuna kadar takipçisiyiz. 

Eğer böyle bir adım atılacak olursa, hemen 
5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşki-
latı Liderler Zirvesini İstanbul’da toplaya-
cağız.  Böyle bir adım sıradan bir olay de-
ğildir. Amerika bütün meseleleri çözdü de 

sıra Kudüs’e mi geldi? Şu anda Netanyahu, 
İsrail’de iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. 
Biz kesinlikle bu konudaki kararlılığımı-
zı sürdüreceğiz. Kaldı ki bu mesele, bizim 
İsrail’le diplomatik ilişkilerimizi koparma-
ya kadar da gidebilir. Amerika’yı, bölgede-
ki sorunları daha derinleştirecek böyle bir 
adımı atmaması konusunda bir kez daha 
ikaz ediyorum. Zira artık dünya bir bütün-
dür. Bu bütünün içerisinde “Ben istedim 
oldu” şeklinde bir hareket tarzı geliştire-
mezsiniz.  

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in 
İran Kararlarına Uymuştur

Kardeşlerim,

Geldiğimiz şu noktadan itibaren, her kim 
Amerika’daki davayı Türkiye’nin iç siyase-
tinde bir malzeme olarak kullanmaya kal-
karsa, o da aynı ihanetin ortağı demektir. 
Amerika’daki mahkemede dile getirilen 
iddiaların değerlendirmesini bizim yargı-
mız yapmıştır, hükmünü de vermiştir. Bu 
iddiaların siyasi bir faturası olacaksa, onu 
kesecek olan da milletimizdir. Meselenin 
görünüşteki sebebi olan İran’la ticareti-
mizde de haklı olan taraf biziz. Öncelikle 
Türkiye, tüm ülkeler için bağlayıcılığı olan 
Birleşmiş Milletler kararlarına uymuştur.

Öte yandan bilindiği gibi, Türkiye-İran sı-
nırı, Amerika’nın kuruluşundan çok önce, 
1639 yılında belirlenmiştir. Tarihi süreç 
içinde bu ülkeyle pek çok anlaşmazlığımız, 
pek çok gerilimimiz olmuştur.  Bugün de 
anlaştığımız konular vardır, anlaşamadı-
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ğımız konular vardır. Ama bu ülkenin hal-
kıyla çok kadim, çok derin, insani ve kül-
türel ilişkilerimiz bulunuyor. İran’la ticare-
timizin ana kalemini doğalgaz ithalatımız 
oluşturuyor. Hatta biz, Amerika, İran’la 
petrol ticaretimizle ilgili miktar azaltması 
yönünde ricada bulunduğunda, onları da 
kırmadık. İran’dan petrol ithalatımızı yak-
laşık yüzde 40 oranında düşürdük. Buna 
karşılık birçok ülke, İran’dan petrol itha-
latlarını neredeyse hiç azaltmadılar. Bıra-
kın onu, Amerika’nın büyük firmalarının 
İran’da ürünleri var. 

Doğalgaz ise, bizim için, hem sanayideki, 
hem elektrik üretimindeki, hem konutlar-
daki yaygın kullanımı sebebiyle stratejik 
bir üründür. Üstelik, yaptırımlar döne-
minde Türkiye’nin doğalgaz için ikame 
bir kaynağı da bulunmuyordu. Netice ola-
rak biz, İran’la ilişkilerimizi sürdürürken, 
mümkün olan noktalarda Amerika’nın ta-
leplerini de dikkate aldık. Buna karşılık, 
Amerika’dan aynı anlayışı göremediğimizi 
de belirtmek durumundayım. Türkiye’nin 
Amerika’ya karşı bir planı yoktur, ama 
Amerika’nın bize karşı bir planı olduğu ar-
tık iyice anlaşılıyor. Mesela Suriye sınırın-
da bize karşı bir terör koridoru oluşturu-
luyor. Buradaki PYD ve YPG’li teröristlere 
3 bin tır dolusu silah sevkiyatı yapıldı. Bu 
silahlar DEAŞ’la mücadelede mi kullanıla-
cak? Hayır. Ortada DEAŞ diye bir örgüt kal-
dı mı? Kalmadı. Bu silahlar Suriye’ye kar-
şı mı kullanacak? Hayır. Peki kime karşı 
kullanacak? Ya İran, ya da Türkiye… Şimdi 
ben doğruları söylemek zorundayım. Ben 
tüm bunları Sayın Trump’a da söyledim. 
Önce, “Bu kadar silah bölgeye nasıl gelir?” 

dedi. Sonra da bu silahların seri numarala-
rının alındığını ve DEAŞ tamamen yok ol-
duktan sonra silahların geri toplanacağını 
söylediler. Kusura bakmasınlar, adım adım 
her şeyi takip ediyoruz. Biz de mutlaka ge-
reğini yapacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye, şantajlara teslim olup, kendisi 
için hayati önem taşıyan konulardaki tüm 
iddialarından, tüm kazanımlarından vaz-
geçme ile mücadelesini devam ettirme 
tercihlerinden biriyle karşı karşıyadır. AK 
Parti olarak biz bu yol ayrımıyla ilk defa 
karşılaşıyor değiliz. Geçtiğimiz 15 yılda, 
pek çok defa teslimiyetle mücadele tercihi 
önümüze çıktı. Ülkeyi babalarının malı gi-
bi gören vesayet güçleriyle kavgamızda bu 
tercihle karşılaştık. 

IMF anlaşmaları başta olmak üzere, ekono-
mimizi adeta esir almış odaklarla karşı kar-
şıya geldiğimizde yine bu tercih önümüze 
çıktı. Hukukun ve bürokrasinin imkânları 
kullanılarak esir alınmaya çalışıldığımızda 
da bu tercihle başbaşa kaldık. Darbeciler 
silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzeri-
mize geldiğinde yine bu tercihle karşılaş-
tık. Her seferinde mücadeleyi tercih ettik 
ve işte ülkemizi bugünlere getirdik. 

Şimdi buradan milletime soruyorum: Bu-
gün bize yapılan şantaja boyun eğip, ülke-
mizin anahtarlarını bunların taşeronları 
olan FETÖ’ye ve CHP’ye mi teslim edelim, 
yoksa her zaman olduğu gibi mücadele yo-
lunu mu seçelim? Bu soruyu, gittiğim her 
yerde, her meydanda milletime soracağım. 
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2019 seçimleri sürecinde, her yerde işte 
bu sorunun cevabını arayacağız. Milletin 
kurduğu ve milletle birlikte yol yürüyerek 
bugüne gelen AK Parti’nin Genel Başkanı, 
ülkemizin doğrudan halkın oylarıyla gö-
reve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak, bu 
sorunun cevabını çok iyi biliyorum:

Milletimiz bugüne kadarki her meselede 
olduğu gibi, bu şantaj karşısında da mü-
cadele yolunu işaret edecektir. Çünkü mil-
letimiz, meydanı Gezi’de sokakları ateşe 
veren vandallara bırakmadı. Çünkü mille-
timiz, çukur eylemlerinde bölücü terörist-
leri açtıkları o çukurlara gömdü. Çünkü 
milletimiz, 15 Temmuz’da FETÖ ihanet 
çetesinin karşısına canı pahasına dikilip 
destan yazdı. 

Türkiye, Güç Odaklarının Kayıtsız 
Şartsız Tabisi Olamaz

Çünkü milletimiz, yıllardır sandık başında 
bunların siyasi ayaklarına her zaman ders-
lerini verdi. Çünkü milletimiz, bize verdiği 
destekle “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek 
küresel zulüm düzenine başkaldırmamızı 
sağladı. 15 yıldır ülkemizin maruz kaldığı 
saldırılara eyvallah etmeyen milletimiz, in-
şallah, bu şantaj sirkini de tertipçilerinin 
başına geçirecektir. 

Şunu unutmayınız: Türkiye asla şu veya 
bu coğrafyanın, şu veya bu güç odağının 
kayıtsız şartsız tabisi olamaz. Şunu da u-
nutmayın; bu millet bugüne kadar kula kul 
olmadı. Bundan sonra da kula kul olmaya-
caktır. Biz sadece ve sadece Allah’a kul ol-

duk. Allah’a kul olmaya devam edeceğiz. 
Elbette Türkiye, bunların hepsiyle siyasi, 
ekonomik ve insani ilişkiler kurar, karşı-
lıklı işbirliği yapar. Ama Türkiye, bunla-
rın hepsini de kapsayan ve fakat hepsinin 
de üzerinde olan müstakil tarihi geçmişi, 
müstakil siyasi gücü, müstakil ekonomik 
potansiyeli, müstakil hesabı-kitabı, politi-
kası olan bir ülkedir. Anlaşılan o ki, bizi bir 
kabile devleti gibi, nevzuhur bir millet gibi 
görenlere bu gerçekleri zaman zaman ha-
tırlatmamız gerekiyor. Bu gerçekleri, par-
timizin tüm birimleri kapı kapı dolaşarak 
anlatmalıdır. Türkiye’yi bu şekilde kabul 
edip eşit şartlarda ilişki kuranlara yüreği-
mizi ve kollarımızı sonuna kadar açarız. 

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz hafta sonu Kars, Iğdır, Ağrı ve 
Muş illerimizde, hem oralardaki vatandaş-
larımızla hasret giderdim, hem de parti-
mizin kongrelerine katıldım. Bu ziyaretle-
rimde, bölgede bir dönem oldukça kasvetli 
hale dönüşmüş olan havanın büyük ölçü-
de dağıldığını gördüm. İnsanlarımızın gö-
zündeki umut ışığı her zamankinden daha 
canlıydı. Bölücü örgütün ve onun güdü-
mündeki partinin zehir saçan dilinin, bü-
yük ölçüde etkisini kaybettiği anlaşılıyor. 
Bu noktada bize çok büyük görev düşüyor. 
Dün Merkez Yürütme Kurulumuzda da 
ifade ettim. Güvenlik güçlerimiz, bölücü 
örgütün silahlı unsurlarını birer birer orta-
dan kaldırıyorlar. Terör örgütünün emrine 
girmiş olmaları sebebiyle görevden alınan 
belediye başkanlarının yerlerine atanan 
kayyumlar, çok önemli hizmetlere imza 
atıyorlar. 
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Şimdi sıra bizdedir. Esasen, bu bölgedeki 
kardeşlerimizle en kolay, en samimi, en 
güçlü ilişkiyi kuracak olan bizleriz. Mil-
letimizle aramıza girenler çekildiğine gö-
re, şimdi çalışma zamanıdır. Milletimizin 
gönlünü kazanarak, yeniden bölgede hak 
ettiğimiz konuma gelmemiz gerekiyor. Bu-
ralardaki kardeşlerimizin kalplerini kaza-
nacak adımları süratle atmalıyız. Bakanla-
rımızı, milletvekillerimizi, teşkilatlarımızı 
seferber ederek, 2019 yılına kadar yeniden 
milletimizle hemhal olmalıyız. 2011 seçim 
kampanyamızın o güzel şarkısını hatırlı-
yorsunuz değil mi?

Aynı yoldan geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz

Şarkılar bir türküler bir

Hep beraber söyleriz biz

Halaylar bir horonlar bir

Aynı sazın teliyiz biz

Gönüller bir dualar bir

Bir Allah’ın kuluyuz biz

Has bahçemiz yurdumuzdur

Aynı bağın gülüyüz biz

Evet, has bahçemiz olan yurdumuzda ken-
dimize daha müreffeh, daha güçlü, daha 
güvenli bir gelecek inşa etmek için çalı-
şıyoruz. Bunu başarabilmemiz ise, ülke-
mizin 81 vilayetindeki vatandaşlarımızın 
yüreklerinin aynı hedefler için atmasını 
sağlamamıza bağlıdır. 2019 seçimleri, işte 

bunun imtihanı olacaktır. Bu konuda sizle-
re güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Sözlerime son vermeden önce, yaklaşık 
950 bin çalışanımızı ilgilendiren ve ka-
muoyunda “taşeron” olarak bilinen, alt iş-
veren işçileriyle düzenleme konusundaki 
düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamu-
daki 450 bin ile belediyeler ve il özel idare-
lerindeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yer-
lerde sürekli işçi kadrosuna geçiriliyorlar. 
Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5,5 ay 
olan çalışma süreleri de 9,5 aya kadar çı-
kartılabilecek. Yine kamuda 4-C statüsün-
de çalışan kardeşlerimiz de 4-B kadrosuna 
alınıyor. Böylece, kamuoyumuzda uzun za-
mandır tartışılan bu meseleyi kökten çöz-
müş oluyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu konuda emekleri geçen Başbakanıma, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıma ve 
Maliye Bakanıma, teşekkür ediyorum.

Bu duygularla, bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılı, verimli, hayırlı bir 
hafta diliyorum.  Hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Sivaslılar, AK Parti Teşkilatlarımızın 
kıymetli mensupları, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün il kongremiz vesilesiyle siz dava ar-
kadaşlarımla bir araya gelmekten büyük 
bahtiyarlık duyuyorum. Buradan tüm Si-

vaslı kardeşlerimi, tüm Yiğidoları gönülden 
selamlıyorum. Sivas’ın ilçelerindeki, köyle-
rindeki, mahallelerindeki her bir vatanda-
şıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında 16 Nisan Hal-
koylamasında yüzde 71,3 ile Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine “EVET” diyen 
tüm Sivaslı kardeşlerime şükranlarımı 

Kudüs’ü Çocuk Katili  
Bir Ülkenin İnsafına 

Terk Etmeyeceğiz

AK Parti Sivas İl Kongresi | Sivas | 10 Aralık 2017
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sunuyorum. Sizler 16 Nisan günü bir kez 
daha tarih yazdınız. Sizler yüzde 71,3 oy o-
ranıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunu 
açtınız. Rabbim sizlerden razı olsun… İnşal-
lah Sivaslı kardeşlerim aynı başarıyı 2019 
yılındaki seçimlerde de tekrarlayacaklardır. 
2019 seçimlerinde yine Yiğidolara yakışan 
bir oy oranıyla 16 Nisan’da başlattığımız işi 
bitireceğimize inanıyorum.

Sivas İl Kongremizi “2019 seferimizde” 
çok önemli bir dönüm noktası olarak gö-
rüyorum. Gerek ana kademimize, gerek 
kadın kollarımıza, gerek gençlik kolla-
rımıza buradan şükranlarımı ifade edi-
yorum. Kongremizin şehrimiz için, tüm 
Sivaslı kardeşlerim için, hepsinden önem-
lisi ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Sivas 
Teşkilatımızda görev alan tüm kardeşleri-
me emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları 
için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar AK Parti Sivas teşkilatları-
mızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahire-
te irtihal etmiş olanlara Rabbim’den rah-
met ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi 
devreden dava arkadaşlarıma partim adı-
na teşekkür ediyor, bayrağı devralan kar-
deşlerime de Mevla’dan muvaffakiyetler 
temenni ediyorum.

Biraz önce açılışını yaptığımız toplam ya-
tırım bedeli 821 milyon lira olan 53 eser 
ve hizmetin Sivaslı kardeşlerime hayır-
lı–uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserleri 
şehrimize ve ülkemize kazandıran tüm 
kurumlarımızı, bakanlıklarımızı, beledi-
yelerimizi gönülden tebrik ediyorum. AK 

Parti olarak 2002 yılında başladığımız 
hizmet seferimizi “Durmak yok-yola de-
vam” diyerek devam ettireceğiz. Gecemi-
zi gündüzümüze katarak Türkiye’yi 2023 
hedeflerine inşallah adım adım taşıyaca-
ğız. Peygamber-i Zişan Efendimizin “İki 
günü bir birine eşit olan ziyandadır” tav-
siyesini kendimize rehber kılarak çalış-
mayı sürdüreceğiz.

Bu Milletin Geçmişinde Asla 
Holokost ve Soykırım Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Son yıllarda bölgemizde meydana gelen 
hadiseler, millet ve ümmet olarak ne kadar 
ağır bir imtihandan geçtiğimizi ortaya ko-
yuyor. Sizlerin de takip ettiği gibi ülkemi-
zin merkezinde yer aldığı coğrafya gerçek-
ten kasvetli günler yaşıyor. Bir sorunu çöz-
meden yenisiyle, bir badireyi atlatmadan 
daha büyüğüyle karşılaşıyoruz. Irak mese-
lesinde mesafe aldığımıza sevinirken, er-
tesi gün körfezden sıkıntılı haberler alıyo-
ruz. Afganistan’da başarı kazandığımız bir 
anda, bu sefer Pakistan’da sıkıntılar nük-
sediyor. Somali’de açlığa bir nebze olsun 
çözüm bulduk derken, bu kez Yemen’deki, 
Arakan’daki mazlumların feryatlarıyla yü-
reğimiz dağlanıyor. 7 yıldır süren ve 1 mil-
yon kardeşimizin canına mal olan Suriye 
krizini hal yoluna koymak için adım attı-
ğımız günlerde, bir bakıyorsunuz Kudüs’te 
yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. 

Türkiye, barış, istikrar ve güvenlik için 
çalıştıkça, birileri de çatışma ve savaş 
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için gayret gösteriyor. Biz akan kanı dur-
durmak için imkânlarımızı seferber eder-
ken, birileri de İslam dünyasını gözyaşına 
boğmak için uğraşıyor. Bu amaçla etnik 
ve mezhebi farklılıkları kışkırtıyorlar. Bu 
amaçla terör örgütlerini en modern silah-
larla donatıyorlar. Bu amaçla sahte dava-
lar üzerinden ülkemize ekonomik ve siya-
si saldırılar düzenliyorlar. Kirli planlarını 
gerçekleştirmek için asırlardır altında 
kendi imzaları olan Birleşmiş Milletler 
kararlarını dahi ayaklar altına almaktan 
çekinmiyorlar. Son 7 yılda gözlerimizin 
önünde işlenmeyen vahşet kaldı mı? Pa-
çavraya çevrilmeyen prensip, ilke, değer 
kaldı mı? Kardeşi kardeşe düşürmek için 
yapılmadık provokasyon kaldı mı? Maale-
sef hepsi de yapıldı. 

İnsanlık son birkaç yılda gördüğü çifte 
standarda, vicdanların oluk oluk kanadığı 
gelişmelere, tarihinin pek az döneminde 
şahit olmuştur. Sözde ileri demokrasinin 
beşiği ülkeler tarafından, en temel hak ve 
özgürlükler fütursuzca katlediliyor. Biz-
den de bu tabloya sessiz kalmamızı istiyor-
lar. Köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe 
boyun eğmemizi, çocukların kanları üzeri-
ne inşa ettikleri zulüm düzenine rıza gös-
termemizi bekliyorlar. Bizden değerlerimi-
zi ayaklar altına alarak, teslimiyet yolunu 
seçmemizi talep ediyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Müslüman, hele de bu Müslüman Türk ise, 
cesur insandır. Biz, “Kim var!” diye sesleni-
lince, sağına ve soluna bakmadan, fert fert 
“Ben varım!” diye haykırmayı hayatının 

merkezine yerleştirmiş insanlarız. Bizim 
için zalimin de mazlumun da kim olduğu-
nun önemi yoktur. Tavrımızı muhatapla-
rımızın kimliğine, diline, dinine, gücüne 
göre değil, haklı mı haksız mı olduğuna 
bakarak belirleriz. Zalim öz kardeşimiz de 
olsa, karşısına dikilmekten çekinmeyiz. 
Tarihimizde bunun sayısız örneği mevcut-
tur. 1492 yılında Yahudiler İspanya’dan 
göçe zorlandığında, onlara kapılarını açan 
biz olduk. 

Osmanlı’ya Yahudi göçleri bu tarihle de sı-
nırlı değildir. 19’uncu yüzyılda Yahudiler 
Rusya’da yaşadıkları baskılar karşısında 
yine kurtuluşu Osmanlıya sığınmakta bul-
dular. İkinci Dünya Savaşında zulümden 
kaçanlara kucağını açan yine biz olduk.  
Bakınız bu konuda bir Alman seyyah şöyle 
bir tespitte bulunuyor. “Yeryüzünde Yahu-
diler herhangi bir memleketten kovuldular 
mı, doğru Türkiye’ye sığınırlar.” Gerçekten 
de Anadolu asırlarca zülüm gören herkes 
için bir Eman Yurdu olmuştur, güven kapı-
sı olmuştur. Bu topraklar, adına ve şanına 
yaraşır bir şekilde, tüm ihtiyaç sahipleri-
nin sığındığı yegâne sığınaktır. Bu milletin 
geçmişinde asla holokost yoktur, soykırım 
yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temiz-
lik yoktur; katliam, zulüm, işkence yoktur. 
Bu devletin mazisinde sömürgecilik yok-
tur; işgal ve talan hiç yoktur. Çok şükür 
çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Allah’a 
hamdolsun alnımız ak, başımız diktir. 
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Biz Birilerinin Tehditlerinden 
Yılacak, Şantajlarına Boyun 
Eğecek Bir Millet Değiliz

Biz bugün haksızlık karşısında tepkimizi 
en net şekilde ortaya koyabiliyorsak, bu-
nu şanlı tarihimizden aldığımız kuvvetle 
yapıyoruz. Zalimler karşısında sesimizi 
yükseltirken, gücümüzü ecdadımızın bize 
bıraktığı tertemiz sicilden alıyoruz. Ecdat 
nasıl geride hala hayırla yâd edilen bir mi-
ras bırakmışsa, bizim de evlatlarımıza her 
daim iftihar edecekleri bir miras bırakma-
mız gerekiyor. Şüphesiz bunun yolu da, iş-
te bu tür zor zamanlarda sağlam bir duruş 
sergilemekten geçiyor. Türkiye, hakikatin 
hatırını çıkar hesaplarına kurban etmeye-
cek kadar güçlü bir ülkedir. Bu millet, tav-
rını birilerinin cüssesine göre belirlemeye-
cek kadar cesur bir millettir. Biz birilerinin 
tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun 
eğecek bir millet değiliz, olamayız. Bizim 
bu vasfımızı, bakınız İstiklal Şairimiz Meh-
met Akif nasıl anlatıyor:  

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!... 

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan koğârım!

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapa-
mam; 

Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam. 

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle, 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle! 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğe-
rim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım: 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Evet, biz mert ile namerdin, korkakla cesu-
run tefrik olduğu bu günlerde mazlumla-
rın yanında olmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

İşte bu anlayışla ilk kıblemiz, göz bebeği-
miz Kudüs konusunda tüm imkânlarımızı 
sonuna kadar kullanacağız. Amerika’nın 
meşum kararını ilan edeceğini açıkladığı 
Salı gününden bu yana çok yoğun bir te-
lefon diplomasisi yürüttük. Şimdiye ka-
dar Papa dahil birçok devlet ve hükümet 
başkanıyla görüştük. Muhataplarımıza bu 
meselenin sadece Müslümanları ilgilendi-
ren bir konu olmadığını, bunun yanında 
Hristiyanların haklarının da gasp edildi-
ğini ifade ettik. Hatta bir kısım Yahudi’nin 
de burada söz konusu olduğunu anlattık. 
Amerika’nın bu adımı tamamıyla evange-
list bir yaklaşımın sonucudur.  Amerika’nın 
bu adımının ne uluslararası hukukla, ne 
diplomasiyle ne de insanlıkla bağdaşma-
dığını tüm muhataplarımıza dile getirdik.

Ülkemizin çağrısıyla, Çarşamba günü İs-
lam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin li-
derleri İstanbul’da olağanüstü bir zirve 
toplantısı yapacak. Burada belirleyeceği-
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miz yol haritasıyla, bu kararın hayata geçi-
rilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını 
göstereceğiz. Kaldı ki, Trump’ın açıklama-
sı bizim için zaten yok hükmündedir. Bu 
kararın bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bü-
yük ülkelerin liderleri çatışmayı değil, ba-
rışmayı, barıştırmayı sağlamalıdır. Bu ta-
vırlarıyla şecaat arz ederken sirkatin orta-
ya koydular. Yarın akşam ülkemizi ziyaret 
edecek olan Rusya Devlet Başkanı Sayın 
Putin’le de, hem bu meseleyi, hem de Su-
riye meselesini etraflıca değerlendireceğiz. 
Bu gayretlerimizin, Filistinli kardeşlerimiz 
başta olmak üzere tüm İslam âlemi için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

İsrail Tam Bir İşgal Devletidir

Buradan, günlük siyasetteki farklılıkla-
rını bir yana bırakarak, tek vücut olarak 
Kudüs’e sahip çıkan tüm vatandaşlarıma 
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her 
zaman ifade ettiğim gibi, böyle bir milletin 
evladı olmaktan iftihar ediyorum.

Şimdi burada sizlere, 1947’den günümü-
ze işgal devleti olan İsrail’in neler yaptı-
ğını harita üzerinde anlatacağım. 1947’de 
Filistin neydi görüyorsunuz değil mi? 
Birleşmiş Milletler’in 1947’deki paylaşım 
planıyla, Filistin topraklarının yarıdan 
fazlası İsrail’e verildi. Daha sonraki yıl-
larda Filistin gittikçe küçüldü, İsrail ise 
işgallerle alabildiğince büyüdü. Bugünki 
durum ise işler acısıdır. Filistin mazlum, 
mağdur, İsrail ise tam bir işgal devletidir. 
İsrail, Birleşmiş Milletler’in aldığı hiçbir 
kararı tanımamıştır.  

Şu an izlediğiniz görüntülerde, içler acısı 
tabloyu ve hainliği görüyor musunuz? Ço-
cuklara ve kadınlara bu muameleyi yapan 
İsrail, bir terör devletidir. Asker görünüm-
lü İsrailli teröristler, 14 yaşındaki çocuğu 
gözleri bağlı olarak sürüklüyorlar. Bazı 
İsrailliler, “Erdoğan bize terörist demesin” 
diyormuş. Bu görüntüler karşısında ne de-
memizi bekliyorsunuz?  Ya elimizle müda-
hale edeceğiz, olmuyorsa dilimizle müda-
hale edeceğiz, o da olmuyorsa kalbimizden 
buğz edeceğiz. Bu durum ise imanın en za-
yıf derecesidir.

Rabbime şahsıma bu ülkeye ve millete 
hizmet etme imkânı verdiği için şükredi-
yorum. Buradan bir kez daha herkese şu 
çağırıyı yapmak istiyorum:  Kudüs, Müs-
lümanların Hârim-i İsmetidir. Kudüs, 
İstanbul’un kardeşi, Konya’nın, Sivas’ın, 
Diyarbakır’ın dostudur. Kudüs bizim gö-
zümüzün nurudur. Kudüs’ü çocuk kati-
li bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. 
Kudüs’ü işgal ve yağmadan başka hiçbir 
değeri olmayan bir devletin vicdanına bı-
rakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içe-
risinde mücadelemizi kararlı bir şekilde 
sürdüreceğiz. Peygamber Efendimiz, sab-
redenlerin zafere ulaşacağını müjdeliyor. 
Biz de sabırla çalışacak, mücadele edecek, 
Allah’ın izniyle zafere ulaşacağız. Sizlere, 
Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in o güzel şiiriyle 
veda etmek istiyorum: 

“Tûr Dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum
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Ayarlanmadan Kudüs’e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur

Gel

Anne ol

Çünkü anne

Bir çocuktan bir Kudüs yapar

Adam baba olunca

İçinde bir Kudüs canlanır

Yürü kardeşim

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin”

Evet, her birinize Kudüs gücüyle yürüyece-
ğiniz günler diliyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
kongremizde yeni görev alacak arkadaşla-
rımıza Rabbimden başarılar diliyorum. Bu 
yarışta bayrağı devredecek arkadaşlara, 
bugüne kadar ki hizmetleri için gönülden 
teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun. Mevla’m yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin.

Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başbakan, sivil toplum kuruluşları-
mızın kıymetli temsilcileri, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. 

Sözlerimin hemen başında sizlerle biri 
çok üzücü, diğeri çok sevindirici iki haberi 
paylaşmak istiyorum. Hepimizi yürekten 
yaralayan üzücü haberimiz, çok değerli 
insan, kıymetli dost, dava arkadaşımız, 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın İb-

Eğer Dünyada Mültecilere  
Sahip Çıkma Konusunda Bir 

Ödül Verilecekse, Buna Layık 
Ülke Türkiye’dir

AK Parti 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği Programı 
Ankara | 11 Aralık 2017
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rahim Çağlar’ın ani vefat haberini almış 
olmamızdır. Sayın Çağlar, hayatı tam bir 
başarı hikâyesi olan, iş dünyasında yükse-
lirken insani ve İslami vazifelerini de asla 
ihmal etmeyen, örnek bir arkadaşımızdı. 
Kendisi, ticaretin, siyasetin, sivil toplum 
faaliyetlerinin; velhasıl hayatın ahlaktan 
asla taviz vermeyen bir mücadeleyle sür-
dürülebileceğinin ete kemiğe bürünmüş 
bir timsaliydi. Ülkemizin en eski ve en bü-
yük ticaret odasında uzun yıllardır çeşitli 
kademelerde üstlendiği sorumlulukları 
başarıyla yerine getiren Sayın Çağlar’dan 
beklediğimiz daha çok hizmetler vardı. Bu 
sabah erken saatlerde kaybettiğimiz Sayın 
Çağlar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, 
İstanbul Ticaret Odası camiasına, iş dün-
yamıza, tüm sevenlerine ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. Sabah eşine telefonla 
başsağlığı diledim, programım elverirse in-
şallah cenazeye de katılmaya çalışacağım. 

Sizlerle paylaşmak istediğim ikinci ve se-
vindirici olan husus, ülkemizin 2017 yılı 
üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 
11,1 olarak açıklanmış olmasıdır. Bu o-
ranla Türkiye, üçüncü çeyrekte dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu 
yıl birinci çeyrekte, revize edilmiş haliyle 
yüzde 5,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 5,4 bü-
yüyen Türkiye, böylece üçüncü çeyrekte, 
neredeyse ikinci yarının tamamına denk 
bir büyüme oranına ulaştı. İnşallah yılın 
tamamında da en az yüzde 7 civarında 
bir büyüme oranı elde etmeyi umuyoruz. 
Büyümede yatırımcıların ciddi katkısının 
olması, elde edilen başarının kalıcılığına 
işaret ediyor. 

Bu rakamlarla, ülkemizi zayıf göstermek 
için var güçleriyle çalışan iç ve dış fesat 
odaklarına en güzel cevabı verdiğimize 
inanıyorum. Hep söylediğim gibi, Türkiye 
kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan 
hiç kimseyi sükutu hayale uğratmamıştır, 
uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar 
kazacak, bizim karşımızda yer alanlar ise 
kaybedecektir. 

Trump’ın Aldığı Karar,  
Bizi, Kudüs’ü ve İslam  
Dünyasını Bağlamaz

Değerli arkadaşlar,

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gü-
nü… AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımız 
tarafından bu vesileyle düzenlenen etkin-
liğin, mazlum ve mağdurlar başta olmak 
üzere tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum.  Bu etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen, başta İnsan Hakları 
Başkanımız ve ekibi olmak üzere, herkese 
teşekkür ediyorum. İnsan hakları alanın-
daki çalışmaları sebebiyle merhamet, sa-
bır ve insani yardım alanlarında ödül veri-
lecek kişileri de tebrik ediyorum. 

Tabii, 10 Aralık Dünya insan Hakları 
Günü’nü, dünyanın pek çok yerinde ve 
özellikle Kudüs’te insan haklarının ayak-
lar altına alındığı bir dönemde anıyoruz. 
Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda 
tüm hakları ellerinden alınan, her gün bas-
kıyla, zulümle, tacizle kendilerine adeta 
dünyanın zindan edildiği Filistinli kardeş-
lerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. 
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Atalarımız, “Zulümle abad olanın ahiri 
berbad olur” diyor. Kudüs’te sergilenen 
vandallığın, zulmün, hoyratlığın ilelebet 
devam etmesi mümkün değildir. 

O Kudüs ki, her taşında, toprağının her bir 
zerresinde ayrı bir hikâyeyi barındırır. O 
Kudüs ki, uğruna her şeyini feda etmeye 
hazır kimlere yar olmamıştır. Bugün ken-
dilerini Kudüs’ün sahibi sananlar, yarın 
arkasına saklanacak ağaç dahi bulamaya-
caklarını bilmelidirler. Biz bugün, Kudüs’ü 
aldığında kadın-çocuk-ihtiyar demeden 70 
bin Müslümanı katledenlerin vahşeti ile, 
aynı şehri fethederken tek bir kişinin dahi 
burnu kanamasın hassasiyetiyle hareket 
eden Selahattin-i Eyyubi’yi çok iyi hatırlı-
yoruz. Tarih, sırf kuşatma sırasında kutsal 
mekânları tahrip olmasın diye Kudüs’ü 
savaşsız teslim eden Osmanlı’nın nezake-
tiyle, şehrin kadim sakinlerinin evlerini 
başlarına yıkanların barbarlığını da aynı 
şekilde kaydedecektir. 

Ne diyor şair: 

“Ey Kudüs

Ey Peygamberler kokusu

Ey yerin göklere en yakın avlusu

Ey şehirlerin incisi

Acıdır cadde taşları

Acıdır müezzin sesleri

Ey Kudüs 

Ey kentlerin en acılısı

Kim durdurur düşmanları sana karşı 

Ey dinlerin gerdanlığı

Kim siler duvar taşlarından kanları 

Kim kurtarır İsa’yı, İsa’yı öldürenlerden 

Kim kurtarır insanı

Ey Kudüs

Ey Şehrim

Ey Sevgilim

Dönüyor giden güvercinler gene

Tertemiz masmavi göklere”

Evet,  İkinci Dünya Savaşından bu yana Fi-
listin, özellikle de Kudüs öyle büyük acıla-
ra maruz kalmıştır ki, yüreklerden hep işte 
böyle feryatlar yükselmiştir. Mavi göklere 
giden güvercinler hep tertemiz dönecek-
lerdir, ama Kudüs’ü Müslümanlara ve di-
ğer dinlerin mensuplarına zindan edenler 
ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeye-
ceklerdir. 

Amerika, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ola-
rak tanıma kararıyla, işte dökülen bu kana 
ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanı-
mıyoruz, tanımayacağız. Başkan Trump’ın 
aldığı karar, bizi,  Kudüs’ü ve İslam dün-
yasını bağlamaz. Bu hususta ancak ken-
dileri çalıp, oynarlar. 1967 sınırları içeri-
sinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen 
ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulana 
kadar bu mücadele bitmeyecektir. Esa-
sen, bugün yaşanan sorunların temelinde, 
Amerika’nın ve Avrupa’nın, en başından 
beri İsrail’in önünü açan, haksız işgalini 
ve yerleşimlerini destekleyen politikaları 
vardır. Şayet, bu ülkeler Birleşmiş Milletler 
kararlarına sahip çıkmış olsaydı, bölgede 
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on yıllardır süren acıların, haksızlıkların, 
zulümlerin, katliamların önüne geçilebi-
lirdi. 

Samimi İnsan Hakları 
Savunucuları İçin Kudüs  
Meselesi Bir Turnusol Kâğıdıdır

Amerika’nın Kudüs kararına karşı orta-
ya konan tepkilerin, batı ülkelerinin bu 
tutarsız İsrail politikasında bir kırılma 
noktası teşkil etmesini temenni ediyo-
rum. Türkiye olarak bu konudaki tepki-
mizi ve hayata geçireceğimiz politikaları, 
hem kendi adımıza, hem de Zirve Dönem 
Başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirli-
ği Teşkilatı çatısı altında dile getiriyoruz.  
Çarşamba günü İstanbul’da düzenlene-
cek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü 
Zirvesi’nin, bu bakımdan bir dönüm nok-
tası teşkil edeceğine inanıyorum. 

Dünyada samimi olarak insan hakları sa-
vunucusu, samimi olarak barış yanlısı o-
lan herkes için Filistin ve Kudüs meselesi 
bir turnusol kâğıdıdır. Bu meselede mazlu-
mun ve haklının yanında yer almayan hiç 
kimsenin, ne insan hakları, ne de bölgesel 
ve küresel barış konusunda söyleyecek 
hiçbir sözü olamaz. Filistin ve Kudüs ko-
nusundaki beyanları ve ifadeleri yakından 
takip edecek, ona göre de herkese notunu 
vereceğiz. 

Değerli misafirler, 

Bugün dünyada insan hakları, Batı ülke-
lerinin belirlediği standartlar ve onların 

ürünü olan kavramlar üzerinden konuşu-
luyor, tartışılıyor. Esasen, insan ve dola-
yısıyla insan hakları meselesi, küresel bir 
konudur. Her toplumun, her kültürün, her 
medeniyetin bu konuda söyleyecek sözü, 
ortaya koyacak duruşu vardır. Biz, bir yan-
dan dünyadaki hakim kavramlar ve stan-
dartlar üzerinden bu meseleyi tartışırken, 
bir yandan da kendi ölçülerimizi ihmal 
etmemekle mükellefiz. Bana göre, insan 
haklarının zirvesi, bizim medeniyetimizin 
“İnsan yaradılmışların en şereflisidir” hük-
müdür. Yunus Emre’nin “Yaratınalı seve-
rim yaradandan ötürü” ifadesinin kaynağı 
da bu hükümdür. Rabbimiz insanı, dünya-
daki gördüğümüz ve göremediğimiz tüm 
varlıklardan üstün kıldığına göre, bunun 
daha üzerinde bir hak tanımı yapmaya uğ-
raşmak beyhudedir. Öyle ki, “Kul hakkı” 
dediğimizde, insan hakları başlığı altında 
dile getirilenlerin tamamını, hatta fazlası-
nı ifade etmiş oluyoruz. 

Bizim inancımızda dinin “Zarurât-ı Ham-
se” denilen 5 temel gayesi, insanın “Canını, 
aklını, neslini, inancını, malını” korumak 
olarak özetlenebilir. Burada, haksız yere 
bir insanın öldürülmesini tüm insanlığı 
öldürmek olarak gören bir ölçüden söz 
ediyoruz. Burada, aklı en büyük nimet ola-
rak gören, dolayısıyla bunun korunması 
için çok net ve sert hükümler getiren bir 
anlayıştan söz ediyoruz. Burada, neslin ko-
runması başta olmak üzere, insanın namu-
sunun, iffetinin, haysiyetinin, onurunun 
üzerine adeta titreyen bir yaklaşımdan söz 
ediyoruz. Burada, dini, tabii ki bizim için 
“Allah nezdindeki hak din İslam”ı, hiçbir 
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zorlamaya, baskıya, tehdide maruz kal-
maksızın hayat nizamı ve diriliş kaynağı 
olarak gören bir kabulden söz ediyoruz. 
Burada, meşru yollardan elde edilmiş mal-
ları her türlü gaspa, yağmaya, meşruiyeti-
ne halel getirecek tüm tehditlere karşı ko-
ruma altına alan, zekât, sadaka ve benzeri 
yöntemlerle başkalarını da gözetecek şe-
kilde güvenceye kavuşturan bir düzenden 
söz ediyoruz. 

Görüldüğü gibi, bizim ölçülerimizde eksik 
yok, sıkıntı yok. Bunların, Birleşmiş Mil-
letler ve Avrupa Birliği gibi dünya çapında 
kriter koyan kuruluşların insan hakları 
anlayışlarından fazlası var, eksiği yoktur. 
Bizim tek sorunumuz, kendi ölçülerimi-
ze kendimizin riayet etmiyor olmasıdır. 
Kur’an ve Sünnet terbiyesi almamış ken-
dini bilmezler, asla İslamı temsil edemez. 
Tam tersine, bu konuda bizim çok sağlam 
referanslarımız vardır. Ecdadımız geçmiş-
te, insana dair her konuda öylesine hassa-
siyetler ortaya koymuştur ki, bugün dahi 
örneklerine rastlamak mümkün değildir. 
Mesela bizim vakıf müesseselerimiz, dün-
yanın her yerinde çok ileri seviyelerde uy-
gulanırken, ülkemizde uzun bir süre adeta 
yok sayılmış, üzeri örtülmeye, boğulma-
ya çalışılmıştır. İnsandan hayvana kadar 
tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamaya, 
haklarını korumaya yönelik vakıflarımız 
mevcuttu. Son 15 yılda vakıflarımızı, hem 
tarihi misyonlarına uygun olarak, hem de 
günümüz ihtiyaçlarına uygun ilave fonk-
siyonlarıyla ihya etmek için yoğun çaba 
gösterdik. Bu konuda oldukça önemli bir 
mesafe de kat ettik. 

Ülkemizde, insan haklarının her alanı gi-
bi sosyal devlet ilkesinin hayata geçmesi 
konusunda da reformlar gerçekleştirmek, 
hamdolsun, bize nasip oldu. Aynı şekil-
de, dini, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik 
alanlarda, insan hakları başlığı altında de-
ğerlendirilebilecek devrim niteliğinde pek 
çok reforma imza attık. İnşallah, önümüz-
deki dönemde, tüm bu çalışmaları kesin-
tisiz bir şekilde sürdürecek, daha ileriye 
taşımak için gayret edeceğiz. 

Türkiye Dünyada,  
Topraklarında En Çok  
Sığınmacı Barındıran Ülkedir

Sevgili dostlar,

Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ta yaşanan in-
sani dramlar karşısındaki duruşu, başlı 
başına bir insan hakları efsanesidir. Daha 
önce, birinci ve ikinci körfez savaşları dö-
neminde Irak’tan gelen yüzbinlerce kişiye, 
sorgusuz-sualsiz kapılarımızı açmış ve du-
rum normale dönene kadar onlara sahip 
çıkmıştık. Suriye’de son 7 yıldır kesintisiz 
süren kriz döneminde, sınırlarımıza gelen 
herkese yine kucak açtık. Milyonlarca kar-
deşimizin bir kısmını kurduğumuz kamp-
larda, diğer kısmını da şehirlerimizde mi-
safir ettik, ediyoruz. Halen Suriyeli ve Irak-
lı 3,5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde 
hayatını sürdürüyor. Diğer ülkelerden, 
bölgelerden gelenlerle bu rakam 4 milyo-
nu geçiyor. 

Bugün Türkiye dünyada, sınırları içinde 
en çok sığınmacı barındıran ülke duru-
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mundadır. Canını, namusunu, geleceğini 
kurtarmak için kapımıza gelen herkesin 
başımızın üzerinde yeri vardır. Rabbim 
kimseyi evinden, yurdundan, özgürlüğün-
den etmesin. Anadolu, bir göçmenler diya-
rıdır. Asırlar boyunca, doğudan, batıdan, 
kuzeyden, güneyden her istikametten bu 
coğrafyaya akın akın insanlar gelmiştir. 
Başı dara düşen herkes, inancına, kökeni-
ne, meşrebine bakılmaksızın bu toprak-
larda kendine yer bulmuş, gelecek kurma 
imkânı elde etmiştir. 

Bugün her kim ki Suriye’den, Irak’tan, Ku-
zey Afrika’dan veya bir başka bölgeden ge-
lenlere kem gözle bakıyorsa, geçmişinden, 
tarihinden bihaber demektir. Bu kişilerin 
birkaç kuşak gerisine gidersek, onlarda da 
bir muhacirlik bulacağımızdan eminim. 
Kimsenin mazlumları, mağdurları niçin 
ülkemizde barındırdığımızı sorgulamaya 
hakkı yoktur. Bu ülkeye, bu millete ihanet 
içerisine girmemiş olması şartıyla, bizim 
herkese kapımız da, kalbimiz de açıktır, 
açık olmaya devam edecektir. 

Asıl üzülmemiz, asıl yüreğimizi parçala-
mamız gereken, buraya gelenler değil, bu 
yolculuk sırasında hayatlarını kaybeden-
ler olmalıdır. Aylan bebeğin kıyılarımıza 
vuran minik bedenini asla unutmayaca-
ğız. Aile fertlerinin tamamını kaybettikleri 
için el ele tutuşarak askerlerimize sığınan 
kardeşleri asla unutmayacağız. Ülkesinde 
en iyi eğitimi alıp en prestijli işlerde çalı-
şırken, bir anda her şeyini kaybedip, ha-
yata adeta sıfırdan başlamak zorunda ka-
lan kariyer sahibi kadınları, erkekleri asla 
unutmayacağız. Eğer dünyada mültecilere 

sahip çıkma konusunda bir ödül verilecek-
se, bunu en fazla hak eden ülke Türkiye’dir. 
Tabii bize böyle bir ödülün asla verilmeye-
ceğini gayet iyi biliyoruz. Çünkü, dünyada 
her konu gibi, insan hakları meselesi de 
tamamen politik konumla ilgilidir. Hatta, 
her gün Filistinlileri katleden İsrail’e veya 
halkına zulmeden bir başka terör devletine 
böyle bir ödülün verilmesi bizi asla şaşırt-
maz. Bu durum sadece, onların insan hak-
larına hizmet edecek işler yaptıklarına de-
ğil, politik olarak doğru ittifakların içinde 
yer aldıklarına işaret eder. Çünkü, haksız 
da olsa güçlünün üstün olduğu, güçsüzün 
ise haklı da olsa çaresizlik içinde kıvrandı-
ğı bir dönemden geçiyoruz. 

Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bunun için 
de “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek itirazı-
mızı dile getiriyoruz. Yaşanan her hadise, 
bizim bu itirazımızın, bu isyanımızın hak-
lılığını teyit ediyor. İnsanlığın vicdanında 
her gün biraz daha gür bir şekilde yankı 
bulduğunu gördüğümüz bu gayretimiz, in-
şallah çok uzak olmayan bir tarihte, Birleş-
miş Milletlerin ve özellikle Güvenlik Kon-
seyinin reformuyla neticelenecektir. 

İnsan Hakları Alanındaki 
Çalışmaların İfşasını Aslında  
Pek Doğru Bulmuyorum

Kardeşlerim,

Bizim anlayışımızda, Müslümanın Müs-
lüman üzerindeki hakları diye bir çerçeve 
vardır. Bana göre dünyadaki en geniş insan 
hakları tanımı da budur. Bu öyle geniş bir 
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çerçevedir ki, içine maddi ve manevi hak-
lara dair her şey girer. Mesela bunlar ara-
sında ana-babanın evladı üzerindeki hak-
ları, komşunun komşu üzerindeki hakları, 
öğretmenin öğrencisi üzerindeki hakları 
ve daha pek çok alt başlığı saymak müm-
kündür. Aynı şekilde bu çerçevenin içinde, 
çevreye zarar vermemek, havayı kirletme-
mek, gürültü yapmamak, kalp kırmamak, 
kötü söz söylememek, saygıda kusur etme-
mek ve daha nice incelik var ki, hepsi de 
insanla ve insan haklarıyla ilişkilidir. 

Dikkat ederseniz bizim milletimiz Hak’la, 
Hukuk’u genellikle birlikte ifade eder. Yani 
bir işin özüyle biçimi aynı anda zikredilir. 
Şayet hem inancımıza, hem küresel kabul-
lere uygun bir insan hakları zemini oluş-
turacaksak, hareket noktamız işte burası 
olmalı. Biz, hakkı ve hukuku korumak için 
geçtiğimiz 15 yıldır elimizden gelen gay-
reti gösterdik. Mücadelemizde en büyük 
desteği sivil toplum kuruluşlarımızdan 
gördük. Bugün de aramızda, insani yardım 
alanında faaliyet gösteren 300’den fazla si-
vil toplum kuruluşunun temsilcisi bulunu-
yor. Bu kuruluşlarımızın her birine, Müs-
lümanın Müslüman üzerindeki hakkının 
teslimi konusunda gösterdikleri gayretler 
için şükranlarımı sunuyorum. Hepsine de 
“İnsanlık için iyi ki varsınız” diyorum. 

Aslında kişisel olarak, insan hakları ala-
nındaki çalışmaların ifşasını, çok fazla gö-
rünür olmasını pek doğru bulmuyorum. 
Uluslararası platformlarda Suriyeliler için 
30 milyar dolar harcama yaptığımızı, ina-
nın bana, adeta utanarak ifade ediyoruz. 
Bunu söylememizin tek sebebi de, insanlık 

ve özellikle de mazlumlar için doğru dü-
rüst hiçbir şey yapmadıkları halde, büyük 
bütçeler ve propagandalarla dünya kamu-
oyunu yanıltmaya çalışanlara derslerini 
vermektir. Sizlerden de bu hassasiyeti da-
ima gözetmenizi bekliyorum. 

Ama ana muhalefetin başındaki kişi, sırf 
iktidara bir şeyler söyleyebilmek için, yap-
tığımız yardımları ispatlamamızı istiyor. 
İşte bu şahsın anlayışı, mantığı böyle çalı-
şıyor. Sen hayatında bugüne kadar mülte-
cilerle ilgili ne yaptın? Önce bizim bu soru-
muza bir cevap ver. 

Bu duygularla bir kez daha 10 Aralık Dün-
ya İnsan Hakları Gününün, tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Yalovalılar, AK Parti Teşkilatlarımı-

zın kıymetli mensupları, değerli dava ve 

yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beye-

fendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri 

en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-

lıyorum. 

Ne diyor o güzel Yalova türküsünde: 

“Bir dalda iki ceviz

Aramız derya deniz

Sen orada ben burda

Ne bed kaldı ne beniz”

Hakkı Haykırmaya
Sonuna Kadar 

Devam Edeceğiz

AK Parti Yalova İl Kongresi | Yalova | 16 Aralık 2017
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Biz de bedimiz, benzimiz atmasın diye, her 
fırsatta Yalova’yla aramızdaki derya denizi 
aşarak buraya geliyor, sizlerle hasret gide-
riyoruz. Bugün de il kongremiz vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelmekten büyük bahti-
yarlık duyuyorum. Yalova’nın ilçelerinde-
ki, mahallelerindeki her bir vatandaşıma 
buradan selamlarımı ve muhabbetlerimi 
iletiyorum. 

Sözlerimin hemen başında 16 Nisan Hal-
koylamasında yaklaşık yüzde 50 ile Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine “EVET” 
diyen tüm Yalovalı kardeşlerime şükranla-
rımı sunuyorum. İnşallah bu oranı, 2019 se-
çimlerinde çok daha yukarılara çekeceğiz. 

Gazi Mustafa Kemal’in emaneti Yalova’yı, 
her alanda geliştirmek, kalkındırmak için 
15 yılda 4 milyar liradan fazla yatırım 
yaptık. Üniversiteyle buluşturduğumuz 
bu şehirde, 1.400 kişilik yükseköğretim 
yurdu, 908 yeni derslik inşa ettik. Sağlık 
alanında, 12 termal tesisi projesini haya-
ta geçirdik. Şu anda 400 yataklı bir dev-
let hastanesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. 
Toplu konuttan bölünmüş yola, spor te-
sislerinden tarım desteklerine kadar her 
alanda Yalova’ya çok önemli hizmetler 
getirdik. İstanbul-İzmir Otoyolu, aynı za-
manda Yalova’nın projesidir. Hizmete açı-
lan Osman Gazi Köprüsü ve açılan otoyol 
bölümleri sayesinde, Yalovalılar, körfezi 
dolanmadan, trafiğe girmeden İstanbul’a 
ulaşma imkânı elde ettiler. Önümüzdeki 
yıl tamamlanacak, ülkemizin en uzun tü-
nellerinden Orhangazi Tünelinin hizmete 
alınmasıyla, ulaşım konusunda yeni bir 
döneme girileceğine inanıyorum. 

İnşallah, önümüzdeki dönemde Yalova’ya 
daha büyük hizmetler getireceğiz. Çün-
kü biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu milleti 
seviyoruz. Biz Yalova’yı seviyoruz,  sizleri 
seviyoruz. Biz bunların hepsini de Allah 
için seviyoruz. Bunun için de kimsenin kö-
kenine, mezhebine, meşrebine bakmıyor, 
herkesi yaradılmışların en şereflisi olarak 
görerek bağrımıza basıyoruz. 

Sahte Evraklar Sallamakla  
Tayyip Erdoğan’ın Ailesine 
Leke Süremezsin

Kardeşlerim,

Türkiye’nin son 15 yılında, hem geçmişin 
eksiklerini gidermenin, hem de geleceği-
mizi inşa etmenin gayreti içinde olduk. 
Eğitimde 270 bin yeni dersliği ülkemize 
kazandırdık, 584 bin öğretmen atadık, 110 
yeni üniversite açtık. Yükseköğrenim yurt-
larımızın kapasitesini 435 bin ilaveyle 617 
bine çıkardık. 

Bu yaptıklarımızı görmeyen var mı? Ne ya-
zık ki var. Gözü var görmüyor, kulağı var 
duymuyor, dili var Hakk’ı söylemiyor. Ni-
ye? Çünkü kalbi mühürlüdür. Ana muha-
lefet,  yeni adıyla anahıyanet, bu yaptıkla-
rımızı hiç görmüyor. Ya gel buraya, Osman 
Gazi Köprüsünden, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünden, Avrasya Tünelinden bir geç. 
Bunları kimler yaptı bir gör. Diyor ki; bu 
köprülerin, hastanelerin maliyetini niye 
açıklamıyorsunuz? Bu kişi, ekonomideki 
kaynak çeşitliliğini bilmeyecek kadar ca-
hildir. Cebinizdeki parayı harcamak gayet 
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kolaydır. İktidara geldiğimizde tamtakır 
bir kasayla karşılaştık.  Bu nedenle de mil-
letimizin ihtiyacı olan yatırımları yap-işlet-
devret modeliyle yaptık. Ama bunların ka-
fası basmaz, anlamazlar. Man kafa kime 
deriz? Siz anlıyorsunuz zaten. 

Sporda 3 bin 500 yeni tesisle gençlerimizi 
en iyi şartlarda spor yapma imkanına ka-
vuşturduk. Sağlıkta, 3 bin 500’ün üzerin-
de yeni hastane açarak, hastanelerimizi 
en modern cihazlarla donatarak, sağlık 
çalışanlarının sayısına 513 bin ilave ya-
parak, büyük bir devrime imza attık. Ey 
Kılıçdaroğlu! Sen bu ülkede SSK Genel 
Müdürlüğü yaptın. SSK Genel Müdürlüğü 
yaptığın zaman o hastanelerin hali neydi? 
Hastanelerde kuyrukta sefalet içerisindey-
dik. Beyefendi, 1 yaşındaki torununu ve 
14-15 yaşındaki oğlunu SSK’lı yapmanın 
gayreti içerisine girmişti. Türkiye’ye tüm 
bunları yaşatan şahıs şimdi çıkmış, Sam-
sun’daki bir yavrumuzun ölümünü diline 
doluyor. Sen bunu diline dolayacağına, 1 
yaşındaki torununu ve 14-15 yaşındaki oğ-
lunu nasıl SSK’lı yaptın onun hesabını ver. 
Şunu bil, sahte evraklar sallamakla Tayyip 
Erdoğan’ın ailesine leke süremezsin, yargı-
da bunun hesabını vereceksin. 

Toplu konutta, 805 bin yeni konut inşa 
ederek, altyapısıyla, yeşil alanıyla, sos-
yal donatısıyla vatandaşlarımızı modern 
hayat alanlarıyla tanıştırdık. Bölünmüş 
yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometre-
den 25 bin 270 kilometreye çıkardık. Siz 
Yalovalılar, Körfez’den İstanbul’a giden 
o çileli yolları bilirsiniz. Şimdi böyle bir 
yol kaldı mı? Kalmadı.

İnşallah Kanal İstanbul’u da yapacağız. 
Dünya sadece Süveyş ve Panama kanal-
larıyla anılmayacak.  Dünya artık Kanal 
İstanbul’la da anılacak. Ahdimiz var, Kanal 
İstanbul’u yapacağız.  

Karayollarımızdaki 83 tünelin üzerine 
229 tünel daha inşa ettik. Ülkemizde daha 
önce hiç örneği olmayan 1.213 kilometre 
hızlı tren hattını hizmete aldık, yenilerinin 
inşasına devam ediyoruz. Havayolu ulaşı-
mını, inşa ettiğimiz 29 havalimanıyla ülke 
geneline yaygınlaştırdık. 

Hükümete geldiğimizde ülkemizin toplam 
baraj sayısı 276’ydı, biz bunun üzerine 
451 baraj daha ekledik. Aynı şekilde, hid-
roelektrik santrali sayımız 105’ti, biz buna 
510 hidroelektrik santrali daha ilave ettik. 
Orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artır-
dık. Ormanı azalan bir ülke değiliz, artık 
orman varlığımız çoğalıyor. Yalova’da asır-
lık ağaç kesilir, biz de ülkeyi ormanla dona-
tırız. İşte AK Parti ile CHP’nin farkı budur. 

Tarımda verdiğimiz destekler ile ülkemizi 
Avrupa’nın en büyük tarımsal ihracatçısı 
haline getirdik. 

Türkiye’yi gerçek anlamda sosyal devlet ha-
line getiren biz olduk. Sadece bu yıl, garip-
gureba, fakir-fukara, kadınlar, engelliler, 
gençler, çocuklar için 38 milyar liralık sos-
yal yardım bütçesi kullanıyoruz. Yalova’da 
emeklimiz çoktur; onlar gayet iyi hatırlar. 
Ülkemizde çalışanlardan yıllarca tasarruf 
teşvik fonu ve konut edindirme yardımı 
adıyla kesintiler yapıldı. Sonra bunların ü-
zerine adeta yatıldı. Biz geldik, 4,5 milyon 
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vatandaşımızın 15 milyar liralık tasarruf 
teşvik kesintisiyle, 8 milyon vatandaşımı-
zın 3,5 milyar liralık konut edindirme yar-
dımlarını son kuruşuna kadar ödedik. Bay 
Kemal, işte senin SSK Genel Müdürü oldu-
ğun dönemden bize kalan faturalar vardı. 
Onları da biz ödedik. 

“Durmak Yok, Yola Devam” 
Sözü Sadece Bir Slogan Değildir, 
Hizmet Anlayışımızın Özetidir

Bütün bunları yaparken, Marmaray gibi, 
Avrasya Tüneli gibi, hızlı tren hatları gi-
bi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, Os-
man Gazi Köprüsü gibi, Ilgaz Tüneli gibi, 
Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı gibi dün-
ya çapında projeleri tamamladık. Şimdi, 
İstanbul’da dünyanın en büyük havalima-
nını inşa ediyoruz. Pek çok hızlı tren hattı 
projesini, otoban projesini, baraj, sulama 
tesisi, liman, Ovit ve KOP gibi gerçekten 
çok büyük tünel çalışmalarını halen sürdü-
rüyoruz. Daha da önemlisi Kanal İstanbul 
ve boğazın altına 3 katlı Büyük İstanbul 
Tüneli gibi, yine dünya çapında projelerin 
hazırlıklarını da ihmal etmiyoruz. “Dur-
mak yok, yola devam” sözü bizim için sa-
dece bir slogan değil, hayatımızın, hizmet 
anlayışımızın özetidir. 

Kardeşlerim,

Ülkemizde bu hizmetleri gerçekleştirir-
ken, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmele-
ri de yakından takip ediyoruz. Her zaman 
ifade ettiğim gibi, Türkiye, sadece 81 vila-
yetimizden, 80 milyon vatandaşımızdan 

ibaret bir ülke değildir. Türkiye, kendisiyle 
birlikte geniş bir coğrafyada dindaşlarının, 
soydaşlarının, tüm mazlum ve mağdur-
ların umutla yakından takip ettikleri bir 
ülkedir. Bu durum, sorumluluğumuzu bir 
kat daha artırıyor. Çünkü bizim, Suriye’de 
zulüm varsa, “Bana ne” deyip sırtımızı 
dönme hakkımız yok. Bizim, Irak’ta işler 
karışmışsa, görmezden gelip yolumuza git-
me hakkımız yok. Bizim, Kudüs’ün mah-
remiyetine saldırı olduğunda, Filistinli 
kardeşlerimiz saldırıya uğradığında, pek 
çok ülkenin yaptığı gibi, olup bitenlere sır-
tımızı dönme hakkımız yok. Aynı durum 
Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan’dan 
Arakan’a kadar mazlumların feryatlarının 
yükseldiği her yer için geçerlidir. Bizim 
bunların hiçbirine sırtımızı dönme hakkı-
mız olmadığını biliyoruz. Bu kardeşlerimi-
zin yardımlarına koştuğumuzda da, ister 
istemez birilerinin ayağına basıyor, birile-
rinin planlarını bozuyoruz. 

Yalova’dan bir kez daha ifade ediyo-
rum. Biz, İsrail istemiyor diye Filistin’in, 
Kudüs’ün hakkını savunmaktan vazgeç-
meyeceğiz. Biz, Amerika’nın başka hesap-
ları var diye Suriye’de bir terör devleti ku-
rulmasına izin vermeyeceğiz. Biz, Irak’ın 
mezhep ve köken temelli bölünmesine se-
yirci kalmayacağız. Biz, Avrupa Birliği’nin, 
NATO’nun, bir başka gücün ülkemizi ve 
milletimizi istiskal etme anlamına gelecek 
tavırlarına asla sessiz kalmayacağız. 

Gençler, 

Dün Bosna’da nasıl kardeşlerimizin ya-
nında yer aldıysak… Dün Kafkasya’daki 
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kardeşlerimiz mücadelesine nasıl destek 
verdiysek… Dün dünyanın her köşesinde-
ki kardeşimizi yalnız bırakmadıysak… Bu-
gün de, çok daha güçlü ve kararlı bir şekil-
de bunu yapıyoruz, yapacağız. Ecdadımı-
zın bize emaneti olan bu vakur duruştan 
asla vazgeçmeyeceğiz. 

Eğer bugün bize hala “Sizin Suriye’yle, 
Irak’la, Kudüs’le ne işiniz var” diyenler 
varsa, bunlar Türkiye’nin ne olduğundan 
da, tarihlerinden de haberleri olmayan 
gafillerdir. Bu coğrafyalar, buralarda yaşa-
yan toplumlar fiziki sınırlarımızın dışında 
olabilirler ama gönül sınırlarımızın tam 
ortasındadırlar. Onun için de, Kudüs’e 
uzanan her eli İstanbul’a uzanmış saya-
rız. Bir insan, vücudunun herhangi bir 
yeri zarar gördüğünde ne hissederse, biz 
de bu coğrafyaların her birindeki acıları 
yüreğimizde hissederiz. Bu asla, herhan-
gi bir devletin toprağında, egemenliğinde 
gözümüzün olduğu anlamına gelmiyor. 
Tam tersine, biz hepsinin egemenlik hak-
larına saygılıyız. Talebimiz, bu devletlerin 
de oralardaki kardeşlerimizin haklarına 
saygılı olmalarıdır. 

AK Parti’nin tabanı sloganik söylemlerle 
değil,  icraatla meşgul olmalıdır. Yani bir 
beldenin ilçeye dönüşmesinin hiç önemi 
yok. Önemli olan oraya yapılan hizmetler-
dir. Biz gelmeden önce, Türkiye’de birçok 
ilçeyi il yapmışlardı. Peki o ilçeler il olunca 
daha çok mu yatırım aldı? Hayır. O dönem 
sadece siyasi kararlar alındı, hizmet götü-
rülmedi. Onun için Yalova’da ilçe-belde be-
lediyelerimiz çok daha başarılı çalışmalı-
dırlar. Aynı şekilde Yalova Valiliğimiz, her 

türlü hizmeti en ideal şekilde vermelidir. 
Yalova’mızı inşallah turizmde ve kültürel 
noktada çok daha ideal bir noktaya getir-
meliyiz. 

Biz Kudüs’te Adaletin 
Tecellisini İstiyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin Kudüs meselesinde ortaya 
koyduğu tavır, gayet açıktır, gayet nettir. 
Biz, Kudüs’te, bu şehrin tarihine, inançlar 
ve halklar için taşıdığı öneme uygun hare-
ket edilmesini istiyoruz. Kudüs’ü, İsrail’in 
başkenti olarak tanımak, bu ülkenin Filis-
tinlilere ve esasen Kudüs’ü ziyarete gelen 
herkese uyguladığı devlet terörünü ödül-
lendirmek demektir. 

Eğer adaletse, biz adaletin tecellisini isti-
yoruz. Ve diyoruz ki; Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ne 
gerekiyorsa yapmalısınız. Yapmıyorsanız, 
biz de hukuk içinde gerekeni yapmak için 
ilgili mercileri zorlayacağız. 

Kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, el-
lerinde hiçbir silah olmayan, çıplak elleri 
ve sesleriyle haklarını korumaya çalışan 
masum insanlara karşı, İsrail askerlerinin 
yaptıkları insanlık dışı muamelenin hiçbir 
izahı yoktur. Şayet, bu görüntüler İsrail’den 
değil de, dünyanın başka herhangi bir ül-
kesinden gelseydi, inanın bana, dünya-
yı o devletin başına yıkarlardı. Hele hele 
Türkiye’den böyle bir görüntü yansımış ol-
saydı, Batı medyası günlerce, aylarca bun-
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ları manşetlerinden, ekranlarından eksik 
etmezdi. Şimdi konuşun bakalım; Diktatör 
Tayyip Erdoğan’ın ülkesinde böyle bir şey 
var mı! Tayyip Erdoğan, işte bunlara da-
yanamayıp, gerçekleri  yüzünüze-yüzünü-
ze vurduğu için ona diktatör diyorsunuz.  
Evet, biz sonuna kadar hakkı haykırmaya 
devam edeceğiz. Benim bayan bakanıma 
Hollanda’da nasıl saldırdıklarını unutma-
dım. Dünyanın dört bir yanında yaşanmış 
ne kadar kötü görüntü varsa, hepsinin de 
sosyal medyada ülkemize mal edilerek ya-
yıldığı günleri unutmadık. 

Türkiye olarak, terörle mücadele operas-
yonlarımızda,  birileri istediği için değil, 
masumiyet karinesine olan samimi inan-
cımız sebebiyle, tek bir sivilin, tek bir gü-
nahsızın burnunun dahi kanamaması için 
çok dikkatli hareket ediyoruz. Bunun için, 
hem ülkemizdeki, hem de sınırdışı operas-
yonlarımızdan daima alnımız ak, başımız 
dik olarak çıkıyoruz. 

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı devlet te-
rörüne karşı çıkan herkese gösterdiği hoy-
rat tavır, sergilediği umursamazlık, insan-
lık adına yüz karasıdır. Zulümle abad olun-
maz. Elbette bir gün, bu yapılan haksızlık-
ların, adaletsizliklerin, uygulanan şiddetin 
hesabı sorulacaktır. Dünyadaki mevcut 
düzen, maalesef bu sorguyu yapmaya uy-
gun değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi üyesi ülkelerin, altında imzaları o-
lan kararları dahi çiğneyebildikleri bir dü-
zende, bu sorgulamayı beklemenin hayal 
olduğunun gayet iyi farkındayız. İşte bu-
nun için “Dünya 5’ten büyüktür” diyoruz. 
Eğer uluslararası sistem, Birleşmiş Millet-

ler çatısı altında, dünyadaki haksızlıklara, 
adaletsizliklere, zulümlere dur diyecek 
mekanizmaları oluşturmazsa, insanlık bü-
yük bir kaosa doğru sürüklenecektir. Biz, 
sadece kendimiz değil, Birleşmiş Milletler 
çatısı altındaki 200’e yakın ülkenin tama-
mının hayrı için, geleceği için bu çağrıyı 
yapıyoruz. Her geçen gün daha çok yankı 
bulduğunu gördüğümüz “Dünya 5’ten bü-
yüktür” itirazımızı sonuna kadar haykır-
mayı sürdüreceğiz. 

AK Parti, Türkiye’nin Sadece  
Son 15 Yılının Değil,  
Geleceğinin de Partisidir

Kardeşlerim,

Sizlerden, ülkemizin geleceğini çok yakın-
dan ilgilendiren bu gelişmeleri her plat-
formda milletimizle paylaşarak, ülkemizi 
neyin beklediğini anlatmanızı istiyorum. 
AK Parti, Türkiye’nin sadece son 15 yılının 
değil, geleceğinin de partisidir. Çünkü bu-
gün ülkemizde, AK Parti’nin dışında, mil-
letimizin taleplerine, ülkemizin ihtiyaçla-
rına uygun projeler üretebilen bir başka 
parti yoktur. Dikkat edersiniz, ana muha-
lefet partisi, zaman zaman bir iftira ortaya 
atıyor, kendi kendine bağırıyor, çağırıyor, 
sonra ortadan kayboluyor. Biz, bu partinin 
iftiralarını ne kadar afişe edersek edelim, 
aynı teraneyi tekrarlamaktan vazgeçmi-
yorlar. Aslında söylediklerinin içinin boş 
olduğunu onlar da biliyor. Kapasiteleri 
sadece bu kadarına yettiği için, dönüp 
dolaşıp FETÖ’nün veya bir başka karan-
lık gücün ellerine tutuşturduğu kâğıtları 
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okumanın ötesine geçemiyorlar. Biz artık 
bunların ipliklerini pazara çıkarmaktan 
usandık. Ama bunlar aynı şeyleri yapmak-
tan bıkmadı, usanmadı.

Hamdolsun, milletimizin ölçüsü sağlam; 
bir bakışta, kimin ne olduğunu hemen 
anlıyor. Buna rağmen, AK Parti olarak, 
meydanı asla bu iftiracılara bırakmayaca-
ğız. Ortaya attıkları her iftirayı delileriyle, 
belgeleriyle çürüteceğiz. Söyledikleri her 
yalanı hemen yüzlerine vuracağız. Biliyor-
sunuz, en son benim ve yakınlarımın, bir 
adadaki hesaba para gönderdiğimizi iddia 
etmişlerdi. Biz de çıktık, eğer bunu ispat-
larlarsa görevimizi bırakacağımızı, şayet 
ispatlayamazlarsa aynı onurlu tavrı ken-
dilerinden beklediğimizi söyledik. Sonra 
anlaşıldı ki, bunları FETÖ tongaya düşür-
müş. Hiç ilgisi alakası olmayan, tamamı 
uydurma bir takım kâğıtlarla ana muha-
lefetin başındaki zatı bir kez daha ortaya 
sürmüşler. Yalanlar ortaya çıktı, ama karşı 
taraftan, her zamanki gibi ses yok…

Biz, milletimize gerçekleri anlatmayı sür-
düreceğiz. Sadece iftiralara cevap vermek-
le yetinmeyecek, gelecekte nasıl bir Türki-
ye hayal ettiğimizi, 2023 hedeflerimize na-
sıl ulaşacağımızı, 2053 ve 2071 vizyonla-
rımızı nasıl oluşturacağımızı anlatacağız. 
Teşkilat mensuplarımız bunları yaptıkla-
rında, milletimizin kulağının ve kalbinin 
onlarla değil bizimle olduğunu çok daha 
iyi göreceklerdir. 

Bizim rabiamız, tek başına onla-
rın tüm yalanlarını, içi boş tüm va-
atlerini yerle yeksen etmeye yeter:  

Ne diyoruz:  

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet…

Günümüz hayrolsun, kongremiz inşallah 
Yalova için yeni bir milat olsun diyor, hepi-
nizi alkışlıyorum. 
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AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
geleceğimizin teminatı sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında, 16 Nisan Hal-
koylamasında yüzde 64 ile Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemine EVET diyen tüm 
Karamanlı kardeşlerime gönülden teşek-
kür ediyorum. Buradan, ecdadın, âşıkların, 
erenlerin şehri, Türkçenin başkenti 

DEAŞ, Suriye’nin PKK’ya  
Altın Tepside Sunulmasının 

Sadece Bir Aracıdır 

AK Parti Karaman İl Kogresi | Karaman | 17 Aralık 2017
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Karaman’ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki 
kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

3 senelik hasretin ardından tekrar sizlerle 
birlikte olmanın, kucaklaşmanın, özlem gi-
dermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün 
bizi bir kez daha muhabbetle bağrına basan 
tüm Karamanlı vatandaşlarıma şükranları-
mı sunuyorum. Maşallah bugün Karaman 
başka güzel… Bugün Karaman bir başka 
coşkulu… Bugün adeta kabına sığmayan 
bir Karaman görüyorum. Şu an karşımda 
iradesine, geleceğine, demokrasisine canı 
pahasına  sahip çıkan bir Karaman görü-
yorum. Bu salonda genç-yaşlı, kadın-erkek 
demeden kalbi Kudüs için, Filistin için çar-
pan dava arkadaşlarımı görüyorum. Sizle-
rin aracığıyla buradan tekerlekli sandalye-
sinde kalleş kurşunlarla şehadete yürüyen 
Filistinli gazileri selamlıyorum. Cesaret-
leriyle korkaklar ordusuna kâbus yaşatan 
Filistin’in başı dik gençlerini, Fevzi El Cü-
neydileri selamlıyorum. AK Parti Karaman 
İl Kongresi’nin şehrimiz için, ülkemiz, mil-
letimiz için, hepsinden önemlisi Kudüs 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu 
salondan yükselen duaların Filistinli kar-
deşlerime güç vermesini, umut olmasını 
temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne 
kadar AK Parti Karaman teşkilatlarımızda 
görev alan tüm kardeşlerime emekleri, gay-
retleri için şükranlarımı sunuyorum. Ahi-
rete irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla’dan 
rahmet ve mağfiret diliyorum. 

Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi önünde, darbeci ha-
inler tarafından şehit edilen Muhammed 
Yalçın evladımızı rahmetle yâd ediyorum. 

Muhammed Yalçın şehit olduğunda henüz 
22 yaşında, umutlarla dolu bir üniversite 
öğrencisiydi… Muhammed, darbecilerin 
bombalarının hedefi olduğunda telefonda 
babasıyla görüşüyordu. Tıpkı diğer 250 
şehidimiz gibi Muhammed de kalleşçe, 
alçakça, tam da FETÖ’cü müptezellerin ka-
rakterine yaraşır bir şekilde  vuruldu.

Muhammed’in kanını döken insan müs-
veddeleri, şimdi mahkemelerde işledikleri 
cinayetlerin tek tek hesabını veriyor. Na-
muslarına emanet edilen silahlarla bu mil-
lete kurşun sıkmanın ne demek olduğunu 
şimdi çok daha iyi anlıyorlar. Son FETÖ’cü 
de hukuk önünde hesap verene kadar bu 
katil sürüsünün peşini bırakmayacağız. 
Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, 
nereye sığınırlarsa sığınsınlar nefesimizi 
daima enselerinde hissedecekler…

Tarih, Kimi 1 Dolar, Kimi 50 Bin 
Dolara Ruhunu Satan Soysuzları 
Sayfalarına Kaydediyor

Hukuk, demokrasi ve meşruiyet içinde 
adaletin tecellisi için çalışmaya, gayret 
göstermeye devam edeceğiz. Elbette tarih, 
Muhammed gibi ezanına, bayrağına, ira-
desine sahip yiğitleri de; kimi 1 dolar, ki-
mi 50 bin dolar karşılığında ruhunu satan 
soysuzları da sayfalarına kaydediyor. Tıpkı 
Çanakkale, Kudüs, Yemen, Medine, terörle 
mücadele şehitleri gibi 15 Temmuz şehit-
lerimiz de milletimizin derin hafızasına 
kazınmıştır. İnşallah Karaman’ın bu yiğit 
evladı daima hayırla anılacak, ismi ilelebet 
gönüllerde yaşatılacaktır. Çünkü biz şehit-
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leriyle yaşayan, onları baş tacı eden bir me-
deniyetin mensuplarıyız.

Bizim inancımızda şehitlik, Peygamberlik-
ten sonra taşınabilecek en şerefli, en aziz 
payelerdendir. Karaman’ın merkezindeki 
630 yıllık Hatuniye Medresesinin kitabe-
lerinde, Peygamberimizin asırlara sâri şu 
müjdesi nakşolmuştur. “Kıyamet günün-
de şefaat eden üçtür: peygamberler, sonra 
âlimler, sonra şehitler.”  Yüce Mevla’dan 
şehitlerimizin şehadetini dergâhı izzetin-
de kabul etmesini, onları Peygamber efen-
dimize komşu eylemesini niyaz ediyorum. 
Bir kez daha başta Muhammed evladımız 
olmak üzere, terörle mücadelede, vatan 
savunmasında, sınır ötesi operasyonlar-
da ölümsüzlüğü tadan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimi-
zin vakur ailelerine de sabrı cemil temenni 
ediyorum.

İşte 15 Temmuz gecesi, yaptığımız çağrı 
üzerine milyonlarca vatandaşımın mey-
danlara yürümesinin bir gayesi vardı. 
Peki, daha önceleri, “Herhangi bir darbe 
durumunda tankın önüne ilk çıkacak kişi 
ben olurum” diyen şahıs o gece ne yaptı? O, 
Atatürk Havalimanında öyle bir  korktu ki, 
darbeci askerle de anlaşarak, kendisini he-
men Bakırköy Belediye Başkanının evine 
attı. Bakırköy Belediye Başkanının evinde 
tabiri caizse maç seyretti.  Bu şahıs neden 
oraya gitmiş? Çünkü oteller doluymuş! Sen 
de o gece, Atatürk Halalimanı’nın önünde 
bekleyen milletimin yanında olsaydın ya! 
Demek ki sen milletin olduğu yerde yok-
sun, milletin olmadığı yerde varsın. Sen 
kaçtın ve Bakırköy Belediye Başkanının 
evine sığındın. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün aynı zamanda “Herkes ayrılıktan 
bahsetti, bense vuslattan” diyen Hazreti 
Mevlana’nın vefatının, yani maşukuyla 
vuslatının 744’üncü sene-i devriyesini de 
idrak ediyoruz. Şeb-i Arus’un 744’üncü 
yıldönümünde sevgi ve aşk medeniyeti-
nin coşkun pınarı, büyük mütefekkir, bü-
yük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi 
Hazretleri’ni bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Yüzyıllardır Anadolu toprakla-
rını ilmi, idraki, irfanı, hikmetiyle nakış 
nakış dokuyan ariflerimizi, âlimlerimizi, 
manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, 
Allah hepsinden razı olsun diyorum. 

“Allah’a ulaşacak birçok yol var; ben aşk’ı 
seçtim” buyuran Hazreti Mevlana’nın yak-
tığı aşk ateşi, aradan 7,5 asır geçmesine rağ-
men halen bu topraklarda ve yüreklerimiz-
de yanmaya devam ediyor. Dünya telaşıyla 
zaman zaman daralan kalplerimiz Mevla-
na hazretlerinin öğretilerinden, tavsiyele-
rinden sızan hikmet damlalarıyla tekrar 
inşiraha kavuşuyor. Her Düğün Günü’nde 
Hazreti Mevlana’yı yâd ederken, aynı za-
manda bu ülkeyi bize vatan kılan, bizi biz 
yapan değerleri, hasletleri de hatırlıyoruz. 
Her Şeb-i Arus’da Hazreti Mevlana’nın ge-
ride bıraktığı o engin hazinenin yeniden 
idrakine varıyoruz.

Özellikle millet olarak içinden geçtiğimiz 
bu imtihan günlerinde Hazreti Mevlana, 
Yunus Emre, Hacı Bektaş, Hacı Bayramı 
Veli, Karamanlı Alaeddin Halveti, Molla 
Fenari, Şeyh Edebali gibi manevi kandille-
rimizin tavsiyelerine daha sıkı sarılmamız 
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gerekiyor. Hazreti Mevlana adeta bugün-
lere ayna tutarcasına “Sabır, sıkıntıların 
anahtarıdır” buyuruyor. Hayatın inişli-çı-
kışlı serencamında zorluklar karşısında 
pes etmemeyi, umudu daima diri tutmayı 
tavsiye ediyor. Hepimiz karanlığın en koyu 
anının, şafak sökmeden önce olduğunu bi-
liyoruz. Bizler her imtihanın, her sınama-
nın aynı zamanda bir imkân olduğunun 
farkındayız. Allah’ın izniyle iman oldukça, 
sabır, azim, mücadele oldukça, üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Bu 
millet bir birine kenetlendikçe, önüne set 
kurabilecek tek bir güç dahi yoktur. İstiklal 
Marşı Şarimiz Mehmet Akif ’in ifadesiyle:

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Mesele her gün aynı kıbleye dönen, ay-
nı mukaddes Kitaba, aynı Peygambere 
inanan insanların yüreklerinin de toplu-
ca vurmasıdır. Mesele aynı safta buluşan 
müminlerin arasına tefrikanın girmesine 
müsaade etmemektir. Fitne girişimlerine 
prim vermemek; kardeşi kardeşe, komşu-
yu komşuya düşürmek isteyenlerin oyun-
larına asla gelmemektir.

Suriye’de “DEAŞ’a Kaç, YPG’ye 
Tut” Diyen Aynı Merkezdir

İslam dünyasını içerden çökertme ope-
rasyonu, bir asır önce olduğu gibi, etnik 
ve mezhebi farklılıkların körüklenmesiy-
le yürütülüyor. Yüzyıllardır aynı şehirde, 
hatta aynı mahallede barış içinde yaşamış 
insanlar, birbirlerine düşmanlaştırılmak 

isteniyor. Komşunun komşuyu boğazladı-
ğı bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor: 
Bunun için de DEAŞ gibi, PKK gibi, YPG-
PYD gibi proje terör örgütleri silah ve 
mühimmata boğularak adeta palazlandı-
rılıyor. Bu silaha boğma kimi zaman 4 bin 
TIR’lık sevkiyatlarla göstere göstere, kimi 
zaman da başka örneklerdeki gibi güya 
“kazaen” oluyor. Ancak her iki durumda 
da Suriye halkını katleden, ülkeyi büyük 
bir enkaz yığınına çeviren silahların men-
şei hiç değişmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rakka şehrinde sah-
nelenen kepazelik, bu işbirliğinin ilk değil, 
son örneğidir. DEAŞ’lı teröristler, kimliği 
herkesçe malum bir elin devreye girmesiy-
le, Rakka’dan ellerini kollarını sallayarak 
çıkmışlardır. Rakka tiyatrosu, DEAŞ ile 
YPG’nin bir madalyonun iki yüzü olduğu-
nu artık inkârı mümkün olmayacak şekil-
de ortaya koymuştur. Suriye’de “DEAŞ’a 
kaç, YPG’ye tut diyen aynı merkezdir. 
DEAŞ’ın, Suriye’nin PKK’ya altın tepside 
sunulmasının sadece bir aracı olduğunu 
artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriye’nin 
parçalanması misyonunu yerine getiren 
DEAŞ’ın, farklı isimler, farklı kılıflar altın-
da başka bölgelerde de devreye alınması, 
bizim için asla şaşırtıcı olmayacaktır. Çün-
kü terör, birilerinin gözünde yok edilmesi 
gereken bir bela değil, çıkar hesaplarının 
vasatı durumundadır. Bunlar kendi çı-
karları için kullanabildikleri sürece, terör 
örgütlerini gerçek anlamda tehdit olarak 
görmezler. 

ABD Başkanı Trump’la olan görüşme-
mizde, “Birlikte hareket ederek Rakka’yı 
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teröristlerden temizleyelim. Ama siz bir 
terör örgütünü bir başka terör örgütüy-
le bitirmeyi tercih ettiyseniz, artık buna 
söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu du-
rum sizin demokrasi anlayışınızı ortaya 
koyar” dedim.  

Biliyorsunuz, şimdi yeni bir sorun ortaya 
çıktı. O sorun da Kudüs’tür. ABD, evan-
jelist ve Siyonist bir anlayışla Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti ilan ederek, kendi bü-
yükelçiliğini oraya taşıma kararı aldı. Bu 
karar üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dünya Liderler 
Zirvesini Olağanüstü Toplantıya çağır-
dık. Bu toplantıda, oybirliğiyle, Kudüs’ün 
Müslümanların başkenti olduğu ve bura-
sının Musevilere verilemeyeceği yönünde 
bir karar alındı.  Ayrıca Hristiyan dün-
yasının lideri Sayın Papa Hazretlerini de 
aradım ve onun da bizimle aynı düşünce-
de olduğunu gördüm. Sayın Papa’nın bu 
konudaki mesajı da nettir. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, bölgede attığı adımlarla bu kir-
li hesaplara çomak sokmuştur. Ülkemiz, 
gerek diplomatik alanda gerekse askeri 
alanda gerçekleştirdiği başarılı operas-
yonlarla terör devletinin kurulmasına en-
gel olmuştur. Bay Kemal çıkmış, “Kudüs 
Filistin’in başkenti olarak ilan edilmeli” 
diyor. Kudüs’ü Filistin’in Başkenti olarak 
çoktan ilan etmiştik. Ancak Kudüs işgal al-
tında olduğu için oraya gidip büyükelçili-
ğimizi açamıyorduk. Başkonsolosluğumuz 
Büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor. İnşal-

lah Kudüs Büyükelçiliğimizi yakın bir za-
manda açacağız. 

Tüm bu gelişmelere karşılık, lafa gelin-
ce objektifliği kimseye bırakmayan batı 
medyası, bölücü teröristlerin cinayetlerini 
gündeme dahi getirmiyor. Bu teröristler-
ce göçe zorlanan Suriyelilerin dramlarına 
tek bir satır bile ayrılmıyor. Bunu yapma-
dıkları gibi bir de bu katil sürülerini kendi 
ülkelerinde pazarlamaya çalışıyorlar. Terö-
ristleri parlatma kervanına son olarak Al-
man ordusuna ait bir derginin katıldığını 
gördük. Hatırlarsınız daha önce de başka 
dergiler bu teröristleri kendilerine kapak 
yapmıştı. Hatta bir tane TV kanalı Fransa 
sokaklarındaki reklam panolarını bunla-
rın resimleriyle donatmıştı. Batılı kurum 
ve kuruluşların teröristlere verdiği destek 
sadece medya boyutunda da kalmıyor. He-
men her gün terör örgütünün saflarında 
ölen “Batılıların” haberleriyle karşılaşıyo-
ruz. Emin olun terörün, bu kadar meşru-
laştırıldığı, hatta alenen desteklendiği bir 
başka dönem yoktur. Atalar “Yavuz hırsız 
ev sahibini bastırır” demişler. Bunlar da 
aynaya bakmadan bize çamur atmaya çalı-
şıyorlar. Ama bu işi öyle beceriksizce, öyle 
pespaye bir şekilde yapıyorlar ki, her sefe-
rinde ellerine-yüzlerine bulaştırıyorlar.

Biz bunların şantajlarına elbette boyun eğ-
medik, eğmeyeceğiz. Biz bunların yalan ve 
iftiralarla köşeye sıkıştırma yöntemlerine 
de asla rıza göstermeyeceğiz. “Yalanın en 
güçlü panzehiri hakikatlerdir” diyerek, sa-
dece gerçekleri ifade edeceğiz.



Recep Tayyip ERDOĞAN

270

Ey Amerika, Ey Trump!  
Kafeslerin İçindeki Çocukları 
Görmüyor musunuz?

Şimdi bakınız, terör devleti olan İsrail as-
kerlerinin neler yaptığını birkaç örnek-
le gösterelim. Filistin’de 14 yaşındaki 
Cüneydi’ye yapılanları şimdi bu salondaki 
ekranlarda hep bebaber izliyoruz. Cüney-
di, gözleri kapatılmış vaziyette 20 terörist 
asker tarafından sürüklene sürüklene ka-
fese götülüyor. 14 yaşındaki bir çocuk bun-
ları nasıl korkutuyor ya! Bu işkenceleri ya-
pan İsrail’dir. Ey Amerika, ey Trump! Sen 
şu kafeslerin içindeki çocukları görmedin 
mi? Ya bunları göre göre, dünyanın en güç-
lü devleti benim diyebilir misin?

Kardeşlerim,

Ülkemizin önünde iki yol var: Ya boyun e-
ğeceğiz, ya mücadele edeceğiz. Türkiye, ya 
paryalığa rıza gösterecek ya da bağımsızlı-
ğına sıkı sıkıya sarılacaktır. Biz 40 yıllık si-
yasi hayatımızın her döneminde olduğu gi-
bi, bugün de mücadeleyi seçtik. Türkiye’de 
devlet yönetmenin dikensiz bir gül bahçesi 
olmadığını çok iyi biliyoruz. Zira bu ülke-
de millete hizmet etmek, yıllardır milletin 
kaynaklarıyla kendilerine saadet zinciri 
kuranlara “dur” demektir. Türkiye’yi bü-
yütmek, iddia ve vizyon sahibi bir ülke 
yapmak, senelerdir bu ülkenin kaynakla-
rını sömürenlerin hortumlarını kesmek 
demektir. Bu hortumları kestiğiniz an el-
bette birilerinin ayağına basıyorsunuz. 
Milli ve bağımsız politikalar izlediğiniz 

zaman senelerdir size “emir kipiyle” ko-
nuşları rahatsız ediyorsunuz. Biraz sonra 
yapacağımız toplu açılış töreninde olduğu 
gibi milyarlarca lirayı faiz lobilerine değil 
de, yatırım, proje ve eser olarak Karaman-
lılara sunduğunuzda, bu çevreleri rahatsız 
ediyorsunuz. Onlar rahatsız olsa da biz hiz-
met yolculuğumuza devam edeceğiz.

Önümüzdeki 2019 seçimlerini de yeni bir 
rekorla kazanarak Türkiye’yi büyütmeyi, 
kardeşliğimizi güçlendirmeyi sürdürece-
ğiz. İl kongrelerimizle şimdiden 2019 Se-
ferinin hazırlıklarını yapıyoruz. Şimdiden 
kadrolarımızı güncelliyor, yeni isimlerle, 
yeni arkadaşlarla saflarımızı takviye ediyo-
ruz. AK Parti Karaman İl Kongresi’nin bu 
açıdan yeni bir dirilişe, yeni bir şahlanışa 
vesile olmasını diliyorum. 2019 öncesinde 
ana kademeden, kadın kollarından, genç-
lik kollarından daha fazla gayret bekliyo-
rum. Ana kademe! Hazır mıyız? Hanımlar! 
Hazır mıyız? Gençler! Hazır mıyız? Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun. 
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Sevgili Hakkârililer, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Hakkâri’nin ilçelerindeki, köyle-
rindeki, mezralarındaki her bir vatanda-

şıma buradan selamlarımı ve sevgilerimi 
iletiyorum.

İl Kongremizin şehrimiz için, tüm 
Hakkârili kardeşlerim için, hepsinden ö-
nemlisi ülkemiz, milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Hakkâri Teş-

Nerede Yüreği Yakılan Biri 
Varsa, Onun Yanında Olmak 

Benim Namus Borcumdur

AK Parti Hakkâri İl Kongresi | Hakkâri | 23 Aralık 2017
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kilatımızda görev alan tüm kardeşlerime 
emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için 
teşekkür ediyorum.

16 Nisan halkoylamasında EVET oranı her 
ne kadar yüzde 32,4 düzeyinde kalmış olsa 
da, Hakkârili kardeşlerimizin kalplerinin 
bizimle olduğunu biliyoruz. İnşallah, 2019 
seçimlerinde Hakkâri, hepsini telafi ettire-
cek bir oranla AK Parti’ye sahip çıkacaktır. 
Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatları-
mızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete 
irtihal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet 
ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi dev-
reden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim 
adına teşekkür ediyor, sancağı devralan 
kardeşlerime de Yüce Mevla’dan muvaffa-
kiyetler temenni ediyorum. Bugün bizi bir 
kez daha bağrına basan tüm Hakkârili kar-
deşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

Ne diyor o güzel Hakkâri türküsünde: 

“Bir ay doğdu odadan

Şavkı vurur bacadan

Bu kaş bu göz sendedir

Esirgesin Yaradan”

Rabbim hepimizi tüm kem gözlerden, tüm 
kötü niyetlilerden, tüm kalbi bozuklardan 
esirgesin, uzak tutsun. Rabbim, birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirsin.

Kardeşlerim,

Eğer bugün Hakkâri’de, Şırnak’ta, genel o-
larak bölgemizde yatırımların azlığından, 

işsizliğin yüksekliğinden şikâyet ediyor-
sak, bunun birinci sebebi terördür. Çün-
kü geçtiğimiz 15 yılda biz Türkiye’yi her 
bakımdan 3 kat büyüttük. Bu büyümenin 
eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, haberleşme 
gibi alanlarında bölgemiz de elbette hak 
ettiği yatırımları almıştır, hak ettiği ge-
lişmeyi sağlamıştır. Geçtiğimiz 15 yılda 
Hakkâri’ye 10 milyar liralık yatırım yaptık. 

Bizim Derdimiz, Sizin İnsanca 
Yaşayabilmenizdir

Hakkâri’de sadece 1 kilometre bölünmüş 
yol vardı, biz bunu 85 kilometreye çıkar-
dık. Şehrimize, daha önce pek çok insanın 
rüyasında görse dahi inanmayacağı bir 
havalimanı inşa ettik. Havalimanımızdan 
sadece bu yılın ilk 11 ayında 145 bin yolcu 
faydalandı. 

İçme suyu sıkıntısını çözecek yatırımları 
süratle sonuçlandırıyoruz. Hakkâri’de, te-
rör örgütü destekçisi belediye başkanının 
zamanında günde ancak 1,5 saat su verilir-
ken; bugün 13 saat su veriliyor. Önümüz-
deki yıl yatırımların tamamlanmasıyla 
birlikte Hakkâri’ye 24 saat kesintisiz su 
verilecek. 

Hakkâri neden su sıkıntısı çekiyor? 
İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde, 
şehirde su sıkıntısı hat safhadaydı.  1,5-2 
yılda İstanbul’un su sorununu çözdük. İn-
şallah Hakkâri’nin de su sorununu kısa bir 
sürede çözeceğiz. Terör örgütünü arkasına 
alarak siyaset yapanlar, sizin derdinizle 
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dertlenmiyorlardı.  Onların tek derdi var-
dı, o da dağdaki teröristlerdi. Ama bizim 
derdimiz, sizsiniz. Bizim derdimiz, sizin 
insanca yaşayabilmenizdir. 

Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova’yı 
yeniden ayağa kaldırdık. Halen 3 binin 
üzerinde konutun inşası sürüyor, inşallah 
önümüzdeki yaza kadar hepsi teslim edi-
lecek. İşte şimdi Çevre ve Şehircilik Baka-
nımız geldi, az önce Valimizle konuştu, el 
ele veriyorlar ve bütün bu konutlar biti-
yor. Yollarınızın güvenliği bizim için çok 
önemlidir. İçişleri Bakanımız teröristlerin 
üzerine üzerine gidiyor. 

İstiyoruz ki, Hakkâri’deki kardeşim de be-
nim gibi yaşayabilsin. Eğer biz istediğimiz 
gibi hastanelere gidebiliyorsak, okullar-
dan istifade edebiliyorsak, güzel yollarda 
seyahat edebiliyorsak, Hakkârili kardeşle-
rim de bu imkânlara kavuşabilsinler.  Bu-
nu niye istiyorum biliyor musunuz? Biz 
Türk’ü Türk olduğu için değil, Kürt’ü Kürt 
olduğu için değil, Laz’ı Laz olduğu için de-
ğil, Allah’ın kulları olduğu için seviyoruz. 
İşte AK Parti’nin insana bakışı budur.

Yapılan yolları, asfalt çalışmalarını, altyapı 
faaliyetlerini, sosyal yardımları teker teker 
saymıyorum. Mesele, niyet meselesidir. 
Niyetiniz hizmet etmekse, kaynak da bu-
lunur, zaman da... Niyetiniz kötüyse, işte o 
zaman elinizin altında dünyanın en büyük 
hazineleri de olsa, oradan bir şey çıkmaz. 
Her zaman ifade ettiğim gibi iman var-
sa, inanç varsa, aşk varsa, Allah’ın izniyle 
imkân da vardır. 

Bununla birlikte, kamunun görevi olan 
yatırımların hızlandırılması günlük haya-
tı kolaylaştırmakla birlikte, asıl ihtiyacı, 
yani istihdam ve üretim talebini karşıla-
yamıyor. Çünkü istihdam ve üretim için 
özel sektörün yatırım yapması gerekiyor. 
Girişimci de yatırım için önce güvenlik 
ister, önce istikrar ister, önce huzur ister. 
Bunların olmadığı yerde, hangi teşvikleri 
verirseniz verin, yatırımcı gelmiyor. 

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca Hakkâri’de yatı-
rım teşvik belgesi alan yabancı firma sayısı 
ne kadar biliyor musunuz? Sadece 2 tane… 
Şu anda da dişe dokunur, biri sağlık, diğeri 
enerji alanında sadece 2 tane teşvik belgeli 
yatırım var. Tüm teşvik belgelerinin sayısı 
da 10’u zor buluyor. Onun için Hakkâri’de 
sadece her 5 kişiden biri aktif sigortalı, yani 
fiilen çalışan kişi durumundadır. Terör ör-
gütü, yıllarca sadece insanlarımızın hayatı-
nı rehin almakla, iradesine ipotek koymakla 
kalmadı, aynı zamanda işte bu yatırımların 
gelmesini de engelledi. Yol yapan, havali-
manı inşa eden, maden çıkartan, kamu ya-
tırımlarını yürüten işçileri, mühendisleri, 
müteahhitleri tehditle, silahla, şantajla ça-
lışamaz hale getirirseniz, diğer yatırımcılar 
buraya nasıl gelsin, niçin gelsin?

Yayla Yasağını Kaldırıyoruz

Çukur eylemleri sırasında terör örgütü 
işi, vatandaşlarımızın evlerine, işyerleri-
ne, mahremlerine el uzatacak kadar ileri 
götürdü. Devlet ve hükümet olarak te-
rör örgütüyle ve uzantılarıyla mücadele 
ederken, güvenlik kaygısı yanında, işte 
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bu sıkıntıları da gözetiyoruz. Hakkârili, 
Şırnaklı kardeşlerimiz, kendi yaşadıkları 
yerlerdeki imkânları değerlendirmek var-
ken, niye sürekli göç etmek, niye yuvasını 
başka yerlere taşımak zorunda kalsın? İş-
te bu amaçla, önümüzdeki bahardan iti-
baren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle 
uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını 
kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir, et 
fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hay-
vancılık meselesini tartışıyoruz. Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanımız da burada. 
Hakkâri’nin bu güzel yaylaları varken, 
bizim böyle tartışma yapıyor olmamız ne 
kadar abes değil mi? Yayla yasakları kalk-
tığında, Hakkâri’den hayvancılık konusun-
da büyük bir atak bekliyoruz. 

Aynı şekilde bölgemizin önemli bir değeri 
olan maden ocaklarının rahatça faaliyetle-
rini sürdürebilmesi için gereken altyapıyı 
oluşturuyoruz. Bununla yetinmiyor, bölge-
mizdeki sınır ticaretini meşru ve sürdürü-
lebilir hale getirmek için, sınır kapılarımı-
zın sayısını artırıyoruz. Öyle kaçağa-göçe-
ğe gerek kalmadan, ticaret yapan her kar-
deşimizin ihracatçı-ithalatçı statüsünde 
işini yürütmesi için kendilerine her türlü 
kolaylığı göstereceğiz. 

Geçtiğimiz yıl Hakkâri’den yaklaşık 23,5 
milyon dolar ihracat ve 3,5 milyar dolar it-
halat yapılmış gözüküyor. Hâlbuki Hakkâri 
gibi bir sınır ilimizin ticaret potansiyeli, 
bunun onlarca kat fazlasıdır. İnşallah, bu 
potansiyeli beraberce harekete geçirece-
ğiz. Bunun ilk işaretlerini de almaya başla-
dık. Mesela, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 
Hakkâri’de 63 şirket kurulmuştu, bu yıl ay-

nı dönemde tam iki katlık bir artışla, 126 
şirket kuruldu. İhracatta da 2,5 katlık bir 
artışla ilk 10 ayda 60 milyon dolara yakla-
şıldığını görüyoruz. Bunlar önemli oran-
lar, ama yeterli değil. Çünkü bizim hem 
Türkiye olarak, hem de Hakkâri olarak he-
deflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de 
hep birlikte göreceğiz. 

Kardeşlerim,

Bizim tek bir amacımız vardır. Geçmişte 
şöyle olmuş, böyle olmuş; hepsini bir kena-
ra bırakarak; çocuklarımıza, torunlarımıza 
çok daha güvenli, çok daha müreffeh, çok 
daha umut dolu bir gelecek emanet etmek 
istiyoruz. Şundan emin olunuz. Bu ülkeyi 
yönetenlerin; Cumhurbaşkanından en alt 
düzeyindeki memuruna kadar tek bir ga-
yesi vardır, o da milletimize hizmettir. Biz 
sizlere efendi olmaya değil, hizmetkâr ol-
maya geldik.

Yanlış yapan yok mu? Her zaman ve her 
yerde vardı, elbette burada da mutlaka var-
dır. Türkiye’nin yakın tarihi her kesimle 
birlikte Kürt kardeşlerimiz için de acı ha-
tıralarla doludur. İstanbul’da, Ankara’da, 
Konya’da, Kayseri’de inancından dolayı 
baskı gören kardeşime zulmedenler ile 
kökeninden, dilinden, kültüründen dolayı 
Hakkâri’deki kardeşime zulmedenler ay-
nıdır. Ülkemizin son 15 yılı, aynı zaman-
da işte bu zihniyetle, işte bu faşist kafayla 
hesaplaşma dönemidir. Bunun için biz, 
şartlar ne olursa olsun demokrasiden, öz-
gürlüklerden, temel insan haklarından as-
la taviz vermedik, vermeyiz. Çünkü biz de 
damdan düştük. Dolayısıyla, bu sıkıntıları 
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yaşayanların ne hissettiğini, ne düşündü-
ğünü en iyi biz biliriz. 

Hakkari’deki, Şırnak’taki, Van’daki, Diyar-
bakır’daki, Bingöl’deki ve diğer yerlerdeki 
kardeşlerimin kökeniyle ve inancıyla ilgili 
hassasiyetine el uzatan, dil uzatan, taciz 
eden herkes karşısında önce beni bulur. 
Bu kardeşiniz ülkemizin 81 vilayetinin her 
birindendir. Dolayısıyla ülkemizde nerede 
yüreği yakılan, canı acıtılan, onuru zede-
lenen biri varsa, onun yanında olmak be-
nim namus borcumdur. Eğer biz Hakkârili 
kardeşimin hakkını, hukukunu savunma-
yacaksak, bu makamda niye oturuyoruz 
ki? Hatta daha da ötesine geçerek söylüyo-
rum, biz kendimizi sınırlarımızın dışında-
ki kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu 
savunmakla mükellef görüyoruz. 

Kuzey Irak’taki Son Gelişmeler 
Kürt Meselesi Değildir

Kuzey Irak Yönetimine, oradaki kardeşle-
rimize yıllarca en büyük desteği biz ver-
dik. En zor zamanlarında, desteğe en çok 
ihtiyaç duydukları dönemlerde yanların-
da, o masada oturanlar değil, tek biz var-
dık. Şu anda Kuzey Irak Yönetimi memur 
maaşlarını ödeyemiyor. Başbakanlığım 
zamanında, memur maaşlarını ödemeye-
memişler ve yardımlarına Türkiye olarak 
biz koşmuştuk. Referandum döneminde 
kendilerine dostluk edenler şimdi nerede? 
Maaşların ödenmesine yardım etsinler ya! 
Nitekim geçen ay deprem olduğunda böl-
gedeki kardeşlerimizin imdadına yine ilk 
biz koştuk. Depremin haberini alır almaz, 

Kızılay’ımızla, AFAD’ımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, belediyelerimizle tüm 
imkânlarımızı seferber ettik. 

Şayet Kuzey Irak Yönetimi, birilerinin gazı-
na gelip, yanlış bir yola sapmamış olsaydı, 
emin olun bugün orada yaşanan sıkıntıla-
rın hiçbiri yaşanmayacaktı. Mesele Kürt 
meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi de-
ğildir. Mesele, topyekûn coğrafyamıza ve 
medeniyetimize dönük bir saldırı altında 
bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar ken-
di içimizde bölünürsek, bu saldırının ba-
şarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü 
terör örgütü, işte bu senaryonun gönüllü 
figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil, 
mesafe olarak buraya çok yakın, ama emin 
olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri si-
ze çok uzak…  Hâlbuki birlik olduğumuz-
da ne kadar güçlüysek, ayrı olduğumuzda 
da o kadar tehdit altında bulunduğumuzu 
biliyoruz. Türkiye yoksa Hakkâri de yok, 
Hakkâri’deki kardeşimin bir geleceği de 
yok. Türkiye varsa ve güçlüyse, Hakkârili 
kardeşimin de o derece umut dolu bir gele-
ceği var. Aynı şekilde Hakkâri yoksa biz de 
yokuz. İşte bütün mesele budur. 

Biz bunun için ne diyoruz: 

Tek Millet diyoruz. Türküyle, Kürdüyle, A-
rabıyla, Zazasıyla, Boşnağıyla, Çerkeziyle, 
Lazıyla ve diğer tüm renkleriyle hepimiz 
tek milletiz. 

Tek Bayrak diyoruz. Bizim rengini şehidi-
mizin kanından alan bu bayraktan başka 
bir bayrağımız asla yoktur. 
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Tek Vatan diyoruz. 81 vilayetiyle, 80 mil-
yon insanıyla, 780 bin kilometrekaresiy-
le, her karış toprağımızla tek vatanımız 
var ve biz buna kimsenin el uzatmasına 
izin veremeyiz. 

Tek Devlet diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti dışında bir devlet tanımıyoruz. 

Rabiamıza sahip çıkarak bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Aksi takdirde, 
inanın bana, hiçbirimizi bu coğrafyada bir 
tek gün dahi barındırmazlar.

Sınırlarımızın hemen dışında olup bitenler 
bizim için en büyük ibrettir. Bizim bölün-
meye, küçülmeye, birbirimizi yıpratmaya 
değil, tam tersine birleşmeye, büyümeye, 
kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bunun için 
çocuklarımız terör örgütlerinin elinde he-
der olup gitmesin, en iyi eğitimi alsın, en 
iyi mesleklere sahip olsunlar diye uğraşı-
yoruz. 2023 hedeflerimize ulaşabilmemi-
zin yolu buradan geçiyor. 

Bölgemizi bölüp parçalamaya çalışan ül-
kelere bir bakınız. Kendi birlikleri, bütün-
lükleri konusunda en küçük bir tehdide, 
en küçük bir söze, en küçük bir imaya dahi 
tahammülleri olmadığını görürsünüz. Pe-
ki, onlar kendi birlikleri, beraberlikleri ko-
nusunda bu kadar hassasken, bizi kırk par-
çaya ayırmaya çalışmaları, çıkarları öyle 
gerektiği içindir. Onların çıkarı bölücülük-
ten geçiyorsa, Hakkâri’yle birlikte bizim çı-
karımız da tevhitten, vahdetten, ortak bir 
gelecek inşa etmekten geçiyor. 

İman Öyle Bir Duygu ki,  
Tekeden Süt Çıkartır 

Kardeşlerim,

Gerçek bir millet olmak, gerçek bir devlet 
olmak, gerçekten şahsiyetli, onurlu bir bi-
rey olmak kolay değil. Hele günümüzün 
şartlarında, bu duruşu sergilemek gerçek-
ten çok büyük fedakârlık, çok büyük müca-
dele gerektiriyor. Türkiye olarak, demok-
rasimizi ve ekonomimizi güçlendirdiğimiz 
ölçüde, bağımsızlığımıza, geleceğimize da-
ha bir kararlılıkla sahip çıkma imkânı bul-
duk. Yıllarca bize unutturulmak istenen 
tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, 
hasletlerimizi birer birer hatırlamaya, ha-
yatımıza aktarmaya başladık. İşte o zaman 
gördük ki, uzun zamandır bize “Yapamaz-
sın, edemezsin, başaramazsın” dedikleri 
ne varsa, hepsini de yapabiliyoruz, edebili-
yoruz, başarabiliyoruz.  İşte Kudüs mesele-
sinde BM’de nasıl kenetlendik?  İman öyle 
bir duygu ki, tekeden süt çıkartır. 

Ülkemizin ufkunu Edirne’yle Kars arasına 
sıkıştıranları, hatta bunu bile çok görüp, 
terör örgütleri eliyle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizi adeta muhasara al-
tına alanları tepeleyip gerilettikçe, aslında 
önümüzde koskoca bir dünya olduğunu 
gördük. Belgesellerde, kitaplarda, der-
gilerde gözümüze çarpan ve bize hiç ya-
bancı gelmeyen coğrafyaların, insanların 
aslında tarihimizin ve gönlümüzün tam 
ortasında yaşadığını fark ettik. Hakkari’yle 
Saraybosna’nın aynı olduğunu, Şırnak’la 
Trablusgarp’ın farkının bulunmadığını, 
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Diyarbakır’la Kırım’ın kardeş olduğunu 
unutturmak için bizi iç meselelerimizle 
boğmaya çalıştıklarını kavradık. Bugün 
Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada böy-
lesine dik durabilmesi, işte bu hakikatleri 
milletimize göstermiş olmamız sayesin-
dedir. Suriye ve Irak’ta, kardeşlerimize sa-
hip çıkarak, sahada bilfiil yanlarında yer 
alarak, işin çok farklı yerlere gitmesinin 
önüne geçtik. Kudüs’ün, İsrail’in başken-
ti olarak tanınması yönündeki girişim de, 
bölgemizle ilgili oyunun bir parçasıdır. 

İstikamet sahibi Müslümanlar ve ahlak 
sahibi tüm insanlık olarak, mücadelemizi 
sürdürdüğümüz her günü, bu zulüm düze-
ninin sonuna bir adım daha yaklaşıldığı-
nın işareti olarak görüyoruz. 

Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık 
olsun. 
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Sevgili Şırnaklılar, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
arkadaşlarım, istikbalimizin umudu sev-
gili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Buradan, Şırnak’ın tüm ilçelerine, 
Beytüşşebap’a, Cizre’ye, Güçlükonak’a, 
İdil’e, Silopi’ye, Uludere’ye selamlarımı, 
sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir 
kez daha Ahmede Hani’nin, Mela Ah-
met Ciziri’nin, Mela Hüseyin Bate’nin, El 

Şırnaklı Kardeşlerim 
Devletlerinin Yanında Durdukça,  

Terörün Zehirli Otları Asla Bu 
Topraklarda Boy Veremeyecektir

AK Parti Şırnak İl Kongresi | Şırnak | 23 Aralık 2017
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Ceziri’nin şehri Şırnak’ta bulunmaktan bü-
yük bahtiyarlık duyuyorum. Asırlardır bu 
toprakları ilim, irfan ve aşkla ilmek ilmek 
dokuyan tüm âlimlerimizi, ariflerimizi, gö-
nül erlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Rab-
bim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref 
kılsın. Rabbim bizleri o gönül insanlarının, 
hak âşıklarının yolundan ayırmasın…

15 Temmuz gecesi Şırnak ve Cizre’de ya-
şananlar, Şırnaklı kardeşlerimin tevarüs 
ettikleri bu kutlu mirasa sahip çıktıklarını 
gösteriyor. O gece salâların okunmasıyla 
beraber sokaklara çıkan, köprüleri kesen, 
darbecilerin heveslerini kursaklarında bı-
rakan tüm Şırnaklı vatandaşlarıma bura-
dan teşekkür ediyorum. Polisimizle omuz 
omuza darbecilere meydanı dar eden Şır-
nak, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına 
yakışanı yapmıştır. O gece Şırnak, ülkesine, 
devletine, demokrasisine sahip çıkmıştır. 
Bizler de Şırnak’tan ve tüm Türkiye’den 
aldığımız güçle, o gecenin hesabını mah-
kemelerde soruyoruz. FETÖ’cü alçaklar 
işledikleri cinayetlerin, döktükleri masum 
kanlarının hesabını yargı önünde tek tek 
veriyor. Adaletten sapmadan, duyguları-
mızın esiri olmadan, suçluyu masumdan 
ayırmak için kılı kırk yararak hukuki süreci 
ilerletiyoruz. Allah’ın izniyle son FETÖ’cü 
hain de yargı önünde hesap verene kadar 
mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yurt 
içinde ve yurt dışında adaletin tecellisi için 
tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Kardeşlerim,

Buradan ayrıca Kudüs’ü mahzun, boynu 
bükük bırakmayan tüm Şırnaklı, Cizreli 

kardeşlerime de teşekkürü bir borç biliyo-
rum. Siz, “Kudüs’e Özgürlük İnsanlığa Ba-
rış» diyerek, Kudüs’ün yalnız olmadığını 
tüm dünyaya haykırdınız. Siz, işte bugün 
bu salonda olduğu gibi, tek ses-tek nefes o-
larak “Ümmetin kalbi Kudüs”e nasıl sahip 
çıkılır herkese gösterdiniz. Siz tekerlekli 
sandalyesinde kurşunların hedefi olan Fi-
listinli gazilerin, İsrail askerlerine korku-
suzca meydan okuyan Filistinli gençlerin, 
Gazze’nin, Ramallah’ın, Kudüs’ün yiğit 
kadınlarının yanında durdunuz. Rabbim 
sizlerden razı olsun. Rabbim Kudüs dava-
sı için, Filistin’in özgürlüğü, mazlumların 
kurtuluşu için mücadele eden kardeşleri-
mizin yardımcısı olsun.

Amerika ve İsrail, Hukuksuz 
Adımlarından Dolayı Maşeri 
Vicdanda Mahkûm Edildi

Türkiye olarak, ilk kıblemiz Kudüs’ü iş-
galcilerin, eli kanlı katillerin insafına 
asla terk etmeyeceğiz. Kudüs’ün tarihi 
statüsünün bir emrivakiye kurban edil-
mesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. 
Nitekim 6 Aralık’tan itibaren diplomatik 
alanda yürüttüğümüz çok yönlü çalış-
malarla, bu noktada ne kadar kararlı ol-
duğumuzu ortaya koyduk. Açıklamanın 
hemen ardından Dönem Başkanlığı’nı 
yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 
İstanbul’da topladık. Orada Amerikan 
yönetiminin hukuksuz kararını tanı-
madığımızı, Teşkilat olarak Kudüs’ü Fi-
listin Devleti’nin başkenti kabul ettiği-
mizi tüm dünyaya ilan ettik. Ardından, 
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Amerika’nın Kudüs kararının Birleşmiş 
Milletler nezdinde yok sayılması için ge-
rekli süreci başlattık. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine sunulan karar tasa-
rısı 14 ülkenin “evet” oyuna rağmen, sa-
dece Amerikan yönetimi tarafından veto 
edildi. Çünkü Amerika, bu konseyde veto 
yetkisine sahip 5 ülkeden biri… Tek bir 
ülkenin keyfi, diğer tüm ülkelerin irade-
sini adeta teslim aldı. Böylece bizim her 
fırsatta dile getirdiğimiz “Dünya 5’ten 
büyüktür” tespitinin ne kadar doğru ol-
duğu bir kez daha ortaya çıktı.

Bunun akabinde, Yemen’in de desteğiyle 
Türkiye olarak konuyu Birleşmiş Milletler 
Genel Kuruluna taşıdık. Önceki gün yapı-
lan oylamada Genel Kurula sunduğumuz 
karar tasarısı 128 ülkenin oyuyla kabul 
edildi. İsrail ve Amerikan yönetiminin oy-
lama öncesi tehditleri, hamdolsun hiçbir 
işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya 
gücüyle korku imparatorluğu kuracakları-
nı düşünenler, tarihlerinin en büyük dip-
lomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. 
Amerika ve İsrail, bir kez daha nobran ta-
vırlarından, hukuksuz adımlarından dola-
yı maşeri vicdanda mahkûm edildi. Birleş-
miş Milletler üyesi ülkeler, hak ve adalet-
ten yana, gerçekten takdire şayan bir tavır 
sergilediler. Dünyada paranın satın alama-
yacağı değerlerin de bulunduğunu, son oy-
lamayla herkes tarafından görülmüş oldu. 
Ben, buradan şantajlara rağmen karar ta-
sarısına “evet” oyu veren, Kudüs’ün tarihi 
statüsüne, evrensel barışa sahip çıkan tüm 
ülkelere gönülden teşekkür ediyorum.

Amerikan yönetimini bir an önce Genel 
Kurul’da oluşan dayanışma tablosunu doğ-
ru okuyarak, hatasından dönmeye çağırı-
yorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha 
fazla tırmandırmanın kimseye faydasının 
olmadığı, atılan her adımla bir kez daha or-
taya çıkıyor. Amerikan ve İsrail yönetimi-
nin provokatif tutumları, yalnızca bölge-
deki fanatikler ile terör örgütlerini mutlu 
ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece 
ve sadece kan, gözyaşı ve çatışmalardan 
beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.

İşgal devleti İsrail, fırsattan istifadeyle, 
uyguladığı devlet terörünün dozunu artı-
rarak, Down sendromlu çocuklara, kadın-
lara, tekerlekli sandalyedeki engellilere 
saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirme-
ye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını 
dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de 
kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve 
ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunu-
yorlar. Kontrol ettikleri basın-yayın organ-
larındaki kiralık kalemleri aracılığıyla, ki-
mi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi 
susturabileceklerini sanıyorlar. Herhalde 
birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında 
geri adım atacağımızı, sineceğimizi, tesli-
miyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bun-
lar bizi hiç tanımıyor. Bunlar, tarihi şanlı 
zaferle dolu bu milleti de hiç tanımıyor. 
Biz her zaman ne diyoruz? Mert direnir, 
namert kaçar… Biz her zaman ne diyoruz? 
Korkaklar zafer anıtı dikemez…
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Biz her zaman ne diyoruz?

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

Evet, Allah’a hamdolsun bugüne kadar biz 
“Hakk’ın ve Halkın iradesi” dışında hiçbir 
irade tanımadık. Terör örgütlerinden, ve-
sayet odaklarından, darbe heveslilerinden 
gelen gizli-açık yüzlerce tehdide rağmen, 
Hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği 
istikamette yürümekten asla çekinmedik. 
Ne bölücü örgüte, ne FETÖ’cülere, ne de 
bunların yularını elinde tutan güç odak-
larına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek 
çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, 
ezanımız, bayrağımız, vatanımız için, tüm 
mazlum ve mağdurların hakkı için müca-
dele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Biz Millete Efendilik Değil, 
Hizmetkârlık Yapmaya Talibiz

Toprakları elinden alınan milyonlarca Fi-
listinli mültecinin hakkını, elbette ulusla-
rarası platformlarda arayacağız. Kudüs’ün 
kişisel hesaplar adına, ideolojik fanatizm 
adına işgalcilere peşkeş çekilmesine asla 
rıza göstermeyeceğiz. Tehditlerden kork-
madan, binlerce yıla sâri vakarımızdan 
taviz vermeden, tarih bilmez, edep bilmez, 

diplomasi bilmez densizlerin bühtanla-
rına aldırmadan hakkımızı arayacağız. 
Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de, 
Ortodoksların da, Katoliklerin de Kudüs 
üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz 
savunacağız. Silm şehri, barış şehri, Pey-
gamberler şehri Kudüs’ü kan gölüne çe-
virmek isteyenlere kesinlikle fırsat verme-
yeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün 
olan en geniş zeminde yürütecek ve zafere 
taşıyacağız. 

Değerli kardeşlerim,

AK Parti Şırnak İl Kongresi’nin şehrimiz i-
çin, ülkemiz, milletimiz için, elbette gözbe-
beğimiz, ilk kıblemiz Kudüs için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar AK Parti Şırnak teşkilatları-
mızda görev alan tüm kardeşlerime emek-
leri, gayretleri için şükranlarımı sunuyo-
rum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Yüce 
Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum. 
Bugün Kongremizde bayrağı devralacak 
arkadaşlarımıza Rabbim’den muvaffaki-
yetler diliyorum.

Bugün Hakkari’yle 15’inci, Bartın’la 16’ncı 
ve şimdi burada Şırnak’la beraber 17’nci 
il kongremizi de yapmış oluyoruz. Şırnak, 
bizzat katıldığım 12’nci il kongremizdir. 
Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde di-
ğer il kongrelerimizi de yapacak, akabinde 
gerçekleştireceğimiz büyük kongremizle 
birlikte 2019 yılındaki seçimlere, yenilen-
miş, tazelenmiş olarak çok daha kuvvetli 
bir şekilde gireceğiz. 2019’a kadar olan 
süreyi her açıdan çok iyi değerlendirme-
miz gerekiyor. Gençlik kollarımızla, kadın 
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kollarımızla, ara kademelerimizle bir biri-
mize kenetlenerek çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz.

Her zaman ifade ettiğim gibi biz sıradan 
bir parti değiliz, olamayız. Biz milletimizi 
sadece seçimden seçime hatırlayan, vatan-
daşın kapısını sadece oy için çalan parti-
lerden biri kesinlikle olamayız. AK Parti,  
günün 24 saati, haftanın 7 günü milletin 
derdiyle dertlenen bir partidir. AK Parti, 
tek hedefi hiçbir ayrım yapmadan ülkeye 
ve millete hizmet etmek olan bir partidir. 
Bu hareket bir dava, bir gönül hareketidir. 
Biz siyasette ikbal için değil; milletimi-
ze hizmet için varız. Biz millete efendilik 
değil, hizmetkârlık yapmaya talibiz. Kol-
tukların, payelerin, makam ve mevkilerin 
geçici olduğunu, bunların hepsinin de biz-
lere verilmiş bir emanet olduğunu bilerek 
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Eski arkadaş-
larımızın tecrübelerinden, yeni arkadaşla-
rımızın heyecanından istifade ederek, asıl 
meselenin geride hoş bir sada bırakmak ol-
duğunun bilinciyle çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz.

16 Nisan halkoylamasında Şırnak’ta yüz-
de 28,3 oranında bir EVET oyu elde ede-
bildiğimizi görüyorum. Burada problemi 
Şırnaklılarda değil elbette kendimizde 
arayacağız. Demek ki kendimizi buradaki 
kardeşlerimize yeterince anlatamamışız, 
yeterince çalışamamışız. Gayret gösterdi-
ğimizde, vatandaşlarımıza hedeflerimizi, 
projelerimizi layıkıyla anlattığımızda, in-
şallah Şırnak’ta bambaşka bir tablo ile kar-
şılaşacağımıza inanıyorum.

Terör örgünün siyasi uzantılarının ne 
bu millete, ne Kürt kardeşlerime, ne de 
Şırnak’a verebilecek bir şeyleri olmadığı 
artık ayan-beyan ortaya çıktı. Bölücü örgü-
te müzahir parti, daha önceki seçimlerde 
baskıyla, tehditle elde ettiği oyları, gitti 
eski Türkiye’nin faşist kafalı seçkinleri-
ne peşkeş çekti. Bu parti, demokrasinin 
imkânlarını kullanarak sizleri her plat-
formda temsil etmek yerine, gitti iradesini 
Kandil’deki terör baronlarına teslim etti. 
Öyle ki bu partinin, demokrasi ve kalkın-
ma mücadelesini meşru zeminde yürüt-
mek yerine, FETÖ dâhil tüm şer odaklarıy-
la işbirliği yaptığını gördük. Belediye bina-
larının arka kapılardan aldıkları FETÖ’nün 
elebaşlarıyla, iktidarı devirmek için ne tür 
kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şa-
hitlik ettik. Türkiye partisi yerine, Türkiye 
düşmanı, millet düşmanı çevrelerin koltuk 
değneği olanlarla bizim ne konuşacak sö-
zümüz, ne yürüyecek yolumuz yoktur.

Bölücü Terör Örgütünün 
Tehditlerine Rağmen Şırnak’a  
9,5 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Milletvekilliği dokunulmazlığını terörist-
lere kalkan olmak için kullanan, belediye 
araçlarını teröristlere tahsis eden bir an-
layışın, bu ülkeye verebileceği hiçbir şey 
bulunmadığı açıktır. Milletimizin kendile-
rine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanla-
rın, CHP’nin oyuncağı olanların, terörist-
ler karşısında onurlu bir duruş sergileme-
yenlerin artık Kürt kardeşlerim nazarında 
hiçbir itibarının kalmadığına inanıyorum. 
2019 seçimlerinde, yoldaşları CHP ile bera-
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ber, inşallah bunların da siyasi ömürlerini 
doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden, 
ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu 
iki faşist partiyi de layık oldukları yere, ta-
rihin çöplüğüne yollamanızı bekliyoruz. 
2023 Türkiye’sinde bu anlayışların hiçbi-
ri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 
2023 Türkiye’si, demokraside ve ekonomi-
de sınıf atladığımız, her bakımdan muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız 
bir Türkiye olacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Ziya Paşa “Ayinesi iştir kişinin lafa bakıl-
maz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” 
diyor. Biz kendimizi lafla değil, son 15 sene 
içerisinde ortaya koyduğumuz eserlerle, ül-
kemize çağ atlatan projelerle gösteriyoruz. 
Şırnak, 1990’ların Türkiye’si ile AK Parti 
dönemi Türkiye’sinin karşılaştırmasını en 
iyi yapabilecek olan illerimizden biridir. 
Sizler sokaklarında korkunun kol gezdiği, 
vatandaşına tepeden bakan, yasakçı, baskı-
cı eski devletini de, bugünün “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket eden 
yönetimini de çok iyi biliyorsunuz.

Geçtiğimiz 15 yılda, sadece sağlık, eğitim, 
ticaret, ulaşımda değil; demokraside, hak 
ve hürriyetlerde de çığır açan reformlara 
imza attık. Bölücü terör örgütünün teh-
ditlerine rağmen, son 15 yılda Şırnak’a 
toplam 9,5 milyar lira tutarında yatırım 
yaptık. Yaklaşık 3 bin derslik, bin öğrenci 
kapasiteli yükseköğrenim yurtları, 7 adet 
spor tesisi inşa ettik. Hepsinden önemlisi 
Şırnak’a modern bir üniversite kazandır-
dık. Artık Şırnaklı evlatlarımız üniversite 

eğitimlerini maddi imkânsızlıklar dolayı-
sıyla ertelemek zorunda kalmıyor. Çocuk-
larımız, kendi şehirlerinde veya yakın yer-
lerde, harç ödemeden, başvuran herkesin 
alabildiği burs veya kredi imkânıyla, ülke-
mizin dört bir yanından gelen arkadaşla-
rıyla birlikte üniversite eğitimi alıyor. On-
lar evlatlarınızı terör örgütünün saflarına 
gönderip hayatlarını karartırken, biz ço-
cuklarımıza kendilerine en güzel geleceği 
kurabilmeleri için eğitim imkânları sağla-
dık. Aramızdaki fark, işte budur.

Aynı şeklide, Şırnak’a, Cizre’ye, Silopi’ye, 
İdil’e, Uludere’ye, Güçlükonak’a devlet 
hastaneleri yaptık. Şırnak Merkez Devlet 
Hastanesine 75 yataklı Kadın Doğum ve 
Çocuk ek binası yaparak, hastanemizi bü-
yütüyoruz.

Bölücü terör örgütünün çukur eylemle-
rinde çok zarar gören illerimizden biri de 
Şırnak’tır. Terör örgütü ev, işyeri, kamu 
binası olarak tam 48 bin bağımsız birimi 
tahrip etti. Bunlardan 27 tanesi de cami, 
müftülük ve Kur’an Kursudur. Çünkü bun-
ların dinimizle, Müslümanlıkla uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Şimdi biz Şırnak 
merkezde, Silopi’de, İdil’de ve Cizre’de te-
rör örgütünün yakıp yıktığı her yeri ayağa 
kaldırıyoruz. Bugüne kadar Şırnak’taki va-
tandaşlarımıza 551 milyon lira kira yardı-
mı yaptık. 10 bin 684 ev, işyeri, kamu hiz-
met birimi inşa ettik. 616 kilometre içme-
suyu şebekesi, 175 kilometre kanalizasyon 
şebekesi döşedik. Bütün bunları yaparken, 
hiçbir vatandaşımızın kalbini kırmadık, 
kendisi rızası dışında bir işe zorlamadık. 
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Buna rağmen, bazılarının fitne çıkartma 
peşinde olduklarını biliyoruz. Bakınız, 
medeni bir şehirde yaşamak demek, kana-
lizasyonuyla, suyuyla, yoluyla, çevre düze-
niyle, sosyal tesisleriyle modern yerleşim 
alanları demektir. TOKİ projeleri, ülke-
mizin her yerinde olduğu gibi burada da, 
insanlarımıza en uygun şartlarda en ileri, 
en medeni imkânları sağlamayı amaçlı-
yor. Milletimizin sefaletinden, kötü hayat 
şartlarından, fakirliğinden kendilerine is-
tismar alanı oluşturmaya çalışanlar için, 
bu projeler adeta bir kâbus gibidir. Çünkü 
tüm istismar malzemeleri ellerinden alını-
yor. Onun için, TOKİ konutlarında, ağız ta-
dıyla, güle güle oturun, evlatlarınızı en iyi 
şartlarda büyütün. Bu imkânların hepsi de 
sizlere, analarınızın ak sütü gibi helaldir. 

2002 yılına kadar Şırnak’ta sadece 26 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz bu-
na 160 kilometre daha ekleyerek, toplam 
uzunluğu 186 kilometreye çıkardık. 

Bizim İçin İstanbul, Ankara  
Ne Kadar Önemliyse, Şırnak da  
O Kadar Önemlidir

Sizlere soruyorum, Şırnak’a kayyum a-
tanmadan önce belediyeler acaba ne yap-
mışlardı? Her tarafa hendek kazmışlardı! 
Sokaklar, caddeler çöpten, pislikten geçil-
miyordu. Benim Şırnaklı, Cizreli, Silopili, 
Uludereli kardeşlerime böyle şehirler yakı-
şır mı? Ama onlar, tüm Şırnaklı kardeşleri-
me zulmettiler. Ama artık o günler geride 
kaldı, şimdi hizmet zamanıdır. 

2013 yılında hizmetinize sunduğumuz Şe-
rafettin Elçi Havalimanı’nın yolcu trafiği 
açıldığı günden beri sürekli artıyor. 2013 
yılında 39 bin olan yolcu trafiği, 2016 yı-
lında 241 bine, 2017 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle ise 305 bine ulaştı.

Cizre Projesi Nusaybin-Cizre-İdil Ovala-
rı Sulamaları Kısmı ile Şırnak’ta 745 bin 
dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silopi 
Ovası Sulaması ile de 274 bin dekar araziyi 
suya kavuşturacağız. 

Bizim için İstanbul, Ankara, İzmir ne kadar 
önemliyse Şırnak da o kadar önemlidir. Te-
rör gölgesi ülkemizin üzerinden kalktıkça, 
Şırnak’la beraber tüm şehirlerimizin kalkın-
masına daha fazla kaynak aktarabileceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye terörle mücadelesini, kararlı ama 
aynı zamanda hukuk içinde, demokrasi 
çerçevesinde yürüten bir devlettir. Terörle 
mücadele adı altında kendi vatandaşlarına 
yapmadık eziyetleri bırakmayan ülkeleri, 
bu yüzden yaşanan yıkımları, çekilen acı-
ları yakın çevremizde hep birlikte görüyo-
ruz. Ülkemizde de aynı görüntüleri ortaya 
çıkarmak isteyenler oldu. Milletimizle, ö-
zellikle de siz bölge halkıyla el ele verip, bu 
kötü niyetlilerin, bu hainlerin heveslerini 
kursaklarında bıraktık. FETÖ’den DEAŞ’a, 
PKK’dan DHKP-C’ye kadar birliğimizi, dir-
liğimizi, geleceğimizi tehdit eden tüm şer 
şebekelerinin kökünü kazıdık, kazıyoruz. 
Sokaktaki masumları, sabah namazına gi-
den imamları, evine helal rızık götürmeye 
çalışan esnafı, şantiyedeki işçiyi, okuldaki 
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çocuğu vahşice katleden; camileri, talebe 
yurtlarını, işyerlerini yakan, milli bekamı-
za kast eden bu hainlerin hepsinin de üste-
sinden geleceğiz.

Millet olarak terör “ur”unu artık bu ülke-
nin dağlarından, şehirlerinden, mezrala-
rından söküp atmamız gerekiyor. Allah’a 
hamdolsun geçtiğimiz 2,5 yıl içinde bu 
noktada çok ciddi başarılar elde ettik. 
Çukur eylemleriyle bölgedeki Kürt kar-
deşlerimizin hayatını zindana çeviren bö-
lücü terör örgütünü, vatandaşlarımızın 
desteğiyle, açtıkları hendeklere gömdük. 
Yaz-kış, dağ-taş demeden operasyonları-
mız sürüyor. İnsansız hava araçlarımız ile 
saklandıkları inlerini başlarına geçiyoruz. 
Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük he-
zimetini yaşıyor.

Aynı şekilde belediyeleri terör örgütünün 
şubesi yapanlarla da hukuk içinde müca-
delemizi yürütüyoruz. Bu milletin tek bir 
kuruşunu dahi dağdaki terör baronlarına 
peşkeş çektirmemeye kararlıyız. Bugün 
artık para teröre değil, hizmete gidiyor. 
Şırnak’ın kaynakları, Kandil’deki katillere 
peşkeş çekilmek yerine, yol olarak, asfalt 
olarak, temizlik hizmeti olarak, kanalizas-
yon ve içmesuyu tesisi olarak, diğer hizmet 
olarak vatandaşlarımızın emrine sunulu-
yor. Belediyeler artık terör örgütlerine ta-
şeronluk değil, yöre halkına hizmetkârlık 
yapıyor. Çünkü belediyenin görevi budur; 
belediyenin siyaseti hizmet siyasetidir. Be-
lediyeyi başka işler için kullananlara, en 
başta sizler karşı çıkmalısınız. Biz terörle 
mücadele ettikçe, sizler terörle mücadele 
ettikçe buralar birer turizm, yatırım ve ca-

zibe merkezine dönüşüyor. Bakınız, birkaç 
gün önce Cizre’de büyük bir özel sektör ya-
tırımının açılışı yapıldı. Beş yıldızlı bir otel 
hizmete açıldı. Ben bunları sadece bir baş-
langıç olarak görüyorum. İnşallah burada-
ki güvenlik ortamı geliştikçe, yatırımcıları-
mızın bölgeye olan ilgisinin de katlanarak 
artacağına inanıyorum.

Şırnaklı kardeşlerimiz devletlerinin yanın-
da durdukça,  terörün zehirli otları asla bu 
topraklarda boy veremeyecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, tüm bölgede barışın, 
istikrarın, adalet ve demokrasinin temi-
natı olmaya devam edecektir. Yeter ki biz 
Rabia’mızdan taviz vermeyelim. Yeter ki 
biz “Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek 
BayraK” ilkeleri etrafında birleşelim.

Günümüz kutlu olsun, Kongremiz hayırlar 
vesile olsun inşallah. Sağ olun, var olun.
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AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
geleceğimizin teminatı sevgili gençler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle, has-
retle selamlıyorum.

Biraz önce Sinoplu kardeşlerimin meydan-
daki heyecanından çok etkilendim. Ma-

şallah Sinop’ta bugüne kadar görülmemiş 
bir miting yaptık. Öyle anlıyorum ki, 2019 
Sinop’ta bir başka yıl olacak.

Selçuklu’nun, Osmanlı’nın şehri Sinop… 
Evliya Çelebi’nin, Kâtip Çelebi’nin, İbni 
Batuta’nın güzelliğiyle övdüğü Sinop… 
Seyit Bilallerin, Sarı Saltukluların, Se-
yit Ali Reis’in şehri Sinop… Büyük İslam 

2019 Seçimlerinde,  
Türkiye’nin Önümüzdeki Bir 
Asrına İstikamet Çizilecektir 

AK Parti Sinop İl Kongresi | Sinop | 30 Aralık 2017
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âlimi Mahmut Kefevi Hazretlerinin şehri 
Sinop… Dava adamı, gönül insanı, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 54’üncünü Baş-
bakanı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan 
Hocamızın şehri Sinop… 15 Temmuz şe-
hidi Ömer Can Açıkgöz’ün şehri Sinop… 
Şehitlerin, gazilerin, vatan topraklarını 
kanlarıyla sulayan nice isimsiz kahra-
manın şehri Sinop… Bugün seni gönül-
den selamlıyorum… Ayancık’ı, Boyabat’ı, 
Dikmen’i, Durağan’ı, Erfelek’i, Gerze’yi, 
Saraydüzü’nü, Türkeli’ni, oralardaki tüm 
vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. 
Karadeniz’in incisi Sinop’un tüm ilçele-
rindeki, köylerindeki kardeşlerime bura-
dan muhabbetlerimi iletiyorum.

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle 
buluşmanın, kucaklaşmanın bahtiyarlığı-
nı yaşıyorum. Bugün bizi muhabbetle bağ-
rına basan tüm Sinoplu vatandaşlarıma 
gönülden teşekkür ediyorum. Biliyorum a-
rayı çok uzaktık… Biliyorum uzun zaman-
dır bir araya gelemedik… Uzun süredir yüz 
yüze, gönül gönüle doyasıya muhabbet 
edemedik… Ama emin olun Sinop’u hiç ak-
lımızdan çıkarmadık. Hiçbir zaman Sinop-
lu kardeşlerimizi asla ihmal etmedik. Hem 
muhtarlarımızla, hem teşkilatımızla yaptı-
ğımız toplantılarda sizleri sorduk, sizlerin 
meseleleriyle hemhal olduk. İnşallah bun-
dan sonra Rabbim sağlık, kuvvet ve imkân 
verdikçe daha sık bir araya geleceğiz. İnşal-
lah bundan sonra daha çok görüşecek, bir 
daha arayı bu kadar açamayacağız.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Sinop’ta hem il kongremizi gerçek-
leştirmek, hem de sizlere teşekkürlerimizi 

iletmek için bulunuyoruz. Öncelikle 10 
Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimle-
rinde yüzde 62 oy oranıyla şahsımı Cum-
hurbaşkanlığı makamına layık gören tüm 
Sinoplu vatandaşlarıma şükranlarımı su-
nuyorum. Aynı şekilde 16 Nisan Halkoy-
lamasında yüzde 58 ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine EVET diyen bütün 
Sinoplu kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Hem 10 Ağustos, hem de 16 Nisan’da, yüz-
de 84 gibi rekor düzeyde bir oy oranıyla 
destan yazan Durağan ilçemize özellikle 
teşekkür ediyorum.

Sizler, Türkiye’nin önünde çok farklı bir 
dönemin açılmasına vesile oldunuz. Sizler, 
siyasi tarihimizin bu en kritik seçimlerin-
de tavrınızı demokrasiden, istikrardan ve 
milli iradeden yana belirlediniz. Sizler, çok 
güçlü bir şekilde Türkiye’nin istikbaline, 
milletimizin bin yıllık kardeşliğine sahip 
çıktınız. Sevginize, coşkunuza, ahde vefa-
nıza, heyecanınıza teşekkür ediyorum. Siz 
bugüne kadar, bu kardeşinizden desteğini-
zi esirgemediniz, bizi asla mahcup etmedi-
niz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim 
yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim 
eylesin.

Sinop’a 10 Milyar Lira Tutarında 
Yatırım Yaptık

Kardeşlerim,

Sinoplu kardeşlerimizin bu desteğine, bu 
teveccühüne mazhar olmak için biz de 
büyük çaba harcıyoruz. Sinop için, tüm 
Türkiye için, 80 milyonun huzur ve esen-
liği için gecemizi gündüzümüze katarak 
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çalışıyoruz. “Aşkınan çalışan yorulmaz” 
diyerek, evlatlarımıza daha müreffeh, da-
ha güçlü bir ülke bırakmak için var gücü-
müzle gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki, 
bizim çektiğimiz çileleri yavrularımız, to-
runlarımız çekmesin. İşte onun için 2053-
2071 diyoruz. 

Sinop, geçmiş ile bugünün mukayesesini 
en iyi yapabilecek şehirlerimizden biri-
dir. Sinop’a son 15 yılda toplam 10 mil-
yar lira tutarında yatırım yaptık. Mevcut 
okullarımızı yenilemekle kalmadık, ye-
ni okullar, derslikler inşa ettik. Bugün 9 
Fakültesi, 6 Meslek Yüksekokulu, 11 bin 
öğrencisiyle bölgesinin çekim merkezine 
dönüşen Sinop Üniversitesini şehrimize 
kazandırdık. Bu öğrencilerimiz barınma 
sorunu yaşamasın diye 1.415 kişi kapasi-
teli yükseköğrenim yurtları yaptık. Spor 
salonları, atletizm pistleri, futbol sahala-
rı gibi komplekslerden oluşan toplam 15 
adet spor tesisi inşa ettik.

Sağlıkta 5 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 
250 yataklı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi-
ne bir ek bina yaparak hastanemizi büyütü-
yoruz. Bu hastanemizle birlikte Sinop’ta 4 
adet sağlık yatırımımızın inşa sürüyor.

2002 yılına kadar Sinop’ta sadece 4 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
119 kilometre daha ekleyerek 123 kilo-
metreye çıkardık. Sinop’ta yapımı devam 
eden maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan 8 
adet yol projemiz bulunuyor. Biz bu mille-
te efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya 
geldik. Peki Bay Kemal’in böyle bir derdi 
var mı? O, tankları gördüğü zaman hemen 

kaçıveriyor. Nereye kaçıyor? Bakırköy Be-
lediye Başkanı’nın evine… 

Havalimanımızı yıllık 2 milyon yolcu ka-
pasiteli bir hale dönüştürmek için yeni bir 
terminal binası yaparak büyüttük. 2008 yı-
lında 14 bin olan yolcu trafiği 2016 yılında 
91 bine, bu yılın Kasım ayı sonu itibariyle 
de 139 bini ulaştı. Soruyorum, 20 yıl önce, 
Sinop’a böyle bir havalimanı yapılacak de-
nilse kim inanırdı? Ama biz yaptık. Niye? 
Yol medeniyettir. 

35 yerleşim yerine içmesuyu sağladık, 5 
baraj inşa ettik, 47 bin dekar araziyi sula-
maya açtık. 2014 yılında hizmete aldığı-
mız Erfelek Barajı Sulaması ile 29 bin de-
kar araziyi suyla buluşturduk. Bunları kim 
yaptı? Çevre ve Orman Bakanı Veysel Hoca 
işin başını çekti, devam ediyoruz. Niye? Su 
medeniyettir. İnşaatı devam eden Saraydü-
zü Barajı Sulaması ile 22 bin dekar arazi 
suyla buluşacak. Boyabat Ilıksu ve Türkeli 
Zimari Barajlarının inşaat çalışmaları hız-
la devam ediyor. 

Batı Karadeniz Gelişim Projesi kapsamında 
bölgemize 2019 yılı sonuna kadar 12,5 mil-
yar liralık yatırım yapacağız. Sinoplu çiftçile-
rimize son 15 yılda 161 milyon liralık tarım-
sal destek verdik. Hey Bay Kemal, “Çiftçi aç” 
diyorsun. Doğru konuş, yalan söylüyorsun. 
Çiftçiye ne verildiğini gel de, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanımız Sayın Fakıbaba’ya 
bir sor. Ama sormak işine gelmiyor. 

Sinop-Ayancık-Çatalzeytin Yolunun, 23 ki-
lometre uzunluğundaki kesimlerinde ya-
pım çalışmalarına 2015 yılında başladık. 
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Ayrıca bazı köy yollarımızdaki sıkıntıları 
da peyderpey gidereceğiz.

Önümüzdeki Yıl İçin Asgari 
Ücreti Yüzde 14,2 Oranında 
Artırdık

Sinop’la birlikte ülkemizin tüm mesele-
lerinin çözümü için de gece gündüz çalı-
şıyoruz. İşte dün, asgari ücret açıklandı. 
2002 yılında hükümete geldiğimizde 184 
lira olan asgari ücreti, bu yıl 1.404 liraya 
çıkarmıştık. Önümüzdeki yıl için bu asgari 
ücreti yüzde 14,2 oranında, yani yaklaşık 
200 liralık bir artışla 1.603 liraya yüksel-
tiyoruz. Bu rakam asgari ücretlinin evli 
olmasına, çocuklarının sayısına göre 100 
lira daha artabiliyor. Böylece 16 yılda asga-
ri ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. İs-
tihdamı teşvik etmek için, bu asgari ücrete 
100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. 

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zengin-
leştikçe bundan 80 milyon vatandaşımızın 
tamamı, 81 vilayetimizin her biri payına 
düşeni alacaktır. Kişi başına düşen milli 
gelirimiz 3 bin 500 dolarken asgari ücret 
184 liraydı. Bugün kişi başına milli geliri-
miz 11 bin dolar, asgari ücret çok daha bü-
yük bir artışla 1.603 liraya yükseldi. Milli 
gelirimiz 2023 için hedeflediğimiz 25 bin 
dolara ulaştığında, asgari ücretin nereye 
çıkacağını varın siz hesap edin. Bu asgari 
ücretin ülkemize, çalışanlarımıza, işveren-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bizim için siyaset bir amaç değil araçtır. 
Bizim için siyaset ikbal, makam ve mevki 
kapısı değil; millete hizmet etmenin, ülke-
mizi layık olduğu seviyelere taşımanın bir 
vasıtasıdır. Bir taraftan ülkemizi her alan-
da kalkındırmanın mücadelesini verirken, 
aynı zamanda Türkiye’nin itibarına itibar 
katıyoruz. Türkiye, son 15 yılda hangi so-
rumluluğu üstlenmişse, hepsinin de hak-
kını fazlasıyla vermiştir. Türkiye hangi 
uluslararası örgütün dönem başkanlığını 
yapmışsa, hepsine de damgasını vurmuş-
tur. 2009-2010 dönemi arasında Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine se-
çildik, dünyadaki tüm mazlumların sesi 
olduk. 2015 yılında dünyanın en gelişmiş 
20 ülkesini temsil eden G-20’nin dönem 
Başkanlığını üstlendik, merhametli büyü-
menin ve adaletin savunuculuğunu yap-
tık. G-20 bünyesinde gençlere ve kadınlara 
yönelik gerçekleştirdiğimiz politikalarla 
tüm ülkelerin takdirini kazandık. 

2016 yılından beri de dünyanın Birleşmiş 
Milletlerden sonraki en büyük uluslararası 
kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
Dönem Başkanlığını yürütüyoruz. İslam 
dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, 
kardeş kavgasının önüne geçmek için yo-
ğun gayret sarf ediyoruz. Filistin meselesi 
başta olmak üzere Müslümanların on yıl-
lardır kanayan yaralarını sarmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Kudüs’ü hedef alan 
bir adım üzerine, 13 Aralık’ta İstanbul’da 
düzenlediğimiz tarihi zirve, İslam dün-
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yası açısından bir dönüm noktası oldu. 
Böylece İslam dünyası Kudüs’e sahip çık-
tığını, Filistinlilerin asla yalnız olmadı-
ğını İstanbul’dan tüm dünyaya ilan etti. 
Türkiye’nin Filistin’deki başkenti neresi-
dir? Kudüs’tür. Ardından Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’ndaki tarihi oylamayla, 
Amerikan yönetiminin Kudüs’le ilgili al-
dığı kararın hukuksuzluğu en üst düzeyde 
tescil edildi. 3 hafta gibi çok kısa süre içeri-
sinde, dostlarımızın ve kardeşlerimizin de 
desteğiyle hamdolsun gerçekten büyük bir 
diplomatik zafere imza attık.

Türkiye’nin, Kudüs konusundaki dik ve 
kararlı duruşunun dünyanın dört bir kö-
şesinde takdir edildiğini görüyoruz. Bil-
hassa Müslümanlar arasında ülkemize ve 
milletimize yönelik çok ciddi bir teveccüh 
yaşanıyor. Endonezya’dan Malezya’ya, 
Filistin’den Sudan’a, Mısır’a kadar halk, 
milletimize karşı sınır tanımayan bir coş-
ku ve heyecan besliyor.

Kudüs, sadece Türkiye’nin veya Müslü-
manların meselesi değildir. Kudüs, hem 
Müslümanların, hem Hristiyanların, hem 
de tüm insanlığın meselesidir. Kudüs me-
selesi konusunda İslam ülkelerinin ve 
Hristiyan ülkelerin liderlerini aradım. Bu 
konuda Sayın Papa Hazretleriyle de görüş-
tük. Papa Hazretleri 2014’te ülkemizi ziya-
ret etmişti. Biz de önümüzdeki günlerde 
Vatikan’a bir iadeyi ziyaret gerçekleştire-
ceğiz. Bu temaslarımız neticesi hamdolsun 
başarıyı yakaladık. 

Bu Millet, 15 Temmuz 
Kahramanlarına Küfür Edenleri 
2019’da Sandığa Gömecektir

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Su-
dan, Çad ve Tunus’ta kardeşlerimizin bu 
sevgisine bizzat şahit olduk. Ziyaret et-
tiğimiz ülkelerde, tıpkı Kastamonu’da, 
Sinop’ta olduğu gibi, onbinlerce insan elle-
rinde ülkemizin bayraklarıyla, kimi zaman 
gözlerinden yaşlar akarak bizi karşıladı-
lar; hasretle, coşkuyla bağırlarına bastılar. 
Programlarımız için gittiğimiz her yerde 
şahsımız nezdinde milletimize çok büyük 
bir muhabbet gösterildiğine şahit olduk. 
Bizler de gerek imzaladığımız ikili anlaş-
malarla, gerekse orada yaptığımız konuş-
malarla bu ilginin, bu beklentinin hakkını 
vermeye çalıştık. Her üç ülkeyle de, ticare-
timizi geliştirecek, beşeri bağlarımızı güç-
lendirecek, tüm tarafların kazançlı çıkaca-
ğı yeni işbirliği projeleri için mutabakata 
vardık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bun-
ların semerelerini almaya başlayacağız.

Her yurt dışı ziyaretimizde şu gerçeğe bir 
kez daha şahit oluyoruz. Kâinat boşluk 
kabul etmez. Gidemediğin yer senin de-
ğildir. Bu coğrafyalar, bizim yıllarca ihmal 
ettiğimiz, adeta sırtımızı döndüğümüz, bi-
rilerinin her fırsatta “Bizim ne işimiz var” 
dediği yerler. Bakıyorsunuz Çad ve Sudan 
gibi 5 asırlık bağlarımızın olduğu ülkelere, 
bugüne kadar Cumhurbaşkanı düzeyinde 
hiç ziyaret yapılmamış… Yeraltı-yerüstü 
kaynakları olarak çok zengin olmalarına 
rağmen, bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri 
uzun yıllar hiç gelişmemiş, ilerlememiş… 
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Ticari ilişkilerimiz 15 sene öncesine kadar 
yok mesabesinde kalmış… Hamdolsun na-
sıl yurt içinde ulaşılmadık yer bırakmıyor-
sak, yurt dışında da kapısını çalmadığımız 
kardeşimizi bırakmıyoruz. Ticaretten dip-
lomasiye kadar hemen her alanda bu atı-
lımlarımızın meyvelerini de topluyoruz.

Afrika’da, 2009 yılında 12 olan büyükel-
çilik sayımız şu an 39’a yükseldi. 2003 yı-
lında 5 milyar dolar olan Afrika-Türkiye 
ticaret hacmi geçtiğimiz sene 23,5 milyar 
doları aştı. Türkiye’nin Afrika’ya sattığı 
ürünlerin hem çeşidi hem de hacmi bü-
yüyor. Müteahhitlerimiz Afrika’nın birçok 
ülkesinde, havalimanı, yol, liman, kamu bi-
nası gibi milyar dolarlık projelere imza atı-
yor. Kıtanın dört bir tarafında bayrağımız 
gururla dalgalanıyor. 10-15 sene öncesine 
kadar ülkemizin adının dahi bilinmediği 
yerlerde hamdolsun bugün “Türkiye” de-
yince insanların gözleri parlıyor.

Değerli kardeşlerim,

Atalar “Her vakte bin bahane bulur, 
bînamaz olan” demişler. Çalışmakta, üret-
mekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte 
gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane 
üretir. Bunlar sabah-akşam sürekli millete 
umutsuzluk aşılarlar. İşlerini yapmak, taş 
üstüne taş koymak yerine ağızlarını her aç-
tıklarında birilerini eleştirirler. Vizyonsuz-
luklarını, beceriksizliklerini örtmek için 
yalanı, hakareti, iftirayı ortalığa boca et-
mekten çekinmezler. Siyaseti kendi seviye-
lerine düşürmek için her türlü ahlaksızlı-
ğı, her türlü edepsizliği yapmakta tereddüt 
etmezler. Bunlar, milletin sırtına kene gibi 

yapışan kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar 
Türkiye siyasetini, Türk demokrasisini iç-
lerindeki kir ve balçıkla kirleten bir avuç 
çapsızdır. Özellikle Ana muhalefet partisi 
içerisinde bu tarz tiplerin ciddi bir sayıya 
ulaştığını görüyoruz. Milletle, milletin de-
ğerleriyle en ufak bağı olmayan edep ve 
nezaket fukarası bu şahıslar, bizim burada 
dillendirmeye edebimizin el vermeyece-
ği hakaret ve galiz küfürlerle insanımıza 
saldırıyorlar. Şüphesiz milletimiz kimin 
kendisi için çalıştığını, kimin de FETÖ ve 
PKK gibi terör örgütlerine piyonluk yaptı-
ğını çok iyi görüyor, biliyor. Sandık önüne 
geldiğinde milletimizin bu hadsizlere, ya-
lan ve hakareti siyaset sanan bu ahlak fu-
karalarına hadlerini bildireceğinden emi-
niz. Milletimiz, nasıl 16 Nisan’da kendisini 
“İzmir’e denize dökmekten” bahsedenleri 
sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahra-
manlarına küfür edenleri de 2019’da aynı 
akıbete uğratacaktır. 

Elbette biz şimdiye kadar bu bunların se-
viyesine inmedik, inmeyeceğiz. Vakarımız-
dan, asaletimizden taviz vermeden, doğru 
bildiğimiz yolda milletimizin geleceği, 
ülkemizin huzuru için çalışmaya devam 
edeceğiz. 2019 seçimleri inşallah bir kez 
daha milli iradenin tecelli edeceği, mille-
te hizmet edenlerle, hakaret edenlerin ay-
rışacağı bir turnusol kâğıdı olacak. 2019 
seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanını, 
milletvekillerini ve belediye başkanlarını 
belirlemekle kalmayacağız. Bu seçimlerde 
aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki 
bir asrına istikamet çizecek bir yol harita-
sı da tespit edeceğiz. 2002’de başlattığımız 
ve bu güne kadar kararlılıkla sürdürdü-
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ğümüz millete hizmet seferberliğini, önü-
müzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşı-
yacağız. 2019 seçimleri en az 1950, 1983, 
1994, 2002 seçimleri kadar önemli, bu se-
çimler kadar belirleyici bir dönüm noktası 
olacaktır. İnşallah 2019’la beraber milleti-
mizin önünde yepyeni bir yol açılacaktır.

Kardeşlerim,

AK Parti kadrolarının 2019 seçimlerine 
işte bu bilinçle, bu şuurla hazırlanmala-
rı büyük önem arz ediyor: 2019’a giden 
süreçte teşkilatlarımızın uyanık olması, 
provokasyonlara asla gelmeden, fitne te-
şebbüslerine izin vermeden çalışmalarını 
yürütmesi gerekiyor. Biz diğer partiler gibi 
asla olamayız. Biz ana muhalefet gibi, üç 
kuruşluk menfaat için ülke ve millet düş-
manlarına payandalık yapamayız. Bizim, 
hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. 
Bizim medya baronlarına, terör ağalarına, 
siyaset mühendislerine minnet borcumuz 
yok. Biz siyasette “Hakk’ın ve halkın rızası-
nı” kazanmak için varız.

Biz bu makamlarda sadece ülkemize, mil-
letimize, tüm dünyadaki mazlum ve mağ-
durlara hizmet için bulunuyoruz. Bu can 
bu tende olduğu sürece de inşallah bu ni-
yetle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim bizi 
istikametten ayırmasın.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
AK Parti Sinop İl Kongresi’nin şehrimiz 
için, tüm Sinoplu kardeşlerim için, elbette 
ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum.

Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydın-
lık olsun inşallah. Sağ olun, var olun. 
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Sevgili Kastamonulular, AK Parti Teşki-
latlarımızın kıymetli mensupları, değerli 
dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum.

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından, bu-
gün bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bura-

dan Kastamonu’nun ilçelerindeki, köyle-
rindeki, mahallelerindeki her bir vatanda-
şıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 
Sözlerimin hemen başında 16 Nisan Hal-
koylamasında yüzde 65 ile Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine “EVET” diyen 
tüm Kastamonulu kardeşlerime şükranla-
rımı sunuyorum. 

Bölücü Terör Örgütünü 
Tepeleyeceğiz, Bu Süreçte Kimse 

Ayağımıza Dolaşmasın 

AK Parti Kastamonu İl Kongresi | Kastamonu | 30 Aralık 2017
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Salona gelmeden önce dışarıda çok büyük 
bir kalabalığa hitap ettim. Bu ne coşku, bu 
ne heyecan… Rabbim birliğimizi, beraber-
liğimizi daim kılsın. 

İnşallah 2019 yılında yapıcak seçimlerle 
Türkiye’miz yeni bir döneme girecek. İşte 
bu kongre, bütün o seçimleri idare edecek 
ekibin işbaşına geleceği kongredir.  

Kastamonu, bu duruşuyla ülkemizin is-
tiklal ve istikbal mücadelesine bir kez da-
ha sahip çıktığını gösterdi. Çanakkale’den 
Kurtuluş Savaşına kadar ülkemizin ihti-
yaç duyduğu her yerde tüm gücüyle, tüm 
imkânlarıyla, en önemlisi canıyla, mücade-
lenin en önünde yer alan Kastamonu’ya da 
böylesi yakışırdı. Kastamonu türkülerine 
baktığımızda, kiminin İstiklal Harbinde İz-
mir yolunda, kiminin Balkan Savaşlarında 
Bulgar dağlarında, kiminin Karadeniz’in 
karşı kıyısında Sivastopol önlerinde sergi-
lenen kahramanlıkları anlattığını görüyo-
ruz. Biliyorsunuz, Çanakkale için yapılan 
fedakârlığı anlatan o meşhur türkü de, as-
lında Kastamonu’ya aittir. 

“Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim evyah

Çanakkale içinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu

Oy gençliğim eyvah”

Evet, biz ülkemizi dün 7 düvelin tasallu-
tundan işte böyle kurtardık. Bugün de aynı 
mücadeleyi veriyoruz. Bugün Kastamonu 
bu mücadelenin en ön safında yer alıyor. 

Sen, Şehitlerimizin Yakınlarını 
Düşünmüyorsun da, FETÖ’cülerin 
Yakınlarını mı Düşünüyorsun?

Kardeşlerim,

Kastamonu’nun kadınları da, en az deli-
kanlıları, erkekleri kadar cesur oldukları-
nı daima ispatlamışlardır. Kurtuluş Sava-
şında Kastamonulu Şerife Bacı, kara-tipi-
ye-soğuğa aldırmadan cepheye cephane 
yetiştirmek için yola çıkıp şehit olmuştu. 
15 Temmuz gecesi de Kastamonulu Ayşe 
Aykaç kardeşimiz, darbecilerin tanklarına, 
uçaklarına, helikopterlerine, mermileri-
ne aldırmadan İstanbul’da sokağa çıktı ve 
Boğaziçi Köprüsünde şehadet mertebesine 
erişti. Bu köprünün adı artık 15 Temmuz 
Şehitleri Köprüsüdür. 

Maalesef bugün, ana muhalefetin başında-
ki zatın, bu köprüde şehit edilen 34 masum 
vatandaşımızın değil de, onları alçakça şe-
hit eden katillerin yanında saf tuttuğunu 
görüyoruz. Bu zat şimdi de, terör suçlusu 
mahkumlara yönelik hazırlanan Tek Tip 
Elbise Düzenlemesini eleştiriyor. “Ailele-
ri, onları tek tip elbisenin içinde görünce 
üzülecekler” diyor. Ya sen ne cins adamsın! 
Sen, 251 şehidimin ve 2 bin 193 gazimin 
yakınlarını düşünmüyorsun da, FETÖ’cü-
lerin yakınlarını mı düşünüyorsun? Bu 
şahıs, neden şehitlerimizi ve gazilerimizi 
düşünsün ki!  Zaten 15 Temmuz gecesi, 
darbeyi sığındığı evde televizyonlardan iz-
leyen birinden, başka türlü bir davranış da 
beklenmez. 
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Bu kişi, hayatının hiçbir döneminde ülke-
mizin, milletimizin, devletimizin hakkını-
hukukunu savunmadı. Tam tersine, hep 
fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde 
oldu.  Bu uğurda, bölücüsünden darbeci-
sine kadar tüm terör örgütlerine destek 
verdi. Bunlar, bölücülerin desteğiyle, bir 
tane Türk bayrağı açamadan Hakkari’de 
miting yaptılar. Onların kulağına üflediği, 
eline tutuşturduğu yalan-yanlış bilgilerle 
de muhalefet yaptığını sanıyor. Kendisi 
buraya gelirse, ona Ayşe Aykaç kardeşi-
mizi ve onunla birlikte Kastamonu’nun 
15 Temmuz’da verdiği 3 şehidine hesa-
bını sorun. Yolu buraya düştüğünde, ona 
Ankara’da ve İstanbul’da verdiğimiz 251 
şehidin, şehit ailelerimizin yaşadıkları acı-
nın hesabını sorun. Gazilerimizin hesabını 
sorun. Ülkemize verilen milyarlarca liralık 
maddi zararın hesabını sorun.  Kendisi-
ne, teröristler için Ankara’dan İstanbul’a 
yürürken, bir kez olsun yüreğinde şehit-
lerimizin, gazilerimizin, gözü yaşlı eşlerin 
sızısını hissedip hissetmediğini sorun.  15 
Temmuz gecesi, darbecilerin açtıkları yol-
dan çıkıp, sabaha kadar filim seyreder gibi 
saklandıkları yerlerde televizyondan olay-
ları izleyenler, bu sorulara elbette cevap 
veremezler. Daha da önemlisi, kalpleri na-
sır bağlamışların bu soruya verebilecekleri 
bir cevap zaten yoktur. Bu vesileyle, terörle 
mücadelede, sınır ötesi operasyonlarımız-
da ve darbe girişiminde verdiğimiz tüm 
şehitlerimize Rabbim’den rahmet, gazile-
rimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabbim 
hepinizden razı olsun…

Vazifeyi Devreden Kardeşlerim 
İçin Görev Bitmiş Değil

Kastamonulu kardeşlerim darbe girişi-
minde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine geçtiğimiz halkoylamasında gös-
terdikleri kararlı duruşu, 2019 yılında, in-
şallah bir adım daha öteye taşıyacaklardır. 
Bugün buradaki birlikteliğimizi, büyük ve 
güçlü Türkiye mücadelemizin çok önem-
li bir dönüm noktası olarak görüyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, tüm Kastamo-
nulu kardeşlerim için, daha önemlisi ül-
kemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Kastamonu Teş-
kilatımızda görev alan tüm kardeşlerime 
emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için 
teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugü-
ne kadar AK Parti Kastamonu teşkilatları-
mızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete 
irtihal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet 
ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi dev-
reden dava arkadaşlarıma partim adına 
teşekkür ediyor, bayrağı devralan kardeş-
lerime de Mevla’dan muvaffakiyetler te-
menni ediyorum. Tabi vazifeyi devreden 
kardeşlerim için görev bitmiş değil. Gerek 
görevi devralan kardeşlerim, gerek devre-
den kardeşlerim yine beraber çalışmaya 
devam edecekler. Çünkü bizde ayrılık gay-
rılık yoktur. Bu bir bayrak yarışı, bayrağı 
devrediyoruz. Kim için? Aynı takım için. 

Kardeşlerim,

Restore ederek yeniden şehrimize kazan-
dırdığımız Nasrullah Kadı Camiinin kür-
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süsünden tüm Türkiye’ye birlik ve bera-
berlik telkini yapan Mehmet Akif Ersoy’un 
çağrısı, Kastamonu’da hala yankılanıyor. 
Merhum Mehmet Akif ’in, 1920 yılında, 
“Müslüman yurdunu her yerde felaket 
vurdu” diyerek ifade ettiği sancılar, maa-
lesef, bugün hala tüm şiddetiyle yaşanıyor. 
Türkiye olarak biz de, özellikle geçtiğimiz 
4-5 yıl içinde pek çok saldırıya maruz kal-
dık. Bu uğurda, bölücü terör örgütünden 
FETÖ ihanet çetesine, ekonomik tetikçi-
lerden toplumsal kaos mühendislerine ka-
dar pek çok farklı araç harekete geçirildi. 
Hamdolsun, milletimizle birlikte bunların 
hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 

Ancak, Türk Milletinin gösterdiği diraye-
ti, kararlılığı, cesareti ortaya koyamayan 
da oldu. Suriye halkının, kendi iradesine 
sahip çıkmak için başlattığı mücadele, 
terör örgütleri ve onları destekleyen güç-
ler eliyle büyük bir felaketle neticelendi. 
Benzer bir durum Irak’ta karşımıza çıktı. 
Coğrafyamızın bu kadim bölgesi, özbeöz 
kardeşlerimizin yaşadığı şehirler yerle 
yeksan edildi. Halep’in, Kerkük’ün acısı 
hala tüm canlılığıyla yüreğimizdedir. Su-
riye halkına, önce kendi vatandaşlarına 
devlet terörü uygulayan zalim yönetimin 
baskısıyla, ardından DEAŞ zulmüyle, şim-
di PKK’nın uzantısı örgütler eliyle adeta 
kan kusturuluyor. 

Ülkemizde 3 milyonun üzerindeki Suriye-
liyi misafir ederek, kardeşlerimizin çektiği 
acıyı bir nebze azaltmaya çalıştık. Hani bül-
bülü altın kafese koymuşlar, “İlle vatanım” 
demiş ya… Kendi evlerinden, yurtlarından 
uzak olan bu kardeşlerimiz için de, hiç 
şüphesiz, en doğrusu kendi vatanlarında 
yaşamaktır. İnşallah o günler de gelecektir. 

Türkiye olarak, güvenli hale getirdiğimiz 
Cerablus-El Bab arasındaki bölgeye, şu ana 
kadar 100 bine yakın kardeşimiz geri döne-
rek kendi evlerine kavuştu. İdlib bölgesin-
deki operasyonumuzu tamamlamamızla 
birlikte, buraya da önemli bir geri dönüş o-
lacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde, Afrin’i 
ve Münbiç’i teröristlerden arındırdığımız-
da, buraların asıl sahibi olan kardeşlerimiz 
evlerine yeniden kavuşacaklardır. Ardın-
dan Tel-Abyad ve Resulayn’dan başlayarak 
tüm sınır bölgelerimizi güvenli hale getire-
ceğiz. Hiç kimse bize, sadece Kilis’te, şehir 
nüfusundan daha fazla sığınmacı barınır-
ken, sınırın karşı tarafındaki güçlerin terör 
örgütü olmadığını iddia edemez.  Madem 
Suriye’de her şey güllük gülistanlık, 3 mil-
yonun üzerinde insan niye bizim toprakla-
rımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü, 
biz de, bu insanlar da biliyor ki, sınırın 
öte tarafında sadece örgüt isimleri, sade-
ce örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki… 
Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı 
DEAŞ’tı, bugün zalimin adı YPG-PYD’dir. 
Biz DEAŞ’a ne yaptıysak, bu örgüte de ay-
nısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın 
ötesini güvenli hale getireceğiz. 

Sözleriyle Özleri Arasında 
Benzerlik Olmayanlar,  
Bize Çok Zaman Kaybettirdi

Kardeşlerim,

Artık yüzümüze başka konuşulmasından, 
gözümüzün önünde başka işler yapılmasın-
dan bıktık, usandık. Yine Mehmet Akif ’in 
ifadesiyle, “Sözleriyle özleri arasında ben-
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zerlik olmayanlar” bize çok zaman kaybet-
tirdi. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere 
silah verilmeyeceği söylendiği günden beri, 
yüzlerce tır yeni silah Suriye’de sınırları-
mız boyunca dağıtılmakla kalınmadı, bir 
de önümüzdeki yılın bütçesine bu iş için 
ödenek konuldu. Aldığı bu destekten dolayı 
şımaran bölücü örgütün azgınlığı her geçen 
gün artıyor. Dolayısıyla artık sözün bittiği 
yerdeyiz. Bundan sonra sadece ve sadece 
icraata, uygulamaya bakacağız. 

Biz, Suriye’de Rusya ve İran’la nasıl çalışı-
yorsak, Amerika’yla da çalışmak istiyoruz. 
Sorun, Amerika’nın bizimle çalışmak iste-
yip istemediğidir. Şayet Amerika bizimle 
çalışırsa, memnun oluruz, birlikte neler 
yapabileceğimize bakarız. Bize bir adım 
atana, biz misliyle mukabele etmekten çe-
kinmeyiz. Esasen, aramızda çözemeyece-
ğimiz hiçbir sorun da yoktur. Biz Amerika 
ile NATO’da beraberiz, stratejik ortağız. 
Ancak ABD, stratejik ortağı ile birlikte ha-
reket etmiyor, terör örgütleriyle çalışıyor.  
İşte, vize krizini kendi kendilerine başlat-
tılar, yine kendi kendilerine bitirdiler. Su-
riye meselesinde aynısının olmaması için 
bir sebep yoktur. Ancak, bu ülke bizimle 
çalışmak istemezse de kendisi bilir. Bölge-
deki herkes şu gerçeği artık kabullenme-
lidir: Biz bu terör örgütünü, çok da uzak 
olmayan bir tarihte, öyle veya böyle tepe-
leyeceğiz. Talebimiz, bu süreçte kimsenin 
ayağımıza dolaşmamasıdır. 

Her zaman söylediğim gibi, birileri için Su-

riye ve Irak’ta yaşananlar taktik bir ham-
leden ibaret olabilir, bizim için buralarda 
atılan her adım beka meselesidir. Geçmişte 
bu coğrafyada bize karşı kurulan ve ade-
ta binlerce yıllık kardeşliğimize sırtımızı 
dönmemizi telkin eden tuzaklara artık ke-
sinlikle düşmeyeceğiz. İşte bu kararlılıkla 
diyoruz ki, biz sonuna kadar Suriye mese-
lesinin takipçisiyiz, biz sonuna kadar Irak 
meselesinin takipçisiyiz, biz sonuna kadar 
Libya meselesinin takipçisiyiz. Balkanlar, 
Kafkasya nasıl canımızın bir parçasıysa, 
bu bölge de yüreğimizden bir parçadır. 

Kastamonu türküsünde dediği gibi:

“Şu dağlar olmasaydı

Yaprağı solmasaydı

Ölüm Allah’ın emri

Ayrılık olmasaydı”

Ülkemizin fiziki sınırlarımızın dışında 
kalmış olsa da, gönül sınırlarımızın tam 
ortasındaki bu kardeşlerimizden bizi kim-
se ayıramaz. Bunun için, Suriye’deki terör 
örgütlerine hep diyoruz ki, “Bir gece ansı-
zın gelebiliriz”. Belki anlamamışlardır di-
ye, bir de Kastamonuların lisanıyla tekrar 
edelim: “Dikkat! daş dübebülü, ayı çıkabü-
lü…” Biz gelmeden, güvendiğiniz dağlara 
kar yağmadan siz pılınızı, pırtınızı bırakıp, 
çekip gidin. Çünkü biz geldiğimizde gide-
cek bir yeriniz olmayacaktır. 
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Bay Kemal’in Kayığına Binen Ar-
kadaşlarımız Var

Kardeşlerim,

Biz Türkiye’nin içeride ve dışarıda karşılaş-
tığı tüm sorunlara çareler ararken, birileri 
de ısrarla suni gündemler peşinde koşuyor. 
Bunun son örneğini, geçtiğimiz günlerde 
yayımlanan Kanun Hükmünde Kararna-
mede yer alan bir düzenlemede yaşadık. 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, o 
gece yaşanan hadiselerin ve yürütülen mü-
cadelenin hukuki altyapısını oluşturmak i-
çin pek çok Kanun Hükmünde Kararname 
yayımlandı, bazı kanunlar çıkartıldı. Me-
sela 27 Temmuz 2016 tarihinde, yani dar-
be girişiminden yaklaşık 2 hafta sonra bir 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarmışız. 
Bu kararnameyle, darbe girişimi ve bunun 
devamı niteliğindeki olaylarda görev alan 
kamu görevlilerinin, vazifelerini yerine 
getirirken aldıkları kararlar ve eylemleri-
nin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluk 
doğurmayacağı hükmünü getirdik. Üstelik 
bu kararname, Meclis’te görüşülerek yasa-
laşmıştır. Yani, tüm milletvekillerinin bu 
ifadeden ve içerdiği hükümden ayrıntılı 
bilgisi vardır. 

Benzer ifadeler, yine 15 Temmuz darbe 
girişimiyle ilgili şehitlik, gazilik, tazminat 
konuları düzenleyen çeşitli Kanun Hük-
münde Kararnamelerde de yer almıştır. 
Daha sonra, aynı hükümleri içeren dü-
zenlemeye, 15 Temmuz’da kahramanca 
ve cesaretle darbecilere karşı koyan sivil 
vatandaşlarımız için de ihtiyaç duyulduğu 

görülmüştür. Yayımlanan son Kanun Hük-
münde Kararnamede, daha önceki ifadele-
rin aynısıyla bu konuda bir düzenleme ya-
pılmıştır. Her nedense, bir anda büyük bir 
gürültü kopartıldı, tuhaf kampanyalar baş-
latıldı. Hatta hatta içimizden bazıları da bu 
kampanyaya katıldılar. Tabi üzüldük, yap-
mamaları gerekirdi. Ancak bu kampanya-
ya katılanlar, 16 Nisan Referandumunda 
da benzer bir tutumun içerisine girmişler 
ve “hayır” demişlerdi.  Güya onlar bu işle-
ri çok iyi biliyorlar… Bizler bir yolda dava 
arkadaşı ve gönüldaşı değil miyiz? Nasıl 
oluyor da gidip Bay Kemal’in kayığına bi-
niyorsunuz. Bu nasıl olur? 

Özellikle CHP’nin bazı milletvekilleri, her 
türlü terbiye, ahlak ve haysiyet çizgisinin 
dışına taşan sözlerle, güya hükümete, ama 
aslında milletimize hakaret etmeye baş-
ladılar. Hele ana muhalefetin bir Muğla 
milletvekili var ki, burada tekrarlamaktan 
hayâ edeceğim, utanç duyacağım ifadeler-
le milletimize saldırmıştır. Üstelik de güya 
hukukçu olan bu kişi, şu ana kadar çıkan 
hiçbir Kanun Hükmünde Kararnameyi 
okumamış… Meclis’te görülen yasadan da 
haberi yok. Çünkü aynı ifade hepsinde de 
var. Cehalet paçalarından, terbiyesizlik su-
ratından akıyor. Partisinin başındaki zata 
özenmiş olacak ki, bu şekilde ortaya atılıp, 
milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Ta-
bii biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok 
iyi bildiğimiz için, açıkçası yaptıkları ter-
biyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan, hiç 
beklediğimiz bazılarının da bu husumet 
kervanına katılmış olmasıdır. Birilerinin 
zil takıp oynamasına vesile oldukları için 
bu arkadaşlarımıza yazıklar olsun. Eğer 
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onlar zil takıp oynuyorsa, herhalde iyi yol-
da değilsiniz. 

Kardeşlerim,

Diyelim ki, bu kararnamede geçen ifade-
nin sıkıntısı yeni anlaşıldı… Yapılacak iş 
gayet basittir. İlgili yerlere bu görüşler ile-
tilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. 
Doğrusu budur. Bunun yerine, CHP’nin ve 
bir takım terör örgütlerinin sırf millete ha-
karet etmek için açtıkları bir yoldan gitme-
nin adı olsa olsa fırsatçılıktır. 

15 Temmuz gecesi tarihimizin en büyük 
destanlarından birini yazan milletimizi 
hedef alan saldırılara tahammül etmemiz 
söz konusu olamaz. Bu darbe teşebbüsü, 
tarihimizin en ahlaksız girişimiydi. Buna 
karşılık milletimizin bu ihaneti bastırma 
tarzı, tarihimizin en ilkeli, en onurlu, en 
gurur verici hadisesidir. Biz böyle bir mil-
letin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. 
Bunun için de meseleyi, kanun tekniği 
tartışmasından çıkartıp 15 Temmuz’u iti-
barsızlaştırma aracı haline dönüştürmeye 
çalışan herkesi FETÖ’nün, PKK’nın ve di-
ğer terör örgütlerinin değirmenine su ta-
şıyanlar olarak görüyorum. Biz üzerimize 
hendeğiyle, tankıyla, tüfeğiyle, arkasına al-
dığı 7 düveliyle gelen teröristlere eyvallah 
etmedik ki, bunlara edelim. 

Bir kez daha ifade ediyorum. Şayet ortada 
bir hata varsa düzeltilir, eksik varsa gide-
rilir, talep varsa karşılanır. Bunların hiçbi-
riyle ilgili sıkıntımız, kuru inadımız söz ko-
nusu değildir. Bizim tepkimiz, ülkemizin 
ve milletimizin bekasını temsil eden rabia-

mıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen 
sinsi destekleredir. Herkesi, Türkiye’nin 
içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun 
hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak 
durmaya davet ediyorum. 

Türkiye 2023 Hedeflerine 
Ulaşırken, Kastamonu da Bundan 
Hak Ettiği Payı Alacaktır

Biz milletimize hizmet aşkıyla, gecemizi 
gündüzümüze katarak çalıştık, çalışmaya 
devam ediyoruz. Kastamonu bunun kıy-
metini çok iyi bilir. Geçtiğimiz 15 yılda 
Kastamonu’ya 10 milyar liranın üzerinde 
yatırım yaptık. Kastamonu’yu, yılların öz-
lemi olan üniversitesine biz kavuşturduk. 
Sadece bununla kalmadık, 23 bini aşan 
öğrenci sayısıyla, yurtlarıyla, spor salon-
larıyla, tüm imkânlarıyla üniversitemizi 
bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik.  
Şehrimize 400 yataklı bir devlet hastanesi, 
ayrıca ilçelerimize 4 hastane kazandırdık. 
Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 47 
kilometreden 328 kilometreye çıkardık. 
Ilgaz Dağının aşılması çilesini sona er-
dirmek için, Kastamonu’ya ulaşımda bir 
devrim olan 15 Temmuz İstiklal Tünelini 
ve bağlantı yollarını kazandırdık.  İnşa et-
tiğimiz çok sayıda köprüyle, Kastamonu 
sınırları içindeki ulaşımı büyük ölçüde ra-
hatlattık. İnebolu yolu yarılandı, inşallah 
2020 yılına kadar tamamen bitecek. Çan-
kırı yolu da, yine bu tarihte tamamlanacak. 

Kastamonu’da “Adı var kendi yok” bir ha-
valimanı mevcuttu. Biz burayı aldık, pis-
tiyle, terminaliyle, yollarıyla modern bir 
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havalimanı haline getirdik. Geçtiğimiz yıl 
yolcu sayısı 108 bini buldu. 

TOKİ kanalıyla 2 bin konutu tamamladık, 
1.300’ünün inşası sürüyor. 

İnşa ettiğimiz barajlar, sulama tesisleri, 
diktiğimiz fidanlar ile Kastamonu’nun or-
manlarına, sularına bereket kattık.

Kastamonu 2018 yılı Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olarak ilan edildi. Bu vesileyle 
şehrimizde gerçekleştirilecek çok sayıda 
kültür faaliyetinin yanısıra, pek çok kalıcı 
yatırım da yapılacak. 

Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri, bu 
yatırımları kesintisiz bir şekilde sürdüre-
ceğiz. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşırken, 
Kastamonu da bundan hak ettiği payı inşal-
lah alacaktır. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri 
Türbesinin çevresinin iyi durumda olma-
dığını gördüm. Kastamonu’nun zenginleri, 
Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Türbesinin çev-
resindeki o tarihi konakları satın alıp resto-
re etmelidir. Sağolsunlar Belediye Başka-
nımız, orada bazı düzenlemelere gitti, ama 
istiyoruz ki bunlar biraz daha artmalıdır.

Biz milletimizle birlikte ekonomimizi ve 
demokrasimizi en ileri seviyeye ulaştır-
makta kararlıyız. Bu mücadelemizde bize 
destek veren herkesten Allah razı olsun. 
Destek vermeyenlerden tek talebimiz, 
“Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz”. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
kongremizde yeni görev alacak arkadaşla-
rımıza Rabbimden başarılar diliyorum. 
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Sevgili Düzceliler, AK Parti Teşkilatlarımı-
zın kıymetli mensupları, değerli dava ve yol 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Buradan tabiatı güzel, havası güzel, suyu 
güzel, insanı güzel Düzce’nin ilçelerindeki, 
mahallelerindeki her bir vatandaşıma se-
lamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında Düzce’ye teşek-
kür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhur-
başkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma 
teveccüh gösterdiniz. 16 Nisan halkoyla-
masında ise yüzde 71 ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine “EVET” dediniz. Bu 
güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşek-
kür ediyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı 
daim eylesin diyorum.

2019, Siyasi Değişim 
ve Dönüşümün

Marka Yılı Olacak

AK Parti Düzce İl Kongresi | Düzce | 31 Aralık 2017
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Kongremizin şehrimiz için, Düzceli kar-
deşlerimle birlikte ülkemiz, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Düzce 
Teşkilatımızda görev alan tüm kardeşleri-
me emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları 
için şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşun-
dan bugüne kadar AK Parti Düzce teşki-
latlarımızda vazife üstlenmiş tüm kardeş-
lerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbim’den 
rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün gö-
revi devreden dava arkadaşlarıma partim 
adına teşekkür ediyor, bayrağı devralan 
kardeşlerime de Yüce Mevla’dan muvaffa-
kiyetler temenni ediyorum.

Maşallah son gelişimden bugüne Düzce’nin 
çok önemli mesafeler kat ettiğini görüyo-
rum. Mesela üniversitemiz, öğrenci sayı-
sını iki katından fazla artırarak, 30 bine 
çıkarmış. Üniversitemizin, birkaç gün ön-
ce açıklanan yenilikçi ve girişimci üniver-
siteler sıralamasında 185 yükseköğretim 
kurumu arasında 35’inci sırada yer aldı-
ğını öğrendim. Faaliyete geçen Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve kuruluş hazırlıkları 
süren Bilim Merkeziyle Düzce, maşallah, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın 
izinden gidiyor. Yeni yapılan derslik sayısı 
bin 230’dan bin 810’a yükselmiş. 

Merkezde inşa halinde olan 300 yataklı 
hastanemiz ile ilçelerimizde yapılmakta o-
lan hastanelerimizin hepsi hizmete girmiş. 

Deprem kuşağında bulunan Düzce için 
sağlıklı yapılaşma çok büyük öneme sahip-
tir. TOKİ tamamladığı 6 bine yakın toplu 
konut ile bunun öncülüğünü yapıyor. 

Ulaşımda, 78 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 165 kilometreye çıkardık. 
Toplamda 15 yılda 9 milyar liralık yatırım-
la, Düzce’yi Bolu Dağı ile Sakarya Irmağı 
arasına sıkışmış bir şehir olmaktan çıkar-
tıp, başlı başına bir marka haline getirdik. 
İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin 
80 vilayetiyle birlikte Düzce için de yapa-
cağımız daha çok hizmet var. 

AK Parti Teşkilatları Seferberlik 
Ruhuyla 2019’a Hazırlanmalıdır

Önümüzde, hem demokrasimizi, hem eko-
nomimizi hedeflerimize ulaştırabilmemiz 
bakımından aşmamız gereken yeni bir im-
tihan daha bulunuyor. Bu imtihan 2019 se-
çimleridir. AK Parti teşkilatları olarak ana 
kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik 
kollarımızla, tam bir seferberlik ruhuyla 
2019’a hazırlanmak zorundayız. Son yıl-
larda verdiğimiz mücadelelerin taçlandır-
masını, inşallah 2019’da yapacağız. Kong-
relerimizi, bu şahlanışın adeta bir işaret 
fişeği olarak görüyorum. 

Bu şahlanışa dün Kastamonu ve Sinop’ta 
tanık oldum, bugün de elhamdülillah 
Düzce’de tanık oluyorum. Siyasi hayatım 
boyunca bu kadar coşkulu kongreler yaşa-
madım. Demek ki, 2019, siyasi değişimin, 
dönüşümün marka yılı olacak.  Bu yola iyi 
hazırlanmamız lazım. Ana kademe, kadın 
ve gençlik kolları olarak, kapı-kapı dolaş-
mak suretiyle, bütün bu saldırılara karşı 
bizden beklenen değişimi gerçekleştirme-
miz lazım. 
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16 Nisan Referandumunda ne oldu gördü-
nüz değil mi? Biz EVET kampanyasını sür-
dürürken, bazı arkadaşlarımız da HAYIR 
kampanyası yaptılar. Arkadaşlarımızın 
böyle bir yola tevessül etmesine tabi üzül-
dük. Hiç önemli değil, kişi sevdikleriyle 
haşrolunacaktır. 

Gençler, 

Unutmayınız, siyaset boşluk kaldırmaz. 
Şayet biz vatandaşlarımıza gidip kendimi-
zi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı doğru 
şekilde anlatmaz isek, birileri gider bizi 
binbir yalanla, iftirayla başka türlü anlatır. 
Böyle bir duruma asla izin veremeyiz. Bu-
nun için şimdiden çalmadık kapı, sıkma-
dık el, dokunmadık yürek bırakmayacak 
şekilde çalışmaya başlamalıyız. Ana kade-
me, buna hazır mıyız? Kadın kolları, buna 
hazır mıyız? Gençlik kolları, buna hazır 
mıyız?

Değerli arkadaşlar, 

Düzce, aynı zamanda kardeşliğin şehri-
dir. Karadenizlisinden Çerkez’ine, Arna-
vut’undan Tatar’ına, Boşnak’ından son 
zamanlarda gelen Suriyeli kardeşlerimize 
kadar farklı kökenlerden, farklı kültürler-
den kardeşlerimiz burada huzur içinde, 
dayanışma içinde yaşıyor. Kurtuluş Sava-
şı yıllarında birbirinin ardı sıra Düzce ve 
Yozgat’ta yaşanan elim hadiselerin arka 
planı, maalesef hala tam anlamıyla aydın-
latılabilmiş değildir. Ülkemiz büyüdükçe, 
demokrasimiz güçlendikçe, Cumhuriyeti-
miz kökleştikçe, yakın tarihimizin bu pus-
lu hadiselerini daha bir özgüvenle tartışa-
bileceğimize inanıyorum. 

Bu vesileyle, 15 Temmuz’da Gölbaşı Özel 
Harekât Merkezinde alçakça şehit edi-
len Düzceli Emniyet Müdürümüz Ufuk 
Baysan’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ufuk kardeşimizin ai-
lesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Az 
önce dışarıda Ufuk kardeşimizin anne ve 
babasını gördüm. Rabbim inşallah kendi-
sini cennetine kavuştursun. Ayrıca gazile-
rimize de sağlık ve afiyet diliyorum. 

Ne diyor İstiklal Marşımız: 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

Evet, Türk Milleti olarak, asırlardır oldu-
ğu gibi bugün de vatanımızı korumak için 
gözümüzü kırpmadan şehadete yürüyecek 
inanca, imana, cesarete, dirayete sahip ol-
duğumuzu gösterdik, gösteriyoruz. 

Dün Milletimize  
Vefa Borcumuz Vardı,  
Bugün Artık Can Borcumuz Var

Türkiye büyüdükçe, maruz kaldığımız 
tehditlerin çapı da büyüyor. Eskilerin de-
diği gibi “Büyük başın büyük derdi olur.” 
Eğer biz, tüm iddialarımızdan, tüm hedef-
lerimizden vazgeçip yerimizde otursak, 
ne söylenirse boynumuzu büküp yapsak, 
inanın bana şu yaşadığımız sıkıntıların 
hiçbiriyle karşılaşmayız.  Ama bunu biz 
yapamayız. Biz, zillete asla rıza göstereme-
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yiz. Biz, haksızlık karşısında sessiz-tepkisiz 
kalamayız. Teslimiyetçi bir yaklaşım bizim 
inancımıza, fıtratımıza, ecdadımızdan te-
varüs ettiğimiz tüm değerlere terstir. Mil-
letimizin de kesinlikle böyle bir duruş is-
temediğini biliyoruz. Onun için, tehditler 
ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden 
asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 

Sultan Alparslan, Malazgirt’e doğru iler-
lerken, ulaklar, kendi ordusundan en az 5 
kat kalabalık bir Bizans ordusunun yaklaş-
makta olduğu haberini getirirler. Çevresin-
de bulunanlar ne tepki vereceğini anlamak 
için başlarını Sultan Alparslan’a çevirirler. 
Alparslan’ın cevabı şu olur: “Ne güzel, de-
mek ki biz de onlara yaklaşıyoruz.” 

Evet, ülkemize yönelik tehditlerin ve saldı-
rıların büyüklüğüne bakınca biz de diyo-
ruz ki, “Ne güzel, demek ki bizi böyle görü-
yorlar, bizden bu derece çekiniyorlar.”

Hayatımızın hiçbir döneminde karşımız-
dakilerin cüssesine bakıp da mücadeleden 
kaçmadık. Dışarıdan bakanların en küçük 
bir ihtimal vermedikleri dönemde, inanç-
la, azimle çalışarak İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını kazandık. Yine, kim-
senin sözünü dahi etmek istemedikleri bir 
dönemde partimizi kurup ilk seçimde ikti-
dara geldik. 

Türkiye’nin 15 yılda kat ettiği mesafenin 
anlamını kavramak için, aynı tarihlerde 
benzer şartlara sahip olduğumuz ülkelere 
bakmak lazım. Bizim 3 kat büyüdüğümüz 
dönemde, onlar ancak yüzde 20-30’luk 
bir büyüme gösterebildiler. Milletimiz bi-

ze Türkiye’yi büyütme, güçlendirme, her 
alanda muasır medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkarma görevini verdi. Bu sorumlulu-
ğun hakkını vermek için nerede, ne zaman, 
kiminle mücadele etmemiz, hangi işleri 
yapmamız, hangi engelleri aşmamız gere-
kiyorsa, hepsini de yapmakta kararlıyız. 
Hani şair, “Yürüyeceksin, millet yürüyecek 
arkandan” diyor ya, işte biz de siyasette so-
rumluluk üstlendiğimiz günden beri hiç 
durmadan yürüyoruz. Hamdolsun, mille-
timiz de bizi hiç yalnız bırakmadı, hep des-
tekledi, hep teşvik etti. Bu destek kimi za-
man sözle oldu, kimi zaman sandıkta oyla 
oldu, kimi zaman da 15 Temmuz’daki gibi 
canıyla, kanıyla oldu. 

15 Temmuz gecesi milletimize çağrıyı 
yaptık mı? Yaptık. Milletim meydanlara 
çaktı mı? Çıktı. Ama birisi de, her zaman 
olduğu gibi adresi şaşırdı. Bu şahıs diyor 
ki, “Cumhurbaşkanı haber verse gelirdim.” 
Biz çağrımızı kime yaptık? Tüm milletimi-
ze yaptık. Bu beyefendi, milletin bir ferdi 
değil mi? Kendine özel taahhütlü çağrı mı 
bekliyor? O gece millet meydanlardayken, 
bu şahıs Atatürk Havalimanından tabiri 
caizse tüydü.

Dün milletimize vefa borcumuz vardı, bu-
gün artık can borcumuz da olduğunu bili-
yoruz. Bunun için gecemizi gündüzümü-
ze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
millet ne güzel bir millet böyle… Sizler ne 
güzel insanlarsınız böyle… Rabbime, böyle 
bir milletin evladı olmayı bize nasip ettiği, 
sizlerle yoldaş eylediği için hamd ediyo-
rum. 
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Bay Kemal’in Takımı,  
15 Temmuz Gecesi Bağdat 
Caddesi’nde Tankları Alkışladı

Kardeşlerim, 

Biz ülkemizde ve dünyanın dört bir köşe-
sinde milletimiz için, dostlarımız için en 
iyisini aramanın peşinde koşarken, birileri 
de ısrarla burada kavga çıkarmanın peşin-
de koşuyor. Ana muhalefet partisinin ba-
şındaki zatın zırvalarını ifşa etmekten biz 
usandık, ama kendisi bunları söylemekten 
usanmadı. Oturduğu koltuğa gelişi dahi 
şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milleti-
miz aleyhine olan her işin, her ihanetin 
arkasından çıkması, tesadüf olamaz. Sa-
nıyorum kendisini, birileri bu iş için özel 
olarak görevlendirdi. Hem ülkemizin ener-
jisini boşa harcatma, hem de ana muhale-
fetin potansiyelini heba etme konusunda 
gösterdiği gayretlere baktığımızda, başka 
bir izah bulamıyoruz. Bugüne kadar onca 
yalanını deşifre ettik, onca iftirasını başına 
çaldık, ama bu zattın yüzü bir kez olsun 
kızarmadı. Her defasında foyasını ortaya 
çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi u-
tanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalanın 
daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sa-
rılmaya devam etti. 

Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden 
çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde, önlerine 
konan tüm delillere, resimlere, şahit ifade-
lerine rağmen ısrarla “Yapmadık, etmedik, 
görmedik, duymadık” diyen FETÖ’cülerin 
riyakârlığı ile bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır. 

Hâlbuki biz siyaset meydanını er meydanı 
olarak biliriz. Çıkarsınız ortaya, söyleye-
cek sözünüz neyse onu anlatırsınız, mil-
letten teveccüh görürseniz işbaşına geçer 
maharetinizi gösterirsiniz. Yok millet size 
teveccüh göstermezse, bir kenara çekilip 
“Nerede yanlış yaptık, nerede eksiğimiz 
var” diye tefekkür eder, bir sonraki seçime 
bunları telafi etmiş olarak hazırlanırsınız. 
CHP’nin başındaki zat, o koltuğa oturdu-
ğundan beri hep aynı şeyleri yapıyor, aynı 
yalanları söylüyor, aynı iftiraları tekrarlı-
yor, ama her seferinde “Bu defa iktidar ola-
cağız” diyor. “Hep aynı şeyi yapıp, farklı so-
nuçlar çıkmasını beklemenin” ne anlama 
geldiğini bilenler bilir. Azim başka şeydir, 
akıl tutulması başka şeydir.

Kardeşlerim,

Bu zat, bir ara çıktı, “Cumhurbaşkanı ve 
ailesi, yurt dışındaki bir takım hesaplara 
milyonlarca dolar para gönderdi” diye bir 
iddia ortaya attı. Kendisini hemen iddiala-
rını ispata davet ettik. Çıktı ortaya, elinde-
ki bir takım paçavraları sallayarak “İşte de-
lilleri bunlar” dedi. Sonra anlaşıldı ki, eline 
tutuşturulan o kâğıtlar sahte olduğu gibi, 
orada yazılanları da tam anlamamış. 

Tabii, bu hadise, aynı zatın, ilk yalanı, ilk 
iftirası da değil. Bir ara şahsımın İsviçre’de 
hesapları olduğu yaygarasını kopardı, bel-
ge gösteremeyince, rezil oldu, sustu. Başka 
bir zaman, “Erdoğan’ı Baykal’ın kasetini 
izlediğini gördüm” diye bir söz söyledi, ifti-
rası yüzüne vurulunca “Öyle bir şey hatır-
lamıyorum” deyip sıvıştı. 
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Bugün Suriyeliler için yapılan harcamala-
ra kafayı taktığı gibi bir ara da Güney As-
ya’daki Tsunami felaketinde toplanan pa-
raların Açe’ye gönderilmediğini söyleyip 
duruyordu.  Belgeleri önüne konunca, her 
zamanki gibi büyük bir yüzsüzlükle, özür 
dilemeden, iftirasını ikrar etmeden, başka 
yalanlara yelken açtı.  

Bir grup toplantısında, elinde bir kâğıt sal-
layarak, o dönemin bakanlarından bir ar-
kadaşımızın ÖSYM Başkanına mail gönde-
rip, “Şu kişiyi üniversiteye yerleştirin” gibi, 
akla ziyan bir yalanı ortaya attı. Bu mailin 
de, mesajın da sahte olduğu hemen ispat-
lanmasına rağmen, hiç istifini bozmadı. 

Şu anda bakan olan bir belediye başkanı-
mızla ilgili iftiraları yüzünden ödediği taz-
minatın haddi hesabı yok. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk hizmete 
girdiğinde, sırf bu eseri karalamak için, o 
kadar çok yalanı peş peşe sıraladı ki, biz 
takip etmeyi bıraktık. Tabii hiçbiri doğru 
değildi, ama bu kişi “Çamur at, tutmazsa 
da izi kalır” taktiğiyle hareket ettiği için, 
yüzünde en küçük bir kızarma emaresi gö-
remedik.

Bu müfteri zatın daha o kadar çok yalanı, 
yanlışı, sahtekârlığı var ki, hangi birini 
anlatsak bilemiyoruz. Her defasında şira-
zeyi biraz daha kaçırıyorlar, seviyeyi biraz 
daha düşürüyorlar. Şimdi de 15 Temmuz 
mücadelesine ve bu mücadelede verdiği-
miz şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. 
Biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşımız sırasın-
da da birileri Anadolu’da süren bu kutlu 

mücadeleye saldırıyorlardı. 15 Temmuz’a 
saldırmakla, Çanakkale Zaferimize, Kurtu-
luş Savaşımıza dil uzatmak arasında hiçbir 
fark yoktur. Açık söylüyorum, 15 Temmuz 
gecesi, Bay Kemal’in takımı, milletimizle, 
bizlerle ve MHP’li kardeşlerimizle beraber 
FETÖ’cülere karşı yürümediler. Onlar tam 
aksine, Bağdat Caddesi’nde tankları alkış-
lıyorlardı. 

Türkiye Değişiyor, Ama Ana 
Muhalefet Bulunduğu  
Yerden Milim Kıpırdamıyor

Biz, milletimiz de bu teslimiyetçi, bu man-
dacı kafayı, bu mankurtları çok iyi biliriz. 
Soruyorum şimdi, başında bu zatın bu-
lunduğu ana muhalefeti biz nasıl ciddiye 
alalım? Hadi bizi geçtik, milletimiz böyle 
bir ana muhalefeti nasıl ciddiye alsın? Ni-
tekim dünya değişiyor, bölgemiz değişiyor, 
Türkiye değişiyor, ülkemizin yönetim sis-
temi değişiyor, ama ana muhalefet bulun-
duğu yerden milim kıpırdamıyor. Benim 
oğlum bina okur, döner döner yine okur. 
Ne diyelim? Allah yollarını açık etsin. Bizi 
asıl üzüntüye sevk eden ise, böyle bir zat-
la, böyle bir partiyle aynı istikamette güya 
siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Tür-
kiye yanarken, İslam dünyası yanarken, in-
sanlık inim inim inlerken sesleri solukları 
çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, en 
küçük bir tepkilerini görmediğimiz kişiler, 
bir anda sahaya inmeye, olur-olmaz konu-
larda konuşmaya başladı. Hayırdır? Bir an-
da bu iştiyak, bu heves, bu hırs, bu tepki-
sellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan 
muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı 
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sıklaştırırken, bu bozgunculuk merakının 
sebebi nedir?

Türkiye’nin yeni bir kurtuluş savaşı ver-
diği şu dönemde, bize yakışan birlik ol-
maktır, beraber olmaktır, dayanışma için-
de hareket etmektir. Siyasi hayatımın her 
döneminde en önemli desteğin “Hakkın ve 
halkın” desteği olduğunu bizzat yaşayarak 
gördüm. Bugün de aynı anlayışla ve aynı 
istikamette yolumuza devam ediyoruz. En 
büyük hakem millettir. Bu konuyu daha 
fazla deşmek, büyütmek, üzerinde konuş-
mak istemiyorum. Her meselede olduğu 
gibi, bu konuda nihai kararı milletimiz ve-
recektir. 

Kardeşlerim, 

Bu gece yılbaşı… Miladı takvime göre, 
2017 yılını geride bırakıyor, 2018 yılına 
giriyoruz. Öncelikle, milletimizin ve tüm 
insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum. Yıl-
başlarına, geride bıraktığımız yılın muha-
sebesini yapma, gelen yılın programlarını, 
planlarını gözden geçirme vesilesi olarak 
bakmalıyız. Biz 2017 yılını, yurt içinde 
ve yurt dışında, gerçekten dolu dolu, ger-
çekten çok yoğun bir çalışmayla geçirdik. 
Her günümüzü, her saatimizi en verimli 
şekilde değerlendirmeye çalıştık. Karşılaş-
tığımız krizleri, ülkemizin ve milletimizin 
menfaatlerine en uygun şekilde yönetme-
nin gayreti içinde olduk. Sadece krizlerle 
uğraşmakla kalmadık, gündemimizdeki 
yatırımları, projeleri de titizlikle takip et-
tik. Nitekim, 2017 yılının ilk 3 çeyreğinde 
elde ettiğimiz yüzde 7,4’lük büyüme oranı, 
emeklerimizin karşılıksız kalmadığını gös-

termiştir. Önümüzdeki yıl çok daha fazla 
çalışarak, çok daha büyük projeleri hayata 
geçirerek, 2023 hedeflerimiz doğrultusun-
da yolumuza devam edeceğiz. 

Bölgemizdeki krizlerin çözümü konusun-
da kaydettiğimiz önemli mesafeleri, önü-
müzdeki yıl somut kazanımlarla tahkim 
edeceğimize inanıyorum. Haklı olduğu-
muz hangi konuda bir mücadeleye giriş-
mişsek, Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle, hepsinden de başarıyla çıktık. 
Suriye konusunda haklı olduğumuzu bili-
yoruz. Irak konusunda haklı olduğumuzu 
biliyoruz. Batı ülkeleriyle ilişkilerimiz ko-
nusunda haklı olduğumuzu biliyoruz. De-
mokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirme 
kararımızda haklı olduğumuzu biliyoruz. 
Kudüs konusunda haklı olduğumuzu bili-
yorduk ve Allah’ın izniyle kazandık. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı o-
larak, Kudüs meselesi konusunda yaptığı-
mız çağrıya hamdolsun çok büyük bir ilgi 
oldu. Arap Ligi Dönem Başkanı Kral İkinci 
Abdullah ile birlikte, bu konuda müşte-
rek bir çalışmaya girdik. Bu çalışmaların 
neticesini de, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin aldığı son kararla gördük. 
BM’deki 128 ülke, ABD’nin Kudüs’ü baş-
kent yapması yönündeki kararının aley-
hinde bir tutum sergiledi. Alma mazlumun 
ahını, çıkar aheste aheste. Şimdi Amerika, 
Birleşmiş Milletler’e verdiği desteği çeki-
yormuş. Hani sen demokrattın! Demek ki, 
her şey senin istediğin gibi olursa demok-
rat oluyorsun, tersi bir durumda demokra-
siden vazgeçiyorsun. 
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Az önce söylediğim gibi; Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ten asla ta-
viz vermeyeceğiz.   

Günümüz kutlu ve 6. Olağan Kongremiz 
hayırlara vesile olsun. Allah, yar ve yar-
dımcımız olsun. Sağ olun, var olun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grup Toplantısının, partimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Sizlere Meclis çalışmalarında, başarılı ve 
verimli bir hafta geçirmenizi temenni edi-
yorum.  Zorlu bütçe maratonundaki gayre-

tiniz, sabrınız ve dirayetiniz için her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Grup toplantımızda bir araya gelemedi-
ğimiz yaklaşık 1 aylık zamanda, 6 ayrı il 
kongremize iştirak ederek, teşkilatımızla 
ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu-
güne kadar katıldığımız il kongrelerinin 
sayısı 15’i buldu. İnşallah bu hafta sonu da 
Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yozgat il kongre-
lerimizde kardeşlerimizle kucaklaşacağız. 

Bu Trenden Düşenler, 
Düştükleri Yerde Kalırlar

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 9 Ocak 2018
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Büyük şehirlerimizin il kongrelerini sona 
bıraktık. Onları da tamamladıktan sonra, 
bu yılın Eylül ayı gibi planladığımız büyük 
kongremiz için hazır hale gelmiş olacağız. 
Böylece, mahalli seçimler ile ardından ya-
pılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine, teşkilatlarımızı büyük ölçüde 
yenilemiş, heyecanımızı ve mücadele az-
mimizi tazelemiş olarak inşallah gireceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Bugüne kadar katıldığım il kongrelerimiz-
de, gerek dışarıda toplanan vatandaşları-
mızın ilgisini ve coşkusunu, gerekse salon-
daki partililerimizin heyecanını gayet iyi 
gördüm. Özellikle 2015 yılındaki seçimler-
le mukayese edilemeyecek oranda büyük 
bir coşku ve heyecan göze çarpıyor. En çok 
da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rimizdeki illerimizde gördüğüm samimi 
ilgiden memnuniyet duydum. Bölücü te-
rör örgütünün baskısı kalktıkça, buralar-
daki kardeşlerimizle olan gönül bağımızın 
yeniden güçlenmeye başladığı açıkça gö-
rülüyor. Bunu sadece bir başlangıç olarak 
kabul etmeli, terörle mücadeleden taviz 
vermeden, hizmet ve siyaset alanında da 
daha çok çalışarak vatandaşlarımızın gön-
lünde zirveye çıkmalıyız.  Çukur eylemleri, 
16 Nisan halkoylaması ve Kuzey Irak’taki 
gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam 
duruş, bu bölgelerimizdeki kardeşlerimi-
zin, ortak geleceğimiz konusundaki sami-
miyetlerinin ifadesidir.  

Şimdi sıra, bölücü örgütün Suriye te-
rör koridoru oluşturma projesini tama-
men çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalka-

nı Harekâtıyla attığımız adımı, Afrin ve 
Münbiç’le devam ettirerek, ardından da 
tüm sınır boylarını güvene ve huzura ka-
vuşturarak, bu süreci inşallah tamamla-
yacağız. Bu süreçte, bölgedeki kardeşle-
rimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız 
var. Geçmişte attığımız adımları, çok daha 
ileriye taşıyacak bir çalışmayı hep birlikte 
ortaya koymamız gerekiyor. 

Diğer taraftan, teşkilatlarımızda ve beledi-
yelerimizde hayata geçirdiğimiz, halen de 
süren değişim sürecinin, milletimiz tara-
fından çok müspet karşılandığını görüyo-
rum. Bu durum, partimizin milletimizle 
arasındaki ilişkiyi daha da güçlü hale ge-
tirmesi gerektiğine işaret ediyor. Geçmişte 
ülkeyi yönetmiş olup da, sonradan tarihin 
tozlu sayfaları arasında kaybolan parti-
lerin ortak özelliği, milletten uzaklaştık-
larının farkına varamamalarıdır. Bunun 
sebebi de, enerjinin ve zamanın içe dönük 
mücadelelerde kullanılıyor olmasıdır. AK 
Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düş-
meyecek. Bizim gücümüz, birliğimizden 
ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tut-
mamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar ve-
recek hiçbir davranışı, hiçbir tutumu, hiç-
bir sözü affetmemiz söz konusu olamaz. 

Bu Dayanışmayı Zedeleyenler, 
Artık Bu Kervanın Samimi 
Yolcuları Değildirler

Aynı şekilde, geçmişte AK Parti çatısı al-
tında olup da, bugün dışarıda başka ha-
valarda gezen hiç kimsenin, partimizle, 
hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı 
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yoktur. Herkes ağzını açmadan önce, nere-
de bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçti-
ğine dikkat etmelidir. Kem aletle kemalat 
olmaz. Bunlar, AK Parti olarak, milletimiz-
le birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati 
mücadelede en küçük bir desteklerini gör-
mediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda 
silüetleri beliren kişilerdir. Dünyada ve 
ülkemizde yaşanan meseleler konusunda 
hiç sesi çıkmayanlar referandumda ‘ha-
yır’ kampanyası yürüttüler. Yani bu mese-
lede kendileri için söz hakkı gördüler. Bu 
birlikteliği ve dayanışmayı zedeleyenler 
bilsinler ki, artık bu kervanın samimi yol-
cuları değildirler. Biz bu yola, ahdederek 
ve sadakâtin aslolan bir kavram olduğunu 
bilerek çıktık. Bu trenden düşenler kusu-
ra bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar, 
ama tren yoluna devam eder. 

Bu süreçte bize düşen, kendi içimizi sağ-
lam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşma-
mak, geçmişteki hatalardan uzak durmak-
tır. Meclis grubumuz başta olmak üzere, 
tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış 
ve güç birliği içinde olduklarını görmek-
ten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine 
biçilen tek misyonun, AK Parti’ye ve şahsı-
mıza zarar vermek olduğunu göremeyecek 
kadar hırslarının esiri olanların hükmünü 
milletimiz zaten veriyor. Siz hiç merak 
etmeyin: Türkiye’nin istiklali ve istikbali 
için hayatını ortaya koyarak çalışanlar ile 
dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yol-
lara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi 
biliyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Son grup toplantımızdan bugüne kadar 
gündemimizdeki en önemli meselelerden 
biri de Kudüs’tü. Amerika’nın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının 
belli olmasının hemen ardından başlattı-
ğımız yoğun diplomasi trafiğini, açıklama-
nın resmen yapılmasının ardından hızlan-
dırdık. İstanbul’da, 13 Aralık’ta topladığı-
mız İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü 
Zirvesi, İslam dünyasının uzun zamandır 
ilk defa bir konu etrafında güçlü bir şekil-
de kenetlenmesine vesile oldu. Elbette ikir-
cikli davranan kimi ülkeler var, hepsini de 
biliyoruz, ama genel görüntü geleceğimiz 
açısından ümit vericidir. Kırmızı çizgimiz 
olarak ilan ettiğimiz Kudüs’ün Müslü-
manlar açısından taşıdığı değerin ve bu 
konuda göze alınabilecek fedakârlıkların 
boyutunun, bazı devletler tarafından anla-
şılamadığı görülüyor. İstanbul’daki zirve-
nin ardından konuyu Birleşmiş Milletler 
platformlarında da sıkı bir şekilde takip 
ederek, Kudüs’ün dünya gündeminin en 
üst sırasına çıkmasını sağladık. Rabbimiz, 
“Sizin şer bildiklerinizde hayr, hayr bil-
diklerinizde şer olabilir” buyuyor. Kudüs 
meselesinin de, bu ilahi takdire uygun şe-
kilde, Müslümanlar için hayra tebdil olaca-
ğına yürekten inanıyoruz. 

Bir süredir sadece düşlerimizde görmek-
le yetindiğimiz Kudüs’ü ve Harem-i Şerifi 
kollarımızla ve kalbimizle kucaklayacağı-
mız günler, inşallah uzak değildir. Bunun 
birinci şartı ise, önce Türk Milleti olarak 
bizim kendi aramızdaki birliğimizi, bera-
berliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme-
miz, ardından da tüm İslam dünyasının 
aynı feraseti gösterebilmesidir. Kudüs’ün, 
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Hazreti Ömer’den sonraki ikinci fatihi 
Selahattin-i Eyyubi, “Dostlarıyla uğraşan-
lar düşmanlarını yenemez” diyor. Evet, bi-
zim dostlarımızla kenetlenip tüm gücümü-
zü ve zamanımızı düşmanlarımızla olan 
mücadelemize hasretme vaktimiz çoktan 
gelmiştir. 

Biz bunları söyleyince, birileri hemen çı-
kıp bizi ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, ço-
ğulculuğa aykırı hareket etmekle suçluyor. 
Halbuki daha önceki gün İstanbul’da, Bul-
gar Cemaatinin ülkemiz tarafından restore 
edilen meşhur Demir Kilisesinin açılış tö-
renini gerçekleştirdik. Bu açılışa Bulgaris-
tan Başbakanı, Başbakanımız, Türkiye’de-
ki ve yurt dışındaki farklı dinlerin dini 
temsilcileri de katıldı. Sadece bu kadar da 
değil, hükümetlerimiz döneminde kilise, 
şapel, sinagog ve havra olarak 14 eseri res-
tore ederek, diğer dinlerin mensuplarının 
hizmetine sunduk. Eğer bizim ayrımcılık 
yapmak gibi bir niyetimiz olsa, bu işlere 
niye girelim? Öyle ya, kimse bizi bunlara 
mecbur bırakmıyor. Bütün bu hizmetler, 
inanç ve ibadet özgürlüğü konusundaki 
samimi duruşumuzun ürünleridir. Bizim, 
teröre bulaşmamış, milletimizin birliğini, 
vatanımızın bütünlüğünü hedef almayan 
her türlü inanca, düşünceye, görüşe saygı-
mız vardır. 

İsrail, Bölgeyi ve Tüm Dünyayı Bir 
Felakete Doğru Sürüklüyor

Nitekim, biz Kudüs’te sadece Müslüman-
ların değil, aynı zamanda her mezhepten 
Hristiyanların da haklarını savunuyoruz. 

Ecdadımız, Hristiyan mezheplerinin her 
birine Kudüs’te Kilise kurma ve faaliyet 
yürütme izni vermiştir. Asırlar boyunca 
ecdadımız, barışı, huzuru bozmamak, di-
ğer dinlerin mensuplarını rahatsız etme-
mek şartıyla, Kudüs’te kimsenin ibadetine 
karışmamıştır, hepsini de güvence altına 
almıştır. Buna karşılık, Osmanlının elin-
den çıktığı günden beri Kudüs’te ne huzur 
vardır, ne de barış vardır. Hele hele İsrail’in 
kuruluşundan itibaren bölgede uygulanan 
devlet terörü, insan hakları ihlallerinin 
zirvesidir. Batı ülkelerinin, özellikle de 
Amerika’nın himayesi altındaki İsrail’in şı-
marıklıkları, bölgeyle birlikte tüm dünyayı 
bir felakete doğru sürüklemektedir. Böyle 
bir zulmün ilanihaye sürmesi ve karşılık-
sız kalması mümkün değildir. 

Biz, tüm samimi dostlarımıza bu ikazı ya-
pıyoruz. Çok geç olmadan, bölgede adil ve 
sürdürülebilir yeni bir düzenin kurulması 
en büyük temennimizdir. Bu çerçevede, 
sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin 
yanında olmaya, onların haklarını, hukuk-
larını korumaya devam edeceğiz. Türkiye, 
İslam dünyası ve insanlık olarak “Kudüs 
imtihanını” başarıyla vermek mecburiye-
tinde olduğumuza inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Yılın son haftası yaptığımız Sudan, Çad, 
Tunus ziyaretleri ile geçtiğimiz Cuma gü-
nü gerçekleştirdiğimiz Fransa programı, 
çok yönlü dış politika anlayışımızın so-
mut birer örneğidir. Geçmişte Türkiye, 
çok uzun bir dönem boyunca, adeta tek 
yönlü, tek boyutlu ve maalesef bağımlı bir 
dış politika izlemeye mecbur bırakılmıştır. 
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AK Parti hükümetleri döneminde, kardeş 
coğrafyalardan başlayarak, dünyanın ta-
mamına yayılan bir açılım projesini haya-
ta geçirdik. Hemen yanıbaşımızdaki Orta 
Doğu ülkeleriyle yıllarca küllenmiş, ihmal 
edilmiş, hatta kasıtlı olarak sabote edilmiş 
ilişkilerimizi düzeltmek için yoğun çaba 
harcadık. Hamdolsun, çok güzel neticeler 
de aldık. 

Suriye ve Irak’ta yaşanan istikrarsızlıklar 
bizi hedeflerimizin gerisine düşürmüş olsa 
da, bu bölgeyle toplumlar zemininde güçlü 
bir kucaklaşma yaşadığımızı kimse inkâr 
edemez. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya 
coğrafyası, hem tarihi, hem insani olarak 
zaten ayrılmaz bir parçamızdır. Bu geniş 
coğrafyada ecdat yadigârı maddi-manevi 
tüm hatıralara sahip çıkarak, kardeşlik hu-
kukumuzu canlandırdık, güçlendirdik. Gü-
ney Amerika’dan Doğu Avrupa’ya kadar bu 
anlayışla ayak basmadık yer bırakmıyoruz. 

Tabii bu fotoğrafta Afrika’nın ayrı bir yeri 
var. Çünkü Afrika, herkes tarafından itti-
fakla kabul edildiği üzere, 3’üncü bin yılın 
yıldızı olacak kıtadır. Maalesef Afrika, Tür-
kiye olarak yıllarca ihmal ettiğimiz, adeta 
Batılı sömürgecilerin kanlı pençelerine 
terk ettiğimiz bir coğrafyaydı. Bu kıtada-
ki büyükelçiliklerimizin sayısını 12’den, 
faaliyete geçirme kararı aldığımız son bü-
yükelçilikle birlikte 41’e çıkartarak, Türk 
Hava Yollarımızın kıta genelinde 51 nokta-
ya uçuş yapmasını sağlayarak yepyeni bir 
dönemin kapılarını araladık. 

Son ziyaretimizde bir kez daha gördük ki, 
biz Afrika’ya doğru bir adım attığımızda, 
onlar bize adeta koşarak geliyor. Sudan 

Meclisi’nde, Hartum Üniversitesi’nde, so-
kaklarda şahit olduğumuz coşku, aynı şe-
kilde Çad ve Tunus’ta gördüğümüz manza-
ralar bize bu gerçekleri tekrar tekrar hatır-
latıyor. Fransa’ya gittiğimizde de, oradaki 
vatandaşlarımızın ve diğer coğrafyalardan 
gelen kardeşlerimizin bize gösterdikleri 
samimi muhabbetle karşılaştık. 

Tüm bu hadiseler, bize sorumluluğumu-
zun ne kadar büyük ama aynı zamanda 
önümüzdeki ufkun da ne kadar geniş, 
ne kadar bereketli olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’nin imkânlarını, enerjisini ve za-
manını teksif etmesi gereken yerler, işte 
buralardır. İnşallah şimdi hedefimizde La-
tin Amerika ülkeleri var. Oralara da gidece-
ğiz. Yani içimize kapanmayacağız, olabildi-
ğince dışarıya açılacağız. 

15 Temmuz’da Başarısızlığa 
Uğrayanlar,  Şimdi Farklı 
Darbe Girişimlerinin Arayışı 
İçerisindeler

Türkiye’yi bir yandan terör örgütlerinin 
saldırılarıyla, bir yandan ikili ve ulusla-
rarası ilişkilerdeki oyunlarla, bir yandan 
ekonomik kumpaslarla dize getirmek iste-
yenlerin asıl amacı, bizi işte bu vizyondan 
uzaklaştırmaktır. Onun için her fırsatta ne 
diyorum: Biz hem üzerimize salınan terör 
örgütlerini tepeleriz, hem sahada ve masa-
da iddialarımızı ortaya koyarız, hem eko-
nomimize sahip çıkarız, hem de asıl hedef-
lerimizi muhafaza ederiz. 

Bir konunun üzerinde hassasiyetle durma-
mız gerekiyor. 15 Temmuz’da başarısızlığa 
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uğrayanlar, şimdi farklı darbe girişimleri-
nin arayışı içerisindeler. Amerika’daki o 
malum siyasi dava da, işte bu darbe girişi-
mininin bir parçasıdır. Bu öyle suratle atıl-
mış bir adım değildir. Güya kendilerince, 
Türkiye’yi ekonomik noktada sıkıştırmak 
istiyorlar. Bu operasyon, bölücü terör örgü-
tü FETÖ, CIA ile FBI’nin Türkiye’ye yöne-
lik bir oyunudur. Fakat bu da tutmayacak, 
başaramayacaklar.

Türkiye bir kabile devleti değildir. Biz is-
tiklal mücadelemizi küllerimizden yoğru-
larak kazandık. Türkiye’nin son 15 yılda 
geldiği nokta birilerini rahatsız ediyor. 
Ama çatlasanız da, patlasanız da, bu yolda 
kararlılıkla yürüyeceğiz. 

Eğer bugüne kadar sadece bize çizilen sı-
nırların içine mahkum olup kalsaydık, ne 
863 milyar dolar milli gelire ulaşırdık, ne 
bunca yatırımı yapabilirdik, ne de 2023 
hedeflerimiz olurdu. Bugünlere yüreği-
mizle, bileğimizle, aklımızla mücadele ede-
rek geldik. İnşallah bundan sonra da aynı 
şekilde devam edeceğiz. 

Kardeşlerim,

Bugün, Sarıkamış Harekatının sona eri-
şinin 103’üncü yıldönümü… Herkes 
Sarıkamış’ı, askerlerimizin yaşadıkları fa-
cialara bakarak, bir yenilgi, bir ricat sanır. 
Halbuki Sarıkamış, bir zaferdir. Kahraman 
askerlerimiz, tüm zorluklara ve eksiklikle-
re rağmen, Doğu Anadolu illerimizi işgal 
eden Rus kuvvetlerini pek çok yerde geri 
püskürtmüştür. Daha büyük ve kat’i bir za-
fer için, olumsuz kış şartlarına rağmen Sa-

rıkamış dağlarında harekâta devam eden 
ordumuz, düşmana değil tabiata yenik 
düşmüştür. 

Sarıkamış üstünde kar

Kar altında Mehmedim yatar

Gülüm donmuş kara dönmüş

Gören sanmış yarini sarar

Evet, bizim askerimiz, bizim milletimiz 
vatanının her karış toprağına, hangi şart 
altında olursa olsun, yarini sarar gibi sarıl-
mış, sahip çıkmıştır. 

Bu harekâtta biz askerlerimizin büyük bö-
lümünü soğuğa kurban verdik ama Rus 
ordusunun 30 bini aşkın kayıplarının 
tamamı cephede yaşanmıştır. Neticeten 
Sarıkamış’ın hükmünü verecek olan ta-
rihtir. Bu savaşa katılan rahmetli dede-
min de tüfeğine sarılarak donarak şehit 
olduğu söylenir. Bu savaşta şehit olan tüm 
Mehmetlerimize Cenab-ı Allah’tan rah-
met diliyorum. Bize, yaşadıklarımızdan 
ders almak, doğru olanları sürdürmek, 
eksikleri tamamlamak, hataları düzelt-
mek düşüyor.  Bu vesileyle, merhum de-
demin de aralarında bulunduğu tüm Sarı-
kamış şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Ülkemiz, asırlar boyunca, Sarıkamış’ta ol-
duğu gibi binlerce kahramanın canları pa-
hasına verdikleri mücadeleyle kurulmuş, 
korunmuş, yükseltilmiş ve bugünlere ulaş-
mıştır. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı 
verdiği mücadelenin, Suriye ve Irak’taki 
gelişmeler karşısında sergilediği kararlı-



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

317

lığın, Sarıkamış’tan, Çanakkale’den, Me-
dine Müdafaasından, Kut’ül Amare’den, 
Dumlupınar’dan bir farkı yoktur. Dün 
niçin ve hangi inançla o kavgaları vermiş-
sek, bugün de aynı sebeple ve aynı imanla 
mücadeleye devam ediyoruz. 15 Temmuz, 
işte bu kararlılığın en bariz örneklerinden 
biridir. 

2019 Seçimleri Yerli ve Milli 
Olanlarla, İpi Başka Mahfillerin 
Elinde Bulunanlar Arasında 
Geçecektir

İçeride ve dışarıda birilerinin Türkiye’nin 
terörle mücadelesini, darbe girişimleri 
karşısındaki cesur duruşunu, bölgesindeki 
gelişmeler hususundaki tavrını itibarsız-
laştırmaya çalışması boşuna değildir. Dün 
bize bu coğrafyadaki Selçuklu ve Osmanlı 
gibi iki çınarla kurduğumuz tarihin en gör-
kemli devletlerini unutturmaya çalışanlar 
da bunlardır. Milletimizi inancından, kül-
türünden, tarihinden, değerlerinden uzak-
laştırarak mankurtlaştırmaya çalışanlar 
da aynı yolun yolcularıdır. 

Bugün Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye 
yönelik saldırılar, sanıyor musunuz ki, 
şahsımıza ve partimizedir. Bu saldırıla-
rın hedefi bizlerin nezdinde 80 milyon 
nüfusu, 780 bin kilometrekare toprağıyla 
Türkiye’dir. Tabii Türkiye’yi de sadece Tür-
kiye olarak görmek yanlıştır. Türkiye de-
mek, Avrupa’nın ortalarından Afrika’nın 
derinliklerine kadar koskoca bir coğrafya-
da yaşayan yüzlerce milyon kardeşimizin 

göğsünde çarpan kalbi, geleceğe dair tüm 
umutları demektir. 

Türkiye demek, İslam dünyasında yaşayan 
1,7 milyar insanın semaya açılan elleri, 
dillerden eksik olmayan duaları demek-
tir. Türkiye demek, hangi inanca, hangi 
meşrebe, hangi kökene, hangi coğrafyaya 
mensup olursa olsun, tüm mazlumların, 
mağdurların ihtiyaç duyduklarında ken-
dilerine uzanacağını bildikleri şefkat eli 
demektir. Başkaları Ortadoğulu sığınmacı-
lara, Afrikalı gariplere, Asyalı mazlumlara 
doğal zenginlikleri varsa sömürülecek bir 
meta, yoksa hemen kurtulunması gere-
ken bir yük olarak bakabilir. Bizim böyle 
bir hakkımız da, böyle bir niyetimiz de 
asla söz konusu olamaz. Çünkü biz tüm in-
sanları eşrefi mahlukât olarak görüyoruz. 
Kendi refahını ve geleceğini başka insanla-
rın gözyaşı ve kanı üzerinden inşa edenler, 
bir gün mutlaka kurdukları zulüm düze-
ninin çarkları arasında un-ufak olup gide-
ceklerdir. Ama emin olun ki, biz hep bura-
da olacağız, hem de daha güçlü bir şekilde 
burada olacağız. 

Bu vesileyle, vefatını öğrendiğim ün-
lü sanatçımız Münir Özkul Beyefendiye 
Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde 
Aydın Bey’e de Allah’tan rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün ilk grup toplantımızı yaptığımız 
2018, çok iyi değerlendirmemiz gereken 
bir yıldır. Türkiye’nin son yıllarda yaşadı-
ğı hadiselerin amacı, artık hiçbir şüpheye 
yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. 
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Milletimizi parçalamak ve ülkemizi böl-
mek isteyenlere karşı, adeta yeni bir istik-
lal savaşı veriyoruz.  Bu savaşın cepheleri 
çok geniştir. Terör örgütlerinden ekono-
miye kadar her araç, bu savaşta kullanıl-
maktadır. 

Bu yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin hazırlıklarını büyük ölçüde tamam-
lamak mecburiyetindeyiz. Mevzuat uyum 
çalışmaları elbette önemlidir, ama asıl 
olan yeni yönetim mimarimizin omurga-
sının nasıl oluşturulacağıdır. İnşallah bu 
çalışmaları Milliyetçi Hareket Partisi’yle el 
ele vererek dayanışma içerisinde hallede-
ceğiz.  Temenni ederim ki, ana muhalefet 
de bu çalışmaya katılır. Süreci hızlandır-
mamız gerekiyor. Bu konuda çeşitli kanal-
lardan yürütülen hazırlıkları süratle bir a-
raya getirerek, önümüzdeki bir asrı kucak-
layacak bir yönetim modeli oluşturmakta 
kararlıyız. 

Tabii, 2019 yılında önümüzdeki ilk imti-
han mahalli seçimlerdir. Bu seçimler ari-
fesinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin yerli ve 
milli duruşunu özellikle vurgulamam ge-
rekiyor. Bu yerli ve milli duruşla birlikte, 
ülkemizi bölmek isteyenler hedeflerine 
ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos 
ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya 
devam ediyoruz, edeceğiz. Bizler, Sayın 
Bahçeli’yle bir araya geliriz ve ülkemizin 
her türlü sorununu konuşuruz. Yani her 
türlü adımı birlikte atarız.  

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli’nin, dün yaptığı açıklamayı bu ba-
kımdan çok önemli görüyorum. Kendisi-

ne, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek 
kararı için teşekkür ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve mil-
li olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde 
bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Ya-
bancı ülkeler başta olmak üzere FETÖ’den 
PKK’ya kadar tüm aktörler, bu çerçevede 
pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz, her 
zamanki gibi milletimizin yanıdır. Sizler-
den, 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi 
bekliyorum. Yapacağınız çalışmalarda siz-
lere Allah’tan kolaylıklar diliyorum. 

Bu duygularla bir kez daha grup toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla… 
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Sevgili  Elazığlılar, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava ve 
yol arkadaşlarım, Gakgoşlar, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Buradan, bu salondan, Elazığ’ın tüm ilçele-
rindeki, mahallelerindeki her bir kardeşi-
me selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Elazığ, 18 Şubat’ta yaptığımız ahde sahip 
çıkarak, sözünü tutarak, 16 Nisan halkoy-
lamasında yüzde 72 ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine “EVET” dedi. Palu 
ise, yüzde 92’nin üzerindeki EVET oyuyla 
ilçeler arasında ilk 5’e girdi. Baskil yüzde 
87’yi, Kovancılar yüzde 85’i, Arıcak yüzde 

Afrin’deki Teröristler  
Teslim Olmazlarsa,  

Orayı da Başlarına Yıkacağız

AK Parti Elazığ İl Kongresi | Elazığ | 13 Ocak 2018
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83’ü bulan oranlarla ilk 100 ilçe arasında 
yer aldılar.  Geçen gelişimde ne demiştim:

“Gakgom babacandır, gözü de pektir

Mazluma yumuşak, zalime serttir

Kalleşliği bilmez, haşa erkektir

Herkese ‘gakgomsun’ denilmez gakgoş”

Evet, Elazığ bu sonuçla, herkese ‘gakgom-
sun’ denilmeyeceğini tüm Türkiye’ye gös-
terdi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönül-
den teşekkür ediyorum. Elazığ’a yakışan 
da işte böyle bir neticedir. Rabbim yol arka-
daşlığımızı daim eylesin diyorum. Kongre-
mizin şehrimiz için, Elazığlı kardeşlerimle 
birlikte ülkemiz, milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Elazığ teşki-
latımızda görev alan tüm kardeşlerime 
emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için 
şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar AK Parti Elazığ teşkilatları-
mızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete 
irtihal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet 
ve mağfiret diliyorum.

Bugün görevi devreden dava arkadaşları-
ma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı 
devralan kardeşlerime de Yüce Mevla’dan 
muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaret 
abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdir. 
Bunun son örneği de, yaklaşık bir yıl önce, 
5 Ocak’ta İzmir Adliyesine saldırarak kat-
liam yapmak isteyen teröristleri, tabanca-
sındaki son kurşuna kadar çarpışarak dur-
duran ve ardından şehit olan Fethi Sekin 

kardeşimizdir. Şehidimizin, İzmir Adliyesi 
önündeki çatışmasının görüntülerini her 
izleyişimde, dilimin ucuna hemen şu şiir 
geliyor: 

“İnsan büyür beşikte

Mezarda yatmak için

ve

Kahramanlar can verir

Yurdu yaşatmak için”

Evet, Fethi Sekin, tıpkı 15 Temmuz şehitle-
rimiz gibi, yurdu yaşatmak için can veren 
kahramanlardan biri olarak, milletimizin 
ve ülkemizin tarihine ismini yazdırmıştır. 
Kendisine ve tüm şehitlerimize bir kez da-
ha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milleti-
mize başsağlığı diliyorum. 

Sizler, Adeta Bir Set Olup,  
Terör Urunun Ülkemize 
Yayılmasını Engellediniz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, 1984 yılından bu yana kesintisiz 
şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke-
dir. Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız 
terör örgütlerinden biri olan PKK’nın mil-
letimize musallat oluşunun üzerinden 34 
yıl geçti. Asker, polis, güvenlik korucusu, 
kamu görevlisi, vatandaş olarak onbinler-
ce kardeşimizi, teröre kurban verdik. Ela-
zığ ve Elazığlılar, bu uzun terörle mücade-
le döneminde cesur duruşlarıyla, mücade-
le azimleriyle, kahramanlıklarıyla daima 
devletlerinin yanında yer aldı. Terör örgü-
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tü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz-
den ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş 
yapamamışsa, bunda Elazığ’ın çok büyük 
payı vardır. Çünkü burası, coğrafi olarak 
tam bir kilit noktasıdır. Elazığ’ı geçmeden 
ne kuzeye, ne batıya gidemezsiniz. Sizler, 
adeta bir set olup, terör urunun ülkemize 
yayılmasını engellediniz. 

Bu mücadelenin elbette bir bedeli oldu. Fethi 
Sekin örneğinde olduğu gibi pek çok karde-
şimiz hayatını kaybedip şehit oldu, gazilik 
unvanıyla şereflenenler oldu, ismi kirletilip 
tarihe gömülmek istenenler oldu. Biz hepsi-
ni de biliyoruz. Kim bu ülke için ne yapmış, 
hangi fedakârlıkta bulunmuş, bunun için na-
sıl bir bedel ödemiş, hepsinin de farkındayız. 
Ne diyor Arif Nihat Asya:

“Işığını önüne al yürü; gölgen arkadan ister 
gelsin ister gelmesin.”

Elazığlılar vatan sevgisini, millet sevgisi-
ni, devlet sevgisini, bayrak sevgisini, ezan 
sevgisini önlerine alıp yürümüşler, geriye 
de dönüp bakmamışlardır. Yine Arif Nihat 
Asya’nın deyimiyle şehitler tepesini boş 
bırakmamışlar, cesaretleri ve sadakatle-
riyle dalgalanmak için bekleyen bayrağın 
rüzgârı olmuşlardır. Elazığlıların kahra-
manlığını en güzel türkülerde görmek 
mümkündür:

“Havada bulut yok bu ne dumandır

Mahlede ölü yok bu ne şivandır

Bu yemen elleri ne de yamandır

Ano Yemen’dir, gülü çimendir

Giden gelmiyor acep nedendir”

Evet, bu ünlü Yemen türküsünün pek çok 
şehrimiz gibi, işte bu şekilde bir Elazığ ver-
siyonu da vardır. Elazığlılar, dün Yemen’e 
ve coğrafyamızın dört bir yanına evlatları-
nı göndermişlerdi.  Bugün de ülkemizin 7 
düvele karşı verdiği mücadelede en büyük 
desteği aldığımız kardeşlerimizin başında 
Elazığlılar geliyor. 

Şimdi bugün buradan, Elazığ’dan rabiamı-
zı öyle bir haykıralım ki, dostlarımızın yü-
reği ferahlasın, düşmanlarımızın kalbi da-
ralsın. Ne diyoruz? Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet. Evet… İşte bu coşku, 
işte bu azim, işte bu kararlılık bizlerde ol-
duğu sürece, evelallah bu ülkenin, bu mil-
letin sırtını kimse yere getiremez. Rabbim 
hepinizden razı olsun. 

Terörle Mücadelemizden 
Aldığımız Derslerle, Suriye ve 
Irak’ta Aktif Bir Politika İzliyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin terörle mücadele tarihi, aynı 
zamanda siyasi ve ekonomik bağımsızlığı-
nı koruma tarihidir. Son 200 yıldır nerede 
bir terör hadisesi, nerede bir kargaşa, nere-
de bir kaos varsa, orada mutlaka bir takım 
güçlerin çıkarı, hesabı, tezgâhı var demek-
tir.  Koskoca bir Balkan coğrafyasının Os-
manlının elinden çıkışı, dini azınlıkların 
kışkırtılması sonucu önce asayiş sorunları, 
ardından büyük isyanlar ve nihayetinde 
dış güçlerin müdahalesiyle topyekûn ko-
puşla gerçekleşmiştir. Hele Balkan Savaşı 
dediğimiz felaket sırasında, ordumuzun 
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neredeyse tek bir kurşun atmadan İstanbul 
sınırlarına kadar gerilemesi, tarihimizin 
en büyük utançlarından biridir. Çanakka-
le Savaşında milletimizin ve ordumuzun 
gösterdiği olağanüstü çabanın ve yaptığı 
fedakârlıkların gerisinde, işte bu Balkan 
faciasından alınan ders ve hatta duyulan 
mahcubiyet vardır. Nitekim, Gazi Mustafa 
Kemal, Çanakkale’de, kendilerinden katbe-
kat üstün düşman güçlerine karşı hücum 
emri verdiği askerlerine, “Balkan utancını 
bir daha görmektense burada ölmeyi ter-
cih edeceklerini” söylüyordu. 

Biz şanlı ecdadımızın başarılarıyla övün-
düğümüz kadar, tarihimizden ders alması-
nı da bilen bir milletiz. Balkan faciasından 
aldığımız dersle, Çanakkale’de moralimizi 
düzelttik, Kurtuluş Savaşında yeni dev-
letimizi kurduk. Şimdi de, son 200 yıldır 
yaşadıklarımızdan, özellikle de 34 yıllık 
terörle mücadele geçmişimizden aldığı-
mız derslerle, Suriye’de, Irak’ta, sınırları-
mız boyunca her yerde aktif bir politika 
izliyoruz. Ülkemize yönelik tehditleri artık 
karakollarımızın kapısında, şehirlerimizin 
caddelerinde, vatandaşlarımızın günlük 
hayatı içinde değil, doğrudan kaynağında 
tespit ve imha etme kararı aldık. Bu stra-
tejiyi adım adım hayata geçirdik, geçiriyo-
ruz. Biz, terör örgütünü ülkemizde eylem 
yapamaz hale getirince, bu defa güney 
sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. 
Fırat Kalkanı Harekâtıyla, bu koridoru tam 
ortasından, tabiri caizse bıçakla keser gibi 
böldük attık. Şimdi İdlib operasyonuyla 
bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. 
Afrin’deki teröristler teslim olmazlarsa, 

orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç’te bi-
ze verilen sözler tutulmazsa, gidip işi ken-
dimiz bitireceğiz. Irak’a kadar sınırlarımız 
boyunca tek bir terörist kalmayana kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim,

Buradan, Suriye’deki terör örgütünü des-
tekleyen sözüm ona müttefikimizi bir kez 
daha aklını başına almaya davet ediyorum. 
Sadece 2017 yılı boyunca Suriye’de terör 
örgütüne 4 bin 900 kamyon ve tır dolusu 
silah taşıdığınızı biliyoruz. Böyle müttefik-
lik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. 
Sen PYD’ye, YPG’ye bu silahları verecek-
sin, ondan sonra da stratejik ortaklıktan 
bahsedeceksin. Kusura bakmayın, bunu 
kimse yutmaz. Ayrıca 2 bin uçak dolusu 
silahı da derme-çatma havaalanlarına in-
direrek örgüte teslim ettiğinizi biliyoruz. 

Artık kimse bize, “Bu silahlar oradaki kuv-
vetlerimiz için lazım” safsatasını tekrarla-
masın. Karşımıza geçip, “Bu silahların Su-
riye’deki Amerikan askerleri için geldiğini” 
söyleyen kişi, asker başına bir kamyon ve 
bir tır silah gerektiğini iddia ediyor demek-
tir. Kimse bizim zekâmızla alay etmesin. 
Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan 
ve manipülasyon olanlarla, Suriye’de çöze-
bileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın öbür 
gün, bölgede, hiç birimizin istemediği bir 
sıkıntı yaşanırsa, bilinsin ki sebebi işte bu 
yalanlarla bizi oyalayanlardır.

Teröristin üzerine üniforma giydirince, 
barındığı binanın tepesine de kendi ülke-
nizin bayrağını dikince, hakikatler orta-
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dan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce 
tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı, daha 
şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı 
da bize karşı kullanılmaya başlandı. 

Amerika, Kendini Kaldırıp Yılan 
Çukuruna Atmakta Bu Kadar 
Israrcıysa, Kendisi Bilir

Türkiye olarak, hala ve tüm samimiyeti-
mizle bölge politikalarımızı Amerika’yla 
birlikte yürütmek istiyoruz. Ancak bu tek 
tarafın istemesiyle olmaz. Yılanla yatağa 
giren neticelerine katlanır. Amerika, ken-
dini kaldırıp yılan çukuruna atmakta bu 
kadar ısrarcıysa, kendisi bilir. Biz kendi ba-
şımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp 
ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları, 
Allah’ın izniyle iki günde nasıl darmadağın 
edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus’tan 
El Bab’a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ’lıyı 
imha etmiştik, yarın gerekiyorsa 3 bin te-
röristi daha imha ederiz. Öyle veya böyle 
biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlı-
yız. Güneydoğu’da kapattık mı? Kapattık. 
Doğu’da kapattık mı? Kapattık. Evvelallah 
buralarda da kapatırız. 

Bu mücadeleyi bizimle yürütecek olanlara 
kapımız açıktır. Bu mücadelede karşımızda 
yer alacaklar da dönüp kendilerine başka 
kapılar bulsunlar.  Çünkü biz, bu ülkenin 
tek bir çakıl taşını, bu milletin tek bir evla-
dını kimseye kaptıracak değiliz. FETÖ’yle 
içeriden fethedemedikleri Türkiye’yi, bu 
şekilde kuşatarak teslim alacaklarını sa-
nanlar varsa, daha çok beklerler. Bu ülkede 
nasıl Fethi Sekin’ler, Ömer Halisdemir’ler 

bitmezse, Alparslanlar, Ertuğrullar, Fatih-
ler, Yavuzlar da bitmez. 

Kardeşlerim, 

Bizim kendi milletimiz, bölgedeki kardeş-
lerimiz ve dünyadaki tüm insanlar için, 
gerçekten çok güzel, gerçekten çok hakka-
niyetli, gerçekten çok kapsamlı hayalleri-
miz var. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz 
15 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiği-
mizin en büyük şahidi sizlersiniz. Şayet şu 
son yıllardaki istikrarsızlıklar, çatışmalar 
olmasaydı, Türkiye’de sağladığımız bu bü-
yük atılımın, bölgemizdeki tüm kardeşleri-
mizin de hayatına olumlu yansımaları baş-
lamıştı. Irak’ta, Suriye’de, Kuzey Afrika’nın 
tamamında, Orta Afrika’da, Balkanlarda, 
Kafkasya’da öyle ümit verici gelişmeler ya-
şanıyordu ki, inanın bana, kardeşlerimiz 
adına çok büyük heyecan duyuyorduk. 

Bölgeyi kana ve ateşe boğanlar, bizimle 
kardeşlerimizin irtibatını tamamen kes-
mek için, terör dahil her yöntemi kullanı-
yor. Artık elhamdülillah kendi silahımızı 
yapar hale geldik. Silahlı insansız hava 
aracını ve tankları yapar hale geldik. İşte 
birileri, bundan rahatsız oluyor. Ancak biz 
ileriye doğru yürümekte kararlıyız. 

En çok saldırı altında kaldığımız alanlar-
dan biri de ekonomi… Buna rağmen bü-
yümeden ihracata, istihdamdan üretime 
kadar her alanda müjdeli haberler alıyo-
ruz. Birileri bizim önümüzdeki bir kapıyı 
kapatmaya çalıştıkça, Rabbim bize 10 ay-
rı yerde 10 ayrı kapı daha açıyor. Ülkemiz 
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ekonomisiyle ilgili kurguların, senaryola-
rın çökmesi, işte bu sayededir. Çalışkan ve 
becerikli milletimiz, bir ayağını Türkiye’de 
sabitleyip, diğer ayağıyla adeta dünyanın 
altını üstüne getirerek, hep zoru başarıyor, 
hep beklenmeyeni gerçekleştiriyor. Böyle 
bir milletin Allah’ına kurban olunmaz mı? 
Böyle bir millete ram olunmaz mı? 

Elazığ’a 13 Milyar Liralık  
Yatırım Yaptık

Tabii tüm gelişmelerden, tüm başarılardan 
Elazığ da payına düşeni alıyor. Gerçekten 
zor bir coğrafyada bulunuyor olmasına 
rağmen, kadim tarihi ve yetişmiş insan gü-
cüyle Elazığ, çok daha fazlasını hak ediyor. 
Biz, işte bunu sağlamak için geçtiğimiz 15 
yılda Elazığ’a 13 milyar liralık yatırım yap-
tık. Yeni okullar, yurtlar, hastaneler, toplu 
konutlar, yollar, barajlar ve diğer yatırım-
larla Elazığ’ın çehresini değiştirdik. 

Kömürhan Köprüsü Harput’a bakar

Körolası zalim Fırat ocaklar yıkar

Evet… Yıktığı ocaklar işte bu şekilde tür-
külere konu olan Kömürhan Köprüsünün 
yeniden yapımı işi, tünelleri ve bağlantı 
yolları tamamlanmak üzere. 

Elazığ Havalimanı, 1 milyonu aşan yolcu 
trafiğiyle, uzakları yakın ediyor. Havalima-
nına ikinci pist için kazmayı ilkbaharda 
vuruyoruz.

33 kilometreden 355 kilometreye çı-
kardığımız bölünmüş yollar sayesinde, 

Elazığ’dan tüm istikametlere güvenli ve 
konforlu bir yolculuğu mümkün hale ge-
tirdik. Elazığ-Bingöl ayrımı Çaybağı yolu 
ve Elazığ-Baskil-Aydınlar yolunu bu yıl 
başlatıyoruz. 

Ülkemizin en önemli projelerinden gördü-
ğüm Şehir Hastanelerimizden biri de Ela-
zığ’ımızda yapılıyor. İnşallah, bu yıl bitme-
den hastanemizin açılışını yapacağız. 

Kardeşlerim,

Elazığ kalkınacak, güçlenecek, büyüyecek 
ki, Türkiye’ye katkı verebilsin. Türkiye bü-
yüyecek, güçlenecek ki tüm milletimize, 
kalbini ve dualarını bize yöneltmiş tüm 
kardeşlerimize umut ışığı olabilsin. İşte 
bunun için 2019 çok önemlidir. AK Parti 
teşkilatlarının 2019’a çok iyi hazırlanması 
gerekiyor. Kongrelerimizi bu süreçte bizim 
için yeni bir nefes, yeni bir heyecan, yeni 
bir enerji vesilesi olarak görüyoruz. Yavaş 
yavaş büyükşehirlerimizin kongrelerine 
de başlıyoruz. İl kongrelerimize ya şahsım, 
ya da Sayın Başbakan katılmaya devam 
edecek. 

Mahalli seçimlerde elde edeceğimiz netice 
ne kadar iyi olursa, Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimine o derece güçlü ve 
moralli gireriz. MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’ye, Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde şahsımızı destekleyeceğini açıkla-
mış olmasından dolayı bir kez daha teşek-
kür ediyorum.   Şüphesiz ki bu dayanışma, 
milli mutabakâtın nedenli güçlü bir şekil-
de oluştuğunun ifadesidir. Zira bu ümme-
tin birliği çok önemlidir.
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Birilerinin ülkemizin ve milletimizin gele-
ceğiyle ilgili karanlık senaryolar peşinde 
koştukları bir dönemde yapılan açıklama, 
yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını 
sıklaştırmaları bakımından önemlidir. Bu 
süreçte AK Partililerden ricam, birliğimiz-
den, beraberliğimizden, kardeşliğimiz-
den en küçük bir taviz vermemeleridir. 
Türkiye’yi sarsmak için önce AK Parti’yi 
sarsmaları gerektiğini bilenler şimdiden 
kolları sıvamış, kendilerince bir takım 
aktörleri sahaya sürmeye başlamışlardır. 
Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Biz 
kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimi-
ze odaklanacağız. AK Parti olarak çalmadık 
kapı, sıkmadık el bırakmamak, girmedik 
gönül bırakmamak suretiyle milletimize 
ne kadar çok gidersek, o derece iyi netice 
alırız. Bu yöntemi 15 yıldır hep deniyor, 
hep de başarılı oluyoruz. 2019 için de ya-
pacağımız budur. 

Gakgoşlar!

Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gün-
düz çalışmaya var mıyız? Gayret bizden 
tevfik Allah’tandır. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
kongremizde yeni görev alacak arkadaşla-
rımıza Rabbimden başarılar diliyorum. Bu 
yarışta bayrağı devredecek arkadaşlara, 
yaptıkları hizmetler için gönülden teşek-
kür ediyorum. 

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Bingöllüler, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava ar-
kadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili 
gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, Bingöl’ün tüm ilçe-
lerine, tüm köylerine selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum. Âşık ne güzel söylemiş…

Bingöl dört dağ içinde

Yanarım yağ içinde

Kim Bingöl’ü sorarsa

Bir yârim var içinde…

Biz de bugün 2,5 senelik hasretin ardın-
dan Bingöl’deki binlerce yârimizi görmeye 

Milli Güvenliğimizi İlgilendiren 
Tüm Konularda Hem Masada, Hem 

Sahada Olmaya Devam Edeceğiz

AK Parti Bingöl İl Kongresi | Bingöl | 13 Ocak 2018
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geldik. Siz Bingöllü kardeşlerimle kucak-
laşmaya, hasret gidermeye, dertleşmeye, 
hasbihâl etmeye geldik. Maşallah bugün 
Bingöl başka güzel, bir başka coşkulu… Şu 
an karşımda kabına sığmayan bir Bingöl 
görüyorum… Şu an karşımda bölücü terö-
re şamar olup inen bir Bingöl görüyorum. 
Bugün tarih boyunca olduğu gibi yine mil-
li irade diyen, yine demokrasi, özgürlük, 
kardeşlik diyen bir Bingöl görüyorum. Az 
önce yavrumuzun okuduğu şiiri dinledi-
niz değil mi? Bu duygu nereden geliyor? 
Ta ciğerden, damardan geliyor.  

2,5 sene sonra tekrar vefanın, dayanışma-
nın, muhabbetin şehri Bingöl’ü ziyaret 
etmekten büyük bir memnuniyet duyuyo-
rum. Şehre ayak bastığımız andan itibaren 
bizi özlemle bağrına basan tüm Bingöllü 
vatandaşlarıma buradan şükranlarımı su-
nuyorum. AK Parti Bingöl İl Kongresi’nin 
şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
AK Parti Bingöl teşkilatlarımızda görev 
alan tüm kardeşlerime emekleri, gayretle-
ri için şükranlarımı sunuyorum. Ahirete 
irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla’dan rah-
met ve mağfiret diliyorum. Kongremizde 
bayrağı devralarak son derece ağır bir so-
rumluluğun altına giren arkadaşlarımıza 
da Rabbim’den muvaffakiyetler temenni 
ediyorum. Bugüne kadar bizi asla yalnız 
bırakmayan Bingöl, inşallah tüm teşkilat o-
larak sizlerin çabaları, emekleri ve özverili 
çalışmalarıyla, AK Parti’nin, demokrasinin 
kalesi olmayı sürdürecektir.

Kardeşlerim,

Bingöl’de hem hasret gidermek, hem il 
kongremizi yapmak, hem de sizlere bizzat 
teşekkür etmek için bulunuyoruz. Önce-
likle 16 Nisan Halkoylamasında yüzde 73 
gibi Türkiye ortalamasının çok çok üze-
rinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine ‘EVET’ diyen tüm Bin-
göllü kardeşlerime gönülden teşekkür edi-
yorum. Bilhassa yüzde 87,5 ve 86 ile rekor 
seviyelerde kabul oyu kullanan Solhan ve 
Genç ilçelerimize hassaten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Darbe Anayasasına karşı en 
yüksek ‘HAYIR’ oyu veren “Cesur Bingöl”, 
16 Nisan’da bir kez daha kendine yakışanı 
yapmıştır. Bingöl, vesayeti bitiren ve koa-
lisyon dönemlerini tamamen sona erdiren 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine re-
kor seviyede destek vererek, demokrasimi-
ze çağ atlatmıştır. 2019 seçimleriyle tama-
men yürürlüğe girecek bu yeni sistemle, 
ülkemizde siyasete dışarıdan müdahalele-
re zemin hazırlayan kargaşa ve istikrarsız-
lık ortamı artık tarihe karışacaktır.

Bingöl, Bu Asil Tavrını Devam 
Ettirdikçe, Hiçbir Güç Türkiye’yi 
Bölemez

Yeni yönetim sistemiyle beraber Türkiye 
2023 hedeflerine daha hızlı ilerleyecek, 
2053 ve 2071 vizyonuna daha sıkı sarıla-
caktır. Bunun yanında Bingöl, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi karşısında da gerçek-
ten takdire şayan bir tavır sergiledi. O me-
şum gece boyunca Bingöl halkı ellerinde 
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bayrakları, dillerinde dualarıyla, kadını-er-
keği, genci-yaşlısıyla tüm Türkiye’ye örnek 
oldu. “Darbeye hayır, direnişe devam diye-
rek” hain FETÖ’cülere meydanı dar eden 
her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Bugün bu salonu dolduran bütün kardeş-
lerimin, gerek 15 Temmuz gecesi, gerekse 
29 gün boyunca “PTT Kavşağı”nda demok-
rasi nöbeti tuttuğunu çok iyi biliyorum. 
Şundan emin olun… Bingöl, bu asil, bu 
cesur tavrını devam ettirdikçe, hiçbir güç 
Türkiye’yi bölemez, bu milleti parçalaya-
maz. Bingöllü kardeşlerim iradelerine, 
ülkelerine, devletlerine bu şekilde sahip 
çıktıkça,  evelallah hiçbir fitne tohumu bu 
topraklarda yeşeremez. Bingöl halkı böyle 
gür bir sada ile demokrasi dedikçe; hak, 
adalet, kardeşlik dedikçe, Allah’ın izniyle, 
hiç kimse bu ülkeye diz çöktüremez. Siz 
bizim yanımızda böyle kararlı, böyle dik 
durursanız, terör örgütlerinin topu birden 
gelse bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

Nitekim başarılı olamıyorlar. Onca çabala-
rına, onları her türlü imkâna boğan arka-
larındaki güçlere rağmen vatan toprağının 
tek bir taşını dahi bizden koparamıyorlar. 
Ne FETÖ’cü hainler, ne de bu katiller sürü-
sünü üzerimize salanlar, ellerindeki onca 
güce, sergiledikleri onca ikiyüzlülüğe rağ-
men hiçbir mesafe alamadılar. O gece tari-
hin en büyük ihanetini sergileyen FETÖ’cü 
alçaklar, tanklarına, toplarına, ölüm kusan 
silahlarına rağmen bu milleti ürkütemedi-
ler, sindiremediler, korkutamadılar. İstik-
lal Şairimiz Mehmet Akif ’in ifadesiyle;

“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!

Sarsılır mı? Sarsılmaz. Mesele bu işte… 

Evet, bu millet tıpkı bir asır önce 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu 
gibi; Türkü, Kürdü, Zaza’sı, Laz’ı, Çerkez’i, 
Arabı, Boşnak’ı 81 milyon tek yumruk ola-
rak FETÖ’nün işgal ordusunu hezimete uğ-
ratmıştır. Bu millet ölüm kusan silahlara, 
tanklara ve uçaklara rağmen, bağımsızlı-
ğından zerre kadar taviz vermemiştir. 

Hamdolsun bizler de yaptığımız çalışma-
larla bu necip millete ve elbette Bingöl’ün 
vefakâr insanlarına layık olmaya çalışıyo-
ruz. Emanetinizi namusuz bilip, canımız 
pahasına savunuyor, onu yere düşürmü-
yoruz. Bingöl’den aldığımız ilhamla, sizler-
den aldığımız güçle zalimler karşısında dik 
duruyor, Filistin’den Arakan’a, Yemen’den 
Afganistan’a kadar tüm mazlum ve mağ-
durlara sahip çıkıyoruz. Son Kudüs mese-
lesinde olduğu gibi mukaddes beldelerimi-
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zi korumak, barış ve istikrarı temin etmek 
için gerekirse dünyayı ayağa kaldırıyor, 
tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bugün Oyun Kuran, Tuzak Bozan 
Bir Türkiye Gerçeği Var

Bugün artık uluslararası ilişkilerde her-
kes şu gerçeği kabul ediyor. Ekonomide, 
ticarette, diplomasi ve savunma sana-
yinde yükselen bir Türkiye var. Bugün 
Anadolu’da, güçlü demokrasisiyle bölgesi-
ne ilham olan, din, dil, ırk ayrımı yapma-
dan tüm mazlumlara kucak açan güçlü bir 
ülke var. Bugün artık bölgesel ve küresel se-
naryolara figüranlık yapmak yerine, oyun 
kuran, tuzak bozan bir Türkiye gerçeği var. 
Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye’nin o-
lurunun alınmadığı, Türkiye’nin rızasının 
gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı 
yoktur. Türkiye’nin hassasiyetleri hesaba 
katılmadan atılacak tüm adımlar, er ya da 
geç, akim kalmaya mahkûmdur. Türkiye, 
milli güvenliğini ilgilendiren tüm konu-
larda hem masada, hem sahada olmaya 
devam edecektir. Güvenlik birimlerimizle 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da birliğimize, dirliğimize, istikbal ve is-
tiklalimize kast eden tüm şer şebekeleri-
nin heveslerini kursaklarında bırakmayı 
sürdüreceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın 
kanını döken tüm teröristlerden FETÖ’cü 
ve bölücü alçaklardan döktükleri kanın 
muhakkak hesabını soracağız. Toprağa dü-
şen her bir şehidimizin, yaralanan her bir 
gazimizin, geride gözü yaşlı bırakılan bü-
tün masum eşlerin, annelerin, yavruların 
acısını bu katil sürülerinin asla yanına kâr 
bırakmayacağız.

Değerli kardeşlerim,

Bingöl’e her gelişimde buranın daha da gü-
zelleştiğine, büyüdüğüne, hedeflerimiz ve 
ideallerimiz doğrultusunda ciddi mesafe 
kat ettiğine şahit oluyorum. Bingöl sadece 
demokrasi ve vesayetle mücadele konu-
sunda öncülük yapmıyor, aynı zamanda 
ekonomik ve ticari alanlarda da gerçekten 
göz dolduruyor. AK Parti hükümetleriyle 
Bingöllü kardeşlerim artık hak ettikleri, 
layık oldukları hizmetlerle buluşuyor. Ge-
rek resmi kurumlarımızın, gerek özel sek-
törümüzün yaptığı yatırımlarla Bingöl’ün 
çehresi değişiyor, şehrimiz bölgenin cazibe 
merkezi haline dönüşüyor. Sadece tarım 
ve hayvancılıkta değil, Bingöl üretimde, sa-
nayide, istihdamda da büyük atılımlar ger-
çekleştiriyor. 2017 yılı istihdam seferberli-
ğinde Bingöl, 81 il arasında, istihdamını en 
fazla artıran 3’üncü il oldu.

Güvenlik artıkça, terör örgütünün baskısı 
kalktıkça, hamdolsun tüm doğu ve güney-
doğu illerimiz yeni fabrikalarla, üretim te-
sisleriyle, gençlerimize iş imkânı sunacak 
yeni projelerle tanışıyor.

SÜTAŞ firmasının Bingöl’de 1.060 kişiye 
doğrudan istihdam, 8 bin kişiye dolaylı 
istihdam sağlayacak bir fabrikasının inşa 
çalışmaları sürüyor. Bölgenin en büyük 
entegre tesisi olacak proje tamamlandığın-
da, şehrimizle birlikte çevre illerimiz de 
inşallah bundan nasiplenecek. 144 milyon 
dolarlık bir maliyetle kurulan bu tesiste, 
10 bin kapasiteli damızlık süt sığırı çiftliği, 
5 bin kapasiteli besi çiftliği olacak. Bizzat 
takip ettiğim bu projenin en kısa sürede fa-
aliyete geçmesini arzu ediyoruz. 
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KENTPARK projesiyle, şehre 5 kilometre, 
havalimanına 12 kilometre mesafede olan 
110 bin metrekare bir alan üzerine yapıla-
cak bir cazibe merkezi ve turizm komplek-
si inşa edeceğiz. İçinde 500 yataklı termal 
otel, bir alışveriş merkezi, açık ve kapalı 
yüzme havuzları, spor tesisleri, yapay göl 
ve kent ormanı yer alacak. Bingöl’ü bir üst 
lige taşıyacak bu projenin de en kısa süre-
de tamamlanmasını diliyorum.

Söz verdiğimiz gibi Bingöl’ü, hamdolsun, 
doğalgaz ile buluşturduk. Bazı vatandaş-
larımız kullanmaya başladı. Ama bazıları 
da hala direniyor. Cevdet Bey, bunu inşal-
lah önümüzdeki yıl tamamlamamız lazım. 
Şehrin diğer alanlarında da altyapı çalış-
maları sürüyor. Allah nasip ederse gelecek 
sene şehrin tamamını doğalgazın konfo-
ruyla tanıştırmış olacağız.

2003’teki Depremden 
Sonra Şehrimizi Adeta  
Yeniden İnşa Ettik

2007 yılında kurulan Bingöl Üniversite-
sinde bugün 16 bine yakın öğrenci, binin 
üzerinde çalışan bulunuyor. Yurt dışından 
öğrenci alan üniversitemiz, gelişmişlik lis-
telerinde her geçen yıl daha üst sıralara 
çıkıyor. 2017 yılında Bingöl Üniversitesini 
“Pilot üniversite” ilan ettik. Şimdi üniver-
sitemizden daha fazla başarı, her alanda 
daha nitelikli, kalıcı eserler bekliyoruz. 

Nasıl, Çapakçur Köprüsünden memnun 
musunuz? Biliyorsunuz daha önce Çapak-
çur Deresi üzerinde bir köprü vardı. Fa-

kat bu köprü Bingöl’ümüzün ihtiyaçlarını 
karşılamıyordu. Yaklaşık 30 milyon liralık 
bir yatırımla 16 ayaklı, 547 metre uzunlu-
ğunda,  28 metre genişliğinde son derece 
modern bir köprüyü, 7 ay gibi rekor bir 
sürede tamamlayarak Bingöllü kardeşleri-
min hizmetine sunduk. Biz aynı hizmetleri 
depremde de yapmadık mı? Depremin ü-
zerinden daha 24 saat geçmeden Bingöl’de 
olmuştum. Çünkü depremden dolayı mağ-
dur olmuş Bingöllü kardeşlerimi yalnız bı-
rakamazdım. Bizden önceki hükümetlerin 
böyle bir derdi var mıydı? İşte 1999’daki 
Düzce ve Kocaeli depreminde yaşananları 
gördük… 

2003 yılındaki depremden sonra şehrimizi 
adeta yeniden inşa ettik. Son 15 senede 5 
bin 544 adet konut inşa edip, sahiplerine 
teslim ettik.

Çapakçur Vadisini Islah çalışmaları ise şu 
an devam ediyor. Yeni viyadüğümüzün 
altından geçen vadi, mesire alanları, çev-
re düzenlemeleriyle gerçekten Bingöl’ün 
güzelliğine güzellik katacak… Bingöl bir 
şehir meydanına ve Selçuklu mimarisi ile 
şehrin sembolü olacak yeni bir hükümet 
konağına kavuşuyor. Projemiz programa 
alındı ve bu yıl ihale edilmesini planlıyo-
ruz. Eski hükümet konağımızın altı oto-
park, üstü kent meydanı olacak şekilde 
düzenlenecek.

Sağlık alanında il merkezi ve ilçelerdeki 
hastanelerimizi yeniledik. Bingöl Merkez 
Devlet Hastanemize 200 yataklı bir blok 
daha ilave ederek kapasitesini daha da ar-
tırdık. Ayrıca Solhan,  Karlıova, Genç ve 
Kiği ilçelerimize devlet hastaneleri yaptık.
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Kardeşlerim,

2002 yılında Bingöl’de sadece 5 kilometre 
bölünmüş yol vardı. Biz tam 221 kilometre 
bölünmüş yol yaparak, Bingöl’ün toplam 
bölünmüş yol uzunluğunu 226 kilomet-
reye çıkardık. Şu anda Bingöl’de yatırım 
maliyeti 1,6 milyar lira olan 6 adet yol pro-
jemiz devam ediyor. Ulaşım projelerimiz 
tamamlandığında Bingöl doğu-batı, kuzey-
güney yönünde adeta bir kavşak noktası o-
lacak. Bingöl-Solhan yol ayrımı, Yenibaşak 
yolu ile Bingöl-Kartal-Sancak yoluna bu yıl 
başlıyoruz. 

2013 yılında bizzat gelerek, Bingöllü kar-
deşlerimi havalimanı ile buluşturduk.  Ha-
valimanımızın yolcu trafiği 2013 yılında 
29 bin kişi iken, 2017 senesinde bu rakam 
166 bine yükseldi. İstanbul-Anadolu yaka-
sından Bingöl’e karşılıklı uçuşlar inşallah 
17 Ocak’ta başlıyor.

Bingöl’e 25 milyon lira kaynak kullanarak 
bir kayak tesisi inşa ettik. Bu tesisi, pist-
leriyle, teknik teçhizatlarıyla, 70 yataklı 
otel binasıyla siz Bingöllü kardeşlerimizin 
hizmetine sunduk. Tesise 2016-2017 sezo-
nunda gelen kişi sayısı 100 bini aştı.

Bingöl şehir merkezinin 2040 yılına kadar 
olan içme suyu ihtiyacını karşıladık.

Son 15 yılda Bingöl’e 103 milyon lirası 
hayvancılık olmak üzere toplam 196 mil-
yon lira tarımsal destek verdik. 

AK Parti demek hizmet demektir; eser, 
proje, üretim, kalkınma demektir. Biz, 

aşkla çalışan, halka hizmeti Hakka hizmet 
olarak gören bir kadroyuz. Biz, fani olan 
bu dünya hayatını ahiretin tarlası olarak 
gören, bunun için de geride hoş bir sada 
bırakmanın gayreti içerisinde olan bir ha-
reketiz. 15 yıldır ne şehirlerimiz arasında 
ne de vatandaşlarımız arasında asla ayrım 
yapmadık,  yapılmasına da müsaade etme-
dik. İnsanlarımızın etnik kimliğine, inan-
cına, meşrebine, mezhebine bakmadan, 
hiç kimseyi ötekileştirmeden, 80 milyo-
nun tamamını kucakladık. İstanbul’da ne 
varsa Diyarbakır’da da o olsun, Ankaralı 
hangi hizmeti alıyorsa Bingöllü de onu al-
sın diye gayret gösterdik. Türkiye’nin geç-
tiğimiz 15 senesi, Rabbimin lütfu ve ihsanı 
sayesinde, ülkemizi her alanda baştan so-
na eserlerle donattığımız bir dönem oldu. 
İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Biz Demokraside ve 
Özgürlüklerde Artık Batı ile Değil, 
Kendi Kendimizle Yarışıyoruz

Değerli kardeşlerim,

Biz bugünlere elbette kolay gelmedik. Son 
15 yıl içerisinde oyunları boza boza; fitne 
teşebbüslerini, milletimizi bir birine dü-
şürmeye yönelik kaos senaryolarını yırta 
yırta geldik. Hiçbir kazanımımız bize altın 
tepside sunulmadı. Elde ettiğimiz hiçbir 
başarı tesadüfen ortaya çıkmadı. Ülkemi-
zin yakaladığı her başarıda, kat ettiğimiz 
her mesafede alnımızın teri vardır, Bingöl-
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lü kardeşlerim gibi milletimizin desteği, 
duası, niyazı vardır. 

Bir taraftan terör örgütleri ve vesayet 
odaklarıyla mücadele ederken, diğer ta-
raftan vatandaşlarımıza hizmet ettik; kar-
deşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi per-
çinledik. Ekonomide ileri giderken demok-
rasiyi, kültürel hak ve özgürlükleri ihmal 
etmedik. Klavyelerin, dillerin, tabelaların, 
inançların üzerindeki baskı ve ötekileştir-
meye biz son verdik. Üniversite kapıların-
da gözü yaşlı bekleyen kız çocuklarımızın 
sorunlarını sizlerin desteğiyle biz çözüme 
kavuşturduk. Dünyanın gelişmiş ülkele-
rinde bireyler hangi imkânları kullanı-
yorsa,  hangi haklara sahipse, bugün Türk 
vatandaşları da aynı hak ve imkânlara sa-
hipler. Dünyanın geri kalanından fazlamız 
var, hamdolsun eksiğimiz yoktur. Biz de-
mokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde 
artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyo-
ruz, kendi kendimizle yarışıyoruz.

Batı dünyasının ırkçılık ve faşizme yuvar-
landığı bir dönemde Türkiye,  hukuk, ada-
let, toplumsal barış ve özgürlükler nokta-
sında birçok ülkeye örneklik yapıyor. Bize 
her fırsatta kibirli bir şekilde demokrasi 
dersi verenlerin, göçmenlere, yabancılara; 
dili, inancı, rengi farklı olanlara nasıl dav-
randıklarını, onları nasıl aşağıladıklarını 
hep beraber görüyoruz.

Şimdi önümüzde yeni bir viraj bulunu-
yor. Bu, 2019 virajıdır. Türkiye, 2019 
virajını da geçmiş 15 yılda olduğu gibi 

başarıyla dönmek zorundadır. 2019 se-
çimlerine her zamankinden daha fazla, 
daha koordineli, daha planlı bir şekilde 
hazırlanmamız gerekiyor.

Biz il kongrelerimizle 2019 Seferinin ha-
zırlıklarına şimdiden başladık. 2019’a ka-
dar da durmadan, dinlenmeden, gecemizi 
gündüzümüze katarak tüm kadrolarımızla 
yoğun bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. 
Bunun için rabiamıza çok sıkı sarılacağız. 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet diyerek yolumuza devam edeceğiz. 

Tek Millet; biz 80 milyon tek milletiz. 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Laz’ıyla, 
Arap’ıyla, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla 80 
milyon tek millettir. 

Tek Bayrak; bayrağımızın rengi şehidimi-
zin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın ifadesi-
dir, yıldız şehidimizin ta kendisidir. 

Tek Vatan; 780 bin kilometrekareyle tek 
vatanımız var. Vatan topraklarımızı böle-
mezler. Bölmeye gayret edenler de, bunun 
bedelini ağır öderler. 

Tek Devlet; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden başka bir devletimiz yoktur. 
Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok 
buymuş… Asla böyle şeyler olamaz.  

Bu dört ilke konusunda en küçük bir taviz 
vermeyeceğiz.  

Şimdi buradan soruyorum. 
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Ana Kademe!  
2019 için hazır mıyız? 

Hanımlar!  
2019 için hazır mıyız? 

Gençler!  
2019 için hazır mıyız?  

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mevla’m 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
AK Parti Bingöl İl Kongresi’nin yeni bir 
dirilişe, yeni bir şahlanışa vesile olması-
nı diliyorum. Kongremizde görev alacak 
arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar di-
liyorum. Bayrağı devredecek arkadaşlara 
tekrar teşekkür ediyorum. 

Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlı-
ğımızı daim eylesin diyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Tokatlılar, AK Parti Teşkilatlarımı-
zın kıymetli mensupları, değerli dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan Tokat’ın 

bütün ilçelerini, tüm köylerini sizler aracı-

lığıyla selamlıyorum. Tokat’ın yiğit insan-

larını, mert insanlarını, cömert insanlarını 

gönülden selamlıyorum. 

Sınırlarımızdaki En Ufak 
 Bir Taciz, Bizim İçin Atılması 

Gereken Adımların İşaret  
Fişeği Olacaktır

AK Parti Tokat İl Kongresi | Tokat | 14 Ocak 2018
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Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Nor-
malde hemen her yıl bir şekilde Tokat’ı 
ziyaret ediyor, sizlerle ruberu hasbihal edi-
yorduk. Her ne kadar İstanbul’daki Tokatlı 
kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da, bir 
müddet Tokat’a gelmek nasip olmadı. To-
katlı gönül dostunun o güzel ifadesiyle;

“Gönül arzuluyor Tokat ilini

Dumanlı dağları göresim geldi

Gümenek köprüsünü de mamu belini

Dumanlı dağları göresim geldi”

Tıpkı gözü geride kalan bu âşık gibi, ina-
nın biz de Tokat’ı,  siz Tokatlı kardeşlerimi-
zi çok özledik, çok göresidik. İçimizde kor 
bir ateş gibi büyüyen 3,5 yıllık bu hasreti, 
hamdolsun, işte bugün sona erdiriyoruz.  
Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şair-
ler yurdu Tokat’ta bulunmaktan, sizlerle 
özlem gidermekten büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Gönüllerimizi buluşturan 
Rabbime sonsuz hamd-ü senalar ediyo-
rum. Şehre ayak bastığımız andan itibaren 
bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı va-
tandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
Rabbim gönül dostluğumuzu, yol arkadaş-
lığımızı daim eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Tokat; vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin 
ve huzurun şehridir. 6 bin yıllık geçmişiyle 
Tokat; tarih, medeniyet ve kültür şehridir. 
Tokat; Plevne kahramanı, şanı büyük Ga-
zi Osman Paşa gibi yiğitlerin; Molla Hüs-
rev, Hayreddin Tokâdî, Şeyhülislam İbni 
Kemal Hazretleri, Gıj Gıj Baba gibi büyük 
âlimlerin, ariflerin, gönül erlerinin yur-

dudur.  Bunun yanında Tokat, asırlardır 
olduğu gibi, bugün de, Türkiye’nin istiklal 
ve istikbal mücadelesine en ön safta katı-
lan bir şehrimiz... Tokat’ın yiğit evlatları 
sivil-asker-polis ayrımı olmadan, “Mesele 
vatansa gerisi teferruattır” anlayışıyla, tıp-
kı ecdatları 15’liler gibi, iş başa düşünce 
ilk safta şehadete yürüyor. 15 Temmuz ha-
in darbe teşebbüsünde verdiğimiz 251 şe-
hit arasında, 6 tane de Tokatlı kardeşimiz 
bulunuyor. Aynı şekilde terörle mücadele 
harekâtlarımız ile yurt dışı operasyonla-
rımız sırasında da Tokatlı kahramanlar 
destan yazdılar. Ben bir kez daha bu aziz 
toprakları bize vatan kılmak için canları-
nı feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Özellikle bölücü terör 
örgütüyle mücadele sırasında ve Fırat Kal-
kanı Harekâtında ezanımız, bayrağımız, 
istikbalimiz uğruna toprağa düşen tüm 
yiğitlere Rabbimden rahmet ve mağfiret 
niyaz ediyorum.

Bugün hepimiz 780 bin kilometre vatan 
hududunda gece yastığa başımızı huzur-
lu bir şekilde koyabiliyorsak, bunu ön-
celikle şehitlerimizin ve gazilerimizin 
fedakârlığına borçluyuz. Şayet ülkemizin 
her bir köşesinde bayrağımız gururla dal-
galanıyorsa, bunda en büyük pay; “Canı, 
cananı, bütün varımı alsın da hüda, etme-
sin tek vatanımdan beni dünyada cüda” di-
yerek canlarını hiçe sayan Tokat’ın aslan-
larına aittir. Rabbim hepsinden razı olsun. 
Yüce Mevla şehitlerimizin ailelerine sabır 
versin, metanet versin. İnşallah bugüne 
kadar olduğu gibi devlet olarak, şehitleri-
mizin geride bıraktıkları emanetlerine sa-
hip çıkmaya devam edeceğiz.
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50 Bin Dolara Ruhunu Satan 
Örgüt Mensuplarının, Çıkarları 
Uğruna Yapmayacakları  
İhanet Yoktur

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında, 
terör örgütleri arasında ayrım yapmadan 
mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şe-
hit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan 
FETÖ’cü hainlere, döktükleri kanın hesa-
bını hukuk içinde soruyoruz. FETÖ ile mü-
cadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
son yıllarda verdiği en zor, en çetin ve en 
hayati mücadelelerden biridir. Bu, istikba-
limizi garantiye almanın, milli bekamızı 
tahkim etmenin en kritik aşamasıdır. Bu 
bilinçle mesele yaklaşıyor, hukuki ve adli 
süreci yakından takip ediyoruz. Bir taraf-
tan örgütün süreci sabote etmeye yönelik 
manipülasyonlarına karşı gerekli tedbirle-
ri alırken, diğer taraftan da kılı kırk yara-
rak adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz.

Hamdolsun davalar yavaş yavaş karara bağ-
lanmaya başladı. Bu süreçte şahit oldukla-
rımız, dünyanın belki de gelmiş-geçmiş en 
şeytani yapısıyla karşı kaşıya bulunduğu-
muzu hepimize göstermiştir. Hayır, him-
met, hizmet bahanesiyle 40 senedir mille-
timizin kanını emen bu kalleş örgütün ger-
çek yüzü, karanlık ve kanlı geçmişi ortaya 
çıkmıştır. Bunların artık saklanacakları, 
gizlenecekleri bir yerleri de kalmadı. Nasıl 
bölücü örgüt PKK’nin dağlardaki inlerine 
girdiysek, FETÖ’nün de inlerine giriyoruz. 
Nereye girerseniz girin, oralarda da sizi 
bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. 

Pensilvanya’daki şarlatan kişisel hırsı için 
Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, ifti-
rayı ve takiyyeyi adeta kutsallaştırarak, 
kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas 
etmiştir. Kimi 1 dolara, kimi 50 bin dola-
ra ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, 
çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, 
yapmayacakları ihanet yoktur. 

Son birkaç yılda aldığımız tedbirlerle, dev-
letimizin bünyesini bu sinsi kanser hücre-
sinden temizliyoruz. Devletimizin kurum-
ları FETÖ’nün haşhaşilerinden arındıkça,  
hamdolsun artık her açıdan daha güçlü 
hale geliyor. Bir dönem terörle mücade-
lede, yargı birimlerinde, kamu hizmetle-
rinde yaşadığımız sıkıntılar da birer birer 
çözülüyor. İnşallah hukuktan sapmadan, 
duygularımızın esiri olmadan, suhuletle 
ve soğukkanlılıkla FETÖ ile mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bunun yanında 34 yıldır 50 
bin insanımızın canına mal olan, vatanımı-
zı parçalamaya çalışan bölücü terör örgü-
tünün de kökünü kurutacağız. 

Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ’ta 
odur; FETÖ ne kadar vahşi bir örgütse 
DHKP-C de, YPG de aynı şekilde vahşi bir 
örgüttür. Bu örgütlerin sınırımızın içinde 
veya dışında olmasının, adının demokra-
tik gibi kavramlarla allanıp pullanmasının 
bizim için hiçbir manası yoktur. İşte şimdi 
Amerika, bu terör örgütlerinin isimlerini 
değiştiriyor. Bu terör örgütlerine Sosyal 
Demokratik Güçleri veya Suriye Demokra-
tik Güçleri gibi isimler veriyorlar. Bunları 
artık yutmuyoruz. Buradan tüm Batı’ya 
sesleniyorum: Bir terör örgütüyle müca-
delede, başka bir terör örgütünü kullan-
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manız ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist 
Gabar’da da teröristtir, Besler Derelerde de 
teröristtir; Kandil’de, Sincar’da, Afrin’de, 
Münbiç’te de teröristtir. Birileri kısa vadeli 
çıkarları adına bu katil sürüleri arasında 
ayrım yapabilir. Ama Suriye’deki terörist-
leri de, ülkemizdeki teröristleri de biz çok 
iyi biliyoruz. “Bir gece ansızın gelebiliriz” 
demiştim. Tabi geceler bitmez. Geceler öz-
gürlüklere gebedir. Bizi izlemeye devam 
etsinler. Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, 
bizim için atılması gereken adımların işa-
ret fişeği olacaktır. 

Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul 
ettikleri yapıları, çeşitli hokkabazlıklarla 
meşrulaştırmaya çalışabilir. Ancak bizim 
için terörist her yerde teröristtir, katil her 
yerde katildir. Türkiye, geldiği nokta itiba-
riyle, bu şer şebekelerinin topunu birden 
mezara gömecek güç, kudret ve imkâna sa-
hip bir ülkedir. Biraz önce uçakta gelirken, 
hamdolsun tepemizde Atak helikopterleri-
mizi gördüm. Atak helikopterlerini işte bu 
milletin evlatları yapıyor.

Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini 
istiyorum. Artık bıçak kemiğe dayanmış-
tır. Devletimizin oyalama taktikleriyle ge-
çirecek tek bir anı dahi yoktur. Ülke olarak 
milli güvenliğimizi tehdit eden, vatandaş-
larımızın canına kast eden tüm örgütleri 
kaynağında bertaraf edeceğiz. Nasıl sınır-
larımız içinde bölücü terör örgütüne göz 
açtırmıyorsak, sınırımızın öte tarafında da 
bunların hakkından gelmeye kararlıyız. 

ABD, Türkiye’nin Meşru  
Çabalarına Destek Olmalıdır

Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kal-
kanı Harekâtıyla ilk adımını attığımız 
“Güney sınırımızı terörden arındırma 
operasyonunu” Afrin’le devam ettireceğiz. 
Bu süreçte müttefiklerimizden beklenti-
miz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna 
uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, 
dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kav-
ramların ne kadar gerçek ne kadar sahte 
olduğu ayan-beyan ortaya çıkacaktır. Biz, 
her şeye rağmen, bölgede Amerika’yla or-
tak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, bir-
likte hareket edebileceğimizi ümit ediyo-
ruz. Zira dönem, Türkiye’ye destek olma, 
stratejik işbirliğinin hakkını verme döne-
midir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meş-
ru çabalarına destek olmalarını bekliyo-
ruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için beka 
sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir 
meselede kendilerine yakışan bir tavır 
içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin ope-
rasyonu sırasında bu güçlerin terör örgü-
tüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa 
mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum. 
Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtını başarıyla 
neticelendirmişsek, İdlib Operasyonunu 
da, sonraki adımları da inşallah zafere ta-
şıyacağımıza inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim,

Bugün Tokat’ta hasret gidermenin yanısı-
ra sizlere teşekkür etmek ve il kongremizi 
gerçekleştirmek için de bulunuyoruz. To-
kat, AK Parti’ye çok güçlü destek vermiş 
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illerimizin başında geliyor. 18’inci yüzyıl-
da yaşamış Tokatlı halk ozanı Talibi’nin 
dediği gibi;

“Ey mertlik davasın süren gel berü 

Mert olan namusta arda bellolur.

Hak için çekelim, sadakat, gayret 

Metanet, sadakat darda belli olur”

Biz ne zaman dara düşsek, ne zaman ba-
şımız sıkışsa Tokat’ı, Tokat’ın dili dualı, 
mütevekkil, mütevazı insanlarını daima 
yanımızda bulduk. Vesayet odaklarının bi-
ze Cumhurbaşkanı seçtirmemek için tüm 
unsurlarıyla üzerimize abandığı 2007’de, 
Tokat yüzde 74 ile “milli irade” dedi. Darbe 
anayasasına en büyük darbeyi vurduğu-
muz 12 Eylül 2010 halkoylamasında To-
kat, yüzde 64,5 ile “demokrasi” dedi. İha-
net çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 10 
Ağustos 2014’te Tokat,  yüzde 62,3 ile tavrı-
nı hukuktan, meşruiyetten, adaletten yana 
koydu. Çukur eylemleriyle geleceğimizin 
karartılmak istendiği 1 Kasım 2015’te To-
kat, “İlk günkü aşkla” sandığa koştu; yüzde 
60’a yaklaşan yüksek bir oy oranıyla kaos 
senaryolarını tarihe gömdü. 16 Nisan’da 
yapılan tarihi Anayasa değişikliğinde yine 
Tokat kendine yakışanı yaptı. Türkiye’nin 
yeni hükümet sisteminin oylandığı bu kri-
tik seçimlerde Tokatlı kardeşlerim yüzde 
63,2 gibi yine ülkemiz ortalamasının çok 
üzerinde bir oranla “Kalıcı istikrar” dedi, 
“Büyük ve Güçlü Türkiye” dedi. İşte bunun 
için Tokat bizim gözbebeğimiz diyoruz. İş-
te bunun için gecemizi gündüzümüze ka-
tarak Tokat’a ve Tokatlıya hizmet etmek-
ten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bir kez 

daha bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan 
Tokatlı vatandaşlarıma gönülden teşekkür 
ediyorum.

Türkiye’nin son 15 yılda kat ettiği büyük 
mesafede sizin bu kararlı duruşunuzun 
çok ciddi payı bulunuyor. Tokat gibi milli 
iradenin kalesi olan şehirlerimiz “Durmak 
yok yola devam diyerek” bizimle yürüdüğü 
için, bu ülke bu noktalara geldi. Sizler ira-
denize hiç kimseyi ortak koşmadığınız için 
Türkiye’de sivil siyaset güçlendi, demokra-
si kök saldı. Siz sağlam durduğunuz için, 
biz de zalimler karşısında eğilmedik, dik 
durduk. Rabbim yol arkadaşlığımızı, kader 
ortaklığımızı daim eylesin diyorum. Böyle 
asil, böyle yiğit, böyle vefakâr bir milletin 
evladı olduğum için Yüce Mevla’ya şükre-
diyor, binlerce kez hamd ediyorum.

Kardeşlerim,

Siz nasıl bizi sahipsiz bırakmadıysanız, biz 
de 15 yıl boyunca sizlere canla başla hizmet 
etmenin gayreti içerisinde olduk. Merhum 
Neşet Ertaş’ın “Aşkınan çalışan yorulmaz” 
sözünü kendimize rehber kılarak, Tokatla 
beraber 80 milyonun tamamına hizmet 
götürmenin mücadelesini verdik. Şehirle-
rimiz arasında, bölgelerimiz arasında, hele 
hele vatandaşlarımız arasında asla ayrım 
yapmadık. Partimize oy veren bir şehri-
mize hizmet ederken, yanındaki şehrimizi 
ihmal etmedik. Birileri Türkiye haritasını 
renklere boyayabilir. Birileri makbul seç-
men, makbul vatandaş ayrımına gidebilir. 
Kimi siyasetçiler sadece kendilerine des-
tek veren şehirleri ziyaret ediyor, sadece 
kendi seçmeninin halini hatırını soruyor 
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da olabilir. Ama biz aldığımız siyasi terbi-
ye gereği asla böyle davranmadık. Ülke-
mizi hiçbir zaman farklı renklere boyama-
dık. Seçmenleri bize oy veren-vermeyen 
diye ayırmadık. 81 vilayetin tamamını, 80 
milyonun her bir ferdini diline, inancına, 
mezhebine, kültürüne bakmadan kucakla-
dık, bağrımıza bastık. İstanbul gelişirken 
Tokat geri kalmadı; İzmir büyürken Ço-
rum, Sivas ihmal edilmedi. Son 15 yılda 
Türkiye’nin tamamı gelişti, büyüdü, eko-
nomik, sosyal ve ticari olarak kalkındı.

Tokat’ımıza Yakışır Yeni Bir 
Havalimanı Yapmak İçin 
Kolları Sıvadık

Sizler AK Parti dönemlerinde şehrimize 
yapılan hizmetleri, hayata geçirilen proje-
leri,  Tokat’ın nereden nereye geldiğini çok 
iyi biliyorsunuz. Son 15 yılda Tokat’a 12 
milyar liraya yakın yatırım yaptık. 1.745 
adet yeni derslik inşa ettik. 7 bin 875 kişi 
kapasiteli yükseköğrenim yurtları ve 15 
adet spor tesisi kazandırdık. Biri 200 ya-
taklı Tokat Devlet Hastanesi olmak üzere, 
14 hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
ve 8 adet birinci basamak kuruluşundan 
oluşan toplam 23 adet sağlık tesisi inşa et-
tik. 150’şer yataklı Erbaa ve Turhal devlet 
hastanelerinin ve Pazar ilçe hastanesinin 
yapımı devam ediyor. TOKİ aracılığı ile 
Tokat’ta son 15 yılda 5 bin 71 konut proje-
si başlattık.

2002 yılına kadar Tokat’ta sadece 16 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 
15 yılda tam 255 kilometre daha bölün-

müş yol ekleyerek, Tokat’ın toplam bö-
lünmüş yol uzunluğunu 271 kilometreye 
ulaştırdık. Şu anda Tokat’ta yapımı devam 
eden toplamda maliyeti 1,3 milyar lira 
olan 9 adet yol projemiz var. Tokat çevre 
yolu köprüleri de yapımı planlanan proje-
lerimiz arasında. Tokat-Turhal arasına ye-
ni bir demiryolu yapmak için çalışmalara 
başladık.

Mevcut havalimanımız küçük... Yıllık 150 
bin yolcu kapasiteli… Yolcu trafiği 2016 
yılında 51 bin 744’e ulaştı.  Tokat’ımıza 
yakışır yeni bir havalimanı yapmak için 
kolları sıvadık. Toplam maliyeti 175 mil-
yon lira olan, yıllık 2 milyon yolcu kapasi-
teli havalimanımız şu an ihale sürecinde… 
Bu yıl yapımına başlayıp, 2020 yılında da 
tamamlamayı hedefliyoruz. Havalimanla-
rının aktif çalışabilmesi, sizlerin talebine 
bağlı... Bu nedenle ben milletimizden yap-
tığımız eserlere sahip çıkmalarını bekliyo-
rum.

Tokat’a son 15 yılda 3 baraj ve 1 gölet inşa 
ettik. Alpu Barajı, Tokat Turhal Barajı ve 
Zile Yünlü Barajı’nın da aralarında bulun-
duğu 9 adet barajın yapımı devam ediyor.

Tokatlı çiftçilerimize 2002 yılında 17,3 
milyon lira tarımsal destek verilmiş iken, 
2017 yılında Aralık ayı itibariyle 93,4 mil-
yon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal 
çıkmış diyor ki, çiftçiler battı, bitti, yok ol-
du. Bay Kemal, senin verilen desteklerden 
haberin yok. Son 15 yılda Tokatlı çiftçile-
rimize 805 milyon lira tutarında tarımsal 
destek verdik.
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İnşallah bundan sonra da şehrimize yeni 
hizmetler, yeni eserler kazandırmaya de-
vam edeceğiz. Evelallah sizler bizi yalnız 
koymadıkça, biz de sizler için ter dökmeyi 
sürdüreceğiz. 

Sevgili dava arkadaşlarım, gençler,

Şimdi önümüzde yepyeni bir süreç başlı-
yor. 2019 yılında gerçekleşecek olan ma-
halli idareler ile Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri 16 yıllık sürecin zirvesi, adeta şahikası 
olacaktır. Türkiye, 2019 yılında gelecek 
100 yılına istikamet çizecek tarihi bir se-
çim dönemi yaşayacaktır. Ülkemizin AK 
Parti dönemlerinde demokraside, hukuk-
ta, adalette, özgürlük ve ekonomide elde et-
tiği kazanımları devam ettirip, bir üst aşa-
maya taşıması 2019’a bağlıdır. Türkiye’nin 
bu imtihanı da alnının akıyla vermekten 
başka çaresi yoktur.

2019 seçimleri, yalnızca ülkemiz için değil, 
her kritik ânımızda dualarıyla bize destek 
olmuş, gözlerini ve gönüllerini bize kilit-
lemiş yüz milyonlarca kardeşimiz için de 
büyük önem taşıyor. Bunun için şimdiden 
hazırlıklarımıza başlamamız gerekiyor. İl 
Kongrelerimizi yeni dönemin işaret fişeği 
olarak görüyorum. Burada sağlayacağımız 
yenilenmeyle 2019 kavşağını da inşallah 
başarıyla atlatacağımıza inanıyorum.

AK Parti Hem Geleneğin, 
Hem de Geleceğin Partisidir

Her zaman altını çizdiğim gibi; bu hareket 
asla sıradan bir parti değildir. AK Parti, te-

melleri Söğütte atılmış, asırlar boyunca 3 
kıta 7 iklime adaletle hükmetmiş; barış, 
huzur ve medeniyet timsali bir geleneğin 
günümüzdeki mücessem halidir. AK Parti 
hem geleneğin, hem de geleceğin partisi-
dir. AK Parti, halka hizmeti Hakka hizmet 
gören, bu güzel ülkeyi imanla, tutkuyla se-
ven vatan âşıklarının partisidir. Biz de gö-
revler ve koltuklar sadece birer araçtır. Biz 
de makamlar sorumluluktur, mesuliyettir. 
Bunun için bizde görev değişimleri, kimi 
partilerde olduğu gibi kavgayla-gürültüyle 
değil, kucaklaşmayla helalleşmeyle olur. 
Hamdolsun bizim kongrelerimizde biri-
leri gibi yumruklar konuşmaz, öyle san-
dalyeler havada uçuşmaz. Bizim kongre-
lerimizde hakaret olmaz, çatışma-kargaşa 
olmaz. Bizim her kongremiz ahitlerimizi 
yenilediğimiz, kardeşliğimizi perçinledi-
ğimiz demokrasi şölenleridir. Bizim her 
toplantımız ülkemize ve milletimizin istik-
baline yönelik önemli kararlar aldığımız 
meşveret meclisleridir. Bu dava için, halka 
hizmeti hakka hizmet olarak gören bu kut-
lu hareketin büyümesi için çaba harcayan 
her bir kardeşimin, bizim başımızın üstün-
de yeri vardır.

İnşallah partimiz ilk günkü heyecanla, tec-
rübeli arkadaşlarımızın desteği, yeni arka-
daşlarımızın heyecanı ile Tokat’ta daha da 
güçlenmeye devam edecektir. Yeter ki biz 
çalışalım, gayret gösterelim, Allah’ın izniy-
le gerisi gelecektir. Ben sizlere güveniyo-
rum. Ben bu salonu dolduran her bir dava 
arkadaşıma inanıyorum. Özellikle kadın 
ve gençlik kollarımızdan önümüzdeki sü-
reçte daha çok çaba bekliyorum.
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Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
AK Parti Tokat İl Kongresi’nin şehrimiz 
için, ülkemiz, milletimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydın-
lık olsun inşallah. Sağ olun, var olun.
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Sizleri saatlerdir beklettik, kusura bakma-
yın. Hava muhalefeti nedeniyle Tokat’tan 
helikopterle gelemedik. Tokat Zile’den ka-
rayoluyla gelmek zorunda kaldık.  Şu anda 
siz kardeşlerime kavuşmanın mutluluğu 
içerisindeyim.

Sizlere Tokatlıların selamlarını getiriyo-
rum. Bugün Tokat bir alemdi… Emniyetin 
verdiği rakama göre, salonun dışında 40 
bin kişi vardı. 

Değerli Yozgatlılar, Bozok diyarının yiğit 
evlatları, kıymetli yol ve dava arkadaşla-

Sayın Bahçeli’nin 2019 
Seçimlerinde Şahsımı 

Destekleme Kararından 
Memnuniyet Duyduk

AK Parti Yozgat İl Kongresi | Yozgat | 14 Ocak 2018
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rım, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Buradan, 
Yozgat’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerin-
deki, köylerindeki vatandaşlarıma selam-
larımı iletiyorum. Kuruluşundan bugüne 
kadar AK Parti Yozgat teşkilatlarımızda 
vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal 
etmiş olanlara Rabbim’den rahmet ve mağ-
firet diliyorum.

Kongremizin şehrimiz için, Yozgatlı kar-
deşlerimle birlikte ülkemiz, milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bugün görevi devreden dava arkadaşları-
ma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı 
devralan kardeşlerime de Yüce Mevla’dan 
muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Öncelikle Yozgat’a, 16 Nisan halkoylama-
sındaki yüzde 74’lük EVET oyu sebebiyle 
şükranlarımı sunuyorum. Bu sonuçla Yoz-
gat, kendi rekorunu da kırarak, tüm ülke 
çapında 6’ncı sırada yer aldı. İlçelerimiz 
arasında ise yüzde 90’lık EVET oranıy-
la Saraykent’i, yüzde 85’le Kadışehri’ni, 
yüzde 82’yle Sorgun ve Aydıncık’ı, yüzde 
81’le Çekerek ve Sarıkaya’yı özellikle be-
lirtmem gerekiyor. Yozgat’ın ilçelerinin 
neredeyse yarısının ülkemizdeki ilçeler 
arasında ilk 100’e girdiklerini görüyoruz. 
Gerek Bakanlar Kurulu’nda, gerek bürok-
raside, gerek yakın çevremde pek çok Yoz-
gatlı kardeşimizle birlikte çalışmış ve ça-
lışmaya devam eden biri olarak, şehrimi-
ze yakışanın da böyle bir sonuç olduğunu 
biliyorum. Sevginiz, vefanız, desteğiniz 
için tüm Yozgatlı kardeşlerime ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yozgat, aynı zamanda şehitler diyarıdır. 
Yozgat’ın tarih boyunca ülkesi, milleti, 
bayrağı, ezanı için mücadeleye koşan, bu 
uğurda şehit olan, gazilikle şereflenen nice 
yiğidi var. Ülkemizin 34 yılı bulan terörle 
mücadele döneminde Yozgat, 298’i asker, 
31’i polis olmak üzere tam 329 şehit ver-
di. Bu şehitlerimizi, ilimizin, ilçelerimizin, 
köylerimizin mezarlıklarındaki bayrakla-
ra bakan herkes kolayca görebilir. Çünkü 
her şehidimizin mezarının başında bay-
rağımız dalgalanıyor. En son 15 Temmuz 
gecesi Yozgat, sokağa ilk çıkan, meydanı 
darbecilere bırakmayacağını ilk gösteren 
şehirlerimizin başında geliyordu. Hamdol-
sun, o gece Yozgat’ta darbecilerin en kü-
çük faaliyeti olmadı, olamadı. Ama o gece 
Yozgat tam 14 şehit verdi. Çünkü sizler, 
Ankara’da ve İstanbul’da da mücadelenin 
en ön saflarında yer alıyordunuz. Cesaret-
leri ve kahramanlıklarıyla darbecilere bu 
ülkeyi ele geçirmenin, bu millete diz çök-
türmenin öyle kolay olmadığını gösteren 
tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağ-
lık ve afiyetler diliyorum. 

Şimdi karşımda bir dörtlük gördüm: 

“Mazluma baba oldun, mağdura evlat,

Kalbini ferah tut, gönlünü rahat, 

Apo’cu, FETÖ’cü haine inat,

Yine de Reis diyor Yozgat.” 

Yozgat, sen bir başkasın…
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Bugüne Kadar Yozgat’a  
11 Milyar Liralık Yatırım Yaptık

Yozgat’ın mezarlıklarında ve hemen şeh-
rin girişindeki tepenin üzerinde nazlı naz-
lı dalgalanan bayraklar, bana Arif Nihat 
Asya’nın o güzel şiirini hatırlattı:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

Senin destanını okudum, senin destanını ya-
zacağım

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim

Senin altında doğdum 

Senin altında öleceğim

Evet, altında doğduğumuz bayrağımızın 
altında ölen tüm kahramanlara bir kez da-
ha selam olsun diyoruz. 

Kardeşlerim,

Yozgat deyince, sadece haritadaki yerine, 
tabeladaki nüfusuna bakarsanız yanılır-
sınız. Çünkü Avrupa’da da, en az burası 
kadar büyük bir Yozgat var. Ankara’da da, 
en az burası kadar büyük bir Yozgat var. 
Kırıkkale’de, İstanbul’da, diğer şehirleri-
mizde de Yozgat kadar büyük bir Yozgat 
var. Yozgat’ın nüfusu tabelada 421 bin 
gözüküyor olabilir, ama biz biliyoruz ki 

dışarıdaki Yozgatlılarla birlikte bu rakam 
1,5-2 milyondan aşağı değildir. Onun için 
de Yozgat’ı bu büyüklüğüne uygun bir ko-
numda değerlendirmek gerekir. 

Şu hakikati görmek ve teslim etmek lazım: 
Yozgat, tarihi boyunca ülkesi ve milleti i-
çin büyük fedakârlıklar yapmıştır; ama bu-
nunla mütenasip bir hizmet alamamıştır. 
Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bazı talihsiz-
liklerin faturası Yozgatlıya kesilmiş olacak 
ki, uzun süre bu şehir kamu hizmeti namı-
na ciddi bir yatırım görmemiştir. Halbuki, 
Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda veri-
len şehitlerimize baktığımız zaman, Yozgat 
yine en önlerde yer alıyor. 

Biz, Yozgat’ın üzerindeki bu kara bulutu 
dağıtmak için 15 yıldır gece gündüz çalı-
şıyoruz. Bugüne kadar Yozgat’a 11 milyar 
liralık yatırım yaptık. Daha önce kimsenin 
aklından, hayalinden dahi geçmeyen hiz-
metleri Yozgat’a getirdik. Mesela, bundan 
20 yıl önce Yozgat’a hızlı tren hattı gelecek 
dense, kim inanırdı? İşte inşaatı başladı, 
teknik sebeplerden kaynaklanan bir takım 
gecikmeler olmakla birlikte, eninde so-
nunda bu proje tamamlanacak ve hizmete 
girecek. 

Mesela, Yozgat’a havalimanı yapılacak den-
se, kim inanırdı? Havalimanımızın ihalesi 
yapılmak üzere, inşaatına bu yıl başlana-
cak ve inşallah 2020 yılında hizmete gire-
cek. Çekerek, Aydıncık, Alaca tarafından, 
hem havalimanıza, hem Yozgat’a ulaşımı 
kolaylaştıracak yeni bir yolun inşası için 
de hazırlıklar başladı. Yozgat’la birlikte 
çevre illere de hitap edecek bu havalimanı-
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nın, özellikle yurt dışındaki kardeşlerimiz 
için çok büyük kolaylık sağlayacağına ina-
nıyorum.

Gençler, 

Üniversite Yozgat’ın hayaliydi, ama bunun 
gerçekleşeceğine kim inanıyordu? Doğru 
dürüst ilkokulu, ortaokulu, lisesi olma-
yan bir Yozgat’tan; hamdolsun, 18 bin öğ-
rencisi ve yetişmiş akademik personeliyle 
bölgesinin en iddialı üniversitesine sahip 
Yozgat’a geldik. Kuruluşu tamamlanan 
Hukuk Fakültesi’ne öğrenci alınmaya baş-
lanması ve Sorgun’da inşa edilecek Veteri-
nerlik Fakültesinin de devreye girmesiyle, 
üniversitemiz çok daha güçlenecektir. Üni-
versitemizin akademik kadrolarında gö-
rev almayı daha cazip hale getirmek için, 
Geliştirme Ödeneği konusunda şehrimize 
yapılan adaletsizliğin giderilmesinin de 
bizzat takipçisi olacağım. 

Yozgat, üniversitesi yanında, Adalet Eğitim 
Merkeziyle, Diyanet Eğitim Merkeziyle, Po-
lis Eğitim Merkeziyle adeta bir eğitim şehri 
hüviyetine büründü. Mahallelerimize ve 
köylerimize 2 bin 250 yeni derslik yaparak, 
ilk ve orta öğretimde de büyük bir atılım 
gerçekleştirdik. Yükseköğrenim yurtlarımı-
zın kapasitesi 4 bin 320’yi buldu. 

Tarım ve Hayvancılık 
Alanlarında Yozgat’tan Büyük 
Atılım Bekliyorum

Yozgat’ı, Türkiye standartlarının üzerine 
taşıyan bir başka hizmet alanı sağlıktır. 

Bundan çeyrek asır önce, Türkiye’nin if-
tihar projesi Şehir Hastanelerinin ilk hiz-
mete gireceği yer Yozgat olacak dense, 
kim inanırdı? Nasıl, Şehir Hastanemizden 
memnun musunuz? Sadece bununla kal-
madık, 250 yataklı Sorgun Devlet Hasta-
nesi başta olmak üzere, ilçelerimizi de mo-
dern sağlık tesisleriyle donattık. 

Bugüne kadar TOKİ kanalıyla inşa ettiği-
miz 6 bin toplu konutu hak sahiplerine tes-
lim ettik, 645’inin inşası da sürüyor. 

AK Parti iktidara geldiğinde Yozgat’ta sa-
dece 44 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 
buna 331 kilometre daha ilave ettik ve bö-
lünmüş yol uzunluğunu 375 kilometreye 
çıkardık. Halen devam eden yol çalışma-
ları var. Tabii, Yozgat’ın kara talihinin yol-
lar konusunda da yakasını bırakmadığını 
biliyoruz. Programa göre 2010 yılında bi-
tirilmesi gereken asfaltlama çalışmaları, 
halen tamamlanabilmiş değil… İlgili ku-
rumlarımızdan, bu aksaklığın müsebbiple-
rinin tespit edilerek, sorumlulardan hesap 
sorulmasını istiyorum. Şimdi mesele yeni 
baştan ele alındı, inşallah Yozgat’ın yolları-
nın büyük bölümü bu yıl, tamamı da önü-
müzdeki yıl asfaltlanmış olacaktır. 

Hızlı trenin, üniversite kampüsünün bu-
lunduğu tarafta olan Yozgat İstasyonuyla 
şehir merkezi arasındaki mesafe oldukça 
fazla… Ulaştırma Bakanlığımızdan, hem 
kampüse ulaşımı kolaylaştırmak, hem 
de tren yoluyla şehrin bağlantısını sağ-
lamak açısından, buraya bir hafif raylı 
sistem yapılması konusunu değerlendir-
mesini istiyorum. 
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Cemil Çiçek Barajıyla Yozgat ve Yerköy’ün, 
Yenice Barajıyla da Sorgun’un içmesuyu 
sorununu çözüyoruz. 

Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgat’tan 
bu alanlarda çok daha büyük atılımlar 
bekliyorum. Geçtiğimiz 15 yılda 1,6 mil-
yar lira tarımsal destek ödemesi yaparak 
üreticilerimizi destekledik. Bugün Türkiye 
hayvancılık meselesinin çözümünü tartışı-
yor. Hâlbuki çözüm işte burada, Yozgat’ta, 
gözümüzün önünde duruyor. Yozgat’ın 
arazisinin niteliği de, insanının becerisi 
de bu sorunu çözmeye ziyadesiyle uygun-
dur. Mesela, Veterinerlik Fakültesi’nin ku-
rulduğu Sorgun’a, burayla entegre şekilde 
çalışacak bir Hayvancılık İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi kurulması düşünebilir. 
Bakanlığımız hayvancılık konusunda çok 
ciddi teşvikler veriyor. Şayet, bu teşvikleri 
kullanma konusunda kendisine zorluk çı-
kartıldığını, kayırma yapıldığını düşünen 
varsa, hemen valimize gitsin, milletvekille-
rimize gitsin, bakanımıza gitsin, hiç olma-
dı bize gelsin. 

Kardeşlerim, 

Yozgat, siyasi hayatımız boyunca bize hep 
sahip çıkmış bir şehirdir. AK Parti’yi kur-
duğumuzdan beri de, Yozgat’ta hep birinci 
olduk, son seçimlerde ve halkoylamasında 
olduğu gibi rekor oy oranları elde ettik. 
Bizim de Yozgat’a sahip çıkmak, Yozgat’ın 
her meselesinin çözümü için elimizden ge-
leni yapmak boynumuzun borcudur. An-
cak, bu tek taraflı olmaz. Sizlerin de biraz 
daha fazla gayret göstermesi lazım… 

Yozgat’ın, göç başta olmak üzere, ciddi so-
runları, sıkıntıları konusunda hemfikiriz. 
Mesele, bunların nasıl çözüleceğidir. Çö-
züm gökten zembille inmeyeceğine göre, 
bunu sizler bulacaksınız. Yozgatlılar ola-
rak kafa kafaya verecek, düşünecek, hesap-
kitap yapacak, eldeki imkânları en iyi nasıl 
değerlendirebileceğinize bakacaksınız. Biz 
de hükümet olarak, devlet olarak sizlerin 
önünü açacağız. Ne diyor o güzel Yozgat 
türküsünde: 

“Sabahınan esen seher yeli mi

Benim gönlüm divane mi deli mi

Durup durup yar göğsünü geçirir

Yoksa bugün ayrılığın günü mü

Yedi kaleminen yazı yazarım

Aslım Yozgatlıdır gurbet gezerim

Bir yüksek mevkiye kazın mezerim

Görünsün memleket anam ağlasın

Ufacık taşınan kale yapılmaz

Çıkıp çıkıp yar yoluna bakılmaz

Bir ben ölmeyinen dünya yıkılmaz

Ben ölürsem sen yarini tazele”

Evet, ufacık taşınan kale yapılmayacağı 
gibi, hiçbir altyapısı olmayan heveslerden 
de netice çıkmaz. Devlet yol yaparak, tren 
hattı inşa ederek, havalimanı kurarak, eği-
tim altyapısını oluşturarak, teşvikler vere-
rek, bu altyapının fiziki kısmını hallediyor. 
Yozgatlılar olarak sizlerin de, ülke içinden 
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ve dışından yatırımcıları buraya çekecek 
bir cazibe iklimini oluşturmanız gerekiyor. 
Eğer çevredeki başka iller bunu başarabil-
mişse, Yozgat da yapar. Yeter ki siz birliği-
nizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü 
tutun. Sadece Ankara’daki, İstanbul’daki, 
Avrupa’daki Yozgatlılar yatırımlarını bu 
şehre yönlendirse, inanın Yozgat abad olur. 

Yozgat, Yılgınlık, Yorgunluk 
Psikolojisinden Çıkıp, Yeni Bir 
Atılımın İçine Girmelidir

Biliyorsunuz devlet artık fabrika yapmı-
yor, sadece yapılacak yatırımlara destek 
veriyor. Yozgat’ın daha fazla desteğe ih-
tiyacı varsa, bu da sağlanır. Ama önce bu 
cazibe ikliminin, başkaları tarafından de-
ğil, bizzat siz Yozgatlılar tarafından sağ-
lanması gerekiyor. Yatırımcı, diğer pek 
çok faktörün yanısıra, gittiği yerde oranın 
insanı tarafından kendisine ne derece sa-
hip çıkıldığına, ne derece önem verildiğine 
de bakar. Yozgat’ın çok yakından bildiğim 
misafirperverliğini, insanlığını, gönül zen-
ginliğini kendilerine hissettirdiğinizde, 
inanın bana, yatırımcılar bu şehre meftun 
olacaklardır. Unutmayınız, Recep Tayyip 
Erdoğan, ata-dede tarafından Rizeli, doğ-
ma-büyüme Kasımpaşalı olduğu kadar, 
gönül dünyasında da Yozgatlıdır. Bu şeh-
re yapılan her hizmet beni, tıpkı şahsıma 
yapılmış gibi sevindirir, heyecanlandırır, 
gururlandırır.

Yozgat’ın, bir an önce eski dönemlerin mi-
rası bıkkınlık, yılgınlık, yorgunluk psikolo-
jisinden çıkıp, yeni bir atılım içine girme-

sini bekliyorum. Yozgat bunu yapar mı? 
Eyvallah, yapar.  Şikâyet eden değil proje 
üreten Yozgat’ı inşa ettiğimiz gün, tüm me-
selelerimiz çözüm yoluna girecektir. 

Kardeşlerim,

Sadece Yozgat değil, tüm Türkiye olarak 
projeler üretmemiz gereken bir döneme 
giriyoruz. 2019 yılı, hem partimiz, hem de 
ülkemiz için önemli bir kavşaktır. Geçti-
ğimiz 4 yılda üst üste yaşadığımız sosyal, 
siyasi, ekonomik, diplomatik saldırıları, 
hamdolsun büyük ölçüde boşa çıkardık. 
Bu süreçte, her ne kadar yatırımlarımız-
dan, projelerimizden taviz vermemiş olsak 
da, daha çok mevcutları bitirmeye odak-
lanmak durumunda kaldık. Şimdi, yeni 
projeler üretme, yeni yatırımlara yönelme, 
bunun için yeni kaynaklar bulma dönemi-
dir. 2019, işte bu yeni dönemin başlangıç 
çizgisi olacaktır. AK Parti olarak, önümüz-
deki seçimlere, her zamankinden daha bü-
yük bir şevkle, daha büyük bir azimle sarıl-
mak durumundayız. Gücümüzün kaynağı, 
her zamanki gibi milletimizdir. Bunun için 
çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gö-
nül bırakmayacağız. 

Şimdi buradan soruyorum: 

Ana Kademe! 2019 için kapı kapı dolaşma-
ya hazır mıyız? 

Hanımlar! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız? 

Gençler! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız?
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Yozgat, özellikle son seçimlerde ve halkoy-
lamasında çıtayı çok yükseltti. Artık bu-
nun altına düşmek bize yakışmaz. 

Kardeşlerim,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
2019 seçimleriyle tam manasıyla hayata 
geçecek. Yeni sistemin önemini, bizim ka-
dar rakiplerimiz de görüyor, biliyor. Aynı 
şekilde dış güçler de bu meselenin çok iyi 
farkında. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı 
ile Meclis, yani yürütme ile yasama tama-
men ayrıldığı için, ittifaklara, ortak aday 
göstermeye uygun bir zemin ortaya çıktı.  
Nitekim şimdiden, 2019’un safları belli 
olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sa-
yın Devlet Bahçeli’nin, 2019 Cumhurbaş-
kanlığı Seçimleri için şahsımızı destekle-
me kararını ilan etmiş olmasından büyük 
memnuniyet duyduk. Bu, önümüzdeki 
dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, 
kurulacak nice tezgâhları şimdiden bozan, 
fevkalade dirayetli bir karardır. Eskiden 
beri pek çok kritik dönemde desteğini gör-
düğümüz, özellikle de 15 Temmuz’dan be-
ri sergilediği dik duruşuyla takdirle takip 
ettiğimiz Sayın Bahçeli’ye, bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

Ana Muhalefetin Derdi, Fitne 
Kazanı Kaynatmaktır

Gönül isterdi ki, bu yerli ve milli duruşa 
ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak, 
ana muhalefet, yerli ve milli duruştan pek 
anlamaz. Bu nedenle de böyle bir oluşu-
mun içerisinde olması mümkün değildir. 

Bu zat, terör örgütleri için yollara düşecek, 
ülkemiz ve dünya kamuoyunu aldatmak 
için de adını “Adalet yürüyüşü” koyacak 
kadar zıvanadan çıkmıştır. Dikkat ederse-
niz, Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen 
bir karar verdiğinde oraya, herhangi bir 
savcı işine gelmeyen bir iddianame hazır-
ladığında ona, herhangi bir hâkim işine 
gelmeyen bir karar verdiğinde ona saldırır. 
Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak ve-
ya herhangi bir hak, hukuk müdafaası yap-
mak değildir. Bunun tek derdi, ağabaları-
nının döneminde olduğu gibi devletin tüm 
imkânlarının kendi partilerinin emrine 
verilmemiş olmasıdır. Çünkü artık devle-
tin tüm imkânları milletin emrindedir. 

Geçen gün baktım, Nazi dönemine atıfta 
bulunuyor. Peki bu zat, aynı dönemde tek 
parti CHP’sinin de Nazilerden aşağı kalma-
yacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi 
partisinin yayın organının “Faşist İtalya’ya 
Selam” çakan manşetlerini bilmiyor mu? 
Öz kardeşlerimizi Boraltan Köprüsün-
de düşmana teslim edip de gözlerimizin 
önünde hepsinin katledilmesine yol açtık-
larını bilmiyor mu? Milletimizin ibadet et-
tiği camileri satışa çıkardıklarını bilmiyor 
mu? İnsanlarımızı, yedikleri kuru ekmeği 
dahi karneyle almak zorunda bıraktıkla-
rını bilmiyor mu? Şimdi Atatürkçü geçin-
dikleri halde, o dönemde paraların üze-
rinden Cumhuriyetimizin kurucusunun 
resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin res-
mini koyduklarını bilmiyor mu? Geçmişte-
ki tüm büyük siyasi ve ekonomik krizlerin 
müsebbibinin kendi işbilmezlikleri ve hat-
ta hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? 



Recep Tayyip ERDOĞAN

350

Elbette biliyor.  Derdi başka… Onun tek 
derdi, buralardan bir yol bulup, ülkede ye-
ni bir gerginlik alanı oluşturmaktır, yeni 
bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayı-
ğına binen birilerini de yanına aldığı için, 
bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Ma-
alesef, ana muhalefet partisinin ve ardın-
dan gidenlerin bu üslupları yüzünden ül-
kemizde hiçbir mesele kendi mecrasında 
tartışılamaz hale gelmiştir. Neyse ki biz on-
ların bu halini deşifre ettiğimiz için, kendi 
işimize bakıyoruz. Arada bir de, mecburen, 
iki kelamla bile olsa kendilerine cevap ver-
mek durumunda kalıyoruz. Her zaman 
söylediğim gibi, bizim için onun-bunun ne 
dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbi-
miz ne der ona bakarız, ardından da mille-
timiz ne diyor, ona bakarız. 

Ne diyor şair: 

“Şu yeryüzü er meydanı

Gönül sevmez her meydanı

Yüreksize yorgan döşek,

Koç yiğite ver meydanı.”

Gerisi lafı güzaftır. 

Ateş olsalar ne yazar, cürümleri kadar yer 
yakarlar. Bunların Yozgat’ta zaten bir kar-
şılığı kalmadı. İnşallah, en kısa sürede ül-
kemizin diğer yerlerinde de silinip gider-
ler de, yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için 
çalışan bir muhalefet anlayışı alır. 

Fırat Kalkanı Harekâtından önce ne de-
miştik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi 
Afrin için de aynı şeyi söylüyoruz; bir gece 
ansızın gelebiliriz. 

Günümüz kutlu olsun, 6. Olağan Kongre-
miz Yozgat’ımız için inşallah yeni bir uya-
nışa vesile olsun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-

malarında, başarılı ve verimli bir hafta ge-
çirmenizi temenni ediyorum. 

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın ar-
dından ülkemizi ziyaret eden Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Kitaroviç’i Külliye-
mizde ağırladık. Önümüzdeki haftalarda 

Terör Örgütü Mensuplarını 
Göreve Getirmeyi Muhalefet 

Sanan Bir Zihniyet, 
CHP’yi Esir Almıştır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 16 Ocak 2018
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da Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic 
ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Üyesi Sayın İzzetbegoviç’le bir araya 
geleceğiz. Balkanların huzuru ve güvenli-
ği için tüm taraflarla görüşerek, sorunla-
rın müzakere yoluyla çözümü konusunda 
elimizden gelen gayreti göstermeyi sür-
dürüyoruz. Geçtiğimiz hafta katıldığımız 
Adalet Şurasında, akademisyenlerimizle 
ve yargı mensuplarımızla bir araya gelme 
imkânı bulduk. Son günlerde yaşanan bir 
takım gelişmeler, faturası her ne kadar hü-
kümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da, 
aslında yargının kendi iç tartışmalarının 
ürünüdür. Adalet Şurasının, hem teoride, 
hem de uygulamada bu sorunların çözü-
mü konusunda yol gösterici müzakerelere 
zemin teşkil ettiğine inanıyorum. 

İdareciler Günü vesilesiyle bir araya geldi-
ğimiz Kaymakamlarımızla da, hem kendi 
sıkıntılarını görüşme, hem de ülkemizle 
ilgili fikir teatisinde bulunma imkânı elde 
ettik. Milletvekillerimizle gruplar halinde 
bir araya gelerek, parti ve ülke meselele-
rini istişare etme geleneğimizi geçtiğimiz 
hafta da sürdürdük. 

Muhtarlarımızla başlattığımız toplantı se-
risi, ülkemiz demokrasisinde adeta yeni 
bir açılıma vesile olmuştur. Geçtiğimiz haf-
ta da muhtarlarımızla Külliyemizde 43’ün-
cü defa bir araya geldik. Marmara Üniver-
sitemizin 100’üncü yılı dolayısıyla katıldı-
ğımız toplantıda, hem mezun olduğumuz 
okulumuzu bir kez daha ziyaret etme, hem 
de görüşlerimizi akademisyenlerimizle 
paylaşma fırsatı bulduk. 

Hafta sonu ise Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yoz-
gat illerimizde kongrelerimize katıldık. 
Gittiğimiz her ilimizde, vatandaşlarımız-
dan gerçekten çok coşkulu ve samimi bir 
hüsnü kabul görüyoruz. Kongre salonları-
nın dışında, içerdekilerden katbekat fazla 
bir kalabalığın, sadece selamlamak için bi-
zi bekliyor olması, gerçekten şahsımı mut-
lu etti. Hava muhalefeti sebebiyle oldukça 
gecikmeyle ulaşabildiğimiz Yozgat’ta dahi, 
soğuğa ve yağışa rağmen, büyük bir heye-
canla beklendik. Buradan bir kez daha bizi 
muhabbetle bağrına basan tüm vatandaş-
larıma gönülden teşekkür ediyorum. Rab-
bim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyo-
rum.

Böylece, şahsen katıldığım kongre sayımız 
19’u buldu. İnşallah bu hafta sonu da Kü-
tahya ve Uşak kongrelerimize katılacağız. 
Şubat ayından itibaren de büyükşehirleri-
mizdeki kongrelere hız vereceğiz. Ayrıca, 
Bursa’da Kadın Kolları Kongresine de katı-
lacağız. Kongrelerimizde bizzat şahit oldu-
ğumuz bu muhteşem havanın, seçime ka-
dar daha da güçlendirilerek sürdürülmesi 
gerekiyor. 

Bu Kutlu Mücadelenin Fevkine 
Varamayanların AK Parti Çatısı 
Altında Yeri Olamaz

AK Parti’nin bugüne kadarki tüm başarıla-
rının arkasında, Genel Başkanından teşki-
latlarına, milletvekillerinden belediye baş-
kanlarına kadar tüm mensuplarıyla çok ça-
lışması, sıkı çalışması, ter dökmesi vardır. 
Önümüzdeki dönemde de aynısını yapaca-
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ğız. Genel Başkan olarak, ülkemizi bir baş-
tan diğer başa adım adım gezerek, her fır-
satta vatandaşlarımızla kucaklaşarak, ülke 
ve dünya gündemiyle ilgili görüşlerimizi 
paylaşarak vazifemi icra ediyorum. Her bir 
arkadaşımdan aynısını bekliyorum. 

Türkiye’nin çevresinde yaşananlar ve 
içeride kurulan her gün yeni bir yüzüyle 
karşılaştığımız tuzaklar, yükümüzü daha 
da artırıyor. AK Parti olarak, ülkemizi ve 
milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmakla 
ve hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz. 
Milletimiz, kara kaşımıza, kara gözümü-
ze meftun olduğu için değil, bu konudaki 
samimiyetimize ve becerimize güvendiği 
için ülkenin yönetimini bize emanet edi-
yor. Gecemizi gündüzümüze katarak, tüm 
gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak, 
milletimize layık olacak bir yönetimi sergi-
lemek mecburiyetindeyiz. Bu kutlu müca-
delenin fevkine varamamış, ehemmiyetini 
anlayamamış, önemini idrak edememiş 
hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri 
olamaz. 

Biz, başka partiler gibi, vaktimizi ve ener-
jimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bi-
zim verdiğimiz mücadele “ikbal” değil, “İs-
tiklal ve istikbal” mücadelesidir. Omuzla-
rımızdaki davanın büyüklüğü, hepimizin 
fedakârlık yapmasını gerektiriyor. Üstadın 
dediği gibi, biz ancak bu yolu, “kim var” de-
nildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 
“ben varım” diyebilen dava ahlakına sahip 
kadrolarla yürüyebiliriz. Ana kademesiyle, 
kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla tüm ar-
kadaşlarımın işte bu şuur içinde oldukları-

na, bu anlayışla çalıştıklarına inanıyorum. 
Bize, “Anadolu kıtası büyüklüğündeki da-
va taşını gediğine koymadan” durmak, du-
raksamak, hele hele gerilemek asla yoktur. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin, üstelik de çok yönlü ve çok ak-
törlü bir terör meselesi vardır. Türkiye’nin 
bölgesinde yaşanan insani krizlerden kay-
naklanan sıkıntıları vardır. Türkiye’nin 
küresel düzeyde bir tehdit haline dönüşen 
ayrımcılık, ırkçılık, Türk ve İslam düşman-
lığı gibi sorunları vardır. Bütün bunların 
üzerine Türkiye’nin bir de ana muhalefet 
sorunu vardır. Dünyanın her yerinde ana 
muhalefet partileri, ülkenin yönetimine 
aday olduklarının bilinciyle proje üretir, 
program geliştirir, adeta gölge bir hükü-
met gibi çalışırlar. Bizdeki ana muhalefet 
ise, adeta cebinde keklik olarak gördüğü 
yüzde 25’lik oyunun üzerine en küçük bir 
ilave yapmaya gerek görmediği gibi, tam 
tersine kendini sürekli marjinalize etme-
nin gayreti içindedir.

Biz, bu partinin başındaki zatın hezeyan-
larını kimi zaman üzüntüyle, kimi zaman 
yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi 
İstanbul’a bir il başkanı seçmişler ki, tam 
bir facia… Elbette demokrasiye saygımız 
vardır. Bu kişi madem ki kongre salonun-
dan çıkmıştır, öyleyse CHP’nin il başkanı-
dır, ona diyecek sözümüz yok. Ama bu il 
başkanının geçmişine baktığımızda, bizim 
bir şey söylemimize gerek kalmıyor, kendi 
söyledikleri her şeyi anlatıyor zaten.
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Her şey bir tarafa da, Gazi Mustafa 
Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi, 
kimlerin eline kaldı? Şimdi şöyle ekrana 
bir bakalım: Attığı twitlerde neler yok ki… 
“Ermeni soykırımı” diyerek, tarihimizi ve 
milletimizi aşağılıyor. “Devlet katil değil 
seri katil” diyerek, terör eylemlerinde gü-
venlik güçlerine saldırırken hayatını kay-
bedenlerin suçunu devlete atıyor. Gezi o-
layları sırasında çekilen ve kendisine atfe-
dilen, yüzünde maske, elinde taş güvenlik 
güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci 
resmi, ona ait değilse bile, bu vandallığa sa-
hip çıktığını ispat ediyor. Diğer paylaşım-
larından, Gezi olayları sırasında insanları 
“Ananı da al haydi Taksim’e” diyerek tahrik 
etmek dahil, provokasyonların her yerinde 
bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. 

Onun öncesinde de CHP ile BDP’nin ortak 
hareket etmesini kutlayan mesajlar yayın-
lıyordu. Bu konuda tepkiler almış olacak 
ki, hemen “CHP’yi BDP ile aynı yola girdi 
diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona 
bak sen” diyerek karşı saldırıya geçiyor. 
PKK’nın güdümündeki BDP’liler ülkemi-
zi kaosa sürüklemek için sokakları kana 
ve ateşe boğarken, bu kişi “Kürtler Gezi’de 
yok şunu yapmış, bunu yapmış. Bahane 
bulma sen. Kobani’de ne yapıyorsun, nasıl 
davranıyorsun, ona bak” diyerek, yapılan 
ihanete ortak oluyordu. Hatırlarsanız bu 
olaylarda, ihtiyaç sahiplerine kurban eti 
dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve 
arkadaşları başta olmak üzere, 50’nin üze-
rinde masum insan alçakça katledilmişti.

Kılıçdaroğlu Gibi Karikatür  
Bir Tipin Başında Bulunduğu 
Partiye de, Böyle Bir  
İl Başkanı Yakışır

Ayrıca bu şahıs,15 Temmuz kahramanla-
rına etmedik hakaret bırakmıyor. Darbe 
gecesi, daha işin rengi dahi henüz tam bel-
li olmamışken, “Alın size nur topu gibi bir 
mağduriyet” diyerek, tam da FETÖ’cülerin 
istediği gibi 15 Temmuz direnişini itibar-
sızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi, adını daha 
sonra 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak 
değiştirdiğimiz ve 34 vatandaşımızın al-
çakça şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nde 
darbe gecesi yaşanan olayları nasıl anlatı-
yor biliyor musunuz? Aynen şöyle diyor: 
“Tekbir getirerek boğaz keserek mi de-
mokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız 
Allah’ınız sizin de belanızı versin.” Yine 15 
Temmuz’la ilgili, “Dinin nasıl afyon olarak 
kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini 
yaşadık dün gece” diyerek, Marksist termi-
nolojiyle milletimizin değerlerine saldır-
mıştır. Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, 
söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana 
kim olduğunu. Kiminle yoldasın ortada iş-
te. Sadece ülkemizin değil, dünya tarihinin 
en şanlı mücadelesini böylesine alçakça 
ifade eden bir kişinin şu anda ana muha-
lefet partisi adına İstanbul gibi bir şehrin 
il başkanı koltuğunda oturuyor olması çok 
düşündürücüdür. Bay Kemal, bundan son-
ra çok daha fazla düşüneceksin. Bunların, 
sadece demokrasiden değil, orada ülkesi, 
milleti, bayrağı, ezanı için hayatını kaybe-
denlere yaptıkları saygısızlıkla, insanlık-
tan da nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. 
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Geçtiğimiz yılın Kasım ayında da, ülkemiz 
büyük bir ekonomik saldırının altınday-
ken, doların 4 lira olması için adeta yalva-
ran mesajlar paylaşıyordu. Kendisi bu na-
neleri yer de, eşi ondan geri kalır mı? O da, 
adeta övünerek, 7 dakikada çeyrek domu-
zu nasıl yediğini anlatıyor.  Milletime olan 
saygım sebebiyle, şahsıma ve hatta vefat 
etmiş anneme yönelik galiz küfürleri, bu-
rada zikretmekten hicap duyacağım nice 
seviyesiz mesajları aktarmıyorum bile…

Kardeşlerim,

Eğer Türkiye’nin siyasi alternatifi, bu şah-
sın İstanbul İl Başkanı olduğu bir CHP 
ise, vay milletimin haline, vay ülkemin 
haline… Bu kafayla CHP, bırakınız iktida-
ra gelmeyi, kendi birliğini, bütünlüğünü 
dahi koruyamaz.  Çünkü, bu kafanın bir 
benzerini, artık ruh ikizi oldukları dünün 
BDP’sinin, bugünün HDP’sinin başına da 
musallat etmişlerdi. Normal şartlarda, 
Taksim’in arka sokaklarındaki küçük bir 
büroda faaliyet gösteren marjinal bir der-
neğin başında olması gereken bu tipleri, 
oradan alıp siyasi partinin başına koydu-
ğunuzda, işte böyle arızi bir durum ortaya 
çıkıyor. “Demokrasinin renklerinden biri” 
diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete 
ülkenin ve milletin geleceğinde söz sahibi 
olması gereken yapıları teslim ederseniz, 
kendileriyle birlikte oraları da batırırlar. 
Gerçi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür 
bir tipin başında bulunduğu partiye de, 
tencere-kapak misali, herhalde böyle bir il 
başkanı yakışırdı. 

Bu zat, Meclis’in önünde, bir firmadan 
alacağını tahsil etmekte yaşadığı sıkıntı-
lar sebebiyle kendini yakmaya teşebbüs 

ettiği anlaşılan bir vatandaşımıza, “Gidip 
kendini Saray’ın önünde yaksaydın” diye-
bilecek kadar vicdan ve ahlak fukarasıdır. 
Zaten suça teşvikten Bay Kemal hakkında 
davalarımızı açıyoruz. Bu şahıs, nasıl bu 
kafayla ülkemizde siyaset yapıyor doğrusu 
şaşıyorum. 15 Temmuz gecesi, havalima-
nından darbecilerin açtığı yoldan kaçıp, te-
levizyon başında çay-kahve içerek vakit ge-
çiren, sonra da çıkıp bu ihanete “kontrollü 
darbe” diyecek kadar basitleşen bir genel 
başkanın il başkanı başka nasıl olabilirdi 
ki? Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyun-
mayı, hatta bizzat terör örgütü mensupla-
rını göreve getirmeyi muhalefet sanan bir 
zihniyet, CHP’yi esir almıştır. Yazık… Ülke-
mize de yazık, CHP’ye de yazık… 

CHP’ye gönül verenler arasında, bu sevi-
yesizlikleri, bu çirkinlikleri, bu ihanetle-
ri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu 
biliyorum. Onlara özellikle sesleniyorum: 
Türkiye’nin ana muhalefet partisinin böy-
le bir avuç marjinalin elinde heder olması, 
demokrasimiz adına da çok büyük kayıptır. 

Demokrasilerde ana muhalefet gerçekten 
çok önemlidir. Ülkenin gidişatından mem-
nun olunmadığı durumlarda bir alterna-
tifin bulunması, herkes için bir umut, bir 
güven kaynağıdır. Unutulmamalıdır ki 
siyaset, ülkenin ve milletin başına yeni 
dertler açma değil, varolan dertleri çözme 
işidir. Milletimizin değerlerine, tarihine, 
kültürüne hakaret etmek siyaset değildir. 
Bunun adı olsa olsa millet düşmanlığı olur. 
Tam tersine, milletimiz siyasetçilerden, 
tüm bunlara saygı duyarak, demokraside 
ve ekonomide ülkeyi daha ileriye götür-
mek için yarışmalarını bekliyor. 
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AK Parti olarak biz, hizmet yarışında iddia-
lıyız. Allah’ın izniyle bu konuda bileğimizi 
bükecek bir rakip tanımıyoruz. Ama konu, 
CHP’nin başındaki zatın ve onun il başka-
nının yaptığı gibi hakarete, küfre, seviye-
sizliğe geldiğinde, maalesef orada bir iddia 
sahibi değiliz. Çünkü bizim anamızdan, ba-
bamızdan aldığımız bir terbiye var. Çünkü 
bizim hocalarımızdan, öğretmenlerimiz-
den, büyüklerimizden tevarüs ettiğimiz 
bir ahlak çerçevemiz, bir edep anlayışımız 
var. Bu kişilerin seviyesine inmeye bizim 
yetiştiğimiz gelenek izin vermez. Her hu-
susta olduğu gibi, burada da takdiri, en bü-
yük hakem olarak gördüğümüz milletimi-
ze bırakıyoruz. Biz ülkemizi 2019 yılına, 
dün güzergâhı açıklanan Kanal İstanbul 
gibi, bu yılın sonuna doğru ilk etabının 
açılışını yapacağımız yeni havalimanı gibi, 
büyümede, üretimde, istihdamda, ihracat-
ta, turizmde elde ettiğimiz güzel sonuçlar 
gibi müjdelerle hazırlıyoruz. Anlaşılan o 
ki, CHP’nin 2019 hazırlığı da işte budur. 
Herkes kendine yakışanı yapıyor ve yap-
maya devam edecek.

Ey NATO, Türkiye’ye Yönelik Sınır 
Tacizleri Karşısında Neden Tavır 
Almıyorsunuz?

Değerli arkadaşlar,

CHP’de yaşananlar, ülkemizin güney sınır-
larında maruz kaldığı tehditten bağımsız 
değildir. Türkiye’yi güney sınırları boyun-
ca kurmak istedikleri bir terör koridoruyla 
kuşatmayı hedef alan projenin içerideki 
bir başka boyutu da, CHP eliyle içeride 

siyaseti kuşatmaktır. Milletimiz, Gezi O-
laylarından beri böyle bir kuşatmaya izin 
vermeyeceğini göstermiştir. Sınırlarımız 
boyunca terörist ordusu kurmaya çalışan-
lara, vaktimizi ve enerjimizi içeriye hap-
sederek destek olmaya çalışanların oyun-
larına gelmeyeceğiz. Milletimize yapılan 
hiçbir hakareti elbette cevapsız bırakmaya-
cağız, ama kimseye de hak ettiğinden fazla 
zaman ayırmayacağız. 

Bu noktada NATO’ya da bir serzenişim ola-
cak. Ey NATO, siz, üye ülkelerin birine yöne-
lik, herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara 
karşı tavır almakla mükellef bir yapısınız. 
Türkiye olarak, terör örgütleri tarafından 
her gün tacize maruz kalıyoruz. Bu durum 
karşısında neden tavır almıyorsunuz? Bu 
soruyu ikili görüşmelerimizde kendilerine 
de iletiyoruz. Hatta şu an Belçika’da bulu-
nan Genelkurmay Başkanımız, bu konuları 
muhataplarıyla görüşüyor.

Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim, ülke-
mizi muasır medeniyet seviyesinin üzeri-
ne çıkarmak gibi bir davamız var. Bizim, 
2023 hedeflerimiz var, 2053 vizyonumuz 
var, 2071 vizyonumuz var.  Eğitimde, geçti-
ğimiz 15 yılda, 270 bin derslik yaptık, 110 
yeni üniversite açtık, önümüzdeki dönem-
de hem çok daha fazlasını yapacağız, hem 
de kaliteyi yükselteceğiz. Sağlıkta, 1.156 
hastanenin üzerine 3 bin 526 hastane da-
ha ilave ettik, hastanelerimizi en modern 
araç-gereçlerle donattık, sağlık çalışanları-
nın sayısını 378 binden 900 bine çıkardık. 

Spor tesislerimizin sayısını 1.575’ten 3 bin 
481’e yükselttik, şehirlerimizi modern stad-
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yumlarla donattık, lisanslı sporcu sayımızı 
278 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık. 

Toplu konutta 43 binden aldığımız konut 
sayısını 860 bine çıkardık. 

Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğumuzu 
6 bin 100 kilometreden 25 bin 380 kilo-
metreye, tünellerimizin uzunluğunu 50 
kilometreden 365 kilometreye yükselttik, 
ülkemizi yüksek hızlı tren yoluyla tanış-
tırdık. Havalimanlarımızın sayısını 26’dan 
55’e, yurt dışı uçuş noktası sayısını 60’dan 
296’ya çıkardık.

Barajlarımızın sayısını 276’dan 727’e, 
HES’lerimizin sayısını 105’ten 615’e, or-
man varlığımızı 20,8 milyon hektardan 
22,3 milyon hektara yükselttik. 

Sosyal yardımları yıllık 2 milyar liradan 
38 milyar liraya çıkartarak, ülkemizde hiç 
kimsenin aç ve açıkta kalmamasını sağla-
dığımız gibi, son 7 yılda Suriye ve Irak’tan 
gelen 4,5 milyona yakın sığınmacıya da 
kucak açtık. 

Marmaray’ı, Ankara-İstanbul, Ankara-Kon-
ya, Ankara-Eskişehir hızlı tren hatlarını, 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunu, Avrasya 
Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 
ve Kuzey Marmara Otoyolunu, Osman 
Gazi Köprüsünü ve peyderpey hizmete 
giren İstanbul-İzmir Otoyolunu, ülkemi-
zin dört bir yanındaki tünelleri, köprüle-
ri hizmete açtık. 

Çanakkale Köprüsü, hızlı tren hatları, 
otoyollar, Ovit, KOP, Cankurtaran gibi ni-

ce tünellerin, bölünmüş yollar gibi nice 
projelerin inşası da hızla sürüyor. Evet, 
biz milletimize verdiğimiz hizmet sözünü 
layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk, 
Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat 
Kalkanıyla adeta bir hançer sapladık. İn-
şallah, yarın-öbür gün gibi kısa bir süre 
içinde, Afrin ve Münbiç’ten başlayarak, 
Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer 
birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz 
gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya 
kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi gö-
rünümlü marjinal terör destekçileri mani 
olabilir. 

Hala bizim rabiamızın anlamını kavraya-
mayanlar ve bu uğurda neler yapabileceği-
mizi göremeyenler olduğu anlaşılıyor. Biz 
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” derken bir sloganı tekrarlamıyo-
ruz. Biz bu ifadeyle maziden atiye kurdu-
ğumuz köprüyü hatırlatıyoruz. Osmanlıya 
yaptıkları gibi bize da hasta adam muame-
lesi çekmek isteyenler varsa, açsınlar 15 
Temmuz gecesinin görüntülerini tekrar 
tekrar seyretsinler. Orada hasta bir millet, 
hasta bir devlet mi var, yoksa erkeğiyle, 
kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla kıyama kalk-
mış koskoca bir millet ve arkasında duala-
rıyla onları destekleyen yüz milyonlarca 
kardeşi mi var, iyi baksınlar. 

Bu duygularla bir kez daha grup toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli Kütahyalılar, kıymetli yol ve dava 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum.  

Buradan, Kütahya’nın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki, köylerindeki vatandaş-
larıma selamlarımı iletiyorum. Kuruluşun-
dan bugüne kadar AK Parti Kütahya teşki-
latlarımızda vazife yapmış tüm kardeşle-

rime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbim’den 
rahmet ve mağfiret diliyorum. Kongremi-
zin şehrimiz için, Kütahya’yla birlikte ül-
kemiz, milletimiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Bugün görevi devreden 
dava arkadaşlarıma partim adına teşekkür 
ediyor, bayrağı devralan kardeşlerime de 
Yüce Mevla’dan muvaffakiyetler temenni 
ediyorum.

Terör Koridorunu Kademe 
Kademe Yerle Yeksan Edeceğiz

AK Parti Kütahya İl Kongresi | Kütahya | 20 Ocak 2018
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Öncelikle Kütahya’ya, 10 Ağustos Cumhur-
başkanlığı seçimindeki yüzde 69,3’lük des-
teği ve 16 Nisan halkoylamasındaki yüzde 
70,3’lük EVET oyu sebebiyle şükranlarımı 
sunuyorum. Yüzde 86’yı geçen oy oranıyla 
Türkiye genelinde ilk 100’e giren Aslanapa 
ilçemizi özellikle tebrik ediyorum. Bu so-
nuçlarla Kütahya, Ege Bölgesinde birinci 
sıraya yerleşti. Sevginiz, vefanız, desteğiniz 
için tüm Kütahyalı kardeşlerime ayrı ayrı 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Kütahya, tarihin her döneminde hem kur-
tuluşa, hem kuruluşa ev sahipliği yapmış 
kadim bir şehirdir. Çanakkale Zaferi, nasıl 
200 yıllık ataletten silkinişin sembolüyse, 
Dumlupınar’da Anadolu’da kuracağımız 
yeni devletimizin müjdecisiydi. İstiklal 
Harbimizin dönüm noktası olan bu büyük 
zafer uğrunda canlarını feda eden tüm şe-
hitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd edi-
yorum. Bağımsızlığımız için, geleceğimiz 
için, haysiyetimizi, namusumuzu koru-
mak için bir gül bahçesine girercesine top-
rağa düşmüş tüm kardeşlerimize, terörle 
mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını 
kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. 

Türk Milleti, inancı ve onun sembolleri 
olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, dev-
leti uğruna canını feda etmekte hiçbir za-
man tereddüt göstermemiştir. Bugün de, 
şehit verebileceğimiz tehdidiyle bizi istik-
lal ve istikbal mücadelemizden geri çekil-
meye, başımıza gelecekleri kabullenmeye 
razı edebileceklerini düşünenler varsa, 
onlara yanıldıklarını göstermek boynumu-
zun borcudur. Terör örgütlerinin saldırıla-

rıyla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi 
içeriden çökertemeyenlerin, sınırlarımız 
dışından ülkemizi kuşatma heveslerini de, 
Allah’ın yardımıyla, kursaklarında bıraka-
cağız. 

Afrin Operasyonu Fiilen 
Başlamıştır, Bunu Münbiç  
Takip Edecek

Kardeşlerim,

Türkiye, 2 bin 200 yıllık bir devlet gele-
neğine sahiptir. Bu coğrafya ise, bin yıldır 
kesintisiz vatanımızdır. Kadim geçmişimiz 
bize her türlü tuzağı, her türlü kumpası, 
her türlü ihaneti öğretmiştir. Suriye’de 
kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör 
örgütünün adını değiştirerek, kurnazlık 
yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde, 
adı ne olursa olsun teröristlerden müte-
şekkil her türlü organizasyonun adı terör 
örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçle-
riymiş… Yok sınır ordusuymuş… Yok sınır 
muhafızlarıymış… Yok iç güvenlik olu-
şumuymuş… Siz kimi kandırıyorsunuz? 
Bu örgütün adı PKK’dır, PYD’dir, YPG’dir. 
Hani Amerika’nın da, Avrupa Birliği’nin 
de terör örgütleri listesinde olan PKK var 
ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun 
ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de 
çok iyi bildikleri halde, bizi ve tüm dünya-
yı kandırmak için adeta kırk takla atıyor-
lar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle 
tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki “Ordu 
kuracağız”, öteki “Bizim asla böyle bir ama-
cımız yok” diye söze karışıyor; bir başkası 
“Sınır muhafızları oluşturacağız” diye bir 
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laf ediyor, daha bunun mürekkebi kuru-
madan “İç güvenlik oluşumu” diye bir şey 
çıkıyor ortaya… Ya bunların birbirlerinden 
haberi yok… Ya da birinin söylediği yalanı 
öteki duymadığı için, her biri başka telden 
çalıyor. Üstelik bir de “Bu girişimlerimiz 
Türkiye’yi hedef almıyor” diyerek güya üs-
te çıkıyorlar. 

Her ne olursa olsun, artık onların ne de-
dikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz, 
sahada ne olup bitiyor, sadece ona bakı-
yoruz. Sahaya, son birkaç yılda 4 bin 900 
tır ve 2 bin uçak dolusu silah, mühimmat, 
araç-gereç yığdılar mı? Yığdılar. Biz bunla-
rın hepsini tespit ettik mi? Ettik. Hatta bu 
silahların bir kısmını ülkemizdeki terörist-
lerin üzerlerinde yakalamaya başladık mı? 
Başladık. Öyleyse bunun daha konuşula-
cak neyi kaldı? Terör örgütünün yuvaları-
na kendi bayrağınızı çekerek, teröristlerin 
omuzlarına ne idüğü belirsiz armalar taka-
rak, bu hakikatleri ortadan kaldırabilece-
ğinizi mi sanıyorsunuz? 

Okyanus ötesinden buraya bakıldığın-
da, eğer Türkiye’nin bütün bunları kabul 
edip, eli böğründe oturacağını sananlar 
varsa, ne bu ülkeyi, ne bu milleti hiç ta-
nımamış demektir. Galiba onların aklına 
“Türk” deyince sadece, kucaklarında bes-
leyip büyüttükleri FETÖ’cüler ve bu iha-
net şebekesinin karaktersiz, omurgasız, 
her türlü kullanıma elverişli elemanları 
geliyor. Yine bunların aklına galiba, böl-
gede çalışılacak “ortak” deyince de sade-
ce, parayı verenin tepe tepe kullanabildiği 
bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan 
PKK’lılar geliyor… Ama merak etmeyin 

öğrenecekler… Terör örgütlerine güven-
menin ne kadar yanlış olduğunu öğrene-
cekler… Bu bölgede Türkiye’den başka ça-
lışılabilecek müttefik bulamayacaklarını 
öğrenecekler… Mazlumların feryadı, ma-
sumların kanı üzerinde demokrasi inşa 
edilemeyeceğini, zulümle abad olunama-
yacağını öğrenecekler… 

Kardeşlerim,

Biz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımızı 
cesaretimizle birlikte sabrımıza da borç-
luyuz. Çünkü biz biliyoruz ki, Allah sab-
redenlerle beraberdir. Tabii sabrederken, 
aynı zamanda üzerimize düşenleri de yap-
maktan geri durmayacağız. Nasıl Cerablus-
El Bab hattında yaptığımız operasyonla, 
terör koridoruna bir hançer sapladıysak, 
şimdi de batıdan başlayarak kademe kade-
me bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. 
Afrin operasyonu sahada fiilen başlamış-
tır. Bunu Münbiç takip edecek. Mademki, 
Münbiç’te bize verilen sözler şu ana kadar 
yerine getirilmedi, öyleyse bunun gereğini 
yapmamıza kimsenin söyleyecek bir sözü 
olamaz. Ardından da kademe kademe Irak 
sınırına kadar, ülkemizi kuşatmaya çalışan 
bu terör pisliğini temizleyeceğiz. 

Burada bir hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum. Bizim Suriye’nin toprak bütün-
lüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, 
Suriye halkının demokratik talepleriyle 
ilgili en küçük bir menfi düşüncemiz yok-
tur. Tam tersine, kendi milli güvenliğimiz-
le beraber ülkemizdeki 3 milyonu aşkın sı-
ğınmacı başta olmak üzere, evlerinden ve 
vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun 
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yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyo-
na yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, 
geleceği için de bu adımlar atıyoruz.

Suriye Güvende Olmadan, 
Türkiye’nin de Güvende 
Olamayacağını Biliyoruz

Buradan Batı’nın tüm ülkelerine sesleni-
yorum:  Sizin, 3,5 milyon Suriyeli sığın-
macıyla ilgili bir derdiniz hiç yok mu? Bu 
insanlar ne yer, ne içer, ne giyer, bunlar 
hastalandığı zaman nereye gider, bunla-
rı hiç düşünmez misiniz? Bu insanlara 
yönelik şimdiye kadar ne yaptınız? Hani 
Suriyeli sığınmacılarla ilgili Türkiye’ye 
verdiğiniz sözler vardı. Hani bu insanlar 
için para verecektiniz. Avrupa Birliği, Suri-
ye sığınmacılar için bugüne kadar sadece 
900 euro gönderdi. Birleşmiş Milletler’den 
de 600-700 milyon dolar geldi. Türkiye ise 
30 milyar dolar harcadı. Batılı ülkeler para 
versede-vermesede bizim bu insanlara des-
teğimiz sürecektir. 

Suriye güvende olmadan Türkiye’nin de 
güvende olamayacağını biliyoruz. Suri-
ye halkı geleceğine güvenle bakamadan 
bizim de huzur içinde olamayacağımızın 
farkındayız. Fırat Kalkanı Harekâtı böl-
gesinde, şu ana kadar 100 bine yakın Su-
riyeli muhacir evlerine döndü ve ülkemi-
zin sağladığı imkânlarla normal hayatını 
yaşamaya başladı. Ülkemizin sağladığı 
imkânlarla bu insanlar normal hayatlarını 
yaşamaya başladılar. Aynı güzel gelişme 
niçin İdlib’te, Afrin’de, Münbiç’te, diğer 
bölgelerde yaşanmasın? Şimdi onu yapma-

ya çalışıyoruz. Biz kendimizle birlikte Su-
riyeli dostlarımız için de mücadele ediyo-
ruz. Ülkemizin içinde nasıl “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ediyor-
sak, Suriye’de de ayak bastığımız her yerde 
aynı ilkeyi hayata geçiriyoruz. 

Suriye’de kimler işgalcidir biliyor musu-
nuz? Suriye halkını, çoluk-çocuk demeden 
katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın 
Suriyeliyi katledenlerden daha büyük iş-
galci olur mu? Bu ülkede ele geçirdikleri 
her yerde baskıyla, tehditle, hatta infazla 
kendine alan açmaya çalışan teröristler iş-
galcidir. 

Şimdi burada, kamuda çalışan taşeron işçi 
düzenlememizle ilgili bazı sloganlar duyu-
yorum. Kamuda çalışan taşeron işçeleri-
mizin hepsi kadrolarını almıştır. Anlama-
yanlar lütfen gitsinler bunu bilenlerden 
öğrensinler. 1 milyona yakın çalışana kad-
ro verilmiştir. Bütün bu attığımız adımlar 
birilerini şımartmasın. Kimsenin yapama-
dığını, cesaret edemediğini, AK Parti ikti-
darı olarak bizler yaptık. 

Türkiye’nin, Suriye’de huzura kavuşturdu-
ğu yerlerdeki insanlar evlerine dönüyor, 
diğer bölgelerden gelenler hala ülkemizde 
yaşıyorsa, oralarda işgal var; baskı, şiddet, 
zulüm var demektir. Suriye’de işgalciler, 
bu ülkenin tarihini, kültürünü, medeni-
yet birikimini yok etmek için yemin etmiş 
olan terör örgütleri ve onların destekçile-
ridir. Bu örgütün adı dün DEAŞ’tı, bugün 
PYD’dir, yarın belki başka bir isimle karşı-
mıza çıkacaktır. Aslında hepsi aynıdır. İn-
şallah hepsinin sonu da aynı olacaktır. 
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Kardeşlerim, 

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan Cumhu-
riyete kadar bu coğrafyanın tüm serenca-
mını bizzat yaşamış bir yer olarak Kütah-
ya, bu gelişmelerin manasını çok iyi bilir. 
Bazı sancılar vardır hastalık emaresidir, 
bazı sancılar vardır diriliş muştusudur. 
Türkiye bugün, yeni bir dirilişin sancıları-
nı yaşıyor. 

Tek parti CHP’sinden beri bu ülkeyi, ma-
zisinden atisine uzanan köprüyü yıkarak 
kendi içine kapatmak için her şey yapıldı. 
Bu milletin evlatları kendi tarihlerine, ken-
di ecdatlarına düşman edilmeye çalışıldı. 
Değerlerimiz, sürekli aşağılanarak, sürekli 
törpülenerek yok edilmeye çalışıldı. Dar-
belerle, cuntalarla askerimizle milletimi-
zin arası açılmaya çalışıldı. Ordumuz hem 
teknik ve hem de zihni olarak tamamen 
dışarıya bağımlı bir hale getirilmeye çalı-
şıldı. Ekonomimizin kendi ayakları üzerin-
de durmaması için her şey yapıldı. Ulusla-
rarası alanda söz ve itibar sahibi bir ülke 
olmamız, bizzat kendi siyasetçilerimiz, 
kendi diplomatlarımız eliyle engellendi. 
Bu düzeni bozmaya yönelik adım atan hiç 
kimsenin de gözünün yaşına bakılmadı. 
Rahmetli Menderes’in başına gelenler, bu-
nun en çarpıcı örneğidir. Aynı şekilde, rah-
metli Özal’a da, hayattayken etmediklerini 
bırakmadılar. 

Biz de, geçtiğimiz 15 yılda, çok daha büyük 
saldırılara maruz kaldığımız için, onların 
neler yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz.  Ne 
diyor o güzel Kütahya türküsünde:

“Elif dedim be dedim

Gız ben sana ne dedim

Guş kanadı kalem olsa

Ah yazılmaz benim derdim”

Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımızdan beri yaşadıklarımızı anlat-
maya kalksak, günler, haftalar yetmez. 

Ey FETÖ, Daha Ne Kadar 
Kaçacaksın, Amerika Sana Ne 
Kadar Bakacak?

Milletimiz, tüm bu olup bitenleri, kimi 
zaman öfkeyle, kimi zaman metanetle, ki-
mi zaman şaşkınlıkla izlemiş, ama eline 
imkân geçtiğinde de büyük bir ferasetle 
üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye büyü-
dükçe, güçlendikçe, milletimizin özgüve-
ni arttıkça, ülkemiz üzerindeki oyunların 
neticeye ulaşması da zorlaşmaya başladı. 
Artık karşılarında öyle 3-5 milyar dolar-
la ekonomik kriz çıkartabilecekleri, 3-5 
manşetle hükümet düşürebilecekleri, 3-5 
askerle darbe yapabilecekleri bir Türkiye 
yok. Bunun üzerine yeni arayışlara girdi-
ler. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya 
çalıştılar, o çok güvendikleri çapulcular-
dan iş çıkmadı. 

Gerçi o zaman işe yaramayanları şimdi 
partilere il başkanı yapmaya başladılar 
ama bu da beyhude... FETÖ’yü devreye 
sokup, polisiyle, yargısıyla, askeriyle ülke-
mizi teslim almaya çalıştılar, milletimizle 
birlikte buna da izin vermedik. PKK’yı ha-
rekete geçirip, çukur eylemleriyle milleti-
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mizin huzurunu kaçırmanın hesabını yap-
tılar, hamdolsun, bölge insanımızla birlik-
te bu oyunu da bozduk. DEAŞ’ı üzerimize 
salıp, sokaklarımızı kana ve ateşe boğmak 
istediler, bir-iki eylemin ardından, hemen 
tedbirlerimizi alıp, o meseleyi de hallettik. 

Tabii bu arada Suriye’de, Irak’ta ve tüm Ku-
zey Afrika boyunca farklı senaryolar dev-
reye sokuldu. Türkiye, sığınmacı akınının 
ağırlığı altında çökertilmeye çalışıldı ama 
asıl çatırtı Avrupa’dan geldi. Bu arada eko-
nomi silahını her fırsatta kullanmaktan 
çekinmediler. Şimdi de terör koridorunu 
devreye sokmaya çalışıyorlar. Evelallah bu-
nun da üstesinden geliriz. 

Türkiye artık, erkeğiyle, kadınıyla, genciy-
le, yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten 
insanıyla rabiasına sıkı sıkıya sarılmıştır. 
Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan…Tek 
Devlet… Var mı bundan başka yol?         E-
velallah, bu yolculuğa rabiamızla devam 
edeceğiz. Kim ki vatanımızı bölmeye gay-
ret ediyor, Gabar’da, Cudi’de, Kandil’de, 
Beslerderesi’nde olduğu gibi, inlerine gi-
reriz. İşte şu anda onlar kaçıyor, biz kova-
lıyoruz. Onları Pensilvanya’ya kadar kova-
layacağız. Ben buradan sesleniyorum: Ey 
FETÖ, ne kadar kaçacaksın, Amerika sana 
ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak, 
ondan sonra da, kirli mendil gibi sizleri ka-
pıya atacak. Aynı durum diğer Batılı ülke-
ler için de geçerlidir.

Evet, onlar da oyun bitmeyebilir ama bizde 
bu iman, bu inanç, bu cesaret olduğu müd-
detçe, hepsi vız gelir, tırıs gider. Bunun için 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-

deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Gerisi çok kolay…

Gençler,

Şimdi size bir uyarım olacak. Biz bir siyasi 
partiyiz. Tekbir getirerek cenazede yürür 
gibi bu tür toplantılarda yürümeyelim. Ta-
bi ki tekbir bizim için önemlidir. Ancak ne-
yi nerede yapacağımızı çok iyi bilelim. Ne 
demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 

Kardeşlerim,

Ülkemizin tüm bu meselelerini takip eder-
ken, kalkınmamızı, projelerimizi, yatırım-
larımızı asla ihmal etmiyoruz. Türkiye’nin 
gücünün gerisinde, milletimizin güven, 
huzur ve emniyet içinde olmasının bulun-
duğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için, eko-
nomiyi çok sıkı tutuyoruz. Büyüme rakam-
larımız, tüm dünyayı şaşırtacak oranlarda 
gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyre-
ğinde yüzde 7,4 büyüdük. İnşallah bu yıl 
da aynı şekilde devam edeceğiz. İhracatta, 
142 milyar dolardan 157 milyar dolara çık-
tık. İstihdamda, bir ara yüzde 13’lere kadar 
yükselen işsizliği yeniden yüzde 10,3’e dü-
şürdük, inşallah çok yakında yeniden tek 
haneli rakamları göreceğiz. 

Yıllarca adeta bir “Ali kıran baş kesen” eda-
sıyla ülkemizi yönetmeye çalışan IMF’ye 
olan 23,5 milyar dolarlık borcu, 2013 yılı 
Mayıs ayında ödedik, bitirdik. Kamu borç-
larının milli gelire oranını yüzde 60’lardan 
yüzde 8’in altına düşürdük. Bu şekilde ta-
sarruf ettiğimiz kaynakları ülkemize, mil-
letimize yatırım olarak kullandık. Yıllık ya-
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tırım tutarını 70 milyar liradan, 10 kattan 
fazla artırarak 765 milyar liraya çıkardık. 

15 Yılda Kütahya’ya 12 Milyar 
Lira Yatırım Yaptık

Türkiye’nin 81 vilayetini eğitimden sağlı-
ğa, ulaşımdan haberleşmeye, enerjiden ta-
rıma, barajlardan sosyal yardımlara kadar 
her alanda hizmetlerle donattık. Bu geliş-
meden, elbette Kütahya da payına düşeni 
aldı. Geçtiğimiz 15 yılda, sadece kamu ku-
ruluşları eliyle Kütahya’ya 12 milyar lira 
yatırım yaptık. 

Eğitimde 2 bin 312 yeni derslik yaparak, 
bugün 56 bin öğrencisiyle bölgesinin yıldı-
zı haline gelen Dumlupınar Üniversitemi-
zi büyüterek, 7 bin kişilik yeni yurtlar inşa 
ederek, Kütahya’ya adeta çağ atlattık. 

Sağlıkta, merkezde 200 yataklı, Simav’da 
150 yataklı devlet hastaneleri başta olmak 
üzere, 7’si hastane 23 sağlık tesisini şehri-
mize kazandırdık. Kütahya Şehir Hastane-
mizin inşası sürüyor, inşallah önümüzdeki 
yıl o da hizmete girecek. 

Biz geldiğimizde Kütahya’da sadece 24 ki-
lometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 
283 kilometre ilaveyle, 307 kilometreye çı-
kardık. Kütahya’dan geçen 350 kilometre 
demiryolunu yeniledik, Eskişehir-Kütah-
ya-Balıkesir demiryolu hattının elektrik ve 
sinyalizasyon sistemini modernize ettik. 
Eskişehir-Antalya hızlı tren hattı, aynı za-

manda Kütahya’nın projesidir. Çalışmaları 
etap etap süren bu proje tamamlandığın-
da, Kütahya’yı İstanbul’dan Sivas’a kadar 
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı tren hat-
tıyla bağlamış olacağız. Bu hattın 2012 yı-
lında açılışını yaptığımız Zafer Havalima-
nındaki istasyonu sayesinde, buraya ula-
şım da kolaylaşacaktır. 

TOKİ kanalıyla Kütahya’da 9 bin konutu 
tamamlayıp sahiplerine teslim ettik, 1.576 
konutun inşası da sürüyor. Şehrimizde bu-
güne kadar 12 baraj ve 5 gölet inşa ettik. 
Bir o kadar barajın inşası da sürüyor. 

Geçtiğimiz 15 yılda Kütahyalı çiftçilerimi-
ze 767 milyon lira destek vererek, şehri-
mizin tarımını da ayağa kaldırdık. Sorun 
bunu Kılıçdaroğlu’na, ne der biliyor musu-
nuz? Bir kuruş vermediler. Adam yalanın 
piridir.

Kardeşlerim,

Gördüğünüz gibi, bir yandan ülkemizin 
içindeki hainlerle, bir yandan çevremi-
zi kuşatmaya çalışan teröristler ve on-
ların destekçileriyle mücadele ederken, 
Kütahya’nın ve diğer 80 vilayetimizin sı-
kıntılarını da ihmal etmiyoruz. Hamdol-
sun Türkiye, bütün bunları aynı anda yü-
rütebilecek güce ve imkana kavuşmuştur. 

Şimdi önümüzde sağ-salim geçmemiz ge-
reken yeni bir dönemeç var. Bu da 2019 
seçimleridir. Mesele hizmet siyaseti oldu-
ğunda, Allah’ın izniyle biz rakip tanımı-
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yoruz. Ama karşımıza hizmet siyasetiyle 
değil çamur siyasetiyle, iftira siyasetiyle 
çıkıyorlar. Üstelik de bunun için ittifaklara 
dahi giriyorlar. Biz de, 15 Temmuz’da fiili 
örneğini gördüğümüz, neticesini aldığımız 
şekilde, yerli ve milli olan herkesle birlikte 
yol yürümeye hazır olduğumuzu ifade edi-
yoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
ittifaklar için uygun bir zemin teşkil edi-
yor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin, 
2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde şah-
sımızı destekleyeceğini açıklaması, bizim 
için çok değerli ve önümüzü aydınlatıcı 
olmuştur. Kendisine bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum. AK Parti olarak, ümme-
tin birliği bizim için önem arz ediyor, bunu 
başarmamız lazım. Bu birliğin içinde yer 
almayacak olanlara da söyleyecek hiçbir 
sözümüz yok. 

AK Parti olarak, kongrelerimizi tamamla-
dıktan sonra biz de hemen 2019 için kol-
ları sıvayacağız. Öncelikle Mart ayında 
yapılacak mahalli seçimlerden çok iyi bir 
neticeyle çıkmamız gerekiyor. Ardından 
da, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçi-
mi için sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. 
Bunun için boşa geçirecek, kaybedecek tek 
bir günümüz, tek bir saatimiz bile yoktur. 

Ana kademe! 2019’a kadar kapı kapı dolaş-
maya hazır mıyız? 

Hanımlar! 2019’a kadar girmedik ev bırak-
mamaya hazır mıyız? 

Gençler! 2019’a kadar Kütahya’da ayak 
basmadık tek karış yer bırakmamaya hazır 
mıyız? 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
kongremizde görev alacak arkadaşlarımı-
za Rabbimden başarılar diliyorum. 

Günümüz kutlu olsun. Partimizin 6. Olağan 
Kongresi birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi inşallah çok daha güçlü kılsın.

Sağ olun, var olun. 
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Sevgili Uşaklılar, AK Parti Teşkilatlarımı-
zın kıymetli mensupları, değerli yol arka-
daşlarım, istikbalimiz olan sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, Uşak’ın tüm ma-

hallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime 

selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Efe-

ler diyarı, yiğitliğin, kahramanlığın, zafe-

rin, kültürün merkezi Uşak’ta olmaktan 

büyük memnuniyet duyuyorum.

CHP, Pensilvanya’nın 
Sözcüsü, Kandil’in Kuklası, 

Marjinal Yapıların Oyuncağı 
Durumundadır

AK Parti Uşak İl Kongresi | Uşak | 20 Ocak 2018
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Bugün Uşak’ta, gerçekten tarihi bir coşku-
ya şahitlik ediyoruz. Anlıyorum ki Uşak, U-
şak olalı evvelallah böyle bir gün görmedi. 
İnşallah 2019, Uşak siyasi tarihi için farklı 
bir yıl olacak. Bugün Uşaklı kardeşlerim 
bizleri muhabbetle, özlemle bağrına bası-
yor. Uşak bugün âşıklar diyarı olduğunu; 
memleketine, milletine, toprağına, aşkla 
bağlanmış insanların şehri olduğunu bir 
kez daha ispat ediyor. Böyle muhteşem bir 
atmosferde kalplerimizi buluşturan, bizle-
ri bir araya getiren Rabbimize sonsuz ham-
düsenalar ediyorum. Mevla kardeşliğimizi 
muhafaza eylesin; yol arkadaşlığımızı da-
im etsin diye dua ediyorum.

AK Parti Uşak İl Kongresi’nin şehrimiz 
için, tüm Uşaklı kardeşlerim için, hepsin-
den önemlisi ülkemiz, milletimiz ve ge-
leceğimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
AK Parti Uşak teşkilatlarımızda vazife üst-
lenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş 
olanlara Rabbim’den rahmet ve mağfiret 
diliyorum. Bugün görevi devreden da-
va arkadaşlarıma ülkem ve partim adına 
minnettarlığımızı ifade ediyor, yeni so-
rumluluk üstlenen kardeşlerime de Yüce 
Mevla’dan muvaffakiyetler temenni ediyo-
rum. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışarak, 
Uşak teşkilatımızın demokrasi ve milli 
irade sancağını şehrimizde hak ettiği yere 
getireceğine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Uşak, bize Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ema-
netidir. Uşak, bize darbeciler tarafından 

darağacında şehit edilen Başbakan mer-
hum Adnan Menderes’in emanetidir. Biz-
ler de son 15 yıldır bu emanete gözümüz 
gibi bakmaya çalışıyoruz. AK Parti dönem-
lerinde Uşak, hamdolsun her açıdan kal-
kındı, büyüdü. Hayata geçirdiğimiz proje-
lerle Uşak, Ege bölgesinin tarım, ticaret ve 
sanayii merkezine dönüştü.

TOKİ, Uyguladığı Projeyle 
Bambaşka Bir Şehircilik Örneği 
Ortaya Çıkarmış

Bugüne kadar Uşak’a toplam 6,5 milyar 
lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde, 
1.186 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 
33 bini aşan öğrencisiyle, fakülte ve yükse-
kokullarıyla Uşak’a modern bir üniversite 
kazandırdık.

Bizden önce Uşak’ta sağlık hizmetlerinde 
ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Uşak’ta biri 
400 yataklı 5 adet hastane ile 13 adet birin-
ci basamak sağlık kuruluşu olmak üzere 
toplam 18 adet sağlık tesisi inşa ettik. Dev-
let Hastanemizi, 200 yataklı bir ek binayla 
büyütüyoruz.

TOKİ kanalıyla Uşak’ta 3 bin 517 konutu 
tamamladık, 774 konutun da inşası devam 
ediyor. Fakat, en çok hoşuma giden de ne 
oldu biliyor musunuz? Şu meşhur Tabak-
hane Deresinin ıslah edilmesi oldu. Bu hu-
susta Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu kardeşime ve DSİ’ye teşekkür edi-
yorum. Sağ olsunlar, TOKİ de uyguladığı 
projeyle bambaşka bir şehircilik örneği or-
taya çıkarmış. Kalan kısımları da inşallah 
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tamamen yıkıyoruz değil mi?  Şimdi gelin 
hep birlikte kararı verelim. Kabul eden-
ler… Ooo, kabul edilmiştir. Görüyorsun, 
bizim her şeyimiz demokratik. Çünkü, 
Uşak’a çirkinlik yakışmıyor, burası bir kül-
tür şehri, bir medeniyet şehri, aynen bunu 
yapacağız. 

2002 yılına kadar sadece 31 kilometre bö-
lünmüş yol varken, biz buna 141 kilomet-
re daha yol ekleyerek, toplam bölünmüş 
yol uzunluğunu 172 kilometreye çıkardık. 

2002’den önce demiryollarımızın duru-
mu içler acısıydı. Yıllarca demiryollarımız 
ihmal edilmiş, adeta bir çivi dahi çakılma-
mıştı. Uşak’ta 206 kilometre uzunluğunda 
demiryolu yenilemesi yaptık; ayrıca şehri-
mize bir Lojistik Merkezi inşa ettik.

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir yük-
sek hızlı tren projesiyle Uşak’ı, İstanbul’a, 
Ankara’ya, Sivas’a hızlı tren ile bağlıyoruz.

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak Yüksek Hızlı 
Tren Hattını 2019 yılı Eylül ayında, Uşak-
Manisa-İzmir hattını ise 2020 yılında hiz-
mete açıyoruz. Ayrıca Uşak’a bir Yüksek 
Hızlı Tren Garı inşa edeceğiz.

Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan 
yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Zafer Ha-
valimanını Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak 
illerimize kazandırdık.

Son 15 yılda 17 adet baraj ve 12 adet gölet 
inşa ederek Uşak’ın kalkınmasına önem-
li katkılar sağladık. Onun için de Sayın 
Eroğlu’na teşekkür ediyoruz. Banaz Kü-
çükler Barajından aldığımız suyu Uşak’a 

getirdik. Uşak Organize Sanayi Bölgesinin 
kullanma suyu problemini çözmek için 
Kocadere Barajı ve Uzundere Barajı ile ile-
tim hatlarını inşa ediyoruz. 

Şimdiye kadar bitirdiğimiz 39 adet sulama 
tesisiyle Uşak’ta 94 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık.  Uşak’a 262 milyon lirası 
hayvancılık olmak üzere toplam 725 mil-
yon lira tutarında tarımsal destek verdik.

Yaptığımız bu yatırımlar ve verdiğimiz 
destekler sayesinde Uşak, hamdolsun 
bölgesinin parlayan yıldızı oldu. Bugün 
Uşak’ın müteşebbis ruhlu insanları üre-
timleriyle, ihracatlarıyla, Türk ekonomisi-
ne yaptıkları katkılarla da kendilerinden 
söz ettiriyor. İşte az önce Kütahya’da, Kü-
tahya Porselen’in dev bir tesisinin açılışı-
nı yaptık. Kütahya’da nasıl bunlar yapılı-
yorsa, Uşak’ta da inşallah aynı şekilde bu 
yatırımlar devam edecektir. Ben buradan 
bu ülke için üreten, çalışan, katma değer 
oluşturan her bir kardeşime teşekkür edi-
yorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu 
topyekûn kalkınma hamlesini hep birlikte 
devam ettireceğimize inanıyorum. Bunun 
için sizlerden çok daha güçlü destek ve 
gayret bekliyorum.

15 Temmuz’da, Sizlerin Kararlı 
Duruşu Sayesinde Darbeciler 
Uşak’ta Sokağa İnemedi

Değerli kardeşlerim,

Üretim ve ticaret şehri olmanın yanında U-
şak, demokrasinin de kalesidir. Uşak, Cum-
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huriyet tarihimiz boyunca, demokrasiyi, 
özgürlükleri, milli iradeyi en güçlü şekilde 
savunan şehirlerimizden birisidir. Uşaklı 
kahramanlar dün olduğu gibi bugün de 
söz konusu vatan olduğu zaman gözlerini 
kırpmadan şehadete yürüyor.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde mil-
let olarak bu destansı duruşa hep birlikte 
şahitlik ettik. O gece farklı partilerden, 
farklı siyasi görüşlerden binlerce Uşaklı 
kardeşim ellerinde bayraklarıyla Kurtuluş 
Anıtı’nda, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şe-
hitleri Meydanı’nda buluştu. 15 Temmuz 
gecesi Uşaklı vatandaşlarım kadını, erkeği, 
genci yaşlısıyla demokrasinin ve milli ira-
denin etrafında adeta etten bir duvar ördü. 
Sizlerin kararlı tavrı sayesinde darbeciler 
sokağa inecek cesareti dahi kendilerinde 
bulamadılar. Ben buradan bir kez daha o 
gece ülkelerine ve demokrasiye sahip çı-
kan tüm Uşaklılara teşekkür ediyorum.

Sizler nasıl burada cesaretle meydanlara 
koştuysanız, sizin evlatlarınız da canları 
pahasına o gece darbecilerle göğüs gögüse 
çarpıştılar. Koruma polislerimden Meh-
met Çetin kardeşim, Marmaris’te şahsımı 
ve ailemi katletmeye gelen FETÖ’cü ha-
inlere karşı son nefesine kadar mücadele 
etti. O geceki görüntüleri her izleyişimde 
yüreğim sızlıyor. Mehmet’in yavrusu bize 
emanettir. 

Arkadaşlar, 

Bir şey rica edeceğim; biz bir siyasi parti-
yiz değil mi? Tekbiri kimse bizimle tartışa-
bilir mi? Tartışamaz. Ama bir siyasi parti 

olarak biz, ülke genelinde 80 milyonu ku-
caklayacağımızı düşünerek mesajımızı 
geniş tutacağız. Nerede tekbir getireceği-
mizi çok iyi biliriz. Siyasetin dilini çok iyi 
yakalamamız gerekiyor. Biz hitabımızı 80 
milyona yapıyoruz. Her yaklaşımdan insa-
nımızı kucaklamamız lazım. İnşalah tüm 
vatandaşlarımızı kucaklayarak 2019’un 
Mart’ına ve Kasım’ına yürüyeceğiz. Onun 
için burada hassas olalım. Bizim söyleye-
cek, konuşacak çok meselemiz var. Lütfen 
tekbiri de yerinde kullanalım. 

Marmaris’te yaşananlar FETÖ’nün ne 
kadar aşağılık, ne kadar müptezel, ne ka-
dar paravan bir örgüt olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor. Aklını ve iradesini Pen-
silvanya’daki şarlatana teslim edenler, 
namuslarına emanet silahlarla, milleti-
mizi ve güvenlik güçlerimizi katletmek-
ten çekinmediler. Ama onların ihaneti ne 
kadar büyükse, milletimizin direnişi de o 
derece asildi. Mehmet Çetin gibi yiğitlerin 
sayesinde, hamdolsun, ruhunu işportada 
1 dolara satan asker kılıklı kalleşler he-
deflerine ulaşamadı. 15 Temmuz gecesi 
Marmaris’te polislerimizi şehit edenlerin 
tamamı saklandıkları lağım çukurların-
da yakalandı, adalete teslim edildi. O gece 
fütursuzca millete saldıranlar, şimdi dört 
duvar arasında adalete hesap veriyor. Pen-
silvanya’daki şarlatanın bunlara fısıldadığı 
o baharlar var ya, işte onlar hiçbir zaman 
gelmeyecek. Nereye gizlenirse gizlensin-
ler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar, 
bu millete ihanet edenlerin hepsini saklan-
dıkları inlerinde bulup, yargıya teslim ede-
ceğiz. Bu hainlerin her birinden, 15 Tem-
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muz şehitlerimizin hesabını muhakkak 
soracağız. Bırakın Avrupa’yı, Amerika’yı, 
Fizan’a da kaçsalar, adli birimlerimizle, 
diplomatlarımızla, ilgili kuruluşlarımız-
la peşlerini bırakmayacağız. Gittikleri her 
yerde devletimizin soluğunu enselerinde 
hissetmeye devam edecekler.

Mehmet Çetin kardeşim başta olmak üze-
re, bütün 15 Temmuz ve terörle mücadele 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Geçen yıl terör operasyonları esnasında 
şehit olan Uşaklı Binbaşı Kürşad Selim 
Şenol’un ve tüm şehitlerimizin mekânları 
inşallah cennettir. 

Birçok Karanlık ve Kanlı 
Hadisenin Gerisinde FETÖ Aklı, 
FETÖ’cülerin Parmak İzi Vardır

Değerli kardeşlerim,

Uşak, Fetullahcı Terör Örgütü’nün uzun 
yıllar üzerinde hassasiyetle çalıştığı illeri-
mizden biridir. Örgütün senelerce Uşak’ın 
mali ve ekonomik potansiyelini, Uşaklı 
vatandaşlarımın hayırsever karakterini 
nasıl suiistimal ettiğini biz çok iyi biliyo-
ruz. Himmet, hizmet, eğitim, yardım, ha-
yır-hasenat gibi milletimizin baş tacı ettiği 
kavramların arkasına saklanan örgüt, her 
yerde insanlarımızın kene gibi kanını em-
miştir. Anadolu’nun dört bir yanındaki en 
parlak gençlerimiz, bu örgütün efsunlu 
ideolojisiyle uyuşturularak, karakteri for-
matlanarak, Pensilvanya’daki din tüccarı-
na kul-köle haline getirilmiştir.

Bu örgüt mensuplarının kendi çıkarla-
rı için istismar etmeyecekleri hiçbir ilke, 
değer, kural yoktur. Yeri gelmiş örgüt için 
yalan söylemişlerdir. Yeri gelmiş kendi 
ikballeri uğruna masum insanlara iftira 
atmışlardır. Yeri gelmiş sınav sorularını 
çalmışlar, yeri gelmiş cinayet işlemişlerdir. 
Hâkimiyet kurdukları yerlerde kendilerin-
den başka kimseye hayat hakkı tanımamış-
lardır. Bunun için bölücü terör örgütüyle 
dahi kol kola girmekten çekinmemişlerdir. 
Türkiye’nin son dönem siyasi tarihindeki 
birçok karanlık ve kanlı hadisenin gerisin-
de FETÖ aklı, FETÖ’cülerin parmak izi var-
dır. Milletimizi birbirine düşürmeye çalı-
şan provokasyonların çoğunun planlayıcı-
ları, uygulayıcıları bu örgüt mensuplarıdır. 
Şimdi baktığımızda daha iyi görüyoruz ki; 
terör örgütleriyle mücadelemizde bir dö-
nem yaşanan aksaklıkların sebebi de yine 
FETÖ’nün sabotajlarıdır, içeriden yaptığı 
engellemelerdir. Atalarımızın “Hırsız ev-
den olursa mandayı bacadan aşırır”  dedi-
ği gibi, ülkemiz en büyük darbeyi içeriden 
yemiştir.

Biz yıllardır ziyaret ettiğimiz illerde ve fır-
sat bulduğumuz her platformda vatandaş-
larımıza örgütün karanlık yüzünü anlatı-
yor, bu yapıyla aralarına mesafe koymaları 
çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız-
dan sürekli çocuklarını bu yapının okul-
larına göndermemelerini, paralarını bu 
örgütün bankasına yatırmamalarını, FETÖ 
ile irtibatlı hiçbir oluşumun içinde yer al-
mamalarını talep ettik. O gün çağrımıza 
kulak kabartanlar, örgütle bağını tama-
men koparanlar, ne kadar doğru bir karar 
verdiklerini daha sonra çok iyi anladılar. 
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Buna karşılık, 3 yıl boyunca her düzeyde 
yapılan çağrılara kulak vermeyenler, maa-
lesef, hatalarıyla baş başa kaldılar.

15 Temmuz sonrasında devletimiz, yaşa-
dığı büyük travmaya rağmen, FETÖ ile 
mücadelesini hukuk çerçevesinde yürüt-
müştür. Münferit hadiseler veya örgütün 
bilinçli manipülasyonları dışında, hiç kim-
senin mağduriyet yaşamaması için titizlik 
gösterilmiştir.  Buna rağmen yaşanan bir 
takım aksaklıklar, eksikler olmuşsa, onları 
da tespit ettikçe düzeltiyor, mağduriyetle-
ri gideriyoruz. Önümüzdeki süreci de, in-
şallah aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. 
Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. 
Bunun için, ne adına olursa olsun, devletin 
bünyesinde yeni paralel yapılar kurulma-
sına asla izin vermeyeceğiz.

Elbette insanlarımızın manevi dünyasında 
önemli yeri olan gönüllü kuruluşlarımızın, 
vakıflarımızın, derneklerimizin başımızın 
üzerinde yeri vardır.  Elbette, ülkemizdeki 
ve dünyadaki tüm mazlumlar, mağdurlar 
ve ihtiyaç sahipleri için gece-gündüz de-
meden koşturan hayır kurumlarımızı el 
üstünde tutacağız. Ancak hiçbir yapının 
kendi tebliğ, eğitim, hayır sınırları dışına 
çıkıp, devlet, siyaset, ticaret ve sivil toplum 
alanında tahakküm kurmaya yönelik gay-
retlerine de göz yummayacağız. 

Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini 
istiyorum. Bu ülkede Tek Parti döneminin 
faşist zihniyeti artık tarih olmuştur. Bu ül-
kede 28 Şubat döneminin baskıcı politika-
ları hükmünü yitirmiştir. Bu ülkede artık 
FETÖ tipi riyakâr yapıların devri kapan-

mıştır.  Allah’ın izniyle hiçbir güç Türkiye’yi 
o eski karanlık günlerine geri döndüreme-
yecektir. Son günlerde, aslı-astarı olmayan 
haberler üzerinden, bu millet için dişini 
tırnağına takan gönüllü kuruluşlarımızın, 
özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. CHP 
zihniyetinin ve adı-sanı belli din düşmanı 
çevrelerin eski Türkiye’yi hortlatmaya dö-
nük saldırılarına da kesinlikle rıza göster-
meyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 

Kaset Mamulü Genel Başkan, 94 
Yıllık Bir Partiyi, Marjinallerin 
Oyuncağı Haline Getirdi

Sevgili Uşaklılar, 

Çok değerli kardeşlerim,

Hazreti Mevlana “Testinin içinde ne varsa, 
dışına o sızar” buyuruyor. Atalarımız da 
“Dervişin fikri neyse zikri de odur” demiş-
lerdir. Yani bir insanın kalbinde kin, nefret 
ve husumet varsa, zihin her daim onu dü-
şünür; dil her fırsatta onu söyler. Ana mu-
halefet partisine baktığımızda, bu sözlerin 
derin hikmetine tekrar tekrar şahit oluyo-
ruz. Demokrasilerde çok önemli bir yeri 
olan ana muhalefetin ülkemizde düştüğü 
ihanet ve dalalet çukurundan bir türlü çı-
kamıyor olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 
Kaset mamulü genel başkan, 94 yıllık bir 
partiyi, adeta bir mirasyedi gibi gitti, terör 
örgütlerinin ve marjinallerin oyuncağı ha-
line getirdi. Kumpasla geldiği koltuğunu 
korumak için, son 8 yıldır işbirliğine git-
mediği, piyonluğunu yapmadığı hiç kimse, 
hiçbir grup kalmadı.
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30 Mart 2014 seçimleri öncesinde, partisi-
nin Meclis’teki grup kürsüsünü FETÖ’nün 
montaj ürünü kasetlerine kiraya verdi. 
Her grup toplantısını, milletin sorunlarını 
gündeme getirmek yerine, FETÖ’cülerin e-
line tutuşturduğu illegal dinlemelerin are-
nasına çevirdi. Bu partinin milletvekilleri 
sabahtan akşama kadar FETÖ’nün gazete 
görünümlü paçavralarının önünde nöbet 
tuttu. Bu partinin başındaki zat da, adeta 
FETÖ’nün haber bültenlerinin ekran yüzü 
haline geldi. Önce 30 Mart’ta, ardından 10 
Ağustos’ta, daha sonra 1 Kasım’da, en son 
16 Nisan’da milletimiz bunlara esaslı ders-
ler verdi. Ama FETÖ ağzıyla konuşmayı, 
hatalarında ısrar etmeyi sürdürdüler. Ana 
muhalefetin başındaki zat, “15 Temmuz 
için kontrollü darbe “İftirasını her tekrar-
ladığında aslında Pensilvanya’ya ve onun 
asıl sahibine selam çakıyor, biat tazeliyor.  
FETÖ’nün tezlerinin, yalan ve iftiralarının 
borazanlığını yaparak, oturduğu koltuğun 
diyet borcunu ödüyor.

Şahsıma saldırarak, devlete düşmanlık 
ederek, FETÖ’ye ve marjinal örgütlere sır-
tını dayayarak, kendisini bekleyen akıbet-
ten kurtulmaya çalışıyor. İşi, bölücü örgü-
tün partisiyle “İl başkanı takasına” kadar 
vardırdı. İstanbul gibi birçok Avrupa ül-
kesinden bile kalabalık olan bir şehrin ba-
şına, devletin polisine katil diyen, milletin 
inançlarıyla alay eden, soykırım yalanının 
savunuculuğunu yapan, başka da vasfı ol-
mayan birini getirdiler. Bu kişinin sosyal 
medya hesaplarına şöyle bir göz attığınız-
da, inanın insanın yüzü kızarıyor. İl başka-
nı diye İstanbul’u teslim ettikleri kişinin 
yazdıklarına, beyanatlarına baktığınızda, 

CHP gibi, bu ülkede iyi-kötü belli bir yeri, 
belli bir geleneği olan parti adına utanç 
duymamak mümkün değil. Açıkçası Gazi 
Mustafa Kemal’in partisinin düşürüldüğü 
bu kötü durumdan, hem ülkemiz demok-
rasisi adına, hem de CHP’li kardeşlerim 
adına endişe ediyoruz.

Tabii, bu partinin gariplikleri bir tane 
değil ki…  Şimdi de, “Atatürk’ün askeri 
miyiz, yoldaşı mıyız” kavgasına girişmiş-
ler. Bu tartışmaların tamamı boştur, ko-
miktir. Mevcut genel başkan elinde CHP, 
Atatürk’e ne yoldaşlık, ne askerlik, ne 
arkadaşlık yapabilir. Çünkü bugün CHP, 
Pensilvanya’nın sözcüsü, Kandil’in kukla-
sı, marjinal yapıların oyuncağı durumun-
dadır. Türkiye ve demokrasi düşmanı çev-
relerin piyonu haline getirilen bu parti-
nin, içinde bulunduğu “Bitkisel hayattan” 
çıkma ihtimali de, mevcut şartlarda pek 
gözükmüyor. Aslını sorarsanız, siyasi re-
kabet açısından bu CHP’den bizim hiçbir 
şikâyetimiz yok. Biz yalnızca, Türkiye’nin 
böyle bir ana muhalefete mahkûm edil-
miş olmasına üzülüyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Bu tablo AK Parti olarak üzerimizdeki yü-
kü daha da ağırlaştırıyor. 2019 seçimlerine 
giden süreçte tabandan tavana kadar her 
bir kardeşimin daha fazla çalışması, daha 
fazla gayret göstermesi gerekiyor. Unutma-
yın; bu ülkenin umudu sizlersiniz. Bu ülke-
nin istikbalinin anahtarı sizlerin ellerinde-
dir. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak, 
2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak 
olan kadro işte bu kadrodur.
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16 Nisan halkoylamasında elde ettiğimiz 
yüzde 47’lik oy oranı, bizim Uşak’ta yap-
mamız gereken çok şey olduğuna işaret 
ediyor. Yüzde 47 bize yeter mi? Biz sizleri 
de, Kütahya gibi görmek istiyoruz. Uşak’ın 
kendine en az yüzde 60’ı hedef olarak koy-
ması lazımdır. Uşak’a bu yakışır. 2018 se-
nesini çok iyi değerlendirerek, çalmadık 
kapı, alınmadık gönül bırakmadan “Türki-
ye Sevdamızı” herkese anlatmalıyız.

Şimdi buradan soruyorum: 

Ana kademe! 2019 için kapı kapı dolaşma-
ya hazır mıyız? 

Hanımlar! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız?

Gençler! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız?

Maşallah, Barekallah. Gayret bizden, tev-
fik Allah’tandır. 

Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık ol-
sun. Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, kadın kollarımızın değerli 
mensupları, kıymetli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Buradan, Bursa’nın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-
daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Bursa teşkilatlarımızda ve özellikle Kadın 

Kollarımızda vazife yapmış tüm kardeşle-
rime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbim’den 
rahmet ve mağfiret diliyorum. Kadın Kol-
ları Kongremizin şehrimiz için, Bursa’yla 
birlikte ülkemiz, milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında, 16 Nisan hal-
koylamasında yüzde 53,2 “EVET” oranıyla, 

Bizim Amacımız Afrin’i Gerçek 
Sahiplerine Teslim Etmektir

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi | Bursa | 21 Ocak 2018
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bize verdiğiniz destek için sizlere şükran-
larımı sunuyorum. Her ne kadar Türkiye 
ortalamasının üzerinde bir neticeye ula-
şılmış olsa da, benim Bursa’dan beklentim 
çok daha büyüktü. İnşallah 2019’da, hep 
birlikte Bursa’yı çok daha yukarı seviyele-
re çıkartacağız. Bunun için şimdiden çalış-
maya başlamamız gerekiyor. Kongremizle 
birlikte, teşkilatlarımız da tüm güçlerini ve 
vakitlerini 2019’a yönelteceklerdir. 

Türkiye’nin en önemli sanayi, ticaret, ta-
rım, turizm, eğitim şehirlerinden biri olan, 
maziden atiye kurduğumuz köprünün a-
deta kilit taşlarından biri olan Bursa’yı şa-
ha kaldırmadan bize durmak, dinlenmek 
haramdır. Türkiye’nin 2023 vizyonunda 
Bursa’ya çok önemli görevler düşüyor. Bin 
yıldır, şefkatli bir ana yüreği gibi, kapısına 
gelen herkesi kucaklayan bu şehir, kendisi 
için yapılan her yatırımı katbekat fazlasıy-
la ülkemize iade etmiştir. Bununla birlikte 
kadim tarihinden ve geniş bir yelpazeye 
yayılan üretim kapasitesinden gelen gü-
cüyle, Bursa’nın önünde kullanılmayı bek-
leyen çok daha büyük bir potansiyel var. 
Mesela, Uludağ gibi bir turizm markasının 
dahi hala hakkıyla değerlendirilemediği-
ne inanıyorum. Bunun için “Dört Mevsim 
Uludağ” sloganıyla başlayan çalışmayı ö-
nemli görüyorum. 

Geçtiğimiz 15 yılda, sadece kamu kurum-
ları eliyle Bursa’ya 32 milyar liralık yatı-
rım yaparak, bu konuda önemli bir altyapı 
oluşturduk. Eğitimde 8 bine yakın derslik 
yaptık. 

Sağlıkta 20’si hastane olmak üzere, 55 te-
sisi şehrimize kazandırdık. Halen inşası 
süren 1.355 yataklı şehir hastanesi de, in-
şallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. En 
az bunun kadar önemli 750 yataklı Çekir-
ge Devlet Hastanesi ise Yenişehir ve Kestel 
Devlet Hastanelerinin inşası da sürüyor. 

Bursa, hızla büyüyen bir şehir olduğu için, 
buraya toplu konut projelerimizde önemli 
bir yer verdik. Bugüne kadar 20 binin üze-
rinde konutu hak sahiplerine teslim ettik. 
Tabii, bu süreçte yapılan kimi hataların da 
gayet iyi farkındayız. İnşallah önümüzdeki 
dönemde onları da telafi edecek bir anla-
yışla, Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacak 
atılımları hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

Artık İstanbul’a 1 Saatte,  
İzmir’e 2,5 Saatte Ulaşılabilecek

Bursa, ülkemizdeki ulaşım hatlarının en 
önemli kavşaklarından biri olmasına rağ-
men, sadece 200 kilometre bölünmüş yola 
sahipti. Biz buna 332 kilometre daha ilave 
ettik, bölünmüş yol uzunluğunu 532 ki-
lometreye çıkardık. İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu, şehrimizi her iki istikamete de 
adeta bir adım mesafesine yaklaştıracaktır. 
İzmit Körfezi üzerindeki Osman Gazi Köp-
rüsü, bu otobanın en önemli geçişlerinden 
biri olan Orhan Gazi Tüneli ve otoyolun 
önemli bir bölümü hizmete açıldı. Artık 
İstanbul’a 1 saatte, İzmir’e 2,5 saatte ulaşı-
labilecek. 

Bursa’nın bir diğer önemli ulaşım proje-
si de Bursa-Bilecik hızlı tren hattıdır. Bu 
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projeyi de inşallah önümüzdeki yıl ta-
mamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, 
Türkiye’nin tüm hızlı tren hatlarına bağ-
lanarak, ulaşımı en kolay şehirlerimizden 
biri haline gelecektir. Gemlik-Bursa demir-
yolu projesi, sanayimiz ve ticaretimiz için 
büyük önem taşıyor. Bu demiryolunun 
inşasına da yakında başlanıyor. Tabii bu a-
rada, deprem riski sebebiyle Gemlik’in dö-
nüştürülmesi projesinin de süratle hayata 
geçirilmesi gerekiyor. 

İnşa ettiğimiz 18 baraj ve 15 göletle, 
Bursa’nın hem içmesuyu sorununu çözü-
yor, hem de arazilerinin bereketini artırı-
yoruz. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin dekar 
araziyi sulamaya açtık. 

Sadece ana başlıklarıyla ifade etmeye çalış-
tığım bu hizmetlerin neler olduğunu en iyi 
sizler biliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde, bu yatırımları daha da büyüte-
rek, daha da yaygınlaştırarak sürdürece-
ğiz. 2019, aynı zamanda işte bu projelerin 
hazırlık sürecidir. Bunun için hem sizler-
den, hem ilgili kurumlarımızdan, sıkı bir 
çalışmayla, seçimlere kadar şöyle dört 
dörtlük bir hazırlık bekliyorum. 

Kardeşlerim,

Ülkemizin pek çok yeri gibi, Bursa’mızda 
da, özellikle düğünlerde sıkça söylenen 
bir Cezayir türküsü vardır. Bizi geçmişi-
mizden, tarihimizden, ecdadımızdan ko-
partmaya çalışanlar sebebiyle, gençlerin 
çoğu bu türküde geçen ifadelerin anlamı-
nı bilmez. Aslında bir ağıt olan bu türkü-
nün, oyun havası niyetine çalınıp söylen-

diği yerler dahi bulunuyor. Hâlbuki bu 
türkü Barbaros Hayrettin Paşa tarafından 
Osmanlı’ya bağlanan Kuzey Afrika toprak-
larının, Avrupalı güçlerce işgalini ve bu 
sırada askerlerimizin maruz kaldığı katli-
amları anlatır.  Bakınız, Bursa’mızın Ceza-
yir türküsünde ne deniyor:

Cezayir’in harmanları savrulur

Savrulur da sol yanına devrilir

Sarı buğday samanından ayrılır

Sokakları mermer taşlı

Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Gemilere çürük tahta dayanmaz

Yiğitlere gaflet bastı uyanmaz

Aman Allah’ım buna canlar dayanmaz.

Sokakları mermer taşlı

Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir’i bir ikindi bastılar

Camilere çifte çanlar astılar

Yiğitleri kurban diye kestiler 

Sokakları mermer taşlı

Güzelleri hilal kaşlı Cezayir 

Evet, geçtiğimiz 200 yılda kademe kade-
me yaşadığımız acıların ifadelerinden biri 
olan bu türkü, aslında bugünümüze de ışık 
tutuyor. Biz nereden çekilmek zorunda kal-
mışsak, nereyi boşaltmışsak, orası zulme, 
baskıya, bitip tükenmek bilmeyen istik-
rarsızlıklara, çatışmalara gark olmuştur. 
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Kuzey Afrika’da, Ortadoğu’da, Balkanlarda 
nereye baksanız, bu gerçeği görebilirsiniz. 
Tarihinde sömürgecilik gibi bir insanlık 
suçu olmayan ecdadımız, asırlarca yönet-
tiği bu bölgeleri sadece imar etmiş, sadece 
güvenin ve huzurun teminatı olmuştur. 

Durduk Durduk Durduk ve 
Bir Gece Ansızın Bu Terör 
Unsurlarını Vurduk

Birileri hep sözüm ona soykırım diye bizi 
suçluyor ya, aslında son asrın en büyük 
soykırımına Türk milleti maruz kalmıştır. 
Balkanlardan çekilirken verdiğimiz sivil 
kayıpların sayısı 2 milyonun üzerindedir. 
Kafkasya’da en az bu kadarlık bir kayıp 
söz konusudur. Birinci Dünya Savaşında 
dört bir yandaki cephelerde bıraktığımız 
yiğitlerimiz için yakılan ağıtlar, bugün de 
yüreğimizi dağlamaya devam ediyor, ne-
silden nesile aktarılıyor. Hani şu dillerden 
düşürülmeyen Ermeni tehcirinin sebebi 
olan katliamlarda kaybettiğimiz insanla-
rımızın sayısı, soykırım diye ifade edilen 
rakamlardan katbekat fazladır. Tabii biz 
tevekkül sahibi bir millet olarak acımızı 
kalbimize gömdüğümüz, bunun propa-
gandasını, istismarını yapmadığımız için, 
tam tersi iddialara muhatap olduğumuzda 
şaşırıyoruz. “Hem suçlu, hem güçlü” dedik-
leri türden bir saldırıyla giderek daha çok 
karşılaşacağımız anlaşılıyor. Allah’ın izniy-
le hepsine de verecek cevabımız vardır. 

Yıllardır Ermeni iddialarını dile getirenle-
re, “Bu siyasetin değil tarihin konusudur, 
gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi incele-
yelim, hakikat ortaya çıksın” diyoruz. Bu-

güne kadar bu teklifimizi kabul eden çık-
madı. Diğer iddialar konusunda da aynı-
sını yapacağız. Emin olun, yine karşımıza 
çıkacak cesareti gösteremeyecekler.

İşte günümüzde Cerablus’ta, El Rai’de, 
El Bab’da ne oldu? Dedik ki, “Türkiye’ye 
şanlış yapmayın, sınırlarımızdan bizi ta-
ciz etmeyin. Eğer böyle yapacak olursanız 
sonuçlarına katlanırsınız.” Bu yöndeki 
beklentilerimizi ABD eski Başkanı Sayın 
Obama’ya ilettim. Ancak Sayın Obama’dan 
beklediğimiz cevabı alamadık.  

Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber 
gönderiyorlar. “Cumhurbaşkanımız bize 
müsaade etsin, Afrin’e gidelim” diyorlar. 
15 gündür biz hep ne diyoruz: Bir gece an-
sızın gelebiliriz. 

Bu arada müttefikimiz olan bazı ülkeler, 
“Biz terör örgütüne silah yardımı yapma-
dık” diyorlar. Ancak biz, bu ülkelerin terör 
örgütüne silah yardımı yaptıklarını tüm 
kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz, 
görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya? 
Bunların hepsi bilinen gerçekler. 5 bin 
tır dolusu silahın dışında, uçaklarla ge-
len silah ve mühimmatlar da var. Yani te-
rör örgütleri bu şekilde silahlandırılarak 
destekleniyor. Silahlandırılan PKK, PYD, 
YPG’liler Afrin’e yerleştirildiler. 

Biz, bütün bunların takipçisi olduk. Dur-
duk durduk durduk, bir gece ansızın bu 
terör unsurlarını vurduk. Ama daha yapa-
cak çok işimiz var. Zira dün akşam malum 
hava harekâtıyla gereken adımlar atıldı. 
Ardından kara harekâtı başladı.
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Afrin’in yüzde 55’i Araplardan, yüzde 6-
7’si Türkmenlerden ve yüzde 35’i de oraya 
sonradan yerleştirelen Kürtler’den oluşu-
yor. Bizim amacımız Afrin’i gerçek sahiple-
rine teslim etmektir. Bu harekâttaki amaç-
larımızdan biri de, ülkemizde bulunan 3.5 
milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin 
topraklarına dönüşünü sağlamaktır. 

Bölücü terör örgütüne karşı atılması gere-
ken adımları kararlı bir şekilde atıyoruz, 
atacağız. Buradan taviz vermemiz müm-
kün değil. PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi evvelal-
lah bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek 
isteyenler de, bunun bedelini çok ağır 
öderler. Şundan emin olun; bunlar sür-
dürdüğümüz bu operasyonlardan sonra 
bir daha zaten karşımıza çıkacak cesareti 
de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp 
tutarak, “Bizim arkamızda Amerika var” 
diyerek, Türkiye’yle, Türk milletiyle baş 
edemezseniz. 

İşin acısı, HDP, benim Kürt vatandaşları-
mı meydanlara çağrıyor.  Şu ana kadar pek 
meydanlara çıkan olmadı. Hatta bugün 
Diyarbakır’da kongreleri vardı. Kongreye 
de pek katılan olmadı. Ama buradan uya-
rıyorum: Bu çağrıya uyup da, meydanlara 
çıkma yanlışına düşenler olursa, bedelini 
çok ağır öderler. Zira bu bir milli mücade-
ledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim 
çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Bu noktada 
taviz yok, en ufak bir esneklik yok, gereği 
neyse onu yaparız. Ana muhalefetin başın-
daki zat HDP’ye destek veriyor diye dol-
duruşa gelirlerse, yine aldanırlar. Biz kan 
dökülmesini istemiyoruz. 

CHP’nin İçerisindeki Yerli  
ve Milli Olan Kardeşlerimizi  
Bu Saflara Davet Ediyorum

Maalesef bu süreçte, tıpkı CHP’nin yeni İs-
tanbul İl Başkanı gibi, düşmanlarımızın di-
liyle konuşan, iftiralar üzerinden ülkemize 
ve milletimize saldıran içimizdeki “man-
kurtlarla” da uğraşmak zorunda kalıyoruz. 
Dünyada, milletinin değerlerine bu kadar 
yabancı; ülkesinin tarihine bu derece hu-
sumet besleyen başka bir ana muhalefet 
var mıdır, bilmiyorum. Bunların hepsini 
de gören, takip eden milletimizin, takdiri-
ni seçimlerde en güzel şekilde ortaya koya-
cağına inanıyorum. Zira CHP’nin içerisin-
de yerli ve milli olan kardeşlerimizin de 
olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizi 
bu saflara davet ediyorum, gelsinler, yerli 
ve milli olarak beraber yürüyelim. 

Kardeşlerim,

Yaklaşık bir asırdır kendi içimize kapan-
mış olmamızın, bin yıllık sorumlulukla-
rımızı ortadan kaldırmadığını, son 15 se-
nede defaatle gördük, bizzat yaşadık. Biz 
geçmişimizden ve iddialarımızdan uzak 
duruyoruz diye, kimse bizim üzerimizdeki 
emellerinden vazgeçmiyor. Toprak bütün-
lüğümüze, milli birliğimize yönelik saldı-
rıların ardı arkası kesilmedi, kesilmiyor. 
Diğer taraftan, gönül coğrafyamızın her 
köşesinden yükselen feryatlar, artık tıkalı 
kulaklarca dahi duyulur hale geldi. 

Kuzey Kıbrıs’ta bir pespaye gazete, ahlak-
sızca bir manşet atmış ve Türk ordusunu iş-
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galcilikle suçlamış. Bu ne ahlaksızlıktır, bu 
ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’ndeki kardeşlerimi, bu tür yayınlara 
karşı tavır almaya davet ediyorum. 

Sadece şöyle son çeyrek yüzyıla bir bak-
tığımızda dahi karşımıza dün Bosna’da, 
Irak’ta, Filistin’de, bugün Suriye’de ya-
şanan katliamlar çıkıyor. Yarın kim bilir 
daha nerelerde ne acılarla, ne zulümlerle 
karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun için 
artık, kendimizi bölgemizde yaşanan hadi-
selerden soyutlama, yaşanan gelişmelerin 
dışında tutma imkanımız kalmamıştır. 

Türkiye’nin “Şurada ne işi var, burada ne 
işi var” diyenler, hem bu ülkenin, hem bu 
milletin gerçeklerinden bihaber olanlar-
dır. Türkiye, oralarda olmak zorundadır. 
Türkiye, milli bekası için yılanın başını 
ezmek mecburiyetindedir. Hem kendimiz 
için, hem de umudunu bize bağlamış kar-
deşlerimiz için gerekli gördüğümüz her 
yerde varlık göstereceğiz.

Terör örgütlerinin, sadece görünen yüz-
lerinden ibaret olmadığının, her birinin 
farklı güçlerin oyuncusu olarak sahada 
arzı endam ettiğinin gayet iyi farkındayız. 
Evet… FETÖ demek, sadece Pensilvan-
ya’daki şarlatan ve tüm hakikatler ortada 
olmasına rağmen adeta ona tapan köle sü-
rüsü demek değildir. Evet… PKK demek, 
sadece Kandil’de ve Avrupa’da yuvalanmış 
katiller sürüsü demek değildir. Evet… DE-
AŞ demek, nereden ve nasıl geldikleri belli 
olmayan, tek vasıfları Müslüman kanı dök-
mek olan bir güruh demek değildir. Evet… 
DHKP-C demek, belirli bir meşrebe men-
sup insanlarımızı istismar ederek terörist-

cilik oynayan bir grup demek değildir. Bu 
terör örgütlerinin hepsi de, döktükleri ka-
nın, yaptıkları zulmün yanında, çok daha 
büyük bir oyunun piyonlarıdır. Bunlar, sa-
dece ve sadece kirli senaryolara figüranlık 
yapan örgütlerdir. 

Dikkat ederseniz, biz ne zaman kendimiz-
le ve kardeşlerimizle ilgili bir konuda yeni 
bir atılıma girişsek, hemen karşımıza bu 
piyonlardan biri dikilir. Türkiye’nin, eko-
nomik olarak gelişmekte olan ülkelerden 
gelişmiş ülkeler sınıfına atlama hamlesini 
başlattığı 2013 yılında, Gezi Olaylarıyla 
bir anda sokakların hareketlendirilmesi 
bu yüzdendir. Suriye’de inisiyatif alıp, böl-
gemizi huzura kavuşturma hazıklıklarına 
başladığımız bir dönemde, FETÖ’nün seri 
darbe girişimleriyle, PKK’nın çukur ey-
lemleriyle, DEAŞ’ın bombalı saldırılarıyla 
kendimizi bambaşka bir iklimde bulduk. 
Siyasette, diplomaside, ekonomide ne za-
man yeni bir hamle yapsak, karşımıza hep 
terör örgütlerinin desteğiyle oluşturulmuş 
engeller çıktı. 

Ülkemizin Ayağına Çelme 
Takmak İsteyenler de 2019’un 
Ehemmiyetini Görüyorlar

Buna rağmen, hedeflerimizden vazgeçme-
dik, adım adım ilerlemeye devam ettik. Za-
man kaybettik mi? Ettik. Hedefimiz, 2023 
yılında 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmak-
tı. Henüz 1 trilyon doları ancak yaklaşabil-
miş durumdayız. Geç olacak, ama olacak. 
Türkiye, mutlaka dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline gelecek. 
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Bunun yanında küresel adaletsizliklerin 
çözümü için başlattığımız girişimleri-
mizden, eninde sonunda mutlaka netice 
alacağız. Diğer ülkelerde uyguladıkları 
yöntemlerle bizi durdurabileceklerini, yo-
lumuzdan döndürebileceklerini sananlar 
hüsrana uğramaya mahkûmdur. Zira biz 
Türkiye’yiz. Çünkü biz arkasında yüzlerce 
milyon kardeşinin duası ve desteği olan 
koskoca bir milletiz. Çünkü biz nereden 
geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilen bir 
devletiz. Cumhuriyetimizin geçmişi 95 yıl-
lık olabilir, ama devletimizin mazisi binler-
ce yıllıktır. Bu milleti tarih sahnesinden sil-
meye, bırakınız bu ne idüğü belirsiz birkaç 
çapulcuyu, bunların ağababalarının dahi 
gücü yetmedi. Allah’ın izniyle, biz bu coğ-
rafyada daha binlerce yıl yaşamaya devam 
edeceğiz. Karşımıza diktikleri terör örgüt-
leri ve onların iplerini ellerinde tutanların 
ise yarım asır, bir asır sonra ne olacakları 
belli değil. Bu söylediklerimi en iyi, tarih 
boyunca kurucu bir şehir olma vasfıyla ö-
ne çıkan Bursa’nın anlayacağını biliyorum. 
Onun için bugün burada sizlerle hasbihal 
ediyorum. Rabbim, bölgemizde ve dünya-
nın dört bir yanında yüreği bizimle birlik-
te çarpan kardeşlerimizin duaları, gözyaş-
ları, umutları hürmetine bizim önümüzü 
açsın, yar ve yardımcımız olsun. 

Sevgili Bursalılar, 

AK Parti teşkilatlarının kıymetli mensup-
ları, 

Büyük davalar, büyük gayretler ve büyük 
fedakârlıklar ister. Biz, 16 yıl önce, bu bü-
yük davaya talip olarak, büyük bir imti-

hanla yüzleştiğimizi bilerek bu yola çıktık. 
Ne diyor Üstad:

“İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân; 

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an! 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna? 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? 

Bulur mu deli rüzgâr o sadayı: Allah bir! 

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 

Sakarya, kandillere katran döktü geceler.”

Evet, Biz işte bu binbir başlı kartalı taşıma-
ya talip kadrolar olarak, 15 yıldır ülkemize 
hizmet ediyoruz. Türkiye’yi, 15 yılda 3,5 
kat büyütmüş olmamız, evet, büyük bir 
başarıdır. Ama asıl hedeflerimizin yanında 
bu sadece mütevazi bir adımdır. Karşılaştı-
ğımız her kriz, girdiğimiz her viraj, önümü-
ze çıkan her engel, hedeflerimizle aramız-
daki bir imtihandır. Başlamak, bitirmenin 
yarısıdır derler. Bir yandan başlattığımız 
işlerimizi titizlikle takip ederek sonuçlan-
dırırken, bir yandan da yeni adımlar için 
hazırlıklarımızı ihmal etmiyoruz. 

2019, bu süreçte kritik bir dönemeçtir. Bu-
nun için, her fırsatta 2019’un önemine işa-
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ret ediyorum. Bu durumun farkında olan 
sadece biz değiliz. Ülkemizin ayağına çel-
me takmak isteyenler de 2019’un ehemmi-
yetini görüyorlar. Onun için, bu süreci çok 
dikkatli yönetmek mecburiyetindeyiz. Ana 
kademeden kadın ve gençlik kollarımıza 
kadar tüm teşkilatlarımızın sorumlulukla-
rının bilincinde olduklarına inanıyorum. 
Bursa Kadın Kolları Kongremizde ortaya 
koyacağımız kararlılık görüntüsü, tüm 
Türkiye’ye örnek olacaktır. 

Evet, 2019’a az kaldı. Bunun için kapı-kapı 
dolaşmaya Kadın Kolları olarak var mıyız? 
Çalmadık kapı bırakmayacağız tamam mı? 

Günümüz kutlu olsun, geleceğiniz aydın-
lık olsun inşallah.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanları, Ka-
dın ve Gençlik Kollarımızın kıymetli il baş-
kanları, değerli il genel meclis ve il bele-
diye başkanlarımız, sevgili yol ve dava ar-
kadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 2018 
yılındaki bu ilk il başkanları toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve gele-

ceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum.

Konuşmamın hemen başında Zeytin Dalı 
Operasyonunu yürüten kahraman asker-
lerimize Yüce Allah’tan muvaffakiyetler 
diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. 
Dün, Genelkurmay Başkanımız, Başba-
kan Yardımcılarımız ve Kara Kuvvetleri 

Zeytin Dalı Operasyonu, 
Terörle Mücadeledeki 

Kararlılığımızı Göstermiştir

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 26 Ocak 2018
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Komutanımızla birlikte Hatay’a giderek, 
operasyonun yürütüldüğü Harekât Mer-
kezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Ha-
tay’daki Harekât Merkezinde, sahadaki 
birlikleri komuta eden 2’nci Ordu Komu-
tanımız İsmail Metin Temel paşamızdan 
ve diğer arkadaşlarımızdan, son durumla 
ilgili bilgileri aldık. Buradan, canlı bağlan-
tıyla Genelkurmay Başkanlığımızdaki, Ka-
ra Kuvvetleri Komutanlığımızdaki, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığımızdaki, Eskişehir 
Hava Muharip Komutanlığımızdaki, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığımızdaki harekât 
merkezleriyle görüşme imkânı bulduk. 
Komutanlarımızın her birinden, operasyo-
nun kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili hu-
suslarda bilgi aldık. Ayrıca, Somali ve Ka-
tar’daki askeri üslerimizin komutanlarıyla 
da yine canlı bağlantıyla görüşerek, kendi-
lerine başarılar diledik. Harekât Merkezin-
de görev yapan askerlerimizin ve sahadaki 
birliklerimizin morallerinin en üst düzey-
de olduğunu gördük. Gerçekten çok zor 
bir coğrafyada ve çok kötü hava şartların-
da icra edilen operasyonumuzda en küçük 
bir aksaklık, bir sıkıntı olmadığını bizzat 
yerinde görmekten memnuniyet duydum. 

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda-
ki kararlılığını anlamak istemeyenler için, 
Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili 
bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllar-
dır hazırlanmış 90 santimlik betonla kaplı 
sığınakları, kazılmış tünelleri, kurulmuş 
tuzakları birer birer imha ederek, kararlı 
ve aynı zamanda güvenli bir şekilde ilerli-
yoruz. Çok yakın bir zamanda, terör örgü-
tü, adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir. 

Tabii, terör örgütünün ve onlara akıl ve-
renlerin alçaklıkları sınır tanımıyor. Türk 
ordusunun karşısına kendileri çıkmaya 
yürekleri elvermeyenler, çocukları ve ka-
dınları öne atarak, yerleşim yerlerindeki 
operasyonlarımızı yavaşlatmaya çalışıyor-
lar. Bölücü terör örgütünün çocuk, kadın, 
yaşlı demeden, kendisine karşı çıkan her-
kesi katleden bir cani güruhu olduğunu 
biliyoruz. Ama hamdolsun, bizim milleti-
mizin ve ordumuzun elinde asla çocuk ka-
nı yoktur, kadın kanı, masum kanı yoktur, 
hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar, ka-
dim dönemlerden beri Türk askerinin kati 
kurallarıdır. Ecdadımızdan ve inancımız-
dan tevarüs ettiğimiz bu ahlakı, gelecek 
nesillere de aynı şekilde aktaracağız. 

Terörist Sevicilerin Bugüne  
Kadar Barışa “Evet” Dediklerini 
Pek Duymadık

Tabii burada bir gerçeğe dikkat çekeceğim. 
Bugün Zeytin Dalı Operasyonun 7. günün-
deyiz.  Hamdolsun 343 terörist etkisiz ha-
le getirilmiş vaziyettedir. Bundan rahatsız 
olanlar yok mu? Var. Mesela Türk Tabipler 
Birliği gibi bir kesim, güya kendilerince 
“savaşa hayır” diye bir kampanya yürüt-
mek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne 
kadar barışa “evet” dediklerini de pek duy-
madık. Zaten bunların barışla filan alaka-
sı da yoktur. Bu güruhun şimdiye kadar 
terörle mücadelede ölen şehitlerimiz için 
açıklama yaptığına hiç şahit oldunuz mu? 
Olamazsınız. Çünkü bunlar bu senaryo-
nun içindeler. Kandil’e kadar gidip, terör 
elebaşlarıyla görüşüp kitap yazarak kendi-
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lerine kaynak temin edenlerin de terörist-
lerin karşısına dikildiğini hiç duyduk mu? 
Duymadık. Bu sözde dernek veya sözde 
kişiler hiç kusura bakmasınlar. Attığımız 
adım kararlı bir adımdır, milletin hakkı 
olan bir adımdır. Attığımız bu adımla maz-
lumların, mağdurların hakkını da sonu-
na kadar koruyacağız. Tayyip Erdoğan ve 
arkadaşlarına uluslararası terör örgütleri 
tehditler sallayabilir ve bunlar da onların 
yanında yer alabilir, hiç önemli değil. Biz 
hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürü-
yeceğiz ve bundan taviz vermeyeceğiz. 

Bu beyefendiler bugüne kadar hiçbir za-
man yerli ve milli olmadılar, bu ülkenin 
dertleriyle dertlenmediler. Bu beyefendi-
ler, et dağıtan Yasin Börü’nün niçin katle-
dildiğini hiç sorguladılar mı?  Bunun hesa-
bını sordular mı? Sormadılar. İşte biz bun-
ların hesabını soruyoruz. Çok sabrettik, çö-
züm için çok gayret ettik. Ama bunlar hiç 
birinden anlamadılar ve artık bıçak kemi-
ğe dayandı. Onun için de işte ayın 20’sinde 
adımı attık ve şu anda inandığımız bu yol-
da Mehmet’imizle, Mehmet’lerimizle yü-
rüyoruz. Elhamdülillah milletim şu anda 
bir bütün oldu, birlik oldu. Anaların hepsi, 
dualarıyla hazırladığı yemekleri cepheye 
gönderiyorlar. 

Kardeşlerim, 

Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan edi-
yorum. Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu 
sadece ve sadece terör örgütlerine, terörist-
lere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu’nda, 
Zeytin Dalı Operasyonunu bir istila hare-
keti olarak göstermek isteyenlere de ses-

leniyorum: İstilanın örneklerini geçmişte 
Libya’da, Ruanda’da, Mali’de arayın. Hiç-
bir zaman Türk milleti, Türk ordusu müs-
tevli olarak hareket etmemiştir. Buradan 
Azeri Milletvekili Seyidov kardeşime özel-
likle teşekkür ediyorum, oradaki dik duru-
şundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. 

Bu harekâtta sivillere ve çevreye zarar ver-
memek için her türlü hassasiyeti gösteri-
yoruz. Hatırlarsanız, bölücü örgüt çukur 
eylemleri sırasında da kadınları, çocuk-
ları, sivil halkı kendine kalkan yapmaya 
çalışmıştı. Sözde Tabipler Odası, bunlara 
sesiniz çıktı mı? O çukurları açanlara en 
ufak bir şey söylediniz mi? Evler arasında 
tüneller açılırken neredeydiniz, bu tünel-
ler niye açılıyor diye bir şey sordunuz mu? 
Güvenlik güçlerimizin bu operasyonlarda 
verdikleri şehitlerin önemli bir bölümü, iş-
te sivil halka zarar vermemek için sergile-
dikleri titizlikten, yaptıkları fedakârlıktan 
kaynaklanmıştır. Bundan dolayı da asla bir 
pişmanlığımız yoktur. 

Birileri ısrarla bize, “Bu operasyon kısa 
sürsün, sınırlı olsun” diye güya telkinde 
bulunuyor. Eğer biz, devlet olarak sahip 
olduğumuz askeri gücü hoyratça kullan-
maya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, 
uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümü-
ze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu 
operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz, en 
az kendi askerlerimizin emniyeti kadar, 
karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kul-
lanmaktan çekinmediği masum sivillerin 
can ve mal güvenliğini de hesaba katıyo-
ruz. Çünkü biz Afrin’i işgale gitmiyoruz, 
tam tersine, orayı terör örgütlerinden te-
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mizleyerek, asli sahipleri için yaşanabilir 
bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Nasıl 
El Rai-Cerablus-El Bab bölgesinde bunu 
başardık ve 100 bine yakın kardeşimizin 
kendi evlerine dönmelerini sağladıysak, 
Afrin’de de aynısını yapacağız. Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve Suriye halkının hu-
zur, güven, refah içinde bir geleceğe kavuş-
ması konusundaki samimiyetimizi bugü-
ne kadar attığımız her adımda ispat ettik. 
Buna karşılık, bölücü terör örgütü, girdiği 
her yerde kan dökerek, insanların malla-
rını yağmalayarak, ırzlarına tasallut ede-
rek, ailelerden çocuklarını zorla kopartıp 
ölüme göndererek, gerçek yüzünü ortaya 
koymuştur. 

Hepimizin Ortak Meselesi 
Terörle Mücadele ise, 
Türkiye Desteklenmelidir

Her şeyin böylesine açık bir şekilde göz-
ler önünde bulunduğu bir ortamda, hala 
Türkiye’yi örtülü veya aleni tenkitlerle, 
hatta tehditlerle yolundan döndürmeye 
çalışanlar, hiç kusura bakmasınlar, safla-
rını terör örgütünün yanı olarak belirle-
mişler demektir. Üstelik bunlar, her şey-
den önce kendi geçmişleriyle tenakuza 
düşüyorlar. Çeyrek asra yaklaşan Afganis-
tan’daki terör operasyonlarına vakit sınırı 
konulduğunu duydunuz mu? Afganistan 
ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak ne 
kadar sürdü? Yaklaşık 18 yıl, hala orada-
sınız. Mali ve Ruanda ne kadar sürdü? 
Irak’taki operasyonlarda böyle bir zaman 
sınırından söz edildiğini duyan var mı? 
Suriye’de, diğer güçlerin yürüttüğü ope-

rasyonlar için “Bir an önce tamamlansın” 
çağrısı yapıldığını işiten oldu mu? Peki, iş 
Türkiye’ye gelince nerden çıkıyor bu ace-
lecilik? Eğer, hepimizin ortak meselesi te-
rörle mücadele ise, bu konuda Türkiye’nin 
engellenmeye çalışılması değil, desteklen-
mesi gerekir. 

Ey Avrupa Birliği, siz PKK’yı terör örgü-
tü ilan etmediniz mi? Bunlarda şu an öy-
le bir akıl tutulması var ki, bir taraftan 
PYD’yi, YPG’yi terör örgütü kabul etmeye 
başladılar. Fakat diğer taraftan da yine bu 
örgütlere silahlar akıtmaya devam ediyor-
lar. Bu ne menem iştir. 

ABD’nin Sayın Bakanı bize diyor ki, ülke-
mi bu kadar eleştirmeyin. Tamam, ama 
biz stratejik ortağız. Bir stratejik ortak, di-
ğer stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl 
yapar? NATO Genel Sekreteri “Türkiye şu 
anda kendisine yapılan taarruzlara karşı 
haklı olarak kendi hukukunu korumak-
tadır” dedi. Bu açıklama için kendilerine 
ayrıca teşekkür ediyorum. NATO Genel 
Sekreteri bu açıklamayı yaparken, acaba 
niçin Amerika bu işlerden uzak duruyor? 
İşte geçen akşam Sayın Başkan’la konuş-
tuk, operasyon gerekçelerini kendisine 
açıkladık. Ama hala Türkiye’deki Ameri-
ka karşıtlığından bahsediyor. Biz böyle 
olsun istemiyoruz, Amerika’yla beraber 
bu işleri yürütelim istiyoruz. Ama 5 bin 
tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah terör 
örgütlerine gönderiliyor. O zaman benim 
milletim de “Bu silahlar buraya niçin geli-
yor?” diye soruyor. Milletimin bu soruları 
sorma hakkı yok mu?
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Şimdi Amerika halkı da, terör örgütlerine 
verilen yardımları ve silahları sorgulama-
ya başladı. ABD vatandaşları, “Biz vergile-
ri bunun için mi veriyoruz. Burada yeni 
bir değerlendirme yapılması lazım” diyor-
lar. Görüşmemizde Sayın Başkan da, “Biz 
ekonomimizi, buralara silahlar verelim 
diye mi güçlendirmek istiyoruz” şeklin-
de konuşuyor.  Teröre karşı müttefiklerin 
birlikte çalışması lazımdır. Yoksa biz ken-
di göbeğimizi kendimiz keseceğiz, zaten 
kesiyoruz da. 

Amaçları terörle mücadele değil de, 
Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör ko-
ridoru oluşturmak, sonra da onun üzerin-
den bölgede bitip tükenmek bilmeyen bir 
kan ve can pazarı kurmak olanlara ceva-
bımız şudur: Biz, Suriye’deki son terörist 
ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için 
emin bir yer haline gelene kadar operas-
yonlarımızı sürdüreceğiz. 

Dün Fırat Kalkanı bölgesindeydik. Şu anda 
İdlib’te geçici kontrol noktaları oluşturma-
ya devam ediyoruz. Bugün 7’inci gününe 
giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedef-
lerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ar-
dından Münbiç’i, bize söz verildiği şekilde 
teröristlerden arındıracağız. Kimse bun-
dan rahatsız olmasın. Çünkü Münbiç’in 
gerçek sahipleri bu teröristler değil, ora-
daki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak 
sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana 
kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. 

Her kim terörizme karşıysa, kendisini bu 
mücadelede yanımızda görmek isteriz. Te-
rör örgütlerini bir maşa gibi kullanarak, 
Türkiye’nin birliğini, beraberliğini, güven-
liğini tehdit edenler de kendileri bilirler. 

Biz, istiklalimiz ve istikbalimiz için ölmek-
ten korkmayan, geri dönmeyi asla düşün-
meden düğüne gider gibi cepheye koşan 
bir milletiz. Televizyonlarda Afrin’e giden 
askerlerimizi dinlediniz değil mi? Meh-
metçiklerimiz, “Afrin’e düğüne gidiyoruz. 
Hedef Kızılelma” diyorlar. 

İstiklalimiz ve istikbalimiz için dün 
Çanakkale’de çeyrek milyon, Birinci Dün-
ya Savaşı boyunca 2 milyon evladımızı 
feda etmekten çekinmedik. Bugün de, te-
rörle mücadelede verdiğimiz her şehidi-
mizi, bir yandan yüreğimiz yanarak, ama 
aynı zamanda gururla, gıptayla, metanetle 
ebedi âleme uğurluyoruz. Aynı fedakârlığı 
göze alan varsa, buyursun… Bunu göze 
alamayan hiç kimse de bizi yalanlarla, ta-
mamen oyalamaya dönük vaatlerle, arkası 
boş manevralarla yolumuzdan alıkoymaya 
çalışmasın. Biz o aşamaları çoktan geride 
bıraktık. Bir zamanların Türkiye’sinde bu 
tür afra-tafralar işe yarıyor olabilir. Bugün-
kü Türkiye bambaşka imkânları, bambaş-
ka hedefleri, bambaşka vizyon ve hayalleri 
olan bir Türkiye’dir. Eğer bu Türkiye’yle 
birlikte yol yürümek istiyorsanız, o zaman 
önce güvenliğimiz, huzurumuz, refahımız, 
geleceğimiz konusundaki hassasiyetleri-
mize saygı gösterilmesini bekleriz. 

Bizi Suriye Konusunda  
Eleştiren Herkesi, Empati 
Yapmaya Çağrıyorum

Kardeşlerim, 

Dünya, kimsenin oyuncak gibi oradan 
oraya savurabileceği, masumların kanı ve 
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feryadı üzerinde kendine güvenlik ve refah 
imparatorluğu kurabileceği bir yer değildir. 
Öyle olmadığının her gün yeni bir işareti 
ortaya çıkıyor. Bizim kimsenin toprağında 
gözümüz olmadığı gibi, kimsenin onuruna, 
haysiyetine, şerefine tecavüz etme gibi bir 
niyetimiz de asla yoktur. Tek derdimiz, ken-
di sınır güvenliğimizi, vatandaşlarımızın 
emniyetini, öz kardeşlerimiz olan komşula-
rımızın huzurunu sağlamaktır. 

Daha önceki gün, bize operasyonu ne za-
man bitireceğimizin sorulduğu Suriye 
tarafından atılan roketler Kilis’te tarihi 
bir camimize ve sokaklara düştü. Camide 
ibadet eden kardeşlerimizden 2’si şehit 
oldu, çok sayıda yaralımız var. Batı bunu 
görüyor mu? Hayır. Ondan önce Reyhanlı 
ilçemize atılan roket, ülkemizde yaşayan 
bir Suriyeli kardeşimizi şehit etti, onlarca 
vatandaşımızı yaraladı. Kilis’e, Hatay’ın di-
ğer ilçelerine, Şanlıurfa’nın ilçelerine atı-
lan daha başka roketler, açılan ateşler var. 

Buradan, bize “Operasyonu çabuk tamam-
la” diye akıl verenlere sesleniyorum. Sizin 
ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başında-
ki yerlerden teröristler tarafından roketler 
atsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, a-
caba siz ne yaparsınız? Kiliselerinizin tepe-
sine roketler düşse, içinde dua eden insan-
lar hayatlarını kaybetse, sizin tepkiniz ne 
olur? Avrupa’da mescitlerimiz yakılıyor, 
cam, çerçeve indiriliyor. Vatandaşlarımız 

havalimanlarında PKK’lıların saldırılarına 
uğruyor. Nerede güvenlik güçleri, nerede 
emniyet güçleri? Evlerinde, sokaklarında, 
işyerlerinde güven içinde yaşaması gere-
ken vatandaşlarınız, her gün “Acaba bugün 
başıma bir roket düşer mi veya bir kurşu-
na hedef olur muyum” düşüncesiyle güne 
başlasa, siz nasıl bir politika izlerdiniz?

Biz bunların cevabını gayet iyi biliyoruz. 
Bunların, değil böylesine büyük saldırılar, 
en küçük bir terör eylemi karşısında dahi, 
tüm hak ve özgürlükleri askıya alarak, ül-
kelerini adeta polis devletine çevirdikleri-
ni çok iyi biliyoruz. Bizi Suriye konusunda 
eleştiren herkesi, birazcık da olsa vicdanlı 
olmaya, birazcık da olsa empati yapmaya, 
kendilerini bizim yerimize koymaya çağı-
rıyorum. Bunu başarabilirlerse, işte o za-
man bizi çok daha iyi anlayacaklardır. 

Bu vesileyle, Zeytin Dalı operasyonunda ve 
bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz 
asker-sivil tüm şehitlerimize, vatanlarını 
savunurken hayatlarını kaybeden Özgür 
Suriye Ordusu mensuplarına Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize baş-
sağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar, 
sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum. Kah-
raman askerlerimize bir kez daha “Gazanız 
mübarek olsun” diyorum. 

Ayrıca Özgür Suriye Ordusunu terörist o-
larak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça 
söylüyorum; benim Mehmet’imin yanın-
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da, bu mücadelenin içerisinde yer alan bu 
kardeşlerimiz, şahsiyetli ve onurlu bir mü-
cadelenin içindedirler. Özgür Suriye Ordu-
su mensuplarına terörist diyenler, PYD, 
YPG, DEAŞ ve PKK’nın uzantılarıdır.  

Terörün Panzehri İslam’dır

Değerli kardeşlerim, 

Camide ibadetle meşgul olan insanları, pa-
zarda alışveriş yapan sivilleri hedef alan 
saldırılar, bölücü terör örgütünün ahlak ta-
nımaz; ilke, değer, hukuk tanımaz karakte-
rini bir kez daha göstermiştir. Aslında biz 
bölücü terör örgütünün bu tarz saldırıları-
nın hiç de yabancısı değiliz. Geçtiğimiz 34 
yıl içinde bölücü örgütün bu şekilde sayısız 
eylemine şahit olduk. İki yıl önceki çukur 
eylemlerinde örgütün roketlerinin hedefi 
olan Fatih Paşa Camii, diğer adıyla Kurşun-
lu Camii, bunlardan biridir. Çukur eylem-
leri sırasında 100’ün üzerinde ibadethane 
ve Kur’an Kursu terör örgütü mensupla-
rınca yakılmış, yıkılmıştır. Bunun yanında 
yüzlerce okul, kütüphane, medrese, ilim-ir-
fan merkezi teröristlerin bombalarının ve 
kurşunlarının hedefi olmuştur.

Bölücü terör örgütü kedisine ihale edilen 
proje gereği asırlardır İslam’la,  Kur’an’la, 
ilim ve hikmetle yoğrulmuş bu topraklar-
da mukaddes dinimizin izlerini kazımak 
için her türlü alçaklığı sergilemiştir. Çün-
kü terör örgütü veya onların yandaşları 

biliyorlar ki, terörün panzehri İslam’dır. 
Örgüt, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’nin 
torunlarını kimliksizleştirmek, kadim tari-
hiyle bağlarını koparmak için bilinçli bir 
politika izlemiştir. Sabah namazına gider-
ken sırtından vurulan imamlar, öğrencile-
rinin gözü önünde katledilen öğretmenler, 
sokakta yürürken kurşunlanan âlimler, 
kanaat önderleri ve siyasetçiler işte bu 
politikanın bir sonucudur. Bunların hep-
si de çok bilinçli eylemlerdir. Çünkü bö-
lücü terör örgütü, her şeyden önce İslam 
düşmanı, Müslüman karşıtı bir örgüttür. 
Kilis’teki camiye yapılan saldırı, işte bu ey-
lemler zincirinin son halkasıdır. Biz elbette 
bölücü örgütün zarar verdiği diğer ibadet-
haneler gibi tarihi Çalık Camii’ni de aslı-
na uygun şekilde restore ederek, inşallah 
tekrar Kilisli kardeşlerimizin istifadesine 
sunacağız.

Her zaman ifade ettiğim gibi; camilerimiz 
bizim bu topraklara vurduğumuz mühür-
lerdir. Anadolu’yu baştanbaşa ilmek ilmek 
dokuyan her bir mescid, her bir medrese, 
her bir kervansaray, bizim bu coğrafyada-
ki tapu senetlerimizdir. Bölücü örgüt, bu 
mühürleri asla sökemeyecektir. Türküyle, 
Kürdüyle, Arabıyla, diğer unsurlarıyla bu 
millet var oldukça, semalarımızdan ezan-
larımızın nidaları, gönlerden bayrağımı-
zın dalgalanması asla eksik olmayacaktır. 
Mehmet Akif ne diyor: 
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“Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” 

Evet, bu kalleşler güruhunun bizi kökleri-
mizden koparmasına ve kimliksizleştirme-
sine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bir ola-
cak, iri olacak, diri olacak, kardeş olacak, 
hep birlikte Türkiye olacak ve bu sinsi oyu-
nu darmadağın edeceğiz.

Sizleri bu anlamlı günde en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. İl Başkanları Toplantı-
mız hayırlara vesile olsun diyorum. Sizleri 
Allah’a emanet ediyorum.  
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Sevgili Kocaelililer, sevgili gençler, de-
ğerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. Bura-
dan, Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki, ma-
hallelerindeki kardeşlerime sevgilerimi 
yolluyorum. 

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongre-
mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kuruluşundan bugüne AK Parti Kocaeli 
teşkilatlarında görev almış tüm kardeşle-
rime şükranlarımı sunuyorum. Ahirete ir-
tihal etmiş kardeşlerime Allah’tan rahmet 
diliyorum. Kongremizde yeni görev üstle-

Bu Millet Aynen  
15 Temmuz’da Olduğu  

Gibi Şimdi de Afrin’e Yürüyor

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi | Kocaeli | 27 Ocak 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

392

necek arkadaşlarımıza başarılar temenni 
ediyorum. 

Kardeşlerim, 

Sözlerimin hemen başında, 16 Nisan 2017 
tarihinde yapılan halkoylamasında, Ana-
yasa değişikliğine yüzde 57 oranıyla EVET 
diyerek, büyük ve güçlü Türkiye mücade-
lemize verdiğiniz destek için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Koca-
eli, gençlik yıllarımızdan beri girdiğimiz 
hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadığı 
gibi, halkoylamasında da Türkiye ortala-
masının üzerinde bir EVET oranıyla yanı-
mızda olduğunu göstermiştir. 

Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Ön-
ce mahalli idareler, ardından milletve-
kili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Kocaeli’nden, bugüne kadarki oranların 
çok üzerinde bir destek bekliyorum. Çün-
kü 2019 çok önemli… Her şeyden önce, 
2023’ün adeta habercisi bir seçim yaşaya-
cağız. Şayet 2019 virajını sağlam alamaz-
sak, 2023 tehlikeye girebilir. Biliyorsunuz, 
benzer bir sıkıntıyı Haziran 2015’te yaşa-
dık. AK Parti tek başına iktidar olamayınca, 
kimlerin ellerini ovuşturmaya, kimlerin 
göbek atıp oynamaya başladığını, kimlerin 
kibirlerinden yanlarına dahi varılamadı-
ğını hep birlikte gördük, yaşadık. Neyse ki 
milletimizin sağduyusu, irfanı, metaneti 
sayesinde, bu sıkıntılı dönemi kısa sürede 
geride bıraktık ve Kasım ayından itibaren 
yeniden asli gündemimize döndük. 

Daha önce 2013’te, 2014’te, 2015’te farklı 
yol ve yöntemlerle deneyip başaramadık-

larını, 15 Temmuz’da silah zoruyla tekrar-
lamaya kalkıştılar. O güne kadar sözünü 
sandıkta söyleyen, gövdesini seçim mey-
danlarında gösteren milletimiz, bir anda 
sahaya indi, sokakları, caddeleri, köprü-
leri, darbecilerin yuvalandığı her deliği 
FETÖ’cü hainlere dar etti. 

Bu millet aynen 15 Temmuz’da olduğu gi-
bi şimdi de Afrin’e yürüyor. Oraya gidip as-
kerlerimizi, subaylarımızı, generallerimizi 
gördüm ve Allah’ıma hamd ettim. Bu sabah 
itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi, 
ne yazık ki 20 de şehidimiz var. Rabbimiz 
ne buyuruyor: Allah yolunda öldürülenle-
re ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak 
siz anlamazsınız. İşte bu müjdeye ulaşır-
casına, bu müjdeye kavuşurcasına benim 
Mehmetim, Mehmetçiğim Afrin’e yürüyor. 
Sınırlarımızı taciz edenler ve bu vatana 
ihanet edenler bunun bedelini ödeyecek-
ler. PKK’sı, PYD’si, YPG’si, DEAŞ’ı, FETÖ’sü 
hepsi ihanetin bedelini ödeceyekler. Fırat 
Kalkanı Harekâtından sonra elhamdülil-
lah Afrin’de de kararlı bir şekilde Silah-
lı Kuvvetlerimiz ile Hükümetimiz el-ele, 
omuz-omuza bu mücadeleyi yürütüyorlar. 
Unutmayın, bayrakları bayrak yapan üs-
tündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. 

Gençler, Kendinizi Çok Yönlü 
Yetiştirmelisiniz

Gençler, 

Anadolu toprakları, bin yıldır olduğu gi-
bi, 15 Temmuz’da bir kez daha şehitleri-
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mizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuştur. 
Tarih boyunca, Sultan Alparslan’dan Os-
man Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Ya-
vuz Sultan Selim’e, Sultan Abdulhamit-i 
Sani’den Gazi Mustafa Kemal’e kadar ke-
sintisiz bir mücadeleyle vatanımıza sahip 
çıktık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da, 
vatanımıza yönelik saldırılar, dolayısıyla 
verdiğimiz mücadele hiç eksilmedi. Terör 
örgütleri birbiri ardına üzerimize salına-
rak, bin yıllık sahibi de olsak bu toprak-
larda rahat bırakılmayacağımız bize hep 
hatırlatıldı. 

Terörle mücadelede verdiğimiz binlerce 
şehidimizin acısı hala yüreklerimizdedir. 
Anadolu’nun neresine giderseniz gidin, 
mezarlıklarda dalgalanan bayrakları görür-
sünüz. Her bayrağın altında bir şehidimiz 
yatmaktadır. Rabbimiz, şehitlerimizin ölme-
diklerini, onların yaşadıklarını, ancak bunu 
bizim göremediğimizi buyuruyor. Dolayısıy-
la, bu mezarlar onların dünyadaki makam-
larıdır. Şehitlerimiz, Rabbimizin müjdesine 
mazhar olarak, kendilerine tahsis edilmiş 
manevi makamlarında, bizlerin canlarından 
vazgeçerek yaptıkları fedakârlığa layık olup 
olmadığımızı takip ediyorlar. 

Gençler!

Şehitlerimize layık olmak için çok çalışıyor 
muyuz?

Gençler! 

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için 
kendimizi en iyi şekilde yetiştiriyor muyuz?

Gençler!

Kendimizi klasik eğitim yanında manevi 
eğitimde de en üst noktaya taşıyor muyuz?

Mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sos-
yal bilimler; hiç fark etmez, hangi alanda 
eğitim görürse görsün, her kardeşimden 
beklentim, kendini çok yönlü yetiştirmesi-
dir. Öncelikle her biriniz kendi alanınızda 
en mükemmele ulaşmanın çabası içinde 
olacaksınız. Bunun için en az bir yabancı 
dili mutlaka bileceksiniz. Kendi alanınızda 
dünyadaki muadillerinizden asla geri kal-
mayacaksınız. Evet, en iyi mühendis, en iyi 
doktor, en iyi iktisatçı olacaksınız… Ama 
aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin 
tarihini, kültürünü, güncel gelişmeleri de 
ihmal etmeyeceksiniz. 

Yıllarca ülkemizde insanlara, özellikle de 
gençlere siyaset kötü bir uğraş gibi göste-
rilmeye çalışıldı. Halbuki siyaset, ülkenin 
geleceği için söz söyleme, fikir belirtme, 
irade ortaya koyma sanatıdır. Bunun için 
tüm gençlerimizi AK Parti’de siyaset yap-
maya davet ediyoruz. Seçme yaşı gibi se-
çilme yaşını da 18’e indirerek, bu konuda 
tarihi bir adım attık. Biz, prensip olarak 
kota işine karşıyız. Herkesin kendi gayre-
ti, emeği, birikimi ile siyaset kademesinde 
yer almasının en doğrusu olduğuna inanı-
yoruz. Bir başka ifadeyle kendilerine sun-
duğumuz bu fırsatı değerlendirmek genç-
lerimize kalıyor. Sizlere güveniyorum. 

Diğer taraftan, elbette iyi bir mühendis o-
larak hesapta-kitapta, iyi bir doktor olarak 
uzmanlık alanınızda, iyi bir sosyal bilimci 
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olarak kendi sahanızda üzerinize kimseyi 
tanımayacaksınız… Ama aynı zamanda 
Kur’an-ı Kerim’i en mükemmel şekilde 
okuyacak, ibadetlerinizden, ahlak ve de-
ğerlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Eğer 
bunları yapamıyorsak, şehitlerimize layık 
olamıyor, onların aziz ruhlarını muazzep 
ediyoruz demektir. 

Bizim Kimsenin Topraklarında 
Gözümüz Yoktur

Dikkat ederseniz size okulunuzda ve işi-
nizde en iyisi olun derken, kariyer fetişiz-
mini değil, kariyerle birlikte ilkelerinize ve 
ülkenize sahip çıkmanızı, hizmet etmenizi 
tavsiye ediyorum. Bunun için gençlerle 
her buluşmamda Hazreti Lokman’ın oğlu-
na yaptığı şu altın tavsiyeleri hatırlatıyo-
rum.  Rabbimiz, Hazreti Lokman’ın oğluna 
şu nasihatlerde bulunduğunu buyuruyor: 

“Allah’a şirk koşma. Allah en gizli işleri da-
hi görür, bilir. Rabbine şükrettiğin gibi an-
nene ve babana da saygılı ol. Allah’a ortak 
koşmadıkları sürece annene-babana itaat 
et. Namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret, 
kötülükten sakın. Başına gelenlere sabret. 
Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. 
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, büyük-
lük taslama. Mutedil ol. Sesini alçalt.”

Evet, her bir genç arkadaşımın, bu öğütler-
den kendine pay çıkardığına ve hayatını 
buna göre düzenlediğine inanıyorum. 

Sevgili Kocaelililer,

Sevgili gençler,

Türkiye, tarihinin her döneminde, kendi 
sınırlarının çok ötesinde sorumluluklar 
üstlenmiş bir ülkedir. Ecdadımız, Güney 
Asya’nın uçlarından Afrika’nın derinlikle-
rine, Avrupa’nın farklı köşelerinden Orta 
Asya’ya kadar her yerde bu sorumluluk-
larını yerine getirmenin gayreti içinde 
olmuştur. Bugün de bu mirası biz sürdü-
rüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca yaşa-
nan tacizler, vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğine yönelik tehditler karşısında 
daha fazla sabretme imkânımız kalmamış-
tır. Bunun yanında, ülkemizde yaşayan 3,5 
milyon Suriyeli kardeşimizin kendi evleri-
ne dönüp huzur içinde hayatlarını sürdür-
melerini sağlamanın sorumluluğunu da 
üzerimizde hissediyoruz. Hatta, daha da 
ötesi, Suriye toprakları içinde terör örgüt-
lerinin tasallutu altında inim inim inleyen 
kardeşlerimizin yardımına koşmayı da gö-
revimiz olarak görüyoruz. Zaman zaman 
tekrarladığım bir ifade var. Ülkemizin fizi-
ki sınırları başkadır, bizim gönül sınırları-
mız başkadır. 

Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

Evet, bizim kimsenin topraklarında gö-
zümüz yoktur. Ama gönül sınırlarımız 
içindeki hiçbir kardeşimizin mahzun kal-
masına, hele hele zulüm görmesine de se-
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yirci kalamayız. Ülkemizden binlerce kilo-
metre uzaktaki Arakan Müslümanlarına 
sahip çıkan bir Türkiye, Hatay’ın, Kilis’in, 
Gaziantep’in hemen karşısındaki Suriye 
topraklarında yaşayan Arap, Kürt, Türk-
men kardeşlerimize nasıl sırtını dönebilir? 
Afrika’nın en ücra köşelerinde insanların 
yaralarını sarmanın, dertlerine derman 
olmanın çabası içindeki bir Türkiye, öz-
kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulakları-
nı tıkayabilir? Terör örgütleri, dünyanın 
başka yerinde eylem yapınca her türlü 
müdahaleyi, her türlü kınamayı, her türlü 
tepkiyi hak ediyor da, iş Suriye’ye gelince 
mi dokunulmazlık kazanıyorlar? İnsanlık 
vicdanı, Suriye’de katledilen, çoğu çocuk 
ve kadın 1 milyon insan karşısında nasır 
tuttu diye, biz de kendi ahlakımızdan vaz 
mı geçeceğiz? Asla böyle yanlış bir yola 
düşmedik, düşmeyeceğiz. 

Amerikalı için, Avrupalı için, Çinli için, di-
ğer ülkeler için Suriye, Irak, Kuzey Afrika 
coğrafyaları ve buralarda izledikleri politi-
kalar, günlük çıkarları bakımından elveriş-
li gördükleri taktik bir araç olabilir. Ama 
bizim için bu coğrafyanın Karadeniz’den, 
Ege’den, Akdeniz’den, İç Anadolu’dan, di-
ğer bölgelerimizden bir farkı yoktur. An-
nemiz, babamız, evladımız, kardeşimiz 
başka eve, başka şehre, hatta başka ülkeye 
taşındı diye, nasıl onları kalbimizden si-
lemez, yaşadıkları her acıyı yüreğimizde 
hissedersek, bu coğrafyalar da bizim için 
aynıdır. Bölücü terör örgütü, bizim ne ka-
dar düşmanımızsa, bu coğrafyalardaki kar-
deşlerimiz de o derece düşmanıdır. DEAŞ 
denilen İslam düşmanı örgüt buralardaki 
kardeşlerimizin ne kadar can düşmanıysa, 
bizim için de o derece büyük bir tehdittir. 

Biz, Koskoca Bir Coğrafyanın 
Umudu Olan Türkiye’yiz

Gençler!

Bize, özkardeşlerimizin politik hesaplara 
kurban edilmesine göz yummak yakışır 
mı? Bize, masum insanların bedenlerinin 
ve geleceklerinin, masa başında hazırlan-
mış projelerin dolgu malzemesi gibi kulla-
nılmasına rıza göstermek yakışır mı? Niçin 
biliyor musunuz? Çünkü biz, koskoca bir 
coğrafyanın umudu olan Türkiye’yiz. Çün-
kü biz, arkasında yüz milyonlarca karde-
şinin duası olan Türk Milletiyiz. Varsa bu 
onurlu duruşun bir bedeli, onu ödemeye 
de hazırız. Nitekim, tarih boyunca oldu-
ğu gibi, dün çukur eylemlerinde, dün 15 
Temmuz’da, dün Fırat Kalkanında, bugün 
Zeytin Dalı operasyonunda, yarın da neresi 
gerekiyorsa orada bu bedeli ödemekten as-
la çekinmeyeceğiz. Ne güzel söylemiş şair:

“Dağlarda kar olsa da baharımız var bizim

Sahrada çöl olsa da serabımız var bizim

Siyah bir kabus gibi karartsa da âfâkı

Yolumuza mihmandar hilalimiz var bizim

Gür çıksa ne olur nâdânın baykuş sesi

Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim

Namert elinde top tüfek olsa ne gam

Mehmetçik namıyla serdarımız var bizim

Aziz millettir ayağına vurulmaz pranga

Hürriyete can veren şühedamız var bizim”
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Evet… Allah var, gam yok. Evet… Her gece-
nin ardından bir sabah, her kışın ardından 
bir bahar mutlaka gelir. Yeter ki biz inancı-
mızdan ve tarihimizden tevarüs ettiğimiz 
değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ye-
ter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, 
kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 
Bunu başardığımızda, gerisi çok kolay ge-
lecektir. 

Türkiye’yi geçtiğimiz 15 yılda işte bu şekil-
de büyüttük, işte bu şekilde güçlendirdik, 
işte bu şekilde kendi politikalarını belirle-
yebilecek ve uygulayabilecek seviyeye ge-
tirdik. 

Gençler!

Üstad’ın özlemle dile getirdiği gibi, “Za-
man bendedir ve mekan bana emanettir” 
diyor musunuz? “Kim var” denildiğinde, 
sağına ve soluna bakmadan, “Ben varım” 
diyerek mücadelenin en önünde yer alma-
ya hazır mısınız? “Anadolu kıtası büyüklü-
ğündeki dava taşını” gediğine koymak için 
gece gündüz çalışmaya var mısınız?

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Yeni 
heyete de şimdiden başarılar diliyorum. 
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Sevgili Çorumlular, AK Parti Teşkilatla-
rımızın kıymetli mensupları, değerli da-
va arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı 
sevgili gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. Buradan, 

Çorum’un tüm köylerindeki, tüm ilçelerin-
deki kardeşlerime selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum.

9 aylık kısa bir aranın ardından İl Kong-
remiz vesilesiyle Çorum’da olmaktan, siz-

Afrin’deki, Münbiç’teki 
Teröristler de Kendilerini 

Bekleyen Acı Sondan 
Kaçamayacaklardır

AK Parti Çorum İl Kongresi | Çorum | 28 Ocak 2018
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lerle hasbihâl etmekten büyük memnuni-
yet duyuyorum. Bugün bizi bir kez daha 
muhabbetle bağrına basan tüm Çorumlu 
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında kendi şehrinde 
aziz dostum, yol ve dava arkadaşım, yiğit 
insan Erol Olçok’u ve onun ciğerparesi Ab-
dullah Tayyip’i rahmetle yâd ediyorum. 
Onlar 15 Temmuz gecesi, “Mesele vatansa 
gerisi teferruattır” diyerek bir ok gibi ile-
ri atıldılar. İhanetin karabasan gibi ülke-
mizin üzerine çöktüğü o meş’um gecede, 
baba-oğul şehadete yürüyerek, nesilden 
nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık 
destanı yazdılar. Bu kardeşlerimiz, tüm 
şehitlerimiz gibi, canlarını feda etmekten 
çekinmeyerek vatanı bir kez daha bize e-
manet ettiler. Biliyorsunuz, 15 Temmuz’da 
251 şehit verdik. Şu ana kadar Afrin’de 20 
şehidimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları 
için Fatiha okuyalım.

Anadolu’nun manevi mimarı Yunus 
Emre’nin ifadesiyle;

“Geldi geçti ömrüm benim 

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle geldi 

Şol göz yumup açmış gibi

İş bu söze hak tanıktır 

Bu can gövdeye konuktur

Bir gün ola çıka gide 

Kafesten kuş uçmuş gibi

Bu dünyada bir nesneye 

Yanar içim göynür özüm

Yiğit iken ölenlere 

Göğ ekini biçmiş gibi”

Evet, üzerinden ne kadar zaman geçerse 
geçsin, “Göğ ekin biçmiş gibi toprağa dü-
şen” yiğitlerin sızısı yüreklerimizden git-
miyor. Zamanla içimizdeki yaralar kabuk 
bağlasa da, kaybettiklerimizin yeri asla 
dolmuyor. Yüce Rabbimizin şu müjdesi bi-
zim en büyük teselli kaynağımızdır. “Allah 
yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. 
Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlaya-
mazsınız.” Burada müjdelendiği gibi biz 
şehitlerimizin diri olduğuna, tüm günah-
larının affedildiğine, Resulü Ekrem Efen-
dimizle komşu olduklarına inanıyoruz. 
Şehitlerimizin mübarek kanlarını döken 
hainlerin de, hem bu dünyada, hem de öte-
ki dünyada zelil olacağını biliyoruz.

Bu sabah itibariyle teröristlerden 484 tane-
si ilâ cehenneme zumerâ. İnşallah Burseya 
Tepesi de düşmek üzere. Bakınız, Azez’de 
şu anda huzur var. Güneyden kuzeye doğ-
ru aynı şekilde taarruzlar devam ediyor. 
Bu karda kışta Mehmet’imiz, Özgür Suriye 
Ordusu’yla beraber yola devam ediyor. 

Terör Örgütlerinin Tehditleri 
Tamamen Ortadan Kalkana 
Kadar Mücadelemiz Sürecektir

Milletimiz müsterih olsun; bu devlet bü-
yük bir devlettir. Bu devlet, zalime karşı a-
cımasız, mazluma karşı da merhametli bir 
devlettir. 15 Temmuz gecesi milletimizin 
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öz evlatlarını katleden, yaralayan FETÖ’cü 
alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabı-
nı hukuk önünde sonuna kadar soracağız. 
Yurt dışına kaçanlar da, kurtulduklarını 
sanmasınlar. Onlar için de adalet eninde 
sonunda muhakkak tecelli edecek. FETÖ 
ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yö-
nelik tehditleri tamamen ortadan kalkana 
kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 
Şehitler diyarı Çorum’dan vatanımız, ba-
ğımsızlığımız ve istikbalimiz için canlarını 
hiçe sayan tüm kahramanlarımıza bir kez 
daha Yüce Mevla’dan rahmet niyaz ediyo-
rum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına 
ve sevenlerine de sabırlar diliyorum. Gazi-
lerimizden tedavisi sürenlere acil şifalar, 
diğerlerine de sağlık, afiyet ve uzun ömür-
ler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Çorum’da, hem il kongremizi ger-
çekleştirmek hem de sizlere 16 Nisan’daki 
tarihi desteğiniz sebebiyle teşekkür etmek 
için bulunuyoruz. 16 Nisan halkoylama-
sından 6 gün önce Çorum’a gelmiş, Abide 
Meydanı’nı dolduran onbinlerce karde-
şimizden söz almıştık. Türkiye’nin yeni 
bir hükümet sistemine geçtiği o tarihi 
oylamada, Çorum bir kez daha kendine 
yakışanı yaptı, bize verdiği sözü yerine 
getirdi. Çorumlu vatandaşlarım 16 Nisan 
halkoylamasında yüzde 64,5 gibi Türkiye 
ortalamasının çok üstünde bir oy oranıy-
la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
EVET dedi. Ahde vefa gösteren, demokra-
siye, milli iradeye, geleceğine sahip çıkan 
tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Yüzde 83’lük oy oranlarıyla 

Türkiye’de ilçeler arasında ilk 100’e giren 
Boğazkale’ye, Uğurludağ’a, Bayat’a özellik-
le teşekkür ediyorum. Yüce Mevla muhab-
betimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığı-
mızı daim eylesin. 

İnşallah, 2019 seçimlerinde Çorum’dan 
çok daha iyi bir tablo bekliyoruz. 
Türkiye’nin gelecek yüzyılının şekille-
neceği bu tarihi seçimlerde Çorumlu 
kardeşlerim başkalarıyla değil, inşallah 
kendileriyle yarışacak… 16 yıldır demok-
rasinin, özgürlüklerin ve AK Parti’nin ka-
lesi olan Çorum, Allah’ın izniyle 2019’da 
da yine tarih yazacak, destan yazacak… 
Önce mahalli idareler seçimlerinde, ar-
dından da Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği seçimlerinde sizlerin demokrasi 
sancağını çok daha yükseklere taşıyaca-
ğınıza inanıyorum.

AK Parti Çorum İl Kongresi’nin bu yönde 
atılmış tarihi bir adım olduğunu düşünü-
yorum. Çünkü biz Kongrelerimizde sadece 
şehrimizi 2019’a taşıyacak kadroları be-
lirlemiyoruz. Aynı zamanda bu kongreler 
vasıtasıyla ahitlerimizi yeniliyor, dava ve 
yol arkadaşlığımızı perçinliyoruz. Kong-
relerimiz vesilesiyle hem teşkilat mensup-
larımızla istişare ediyor, hem de milleti-
mizle ruberu görüşme, dertleşme imkânı 
bulunuyoruz. Bugüne kadar, çoğuna biz-
zat katıldığım 42 il kongremizi gerçekleş-
tirdik. Allah’a şükürler olsun her kongre-
miz tam bir demokrasi şöleni içerisinde, 
büyük bir coşkuyla, kardeşlik ve uhuvvet 
ikliminde icra edildi. Çorum il kongresinin 
de şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz ve 
geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını 
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diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
AK Parti Çorum teşkilatlarımızda vazife 
üstlenmiş tüm dava arkadaşlarıma en kal-
bi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irti-
hal etmiş olanlara Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bugün görevi devre-
den dava arkadaşlarıma ülkem ve partim 
adına minnettarlığımızı belirtiyor, yeni 
sorumluluk üstlenen kardeşlerime de Yü-
ce Mevla’dan muvaffakiyetler temenni edi-
yorum. Buradakiler başta olmak üzere AK 
Parti teşkilatımızın tempolarını artırarak 
şimdiden 2019 seçimlerine hazırlanacağı-
na inanıyorum. 

Şimdi buradan soruyorum. Ana Kademe!  

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız? 

Hanımlar! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız? 

Gençler!  2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız? 

Maşallah, Barekallah… 

Şüphesiz çaba bizden, takdir Allah’tandır. 
Bizim mesuliyetimiz, ulaşılmadık tek bir 
seçmen, kapısı çalınmadık tek bir hane bı-
rakmadan, çalışmak, gayret göstermektir. 
İnşallah tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi 
2019 yılındaki tarihi seçimlerde de ülke-
mizi refaha, huzura ve istikrara kavuştura-
cağımıza inanıyorum.

Bizim Nazarımızda Hiçbir 
Şehrimiz İkinci Sınıf Değildir

Değerli kardeşlerim,

Bakınız Mevlana Celaleddin Rumi Haz-
retleri ne buyuruyor: “Ben dostlarımı ne 
kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya... 
Kalp durur... Akıl unutur... Ben dostlarımı 
ruhumla severim. O ne durur, ne de unu-
tur...” İşte biz de Çorum’u böyle seviyoruz. 
Çorum’un müteşebbis insanlarını, ülkesi-
ne, milletine, bayrağına, ezanına sevdalı 
insanlarını ruhumuzla seviyoruz. “Aşkı-
nan çalışan yorulmaz diyerek” sizlerin des-
teğine, sizlerin güvenine mazhar olmak 
için gece gündüz demeden var gücümüzle 
çalışıyoruz. 2002’den beri şehirlerimiz ara-
sında, vatandaşlarımız arasında asla ayrım 
yapmadık, yapılmasına da müsaade etme-
dik. Bizim nazarımızda hiçbir şehrimiz i-
kinci sınıf değildir, üvey evlat asla değildir. 
81 vilayetin tamamı, 80 milyonun her bir 
ferdi bizim gözümüzde birinci sınıftır; en 
iyi, en kaliteli hizmete layıktır. Bu anlayışla 
son 15 yılda Çorum’a 12 milyar liralık ya-
tırım yaptık. Çorum’u Hitit Üniversitesiyle 
buluşturduk. Üniversitemiz bugün 16 bi-
nin üzerindeki öğrencisiyle akademik ha-
yatta söz sahibi oldu.

Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en ba-
sit ameliyatlar için bile Ankara’ya veya 
İstanbul’a gitmek zorunda kalıyordu. Ço-
rum’daki sağlık hizmetleri maalesef ülke-
mizin birçok yerinde olduğu gibi yetersiz-
di. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık 
ocağıyla bu sıkıntıyı önemli ölçüde çöz-
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dük. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, 155 bin metreka-
relik kapalı alanı, 1.600 araçlık otoparkı ve 
800 yatağıyla, bölgenin en modern sağlık 
kuruluşlarından biri oldu. Bu hastaneyle 
hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu 
bir nebze ödemiş olduk, hem de Çorum’a 
şehir hastanesi konforunda bir sağlık te-
sisi kazandırdık. Elbette ilçelerimizi de 
ihmal etmedik. 100 yataklı İskilip Devlet 
Hastanesi ile birlikte 5 adet sağlık yatırı-
mımızın yapımı devam ediyor. İskilip ve 
Bayat Devlet Hastanelerinin inşaatlarının 
planlanandan çok daha uzun sürdüğünü 
biliyorum. İnşallah aksaklıkları bir an ön-
ce giderip, bu hastanelerin kısa sürede ta-
mamlanmasını sağlayacağız. 

TOKİ kanalıyla Çorum’da 5 bin 400’e yakın 
konut uygulaması başlattık. Bu konutların 
çoğunu tamamlayıp sahiplerine teslim et-
tik, kalanların inşası da bitmek üzere…  Ö-
zellikle Devâne’de inşa ettiğimiz TOKİ ko-
nutlarımızla bir taraftan şehrin göbeğin-
deki gecekondu sorununu çözerken, diğer 
taraftan da Çorum’a yepyeni bir meydan 
kazandırdık. Kent Park Projesi’nin tamam-
lanmasıyla, inşallah Hıdırlık’ın da hem 
tarihine, hem de Kerebi Gazi ile Suheyb-i 
Rumi Hazretlerinin manevi mirasına yara-
şır bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.  

2002 yılına kadar Çorum’da sadece 59 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı…  Biz bu-
na 14 yılda 260 kilometre daha ekleyerek, 
Çorum’un bölünmüş yol uzunluğunu 319 
kilometreye çıkardık. Şu anda Çorum’da 
toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 11 a-
det ulaştırma projemizin yapımı sürüyor. 

Çorum-İskilip-Çankırı karayolu ile Çorum-
Merzifon yolunu en kısa sürede tamamla-
yarak sizlerin hizmetine sunacağız. Böyle-
ce Havalimanına olan mesafeyi hem süre 
hem de yol olarak daha da kısaltacağız. Yol-
cularımız için kâbusa dönüşen Kırkdilim 
Geçidi’ndeki sıkıntıyı da 2020 senesine ka-
dar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. Bi-
liyorsunuz daha önce buradaki tek şeritli 
dar yolu genişletmiştik. Bu yıl ilk iş olarak, 
3 Ocak’ta, toplam bedeli 480 milyon lira 
olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini 
yaptık. Böylece Kırkdilim korkulan, çeki-
nilen değil, artık keyifle, gururla seyahat 
edilen bir güzergâh haline gelecek. 

Şimdi geliyorum Hızlı Tren’e… Biliyorum 
Hızlı Tren, Çorumlu sanayicilerimiz başta 
olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın haya-
liydi, rüyasıydı. Hamdolsun şimdi biz bu 
hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilo-
metrelik Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren 
hattının 3 kesim halinde proje ihalesini 
gerçekleştirdik. Bu yıl içinde inşallah pro-
jesi-etüt çalışmaları tamamlanacak sonra 
da yapım için gereken adımları atacağız. 
Bu hızlı tren hattıyla Çorum, bir taraftan 
Karadeniz’e, bir taraftan Sivas-Erzincan 
üzerinden Doğu Anadolu’ya, bir taraftan 
da Akdeniz ve Ege Bölgelerine bağlanmış 
olacak.  

Yaptığımız 15 adet sulama projeleriyle 
146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şu 
hususun da bilinmesini istiyorum, sulama 
birliklerini de kaldırıyoruz. Bu işi beledi-
yeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gi-
deceğiz. Koçhisar Barajı ile 118 bin dekar 
araziyi daha sulayacağız. Obruk Barajı ve 
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HES’i ile 70 bin dekar araziyi suyla buluş-
turacağız. 

Çorum, sanayi şehri olmanın yanında ta-
rım ve hayvancılıkta da öncü bir vilayeti-
mizdir. Son 15 yılda Çorumlu çiftçi kardeş-
lerimize 1,2 milyar lira tutarında tarımsal 
destek verdik. 

Çorum’u ve Sungurlu’yu önceki yıllarda 
doğalgaz ile buluşturmuştuk. Şimdi İski-
lip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de do-
ğalgaz sağladık.

Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar ilçelerimize 
ise 2019 yılında doğalgaz sağlıyoruz. 

Çorum’un, Teşvik ve Lojistik 
İmkânlar Noktasında Karşılaştığı 
Sıkıntıları Çözeceğiz

Bu yapılanlar elbette önemlidir, ama yeter-
li değildir. Çorum’un çok daha iyisine, çok 
daha güzeline layık olduğunu biliyoruz. Ö-
zellikle sanayi, altyapı, ulaşım ve kamu ya-
tırımları alanında sizlerin ihtiyaçlarının, 
talep ve beklentilerinin farkındayım. Böl-
gesinin en önemli üretim merkezlerinden 
biri olan, Kobi Başkenti olan Çorum’un, 
teşvik ve lojistik imkânlar noktasında kar-
şılaştığı sıkıntıları da çözeceğiz.

Çorum, turizmde de büyük hamle yapabi-
lecek potansiyele sahip bir şehrimizdir.  5 
bin yıllık tarihiyle, Hattuşaş ve Alacahöyük 
antik kentleriyle, şehrin farklı köşelerine 
yayılmış Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle, 
müzeler ve ören yerleriyle Çorum’da kül-

tür turizmini canlandırmamız gerekiyor. 
Bu noktada bazı projeler, teklif ve planla-
malar olduğunu biliyorum. İnşallah bu 
potansiyeli harekete geçirecek adımları da 
atacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl-
dönümünü kutlayacağımız 2023 senesin-
de Çorum’u her açıdan layık olduğu yere 
el birliğiyle taşıyacağız. Allah güç-kuvvet 
verdikçe, sizler de bizden desteğinizi esir-
gemedikçe mazlumların sığınağı olan bu 
ülke için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstü-
ne tuğla koymaya devam edeceğiz.

Sevgili Çorumlular,

Değerli kardeşlerim,

Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları 
gerçekleştirip, şehirlerimizi ayağa kaldırır-
ken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına 
yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf 
ediyoruz. Biz terörü bitirdikçe, terör örgü-
tü tarihinin en büyük zayiatlarını verdikçe, 
bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız olu-
yor. Türkiye’nin başına musallat edilmiş en 
büyük engeli ortadan kaldırması, hem ülke-
miz içinde, hem de yurtdışında kimi çevre-
leri çok ciddi rahatsız ediyor. FETÖ’cülerin, 
bölücü örgüt sempatizanlarının, DEAŞ’lı 
canilerin ve tescilli Türkiye düşmanları-
nın, terörün kökünü kazımamızdan endi-
şeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini 
Türkiye’nin tökezlemesine bağlayanların, 
kirli planları boşa çıkanların da operasyon-
larımızdan hayal kırklığına uğraması nor-
maldir. Daha düne kadar “Sırtımızı YPG’ye, 
PYD’ye dayadık” diyerek devletimize mey-
dan okuyan kifayetsizlerin yaşadığı hezime-
ti de şüphesiz normal karşılıyoruz.
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Fakat isminin önünde profesör yazan, 
kendini gazeteci, düşünür, sanatçı,  siya-
setçi diye adlandıran birilerinin niçin bu 
operasyondan rahatsız olduğunu açıkçası 
bilemiyoruz. Neymiş, bunlar savaş karşı-
tıymış… Neymiş, bunlar bölgede çatışma 
istemiyormuş… Neymiş, Türkiye’nin sınır-
larını korumasının yolu YPG terör örgütüy-
le sulh içinde yaşamasından geçiyormuş… 
Yememiş-içmemişler bunun gibi bir sürü 
hezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da 
utanmadan bunu milletvekillerine gönder-
mişler. Ya adama sormazlar mı, şimdiye ka-
dar aklınız neredeydi diye? Madem çatışma 
istemiyorsunuz, terör örgütü son 1 senede 
700 defa ülkemize saldırırken neredeydi-
niz? Kan dökülmesine karşısınız da, bölücü 
örgüt Suriye’de girdiği her yerde on binler-
ce insanı vahşice katlederken niye gıkınız 
çıkmadı? Terör örgütü çukur eylemleriyle, 
bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşla-
rımızın hayatını zindana çevirirken nere-
deydiniz? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, 
Doçent, Sanatçı olmak size artı bir değer mi 
kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına 
kastedecekler, siz de kalkıp “Savaş istemi-
yoruz” naraları atacaksınız. Şunu iyi bilin, 
barış kanla tesis edilmez. 

Hiçbir Tehdit, Bizi Hedeflerimize 
Ulaşmaktan Alıkoyamayacaktır

Madem barışseversiniz, niçin bölücü örgüt 
mensupları ailelerinin gözü önünde polis-
lerimizi, askerlerimizi, güvenlik korucula-
rımızı şehit ederken üç maymunu oynadı-
nız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta 
yürüyen vatandaşlar, farklı partiden siya-

setçiler acımazsızca katledilirken sesinizi 
yükseltmediniz? Soruyorum size daha 22 
yaşında yüreği kıpır kıpır öğrencileri için 
çarpan Aybüke öğretmen şehit edilirken, 
kurban eti dağıtan Yasin ve arkadaşları 
barbarca öldürülürken, kaymakam Mu-
hammed Fatih Safitürk bombaların hedefi 
olurken niçin itiraz etmediniz? Niçin bu-
güne kadar bir kez olsun bölücü örgütün 
evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli 
için bir araya gelip herhangi bir açıklama 
yapmadınız? Hem bunların hiçbirini yap-
mayacaksınız, hem de çıkıp utanmadan, 
arlanmadan bugün bize barıştan, adaletten 
bahsedeceksiniz. Bunun adı riyakârlıktır, 
sahtekârlıktır, daha doğrusu fikir soytarı-
lığıdır. Sözüm ona “barışseverlik” adı altın-
da bölücü terör örgütüne yardakçılık ya-
panlar, ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. 
Polislerimiz, askerlerimiz şehit edilirken 
niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde 
kalmayacak, bunu böyle biliniz. 

Bakınız, dün akşam, şu anda teröristlerin 
elinde olan bir askerimizin eşini aradım. 
Bana ne dedi biliyor musunuz? “Cumhur-
başkanım, eşimi canlı veya şehit olarak 
versinler, ne olur beni de onlara teslim et-
sinler.” Ben de o kardeşimize, şu anda her 
türlü adımın atıldığını söyledim. Bu hanım 
kardeşim böyle düşünürken, be ahlaksız-
lar, be adiler, siz ne konuşuyorsunuz?  Siz, 
bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? 
Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne 
yazar, sanatçı olsan ne yazar. 

Bunların asıl derdi, güvenlik güçlerimizin 
sınırlarımız ötesinde birer birer tepelediği 
insanlık düşmanı teröristlere ülkemiz için-
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den kol-kanat germek, destek vermektir. 
Ancak ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar 
beyhudedir…  Nasıl Cerablus ve El Bab’daki 
teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, 
Afrin’deki, Münbiç’teki teröristler de ken-
dilerini bekleyen acı sondan kaçamaya-
caklardır. Ülkemizin güney sınırı terörden 
arındırılıncaya, ülkemiz sınırları içinde 
tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Gizli-açık hiç-
bir tehdit, hiçbir baskı bizi hedeflerimize 
ulaşmaktan alıkoyamayacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin içerde ve dışarıda yürüttüğü 
bu çok yönlü mücadele AK Parti olarak 
bizim mesuliyetimizi de ağırlaştırıyor. 
Türkiye’nin istikbal ve istiklal mücadele-
sinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli 
görevler düşüyor. Hiç kimseyi ötekileştir-
meden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, 
vatandaşlarımızın tamamını kucaklaya-
rak yoğun bir çalışmanın içine şimdiden 
girmemiz gerekiyor. Bizim boş geçirecek 
tek bir anımız dahi yoktur. Bizim hiçbir 
vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz 
yoktur. AK Parti bir meşrebin, hizbin veya 
kökenin değil, milletin partisidir. AK Par-
ti, ülkemizi 2023 hedeflerine, ardında da 
2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak yegâne 
harekettir. Buradaki tüm kardeşlerimin 
bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. 
Ben 2019 seçimlerinde Çorum’dan yeni 
rekorlar, yeni başarılar bekliyorum.  Siz-
lere güveniyor, sizlerin samimiyetine ina-
nıyorum.

Çıkmış birisi de ne diyor biliyor musunuz? 

“Siz bir delikli namlu dahi yapamazsınız, 
teröristlerin karşısında ne yaparsınız?” 
diyor. Bunu diyen kim? Kılıçdaroğlu… Bu 
devlet her türlü silahı yapıyor, ama bu zat 
bunun farkında değil. Ey Kemal Efendi, fır-
tına obüsleri, İHA’lar ve daha birçok silah 
bu ülkede yapılıyor. Bunu yoldaşların, kol-
kola, omuz-omuza dolaştıkların biliyor da, 
sen bilemiyorsun. 

Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırla-
ra vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız 
olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli Amasyalılar, kıymetli yol ve dava 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Buradan, 
Amasya’nın tüm ilçelerindeki, mahallele-
rindeki, köylerindeki vatandaşlarıma se-
lamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Amasya teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret diliyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Amasya’yla 
birlikte ülkemiz, milletimiz için hayırlara 

Bu Sözde Profesörler ve 
Sanatçılar Zihinlerini 

Emperyalizmin Emrine 
Vermiş Uşaklardır

AK Parti Amasya İl Kongresi | Amasya | 28 Ocak 2018
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vesile olmasını diliyorum. Bugün görevi 
devreden dava arkadaşlarıma partim adı-
na teşekkür ediyor, bayrağı devralan kar-
deşlerime de Yüce Mevla’dan muvaffaki-
yetler temenni ediyorum.

Sözlerimin hemen başında Amasya’ya 
Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 
57’lik, 16 Nisan halkoylamasındaki yüzde 
56’lık EVET oranı sebebiyle şükranlarımı 
sunuyorum. Türkiye ortalamasının üze-
rinde oranlarla bize olan desteğini ortaya 
koyan her bir Amasyalı kardeşime teşek-
kür ediyorum. 

Amasya, 5 bin 700 metrekarelik toprağıy-
la kendisi küçük olsa da, yıllarca 24 mil-
yon kilometrekarelik Osmanlı’ya şehzade, 
sultan, paşa yetiştirmiştir. Evet, Amasya, 
Timur’un sarstığı Osmanlı’yı yeniden der-
leyip toparlayan Çelebi Mehmet’in şehri-
dir. Amasya, çağ kapatıp çağ açan Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın şehridir. Amasya, 
ince ruhlu Padişah Sultan Beyazıt’ın şeh-
ridir. Amasya, Yavuz Sultan Selim’in göz-
lerini dünyaya açtığı şehirdir. Amasya, 
Osmanlı’nın büyük devlet adamları Ak 
Şemsettin’in, Kara Mustafa Paşa’nın şehri-
dir. Bunun için Amasya, tarih boyunca hep 
istikamet çizen bir şehir olmuştur. Bunun 
için Amasya, Kurtuluş Savaşına yön veren 
şehir olmuştur. Bugün de Amasya, Harşe-
na Dağı gibi mağrur bir şehirdir. Bugün de 
Amasya, Yeşilırmak gibi topraklarından ta-
rih akan, destan akan; aşk, yiğitlik, mertlik 
akan bir şehirdir. Dün, Ferhat Şirin’e ka-
vuşmak için yalçın kayaları delip su yolu 
açtığı bu şehrin, bugün de büyük ve güçlü 
Türkiye’ye giden yolun üzerindeki engel-

leri aşmanın öncülüğünü yapacağına ina-
nıyorum. Biliyorum ki Amasya, Tek Millet 
dediğimizde, Tek Bayrak dediğimizde, Tek 
Vatan dediğimizde, Tek Devlet dediğimiz-
de, safın en önünde yer alıyor, yer almaya 
devam edecektir. 

Gençler!

Ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru, 
devletimizin bekası için mücadelenin en 
ön safında yer almaya hazır mıyız?

Amasya türküsünde ne diyor: 

“Bulguru kaynatırlar

Güzeli ağlatırlar

Şu Amasya gençleri

Sinsin oynatırlar”

Amasya’nın gençleri, bu ülkenin, bu mille-
tin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere 
dünyayı dar etmeye hazır mı? Maşallah… 

Sizlerde işte bu ruh, işte bu heyecan, işte 
bu azim olduğu müddetçe, Allah’ın izniy-
le 7 düvel bir araya gelse, ülkemizdeki tek 
bir çakıl taşını dahi yerinden oynatamaz. 
Amasya’dan yükselen bu ses var ya, işte bu 
ses, bırakınız sınırlarımıza yığılan o terörist 
bozuntularını, dünyanın dört bir yanında 
bize şaşı bakan herkesi tir tir titretiyor. 

Kahramanlarımız Afrin’de 
Destan Yazıyor

Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Bizim sözü-
müz var, bu işi başaracağız. Zira Afrin’e 
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zevk için gitmedik. Şu anda 3,5 milyon 
Suriyeli bizim ülkemizde yaşıyor.  El Rai, 
Cerablus, El Bab’da 2 bin kilometrelik bir 
alanı kontrol ediyoruz. Türkiye’de yaşayan 
130 bin Suriyeli kardeşim bu bölgelere 
geri dönüş yaptılar. İnşallah Afrin’de de 
huzuru sağladığımız zaman bölgenin ger-
çek sahipleri yurtlarına dönecekler. Bizim 
kimsenin toprağında, malında, mülkün-
de, ırzında, namusunda gözümüz yoktur, 
olamaz. Ama bizim inancımıza, ezanımıza, 
bayrağımıza, sınırlarımıza, insanımızın 
can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit 
olduğu zaman da, hiç kimse kusura bak-
masın, gözümüz kimseyi görmez. Arif Ni-
hat Asya’nın dediği gibi;

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını ya-
zacağım.”

Evet, biz hangi destanı okuduğumuzu bi-
liyoruz, hangi destanı yazacağımızı da bi-
liyoruz. İşte, kahraman askerlerimiz dün 
Fırat Kalkanı Bölgesinde destan yazmıştı. 
Bugün Afrin’de destan yazıyorlar. Yarın sı-
nırlarımız boyunca teröristlerin bulundu-
ğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar.  

Kardeşlerim, 

Şimdi birileri çıkmış, bizim terör örgütüyle 
mücadelemizi karalamak için “Savaşa ha-
yır” diyerek bildiri yayınlıyor, sağda-solda 
konuşuyor, mesaj atıyor. Bir takım sözde 
meslek kuruluşları ve maalesef bu ülkenin 

ana muhalefet partisinin kimi milletvekil-
leri de aynı koroya ortak oluyor. Terör ör-
gütünün güdümündeki partinin mensup-
ları, her zamanki gibi, zaten bu ihanetin 
en önündeler. Peki, bu zatlar, terör örgütü 
Suriye’de onbinlerce insanı, sırf kendileri-
ne tabi olmuyor diye öldürürken, milyon-
larca insanı evinden, yurdundan ederken 
neredeydiler? Bu zatların aklına, terör ör-
gütüne 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu 
silah verilirken “Savaşa hayır” demek hiç 
gelmedi mi? Terör örgütüne bu silahlar, 
herhalde süs eşyası olsun diye verilmedi. 
Kilis’e, Reyhanlı’ya, Şanlıurfa’nın ilçeleri-
ne düşen roketler, bombalar herhalde “gül” 
niyetine atılmadı. Bizim vatandaşlarımız, 
bizim askerimiz, bizim polisimiz ölürken, 
yaralanırken seslerini hiç duymadığımız 
bu kişiler, iş teröristlere gelince nasıl olu-
yor da bir anda ortalığa dökülebiliyor? 

Terör örgütü;  Öğretmenleri okul önünde… 
Öğrencileri yatılı eğitim gördükleri yurtla-
rında, pansiyonlarında…  Anneleri alışve-
rişe çıktıkları sokak ortasında… Babaları 
evlatlarının gözü önünde…  İmamları iba-
det için çıktıkları cami yolunda… Polisleri 
uyudukları yataklarında… Kaymakamımı-
zı halka hizmet verdiği masasının altına 
koydukları bombayla odasında… Kurban 
eti dağıtmaya çıkmış gençleri kıstırdıkla-
rı binada… Velhasıl binlerce masumu en 
savunmasız hallerinde katlederken, Allah 
aşkına bunlardan tek bir ses çıktı mı? Yüz-
binlerce Arap, Kürt, Türkmen kardeşimiz 
terör örgütlerinin zulmünden kaçıp ülke-
mize sığındıklarında, bunların en küçük 
bir üzüntü beyanı, yardım çağrısı yaptıkla-
rını duyan var mı? Bunların, Suriye’de ve 
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Irak’ta, asırlardır oturdukları evleri, köy-
leri, kasabaları, şehirleri terör örgütü tara-
fından yağmalanan, yakılıp yıkılan, gasp 
edilen insanlar için kıllarını kıpırdattıkla-
rını gören var mı?

Bir kez daha söylüyorum, bunlar aydın fi-
lan değil, bunlar mankurt sürüsüdür. Bun-
lar, zihinlerini ve imkanlarını, güya tüm i-
deolojilerini karşıtlığı üzerine oturttukları 
ve bunu da adeta varlık sebepleri gibi gös-
terdikleri emperyalizmin emrine vermiş 
uşaklardır.  Ömründe, gerçekten ihtiyaç sa-
hibi, gerçekten masum, gerçekten mazlum 
tek bir Kürdün, Arabın, Türkmenin, Afri-
kalının, Asyalının başını okşamamış, elini 
tutmamış bu güruhun “Savaşa hayır” na-
rası, ruhlarındaki ihanetin dışa vurumun-
dan başka bir şey değildir. Bunlar “Savaşa 
hayır” diyerek, aslında “Zulme evet” diyor-
lar, aslında “Masumların canının, malının, 
ırzının tasallutuna evet” diyorlar, aslında 
“Bölgenin terör örgütü eliyle işgaline evet” 
diyorlar. Asıl kirlilik budur, asıl “hayır” 
denmesi gereken onursuz duruş budur. 
İşte onun için, buradan, Amasya’dan, Türk 
Milleti adına bu güruha, “Topunuza da ha-
yır” diyoruz. Tıpkı, daha önce benzer giri-
şimleri yapanları olduğu gibi, bunları da 
millet ve devlet olarak hafızamıza kaydedi-
yoruz. Ataların dediği gibi, keser döner sap 
döner, gün gelir hesap döner.

Terörle Mücadele Ederken,  
Ülkemizi Kalkındırma  
Çabalarımızı da Asla  
İhmal Etmiyoruz

Kardeşlerim,

Her dönemde, her devirde olduğu gibi bu-
gün de, siyasetten akademiye, medyadan 
iş dünyasına kadar elbette ülkesini ve mil-
letini sırtından hançerlemeye kalkan bir 
avuç gafil çıkabilir. Ancak, yaşadığımız her 
hadisede bir kez daha görüyoruz ki, mille-
timiz ülkesine sahip çıkma konusunda, ca-
nı pahasına bir kararlılık içindedir. Sadece 
son 5 yılda, bunun pek çok tarihi örneğine 
şahit olduk. Gezi Olaylarında milletimizin 
metanetini, dirayetini, irfanını gördük. 17-
25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde 
bu sağlam duruşu gördük. Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde bu iradenin tezahürünü 
bizzat yaşadık. 2015 yılındaki sandıkta ve 
hendeklerde girişilen o kaos denemelerin-
de bu sarsılmaz duruşa şahit olduk. Tabii, 
15 Temmuz’da milletimizin gerçekleştir-
diği kıyam, tarifi mümkün olmayan bir 
hadisedir. Böylesine büyük bir kırılmanın 
hemen ardından ordumuzun başlattığı 
Fırat Kalkanı Harekatı, bambaşka bir say-
fanın açılışını gösteriyordu. Aynı şekilde, 
emniyet güçlerimizin bölücü terör örgütü-
nü topraklarımızdan söküp atmak için yü-
rüttükleri operasyonlar, yeni bir dönemin 
habercisiydi. Son olarak, İdlib’te süren ça-
tışmasızlık bölgeleri oluşturma harekatı 
ve 9 gün önce de Afrin’de başlatılan Zey-
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tin Dalı Operasyonu, kararlılığımızı bir kez 
daha ispatlamıştır. İnşallah bu imtihanları 
başarıyla verecek, ülkemizi ve milletimizi 
aydınlık yarınlara kavuşturacağız. 

Bu mücadeleyi yürütürken, ülkemizi 81 
vilayetiyle kalkındırma, büyütme, geliştir-
me çabalarımızı da asla ihmal etmiyoruz. 
Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3,5 kat büyü-
türken, Amasya da bundan nasibine düşe-
ni elbette aldı. Bugüne kadar Amasya’ya 
yaptığımız 9 milyar liralık yatırımla, şeh-
rimizi her alanda çok önemli hizmetlere 
kavuşturduk. 

Şehrimizin lokomotifi Amasya Üniversite-
si, 18 bin öğrencisiyle, giderek daha da bü-
yüyen bir eğitim kurumu oldu. 

Sağlıkta, 7’si hastane, 4’ü sağlık ocağı, 11 
yeni tesisi, sizlerin hizmetine sunduk. TO-
Kİ kanalıyla 5 bine yakın konutun inşası-
na başladık, bunların büyük bölümünü de 
hak sahiplerine teslim ettik. 

Amasya’nın sadece 29 kilometre olan bö-
lünmüş yol uzunluğunu, 220 kilometre 
ilaveyle, 249 kilometreye çıkardık. Tünel-
ler, viyadükler, köprülerle geçit vermeyen 
dağları, dereleri aştık. 

Samsun-Amasya-Çorum-Ankara hızlı tren 
hattının proje ihalesi yapıldı, inşallah 
yakında inşasına da başlanacak. Yerköy-
Aksaray hattının açılmasıyla, Samsun’da 
Karadeniz’den başlayıp Mersin Limanın-
da Akdeniz’e kadar ulaşacak demiryolu 
projesinin önemli duraklarından biri de 
Amasya olacak. 

Geçtiğimiz yıl 224 bin kişiye hizmet veren 
Merzifon Havalimanını, şehrimizin ve çevre 
illerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mo-
dernize ettik. Sefer sayıları ile güzergâhların 
artırılması konusundaki beklentilerinizi bi-
liyorum. Bunun için ilgili birimlerimizle ge-
reken çalışmaları yapacağız.

Barajlar, sulama tesisleri, içmesuyu tesisle-
ri gibi yatırımlarla Amasya’nın boşa akan 
sularını berekete dönüştürüyoruz. Çiftçile-
rimize verdiğimiz desteklerle, teşviklerle, 
hibelerle tarım sektörümüzü geliştiriyoruz. 

Önümüzdeki dönemde, inşallah çok daha 
büyük hizmetleri Amasya’mızla buluştu-
racağız. Bunun için 2019’a kadar durmak, 
dinlenmek yok. 

Ana Kademe! 2019’a kadar çalmadık kapı, 
sıkmadık el, girmedik gönül bırakmıyoruz 
değil mi? 

Hanımlar! 2019’a kadar gece gündüz çalı-
şıyoruz değil mi? 

Gençler! 2019’a kadar Amasya’da ayak 
basmadık yer bırakmıyoruz değil mi?

Biz, Umutsuzluğu Küfürle 
Eşdeğer Gören Bir Anlayışa 
Sahibiz

Kardeşlerim,

Bugünkü Türkiye, dünkü Türkiye’den da-
ha güçlüdür, daha müreffehtir, daha özgü-
ven sahibidir.  Yarınki Türkiye de, inşallah, 
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bugünden çok daha büyük olacaktır. Son 
5 yılda önümüze çıkartılan onca engelin 
asıl amacı, işte bu kutlu yürüyüşü durdur-
maktı. Milletimizin zoru görünce vazgeçe-
ceğini sandılar. Bizim de tehditlere, kum-
paslara, ayak oyunlarına boyun eğip, çekip 
gideceğimizi hesapladılar. Bunların, ne 
milletimizi, ne de bizi tanımadıkları anla-
şılıyor. Durmak yerine, daha da hızlandık. 
Geri çekilmek yerine, daha da ileri atıldık. 
Vazgeçmek yerine, daha da kararlı hale 
geldik. Dağılmak, bölünmek, ayrılmak ye-
rine daha da kuvvetli bir şekilde birleştik, 
bütünleştik. Dünyadan tecrit olmak yeri-
ne, milyonlarca kardeşimizin gönlünde a-
deta taht kurduk. Çünkü Türkiye umudun 
adıdır. Çünkü biz, umutsuzluğu küfürle eş-
değer gören bir anlayışa sahibiz. Ne diyor 
Amasyalı şairimiz: 

“Karıncanın arkadaşı, 

Arının yoldaşıyım 

Kardelenin sırdaşı, 

Yoksulun çiğ aşıyım 

Ben umut adamıyım kardeşim 

Umudun yeşerdiği her yerde varım”

Evet, Türkiye olarak, Türk milleti olarak 
umudun yeşerdiği her yerde varız, olma-
ya devam edeceğiz. Eğer, biz Afrin’de bö-
lücü teröristlerle çarpışırken Afrika’daki, 
Balkanlar’daki, Kafkasya’daki kardeşle-
rimizin dualarını yanımızda buluyorsak, 
doğru yoldayız demektir. “Şu devlet şöyle 
demiş, bu kuruluş böyle demiş”, bunların 
hiçbirinin önemi yok. Biz önce Allah’ın ne 
dediğine, onunla birlikte milletimizin ne 

istediğine, aynı zamanda kalplerini bize 
çevirmiş kardeşlerimizin ne yaptığına ba-
kacağız. Şu ana kadar, yolumuzun yanlış 
olduğuna dair en küçük bir emare, en kü-
çük bir işaret, en küçük bir ima görmedik, 
duymadık, hissetmedik. Tam tersine, en 
başta operasyon yürüttüğümüz Afrin’deki 
kardeşlerimiz olmak üzere, her yerden ga-
yet güzel, gayet müspet, gayet teşvik edici 
haberler alıyoruz.

Afrin’de, köylerinin askerlerimiz tarafın-
dan teröristlerden temizlendiğini duyan 
bölge halkı, “Türkler gelmiş, artık güven-
deyiz” diyerek hemen evlerine koşuyorlar. 
Ey Rabbim, sana hamdolsun, tarih yeni-
den ayağa kalkıyor. Türkler geldiği zaman 
oraya adalet gelir, Türkler geldiği zaman 
oraya güven gelir, Türkler geldiği zaman 
oraya hizmet gelir. 

Daha önce DEAŞ’lı teröristlerden temiz-
lediğimiz Cerablus, Rai, El Bab bölgesine 
100 bin Suriyeli kardeşimiz geri dönüp, 
evlerine yerleşti. Şimdi aynı işi Afrin’de ya-
pıyoruz. Bu şekilde adım adım tüm Suriye 
sınırımızı teröristlerden temizleyecek ve 
yıllardır ülkemizde yaşayan kardeşlerimi-
zin evlerine dönebilmelerini sağlayacağız. 

Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-
malarında, başarılı ve verimli bir hafta ge-
çirmenizi temenni ediyorum. 

İki hafta önce son grup toplantımızdan 
bugüne, yine yoğun bir gündemle, ülke-
mizin ve milletimizin hizmetinde olduk. 
Grup toplantımızın hemen ertesi günü, 
17 Ocak’ta, Milli Güvenlik Kurulumuzu 
ve Bakanlar Kurulumuzu toplayarak, çok 
önemli istişarelerde bulunduk, kritik ka-
rarlar aldık. 18 Ocak’ta yasama, yürütme 
ve yargı organlarının başkanlarıyla, yeni 

ÖSO’ye ‘Terörist’ Diyenler, 
Bölücü Terör Örgütünü 
Aklama Çabasındadır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 30 Ocak 2018
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yılın ilk günlerinde yaptığımız yemekli 
toplantıyı, bu defa biraz gecikmeyle de ol-
sa gerçekleştirdik. Ertesi gün, Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulan 
Donör Fonu’yla ilgili anlaşmanın imza tö-
renine iştirak ettik. Cumartesi günü, uzun 
zamandır yaptığımız ikazlara rağmen arzu 
ettiğimiz istikamette bir gelişme olmayan 
Afrin’e, bölgeyi teröristlerden arındırma-
ya yönelik Zeytin Dalı Operasyonunu baş-
lattık. Aynı gün Kütahya ve Uşak’taki il 
kongrelerimize de katılarak, milletimizle 
ve teşkilatlarımızla kucaklaştık. 21 Ocak 
Pazar günü Kadın Kolları Kongremize iş-
tirak etmek için geldiğimiz Bursa’da, ger-
çekten çok coşkulu bir kabalık tarafından 
karşılandık, milletimizle hasret giderdik. 
22 Ocak Pazartesi günü Ankara Sanayi 
Odası’nın ödül töreninde, iş dünyamızla 
bir araya geldik. Salı günü, Kongo, Lübnan 
ve Güney Kore Büyükelçilerinin güven 
mektuplarını kabul ettik. Çarşamba günü, 
44’üncü defa muhtarlarımızla bir araya 
geldik, ülkemizi ziyaret eden Nijer Başba-
kanını kabul ettik. 

Perşembe günü, Hatay’a gidip, Zeytin Da-
lı Operasyonunun yürütüldüğü harekât 
merkezinde komutanlarımızdan bilgi al-
dık, kendilerine olan desteğimizi bizzat 
ifade ettik. Cuma günü, genel merkezi-
mizde önce il başkanlarımızla, ardından 
belediye başkanlarımızla geniş kapsamlı 
istişareler yaptık. Cumartesi günü Kocaeli 
Gençlik Kolları Kongresinde, gençlerimi-
zin coşkusunu paylaştık. Pazar günü Ço-
rum ve Amasya il kongrelerimiz için yine 
Anadolu yollarındaydık. Dün, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Vucic ve Bosna-Her-

sek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sayın 
Bakir İzzetbegoviç’le birlikte bölgedeki ge-
lişmeleri değerlendirdik. 

Bu arada, ABD Başkanı, Rusya Devlet Baş-
kanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve daha pek 
çok liderle, bölgemizdeki gelişmeleri ve 
ikili ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz te-
lefon görüşmelerimiz oldu. Aynı şekilde, 
gerek devlet işleriyle, gerek parti mesele-
leriyle ilgili pek çok görüşmeyi, toplantıyı 
da bu süreçte gerçekleştirdik. Görüldüğü 
gibi, oldukça yoğun bir iki haftayı geride 
bıraktık. Türkiye’yi hedeflerine ulaştırana, 
milletimizi hak ettiği yere çıkartana kadar 
dur-durak bilmeden çalışmaya, koşturma-
ya, terlemeye devam edeceğiz. Ne diyor 
Namık Kemal:

“Sana senden gelir bir işte ‘dad’ lazımsa

Zaferden ümidini kes gayriden imdad lazımsa

Yüksel ki yerin bu yer değildir

Dünyaya gelmek hüner değildir

Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır

Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır”

Evet, gayret bizden, tevfik Allah’tandır. 

Savunma Sanayimiz En Büyük 
Atılımını, Geçtiğimiz 15 Yılda 
Yapmıştır

Kardeşlerim,

Bizim gayrıdan imdad beklentimiz, ham-
dolsun yok. Ancak, bu ülkenin ekmeğini 
yiyen, bu ülkenin havasını soluyan, bu 
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ülkenin tüm nimetlerinden sonuna ka-
dar istifa eden bir güruh var ki, onların 
ihanetlerinden çok mustaribiz. Maalesef, 
Türkiye’de, adı ana muhalefet partisi olan, 
ama yaptıklarıyla adeta “anahıyanet parti-
sine” dönüşen bir parti, daha doğrusu, bu 
partinin başındaki zevat ve onun şürekâsı 
diyebileceğimiz bir ekip var. Çünkü ben, 
ülkesini, vatanını, milletini, devletini se-
ven gerçek CHP’lilerin de bizimle aynı his-
siyata sahip olduğuna inanıyorum.  Her se-
ferinde, “Artık bu ana muhalefet partisini 
ve başındaki zatı bir daha gündemimize 
almayalım” diyorum, fakat öyle şeyler ya-
pıyorlar ki, bunun karşısında susmanın 
vebal olduğunu görüyorum. 

Kurtuluş Savaşı yıllarındaki zorluklardan 
hareketle Türkiye’nin savunma sanayinde 
geldiği yeri küçümseyen sözler ediyor. Ha-
di bizim söylediklerimize kulak vermiyor 
da, her gün televizyonlarda sabahtan akşa-
ma kadar yayınlanan Zeytin Dalı Operas-
yonunu da mı izlemiyor? Askerlerimizin 
elindeki yerli tüfekleri de mi görmüyor? 
Her gün teröristlerin saklandıkları inleri 
başlarına geçiren kendi üretimimiz top-
larımızın sesini de mi duymuyor? Gecele-
ri gündüze çeviren kendi imalatımız çok 
namlulu roketatarlarımızın o görüntüsün-
den de mi etkilenmiyor? Semalardan eksik 
olmayan her şeyiyle bize ait insansız hava 
araçlarımızdan da mı heyecan duymuyor? 
Askerlerimizin güvenli bir şekilde intika-
lini sağlayan Türk malı zırhlı araçlarımız 
da mı bu zata bir şey ifade etmiyor? Hani, 
“Kulakları vardır duymaz, gözleri vardır 
görmez, dilleri vardır doğruyu söylemez” 
diye bir tespit var ya, işte bu zat tam da 
böyle bir durumdadır. 

Diyelim ki bize olan husumeti muvazene-
sini bozmuş, onun için böyle konuşuyor. 
Peki, işi ecdadımıza hakarete vardırması-
na ne diyeceğiz? Neymiş efendim, Osmanlı 
hiçbir şey üretmemiş, her şey Cumhuriye-
tin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelen-
ler onları da batırmış. Bunun adı idrak 
tutulması değilse, düpedüz yalancılıktır, 
iftiradır. Şimdi, bu zata şöyle hızlı ve özet 
bir tarih dersi vermek, artık vacip oldu. 
İstanbul’da Tophane diye bir semt var. 
Yalnız, Kağıthane’yi Kağıttepe’ye çevirdi-
ği gibi buraya da “Toptepe” filan demeye 
kalkmasın ha… Burasının adı 500 yıldır 
Tophane… Acaba bu zat Tophane isminin 
nereden geldiğini biliyor mu?İstanbul’un 
fethinin hemen ardından burada kurulan 
dökümhanelerde, devrin en gelişmiş topla-
rı üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, 
diğer pek çok meziyetinin yanısıra bizzat 
kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir 
savunma sanayi dehasıydı. Dönemin en 
hızlı, en etkili savaş gemileri, bizim tersa-
nelerimizde üretiliyordu. Asırlar boyun-
ca ülkemizde gerçekten çok ileri düzeyde 
olan silah sanayi, maalesef, Avrupa’daki 
sanayi devriminin ardından gerilemeye 
başlamıştır. Buna rağmen 18’inci yüzyılda 
yeni bir atakla, İstanbul ve çevresinde pek 
çok modern silah fabrikası kurulmuştur. 

Bu zatın Cumhuriyet’le birlikte kurulduğu-
nu sandığı Makine Kimya Endüstrisi Ku-
rumu 1950’de bu isimle faaliyete geçmiş-
tir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü, Osmanlı dönemindeki 
son ismi İmalat-ı Harbiye-i Umumiye Mü-
dürlüğü, bir önceki ismi Tophane-i Amire 
Nazırlığı, ondan önceki ismi de Tophane-
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i Amire Müşirliğidir. Cumhuriyet döne-
minde yapılan iş, başkentin Ankara’ya ta-
şınmasına paralel olarak, askeri fabrika-
lar için de Anadolu’nun ortasının tercih 
edilmesidir. Üstelik bu kurum en büyük 
atağını, öyle onun anlattığı gibi CHP dö-
neminde değil, Demokrat Partili yıllarda 
yapmıştır. Bu dönemde kurum, sadece or-
dumuzun ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmamış; 
tarım sektörü başta olmak üzere, ülkemi-
zin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da 
üretime yönelmiştir. 

Ülkemizde savunma sanayii en büyük atılı-
mını, geçtiğimiz 15 yılda yapmıştır. Bugün 
geldiğimiz nokta itibariyle, Türkiye’nin 
savunma sanayi içinde Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu’nun yeri oldukça kü-
çülmüştür. Dünya çapında söz sahibi çok 
daha büyük, çok daha güçlü savunma sa-
nayi kuruluşlarımız vardır. Eğer Türkiye, 
savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı 
atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün 
bırakınız Zeytin Dalı Harekâtını, kendi sı-
nırlarımız içindeki terörle mücadele ope-
rasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdik. 

CHP’nin En Önemli Özelliği, 
Atatürk İstismarcılığıdır

Ülkemiz şu anda, 6 milyar dolarlık üretim 
ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bu-
lunan bir savunma sanayine sahiptir. Söz-
leşmeye bağlanan veya sözleşme öncesi ça-
lışmaları süren savunma sanayi projeleri 
60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış-
tır. Önceliğimiz, her türlü savunma sana-
yi ihtiyacımızı ülkemizde geliştirmek ve 

üretmektir. Aciliyeti olan konular dışında, 
savunma sanayinde dışardan hazır ürün 
alımını tamamen terk etmiş durumdayız. 
“Varsın üretime geçilmesi biraz uzun sür-
sün, ama mutlaka ülkemizin ürünü olsun” 
anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece in-
sansız hava araçlarının safahatıyla Altay 
tankının motoru meselesi dahi, bize bu 
yöntemin ne kadar elzem olduğunu gös-
termiştir. O kadar çok ürün ve bunların o 
kadar çok detayı var ki, hepsini anlatmaya 
kalksak burada geceleriz. Zaten sahada, 
bunların çoğunu gururla görüyoruz, takip 
ediyoruz.

Kardeşlerim, 

CHP’nin en önemli özelliği, milletimizin 
ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk istismarcılığıdır. Her sıkıştıklarında 
ona, onun sözlerine başvurdukları gibi, bu-
gün de aynısını yapıyorlar. Elbette millet 
olmanın birinci şartı özgürlüktür. Elbette 
savaş meydanlarındaki zaferler ekonomik 
zaferlerle taçlandırılmadan bağımsızlığın 
dayanağı haline getirilemezler. İyi de, siz 
bu işin neresindesiniz? 

CHP’nin, tek parti döneminden beri bu 
ülkede, milletin ve devletin hayrına atılan 
her adımı engellemeye çalışmaktan başka 
bir icraatı, başka bir başarısı mı var? Gazi 
Mustafa Kemal’in, büyük bir ferasetle baş-
lattığı savunma sanayi hamlesinin önü-
nü, İkinci Dünya Savaşı şartlarını bahane 
ederek adeta kesen, bununla da kalmayıp 
yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil 
misiniz? Uçak fabrikalarımızı, motor fab-
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rikalarımızı kapatan, ihracat bağlantıla-
rını iptal ettiren siz değil misiniz? Küçük 
aksaklıkları bahane ederek, büyük bir he-
yecanla ve fedakârlıkla başlatılmış olan 
sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil 
misiniz? Öyleyse, bugün milletimizin kar-
şısına çıkıp hangi yüzle bilgiden, üretim-
den, mertlikten bahsediyorsunuz?

Siz önce, terör örgütlerine verdiğiniz açık 
desteğin hesabını verin. CHP’nin başın-
daki bu zat, aynen kendi ifadesiyle söylü-
yorum, “YPG terör örgütü değil, vatanını 
kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum-
dur” diyebilmiş, terör örgütünü böylesine 
sahiplenebilmiş bir kişidir. YPG dediği, 
PKK’nın Suriye kolu… Yani bu kişi, şu anda 
Afrin Operasyonunu yürüten askerimize 
kurşun sıkan, sınır ötesinden yaptığı saldı-
rılarla vatandaşlarımızın canına, malına, 
ibadet hanesine kast eden terör örgütünü 
savunuyor. 

Genel Başkanları böyle yapar da, şürekâsı 
ondan aşağı kalır mı? Bu partinin genel 
başkan yardımcıları, grup başkan vekille-
ri, milletvekilleri, genel merkez yönetici-
leri, il başkanları da aynı koroya katılmış 
gidiyorlar. Biri “PYD bir terör örgütü değil-
dir” diyerek, bize “PYD’den niçin rahatsız 
olduğumuzu” soruyor. Bir başkası “CHP 
nasılsa PYD de öyle bir siyasi partidir, bu 
gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz” di-
yor.  İstanbul’a bir il başkanı getirmişler, 
neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Terö-
ristlere yönelik operasyonlarımızı dünya-
ya “sivil katliamı” diye sunmak için zaten 
birbirleriyle yarışıyorlar. 

FETÖ’cüler derseniz, onları da Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyecek kadar çok seviyor-
lar. Kazdıkları çukurlarla vatandaşlarımı-
za hayatı zehir eden teröristleri “Barikat 
kuran arkadaşlar” diye takdim ediyorlar. 
Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla 
öyle içiçe geçmiş durumdalar ki, ortak ey-
lemden seçime ortak girmeye doğru gidi-
yorlar. Atalarımız “İki çıplak bir hamama 
yakışır” derler. Bunlara da her türlü ortak-
lık, her türlü birliktelik yakışır. 

ÖSO Terör Örgütü Değil, 
Milli Bir Yapıdır

Kardeşlerim, 

FETÖ’ye avukatlık yapan, HDP’yle kan-
ka olan, PKK’nın izinden giden, PYD’ye 
övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, 
sıra Özgür Suriye Ordusuna gelince, bakı-
yorsunuz bir anda nevri dönüyor. Dünya-
da hiçbir devletin, hiçbir istihbarat kuru-
luşunun, hiçbir insan hakları örgütünün 
bulamadığı bir gerçeği bunlar keşfetmiş-
ler. Neymiş, ÖSO bir terör örgütüymüş.  
PYD’ye “parti” diyenlerin ÖSO’ya terör ör-
gütü demesi bizi şaşırtmaz ama birilerinin 
kafasını karıştırabilir. Onun için burada 
altını çizerek ifade edelim ki, Özgür Suri-
ye Ordusu, terör örgütü değil, kendi vatan-
larını savunan, içinde her meşrepten, her 
inançtan, her etnik kökenden insanın bu-
lunduğu milli bir yapıdır. 

Yine bunların kimi zaman açıktan, kimi 
zaman fısıltıyla söyledikleri bir husus var. 
Buldukları her fırsatta, “Ülkemizdeki Su-
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riyeliler, niye kendi vatanlarını savunmak 
için savaşmıyor da biz oraya gidiyoruz” 
diye, sürekli el altından fitne yayıyorlar. 
Biz, Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle Su-
riye’deki kardeşlerimizin orada 7 yıldır 
nasıl bir mücadele verdiğini gayet iyi bili-
yoruz. Ey CHP, siz bunu bilemezsiniz. Siz, 
sadece sufle edilen yalanlara göre hareket 
edersiniz. Önce yardımlar kesilerek, ardın-
dan DEAŞ bahanesiyle bu samimi müca-
delenin nasıl sekteye uğratıldığını da çok 
iyi biliyoruz.  Tamamı Suriyeli kardeşleri-
mizden oluşan Özgür Suriye Ordusunun, 
Fırat Kalkanı Harekâtında nasıl fedakârca 
çarpıştığının yakından şahidiyiz. Bu ope-
rasyonda Özgür Suriye Ordusu 614 şehit 
vermiştir, 2 binin üzerinde de gazisi var-
dır. Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Ope-
rasyonunda şu ana kadar 16 şehit ve 100’e 
yakın gazi vermiş olmasına rağmen, müca-
delesini kahramanca sürdürmektedir. 

Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de, 
Zeytin Dalı operasyonunun başlamasıyla 
askerlik şubelerine akın edip, bölgeye git-
mek için başvurduklarını da biliyoruz. Ta-
bii, çatışma bölgelerinde görev yapmaya, 
öyle elini kolunu sallayarak gitmek müm-
kün değil. Bunun için eğitim lazım, teçhizat 
lazım, lojistik lazım, planlama lazım. Tıpkı 
kendi vatandaşlarımız gibi Suriyeli kardeş-
lerimizin de askerlik şubelerine yaptıkları 
başvuruları bir kararlılık ifadesi olarak gö-
rüyor ve hepsine teşekkür ediyoruz.  

Afrin operasyonunda Mehmetçikleri-
mizden şehitlerimiz var. Özgür Suriye 
Ordusu’nun da şehitleri var. Şu ana kadar 
646 teröristi etkisiz hale getirdik. Burseya 

Dağı düştü. Şimdi oradaki yakın tepeleri, 
dağları da ele geçirmenin gayretindeyiz. 

Velhasıl, Özgür Suriye Ordusu, kendi va-
tanlarını korumak için bir araya gelip or-
ganize olmuş, bizim de desteklediğimiz, 
tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayı Mil-
liye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Do-
layısıyla, Özgür Suriye Ordusunun bizim 
kahraman askerlerimizle yanyana çarpış-
ması, utanılacak değil, tam tersine iftihar 
edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum 
gibi, burada da yanlış yapanlar çıkarsa, 
kendi içlerinde muhasebesini yapar, yan-
lışı temizlerler; orası kendi meseleleridir. 
Biz, bugüne kadar herhangi bir yanlışları-
nı görmediğimiz bu Suriyeli kardeşlerimi-
zin özgürlük mücadelelerinde yanlarında 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Birinci Dünya Savaşındaki tüm cephele-
rimizde; Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, 
Kanal Seferinde, Medine ve Kudüs savun-
malarında, Kurtuluş Savaşımızda şehit 
olan Halep’li, İdlip’li, Hama’lı, Humus’lu, 
Şam’lı yüzlerce kardeşimiz vardır. Sadece 
Çanakkale Savaşı’nda, bugünkü Suriye-
Lübnan-Filistin hattından gelen bin civa-
rında şehidimiz bulunuyor. Bu kardeşleri-
mizin şimdi bizim desteğimize ihtiyaçları 
varsa, onlarla birlikte omuz omuza cep-
hede olmamız, bizim tarihi görevimizdir. 
Özgür Suriye Ordusuna terörist diyerek, 
güya kendi akıllarınca DEAŞ’la aynı safa 
koymaya çalışanlar, bölücü terör örgütünü 
aklamanın gayreti içine girerek, aslında 
kendilerini aynı duruma düşürdüklerini 
bilmelidirler. Bütün bunları gören, değer-
lendiren milletimizin, günü geldiğinde 
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takdirini sandıkta ortaya koyacağına ina-
nıyorum. 

Osmanlıyı Şahıs Devleti Sananlar, 
Tarihlerinden Bihaberdirler

Kardeşlerim, 

Bu zatın cehaletini sergilediği bir başka ko-
nu da millet meselesidir. Önce “Osmanlı’da 
millet mi vardı” diye soruyor, ardından da 
“Millet, Cumhuriyetle beraber oldu” diye 
devam ediyor. Tabii, bu ve benzeri kişilerin 
kafasındaki millet, milliyet tanımı, Fransız 
ihtilaliyle dünyaya yayılan kavramlardan 
ibaret olunca, ortaya böyle garabetler çı-
kabiliyor. Halbuki, bizim kendi medeniye-
timizin, kendi tarihimizin, kendi kültürü-
müzün bir millet tanımı vardır. Bu bakım-
dan Osmanlı, tam bir millet devletiydi. Ül-
keyi yöneten hanedana bakıp da, Osmanlı-
yı şahıs devleti sananlar, ya tarihlerinden 
bihaberdirler, ya da o tarihi hep başkaları-
nın gözünden, başkalarının kaynakların-
dan okumuşlardır. Bugün Avrupa’da ve 
dünyanın pek çok yerinde devletler kral-
lıkla yönetiliyor diye, bunları milliyetsiz 
veya demokrasinin dışında diye mi kabul 
edeceğiz? Başlarında kral, kraliçe veya im-
parator bulunan İngiltere’yi, İspanya’yı, 
Hollanda’yı, Belçika’yı, İsveç’i, Norveç’i, 
Japonya’yı ve daha pek çok ülkeyi nereye 
koyacağız? Demek ki, yönetim biçimleriy-
le millet meselesinin, hatta demokrasinin 
öyle çok da doğrudan ilişkisi bulunmuyor. 

Milleti ve milliyeti Fransız ihtilalinden, 
Alman faşizminden, bunların yol açtığı 

vahşetler üzerinden kurulan batılı teori-
ler üzerinden okuyanlar, elbette böyle saç-
malar. Onların milletten anladığı modern 
anlamdaki “ulus” ise, ulusun elbette bir 
geçmişi olmaz. Ama millet öyle değildir. 
Tarihi süreklilik içinde milletler daima 
vardır; değişen sadece etki ve hakimiyet 
alanlarıdır. Milletin Cumhuriyetle başladı-
ğını söylemek binlerce yıllık Türk tarihini, 
1.400 yıllık medeniyet geçmişimizi, coğ-
rafyamızdaki bin yıllık varlığımızı yok sa-
yarak, bunlara ihanet etmektir. Bunun için 
biz Tek Millet diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, 
Tek Vatan diyoruz, Tek Devlet diyoruz. Bi-
liyorsunuz, Makedonya Cumhurbaşkanı 
Sayın İvanov bir tarih profesörüdür. Sayın 
İvanov hep, “Osmanlı’nın millet sistemini 
örnek alın” der. 

Kardeşlerim, 

Milleti ve milliyeti anlamak için, öncelikle 
kendi geçmişinizi çok iyi bilmeniz lazım-
dır. Rahmetli Erol Güngör’ün ifadesiyle 
bizim, “Dilimizin kaynağı eskilerdir, dini-
mizin kaynağı eskilerdir, soyumuzun kay-
nağı eskilerdir.” Biz, millet-i İbrahim’den 
geliyoruz. Osmanlı da, milletimizin tarih 
boyunca kazandığı tüm gücün ve biriki-
min zirvesini oluşturan bir devlettir. Bizim 
millet tanımımız özünü İslam’ın millet an-
layışından alır. Mesela, pek çok farklı din-
den ve kökenden gelen insanı çatısı altında 
toplayan Osmanlı, bunların milliyetlerini 
dinlerine göre tasnif etmiştir. Müslüman-
lar bir millet, Hristiyanlar bir millet, Yahu-
diler bir millettir. Etnik bakımdan zaman 
zaman çok küçük karışmalar olsa da, bu 
tarihimizin ve coğrafyamızın gerçekliğine 
en uygun tanımdır. 
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Nitekim, Cumhuriyetimizi kuran kadro 
da, Lozan’da aynı tanımı esas almıştır. 
Ülkemiz topraklarında yaşayan insanlar, 
Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar 
denilerek, inançlarına göre sınıflandırıl-
mıştır. Bu anlayışla, sınırlarımız dışında 
kalan coğrafyalardaki Müslümanlardan 
isteyenlerin Anadolu’ya gelmesi, Hristi-
yanlardan da isteyenlerin o ülkelere gide-
bilmesi temin edilmiştir.  Bu zata, Yahya 
Kemal’in 1922 yılında yayımlanan “Ezan-
sız Semtler” yazısını bulup okumasını özel-
likle tavsiye ediyorum. Orada, bizi millet 
halinde tutan harcın ne olduğunu çok iyi 
görecektir. Millet meselesi açılınca, konu-
yu Mehmet Akif Ersoy’un o güzel şiirini 
okumadan bitirmek herhalde olmaz.

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz

Gelmişiz dünyaya milliyyet nedir öğretmişiz

Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyyetin

Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin

Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldaları

Fikr-i ferda doğmadan yağdırmışız ferdaları

Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız

Bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız

Yükselip akvamı almış fevc fevc ağuşuna

Hepsi dalmış vahdetin aheng-i cuşacuşuna

Evet, bugün Türkiye ve Türk Milleti, bir 
kez daha tüm dünyayı adaletiyle, ihsanıy-
la, merhametiyle, sevgisiyle kucaklamak 
için yola çıkmıştır. Bizi bu kutlu yoldan ne 
sınırlarımıza dizilen teröristler, ne içimize 
sokulan FETÖ gibi, PKK gibi ihanet çetele-
ri, ne de adeta 5’nci kol faaliyeti yürüten 

bu tipler döndüremeyecektir. Rabbim, 
ülkemizin, milletimizin, devletimizin yar-
dımcısı olsun. 

Kardeşlerim, 

Niyet hayr, akıbet hayr…  Allah biliyor ki, 
bizim niyetimiz halistir. Biz, sadece kendi 
ülkemizin ve milletimizin güvenliği, huzu-
ru, refahı için değil, aynı zamanda, kom-
şularımızdan başlayarak tüm kardeşleri-
mizin, dostlarımızın, tüm masumların ve 
mağdurların esenliği için de mücadele edi-
yoruz. Ne kimsenin toprağında gözümüz 
vardır, ne de kimsenin haksız ve gereksiz 
yere canına kast etmek gibi bir düşünce-
miz söz konusudur. Bıçak kemiğe dayana-
na kadar sabretmemizin sebebi işte budur. 
Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de 
gözümüz görmez. 

Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen 
ortadan kalkana, halen 3,5 milyona yakını 
ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimiz 
kendi evlerine güven içinde dönene kadar 
durmayacağız. Teröristlerin bulundukları 
yerleri boşaltıp boşaltmamak, orada bulu-
nanların bileceği iştir.  Biz, öyle alavere da-
lavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde, 
yanlarında kimin olup olmadığına bakmak-
sızın, teröristlerin üzerine gitmeye devam 
edeceğiz. Kimse bizden, kendi sözlerine 
kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına 
göre hareket etmemizi beklemesin. 

Bu düşüncelerle bir kez daha grup toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, 
sizlere başarılı bir hafta temenni ediyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. Kalın sağlıcakla… 
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Değerli Bitlisliler, kıymetli yol ve dava ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Buradan, Bitlis’in 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köy-
lerindeki vatandaşlarıma selamlarımı ile-
tiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Bitlis teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm 
kardeşlerime en kalbi şükranlarımı su-
nuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet ve mağfiret niyaz edi-
yorum. Kongremizin şehrimiz için, Bitlis’le 
birlikte ülkemiz, milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün 

Ey Bay Kemal, PYD Terör Örgütü 
müdür? Eğer Yiğitsen Terör 

Örgütü Olduğunu Açıkla

AK Parti Bitlis İl Kongresi | Bitlis | 3 Şubat 2018
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görevi devreden dava arkadaşlarıma par-
tim adına teşekkür ediyor, bayrağı devra-
lanlara da Yüce Mevla’dan muvaffakiyetler 
diliyorum.

Sözlerimin hemen başında Bitlis’e, Cum-
hurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 52’lik, 
16 Nisan halkoylamasındaki yüzde 59’luk 
“EVET” oranı sebebiyle şükranlarımı su-
nuyorum. 16 Nisan’da yüzde 86 oy oranıy-
la tüm Türkiye’de ilçeler arasında ilk 100’e 
giren Mutki ve yüzde 67 oranıyla üstün bir 
başarı gösteren Hizan’ı ayrıca tebrik ediyo-
rum. Evliyalar, enbiyalar, âlimler şehri Bit-
lis, aynı zamanda vefanın, dostluğun, kar-
deşliğin şehri olduğunu böylece göstermiş-
tir. Bitlis’in bizim dünyamızda daima ayrı 
bir yeri vardır. Bugün de yürüttüğümüz 
mücadelede Bitlisli kardeşlerimizin yanı-
mızda olduğunu görmekten büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. 2019’da Bitlis’ten çok 
daha büyük müjdeler bekliyorum. 

Toplam 7 belediyesinin 4’ü kayyum tara-
fından yönetilen bir Bitlis, asla bizim özle-
diğimiz, görmek istediğimiz bir Bitlis değil-
dir. Bunun için 2019 Mart’ında, Bitlis’ten 
7’de 7 haberi bekliyorum. Aynı şekilde, 
milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde de, tüm bölgeye, tüm Türkiye’ye ör-
nek olacak bir netice bekliyorum. 

Ana Kademe! 2019’da 7’de 7 için kapı kapı 
dolaşmaya hazır mıyız? 

Hanımlar! 2019 için şimdiden gece gün-
düz çalışmaya var mıyız? 

Gençler!2019’da Bitlis’in tüm mahallelerin-

de, köylerinde, tüm sokaklarında AK Parti 
bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız? 

Bölücü terör örgütüne de, onu bir maşa 
gibi kullananlara da, Bitlis’in gerçek gücü-
nü, gerçek yüzünü göstermeye var mıyız? 
Bitlis’i, Türkiye’nin en güvenli, en huzurlu, 
en müreffeh şehri yapmaya hazır mıyız? 
Âlimlerin şehri Bitlis’i, gönül insanları-
nın beldesi Bitlis’i, yeniden ilmin ve irfa-
nın merkezi haline getirmeye var mıyız? 
Bitlis’ten yükselen işte bu ses var ya bu 
ses; inanın bana Türkiye için karınlarında 
kırk tilki dolaştıran, masalarında kırk plan 
hazırlayan, ellerinin altında kırk ihanet 
çetesi besleyenlerin yüreğini paramparça 
ediyor. Allah’ın yardımı, sizlerin gayretiyle 
bunların hepsini de kendi kötülüklerinde, 
kendi ihanetlerinde boğacağız. Ülkemize 
kurulan tüm kumpasları, sahiplerinin baş-
larına geçireceğiz.

Bizim Işığımız Doğudan Başlayıp 
Tâ Avrupa’nın İçlerine Kadar 
Asırlarca İnsanlığı Aydınlatmıştır

Kardeşlerim,

Millet olmak, öyle kolay değildir. Köklü bir 
ortak geçmişiniz, ortak idealleriniz, müş-
terek değerleriniz, müşterek sembolleriniz 
yoksa millet olamazsınız; sadece sıradan 
bir topluluk olarak kalırsınız.  Biz milletiz. 
Hem de öyle bir milletiz ki, yıllarca tüm 
insanlığa adalet nedir, vicdan nedir, sevgi, 
saygı nedir, mücadele nedir, fedakârlık na-
sıl yapılır, medeniyet nasıl inşa edilir gös-
termiş bir milletiz. Rahmetli Cemil Meriç, 
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“Işık doğudan gelir” diyor. Bizim ışığımız 
doğudan başlayıp tâ Avrupa’nın içlerine 
kadar asırlarca insanlığı aydınlatmıştır. 
Bitlis, işte bu büyük yürüyüşe, ilmi ve irfa-
nıyla hep destek olmuş, güç katmıştır. 

Davanız büyük olunca, karşınıza çıkan so-
runlar da büyük oluyor. Mücadele aman-
sız olunca, size karşı beslenen husumet de 
ona göre sertleşiyor. Bugün Türkiye olarak 
sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütle-
riyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri 
de, fırsat buldukları her yerde ve her zaman 
adeta bizimle savaşıyor. Tabi milletimiz, sa-
dece devletine ve kendisine savaş açanları 
görmekle kalmıyor, onların arkasında kim-
lerin durduğunu da iyi biliyor. Bu ülkede 
ne hesap uzmanı Kemal’ler, ne muhasebeci 
Kenan’lar eksik olur. Ama aynı zamanda bu 
ülkeye daima damgasını, Sultan Alparslan-
lar, Ertuğrul Gaziler, Fatih Sultan Mehmet-
ler, Yavuz Sultan Selimler, Abdülhamitler, 
dün Fırat Kalkanı, bugün Zeytin Dalı ope-
rasyonunu yürüten aslanlar vurur. Aslanla-
rın sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğu-
nu kıstırıp kaçmak düşer. 

Daha düne kadar, sırtlarını dayadıkları gü-
ce güvenerek bu millete meydan okuyan 
teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl 
sürüngene döndüklerini görüyorsunuz de-
ğil mi? İşte 14. gündeyiz, 825 terörist ila ce-
henneme zumera. Hamdolsun bu millete, 
yürek ve bilek gerektiren hiçbir meselede 
kimse geri adım attıramaz. Bununla birlik-
te, maneviyatla, eğitimle, ilimle, teknikle, 
kültürle, sanatla desteklenmemiş yürek ve 
bileğin yetmediğini de, geçmiş tecrübeleri-
mizden çok iyi biliyoruz. 

Kardeşlerim, 

Size çok anlamlı birkaç örnek vereceğim. 
Bakınız, Türkiye’de sözde bir ana mu-
halefet var. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, 
PYD terör örgütü değildir. Senin zaten 
PKK’dan ne farkın var ki? Onlarda “PKK 
terör örgütü değildir” diyorlar. Çünkü on-
lar, Parlamento’ya terör örgütünün verdiği 
destekle girdiler. Bitlis’teki vatandaşları-
mı, sizleri, tehdit ederek Parlamento’ya gir-
diler. Şimdi buradan Bitlisli kardeşlerime 
sesleniyorum: Korkaklar zafer anıtı dike-
mezler. 

Bir başka milletvekili çıkıyor, Türkiye’nin 
Afrin operasyonunu işgal hareketi olarak 
gördüğünü ifade ediyor. Ana muhalefetin 
başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Ke-
mal, şimdi kongre yapıyorsun, söyle ba-
kalım, PYD terör örgütü müdür? Eğer yi-
ğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. YPG 
terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. 
Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen, on-
ların Meclis’teki temsilcileriyle kol kolasın.  

Türkiye, bölgesinde ve dünyada küre-
sel bir güç olarak yükselirken, bunu tüm 
alanlarda gerçekleştirmek mecburiyetin-
dedir. Tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi, 
tek kanatla da uçmak mümkün değildir. 
Biz, ülkemizi her alanda elde edeceğimiz 
başarılarla çiçek bahçesine döndürmekte 
kararlıyız. Biz, milletimizi fedakârlıklarına 
ve cesaretine uygun ekonomik, siyasi, sos-
yal, kültürel atılımlarla hedeflerine ulaştır-
maya ahdettik. İşte bunun için Tek Millet 
diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, Tek Vatan 
diyoruz, Tek Devlet diyoruz. 
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AB, Terör Örgütünün 
Paçavralarını Boynuna Takıp 
Parlamento’ya Girenlere  
“Buyur” Diyor

Kardeşlerim,

Türkiye’ye, yıllarca vesayet düzeninin pen-
çesi altında zamanını, enerjisini, biriki-
mini heba ettirdiler. Kendi dönemimizde 
de, akla hayale gelmeyecek kumpaslarla, 
oyunlarla, tezgâhlarla bizi aynı tuzağa sü-
rüklemeye çalıştılar. Vesayetin gücünü 
kırdığımız noktada, toplumsal kaos çıkart-
mak için sokağı tahrik ettiler ama amaç-
larına ulaşamadılar. FETÖ ihanet çetesini 
kullanarak yargıdan emniyete ve orduya 
kadar her alanda darbe teşebbüsleriyle 
önümüzü kesmek istediler. Bu da yetme-
yince bölücü terör örgütünü, hem içeride, 
hem dışarıda besleyip, büyütüp, şımartıp 
üzerimize saldılar. Eski alışkanlıkları gere-
ği, ekonomiyi de bir silah gibi kullanarak, 
ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Biz ise, 
yapılan her saldırıya, hedeflerimizi ve gay-
retimizi sürekli yükselterek cevap verdik. 
Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar, biz 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
daha da perçinledik. 

Avrupa Birliği Parlamentosu toplantısın-
da, bir grup parlamenter boyunlarına bö-
lücülerin paçavralarını bağlamışlar. Avru-
pa Birliği ne menem bir kuruluştur ya? Bir 
taraftan PKK’yı terör örgütü olarak tanıya-
caksın, öbür taraftan terör örgütünün pa-
çavralarını boynuna takıp Parlamento’ya 
girenlere “buyur” diyeceksin. Bu nasıl bir 

anlayıştır, bu nasıl bir Birlik’tir, böyle bir 
şeyi nasıl yapabilirsiniz? Ondan sonra da 
sesimizi yükseltince de, “Türkiye bize niye 
bu kadar saldırıyor” diyorsunuz. Biz sal-
dırmıyoruz, sadece uyarıyoruz. 

Avrupa’da terör örgütünü besleyen ve a-
yakta tutan ülkeler var. Biz de şimdi sizleri 
uyarıyoruz; bu ülkeleri köşeye sıkıştırın. 
Eğer bu ülkeleri köşeye sıkıştırmazsınız, 
Türkiye sizi uyarmaya devam edecektir. 
Siz terör örgütleriyle el ele, kol kola oldu-
ğunuz sürece, bilesiniz ki biz sizi uyarma-
ya devam edeceğiz. 

Onlar ekonomimize saldırdıkça biz daha 
çok üreterek, daha fazla büyüyerek, daha 
çok ihraç ederek, daha çok istihdam sağ-
layarak, tarihimizin en büyük atılımlarını 
gerçekleştirdik. Bugün Türkiye, hem çok 
büyük sorunlarla mücadele eden, hem de 
çok büyük başarılara imza atan bir ülke 
olarak, adeta yepyeni bir kalkınma modeli 
ortaya koyuyor. Bakınız bu tablo, ülkemiz-
deki bilim adamları, düşünürler, medya 
mensupları için üzerinde uzun uzun ça-
lışılması, tezler hazırlanması, analizler 
yapılması gereken bir tablodur. İnşası biz-
den, inceleyip anlatması onlardan diyoruz. 
2023 hedeflerine ulaşmış bir Türkiye için, 
2053 ve 2071 yolu kendiliğinden açılmış 
olacaktır. 

Kardeşlerim, 

Daha düne kadar pek çoklarının hayal 
gözüyle baktığı, dudak bükerek izlediği, 
hatta kendince alay ettiği hedeflerimize 
birer birer ulaşıyoruz. Ekonomide, hiçbir 
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ülke bu kadar kısa sürede böyle büyüye-
mez dediler; 15 yılda 3,5 kat büyüdük. De-
mokraside, yıllarca tabu olarak görülen, 
kimsenin bırakın çözmek için el atmaya 
dahi cesaret edemediği tüm sorunları bi-
rer birer masaya yatırdık, neticeye bağla-
dık. Uluslararası alanda Türkiye’yi, adeta 
birkaç kurumun ve birkaç devletin peyki 
haline getirmişlerdi. Biz işte bu Türkiye’yi, 
kendi politikalarını kendi oluşturan, kendi 
kararlarını veren, daha önemlisi bunları 
uygulayan bir ülke haline getirdik. Yıllarca 
kendi geçmişine yabancılaştırılan, kendi 
ecdadına düşman haline getirilen bir ül-
kenin önünde, maziden atiye kurduğumuz 
köprüyle yepyeni bir ufuk açtık. Adeta göz 
boyamaya yönelik birkaç montaj sanayi 
dışında, tasarımı, araştırma-geliştirmesi, 
üretimi olmayan Türkiye’yi, dünya devle-
riyle yarışan bir ülke konumuna yükselt-
me yolunda ilerliyoruz. Savunma sanayin-
de, geçmişteki birkaç ferdi teşebbüsü dahi 
ayak oyunlarıyla toprağa gömen zihniye-
tin tepesine ürettiğimiz insansız hava araç-
larıyla, toplarla, füzelerle, zırhlı araçlarla, 
helikopterlerle adeta balyoz gibi iniyoruz. 
Her alanda kendi göbeğini kendi kesen bir 
Türkiye için gece-gündüz çalışıyoruz. 

Bitlis’e 9 Milyar Liralık 
Yatırım Yaptık

Bütün bu büyük projeleri yapabilme gü-
cüne nasıl ulaştık biliyor musunuz? Önce 
milletimizin temel meselelerini hallettik. 
Bu ülkede, yıllarca doğru dürüst okul yap-
mayarak, hastane yapmayarak, yol, baraj, 
konut, havalimanı yapmayarak ve hızlı 

tren gibi ulaşım altyapısı kurmayarak mil-
letimize adeta işkence ettiler. Bu hizmetler 
ya hiç yapılmayıp, ya da on yılarca sürün-
cemede bırakılınca, milletimiz de sandı ki 
bunlar çok zor işler… Ne diyor o güzel Bit-
lis türküsünde: 

Bitlis’te Beş Minare 

(Beri gel oğlan beri gel)

Yüreğim dolu yâre

(Beri gel canan beri gel)

İsterem yanan gelem

(Beri gel oğlan beri gel)

Cebimde yok beş pare

(Beri gel canan beri gel)

Evet… Yıllarca milleti yüreği dolu bir şe-
kilde yokluğa, yoksulluğa, yoksunluğa 
mahkûm ettiler. Hâlbuki zor olan iş değil, 
zor olan bu hizmetleri yapacak inanca, di-
rayete, ufuk ve kararlılığa sahip kadroları 
bulmaktır. Tabii, rahmetli Menderes ve 
arkadaşlarının akıbetine, rahmetli Özal’a 
yapılanlara bakınca, bu zorluğun sebebini 
anlamak mümkün... Biz, millete hizmet et-
mek için yola çıkan herkesin önüne diken 
dökenlere, hatta yağlı urganlarda sallandı-
ranlara rağmen kefenimizle bu yola çıktık, 
hamdolsun neticeye de ulaştık.  

Geçtiğimiz 15 yılda neler olup bittiğini hep 
birlikte yaşadık. Belli bir yaşın altındaki 
gençlerimiz bunları bizzat görmediler. Siz-
lerden, gençlerimize eski Türkiye’yi anlat-
manızı istiyorum. Gençlerimize, geçmişte 
ülkenin her 10 yılda bir nasıl yerle yeksan 
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edildiğini, soyulduğunu, geriletildiğini 
anlatmadan, bugün bulunduğumuz yerin 
önemini kavratamayız. Türkiye bugün her 
alanda ses getiren işlere imza atabiliyorsa, 
bunun gerisinde yıllar boyunca verilmiş 
büyük bir mücadele vardır. Siz bakmayın 
ağızlarını her açtıklarında eski Türkiye’ye 
methiye düzenlere… Siz bakmayın ülke-
mizin demokrasisine ve kalkınmasına laf 
atanlara… Onlar, demokrasiyi ve kalkın-
mayı kendi çıkarlarının kalkanı olarak 
kullandıkları için bugünkü durumdan fe-
veran ediyorlar. 

Bugün 81 milyon vatandaşımızın her bi-
rinin hizmetine sunduğumuz imkânlar, 
daha düne kadar sadece bir avuç azınlığın 
emrine amadeydi. Bugün 81 vilayetimizin 
tamamına yapılan hizmetler, düne kadar 
sadece belirli semtlere mahsus bir ayrıca-
lıktı. Yıllarca bu ülkede otomobil sahibi 
olmak adeta bir zenginlik alameti olarak 
görülüyordu. Doğru düzgün mutfağı, ban-
yosu olan, kaloriferle veya kombiyle ısınan 
evlerde oturmak, fevkalade yüksek bir ha-
yat standardı sayılıyordu. Uçağa binmek 
zaten hayaldi de, onu havada görmek dahi 
başlı başına bir mutluluk kaynağıydı. Hızlı 
tren diye bir şey zaten yoktu, kara trenler-
de günlerce süren çileli yolculuklar türkü-
lere konu oluyordu. 

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

İşte böyle bir Türkiye’den bugün 55 ha-
valimanına her gün binlerce uçağın inip 
kalktığı, ülkenin en ücra köşesine dahi bir-
kaç saatte ulaşmanın mümkün olduğu bir 
Türkiye’ye geldik. 

Kardeşlerim,

Tabii tüm bu gelişmelerden Bitlis de 
payına düşeni aldı. Geçtiğimiz 15 yılda 
Bitlis’e 9 milyar liralık yatırım yaptık. 
Eğitimde, 2 bin 128 derslik inşa ederek, 
hiçbir evladımızın bu imkândan mah-
rum kalmamasını sağladık. Tarih boyun-
ca ilim şehri olan Bitlis’i, modern bir üni-
versiteye kavuşturduk. Bitlis Eren Üni-
versitesi, 9 bini aşkın öğrencisiyle eğitim 
hayatımıza katkı sağlıyor. 

Sağlıkta, Tatvan’da 400 yataklı, Bitlis’te 
150 yataklı devlet hastaneleri başta ol-
mak üzere, toplam 18 tesisle adeta dev-
rim yaptık. 

Toplu konutta 4 bin konutluk projeyle, şe-
hircilik alanında Bitlis’in ufkunu açtık. 

Şehrimizin İçmesuyu Problemini 
Çözdük

Bitlis’in, sadece 19 kilometre olan bölün-
müş yol uzunluğunu, 281 kilometre ila-
veyle 300 kilometreye çıkardık. Tabi bun-
da sağ olsun Zeki Ergezen kardeşimizin de 
büyük gayretleri oldu. Kuskunkıran, Buz-
lupınar, Sırakonak, 8 Ağustos tünelleriyle, 
Ferhat gibi dağları delip sizleri sevdikleri-
nize kavuşturduk. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

426

Demiryollarını, adeta sıfırdan yapmışçası-
na yeniledik. Van Gölündeki ulaşımı rahat-
latmak için, dikkat ediniz feribot getirme-
dik, feribot inşa edecek tesis kurduk. Bu te-
siste inşa edilen feribotlardan ilki hizmete 
girdi, ikincisi de Haziran ayında işletmeye 
açılıyor. 

Turizm, her şehrimiz gibi Bitlis için de 
önemli bir gelir kaynağı olma potansiye-
line sahiptir. Nemrut Dağı Krater Gölünü 
turizme açarak, yeni bir imkânı şehrimizin 
hizmetine sunduk. Tarihi köprüleri resto-
re ederek, Bitlis’in geçmişini geleceğine 
bağladık. Ahlat’taki kümbetler ve tarihi 
mezarlıklar turizm için bir çekim alanı 
olacak.  

Şehrimizin içmesuyu problemini 2045 yı-
lına kadar çözdük. Hizan Koçluköy Barajı 
ve Güroymak Göletini hizmete aldık. 

Çiftçilerimize 15 yılda verdiğimiz tarımsal 
destek miktarı 423 milyon lirayı geçti. 

Aslında bu hizmetleri saatlerce saymak 
mümkün… Ama biz sadece yaptıklarımıza 
değil, yapacaklarımıza da bakıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde Bitlis’i, istihdamı teşvik 
etmeye yönelik yatırımlarla çok daha ileri-
ye taşımakta kararlıyız. Bunun için önce 
şu hususta anlaşmamız lazım. Bir olacağız, 
iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bunu 
başardığımızda önümüzde duracak hiçbir 
güç tanımıyorum. Bitlis’e güveniyorum. 
2019’da beni mahcup etmeyeceğinize ina-
nıyorum. 

Günümüz kutlu, kongremiz hayırlara vesi-
le olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Afrin’deki tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum, ruhları için birer Fatiha o-
kuyalım. Gazilerimize de şifalar diliyorum. 
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Sevgili Batmanlılar, AK Parti Teşkilatları-
mızın kıymetli mensupları, değerli dava 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefen-
diler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. Buradan, kabına sığma-
yan bu coşkulu salondan, tüm Batman’a, 
Batman’ın tüm köylerine, ilçelerine sevgi-
lerimi yolluyorum.

3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman’da 

olmanın, sizlerle muhabbet etmenin, öz-

lem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 

Havalimanından itibaren bizi coşkuyla 

karşılayan, muhabbetle bağrına basan tüm 

Batmanlı vatandaşlarıma en kalbi şükran-

larımı sunuyorum.

ÖSO’nun Kolunda Türk Bayrağı, 
PYD’nin Kolunda İse ABD 

Bayrağı Var

AK Parti Batman İl Kongresi | Batman | 3 Şubat 2018
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Bugün karşımda “Teröre hayır, kardeşliğe 
evet” diyen; iradesine, geleceğine, istikla-
line sahip çıkan bir Batman görüyorum. 
Maşallah Batman vefanın şehri olduğunu 
bir kez daha haykırıyor. Batman kardeşli-
ğin, dayanışmanın şehri olduğunu herkese 
ilan ediyor. Buradaki şu muhabbet tablosu 
dostlarımıza güven aşılarken, düşmanla-
rımızı da korku salıyor. Ben bu salondaki 
ve dışarıdaki siz yol arkadaşlarım başta ol-
mak üzere Batman’ın tüm vefakâr halkına 
şükranlarımı sunuyorum.

Özellikle 16 Nisan halkoylamasında yüzde 
60’ın üzerinde oranlarla Türkiye ortalama-
sını geçip Cumhurbaşkanlığı Sistemine “E-
VET” diyen Hasankefy, Gercüş ve Sason’a 
gönülden teşekkür ediyorum. Maalesef 
Batman genelinde arzu ettiğimiz, görmek 
istediğimiz rakamlara 16 Nisan’da ulaşma-
dık. Her ne kadar önceki seçimlere göre 
yukarı doğru bir sıçrama olsa da, 16 Nisan 
halkoylamasında Batman genelinde yüzde 
36,5’da kaldık. 

Biz ana muhalefet gibi sandıkta istediği so-
nucu alamayınca seçmeni suçlayan, hatta 
millete hakaret eden bir parti değiliz. Biz 
hiçbir zaman sıkıntıyı vatandaşlarımızda 
aramadık, onlarda görmedik. Sonuçlar ne 
olursa olsun önce kendimizi hesaba çek-
tik; eksikliği, hatayı, yanlışı kendimizde 
aradık. Aynı şekilde bölücü örgütün si-
yasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek, si-
lah zoruyla, şantajla, tehditle oy toplayan 
partilerden de olmadık. 40 yıllık siyasi 
hayatımızda, 15 yıllık iktidarımızda dai-
ma milletimizi ikna ederek, onun gönül 
dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun 

için seçimleri sandıktan önce gönüllerde 
ve zihinlerde kazandık. Milletimiz bizi so-
runlarına çözüm ürettiğimiz, halini hatırı-
nı sorduğumuz, kapısını çaldığımız, iline 
ve ülkeye hizmet ettiğimiz için bugünlere 
getirdi. Bizim lügatimizde yorgunluk, bık-
kınlık, atalet asla olmadı. Bizim siyasi ter-
biyemizde milletimize kırılma, küsme, da-
rılma da yoktur. 2002’den beri girdiğimiz 
tüm seçimlerde elde ettiğimiz onca başarı-
nın, onca seçim zaferinin sırrı işte burada 
saklıdır.

Rabbimiz, “İnsan için ancak çalıştığının 
karşılığı vardır” buyuruyor. Demek ki 
Batman’da çok daha fazla çalışmamız gere-
kiyordu. Demek ki sizlere kendimizi daha 
iyi anlatmalıydık. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sisteminin ülkemize ve Batman’a 
kazandıracaklarını burada daha iyi izah et-
meliymişiz. 2019 seçimlerine kadar eksik-
lerimizi gidererek, her zamankinden daha 
çok çalışarak, inşallah Batman’da hedef-
lediğimiz tabloyu yakalayacağız. Nitekim 
bugün bu yönde çok önemli bir adım atı-
yoruz. Batman İl Kongremizle AK Parti’yi 
2019 seçimlerine taşıyacak kadroları oluş-
turuyor; yeni bir heyecanla, ilk günkü aşk 
ve sevdayla yola revan oluyoruz. Bugün 
inşallah “2019 Seferimizin” Batman’daki 
ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Tam bir 
uhuvvet ikliminde gerçekleştirdiğimiz 
Batman il kongremizin şehrimize, parti-
mize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar Batman teşkilatlarımızda 
vazife yapmış tüm AK Parti emektarlarına 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şüp-
hesiz AK Parti’nin bugünlere gelmesinde 
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çoğu zaman ailesini, çocuklarını, işini ve 
ticaretini bir tarafa bırakarak gece-gündüz 
demeden fedakârca bu ülkeye ve millete 
hizmet eden o kardeşlerimizin her birinin 
emeği, alınteri ve gayreti vardır. Ahirete 
irtihal etmiş olan dava arkadaşlarımıza da 
Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. 
Bugün görevi devreden kardeşlerimize ül-
kem ve partim adına teşekkür ediyorum. 
Yeni sorumluluk üstlenen kardeşlerime de 
Yüce Mevla’dan başarılar diliyorum.

Türkiye, AK Parti’yle Beraber 
Özgürlük Siyasetiyle Tanıştı

Görev alsın-almasın davamıza gönül ver-
miş her bir kardeşimin 2019’a kadar dur-
durak bilmeden çalışması, koşturması 
gerekiyor. Şimdi buradan AK Kadroya 
soruyorum. 

Ana Kademe! 2019 için kapı kapı dolaşma-
ya hazır mıyız?

Hanımlar! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız?

Gençler! 2019 için kapı kapı dolaşmaya 
hazır mıyız? 

Maşallah, Barekallah… Allah nazardan, 
kem gözlerden saklasın… Rabbim yolumu-
zu, bahtımızı açık etsin…

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, AK Partiyle beraber yepyeni bir 
siyaset anlayışıyla tanışmıştır. Bunun adı 

özgürlük siyasetidir; hizmet, eser, proje 
siyasetidir. Türkiye, AK Parti döneminde 
daha önce telaffuz dahi edilemeyecek so-
runların üzerine cesaretle gitmiş, birço-
ğunu çözmüş veya hal yoluna koymuştur. 
Her ne kadar birileri kabul etmek istemese 
ve hatta rahatsız olsa da, bugün 15 yıl ön-
cesine göre daha hür, daha müreffeh, daha 
demokratik bir ülkeye sahibiz. Bu 15 sene-
de ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar 
sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet 
odaklarıdır. Millet, devlet ve demokrasi 
düşmanı yapılar dışında ülkemizdeki tüm 
vatandaşlarımızın, tüm inanç mensupla-
rının, tüm meşrep sahiplerinin özgürlük 
alanları genişlemiştir. On yıllar boyunca 
milletin kanını bir sülük gibi emen eski 
Türkiye’nin baronları dışında herkes bu 
durumdan memnundur. 

Yayınladıkları bildirilerle, sağa sola yaz-
dıkları mektuplarla Türkiye’yi yurt dışına 
şikâyet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısı-
nı biz çok iyi biliyoruz. Bunların, dillerine 
pelesenk ettikleri özgürlük, adalet, barış 
gibi kavramlarla en ufak bir alakalarının 
bulunmadığının farkındayız. Aydın, sa-
natçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü 
bu faşist güruhun asıl sıkıntısı, yetkinin 
ve iradenin kendi ellerinden çıkıp milletin 
eline geçmiş olmasıdır. Bunlar, daha önce 
sadece kendilerine peşkeş çekilen kaynak-
ların artık milletimize harcanmasından 
rahatsızdırlar. Batman gibi senelerce ih-
mal edilmiş illerimizin gelişmesi, bunların 
istismar alanlarını ortadan kaldırıyor. 

Şimdi sözü Batman’da yaptığımız hiz-
metlere getirmek istiyorum.  Batman’da 
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NATO’nun yaptığı bir havalimanı vardı. 
Peki, bir terminal binası var mıydı? Yoktu. 
Ama şimdi Batman, Türkiye’nin en mo-
dern terminal binalarından bir tanesine 
sahiptir. Bunu hangi iktidar yaptı? AK Par-
ti iktidarı yaptı. 

Batmanlı gençlerin dağa değil okula git-
mesi; işadamı, akademisyen, yatırımcı, 
sporcu, öğretmen, hâkim, doktor olması 
bunların asla işine gelmiyor. Dikkat edi-
niz; bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin 
vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik 
kızların namusuna musallat olurken, ço-
cukların eline silah tutuştururken, bunlar 
hiç itiraz etmediler. Çocukları zorla dağa 
kaçırılan anaların yürek dağlayan feryatla-
rını, bunlar hiçbir zaman duymadılar. Te-
röristler şehirlerimizi enkaza çevirirken, 
bunlar bir kez olsun ortaya çıkıp nümayiş 
yapmadılar, bildiri yayınlamadılar. Doğu 
ve Güneydoğu’daki vatandaşlarımız yıllar-
ca terör baskısı altında yaşarken, bunların 
aklına özgürlük demek, barış demek, hak, 
hukuk, adalet demek hiç gelmedi. Bugün 
de terör örgütü Afrin’den camilerimize 
saldırırken, camide namaz kılan vatandaş-
larımızı alçakça şehit ederken, yatağında 
uyuyan 17 yaşındaki genç kızlarımızı kat-
lederken bunların sesi çıkmıyor. Emperya-
listlerin uşağı olmuş teröristlere tepki gös-
termek yerine devlete, devletin güvenlik 
güçlerine, askerine, jandarmasına ve bun-
larla omuz omuza cephede mücadele eden 
Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar. Terör 
örgütünün propaganda bültenlerine çevir-
dikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları 
meslek odalarında, sabah-akşam ahkâm 
kestikleri televizyon ekranlarında hep aynı 
ikiyüzlülükle arzı endam ediyorlar. 

ÖSO, Mehmet’imle Omuz Omuza 
Mücadele Ediyor

CHP’nin terbiyesiz bir genel başkan yar-
dımcısı, Özgür Suriye Ordusu’na ‘terörist’ 
diyor.  Ama ÖSO,  “Biz Osmanlı, Türk dos-
tuyuz” diyor. Buna rağmen CHP’nin bazı 
ahlaksız temsilcileri, onları terör örgütüyle 
iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür 
Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim 
Mehmet’imle yan yana… Kolunda Türk 
Bayrağı var. Peki, PYD’nin kolunda ne var? 
Amerika bayrağı var. CHP işte budur. Ama 
benim halkım bunları görüyor, bunlara ge-
reken dersi en güzel şekilde verecektir. 

Kardeşlerim,

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için 
de meydanı kanı bozuklara bırakmayız. 
Bu topraklar, millete silah doğrultan dar-
becilere, sokakları savaş alanına çeviren 
vandallara,  eli kanlı terör örgütlerine ka-
lemşörlük yapan lümpenlere terk edile-
meyecek kadar mübarek yerlerdir. Ülke-
miz, senelerce milletin kanını emen eski 
Türkiye’nin haramzadelerinin tapulu malı 
değildir. Türkiye, Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, 
Laz’ı, Çerkez’i, Abazası, Boşnak’ı, Arnavut’u 
ve diğer tüm unsurlarıyla 81 milyon vatan-
daşımızın tamamınındır. Bu ülke, bir asır 
önce Çanakkale’de olduğu gibi, bugün de 
ciğerparelerini kına yakarak cepheye gön-
deren analarındır, babalarındır, eşlerindir, 
kardeşlerindir, yarenlerindir. Bu ülke;  “Ca-
nı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, et-
mesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 
diyen vatan aşıklarınındır.
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Adı, sanı, unvanı ne olursa olsun hiç kim-
senin, öyle cafcaflı kavramları kendine 
siper ederek, bu ülkede terör seviciliği 
yapmasına izin veremeyiz. Fikir özgürlü-
ğünün sınırları dünyanın her yerinde bel-
lidir. Hiçbir ülke, kendi vatandaşlarının 
kanını döken katil sürülerine ve bunlara 
kalkan olan sivil uzantılara müsamaha 
göstermez. Ülkemizin terör örgütlerine ve 
onların arkasındaki güçlere karşı yürüttü-
ğü istiklal ve istikbal mücadelesini gölge-
lemeye yönelik hiçbir eyleme izin verme-
yeceğiz. Marjinal örgütlerin adeta “Hücre 
evine” dönüşmüş kimi meslek odalarının 
sokakları karıştırmaya çalışmasına da asla 
müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz’da mil-
letimizin direnişi karşısında hayalleri suya 
düşen çevrelerin ne planladıklarını, kapalı 
kapılar arkasında hangi fitne kazanlarını 
kaynattıklarını çok iyi biliyoruz. Bugüne 
kadar olduğu gibi, 2019 öncesinde de, kirli 
ve kanlı senaryolarının tamamını sahiple-
rinin başlarına geçirmekte kararlıyız. Ne 
terör örgütlerinin ne de onlara piyonluk 
yapan sözüm ona siyasetçi, aydın, sanatçı 
görünümlü çetenin bizi hedeflerimizden 
uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. 

Erkeği-kadınıyla, genci-yaşlısıyla, her kö-
kenden, her meşrepten, her inançtan insa-
nımızla rabiamıza sıkı sıkıya sarılacağız. 
Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… 
Tek Devlet… Bugünümüzle beraber ge-
leceğimizi de işte bu dört sütun üzerinde 
hep birlikte inşa edeceğiz. Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Batmanlılar, 

Biz içerden ve dışarıdan yönelen tüm sal-
dırılara rağmen garip-gurebanın elinden 
tutmaya, yoksulun derdiyle dertlenmeye 
devam ediyoruz. “Halka hizmet hakka hiz-
mettir” emrini kendimize rehber kılarak, 
15 yıldır diğer vilayetlerimizle beraber 
Batman’a da hizmet götürmenin gayreti 
içerisindeyiz. Allah’a hamdolsun 15 sene-
dir heyecanımızdan, azmimizden, millete 
hizmet sevdamızdan hiçbir şey kaybet-
medik. 15 yıl önce nasıl bu vatana aşkla, 
tutkuyla bağlıysak, bugün de aynı hissi-
yatla bağlığız. Oy versin-vermesin tüm 
vatandaşlarımızı kucaklıyor, şehirlerimiz 
arasında ayrım yapmadan; dili, dini, etnik 
kimliği veya siyasi görüşünden dolayı hiç 
kimseyi dışlamadan ülkemize hizmet edi-
yoruz.

Hedefimiz, mazlumların sığınağı olan bu 
ülkeyi, inşallah 2023 yılında dünyanın en 
gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline ge-
tirmektir. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığı-
nı yapmış bu aziz milleti, en kaliteli, en ni-
telikli, en güzel hizmetlerle buluşturmakta 
kararlıyız.  Son 15 senede bu hedeflerimiz 
doğrultusunda, hamdolsun, çok ciddi me-
safe aldık.

IMF kapılarında para dilenen bir ülkeyi, 3 
kat büyüterek, bölgesinin ve dünyanın çe-
kim merkezi haline getirdik. İhracatımızı 
36 milyar dolardan, bu ay itibariyle 158 
milyar doların üstüne taşıdık. Böylece yeni 
bir rekor kırarak, yıllık bazda Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek ihracat rakamına 
ulaştık. Üzerinde bayrağımızı taşıyan pa-
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saportumuzun itibarını artırdık. Sağlıkta, 
ulaşımda, istihdamda, tarım ve hayvancı-
lıkta, turizmde ve daha birçok alanda ülke-
mizi 2002 yılında hayal dahi edilemeyecek 
seviyelere getirdik.

Batman’a 4 Bin 700 Konut 
Kazandırdık

Ülkemizin diğer 80 vilayetine yatırım ya-
parken, Batmanı da ihmal etmedik. 15 
yılda Batman’a 12 milyar lira tutarında ya-
tırım yaptık. Şehrimize 3 bin 628 adet ye-
ni derslik kazandırdık. Bugün 13 binden 
fazla öğrencisi olan Batman Üniversitesini  
kurduk.  15 bin seyirci kapasiteli stadyu-
mun inşasında sona geliyoruz. İki aya ka-
dar stadyumumuzu tamamlayıp, sizlerin 
hizmetine sunuyoruz. 

Aralarında 300 yataklı Batman Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 
de bulunduğu 3 adet sağlık tesisimizin ya-
pımı devam ediyor. 

TOKİ kanalıyla Batman’da son 15 yılda 4 
bin 700 konut kazandırdık. 

13 kilometreden devraldığımız bölünmüş 
yol uzunluğuna 132 kilometre daha ekle-
yerek, toplamda 145 kilometreye çıkardık. 
Batman-Hasankeyf- Gercüş- Midyat Yolu 
yeni projelerimiz arasındadır. 

Kendi sınıfında Türkiye’nin, dolgu hacmi 
ve gövde uzunluğu bakımından da dünya-
nın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve Hid-
roelektriktik Santrali, Batman’la beraber 

tüm bölgenin de prestij projesidir. Kurulu 
gücü 1.200 megavat olan Ilısu Barajı bitti-
ğinde yılda 4 milyar kilovatın üzerinde e-
nerji üreterek, ekonomiye yıllık 1,5 milyar 
lira katkı sağlayacak… Toplam maliyeti 8,5 
milyar lira olan barajın inşası tamamlan-
mak üzere…  Baraj inşası sebebiyle taşınan 
Ilısu Köyü’nün yeni konutlarını hak sahip-
lerine dağıttık. Hasankeyf ilçesini ise, böl-
ge mimarisine uygun şekilde yeniden inşa 
ediyoruz. Kamu binalarının inşaatlarını 
tamamladık. Hak sahipleri için geniş ve 
ferah yeni konutlar inşa ediyoruz. Ticaret 
merkezindeki 98 dükkân da tamamlandı. 
Yeni Hasankeyf ’i aynı zamanda bir kültür 
alanı haline getiriyoruz. Bu çerçevede yapı-
lan kültür parkı, müze, kapalı spor salonu, 
kütüphane, kültür yarımada bağlantı köp-
rüsü inşaatı tamamlandı. Baraj sahasında 
bulunan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, ilk 
defa uygulanan bir teknikle göl alanından 
çıkartılıp kültür parkına yerleştirildi. Zey-
nel Bey Türbesinin haricinde 6 eser daha 
taşınacak, 2 eser de yerinde korunacaktır. 
İnşallah bu çalışmaları sene sonuna kadar 
bitireceğiz.

Batman’da 337 bin dekar arazinin su-
lanmasına sağlayacak ve enerji üretecek 
Batman Barajını da tamamlayarak hiz-
mete aldık. Bütün illerimizde olduğu gibi 
Batman’da da şehrin uzun vadeli içmesu-
yu problemini çözüyoruz. 2014 yılında 
tamamladığımız “Zilek Kaynakları Sual-
ma Yapısı” ile “Zilek Kaynak Suları”, Ilısu 
Barajı gölalanı dışına alındı. Böylece bu 
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kaynaklar, Batman şehir merkezinin 2050 
yılına kadar olan içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir 
duruma getirildi. Bu suyu Batman şehir 
merkezine götürecek olan İçmesuyu İsale 
Hattının da projeleri hazır… Batman Çayı-
nı da ıslah ediyoruz… 

Son 15 yılda Batmanlı çiftçilerimize 520 mil-
yon lira tutarında tarımsal destek verdik. 

İnşallah bu hizmet seferberliğini önümüz-
deki süreçte de aralıksız sürdüreceğiz. Siz-
ler için çalışmaya, üretmeye, şehrimizi kal-
kındırmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Batman, Güneydoğu Anadolu bölgemizin 
en büyük 4’üncü şehridir. Elbette yaptı-
ğımız tüm bu yatırımlarla son 15 sene-
de Batman’ın çehresi değişmiş, şehrimiz 
adeta çağ atlamıştır. Ancak onca yatırıma 
ve teşvike rağmen, halen Batman’ın kimi 
alanlarda beklenen hamleyi gerçekleştire-
mediğini görüyoruz. Özellikle, istihdam, 
sanayi, kültür ve inanç turizmi noktasında 
şehrimiz sahip olduğu onca zenginliği, ne 
yazık ki fırsata dönüştüremiyor. Devletin 
özel sektöre yaptığı çağrı ve sunduğu teş-
vikler, onları ikna etmeye kâfi gelmiyor. 
Şu gerçeği artık hepimizin görmesi, kabul 
etmesi lazımdır. Özel sektörün katkısı, des-
teği ve girişimleri olmadan bir şehrin he-
deflerine ulaşması, arzu ettiği kalkınmayı 
yakalaması, işsizliği tamamen sorun ol-
maktan çıkarması son derece zordur.

Sizler, Bölücü Terör Örgütünün 
Tüm Tehditlerine Rağmen Dik 
Durdunuz

Terör kâbusu, uzun yıllardır bölgeye ilgi 
duyan yatırımcıları caydıran en önemli 
faktör olmuştur. İş makinalarının yakıl-
dığı, şantiyelerin ateşe verildiği, rızkının 
peşindeki işçilerin kalleşçe öldürüldüğü 
bir ortamda buraya ne yatırımcı, ne de tu-
rist gelir. Çünkü insanlar gidecekleri yerde 
öncelikle emniyet arar, güvenlik, huzur, 
istikrar arar. Devletimiz ve güvenlik güç-
lerimizle beraber hepimize önemli görev-
ler düşüyor. Bu süreçte, Batmanlı kardeş-
lerimle beraber tüm bölge halkına ciddi 
sorumluluklar düşüyor. Şayet Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yıllardır 
çözülemeyen kimi sorunların üstesinden 
gelmek istiyorsak, terör meselesini artık 
gündemimizden çıkarmamız gerekiyor. 
Son birkaç yılda hamdolsun devlet olarak 
bu noktada çok ciddi adımlar attık, büyük 
başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü-
nün güvenlik güçlerimizle sivil vatandaş-
ları karşı karşıya getirmeye dönük pro-
vokasyonlarına rağmen, bu mücadeleyi 
hukuktan, demokrasiden taviz vermeden 
yürüttük. Türkiye, bugün Afrin’de de tek 
bir sivilin kılına zarar gelmemesi için bü-
yük fedakârlıklarda bulunuyor. Güvenlik 
güçlerimiz, kimi zaman kendi canlarını 
tehlikeye atma pahasına, masumların za-
rar görmemesi için kılı kırk yarıyor.

Tabii burada, Batman’a da iki hususta te-
şekkürü borç biliyorum. Öncelikle PYD’de 
zulmünden kaçan on binlerce Suriyeli 
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kardeşine sahip çıktığı için tüm Batmanlı 
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 
Sizler ve birkaç yıldır burada yaşayan kar-
deşlerim, bölücü terör örgütünün karanlık 
yüzünü herkesten daha iyi biliyorsunuz. 
Bu terör örgütünün muhaliflerine nasıl 
davrandığına, kendine itaat etmeyenlere 
hangi zulümleri reva gördüğüne sizler ilk 
elden şahitsiniz.

Ayrıca Batman, 2015 senesindeki çukur 
eylemlerindeki duruşu sebebiyle de tak-
diri, teşekkürü hak ediyor. Sizler, bölücü 
terör örgütünün tüm tehdit, şantaj ve bas-
kılarına rağmen dik durdunuz, eli kanlı 
katilleri şehre sokmadınız. Batman’ın bu 
güzel sokaklarının hendeklerle, bombalı 
barikatlarla altüst edilmesine müsaade et-
mediniz.

İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma 
içerisinde mücadelemizi kararlılıkla yürü-
teceğimize inanıyorum.

Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık ol-
sun inşallah. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizlere Meclis çalış-
malarında başarılı ve verimli bir hafta ge-
çirmenizi temenni ediyorum. 

Yine önemli çalışmalarla dolu bir haftayı 
daha geride bıraktık. Geçtiğimiz Çarşamba 
günü, Savunma Sanayi İcra Komitesi Top-
lantısını, bu kurumun Cumhurbaşkanlığı-
na bağlanmasının ardından ilk defa kendi 
başkanlığımızda gerçekleştirdik.  Ülkemiz 
için son derece hayati öneme sahip gördü-
ğüm bu komitenin toplantılarını inşallah 
periyodik olarak yapacak, yürütülen ça-

Münbiç Topraklarını da Asil 
Sahiplerine Teslim Edeceğiz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 6 Şubat 2018
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lışmaları adım adım takip edeceğiz. Çar-
şamba günkü toplantıda, proje bedeli 9,4 
milyar dolar olan 55 savunma sanayi pro-
jesini görüşerek karara bağladık. 

Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli 
askeri operasyonlar yürüttüğümüz şu dö-
nemde, savunma sanayi projelerimiz çok 
daha kritik hale gelmiştir. Tamamlanan 
projeleri gözden geçirerek daha iyiye doğ-
ru götürmek, devam eden projeleri hızlan-
dırmak, gündemimizdeki yeni projeleri 
karara bağlamak için hızlı hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi ken-
dimiz kesmediğimiz takdirde, bize verilen 
bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hat-
ta şantaj malzemesine dönüştürüldüğü-
nü gördük. Biliyorsunuz, yakın dönemde 
Cumhurbaşkanlığı Korumalarına alınacak 
tabancalar konusunda böyle acı bir tecrü-
be yaşadık. İşlerine gelmeyince bize taban-
ca vermeyenlerin diğer silahlar konusun-
da nasıl bir tavır içinde olduğunu ve ola-
bileceğini, az-çok hepiniz tahmin edersi-
niz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin 
kendi imkanlarımızla üretme işini belirli 
bir düzeye getirmemiş olsaydık, şu anda 
ne halde bulunurduk, açıkçası düşünmek 
bile istemiyorum. Bunun için, son toplan-
tımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde 
tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirile-
bilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil 
durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan 
hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha 
çok zaman harcayacak, hatta gerekirse da-
ha çok para harcayacak, ama mutlaka ken-
di tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistem-
lerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul 

ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen 
uluslararası savunma sanayi kuruluşlarıy-
la işbirliğine elbette varız. Ama bu işbirliği 
asla hazır alım şeklinde olmayacak, tüm 
kritik unsurlarıyla bizim denetimimizde 
ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yü-
rüyecektir. 

Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen 
bir savunma sanayi sektörü vardır. Artık 
dünya devleriyle yarışabilecek hale gel-
miş milli kuruluşlarımızın yanında, yüz-
lerce, binlerce kendini bu işe adamış özel 
sektör firmamız, geceli gündüzlü çalışı-
yor. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, 
girişimcilerimiz her gün yeni başarılara 
imza atıyorlar. Daha dün denilebilecek 
kadar yakın zamana kadar “yapılamaz” 
denilen, “olmaz” denilen, “Mümkün de-
ğil” denilen nice proje ya tamamlandı, 
ya tamamlanma aşamasına geldi. Bu sek-
törde, ilk virajı başarıyla döndüğünüzde, 
sonrası daha kolay, daha hızlı ve daha he-
saplı hale geliyor. Ülkemizin bu seviyelere 
ulaşmasında emeği, alınteri olan herkese 
teşekkür ediyorum. Savunma sanayi sek-
töründe çalışan tüm girişimcilerimizden 
ve personelimizden çok daha büyük başa-
rıların müjdelerini beklediğimi özellikle 
ifade etmek istiyorum. 

Gençlerimize Daha Çok Ulaşmalı 
ve Nitelikli Hizmetler Vermeliyiz

Değerli arkadaşlar,

Perşembe günü TÜGVA’dan gençlerimizle 
birlikteydik. Gençlerimizin heyecanı, coş-
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kusu, sevgisi her seferinde bizi de adeta 
gençleştiriyor. Türkiye’nin 2053 ve 2071 
vizyonlarını gönül huzuruyla emanet ede-
ceğimiz bir gençliğin gelmekte olduğunu 
görmekten büyük bahtiyarlık duyuyo-
rum. Buna rağmen, gençler konusunda 
yapmamız gereken hala çok iş olduğunu 
da biliyorum. AK Parti Gençlik Kollarının 
1,5 milyon civarında olan üye sayısı, ana 
muhalefet partisinin toplam üye sayısın-
dan bile fazladır. Gençlere yönelik eğitim, 
kültür, spor, sanat, kişisel gelişim hizmet-
leri sunan sivil toplum kuruluşlarımızın 
ulaştıkları kişi sayısı, her yıl daha da artı-
yor. Bütün bunlar elbette önemlidir; ancak 
Türkiye’de 30 yaşın altında 38 milyonun 
üzerinde kardeşimizin bulunduğunu göz 
önüne aldığımızda, çalışmalarımızın ye-
terli olmadığını düşünüyorum. Bunun 
için gençlerimize hem daha çok ulaşma-
mız, hem de onlara her alanda çok daha 
nitelikli hizmetler vermemiz gerekiyor. 
Kamu kuruluşları kendi alanlarında, sivil 
toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında, 
parti gençlik teşkilatımız da kendi alanın-
da, ama hepsi de birbirini tamamlayacak 
şekilde, Asım’ın Nesli’ni yetiştirmenin gay-
reti içinde olmalıyız. 

Geçtiğimiz 15 yılda eğitimde, sporda, sos-
yal ve kültürel alanda yaptıklarımız, haya-
limiz olan gençliği yetiştirme konusunda 
bize gereken altyapıyı hazırlamıştır. Önü-
müzdeki dönemde işte bu altyapı üzerin-
de hayatın her alanında en donanımlı ve 
elbette manevi olarak da en iyi şekilde 
teçhiz olmuş bir gençliği yetiştirmek için, 
inşallah var gücümüzle çalışacağız. 

Gençler,

Cumartesi günü, Bitlis ve Batman il kong-
relerimizde, hem vatandaşlarımızla, hem 
teşkilatlarımızla hasret giderme imkânı 
bulduk. Tüm kongrelerimiz gibi, Bitlis ve 
Batman il kongrelerimiz de, adeta birer 
miting havasında geçti. Milletimizin, şe-
hirlere ayak bastığımız andan itibaren gös-
terdiği sevgi, teveccüh, muhabbet bize so-
rumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu 
gösteriyor. 

15 yıldır ülkeyi yönetiyor olmamıza rağ-
men, milletimizin bizden beklentileri asla 
azalmış değildir. Tam tersine, ülkemizin 
kat ettiği mesafeye uygun şekilde, taleple-
rin çıtası da yükselmiştir. Daha düne kadar 
sadece yol isteyen, su isteyen, baraj isteyen, 
konut isteyen, okul isteyen, havalimanı is-
teyen şehirlerimiz, bugün Türkiye ve hatta 
dünya çapında projelerin hayata geçirile-
ceği konuları dile getiriyor. Otomobilden 
uçağa, yazılımdan lojistiğe kadar her biri 
gerçekten çok önemli projelerin şehirleri-
miz tarafından böylesine sahiplenilmesi, 
geleceğimize daha bir umutla bakmamızı 
sağlıyor. 

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren bü-
yükşehirlerimizin kongrelerine de, inşal-
lah başlıyoruz. Böylece, Mart ayı sonuna 
kadar il kongrelerimizi tamamlamayı ve 
ardından büyük kongre hazırlıklarına baş-
lamayı planlıyoruz. Bu vesileyle bir kez da-
ha, il kongrelerimizde görev alan arkadaş-
larımıza başarılar diliyor, bayrak yarışında 
vazifelerini tamamlamış olanlara teşekkür 
ediyorum. 
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Kardeşlerim,

Önceki akşam başlayan ve dün gece geç sa-
atlerde Türkiye’ye dönüşümüzle neticele-
nen başarılı bir Vatikan ve İtalya seyahati-
miz oldu. Bu ziyaret, Türkiye’den Vatikan’a, 
rahmetli Celal Bayar’dan bu yana, 59 yıldır 
gerçekleştirilen ilk temas olması bakımın-
dan da ayrıca önemlidir. Vatikan’da Katolik 
dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva ile 
kapsamlı ve her iki taraf için de faydalı ol-
duğuna inandığım bir görüşme yaptık. Ku-
düs başta olmak üzere, bölgesel ve küresel 
meseleler hakkında fikir teatisinde bulun-
duğumuz Sayın Papa’nın ülkemizle yakın 
işbirliğine önem verdiğini gördük. Batıda 
giderek yükselen İslam karşıtlığı, kültürel 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığından duy-
duğumuz endişeyi Papa’yla paylaştık. 1 
milyar 200 milyonluk Katolik dünyası ile 
1 milyar 700 milyonluk İslam dünyasının 
İslamofobiya konusunda takınabilecekleri 
tavırla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
Aynı şekilde, asılsız Ermeni iddiaları ko-
nusunda hassasiyetimizi kendisine bir kez 
daha ve en üst düzeyde ifade etme imkânı 
bulduk. Papa Fransuva’nın bu meselede 
oldukça makul bir yaklaşım içinde olduğu-
nu belirtmek isterim. 

İtalyan ile Ticaret Hacmimizi 
İlk Etapta 30 Milyar Dolara 
Çıkartmayı Hedefliyoruz

Vatikan Devlet Sekreteri, yani Başbakanı 
Kardinal Parolin’i de kabul ettiğimiz Vati-
kan’daki programımızın ardından İtalya 
Cumhurbaşkanı Mattarella’yla bir görüş-

memiz oldu. Akabinde de  İtalya Başba-
kanı Paolo Gentiloni’yi kabul ettik. Görüş-
melerimizde ekonomiden yatırımlara, sa-
vunma sanayinden eğitime kadar geniş bir 
alanda ikili ilişkilerimizi değerlendirme 
imkanı bulduk. Avrupa Birliği üyelik süre-
cinden Libya, Suriye, Irak, Kıbrıs, Filistin 
meselesine kadar pek çok uluslararası ko-
nuyu kendileriyle ele aldık. Suriye’de ha-
len devam eden Zeytin Dalı Harekatı da, el-
bette gündemimizde önemli bir yer tuttu. 
Terörle mücadele konusunda, tüm Avrupa 
ülkeleri gibi, İtalya’dan da daha güçlü des-
tek beklediğimizi kendilerine ifade ettik.

İtalya, en güçlü ticari ilişkiye sahip olduğu-
muz ülkelerden biridir. Yıllık 20 milyar do-
lar ticaret hacmimiz var. Tabii biz bu tica-
ret hacminin, ülkelerimizin potansiyelini 
tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz. 
Bunun için, İtalyan dostlarımızla, ticaret 
hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolara, da-
ha sonra da çok daha yükseğe çıkarma ko-
nusunda mutabık kaldık. 

Nitekim, İtalya seyahatimizin son progra-
mı olarak, bu ülkenin önde gelen firmala-
rının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleş-
tirdik. Bu toplantıda, önce kendi görüşleri-
mizi ifade ettik, ardından da İtalyan firma-
larının değerlendirme ve taleplerini dinle-
dik. İtalyan firmalarının da ülkemize olan 
ilgilerinin artarak sürdüğünü görmekten 
memnuniyet duyduk. Gerçekten her ba-
kımdan olumlu ve verimli bir seyahat ger-
çekleştirdiğimize inanıyorum. Buradan 
bir kez daha misafirperverlikleri için Papa 
Fransuva ve mevkidaşım Cumhurbaşkanı 
Mattarella başta olmak üzere, tüm yetkili-
lere teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar,

Suriye’nin Afrin bölgesindeki bölücü terör 
örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak’ta 
başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu ba-
şarıyla sürüyor. Bu süreçte verdiğimiz şe-
hitlerimizin her biri yüreğimizi yakıyor. 
Ülkemiz topraklarına yönelik saldırılar-
da kaybettiğimiz sivil vatandaşlarımızın 
acısını asla unutmuyoruz. Rakam olarak 
ifade edilen her bir kaybımızın annesiyle, 
babasıyla, kardeşiyle, evliyse eşiyle, varsa 
çocuğuyla, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle 
başlı başına birer dünya olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Rabbimizin şehitler konusunda-
ki müjdeleri, en büyük teselli kaynağımız-
dır. İnancımıza göre şehitler ölmez, onlar 
diridirler, ancak biz kendilerini göremeyiz. 
Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımız-
la, her zaman olduğu gibi, bu operasyonda 
da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin 
yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. 
Aynı şekilde gazilerimize de her türlü des-
teği veriyoruz. Türkiye, bin yıldır olduğu 
gibi bugün de, şehitlerinin ve gazilerinin 
omuzlarının üzerinde istiklaline ve istik-
baline güvenle bakmayı sürdürüyor. 

Şimdi sizlere, Erzincan’da yaşayan 10 ya-
şındaki bir kız evladımızın şehitlerimiz i-
çin yazdığı şiirinden bir bölümü aktarmak 
istiyorum:

Oğlun şehit, çatma kaşını anne

Metin ol da dik tut başını anne

Gel, öp, kokla mezar taşımı anne

Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik

Eğilme kimseye tut başını dik

Bu duygular bizim için tanıdık bildik

Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız

Albayrak altında buluşacağız

Mahşerde birleşip sarılacağız

Akıtma gözünden yaşını anne

Evet… İşte böyle vatan evlatları olduğu sü-
rece, Allah’ın izniyle kimse bu ülkede bay-
rakları indiremez, ezanları susturamaz, 
özgürlüğümüze göz dikemez, sınırlarımız 
ötesinden bizi tehdit edemez. Çünkü biz 
Tek Millet diyerek, Tek Bayrak diyerek, 
Tek Vatan, Tek Devlet diyerek, kararımızı 
vermiş ve tüm dünyaya ilan etmişiz. Kim 
bunlara yan bakarsa yakasına yapışıp he-
sap sormak, icap ederse de 81 milyon tek 
vücut olarak tepesine binmek boynumu-
zun borcudur. Eğer onuru olmazsa, eğer 
kutsallarına sahip çıkacak cesareti ve gücü 
yoksa, bir topluluk nasıl millet olabilir, na-
sıl kendine bir gelecek inşa edebilir? Hal-
buki biz binlerce yıllık bir milletiz. Hem 
de, kurduğumuz devletlerle, bayraktarlı-
ğını yaptığımız medeniyetimizle, coğraf-
yamızda hiç bitmeyen mücadelemizle biz 
dünyanın sayılı milletlerinden biriyiz. 

Türkiye’nin Gücünü ve 
Kararlılığını Sorgulayamazlar

Türkiye’yi güya DEAŞ’la mücadele için 
diyerek topladıkları çapulcularla aynı ke-
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feye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü, kimin 
gerçekten devlet olduğunu yavaş yavaş 
görmeye başladı. Biz sabırlı bir millet ve 
sabırlı bir devletiz. Barış için, huzur için, 
kendimizle birlikte tüm dostlarımızın da 
güvenliği ve refahı için elimizden geleni 
yapmaktan çekinmeyiz. Fedakarlıkta üstü-
müze yoktur. Son 2 asrı, hep fedakarlıkla 
geçirdik. Gözümüzün önünde, yalanla, 
dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik 
sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik va-
tanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 
780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anla-
şılan o ki, birileri bunu da bize çok görüyor. 
Bizi öyle çok zorladılar ki, sonunda uyuyan 
devi uyandırdılar. Türk Milleti, üzerinden 
asırlık rehaveti atıyor, tozları silkeliyor, ru-
hunu ve bedenini tazeleyerek yepyeni bir 
döneme doğru ilerliyor. Bu gerçeği gören 
yüz milyonlarca kardeşimiz başarımız için 
dua ediyor. Çünkü onlar da asırlardır için-
de çırpındıkları sıkıntılarından kurtulmak 
için umutlarını bize bağlamış durumdalar. 
Türkiye’nin her başarısı, milyonlarca yü-
rekte yeni bir ümit kıpırtısı olarak dalga 
dalga büyüyor, yayılıyor. 

Kardeşlerim,

Büyük iddia sahibi olmak, bununla müte-
nasip imkan sahibi olmayı, o da çok çalış-
mayı gerektirir. Bugün Zeytin Dalı Operas-
yonunda askerlerimiz cesaretle ve kahra-
manca bir mücadele veriyorlarsa, bunun 
gerisinde Türkiye’nin hedeflerine ulaşa-
cağına olan inançları yatıyor. Can tatlıdır. 
Kimse canını öyle kolay kolay tehlikeye 
atmaz. Evlatlarımız sınırlarımız içinde ve 
dışında cansiperane bir mücadele yürü-

türken bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj, 
kendi ailelerinden başlayarak tüm milleti-
miz için daha güçlü, daha büyük, daha mü-
reffeh bir Türkiye’yi inşa etmekle sorumlu 
olduğumuzdur. 2023 hedeflerimize ulaş-
mak, bunun sadece ilk adımıdır. Yapacak 
çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz 
vardır. 

Eğer, ülkemizi dış politikadan ekonomiye, 
eğitimden sağlığa, savunma sanayinden 
tarıma kadar her alanda dengeli bir şekil-
de ileriye taşımazsak, iddialarımızı hayata 
geçiremeyiz. İşte o zaman da, geçmişte pek 
çok örneği olan karikatür devletlerden biri 
durumuna düşeriz. Bugün Türkiye, her-
hangi bir hususta kararlı bir irade ortaya 
koyuyorsa, gerisinde bunu hayata geçire-
bileceğine olan inancı ve güveni vardır. 
Ekonomide bunu ispat ettik. Diplomaside 
bunu ispat ettik. Terörle mücadelede bu-
nu ispat ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
operasyonlarında bunu ispat ettik. Artık 
hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye’nin gü-
cünü ve kararlılığını sorgulayamayacak 
hale gelmiştir. Biz hedeflerimize yaklaştık-
ça, ülkemizin bu duruşu daha da muhkem 
hale gelecektir. 

Koalisyon hükümetleri dönemini hatırla-
yın. Hani delikli 2,5 kuruşa muhtaç olduğu-
muz günleri hatırlayın. Eğer öyle olsaydık, 
bugün gerçekleştirdiğimiz Afrin Operasyo-
nunu, Fırat Kalkanı Harekâtını yapabilir 
miydik? Sınırdan bir tank bile giremezdi. 
Bize kimse SİHA ve İHA’ları vermezdi. Şü-
kürler olsun ki, bugün SİHA’ları ve İHA’ları 
kendimiz üretir hale geldik. Ayrıca bütün 
mühimmatlarımızı da üretiyoruz. 
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Afrin Harekâtında etkisiz hale getirilen te-
röristlerin sayısı 1000’e yaklaşıyor. Tabi şe-
hitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin 
bir de inancı var; onlar sevgili Peygambe-
rimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İşi 
sıkı tutuyoruz, Afrin’deki bu operasyonlar 
kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek. 
İdlib’le de gereken yapılacak.  

Tüm Hesaplar Türkiye, 
Rusya ve İran’ın Üzerine 

İkide bir bize şunu söylüyorlar: Harekâtı 
ne zaman bitireceksiniz? Ne demek ne za-
man bitireceksiniz? Bu soruyu soranlara 
diyorum ki; siz Afganistan’daki operasyon-
larınızı ne zaman bitirdiniz, siz Irak’taki 
operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 
sene oldu, hala oradasınız. 

Müttefiklerimiz doğruyu konuşmuyor-
lar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, şu 
anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. 
“Münbiç’ten çıkacağız” dediler. Oradan 
çıkmadıkları gibi, terör örgütü PYD, YPG 
ve PKK’yı getirdiler. Şimdi bize, “Münbiç’e 
gelmeyin” diyorlar. Biz, Münbiç toprakla-
rını asil sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim 
farkımız budur.

Biz, Amerika’ya geçmişte şunu da söyle-
dik: “Terör örgütleriyle birlikte hareket 
etmeyin. Eğer bu bölgede bir şey yapıla-
caksa, gelin NATO’daki müttefikiniz olan 
Türkiye’yle ortak hareket edin.” 

Eğer biz büyük devlet olacaksak, birileri-
nin canımızı acıtmasını istemiyorsak, bu 
topraklarda belirleyici olmalıyız. Şunu 

tekrar açıklıyorum: Bizim sorunumuz, gü-
neyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir. 
Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgüt-
leriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. 
Bu PYD’dir, bu YPG’dir, bu PKK’dır, bu 
DEAŞ’tır. Amerika diyor ki; “DEAŞ’ı temiz-
ledik.” Ee, temizlediysen niye hala burada-
sınız? 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu 
silahı ve mühimmatı neden terör örgütüne 
verdiniz? Kuzey Suriye’de bu silahların ne 
işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bi-
ze veriniz. Eğer “Bu silahları DEAŞ’la mü-
cadele için gönderiyoruz” diyorsanız, bu-
na bizim inanmamız mümkün değil. Çok 
açık, net bir şey var; sizin Türkiye, Rusya 
ve İran’a yönelik hesabınız var. 

Biz yerimizde dimdik duruyoruz ve dura-
cağız. Beşerin, faninin kader planı olduğu 
gibi, devletlerin de bir kader planı vardır. 
Biz kaderin üstündeki kadere inanıyoruz. 
İbn-i Haldun’un ifadesiyle, devletler doğar, 
büyür, ölür. Mevcut süreci bu kararlılıkla 
yürüteceğiz.

Cerablus’ta da, Afrin’de de kontrolümüz-
deki bölgelerde yaşam koşulları oluştur-
mak istiyoruz. Görüştüğüm liderlere de, 
Suriye’deki mağdur durumdaki insanlar 
için konutlar yapmayı teklif ediyorum. Şu 
ana kadar ülkemizde bulunan Suriye kar-
deşlerimiz için 30 milyar dolar harcama 
yaptık. Bay Kemal anlamasa da, bu yar-
dımları yapmaya devam edeceğiz. 

Tüm milletvekili arkadaşlarıma bu haftaki 
Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 

başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Ülkemizin sınırları boyunca büyük bir 
mücadele verdiği, uluslararası alanda 
riyakârlıkla ve yalanla bezenmiş saldırıları 
göğüslediği bir dönemde, sizlere çok önem-

“Bizi Vururlarsa Sert Karşılık 
Veririz” Diyenler, Ömürlerinde 

Hiç Osmanlı Tokadı Yememişler 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 13 Şubat 2018
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li görevler düşüyor. Türkiye Büyük Millet 
Meclis’i öyle sıradan bir kurum değildir. 
Burası, Kurtuluş Savaşını yönetmiş, Cum-
huriyeti ilan etmiş, ülkemizi demokrasiye 
geçirmiş, 15 Temmuz’da darbecilerin kar-
şısına kahramanca dikilmiş bir Meclis’tir. 
Bugün de ülkemizin ihtiyacı olan her alan-
da öncü ve örnek bir duruş sergileyen ga-
zi Meclisimizin tüm üyelerine, milletim 
adına teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 16 Nisan halkoylamasıyla 
kabul edilen yönetim sistemi değişikliği 
konusundaki dirayetli tutumuyla, ismine 
uygun bir şekilde önceliğinin millet ol-
duğunu göstererek, ayrıca bir takdiri hak 
etmiştir. Kahraman askerlerimiz sınırla-
rımız boyunca ve sınırlarımızın ötesinde; 
polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucu-
larımız sınırlarımızın içinde tarihi bir mü-
cadele yürütürken, Meclis’imiz de, reform 
gündeminden asla kopmadan, üzerine dü-
şenleri yerine getiriyor. 

Bugün aslında istihdamdaki gelişmeler-
den yatırım ortamının iyileştirilmesi konu-
sunda yapılan hukuki ve idari hazırlıklara 
kadar, reform gündemimizle ilgili husus-
ları sizlerle paylaşacaktım. Aynı şekilde, 
bugün Antarktika’da kurulacak Türk Üssü 
için çalışmalar yapmak üzere, bu uzak kı-
taya uğurlayacağımız bilim adamlarımızın 
çalışmalarından söz edecektim. Ancak, ya-
şadığımız dönemin öncelikleri, daha başka 
konuları milletimizle paylaşmamızı gerek-
tiriyor. Buradan öncelikle Zeytin Dalı Ope-
rasyonunda, Fırat Kalkanı Harekâtında ve 
Kuzey Irak’taki sınır ötesi operasyonlarda 
görev alan tüm güvenlik görevlilerimize 
başarılar diliyorum. 

Bu arada, sanılmasın ki Kıbrıs açıklarında-
ki doğalgaz arama ve Ege’deki kayalıklarla 
ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden ka-
çıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere 
yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs’ta ve 
Ege’de haddini aşanları yanlış hesap yap-
mamaları konusunda buradan ikaz ediyo-
ruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap ya-
panların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıy-
la, Zeytin Dalı operasyonuyla, çok yakında 
Münbiç’te ve diğer bölgelerde atacağımız 
adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da 
bozarız. Türkiye bir çadır devleti değildir. 
Asırlara baliğ olan bir devlet anlayışımız 
vardır. Bu devlet anlayışımızı bir kenara 
bırakarak, kimseye ‘buyurun’ diyemeyiz. 
Gereği neyse onu yaparız. Bir ölürüz, bin 
diriliriz; bu böyle bilinmeli. Savaş gemi-
lerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer gü-
venlik birimlerimiz bölgedeki gelişmeleri, 
gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma 
yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs 
açıklarında faaliyet yürüten yabancı şir-
ketlere, Rum tarafına güvenerek, hadlerini 
ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını 
tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim 
ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı gö-
rene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak 
kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektir-
mekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşma-
larla bölgeye sondaj gemileri getirmekle 
olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. 
Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımlar 
hiçbir netice getirmeyeceği gibi, sadece 
faillerini küçültür, seviyesizleştirir. Türki-
ye, tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası 
hukuktan gelen haklarının sonuna kadar 
takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse, 
Ege’deki, Kıbrıs’taki haklarımız da odur. 
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NATO Eşittir Amerika Birleşik 
Devletleri Değildir

Kardeşlerim,

Zeytin Dalı operasyonunun ne kadar ö-
nemli ve ne kadar doğru olduğu, bölgede 
attığımız her adımda bir kez daha karşımı-
za çıkıyor. Şayet biz bu operasyonu, olum-
suz iklim şartlarına rağmen şimdi değil de, 
mesela yazın başlatmış olsaydık, inşaatını 
yarım kalmış halde bulduğumuz o tahki-
matların her biri birer kaleye dönüşecekti. 
Bu operasyon sebebiyle hala ülkemizi suç-
layanlar ve bir an önce oradan çekilmemizi 
isteyenler, önce bölgedeki tünellere, kule-
lere, baştan aşağı silahlandırılmış köylere, 
her türlü silahla teçhiz edilmiş teröristle-
re bir baksınlar. Eğer, ortadaki görüntüye 
rağmen, tüm bu hazırlıkların ülkemize 
yönelik olmadığını iddia eden varsa, artık 
onlara söyleyecek sözümüz yoktur.

Türkiye’nin, alenen bir terör kuşatmasına 
maruz kalması karşısında gösterdiği ref-
leks, olabilecek en asgari tepkidir. Buna 
dahi tahammül edemeyenler, adeta bizden 
teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu 
nasıl NATO ortaklığıdır? Türkiye NATO ü-
yesidir. NATO’nun ilkelerine, hükümlerine 
Türkiye ne kadar uyuyorsa, Amerika’nın 
da o kadar uyması şarttır. Şunun bilin-
mesini istiyorum, NATO eşittir Amerika 
Birleşik Devletleri değildir. NATO’nun iç 
hukukuna, tüm üye ülkelerin uyması ge-
rekir. Senin terör örgütü saymadığın, hatta 
silahlarla donattığın YPG ve PYD NATO’da 
müttefikin olan bir ülkeye saldırıyorsa, bir 

NATO ülkesi olarak bu saldırıların karşı-
sında durman elzemdir. Çünkü NATO’nun 
hukuku bunu gerektiriyor.

İnatla YPG ve PYD’nin terör örgütü olma-
dığını savunuyorlar. Evvelki gün güvenlik-
ten sorumlu bir temsilcileri geldi. Şimdi 
Dışişleri Bakanları da gelecek ve tüm bu 
meseleleri masaya yatıracağız. Bütün ger-
çekleri açık, net olarak önlerine koyacağız. 
Bu iş hakka-hukuka uygun bir şekilde yü-
rümek durumundadır. Eğer hakka-hukuka 
uygun bir şekilde yürümezse, bunun adı 
‘müttefik’ veya ‘model ortaklık’ olmadan 
çıkar.

Kendilerine tehdit olarak düşündükleri ör-
gütlerin tepelerine, yüzlerce, binlerce, on 
binlerce kilometre öteden gelip binenler, 
Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde-
ki oluşumlara seyirci kalmasını talep ede-
mez. Güya DEAŞ’la mücadele için bölgeye 
çöreklenen herkes, şimdi DEAŞ’la bir olup 
Türkiye’ye karşı açılan cephede yer alıyor. 
Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğu-
nu, ne yaptığını, hangi işbirliklerin içine 
girdiğini, kime hangi imkânların sağlan-
dığını teker teker tespit ediyor, kaydediyo-
ruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini 
kullanma hakkı yoktur; çünkü hepsi de bu-
gün DEAŞ’la birliktedir. Suriye ve Irak’taki 
DEAŞ tiyatrosunun sonu gelmiştir. Bura-
dan tüm taraflardan, maskelerini indirip, 
zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımı-
za çıkmalarını talep ediyoruz. 

Bölücü örgütün mensuplarıyla yanyana 
poz verip de, “Biz bunların PKK’lı olduk-
larına dair bir işaret görmedik” diyenler, 
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kendileri kör veya aptal değillerse, art ni-
yetlidirler. Hele hele, “Bizi vururlarsa sert 
karşılık veririz” diyenlerin, ömürlerinde 
hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da 
çok açıktır. Türkiye’yi, canlarının istediği 
gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı 
yapıp hesap vermedikleri yerlerle karış-
tırıyorlarsa, çok yakında öyle olmadığını 
görecekler. 

Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef alma-
yacağız. Ama şimdiden ilan ediyoruz ki, 
hemen yanı başlarında duranlardan baş-
layarak gördüğümüz her teröristi de imha 
edeceğiz. İşte o zaman, sırtlarını sıvazla-
dıkları teröristlerin yanlarında bulunma-
salar kendileri için daha iyi olur. Çünkü 
teröristlerin yanlarında ne işleri olduğu-
nun izahını, en başta kendi kamuoylarına 
yapmaları oldukça zor olacaktır. Mademki 
takke düşmüştür ve kel görünmüştür, öyle 
bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da 
gelmiş demektir. 

Ben şu anda buradan, Amerika halkına 
sesleniyorum: Amerika’nın bütçesinden 
çıkan bu paralar, sizin cebinizden çıkan 
paralardır. Bu konuda Amerika halkının 
duyarlılığını da özellikle gündeme getir-
mek istiyorum. Zira şu anda milli bütçe-
den böyle bir paranın çıkması manidardır. 

Gölgesinde Doğduğumuz 
Bayrağın Altında Ölmek, Bizim 
İçin Şereflerin En Büyüğüdür

Değerli arkadaşlar,

Son dönemde yaşadığımız gelişmeler, ba-
zı hakikatleri bizimle birlikte dünyaya da 
tüm açıklığıyla göstermeye yetiyor. Karşı-
mızdaki teröristlerin görünürdeki PKK, 
PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C kimlik-
lerinin gerisindeki güçleri, artık hiçbir 
şüpheye mahal olmayacak derecede tanı-
yoruz. Bu terör örgütlerinin hepsinin de, 
parayla veya çeşitli çıkar ilişkileriyle alınıp 
satılan, ihtiyaç duyan herkesin tepe tepe 
kullandığı, işi bitince de buruşturup attı-
ğı veya bir başkasının kucağına bıraktığı 
zavallı yapılar olduğunu zaten biliyorduk. 
Ama onlarla baş etmeden asıl sorunları 
çözemeyeceğimiz de ortadadır. Anlaşılan 
o ki, bazıları, önce tüm olmazları deneme-
den, tüm hatalara düşmeden doğruyu bu-
lamıyor. Bu arayış döneminin maliyeti ise, 
herkes için çok ağır oluyor. 

Bununla birlikte şu gerçeği de görmek 
durumundayız. Hemen yanı başımızdaki 
koskoca bir coğrafyada, İkinci Dünya Sava-
şından sonraki en büyük paylaşım savaşı 
yaşanıyor. Büyük bir üzüntüyle ifade et-
memiz gerekiyor ki, birileri Türkiye’yi de 
bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak 
görüyor. Peşinen ifade edelim: Bizim kim-
seye verecek ne bir karış toprağımız, ne de 
bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladı-
mız vardır. Türk Milleti olarak bu toprak-
ları kanlarımızla yoğurarak vatan haline 
getirdik. Buradan başka bir vatanımız da 
yok. Hiç kimsenin bizi, çevremizdeki kimi 
toplumlar gibi, dünyanın dört bir yanına 
savurmasına izin vermeyeceğiz. Gölgesin-
de doğduğumuz bayrağın altında ölmek, 
bizim için şereflerin en büyüğüdür. İşte 
bu anlayışla milletimizle birlikte, Kurtuluş 
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Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve 
istikbal mücadelesini, aynı zamanda haysi-
yet ve onur savaşını yürütüyoruz. Ne diyor 
İstiklal Marşımız:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim: bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?”

Evet, biz bu dünyada böyle bir imanı bo-
ğacak bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Bi-
rileri burada sadece masa başında hazır-
lanmış projelerini uygulamaya çalışıyor 
olabilir. Biz ise, tüm gücümüzle, kalbimiz-
le, imkânlarımızla vatanımızı koruyor, ge-
leceğimizin müdafaasını yapıyoruz. Hiçbir 
çıkar, vatan savunmasından daha büyük 
bir ilham, daha büyük bir enerji, daha bü-
yük bir motivasyon kaynağı değildir. Onlar 
dünyevi çıkarlarından vazgeçmezken, biz 
nasıl olur da canımızdan aziz bildiğimiz 
vatanımızdan, ezanımızdan, bayrağımız-
dan, özgürlüğümüzden vazgeçebiliriz? 
“Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz” diyen 
bir milletin evlatlarının üstesinden gele-
meyeceği hiçbir mücadele yoktur. Dün 
çukur eylemlerinde ve hemen ardından 
Fırat Kalkanı’nda destan yazan kahraman-
larımız, bugün de Zeytin Dalı Harekâtında 
tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza 

atıyor. Rabbim evlatlarımızı esirgesin, ko-
rusun, muhafaza etsin. Rabbim düşmanla-
rımıza fırsat vermesin.

Bay Kemal, “PKK, YPG ve FETÖ 
Terör Örgütüdür” Diyemiyor

Kardeşlerim,

Bizim teröristlerin üstesinden geleceği-
mize, hepsini de sinsi bir şekilde gizlen-
dikleri inlerine gömeceğimize inancımız 
tamdır. Aynı şekilde bizim, teröristleri bes-
leyip semirterek üzerimize salanlarla baş 
etme konusunda da kendimize güvenimiz 
tamdır. Mücadelenin paradan, silahtan, 
sayıdan önce iman işi, inanç işi, yürek işi 
olduğunu bilen bir millet olarak, Allah’ın 
izniyle, gerekirse 7 düvelin de üstesinden 
geliriz. Bizi asıl üzen, içimizdeki ihanet şe-
bekeleridir. Bizi asıl yaralayan, içimizdeki 
gafillerdir, kuklalardır. FETÖ’nün, emni-
yet teşkilatımızda, adalet teşkilatımızda, 
ordumuzda, iş dünyamızda, sivil toplum 
kuruluşlarımızda yaptığı tahribatı, inanın 
bana 7 düvel bir araya gelse yapamazdı. 
Hamdolsun, bu büyük ihanet çetesinin 
üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Geçen her 
gün, bu hainlerin gerçek yüzü biraz daha 
ortaya çıkıyor. 

PKK dediğimiz örgüt, her ne kadar dış 
desteğe sahip bulunsa da, yıllarca kendi 
içimizde büyüyüp palazlanmış bir başka 
ihanet şebekesidir. Bölücü örgütün ülke-
mize ve milletimize zarar vermek, alçakça 
kan dökmek, insanlara hayatlarını zindan 
etmek dışında yaptığı başka hiçbir iş yok-
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tur. Sadece kötülük etmek, sadece insanla-
ra zulmetmek için kurulmuş bu örgüt, 34 
yıldır yakamızı bırakmıyor. Bölücü örgüt, 
önce Irak’ta, Kandil ve çevresinde yuvalan-
mıştı, şimdi de Suriye’de sınırlarımızın ta-
mamını kapatmayı hedefliyor. 

Bir grup siyasetçimiz ise, maalesef, bu örgüt-
lere adlarıyla, sanlarıyla, hak ettikleri şekilde 
“terör örgütü” bile diyemiyor. Şimdi ekranda 
da izlediğiniz gibi; ana muhalefetin başında-
ki zat, 2014 yılında, şu anda Suriye’de aske-
rimizi şehit eden, ülkemize her gün füzeyle, 
havanla saldıran YPG için “Terör örgütü de-
ğildir, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş 
bir oluşumdur” diyebilmiştir. 

Görüntülerde kimlerin olduğunu ve neler 
söylediklerini zaten çoğunuz sosyal med-
yadan biliyorsunuz. Ama bugün bir daha 
hafızalarınızı tazeleyelim, görün istedim. 
Zira tüm milletimizin bu gerçekleri bilme-
si gerekiyor. 

Şimdi de, kendisine sorulduğunda bir sürü 
“kem-küm”le cevap vermekte, şöyle göğsü-
nü gere gere, ağız dolusu bir “Evet, PKK da 
bir terör örgütüdür, YPG de bir terör örgü-
tüdür, FETÖ de bir terör örgütüdür, DHKP-
C de bir terör örgütüdür” diyememektedir. 
Bay Kemal,  kimi aldatıyorsun? Eğer sen-
de zerre kadar yürek varsa, siyasi ahlakın 
varsa açıkça dersin ki, “Bunlar birer terör 
örgütüdür.”

Utanmadan, şahsımla ilgili “Hiçbir zaman 
El Nusra’ya terör örgütüdür diyemedi” 
yalanını ortaya atıyor. El Nusra’nın terör 
örgütü olduğunu defalarca ifade ettim ve 

televizyonlar da yayınlandı. Ancak senin 
gözün var görmezsin, ağzın var hakikati 
söylemezsin. 

Çünkü sadece kendisinin değil, partisinde-
ki pek çok kişinin aksi yönde beyanları, aksi 
yönde duruşları var. Mesela, son kongrede, 
adeta ödüllendirilerek bizzat Genel Başka-
nı tarafından yeniden CHP Parti Meclisine 
seçtirilen birisi var. Bu kişi, şehitlerimizin 
ailelerinden özür dileyerek ifade ediyo-
rum, “Hayatta hiçbir şeyden tiksinmedim 
‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’den tiksin-
diğim kadar” diyor. Bu söylemler, CHP’nin 
cibilliyetinin gereğidir. Bunlar, camileri-
mizi ahırlara çevirenler değil mi? CHP’nin 
mazisi budur. 

Sadece bununla da kalmıyor, başka bir sü-
rü hezeyanlarının yanısıra, “Uykumdan 
uyandıran ezan için camiyi basıp imam 
mı keseyim” de diyor. İstanbul’a İl Başkanı 
yaptıkları bir başkası da, yine şehit ailele-
rimizden özür dileyerek ifade ediyorum, 
şunları yazıyor: “Ağlama oğlun şehit oldu.” 
Ne zaman, “Ulan gerzekler ben oğlumu şe-
hit olsun diye mi büyüttüm” dersek oğlu-
muz şehit olmayabilir. Bunların, eşi de yol-
suzluktan görevden alınan belediye başka-
nı olan bir milletvekilleri var, o da terörist 
cenazelerinde boy göstermesiyle meşhur. 
Kendisi, son kongreden sonra ödüllendiri-
lerek, Genel Başkan Yardımcılığıyla taltif 
edildi. Gerçi, CHP’de, her çeşidinden terör 
örgütünün cenazesinde boy gösteren epey-
ce milletvekili bulunuyor. 
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CHP Her Geçen Gün  
Daha da Marjinalleşiyor

Daha da ötesi, ana muhalefet partisinde, 
Türkiye bir başka ülkeyle karşı karşıya ge-
lirse safının karşı taraf olacağını açıklayan 
milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri var. Ki-
mi İran’ı, kimi Esed’i kendine ortak seçmiş. 
Yurt dışında ülkemizle veya dostlarımızla 
ilgili yapılan oylamalarda aleyhte oy kul-
lanan milletvekillerini biliyoruz. Yine bu 
partinin, her fırsatta hükümete karşı halkı 
sokağa çağıran, devletin güvenlik görevli-
lerine, savcılarına, hakimlerine, kendile-
rinden olmayan, kendileri gibi düşünme-
yen herkese ağız dolusu hakaretler eden 
nice milletvekillerini de biliyoruz. Daha 
15 Temmuz’a kurgu diyen, tiyatro diyen, 
kontrollü darbe diyen, şehitlerimize ve ga-
zilerimize hakaret eden nicelerini saymı-
yorum bile…

Yaşadığımız bu kritik süreçte, ülkemiz ve 
demokrasimiz adına en büyük şansızlığı-
mız, işte böyle bir ana muhalefete sahip 
olmamızdır.  Üstelik bu parti, zamanla 
kendini düzeltmek yerine, her geçen gün 
merkezden daha çok uzaklaşıyor, daha da 
marjinalleşiyor. Kendine çeki düven ver-
mek yerine, maalesef giderek terör örgüt-
lerinin elinde oyuncağa dönüşüyor.

Kardeşlerim,

CHP’nin adeta izini takip ettiği, HDP adın-
da bir de ikizi var. Bölücü terör örgütünün 
siyasi kolu gibi çalışan bu parti, eskiden 
beri kongrelerinde istiklal marşı çaldır-

mayan, Türk bayrağı astırmayan, her türlü 
ihaneti sergilemekten çekinmeyen bir fit-
ne kazanıdır. Nitekim, son kongrelerinde 
de benzer rezillikler yaşandı. İstiklal Mar-
şı söylenmeyen, yasak savma kabilinden 
bir küçük bayrağın dışında Türk Bayrağı 
olmayan bir kongre yaptılar. Kongrede 
konuşanlar, terör örgütüne selam gönder-
mekten, başka bir şey söylemeye fırsat bu-
lamadılar. Kongrelerine gelen otobüslerde, 
şehitlerimizin haberleri alındığında atılan 
sevinç naralarını, söylenen marşları, oyna-
nan oyunları medyada hep birlikte gördük. 

Bu parti, resmi hesabından, terör örgütü-
nün saldırılarını kast ederek, “Afrin’de bü-
yük bir direniş gerçekleşiyor” diyebilecek 
kadar zıvanadan çıkmış bir yapıdır. Ana 
muhalefetin başındaki “PYD terör örgü-
tü değil” der, yanındakiler “PYD’nin terör 
örgütü olduğuna dair elimizde bilgi yok” 
diye güzelleme yapar da, terör örgütünün 
partisi onlardan aşağı kalır mı?  İşte onlar 
da, kahraman ordumuza, kahraman Meh-
metçiklerimize işte böyle saldırıyorlar. Bu 
partinin yandaşları her fırsatta, kahraman 
Mehmetçiklerimiz kendi hayatı pahasına 
çocuklara, kadınlara, mazlumlara zarar 
gelmesin diye şehit olurken, ülkemizi sivil-
lere saldırmakla suçlamıştır. 

Tıpkı, ana muhalefetin Türkiye’nin terör 
örgütlerine yardım ettiği iftirasına destek 
olması gibi, bunlar da dünya kamuoyunu 
bu tür yalanlarla aldatmaya çalışıyorlar. E-
ğer Türkiye’nin sivillere, mazlumlara zarar 
vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i tek 
bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz 
üzerinde baş bırakmadan şimdiye çoktan 
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kontrol altına alırdık. Nitekim, bu zalimli-
ği yapan pek çok ülkenin olduğunu da bili-
yoruz. Ama biz zalim değiliz, asla olmadık, 
asla olmayacağız. 

Siviller zarar görmesin diye kendi hayatını ris-
ke atan ve şehit olan askerimizin asaleti karşı-
sında duygulanmayanın, gözyaşı dökmeye-
nin kalbi kurumuştur, ruhu çoraklaşmıştır. 

Dünyada, mazlumları korumak adına ken-
di hayatından vazgeçecek başka bir asker, 
başka bir Mehmetçik, başka bir kahraman 
yoktur. Merhum Aliya İzzetbegoviç, “Biz 
savaşı öldüğümüz zaman değil, düşman-
larımıza benzediğimiz zaman kaybederiz” 
diyor. Biz asla düşmanlarımıza benzeme-
yeceğiz. Çocukları, kadınları, biçare insan-
ları kendimize canlı kalkan yapmayacağız. 
Ne olursa olsun, onların arkasına sakla-
narak kirli bir savaş asla yürütmeyeceğiz. 
Her şey bittiğinde de, düşmanlarımızın 
alçaklıkları yanında, kendi içimizdekile-
rin ihanetlerini hatırlayacak, evlatlarımıza 
bunları da anlatacağız. Ne güzel söylemiş 
ozan: 

“Gün gidende ay gelende gel oğlum

Cihan yanar sen gülende gül oğlum

Bir yol vardır Hakk yoludur bul oğlum

Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum

…

Ez oğlum

Vatanına göz dikeni ez oğlum

Dostun kim düşmanın kim sez oğlum

Tarihini şerefinle yaz oğlum

… 

Senden gider sonsuzluğa yol oğlum

Dört bir yana salmalısın kol oğlum

Ekmeğini aç olanla böl oğlum

Haram yeme, Hakk uğruna öl oğlum”

Buradan bir kez daha Hakk uğruna son 
nefesini veren tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağ-
lığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. 
Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Değerli Afyonkarahisarlılar, kıymetli yol 
ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bura-
dan, Afyonkarahisar’ın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki, köylerindeki vatandaş-
larıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Afyonkarahisar teşkilatlarımızda vazife 
yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş 
olanlara Rabbim’den rahmet niyaz ediyo-
rum. Kongremizin şehrimiz için, Afyonka-
rahisar’ımızla birlikte ülkemiz, milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını temenni edi-

Ekonomimizi Çökertmeye 
Çalışanlara Rabia’mızla 

 Cevabı Vereceğiz

AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresi | Afyonkarahisar | 17 Şubat 2018
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yorum. Bugün görevi devreden dava arka-
daşlarıma partim adına teşekkür ediyor, 
bayrağı devralanlara da Yüce Mevla’dan 
muvaffakiyetler diliyorum.

Sözlerimin hemen başında 
Afyonkarahisar’a, 16 Nisan halkoylama-
sındaki yüzde 65’lik “EVET” oranı sebe-
biyle şükranlarımı sunuyorum. Halkoyla-
masından yaklaşık bir ay önce, 15 Mart’ta 
buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttu-
ğunuzu görüyorum. Milli mücadelenin 
şehri, kurtuluşun şehri, kuruluşun şehri 
Afyon, yola çıktığımızdan beri bizi hiç yal-
nız bırakmadı.

16 Nisan’da Afyon, bir kez daha kendisine 
yakışanı yaptı. Biliyorsunuz, AK Parti’nin 
temellerini, 17 yıl önce 14 Ağustos 2001 
tarihinde burada, Afyon’da atmıştık. İma-
ret Camiinde Cuma namazını kılıp çıktığı-
mızda, bizi “Başbakan Erdoğan” sloganla-
rıyla karşılamıştınız. Biz de sizin teveccü-
hünüzle seçimlerde birinci çıkarak önce 
Başbakan, ardından Cumhurbaşkanı ola-
rak ülkemize ve milletimize hizmet etme 
şerefine nail olduk. Bunun için Afyon’un 
gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. İşte şu 
karşıdaki kaleye nazire yapılarak yakılmış 
olan o güzel Afyon türküsünde ne diyor: 

“Karahisar kalesi yıkılır gelir
Zülüfler gerdana dökülür gelir
Bir yiğit de sevdiceğin alamazsa
Yaşları gözünden dökülür gelir
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme umudunu Gadir Mevladan
Ver elini garlı dağlar aşalım

Bayramlaşalım”

Evet, bizler, Gadir Mevla’mıza güvenerek 
17 yıldır ele ele verip nice karlı dağları, 
nice bitip tükenmez gibi gözüken ovaları 
aştık. Ülkemizi, yokluktan, yoksulluktan, 
umutsuzluktan çıkardık; ekonomisiyle, 
altyapısıyla, dev yatırımlarıyla, uluslara-
rası alandaki gücüyle fersah fersah ileriye 
taşıdık. Şayet, sadece son 4-5 yılda yaşadık-
larımız, eski Türkiye döneminde başımıza 
gelmiş olaydı var ya, inanın bana halimiz 
haraptı. Biliyorsunuz o eski Türkiye; Eko-
nomisi 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla 
krize sokulabilen… Siyasetinin dengeleri 
3-5 demeçle hemen bozuluveren… Diplo-
matik alanda aba altından sopa gösterile-
rek sindirilen… Demokrasisi darbecilerin 
süngülerinin ucunda sallanan… Vesayet 
güçlerinin pençesinde inim inim inleyen… 
Vatandaşının hizmeti mumla aradığı ama 
bulamadığı…  Velhasıl, neresinden tutsa-
nız elinizde kalan bir ülkeydi. 

Mazlumlara Açtığımız 
Kollarımızı Hiçbir Zaman 
Kapatmayız

Biz işte bu Türkiye’yi, milli gelirde dünya-
nın 17’nci, satın alma paritesine göre ise 
13’üncü ülkesi haline getirdik. Dünyadaki 
en büyük 10 projenin 6’sının yürütüldüğü 
bir ülke olarak, sadece bölgemizin değil, 
dünyanın en önemli güçlerinden biri olma 
yolunda ilerliyoruz. 

Uluslararası alanda, uğradığımız tüm 
haksızlıklara, adaletsizliklere, maruz kal-
dığımız tüm saldırılara rağmen, sadece 
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kendimiz dimdik ayakta kalmakla yetin-
medik, dostlarımız için de umut kaynağı 
haline geldik. İnsani kalkınma yardımları 
bakımından dünyanın 2’nci, milli gelire 
kıyasla ise ilk sıradaki ülkesi olarak, gönül 
coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize el 
uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kendisiy-
le birlikte, tüm dostlarının, kardeşlerinin, 
tüm insanlığın iyiliğini, güzelliğini, huzu-
runu, refahını isteyen bir ülkeyiz. Çünkü 
biz Türkiye’yiz. Onun için, bilerek bir ma-
suma zarar vermektense kendi hayatımı-
zı tehlikeye atmayı göze alırız. Onun için, 
mazlumlara açtığımız kollarımızı hiçbir 
zaman kapatmayız. Onun için, maziden 
atiye giden bu uzun yolculuğumuzun asla 
bir son durağı yoktur. Rabbime, bana böyle 
bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için 
ne kadar şükretsem azdır. 

Kardeşlerim,

Bu ülkeye, tıpkı sizlerin istediği gibi Baş-
bakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet 
ettiğimiz 15 yıl boyunca, Allah’ın lütfuyla, 
gerçekten çok büyük başarılara imza attık. 
Biz, kerameti kendinde görenden değiliz, 
hele hele kerameti kendinden menkul o-
lanlardan hiç değiliz. Milletle birlikte çık-
tığımız bu yolda, her başarımızın ardında 
milletimizin desteği ve duası olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Tabii, ülkemiz büyürken, 
gelişirken, güçlenirken, Afyonkarahisar da 
bundan nasibine düşeni almıştır. Bugün 
Afyon, büyükşehir olma sınırına gelmiştir. 
Yetişirse 2019’da, en geç bir sonraki seçim-
de, inşallah Afyonkarahisar Büyükşehir 
statüsüyle yoluna devam edecek. 

Şimdi Mehmet’imizle beraber Afrin’e yü-
rüyoruz. Korkaklar zafer anıtı dikemez. 
Mehmet’im Afrin’e giderken ne diyor, “Dü-
ğüne gidiyoruz, hedef Kızıl Elma.” Kızıl El-
ma sonsuzluktur. O, İ’lay-ı Kelimetullahtır. 

Afyonkarahisar’ın Şehrin bugünlere gel-
mesinde, geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 
18 milyar liralık yatırımın çok önemli pa-
yı bulunuyor. Mesela eğitimde, 2 bin 319 
yeni derslik yaparak, üniversitemizi büyü-
terek, 11 bine yakın yatak kapasiteli yeni 
yurtlar inşa ederek geleceğimizi emanet 
edeceğimiz evlatlarımıza hizmet ettik. 

Ayrıca Afyon’a 15 bin seyirci kapasite-
li yeni bir stadyum yaptık. İnşası süren 
spor merkezini de birkaç aya kadar ta-
mamlıyoruz. 

Sağlıkta, aralarında biri 400 yataklı, biri 
100 yataklı devlet hastaneleri ile 300 ya-
taklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin 
de bulunduğu toplam 40 adet tesisi şehri-
mize kazandırdık. Şehirdeki hastanelerin 
yatak kapasitelerini, neredeyse iki katına 
çıkardık. 

Toplu konutta, 8 bin 328 konut projesiyle 
Afyon’un adeta çehresini değiştirdik. Ula-
şımda, 5,4 milyar liralık yatırımla, Afyon’u 
gerçek anlamda yolların kavşağı haline 
getirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 54 
kilometreden 545 kilometreye çıkartarak, 
yolculukların güvenli ve konforlu şekilde 
sürdürülmesini sağladık. Halen 5 ayrı bö-
lünmüş yol projesinin inşası da sürüyor. 
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Afyon-Ankara Hızlı Tren Hattını 
2019’un Eylül’ünde Açıyoruz

Demiryolu ulaşımının, Afyon tarihinde 
ayrı bir yeri bulunuyor. Bunun için şehir-
deki tüm demiryollarını yeniledik, gar 
binasını restore ettik. Hızlı tren hattının 
inşası, etap etap sürüyor. Afyon’u, bir ta-
raftan İzmir’e, diğer taraftan Ankara’ya 
ve oradan Türkiye’nin her yerine bağla-
yacak hızlı tren hattıyla birlikte şehrin 
ulaşımında yepyeni bir dönem açılacağı-
na inanıyorum. Eskişehir, Konya, Ankara 
ve İstanbul’un yaşadığı kolaylığı, inşallah 
önümüzdeki yıldan itibaren Afyon da ya-
şamaya başlayacak. Allah’ın izniyle, Af-
yon-Ankara hattını, 2019’un Eylül’ünde, 
Afyon-İzmir hattını ise bir sonraki yıl hiz-
mete açıyoruz.

Zafer Havalimanındaki hızlı tren istasyo-
nu, şehrin havalimanına olan ulaşımını da 
kolaylaştıracaktır.

Bu dönemde inşa edilen 35 barajı ve 21 
gölet ile sulamaya açılan 528 bin dekar a-
raziyi, Veysel hocamızın memleketine hiz-
metleri olarak görüyoruz. İnşası süren 12 
baraj, 5 gölet ve 18 sulama projesi tamam-
landığında, hem içmesuyu, hem de sulama 
bakımından Afyon, bir kez daha çağ atla-
yacak. Afyon’un içinden geçen Akarçay, 
yılların ihmali ve yanlışları sebebiyle, sizin 
deyiminizle Kokarçay haline dönüşmüştü. 
Şimdi burası, çevresinde mesire yerleri, 
gezinti alanları, tekne turlarıyla bambaşka 
bir görüntüye kavuştu. 

Aslında anlatacak daha çok hizmet var. Bu-
rada sadece, şöyle ana başlıklarını ifade et-
tiğim bu hizmetleri, önümüzdeki dönem-
de katlayarak sürdürmek istiyoruz. 

2019’da yapılacak olan hem mahalli se-
çimlerde, hem milletvekilliği ve Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde Afyon’dan yine 
güçlü bir destek bekliyoruz. Afyon’a geriye 
düşmek yakışmaz, hep ileriye gitmek yakı-
şır. Onun için sizlerden 2019 seçimlerinde, 
yüzde 65’in çok daha üzerinde bir oy oranı 
bekliyorum. 

Ana Kademe! 

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya var mı-
yız?

Hanımlar!

2019’a kadar ayak basmadık yer bırakma-
maya var mıyız?

Gençler!

2019’a kadar almadık gönül bırakmamaya 
var mıyız?

Maşallah… Afyon şimdiden kararını ver-
miş…

Kardeşlerim,

Her fırsatta söylüyorum, burada bir kez 
daha tekrar ediyorum. AK Parti, kaderi 
milletimizin kaderiyle bütünleşmiş, içiçe 
geçmiş bir partidir.  Bizim her başarımız 
ülkemizin başarısıdır, milletimizin başarı-
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sıdır. Bizim her başarısızlığımızın da, ülke-
mize ve milletimize bir bedeli vardır. İşte 
bu anlayışla, sorumluluğumuzun sadece 
kendimize, sadece ilçemize, ilimize değil; 
ülkemizin ve milletimizin tamamına oldu-
ğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütme-
miz gerekiyor. Yaşadığımız her hadise, bize 
sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez 
daha hatırlatıyor. Türkiye, sınırları içinde, 
sınır boylarında ve uluslararası alanda ver-
diği tarihi mücadelede, attığı her adımla 
biraz daha güçlenerek, biraz daha mevzi 
ve imkan kazanarak yoluna devam ediyor. 

Bu mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir 
şekilde sürdürülebilmesi, en başta biz-
lerin görevlerimizi hakkıyla yapmamıza 
bağlıdır. Mahalle ve sandık temsilcisinden 
genel merkez yönetimine kadar tüm AK 
Parti kadroları, milletimizin desteğini da-
ha güçlü şekilde almak için, gecesini gün-
düzüne katmak zorundadır. En küçük bir 
zayıflığın, en küçük bir belirsizliğin nelere 
mal olabileceğinin işaretlerini zaman za-
man hep birlikte gördük, yaşadık. Bizim 
zayıflığımızı Türkiye’nin zayıflığı olarak 
görüp, hemen akbabalar gibi ülkemizin 
üzerine çullanmaya çalışanlara, inşallah 
fırsat vermeyeceğiz. 81 milyon vatanda-
şımıza vefa borcumuzu ancak bu şekilde 
ödeyebiliriz. Seçimlerde, tüm iftiralara, 
tüm kafa bulandırmaya yönelik ithamlara 
rağmen bizi destekleyen vatandaşlarımıza 
olan minnettarlığımızı ancak böyle öde-
yebiliriz. Sınır boylarında ve sınırlarımız 
ötesinde “Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz, 
bizi beklemeyin” diyerek canları pahasına 
istiklalimiz ve istikbalimiz için çarpışan 
kahramanlarımıza borcumuzu, ancak da-
ha çok çalışarak ödeyebiliriz. 

Lozan’daki Kazanımlarımızı 
Unutmadığımız Gibi, 
Kayıplarımızı da Unutmadık

Genelkurmay Başkanından rütbesiz erine 
kadar her mensubunu birer Mehmetçik o-
larak gördüğümüz kahraman ordumuzun 
gazası mübarek olsun diyor, hepsine de 
selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderi-
yoruz. Peygamberimize hürmeten taşıdık-
ları Mehmetçik isminin hakkını vererek, 
mücadele eden askerlerimize başarılar 
diliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. İnşallah Rabbim yar ve yardım-
cıları olsun. Bu sabah itibariyle 1595 terö-
rist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmet’imiz 
ve 60 Özgür Suriye Ordusu askeri olmak 
üzere toplam 91 şehidimiz var. Rabbim yar 
ve yardımcıları olsun. 

Eskiler, “Zor oyunu bozar” derler. Biz, 
dostluğun, müttefikliğin, ortaklığın, dip-
lomasinin tüm yöntemlerini denedikten 
sonra bu operasyonlara karar verdik ve 
uyguladık. Hala önceliğimiz ve tercihimiz, 
meseleleri konuşarak, müzakere ederek, 
karşılıklı hassasiyetleri ve çıkarları dikka-
te alarak çözmekten yanadır. Bu yöntem, 
tüm ülkelerle olan ilişkilerimiz için geçer-
lidir. Biz ne karnından konuşanlardan ne 
de lafı eğip bükenlerden olduk. “Dost acı 
söyler” prensibince doğru bildiklerimizi 
daima muhataplarımıza ifade ettik. Her 
zaman açık sözlü olduk, bize de açık sözlü 
olunmasını istedik. 
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Bakınız, geçmişte ve kimi konularda halen 
İran’la, Irak’la, Rusya’yla, Yunanistan’la, 
Amerika’yla, Avrupa ülkeleriyle çeşitli an-
laşmazlıklarımız, çeşitli görüş ayrılıkları-
mız olmuştur. Ne zaman bunları, Allah’ın 
insanlara en büyük lütfu olan akılla, di-
yalogla, konuşmayla çözdüysek, hepimiz 
kazandık. Ne zaman bu meseleler siyasi 
ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya 
yol açtıysa, hep birlikte bedel ödedik. He-
le hele konu çok daha ciddi çatışma alan-
larına taşındığında, bunun bedeli gelecek 
nesillere sari şekilde ortaya çıkıyor. Birinci 
Dünya Savaşı’ndaki, Kurtuluş Savaşı dö-
nemimizdeki acılarımızı ve kayıplarımızı 
unutmadık. Ama o dönemde edindiğimiz 
tecrübeleri de unutmadık. Lozan’daki ka-
zanımlarımızı unutmadığımız gibi, kayıp-
larımızı da unutmadık. İkinci Dünya Sava-
şı sonrasında uluslararası toplumla bütün-
leşme yolunda attığımız adımları unutma-
dığımız gibi, bizi önce oyalayan ve sonra 
dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün 
de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen 
destekleri olduğu gibi, yapılan gizli-açık 
ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen 
riyakârlıkları da elbette unutmayacağız. 

Devletler arasındaki ilişkilerin, mutlak 
dostluk veya mutlak düşmanlık değil, or-
tak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerekti-
ği gerçeğinden hareket ediyoruz. Bizimle 
ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere 
musafaha için ellerimiz daima açıktır. Ge-
leceğimizi karatmak isteyenlere ise, aynı 
ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi ka-
çınılmazdır. 

Ne diyor Koç Köroğlu: 

“Daima böyledir dünyanın işi

Kişi ettiğini bulur demişler

İstersen eylik et istersen kemlik

Ettiğin başına gelir demişler

Çeken bilir daim derdi firağı

Söndürmek olur mu yanan çırağı

Sakın bir kimseye kurma tuzağı

Kişi ettiğine düşer demişler”

Evet, herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep 
iyilik ettik, iyilik peşinde koştuk… Kendi-
mizle birlikte tüm dostlarımızın, kardeşle-
rimizin, cümle insanlığın iyiliğini istedik. 
Biz Rabbimizden bunun ecrini umuyor, 
diliyoruz; bize tuzak kuranların da kendi 
tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz. 

15 Yılda Yaptıklarımızı, Daha 
Önceki Dönemlerin Eksiklerinin 
Telafisi Olarak Görüyoruz

Kardeşlerim,

İyi niyetli olmak, hazırlıksız olmak demek 
değildir. En iyisini umacak, ama en kötü-
süne hazırlıklı olacağız. Geçtiğimiz 15 yıl-
da yaptıklarımızı, daha önceki dönemle-
rin eksiklerinin telafisi olarak görüyoruz. 
Temel altyapı hizmetlerinin tam olarak 
verilemediği bir ülkenin geleceği için bü-
yük vizyonlar ortaya koyması hayaldir. 
Ülkemizin, işte bu kritik noktayı aşmasını 
sağladığımıza inanıyoruz. Şimdi, elimizde-
ki bu büyük imkanın üzerinde asıl özledi-
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ğimiz, asıl hedeflediğimiz büyük ve güçlü 
Türkiye’yi inşa etme zamanıdır. 2023 he-
deflerimiz, büyük ve güçlü Türkiye hede-
finin ilk durağıdır. Dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmuş, savunma sa-
nayi başta olmak üzere, stratejik tüm üre-
timlerini kendisi yapabilir duruma gelmiş 
Türkiye’nin önünde yepyeni bir ufuk açılı-
yor. Bu ufuk, 2053 ufkudur. Bu ufuk, 2071 
ufkudur. 

Nasıl, İstanbul’un fethiyle, sadece kendi-
miz değil, tüm insanlığı yeni bir çağa sok-
tuysak, inşallah, 2053’te öyle bir atılımı 
gerçekleştireceğiz. Nasıl, Malazgirt’te kapı-
larını açtığımız Anadolu’yu bin yıldır yur-
dumuz olarak sahiplendik ve koruduysak, 
inşallah 2071’de bu gücümüzü tüm gönül 
coğrafyamızı kucaklayacak şekilde geniş-
leteceğiz. Bunun için şu dört ilkeye sıkı 
sıkı sarılmamız gerekiyor. Tek Millet…Tek 
Bayrak…Tek Vatan…Tek Devlet… Eğer bu 
dört ilkeden taviz vermezsek, tüm hedefle-
rimize ulaşırız. Şayet bu bütünlüğü koru-
yamazsak, Allah muhafaza, şu anda çev-
remizde gördüğümüz kötü örneklerden 
daha beter duruma düşeriz. Ekonomimizi 
çökertmeye çalışanlara Rabia’mızla cevabı 
vereceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda 
önemli bir imtihan olarak gördüğüm 2019 
seçimlerinde de Afyon’a güveniyorum. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
kongremizde görev alacak arkadaşlarımı-
za Rabbim’den başarılar diliyorum. Bu ya-
rışta bayrağı devredecek arkadaşlara, yap-
tıkları hizmetler için gönülden teşekkür 

ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Allah’a emanet olun.
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Sevgili Eskişehirliler, AK Parti Teşkilatla-

rımızın kıymetli mensupları, değerli dava 

arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefen-

diler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en 

kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 

selamlıyorum.

İl kongremiz vesilesiyle bir kez daha Yu-
nus Emre’nin şehri Eskişehir’de olmanın 
bahtiyarlığını, memnuniyetini yaşıyorum. 
Buradan, bu muhteşem salondan tüm 
Eskişehir’e, Eskişehir’in ilçelerindeki, ma-
hallelerindeki bütün kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Türkiye, Kendi Hedefleri 
Yanında, Küresel Adalet 

Mücadelesinin de Sancaktarıdır

AK Parti Eskişehir İl Kongresi | Eskişehir | 17 Şubat 2018
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Sözlerimin hemen başında Eskişehir’in 
değerleri olan Şeyh Edebali’yi, Hoca 
Nasreddin’i, Seyitgazi’yi, Aziz Mahmut 
Hüdai’yi, Hasan Polatkan’ı rahmetle yâd e-
diyorum. Demokrasi’nin şehri Eskişehir’de, 
bundan 70 sene önce, 1948 senesinde ilk 
mitingini Çifteler’de yaparak demokrasi 
mücadelesini başlatan, ömrünü milletine 
hizmete adayan Adnan Menderes’i de ta-
zimle, şükranla anıyorum. Bu millet, onu 
ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmaya-
cak… Elbette bu millet, darbe günü sevinç 
naralarıyla sokaklarda nümayiş yapanları 
da unutmayacak... İnşallah bu millet siya-
setçilerini, ülkeye hizmet aşkıyla yanan 
idarecilerini bir daha darbe heveslilerine 
kurban vermeyecek…15 Temmuz gecesi 
olduğu gibi gerekirse canı pahasına, 251 
evladı pahasına meydanı cuntacılara bı-
rakmayacak…

Ben bir kez daha vatanımız,  bağımsızlı-
ğımız ve demokrasimiz için bedel ödeyen 
tüm Eskişehirli kahramanlara şahsım, ül-
kem ve milletim adına minnettarlığımı 
ifade diyorum. Terörle mücadelede kay-
bettiklerimiz başta olmak üzere tüm şehit-
lerimize Yüce Mevla’dan rahmet ve mağ-
firet diliyorum. Bugün bizi bir kez daha 
sevgiyle, heyecanla, Eskişehir’e yakışır bir 
muhabbetle bağrına basan tüm vatandaş-
larıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah bugün Eskişehir kabına sığmı-
yor, destan yazıyor. Eskişehir 2019 için 
adeta “Ben hazırım” diye haykırıyor. Böyle 
asil, böyle vefakâr, böyle kalender bir mil-
letin evladı olduğum için Rabbime şükre-
diyorum. Âşık Yunus ne güzel söylemiş…

“Hak’tan gelen şerbeti, 

İçtik elhamdulillah. 

Şol kudret denizini, 

Geçtik elhamdulillah.

Kuru idik yaş olduk, 

Kanatlandık kuş olduk. 

Birbirimize eş olduk, 

Uçtuk elhamdulillah. 

Balım Sultan ilinden

Şeker damlar dilinden

Dost bağının yolundan

Geçtik elhamdülillah

Dirildik, pınar olduk.

İrkildik, ırmak olduk.

Artık denize dolduk.

Taştık elhamdülillah...”

Bizler de “Dilinden şeker damlayan” siz 
gönül dostlarımızla, Eskişehirli kardeşle-
rimizle beraber olduğumuz için “elhamdü-
lillah” diyoruz.

Kongrelerimizde Hem 
Kadrolarımızı Yeniledik, Hem de 
Kardeşliğimizi Tahkim Ettik

Kongremizin teşkilatımız için, Eskişehir 
için, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz 
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için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bu güzel birlikteliğimizin, her geçen gün 
gelişen, kalkınan, adeta hızlı trende ve 
ulaşımda Türkiye’nin kavşak noktası olan 
Eskişehir için yeni bir dönemin kapılarını 
aralamasını ümit ediyorum. Eskişehir İl 
Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kurul-
duğu günden bugüne kadar partimizin ça-
tısı altında emek vermiş tüm kardeşlerimi, 
gayretlerinden ve fedakârlıklarından ötü-
rü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Bu kutlu çatı altında mücadele etmiş, 
ancak bugün aramızda bulunmayan, vefat 
etmiş tüm kardeşlerimize de Allah’tan rah-
met niyaz ediyorum. 

Bugün Eskişehir’le beraber, Büyükşehir 
İl Kongrelerimizi de başlatmış oluyoruz. 
Şimdiye kadar 54’üncü il kongremizi ba-
şarıyla, tam bir dayanışma ve muhabbet 
iklimi içinde icra ettik. Kongrelerimiz va-
sıtasıyla hem kadrolarımızı yeniledik, hem 
de kardeşliğimizi tahkim ettik. İnşallah 
kısa sürede kalan kongrelerimizi tamam-
layacak, ardından da Büyük Kongremizin 
hazırlıklarına başlayacağız.

Her gittiğim yerde işte buradaki gibi muh-
teşem bir heyecana, göz kamaştıran bir 
dayanışmaya şahit oluyorum. AK Parti 
kadroları her zamankinden daha güçlü, 
daha organize bir şekilde 2019’da yapıla-
cak seçimlere hazırlanıyor. Sandık müşa-
hitlerimizden ilçe yönetim kurullarına, il 
teşkilatımızdan belediye başkanlarımıza 
milletvekillerimize kadar her bir dava ar-
kadaşım, şu gerçeği çok iyi biliyor. 2019 
seçimleri ülkemizin en kritik, tarihi önemi 
en yüksek seçimlerinden biri olacaktır.

Türkiye, 2019’dan alacağı kuvvet, cesaret, 
özgüvenle 2023’e, daha sonra da 2053 ve 
2071’e yürüyecektir. Türkiye’nin “2019 
Kavşağını” da başarıyla dönmekten başka 
şansı yoktur. Çünkü bu seçimlerde sadece 
ülkemizin 15 yıllık başarılarının değil, de-
mokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz 
tüm kazanımların adeta oylaması yapıla-
caktır. Üzerimizde taşıdığımız bu yükün 
ve sorumluluğun bilinciyle hazırlıkları-
mızı yürütmemiz gerekiyor. Şu andan iti-
baren, 2019’a kadar, kapı kapı dolaşacak, 
eserlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimi-
zi Eskişehirli kardeşlerimize anlatacağız. 
Bu süreçte durma, duraksama, rehavete 
kapılma lüksümüz yok. Bizim birileri gibi 
enerjimizi iç kavgalarla harcama lüksü-
müz de yok.  

Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Siz ya-
pılan icraatları herkesin bildiğini zanne-
dersiniz, ama unutulabilir. Mesela Eskişe-
hir-Ankara Hızlı Tren Hattı’nın AK Parti 
Hükümeti tarafından yapıldığını bilme-
yenlerin olduğunu da size söyleyebilirim. 
Tabii marifet iltifata tabidir değil mi? 

AK Kadro omuzlarında tarihi bir mesuli-
yet taşıyor. Şimdi buradan Eskişehir İl Teş-
kilatımıza soruyorum.

Ana Kademe! 

2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Hanımlar!

2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?
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Gençler!

2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Elhamdülillah… Allah nazardan saklasın… 
Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin…

Biz, “Millete Efendilik Yoktur, 
Hizmetkârlık Vardır” Diyen 
Mustafa Kemal’in Zihniyetini 
Temsil Ediyoruz

Değerli kardeşim,

Biz, AK Parti olarak, her ne kadar 17 yıllık 
bir hareket olsak da, binlerce yıllık şanlı 
bir tarihin, zengin bir medeniyetin temsil-
cileriyiz. Bizler asırlar boyu 3 kıta 7 iklim-
de hüküm sürmüş, dünyaya nizam vermiş 
bir ecdadın torunlarıyız. Biz, kökü mazide, 
gözü atide bir geleneğin bugünkü mümes-
silleriyiz. Bu hareketin kökleri Hira’dadır, 
Malazgirt’tedir, Söğüt’tedir; Dumlupınar,  
Sakarya, Çanakkale’dedir. Bu davanın te-
melinde Şeyh Edebali’nin basireti, Seyit 
Onbaşı’nın cesareti, Hasan Polatkan’ın 
hizmet aşkı vardır. Bizim atamız, kefen ni-
yetine giydiği beyaz elbisesiyle Malazgirt 
Meydanında; “Askerlerim! bütün Müslü-
manların bizim için dua ettiği şu saatler-
de kendimi düşman üzerine atmak istiyo-
rum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya 
şehit olur cennete girerim…” diye seslenen 
Sultan Alparslan’dır. 

Bizim ceddimiz son nefesini vermeden ön-
ce evladına; “Oğlum! Sana her hayrın kay-
nağı olan Allah korkusuyla hareket etmeni 

vasiyet ederim. Unutma halk allah’ın bize 
emanetidir. Herkesin hak ve hukukuna ri-
ayet et” tavsiyesinde bulunan Kudüs Fatihi 
Selahaddin Eyyubi’dir. Biz, daha 21 yaşın-
da genç bir padişah iken “Ya ben İstanbul’u 
alırım, ya istanbul beni...” diyerek fethe yü-
rüyen Sultan Fatihlerin evlatlarıyız. Biz, 
Devleti Ali’nin en sıkıntılı zamanlarında 
bile “Bir karış dahi olsa vatan toprağını 
satmam, zira bu vatan bana değil milleti-
me aittir. Bu topraklar kanla alınmıştır, 
kanla verilir” diye haykıran Sultan İkinci 
Abdülhamit’in Han’ın torunlarıyız. Biz “Ya 
istiklal ya ölüm” parolasıyla Anadolu’yu 
7 düvele mezar eden yiğitlerin, milli mü-
cadele kahramanlarının varisleriyiz. Biz, 
“Millete efendilik yoktur, hizmetkârlık var-
dır” diyen Gazi Mustafa Kemal’in zihin ya-
pısında olan bir zihniyeti temsil ediyoruz.  
Ve elbette biz, “La galibe illallah”, “Allah’tan 
başka zafer sahibi yoktur” diyen bir tevek-
külün temsilcileriyiz.

Kardeşlerim,

Davamızın bu kadim geçmişini bilmeyen-
ler, bizi hiçbir zaman tam olarak anlamadı-
lar, anlayamadılar. Bu hareketi günlük si-
yasetin kavramlarına hapsetmeye çalışan-
lar, her seferinde hayal kırıklığı yaşadılar. 
AK Parti’yi, geçmişin kötü örneklerinin ka-
lıplarıyla, hastalıklıyla, zaaflarıyla tanım-
lamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüs-
rana uğradılar. Kavgayı, çıkar çatışmasını 
siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, 
işte bu salondan yükselen muhabbetimizi 
bir türlü anlayamadılar. Koltuk kavgasıy-
la ömürlerini geçirenler, bizim ülkeye ve 
millete hizmet aşkımızın sırrına bir türlü 
varamadılar.
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Her zaman ifade ettiğim gibi biz siyaseti 
“ikbal” kapısı olarak değil; “Hizmet vesile-
si”; daha önemlisi “İstiklal ve istikbal mü-
cadelesi” olarak görüyoruz. Bu hareket, 
hiçbir zaman koltuk hırsına, makam ve 
mevki sevdasına prim veren bir hareket 
olmadı. Biz ana muhalefetin başındaki zat 
gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulun-
duğu her seneye bir seçim hezimeti sığdır-
masına rağmen koltuğa yapışanlardan da 
olmadık. Bizim nazarımızda tüm makam-
lar geçicidir, fanidir; milletimizin bize bir 
emanetidir. Biz, makama, insana, insanlı-
ğa, vatandaşlarımıza hizmet götürme aracı 
olmanın ötesinde hiçbir anlam yükleme-
dik, yüklemeyiz. Makam hırsı olanlar, ma-
kamlara hizmet aracı olarak değil de rant 
kapısı olarak bakanlar, bu kutlu çatının al-
tında asla barınamadılar.

Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. 
“Hakk ve halk katında” hesap vermeden 
önce nefsimizi hesaba çekiyor, tespit ede-
bildiğimiz kadarıyla eksiklerimizi, yanlış-
larımızı telafi ediyoruz. Gençleşerek, ye-
nilenerek, Yunus Emre’nin ifadesiyle “Her 
dem taze doğarak” yolumuza devam ediyo-
ruz. Hamdolsun il kongremizden yansıyan 
manzaralar, işte bugün burada olduğu gi-
bi,  bu teşkilatlarımızdaki her bir kardeşi-
min bu şuurla hareket ettiğini gösteriyor. 
Davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaş-
larımın, partimizin değerlerini iliklerine 
kadar benimsediğini görmekten memnu-
niyet duyuyorum. 

AK Parti; Ülkemizin Hem En Genç, 
Hem de En Köklü Hareketidir

Bunu şurada büyük bir gururla ifade et-
mek istiyorum. AK Parti; geleneğin partisi 
olduğu kadar geleceğin de partisidir. AK 
Parti; ülkemizin hem en genç, hem de en 
köklü hareketidir. Nasıl ki bir ağaç kökle-
riyle yaşarsa, işte biz de, AK Parti olarak, 
köklerimizle, değerlerimizle, bizi biz ya-
pan, bizi diğerlerinden ayıran bu ilkeleri-
mizle geleceğe ilerliyoruz. “Halka Hizmeti 
Hakka Hizmet” görerek gece-gündüz de-
meden, her karış toprağı şehit kanlarıyla 
sulanan bu aziz vatana hizmet etmenin 
mücadelesini veriyoruz. İnşallah gelecekte 
de Yunus Emre’nin şu tavsiyesini kendimi-
ze rehber kılarak çalışmayı sürdüreceğiz. 

“Ben gelmedim kavga için,

Benim işim sevgi için. 

Dostun evi gönüllerdir, 

Gönüller yapmaya geldim.”

Evet, kırmadan, dökmeden, varsa incinmiş 
kalpleri tamir ederek, hiçbir ayrımcılığa 
pirim vermeden 81 milyonun her bir ferdi-
ni bağrımıza basmayı sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

11 ay önce Eskişehir’e geldiğimizde toplu 
açılış töreniyle 436 milyon liralık yatırımı 
sizlerin hizmetine sunmuştuk. Aradan ge-
çen süre zarfında Eskişehir’i yeni hizmet-
lerle, yeni proje ve eserlerle donatmaya 
devam ettik. Son 15 yılda Eskişehir’e top-
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lam 18 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. 2 
bin 734 adet yeni derslik, toplam 3 bin 859 
yatak kapasiteli yükseköğrenim yurtları 
kazandırdık. 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum inşa ettik.

Sağlık’ta şehrimize 5’i hastane olmak üzere 
21 sağlık tesisi kazandırdık. 1.081 yataklı 
Eskişehir Şehir Hastanesinin ve 600 yatak-
lı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinin yapımına süratle devam ediyoruz.  
Şehir Hastanemiz inşallah bu yıl sonunda 
hizmete giriyor.

Eskişehir’de son 15 yılda 10 bine yakın ko-
nut projesi uyguladık.

15 yılda Eskişehir’in ulaştırma altyapısı 
için 6,2 milyar lira tutarında yatırım yap-
tık. Eskişehir’de 2002 yılına kadar 90 ki-
lometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 221 
kilometre daha ekleyerek toplam bölün-
müş yol uzunluğunu 311 kilometreye çı-
kardık. Toplamda 340 milyon lira maliyeti 
olan 5 adet yol projemizin yapımı sürüyor. 
2009 yılında hizmete verdiğimiz Eskişe-
hir-Ankara hızlı tren hattına, 2013 yılında 
Konya’yı, 2014 yılında da İstanbul’u dâhil 
ettik. Bu güne kadar Ankara-Eskişehir-İs-
tanbul arasında yaklaşık 23 milyon yolcu 
seyahat etti. 15 yılda Eskişehir hızlı tren-
lerin kesişme noktası oldu. Eskişehir’in 
bu özelliği yapımı devam eden projelerle 
daha da güçlenecek. Eskişehir ülkemizin 
her köşesine hızlı tren hatlarıyla bağlana-
cak. Sadece bunlarla yetinmiyoruz. Aynı 
zamanda mevcut demiryollarımızı da mo-
dernize ediyoruz.

Eskişehir ulaşım merkezi olmanın yanında 
aynı zamanda bir tarım şehri… Eskişehir’in 
bereketli topraklarını suyla buluşturmak 
için 9 baraj, 7 gölet ve 26 sulama tesisi inşa 
ettik. Böylece Eskişehir’de 105 bin deka-
rın üzerinde yeni tarım arazisini sulama-
ya açtık. İnşası süren Gökpınar Barajı ile 
Eskişehir’in 61 bin dekar arazisi daha suy-
la buluşacak. Eskişehirli çiftçilerimize 258 
milyonu hayvancılık olmak üzere toplam 
1,4 milyar lira tarımsal destek verdik.

Ülkemizin, Geleceğini Esir 
Almaya Yönelik Kirli Tezgâhları 
Parçalamaktan Başka Şansı 
Yoktur

Yunus Emre’nin, Şeyh Edebali’nin 
Seyitgazi’nin, Aziz Mahmut Hüdai’nin şeh-
ri Eskişehir’i kültür ve turizm noktasında 
bambaşka bir noktaya taşıdık. Eskişehir, 
sadece ülkemizin dört bir köşesinden değil, 
Türk dünyasından, Ortadoğu’dan, Balkan-
lardan binlerce ziyaretçiyi her yıl misafir 
ediyor. Turizm giderek eğitim, hizmetler 
ve sanayi ile beraber şehrimizin ana gelir 
kaynaklarından biri oluyor. İnşallah yeni 
projelerimizle bunu daha da geliştireceğiz.

Biraz sonra temelini atacağımız, Odunpa-
zarı Modern Sanat Müzesi de, işte bu doğ-
rultuda atılmış yeni bir adımdır. Şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli Kardeşlerim,

Ülkemiz gerek içerde gerekse sınırları dı-
şında tarihinin en çetin mücadelelerinden 
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birini vermektedir. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG 
gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz 
mücadele sadece bugünümüz için değil, 
istikbalimiz için de hayati önemdedir. Ül-
kemizin, geleceğini esir almaya yönelik 
kirli tezgâhları parçalamaktan başka şansı 
yoktur. Tüm vatandaşlarımın şu hakikati 
görmelerini istiyorum. Ya olacağız, ya öle-
ceğiz. Ya bu oyunu bozacağız, ya da 1 asır 
daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız. 

Bu tarihi süreçte Türkiye’nin kutuplaş-
maya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu 
ülkenin kavgaya, kaosa, kargaşaya değil; 
dayanışmaya, bir duvarın tuğlaları gibi 
yekdiğerine kenetlenmeye ihtiyacı var. 
Türkiye’nin “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet” ilkeleri etrafında bü-
tünleşmeye ihtiyacı var. 

Birileri, Afrin’e gitmeyi lüks görebilir ve 
hatta oralarda barış rüzgârları estireceği-
ni zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki; bize 
saldıranlara karşı Osmanlı tokadını ata-
rız. Teröristler ülkeme saldıracak, Kilis 
ve Hatay’da 100’den fazla kardeşimi şehit 
edecek, biz de bir tokat daha vurun diye 
yanağımızı uzatacağız! Biz Osmanlı’nın to-
kadını atarız. 

İçinde bulunduğumuz dönem farklılıkları 
keskinleştirme değil, ortak noktaları yü-
celtme dönemidir. Zaman ihtilaf değil it-
tifak zamanıdır.  Gün, ülkemizin bekasını, 
günlük siyasi mülahazaların önüne koyma 
günüdür. Milletimiz bizden hizmet bekli-
yor. Milletimiz bizden ülkemizi hedefleriy-
le, idealleriyle buluşturmamızı bekliyor. 

Kalbini bize yöneltmiş, yönünü bize dön-
müş, umudunu bize bağlamış milyonlarca 
kardeşimiz Türkiye’nin başarısı için dua 
ediyor.  Unutmayın Türkiye, kendi hedef-
leri yanında, küresel adalet mücadelesi-
nin de sancaktarıdır. Türkiye, mazlum ve 
mağdurların sığınağı, zalimlerin korkulu 
rüyasıdır. Bunun için Türk Milleti her za-
mankinden daha güçlü, daha sağlam, daha 
bir ve beraber olmak zorundadır. Kırımlı 
kardeşlerimizin, Türkistanlı mazlumların, 
Kafkasyalı, Saraybosnalı, Afrikalı dostları-
mızın umudu bu ülkedir, bu millettir. Şa-
yet biz sendelersek Kudüs düşer; Filistin, 
Arakan, Somali düşer.

Siyaseti çıkar mücadelesi olarak görenle-
rin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşür-
mesine asla izin vermeyeceğiz. Etnik kim-
lik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji 
üzerinden milletimizin arasına fitne sokul-
masına kesinlikle müsaade edemeyiz. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacak ve ge-
leceğe daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. 
İnşallah kardeşliğimizi perçinleyerek bize 
ve ülkemize kurulan tuzakları tek tek sa-
hiplerinin başlarına geçireceğiz.

Ben buradaki her bir dava arkadaşıma gü-
veniyorum. Özellikle genç kardeşlerimden 
önümüzdeki süreçte kirli senaryolara kar-
şı uyanık olmalarını bekliyorum.

Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırla-
ra vesile olsun ve inşallah yeni bir doğuş, 
yeni bir dirilişe vesile olsun.

Kalın sağlıcakla. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Yeniden Diriliş Yolunda-1

467

Değerli Ankaralılar, kıymetli yol ve dava 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum.  Buradan, 
Ankara’nın tüm ilçelerindeki, mahallele-
rindeki vatandaşlarıma selamlarımı ileti-
yorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Ankara teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Ankara’mızla 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

PKK’sı da, DEAŞ’ı da,  
PYD’si de Açtıkları  

Çukurlara Gömülüyor

AK Parti Ankara İl Kongresi | Ankara | 18 Şubat 2018
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Ankara, 16 Nisan halkoylamasında, yüzde 
49’luk EVET oranıyla, beklentilerimizin 
altında kalmıştı. İnşallah yeni dönemde 
Ankara, çok daha yüksek oranlarla AK 
Parti’nin kutlu yürüyüşüne destek olacak-
tır. Türkiye yürürken, Türk Milleti ayağa 
kalkmışken, AK Parti’nin Ankara’da yerin-
de saymasını asla kabul edemeyiz. 

ANKARA!

2019’da şöyle yeri göğü inletecek oranlar-
la AK Parti bayrağını en yükseğe dikmeye 
hazır mıyız?

ANKARA!

2019’da büyükşehriyle, ilçeleriyle, tüm 
belediyelerde, yeni bir heyecanla, yeni bir 
şevkle, yeni bir vizyonla mahalli idareler 
devrimi yapmaya hazır mıyız?

ANKARA!

Türkiye’nin başkentini, oy oranı ve heye-
can bakımından AK Parti’nin de zirvesine 
çıkarmaya hazır mıyız?

ANKARA!

Buradan doğacak ışığı tüm Türkiye’yi, tüm 
bölgemizi, tüm dünyayı aydınlatacak şekil-
de yükseltmeye hazır mıyız?

İnanın bana, sizin bu kararlılığınız, bu sa-
mimiyetiniz, bu heyecanınız dostlarımızın 
yüreğini ferahlatırken, düşmanlarımızın 
kalbine de korku salıyor. Rabbim hepiniz-
den razı olsun. Rabbim, bu ülkenin ve mil-

letin huzuru, güvenliği, geleceği için mü-
cadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar 
ve yardımcısı olsun. Her şehidimiz ve her 
gazimiz, bu toprakların vatanımız olduğu-
nu tekrar tekrar tescil eden birer mühür-
dür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazi-
lerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 

Ne güzel söylemiş şair:

“Şehitler Tepesi boş değil

Toprağını kahramanlar bekliyor

Ve bir bayrak dalgalanmak için

Rüzgâr bekliyor”

Evet, dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Kut’ül Amare’de, Medine ve Kudüs müda-
faalarında, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta, te-
rörle mücadelede destan yazdığımız nice 
yerlerde, 15 Temmuz gecesi tüm yurt sat-
hında bayrağımızı dalgalandıran rüzgârı 
estirmiştik. Şimdi de kahraman askerleri-
miz Zeytin Dalı operasyonunda, Fırat Kal-
kanı bölgesinde, İdlip’te, Kuzey Irak’taki 
operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran 
rüzgârı estiriyor. 

Ankara, İstiklal ve İstikbal 
Mücadelemizin, 1920’den  
Beri Merkezidir

İşte siz, 15 Temmuz’daki çağrımıza, 
meydanlara yürüyerek cevap verdiniz. 
Külliye’nin etrafında 29 şehidimiz ve 36 
da gazimiz var. Bu millet, FETÖ denilen al-
çağa ve onun izleyenlerine, hamdolsun bu 
ülkeyi dar etti. 
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İstiklal Marşı’nda ne diyor:

“Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın,

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

Dün akşam bir gazimizi evinde ziyaret et-
tim. Bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsünde, 
silahlı alçaklar tarafından vurulmuş. Gazi-
miz henüz 32 yaşında… Bir tane yavrusu 
ve cefakâr bir de eşi var. Bu gazimiz tam 46 
kez ameliyat olmuş. Ne yazık ki salı günü, 
ayağının birini diz altından kesecekler.

Biliyorsunuz, yine 15 Temmuz’da, kendini 
tankların önüne atan Sabri kardeşimiz de 
birçok kez ameliyat olmuştu. Onu eğitim 
için ABD’ye gönderdik. İşte biz böyle bir 
gençliğe sahibiz. Bu gençliğe sahip oldu-
ğumuz müddetçe de evelallah kimse bizim 
bileğimizi bükemez.  

Yarın da, nerede ihtiyaç varsa orada bu 
kutlu bayrağı dalgalandıracak rüzgârın 
eseceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 
Unutulmasın ki, bu rüzgâr kimi zaman 
meltem olur eser, kimi zaman da fırtına 
olur yıkar geçer. Ankara, işte bu rüzgârın 
başladığı, sona erdiği yer olarak, istiklal ve 
istikbal mücadelemizin, 1920’den beri, 98 
yıldır merkezidir. Hacı Bayram Veli’nin ve 
daha nice gönül sultanının duasıyla yıkan-
mış bu şehrin önünde 2023 hedeflerimizi 
gerçekleştirme vazifesi var. Sadece bu da 
değil, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın loko-
motifliğini yapma sorumluluğu yine bu 
şehrin omuzlarındadır. 

ANKARA!

2023 hedefleri için var gücümüzle çalış-
maya var mıyız?

ANKARA!

2053 ve 2071 vizyonları için seferberlik 
ruhuyla çalışmaya var mıyız?

Maşallah! Ankara’daki bu coşkunun dalga 
dalga diğer 80 vilayetimize de ulaşacağına 
inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Son aylarda, il kongrelerimiz vesilesiyle, 
ülkemizin dört bir yanında şehirlerimizi 
ziyaret ediyor, milletimizle kucaklaşıyo-
ruz. Aslında sadece il kongresi programı-
mız olduğu halde, milletimizin caddelere, 
meydanlara, kongremizin yapıldığı salo-
nun önüne sığmayan büyük teveccühüy-
le, sevgisiyle, coşkusuyla karşılaşıyoruz. 
Kongrelerimizi yaptığımız salonların içi 
ayrı bir miting meydanı, dışı ayrı bir mi-
ting meydanı gibi… Buradan bir kez daha 
ülkemizin her köşesinde bizi sevgiyle bağ-
rına basan tüm milletime, tüm kardeşleri-
me şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimizin AK Parti’ye ve şahsımıza olan 
muhabbetinin, kara kaşımıza, kara gözü-
müze olan hayranlığından kaynaklanma-
dığını elbette biliyoruz. Bugün milletimiz 
bize, kendisinin ve evlatlarının özgür ve 
müreffeh geleceğini gördüğü için böylesi-
ne güçlü bir destek veriyor. Geçtiğimiz 15 
yılda, hatta daha da geriye gidersek 1994 
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yılından beri milletimiz bizi sürekli sınadı, 
sürekli imtihan etti. Hamdolsun, bu imti-
hanların hepsinden alnımızın akıyla çıktık 
ki, işte bugünlere kadar gelebildik. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gö-
revimizden, gerçekten haksız, hukuksuz, 
adaletsiz bir şekilde alınıp da cezaevine 
gönderildiğimizde bizi onbinlerce vatan-
daşımız uğurlamıştı. İşte o gün bize sahip 
çıkanların gözünde şahit olduğum sami-
miyeti, bugünlerde gittiğimiz illerde bizi 
muhabbetle bağrına basan kardeşlerimiz-
de bir kez daha müşahede ediyorum. 

Bize Dostluk Gösterene  
Yüreğimiz de, Kollarımız da 
Açıktır

Türkiye’nin verdiği mücadelenin anlamı-
nın ve öneminin, 81 milyon vatandaşımı-
zın tamamının farkında olduğunu görü-
yoruz. Milletimizin, devletine ve yöneti-
cilerine olan itimadı da tamdır. Biz, Türk 
Milletinin işte bu desteğinden aldığımız 
güçle, karşımızdakilerin ne yaptığına, ne 
dediğine değil; kendi hedeflerimizin ne 
olduğuna bakıyor, bu doğrultuda yol yü-
rüyoruz. Bize dostluk gösterene yüreğimiz 
de, kollarımız da açıktır. Bize husumet bes-
leyenin, istiklalimizi ve istikbalimizi teh-
dit edenin ise ne kimliğine, ne cesametine 
bakarız; Allah’ın yardımı, milletimizin ce-
sareti, dostlarımızın duasıyla ezer geçeriz. 

Son günlerde, bize uzatılan hiçbir dostluk 
elini havada bırakmadığımızı sizler de gö-
rüyorsunuz. Meseleleri diyalogla, suhulet 
ve aklıselimle çözmek isteyenlere karşı 

biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama 
şu gerçeği de hiç kimse aklından çıkarma-
malıdır. Söz elbette önemlidir, değerlidir. 
Konuşmak, müzakere etmek, belirli konu-
larda anlaşmak, elbette kıymetlidir. Fakat 
biz asıl neticeye bakarız, asıl uygulamaya 
bakarız, asıl sahada ne olup-bittiğine ba-
karız. Yani, hem müzakere ederiz, hem de 
sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. 
Çünkü bizim hiçbir operasyonumuz, hiç-
bir talebimiz meşruiyet sınırlarının dışın-
da değildir. Sadece haklı olduğumuz konu-
larda söz söylüyor, adım atıyoruz. 

Dolayısıyla, bu süreçte, kendine çeki dü-
zen vermesi, yaptıklarını sigaya çekmesi, 
eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını dü-
zeltmesi gerekenler karşımızdakilerdir. 
Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler 
elbette mümkündür. Bir kez daha tekrarlı-
yorum; asıl hedeflerimizden, asıl iddiala-
rımızdan, asıl beklentilerimizden verecek 
en küçük bir tavizimiz yoktur. Çiğ yemedik 
ki karnımız ağrısın. Türkiye olarak kimse-
nin hakkına girmedik ki, geri adım atalım. 
Kimseye verdiğimiz sözlerle yaptığımız iş-
ler arasında dağlar gibi farklar ortaya çık-
madı ki, düzeltmeye gidelim. 

Suriye krizinin başından beri ABD tara-
fından hep aldatıldık. Sonunda kendi gö-
beğimizi kendimiz kestik. Çünkü PYD ve 
YPG’nin saldırılarını daha fazla sineye 
çekemezdik.  Bir gece ansınızın, önce Fı-
rat Kalkanı Harekâtını yaptık, şimdi de Af-
rin’deyiz. Terörden temizlediğimiz toprak-
lara da, oranın gerçek sahiplerini yerleşti-
yoruz. Yani o bölgelere Suriyeli kardeşle-
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rim yerleşiyor. Şimdi PKK’sı da, DEAŞ’ı da, 
PYD’si de açtıkları çukurlara gömülüyor. 
Ya teröristler bırakıp gidecekler veyahut 
da silahlarını gömecekler, üzerine de be-
ton dökecekler.  

Türkiye, samimi olarak gündemindeki 
meseleleri suhuletle, müzakereyle, diplo-
masiyle çözmekten yanadır. Yeter ki bizim 
önümüzde böyle bir alan açılsın. Mesela, 
terör örgütleri desteklenmekten vazgeçil-
sin. Onlara teslim edilen binlerce kamyon 
ve uçak dolusu silahlar, verilen eğitimler, 
sağlanan destekler inkâr edilmesin ve bu 
politikadan derhal vazgeçilsin. 

Hamdolsun bizim terör örgütlerinin her 
çeşidiyle baş edecek gücümüz, imkânımız, 
kabiliyetimiz vardır. Yeter ki, terör örgüt-
lerinin yanında hiçbir müttefikimizin as-
keri, personeli olmasın. Aynı şekilde yeter 
ki, ülkemizde işledikleri suçlar sebebiyle 
Avrupa’ya, Amerika’ya ve dünyanın diğer 
yerlerine giden teröristler korunmasın, 
kollanmasın. Gerisini biz hallederiz. 

Bin yıldır bu coğrafyada ne büyük tehdit-
lerin üstesinden geldik. Arkasındaki des-
tekler çekildiği zaman bu terör örgütlerini 
tepelemek bizim için adeta leblebi-çekir-
dek kolaylığındadır. Bütün dünyayı tir tir 
titreten DEAŞ’la gerçek anlamda savaşan 
ve kazanan tek ülke Türkiye’dir. Bugün 
dünyanın en cani terör örgütlerinden olan 
PKK’yı, arkasındaki onca desteğe rağmen 
34 yıldır yerden yere çalan; tüm oyun-
ları, tüm senaryoları boşa çıkartan yine 
Türkiye’dir. Hatırlarsanız, bir zamanlar 

ülkemizin diplomatlarını haince, alçakça 
şehit eden bir terör örgütü vardı. Sonra 
bir anda sesi soluğu duyulmaz hale geldi, 
adeta ortadan yok oldu. Velhasıl, terör ör-
gütlerini tepelemek bizim için vakayı adi-
yedendir. Yeter ki, birileri ayağımıza bağ 
olmasın. 

Sayın Bahçeli’ye, Bizlere Verdiği 
Destek İçin Teşekkür Ediyorum

Kardeşlerim,

Rabbim, “Sizin şer gördüklerinizde hayır, 
hayır gördüklerinizde şer olabilir, ancak 
siz bilemezsiniz” buyuruyor. Son yıllarda 
ülkemizin üzerinde o kadar çok oyun oy-
nandı, o kadar çok senaryo tedavüle sürül-
dü, o kadar çok sabrımız zorlandı ki, anlat-
makla bitmez. Peki, ne oldu? Türkiye’nin 
toprak bütünlüğü mü zarar gördü? Hayır, 
tam tersine, güvenlik hatlarımızı sınırla-
rımız ötesine taşıyoruz. Türkiye’nin top-
lumsal bütünlüğünde çatlak mı oluştu? 
Hayır, tam tersine, milletimizin birliği, be-
raberliği, kardeşliği güçlendi.  Türkiye’nin 
ekonomisi mi dip yaptı? Hayır, tam tersine, 
geçtiğimiz yıl, tahminen yüzde 7,5 düze-
yinde gerçekleşen büyümeyle, tüm dünya-
ya parmak ısırttık.  Türkiye’nin diplomatik 
alanda hareket kabiliyeti mi kısıtlandı? 
Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa 
bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alına-
bilmesi mümkün değildir.  Türkiye hedef-
lerinden mi saptı? Hayır, tam tersine, 2023 
hedeflerimiz başta olmak üzere, ülkemizin 
ve milletimizin aydınlık geleceği için belir-
lediğimiz tüm hedeflerimize çok daha bü-
yük bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz. 
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Bakınız, bu süreçte, savunma sanayi başta 
olmak üzere, pek çok alandaki eksiklerimi-
zi görme ve bunları telafi edecek adımları 
süratle atma imkânı bulduk. Hükümeti-
miz, her alanda reformlara devam ediyor. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, edindiği tec-
rübeler doğrultusunda kendini sürekli 
geliştiriyor. İçişleri Bakanlığımız, terörle 
mücadelede kazandığı deneyimler çerçe-
vesinde yeni yöntemler, yeni imkânlarla 
kendini teçhiz ediyor. Dışişleri Bakanlığı-
mız, uluslararası ilişkilerimizde çok daha 
özgüvenli, çok daha şahsiyetli hareket et-
me imkânına kavuştu. İhracatçılarımız, 
girişimcilerimiz, işadamlarımız her krizi 
yeni mecralara açılmak, yeni üretim ve pa-
zarlama yöntemleri bulmak suretiyle fır-
sata çeviriyor. Yıllarca uğraşsak tespit ede-
meyeceğimiz, devletimizin ve milletimizin 
bünyesini sarmış terör örgütlerini, bu ve-
silelerle kısa sürede temizleme imkânına 
kavuştuk. Tarihimizin en büyük yönetim 
reformunu, yani Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemini hayata geçirmeyi, bu sü-
reçte gerçekleştirdik. Siyasi tarihimizde ilk 
defa, herhangi bir koalisyon veya benzeri 
zorunluluk olmadan, yerli ve milli duruş 
sahibi partiler, siyasetçiler birlikte hareket 
etme iradesini bu dönemde ortaya koydu. 
Kongremizin ardından, MHP Genel Başka-
nı Sayın Devlet Bahçeli ile, seçim ittifakları 
konusunda yapılan çalışmaları görüşmek 
üzere bir araya geleceğiz. Kendisine, özel-
likle 15 Temmuz’dan bu yana izlediği va-
kur ve samimi siyaset için, buradan bir kez 
daha teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade 
ediyorum. “Söz konusu vatansa gerisi te-
ferruattır” anlayışla başlattığımız bu işbir-
liğinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. 

Kardeşlerim,

Ankara’ya bu kadar büyük misyon yük-
lerken, elbette bu şehri onunla mütenasip 
hizmetlerden de mahrum bırakmadık. 
Geçtiğimiz 15 yılda, sadece bakanlıkları-
mız eliyle Ankara’ya yaptığımız yatırımla-
rın tutarı 90 milyar liradır. 

Sağlıkta, 32’si hastane olmak üzere 136 
sağlık tesisini şehrimizin hizmetine sun-
duk. Bilkent’te inşa ettiğimiz 3 bin 704 
yatak kapasiteli ülkemizin en büyük şehir 
hastanelerinden birini yakında hizmete 
açıyoruz. Etlik’teki 3 bin 577 yatak kapasi-
teli şehir hastanesini de, inşallah önümüz-
deki yıl hizmete alacağız. 

TOKİ kanalıyla 95 bin konut uygulaması 
başlatarak, Ankara’yı adeta yeni baştan in-
şa ettik. 

Ankara’nın bölünmüş yol uzunluğunu 466 
kilometreden 1.000 kilometreye çıkardık. 
Şu anda da, 16 ayrı yol projesinin yanısıra, 
Ankara-Niğde Otoyoluyla ilgili çalışmalar 
sürüyor. İki hafta önce temeli atılan ve 3 
yıl içinde de inşallah hizmete açılacak olan 
bu otoyol tamamlandığında, Edirne’den 
Şanlıurfa’ya kadar, yaklaşık 2 bin kilomet-
re boyunca kesintisiz şekilde otoyolla seya-
hat edilebilecek. 

Savunma Sanayii İhracatımızın 
Yüzde 80’i Ankara’dan Yapılıyor

Ankara, hızlı tren hatlarının merkezinde 
yer alıyor. Şu an Ankara-İstanbul, Anka-
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ra-Konya ve Ankara-Eskişehir hızlı tren 
hatları insanımıza hizmet ediyor. Ankara-
Sivas ve Ankara-İzmir hızlı tren hatlarının 
inşası ise sürüyor. Yeni hızlı tren garımız, 
Ankara’nın önemli bir abidevi eseri ol-
muştur. Şehir içindeki metro hatları da 
Ankara’ya yapılan bir başka önemli hiz-
mettir. Şimdi, Keçiören’den Havalimanı ve 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesine uzanan ye-
ni bir hattın Ankara’ya kazandırılması için 
çalışmalara başladık. Sincan-Kayaş arasın-
daki banliyö hattının niteliğini yükselte-
rek BAŞKENTRAY olarak yakında hizmete 
açıyoruz. 

Kurtuluşun ve kuruluşun şehri Ankara, bu-
gün de savunma sanayimizin merkezi du-
rumundadır. Dünyanın en büyük 100 sa-
vunma sanayi firmasından 3’ü Ankara’da 
bulunuyor. Savunma sanayi ihracatımızın 
yüzde 80’i Ankara’dan yapılıyor. Son ola-
rak, 720 hektarlık bir alan üzerinde Uzay 
ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge-
sini, yine Ankara’da kuruyoruz. Kazan’da 
inşa edilecek organize sanayi bölgesinin 
altyapı ihalesi bu ay içinde yapılıyor. Bu yıl 
içinde 30 firma bölgede kendi tesislerinin 
inşaatına başlıyor. 

İstanbul nasıl bir değişim-dönüşümdeyse, 
Ankara da aynı şeklide bir değişim-dönü-
şüm içerisindedir.

Şimdi hep birlikte Rabia’mızı tekrarlaya-
lım. 

Tek Millet; Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Boş-
nak’ıyla, Roman’ıyla 81 milyon tek millet. 

Tek Bayrak: Bayrağımızın eşi benzeri yok. 
Rengini şehidimizin kanından alıyor, hilal 
bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitleri-
mizin ta kendisidir. 

Tek Vatan: 780 bin kilometrekareyle tek 
vatanız. 

Tek Devlet. Öyle paralel devlet gibi olu-
şumlar yok. Buna asla müsaade etmeyiz. 
Bazı hainler Pensilvanya’da dolaşıyor, ne 
işin var orada? Birilerinin önüne, arkasına 
sığınma. Ona gönül veren kardeşlerime de 
sesleniyorum: Kararınızı verin ve artık bu 
kendini bilmez ödlekten kurtulun. 

Kongremiz hayırlı olsun. Geleceğimiz ay-
dınlık olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum.  AK Parti Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısının, 
partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Meclis çalışmalarında 
başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi te-
menni ediyorum. 

Bugün 32’nci gününe giren Zeytin Dalı 
Harekâtında görev alan tüm güvenlik güç-
lerimize Rabbimden muvaffakiyetler ni-
yaz ediyorum. Şu ana kadar 1.715 teröristi 
etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda, 
32 de şehidimiz var. Harekat, hem güven-
lik güçlerimizin hayatını riske atmamak, 
hem sivillere zarar vermemek hassasiye-
tiyle hareket ettiğimiz için yavaş ilerliyor 

Birileri, Osmanlı Tokadının 
Hak Edenden Başka Kimseye 

Atılmadığını Öğrenmeli

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 20 Şubat 2018
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gibi görünebilir. Ama şu gerçeği kimsenin 
unutmaması lazım… Biz oraya önümüze 
geleni yakıp yıkmak için gitmiyoruz. Biz 
orayı, halen ülkemizde yaşayan yüzbinler-
ce bölge halkı için güvenli ve yaşanılabilir 
bir yer haline getirmek için bu harekâtı 
gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, adım at-
tığımız her yerin, bundan sonra güvenli 
olarak kalması çok önemlidir. Aynı şekil-
de, sahada belirli hazırlıkların yapılması 
da zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde 
çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir mer-
kezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece, 
hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yar-
dımların önü kesilecek, hem de terör örgü-
tünün kimseyle pazarlık yapacak imkânı 
kalmayacaktır. 

Türkiye’yi, güneyinde oluşturacakları te-
rör koridoruyla çevrelemeye, esir etmeye 
kalkanlara, bu işin öyle kolay olmadığı-
nı göstermekte kararlıyız. Türkiye’nin ve 
Türk Milletinin kırmızı çizgilerini yok sa-
yanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına 
bu çizgileri nakşederek, var olduğumuzu 
göstermek boynumuzun borcudur. 

Birileri, Osmanlı tokadının ne olduğunu 
soruyormuş. Bu soruyu soranlar, bizim 
tarihçilerimize itibar etmezler de, en azın-
dan Batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı 
tarihi kitaplarını okusunlar. Dedelerinden 
veya onların babalarından Birinci Dünya 
Savaşında Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de 
veya diğer cephelerde savaşmış olanlar 
varsa, onlara sorsunlar Osmanlı tokadının 
ne olduğunu… Daha önemlisi, bu tokadın 
hak edenden başka kimseye atılmadığını 
da, sorup soruşturup öğrensinler. 

Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge le-
kesi, ne de soykırım ayıbı vardır. Kendini 
savunurken bile vicdanını ve ahlakını kay-
betmeyen bir millete, aksi yönde ithamlar-
da bulunmak bühtandır. Şu anda da Zeytin 
Dalı Harekâtımızı gölgelemek için, pek çok 
yalanı, pek çok iftirayı ardı ardına ortaya 
atıyorlar.  Hamdolsun, gerek Anadolu A-
jansımız, gerek Basın, Yayın ve Enformas-
yon Genel Müdürlüğümüz, gerekse diğer 
medya kuruluşlarımızın hepsi de bu yalan-
ları süratle ortaya çıkartarak, iftiracıları 
hakikatlerle terbiye ediyorlar. Bizi kendi-
leriyle karıştıranların riyakârlıklarını ifşa 
etmeyi de, bu büyük mücadelenin bir par-
çası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızdan, tüm dostlarımızdan, 
ülkemize yönelik bu tür iftiraları tespit 
edip doğruları ortaya koyarak, etkisiz hale 
getirmelerini bekliyoruz. 

Bizim Olduğumuz Yerde Eman 
Vardır, Güven Vardır

Kardeşlerim,

Türkiye, askeri operasyonları daima en 
son ihtimal olarak, adeta mücbir sebep ola-
rak görmüş ve kullanmıştır. Yıllarca, Suri-
ye’deki terör örgütlerinden ülkemize yöne-
len tehditlerin, ülkenin kendi dinamikleri 
ve uluslararası koalisyonun gücüyle önlen-
mesini bekledik. Baktık ki bu tehditler aza-
lacağı yerde sürekli artıyor ve sınırlarımızı 
aşıp topraklarımızın içinde bize zarar veri-
yor, artık harekete geçmekten başka çare 
göremedik. 
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Fırat Kalkanı Harekâtından sonra, terö-
ristlerden arındırdığımız bölge, hem bi-
zim, hem oranın asli sahipleri için huzur 
ve güven ikliminin hâkim olduğu yer ha-
line geldi. Dikkat ederseniz, bu harekâttan 
sonra ülkemizin içindeki DEAŞ kaynaklı 
saldırılar da adeta ortadan kalktı. Afrin’de 
de aynısı olacaktır. İdlip’te de aynısı ola-
caktır. Münbiç’te de aynısı olacaktır. Tel 
Abyat’tan Kamışlı’ya kadar sınırlarımız 
boyunca her yerde aynısı olacaktır. Hem 
oralardaki kardeşlerimizin geleceği, hem 
de kendi güvenliğimiz için tek bir terörist 
kalmayıncaya kadar, şu veya bu şehirle sı-
nırlı olmaksızın, bölgenin tamamındaki 
mücadelemiz sürecektir. Türkiye’nin bu-
lunduğu hiçbir yerde zulüm olmaz, baskı 
olmaz, korku, sefalet olmaz. Çünkü bizim 
olduğumuz yerde eman vardır, güven var-
dır, adalet vardır. Suriyeli kardeşlerimiz 
bunu bildikleri için, ülkemize hep kucak 
açmışlardır. Ülkemizin varlığından sadece 
terör örgütleri ve onları destekleyen güçler 
hoşnutsuzdur. Yoksa, bölge halkının ülke-
mizle ilgili en küçük bir sıkıntısı, sorunu, 
tepkisi söz konusu değildir. 

Tabii sahadaki varlığımızı etkin bir şekilde 
sürdürürken, diplomasinin imkânlarını da 
asla ihmal etmiyoruz. Geçmişte ülkemize 
ne kadar yalan söylenmiş, verilen sözler 
ne kadar tutulmamış olsa da, muhatapla-
rımızla diyaloğu hiçbir zaman kesmemeye 
özen gösterdik. Bize, “Terör örgütlerine si-
lah vermiyoruz” dedikleri anda bile silah 
teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz 
halde, büyük bir pişkinlikle iddialarını 
sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü 
duyuyoruz. Tespit edip yüzlerine vurduğu-

muz yanlışları karşısında bize, “Üç-beş gün 
içinde çözeceğiz” dedikleri halde, hala aynı 
işleri yaptıklarını görmekten dolayı, üzün-
tünün ötesinde öfkeliyiz. Video kayıtlarıy-
la beraber, bu tespitlerimizi kendilerine 
tek-tek gösterdik. Onlara, “Kayıttakı asker-
ler kimin askeri? Bunlar Batı’dan geldi, si-
zin askerleriniz. Bak sizin bayrağınız, sizin 
kokartlarınız var. Biz bunları biliyoruz ve 
görüyoruz. Onun için de madem ki strate-
jik ortağız, sizi uyarıyoruz” dedik. 

Tüm bunlara rağmen diyalog yollarını ka-
patmayı asla düşünmüyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde, pek çok muhatapla çeşitli sevi-
yelerde görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Önü-
müzdeki dönemde de bu görüşmeler sü-
recektir. Aynı şekilde sahadaki operasyon-
larımızı da kesintisiz devam ettireceğiz. 
Öte yandan, sadece belli bir kesimle değil, 
Suriye meselesinin tüm taraflarıyla kesin-
tisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. 
Mesela dün, Bakanlar Kurulumuz devam 
ederken, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin 
ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile 
bir telefon görüşmemiz oldu. Kendileriyle 
hem Suriye’yi, hem de diğer ikili mesele-
lerimizi konuştuk. Diğer ülkelerin liderle-
riyle de, her fırsatta bizzat görüşüyorum. 
Sözün gücünü en iyi biz biliriz. Sahadaki 
varlığımızla sözümüzün gücünü birleştire-
rek, hem kendimiz, hem de kardeşlerimiz 
için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu 
başarmanın çabası içindeyiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, her hal ve şart altında çok yönlü 
bir politika izlemek mecburiyetindedir. 
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Çünkü biz, yıllarca birlikte yaşadığımız 
güneyimizdeki komşularımızla, kardeşle-
rimizle hala çok yakın ilişkilere ve bunun 
getirdiği sorumluluklara sahibiz. Bu ba-
kımdan Ortadoğuluyuz. Aradan bir asır 
geçmiş olmasına rağmen, bugün Kuzey 
Afrika’yı boydan boya geçen herkes, biz-
den bir parçaya rastlar. Dolayısıyla biz 
aynı zamanda Kuzey Afrikalıyız, Orta Af-
rikalıyız. Kafkasya’dan başlayıp yukarıda 
Sibirya’ya, doğuda Japon denizine, aşağıda 
Hindistan’a kadar olan geniş coğrafyada 
ecdadımız yıllarca hüküm sürmüştür. De-
mek ki biz diğer hususiyetlerimizin yanı-
sıra tarihi olarak da Orta Asyalıyız, Güney 
Asyalıyız. Kimi zaman Doğu Avrupa üze-
rinden, kimi zaman Balkanlar üzerinden 
ulaştığımız, hep daha ilerisine gitmeyi he-
deflediğimiz Avrupa da bizim yurdumuz-
dur. Bu da bizim Avrupalı olduğumuzu 
gösteriyor. 

Avrupa’da Yaşayan 
Kardeşlerimizin Huzurunun 
Korunması, Türkiye’nin  
Namus Borcudur

Dünyada böylesine geniş bir sahada varlık 
göstermiş, temel atmış, eser ve iz bırakmış 
bir başka millet yoktur. Üstelik bunları 
söylerken milattan önceki tarihlerden de 
bahsetmiyoruz; daha birkaç asır öncesini 
konuşuyoruz. Bugün bizi, her kim, neresi 
olursa olsun, “Sizin burada ne işiniz var” 
diye eleştiriyorsa, bilin ki bizim orada ol-
mamız şarttır. Zaten biz olmamamız gere-
ken hiçbir yerde de bulunmayız. 

Son dönemde Avrupa ülkelerinde giderek 
artan İslam ve Türk düşmanlığı dalgasının 
gerisinde, bu kıtada yaşayan ve sayıları 
5 milyonu geçen kardeşlerimizin yükse-
lişinden duyulan korku vardır. Hâlbuki 
bizim vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkele-
rin maddi, beşeri ve kültürel zenginliğine 
katkıda bulunmaktan başka bir şey yapma-
mışlardır. Buna rağmen, düşman oklarının 
onlara yöneliyor olması, Avrupa değerleri-
nin içinin hızla boşaldığına işaret ediyor. 
60-70 yıldır Avrupa’da yaşayan bu kardeş-
lerimizin güvenliği, huzuru, esenliği ve 
haklarının korunması, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti olarak bizim namusumuzdur. 
Biz, bu kardeşlerimizi Avrupa’ya gönderir-
ken, kendilerini gittikleri ülkelere emanet 
etmiştik. Bu emanete gerektiği gibi sahip 
çıkılmasını sağlamak, ülkemizin en başta 
gelen görevidir. Türkiye tarihi olarak Avru-
palı olduğuna göre, bu vatandaşlarımızın 
Avrupa’da herkese tanınan çalışma, eğitim, 
kültür, ibadet haklarını kullanmalarından 
daha tabii bir şey olamaz. Avrupa’daki ve 
dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımız 
müsterih olsunlar. Arkalarında, tüm gü-
cüyle, imkânlarıyla, kurumlarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti vardır. Suçlu dahi ol-
sa, kendi vatandaşları için dünyayı ayağa 
kaldıran hiç kimsenin de, Türkiye’nin bu 
hassasiyetinden rahatsız olmasını kabul 
edemeyiz. 

Kardeşlerim,

Dün faşizm ve komünizm gibi ideolojilerle 
sınanan dünya, bugün terörizm imtihanın-
dadır. Açık konuşmak gerekir ki, istisnalar 
hariç, dünya bu imtihanı başarıyla veremi-
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yor. Demokrasinin safında olduğunu id-
dia eden ülkelerin, son çeyrek asırdır terör 
yöntemlerini kullanan örgütler ve gruplar 
karşısında sergiledikleri ikircikli politika, 
artık gizlenemez hale gelmiştir. Eğer bir ül-
kede, üstelik de resmen terör örgütü olarak 
tanınan bir yapının mensupları, sırf ken-
dileri gibi düşünmüyor, davranmıyor diye 
masum insanlara şiddet uygulayabiliyorsa, 
orada sözün bittiği yere gelinmiştir. Pek çok 
Avrupa ülkesinde, bölücü terör örgütü men-
subu yandaşlarının yaptıkları işte budur. 

Meşru bir ülkenin askerleri, diplomatları, 
sivil görünümlü görevlileri terör örgütleri-
nin kamplarında görüntü vermekte, onları 
destekleyen açıklamalar yapmakta mah-
sur görmüyorsa, vay dünyanın haline… 
Terör örgütünün adını eğip-bükerek, açık-
ça itiraf ettikleri gibi onlar üzerinde imaj 
çalışması yaparak gerçekleri gizlediklerini 
sananlar, sadece kendilerini kandırıyor-
lar. Nitekim ne terör örgütü asıl kimliğini 
inkâr ediyor, ne de en başta Türkiye olmak 
üzere, diğer ülkeler bu gerçeği her seferin-
de ortaya sermekten geri duruyor. Artık 
adeta bir orta oyununa, tiyatro müsame-
resine dönen bu rezilliği bitirmek yerine, 
daha ileriye taşıyanlar, kimseye değil, sa-
dece kendi itibarlarına darbe vurduklarını 
bilmelidirler. Bu gidişle, dünya üzerinde, 
böylesine ikiyüzlü, yalancı, düzenbaz bir 
ülkeye güvenip de yol yürüyecek, ortak po-
litika izleyecek devlet kalır mı, bilemiyo-
ruz. Daha bize söylediklerinin yankısı din-
meden, arkalarını dönüp bambaşka sözler 
edenlere bizim vereceğimiz değer de işte 
bu kadar olur. 

Türkiye olarak, sınırlarımız boyunca ve sı-
nırlarımız içinde başımıza musallat edilen 
terör örgütleriyle, öyle veya böyle baş eder, 
hepsinin de hakkından geliriz. Ama palaz-
landırılan, cesaretlendirilen, teçhiz edilen 
bu terör örgütleri faaliyetlerini başka yer-
lere doğru genişlettiğinde işin rengi çok 
değişecektir. Kendilerine suni bir güvenlik 
ve refah dünyası kuranlar, terör örgütleri-
nin saldırılarına muhatap olduklarında, 
aslında bir sırça sarayda oturduklarını çok 
çabuk anlayacaklardır. 

Bugün Terörizme Kucak  
Açmayın ki, Yarın Kendinize 
Saklanacak Yer Aramayın

Geçtiğimiz yıllarda, DEAŞ’ın Irak ve Suri-
ye’deki yapılarıyla irtibatlı gördüğümüz 
60 binin üzerinde yabancıya ülkemize 
giriş yasağı koyduk, 6 binin üzerinde ya-
bancıyı da sınır dışı ettik. Bu ne demektir 
biliyor musunuz? Çoğunluğu, özellikle 
bu suni güvenlik ve refah dünyası içinde 
yaşayan ülkelerde olmak üzere, bu kadar 
potansiyel DEAŞ’lı yaşıyor, faaliyet göste-
riyor demektir. Buna bir de PKK’lısından 
ırkçı terör örgütlerine kadar diğer tehlikeli 
yapıları ekleyin… İşte o zaman karşımıza, 
adeta patlamaya hazır bir bombanın çıktı-
ğını görürüz. Kim bu tehlikenin en erken 
farkına varırsa, o en az zararla bu işten 
çıkar. Zaten bu tehlikenin farkına varan 
ülkenin ilk yapacağı iş, gelip Türkiye’yle iş-
birliği yollarını aramak olacaktır. Bu duru-
mun en kötü tarafı ise, kimi ülkelerin ger-
çek tehdidin farkına varamayıp, meseleyi 
yine ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam 
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düşmanlığı gibi sığ korkulara bağlamaya 
çalışmasıdır. Biz, ikaz görevimizi şimdiden 
yerine getiriyor, müttefiklerimizi, dostları-
mızı, işbirliği yaptığımız ve yapmadığımız 
tüm ülkeleri bu büyük tehdit konusunda u-
yarıyoruz. Bugün terörizme yüz vermeyin, 
kucak açmayın ki, yarın kendinize korku 
içinde saklanacak yer aramayın. Yaşadığı-
mız tecrübeler ışığında, daha bundan fazla 
ne denebilir, onu da bilmiyoruz. 

Türkiye’nin terörle mücadelesi artarak sü-
recek ve Allah’ın izniyle mutlaka zaferle 
neticelenecektir. Bu mücadelede, şimdiye 
kadar çok şehit verdik. En son, Fırat Kalka-
nı Harekâtında 72 şehit vermiştik, Zeytin 
Dalı Harekâtında 32 şehidimiz var, İdlib’te 
de 3 şehidimiz bulunuyor; ayrıca gazileri-
miz mevcut. Şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin her biri, birer şeref levhası olarak kal-
bimizdeki yerlerini alıyorlar. 

“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”

Evet… Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet diyerek çıktığımız yolda, hila-
limiz için batmayı göze almış daha nice 
güneşlerimiz var. Milletimizdeki bu azim, 
bu kararlılık, bu cesaret, bu dirayet olduğu 
müddetçe, Allah’ın yardımıyla, bu ülkenin 
bileğini bükecek bir terör örgütü tanımı-
yoruz. Buna niyetlenenlerin hepsi de, birer 
birer toprağa gömülüyor, gömülmeye de-
vam edecek. Karıncayı bile incitmek bize 
yakışmaz, ama söz konusu olan istiklali-

miz ve istikbalimiz olduğunda, kimseyi de 
gözümüz görmez. 

Kardeşlerim,

Bütün bu güvenlik ve diplomasi mesele-
leriyle uğraşırken, ülkemizin ve milleti-
mizin sıkıntılarını, beklentilerini de asla 
ihmal etmiyoruz. Çalışacak işi, karnını do-
yuracak aşı, her şeyin daha iyiye gideceği-
ne dair umudu, evladına gösterecek güzel 
bir geleceği olmayan insanları sadece gü-
venlik politikalarıyla ülkelerine bağlaya-
mazsınız. Bunların hepsi de birbiriyle içiçe 
olan, biri diğerini destekleyen hususlardır. 
Türkiye’nin, 2014’e kadar yakaladığı güçlü 
büyüme performansı, ardı ardına yaşadığı-
mız kimi hadiselerle, bir parça gölgelenir 
gibi olmuştu. Özellikle, 15 Temmuz darbe 
girişiminin bir parçası olarak ortaya çıkan 
ekonomimiz üzerinde estirilen olumsuz-
luk havası, ihracatta, turizmde, istihdam-
da, finansta sonuçlar doğurmuştu. 

Geçtiğimiz yıl, bu olumsuz havayı dağıttı-
ğımız, yeniden geleceğimize güvenle ba-
kılmasını sağladığımız bir dönem oldu. 
2017’de büyüme oranımızın yüzde 7,5’lar 
düzeyinde olacağının anlaşılması, ihracat-
ta, 157 milyar doları geride bırakmamız, 
turizmde yeniden 32 milyon turist 26,5 
milyar dolar turizm geliri seviyesine yük-
selmemiz, tüm dünyaya çok ciddi mesajlar 
vermiştir. 

Bu dönemdeki en önemli başarılarımız-
dan biri de, istihdamdaki kırılmanın önü-
ne süratle geçerek, ibreyi yukarıya doğru 
çevirmemizdir. Türkiye, tarihinde ilk defa, 
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28,6 milyon kişilik istihdam seviyesine u-
laşmıştır. 2007’den 2017’ye kadar olan 10 
yıllık dönemde, işgücümüze 9,5 milyon ki-
şi ilave olurken, istihdam da 8,3 milyonluk 
bir artış sağladık. Başlattığımız istihdam 
seferberliğiyle, yaklaşık bir yıllık dönemde 
1,5 milyon kişiyi ilaveten istihdam etmeyi 
başardık. Şimdi hedefimiz, yeni bir sefer-
berlikle, bu sayıyı katlayarak artırmak ve 
işsizlik oranını yeniden tek haneli rakam-
lara indirmektir. İlk kampanyada +1 de-
miştik, şimdi +2 diyerek çok daha iddialı 
bir kampanya başlatıyoruz. İstihdamın 
desteklenmesine yönelik teşviklerin süresi 
de, buna uygun şekilde uzatılmış ve yeni 
programlarla genişletilmiştir. 

Yakında Ülkemizde, İşsizlik Değil, 
Çalışacak Eleman Bulma  
Sıkıntısı Yaşanacaktır

Tabii, biz bu işleri kendi kafamıza göre 
yapmıyoruz. İşverenlerimizin, esnafları-
mızın, sanatkârlarımızın, sendikalarımı-
zın, çalışanlarımızın ve elbette işsizlerimi-
zin seslerine kulak vererek yol haritamızı 
belirliyoruz. Özellikle stratejik olarak be-
lirlediğimiz sektörlerde, gerçekten çok cid-
di desteklerle hem işverenlerimizin, hem 
çalışanlarımızın önünü açıyoruz. 

Mesela, stratejik olarak belirlediğimiz ima-
lat ve bilişim sektörlerinde, sigorta ve pi-
rim desteklerinin tutarı 2 bin liranın üze-
rine kadar çıkabiliyor. Diğer sektörlerde 
de, 833 liraya kadar sigorta ve pirim des-
teği uygulanabiliyor. İstihdamın tabanını 

genişletebilmek için teşviklerde kadınlara 
ve gençlere öncelik veriyoruz. Asgari ücret 
desteğiyle, yeni istihdam alanı açanların 
üzerindeki yükü devlet olarak kendileriyle 
paylaşıyoruz.  Hatta, az sayıda eleman ça-
lıştıran esnaflarımıza yönelik olarak baş-
lattığımız “1 senden 1 benden” uygulama-
sıyla, işe yeni alınanların maaşını, sigor-
tasını ve vergilerini bir ay devletin, bir ay 
kendilerinin ödemesini sağlıyoruz. İşbaşı 
eğitimleri ve meslek edindirme kursları 
gibi uygulamalarla, gençlerimizi hayatları 
boyunca sürdürebilecekleri meslek sahibi 
yapıyoruz. Engellilere yönelik hibe prog-
ramlarıyla, bu kardeşlerimizin topluma 
yük olan değil destek veren kişiler haline 
dönüşmesini temin ediyoruz. Allah’ın iz-
niyle yakında ülkemizde, işsizlik değil, ça-
lışacak eleman bulma sorunu yaşanmaya 
başlayacaktır. 

Tabii, istihdamın merkezinde devlet değil, 
özel sektör yer alıyor. Devlet, teşvik eden, 
düzenleyen, denetleyen konumunda bu 
süreci takip edip, kolaylaştırıyor. Özel sek-
tör istihdam imkanını artırmak için, eko-
nomi yönetiminden adalete, gümrükten 
maliyeye, çevre ve şehircilikten enerjiye 
kadar ilgili tüm bakanlıklarımızda reform 
programları üzerinde çalışılıyor. Şirket 
kuruluş işlemleri, icra-iflas işlemleri, inşa-
at-altyapı-tapu izinleri, finansman mesele-
leri, vergi ödemeleri gibi tüm hususlarda 
yürütülen hazırlıkların bir kısmı Meclis’e 
geldi, bir kısmı da geliyor. İş yapmak, ti-
caret yapmak, üretmek, istihdam etmek 
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isteyenleri öyle kapı kapı dolaştırarak yo-
ran, bezdiren, adeta burnundan getiren 
tüm işlemleri tek çatı altında toplamaya 
gayret ediyoruz. Bir başka ifadeyle, giri-
şimci müracaatını bir yere yapacak, orası 
diğer kurumlardan olan sorgulamaları ve 
bilgi akışlarını doğrudan kendisi sağlaya-
cak. Böylece, iş adamlarımızın daha işin 
başında kırk kapı dolaşıp enerjilerinin tü-
kenmesine yol açan süreçleri ve süreleri 
azaltıyoruz. Aynı şekilde, mevcut durum-
da istismarlara yol açan kimi uygulama-
lar, daha adil ve sürdürülebilir bir zemine 
oturtuluyor. Hem yerli, hem uluslararası 
yatırımcılar için ülkemizi yeteri kadar ca-
zip hale getiremezsek, büyümemizde, ihra-
catımızda, istihdamda ve diğer alanlarda 
2023 hedeflerimize ulaşamayız. AK Parti, 
kurulduğu günden beri bu ülke ve bu mil-
let için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin 
yanında olmuştur, bundan sonra da olma-
ya devam edecektir. 

Kardeşlerim,

Hepsi de masum olan çocuklarımız Rabbi-
mizin bize emanetidir. Canımızdan birer 
parça olan bu masumların sadece yaşa-
tılması, yetiştirilmesi değil, her türlü teh-
dit ve tehlikeden korunması da bizlerin 
sorumluluğundadır. Son günlerde ardı 
ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik 
alçakça saldırılarla ilgili haberler, bizi bu 
sorumluluklarımız konusunda düşünme-
ye, kendimizi sigaya çekmeye yöneltme-
lidir. Her ne kadar genellikle “istismar” 

sözüyle ifade ediliyorsa da, çocuklara yö-
nelik bu alçaklıklar “istismar” değil alenen 
“izmihlal”dir, toplumumuzu çöküşe götü-
recek birer dinamittir. Böyle bir duruma 
asla kayıtsız kalamayız, göz yumamayız. 
Gerek Adana’da, gerek Antalya’da cereyan 
eden olaylar, gerçekten bizler için onulmaz 
yaralar açmıştır. 

İnsanı, yaradılmışların en şereflisi olarak 
gören bir medeniyetin mensupları olarak, 
çocuklar konusundaki hassasiyetimizi, 
mutlaka eğitimden yasaların uygulanışına 
kadar her düzeyde ortaya koymak mecbu-
riyetindeyiz. Dün, Beştepe’deki başkanlı-
ğımda toplanan Bakanlar Kurulu’nda bu 
meseleyi detaylı bir şekilde ele aldık. Ge-
rek kanunların kendilerinde, gerek uygu-
lamada olan boşlukların giderilmesi, gerek 
ailelerden okula kadar tüm kanalları kul-
lanarak bu konudaki bilincin artırılması 
hususunda bir çalışma başlattık. Konuyla 
ilgili 6 bakan arkadaşımız, hemen çalışma-
ya başladılar. Bu heyetimiz, çok kısa bir 
süre içinde, yaptıkları değerlendirmeler 
ışığında geliştirecekleri çözüm tekliflerini 
Sayın Başbakan’a ve şahsıma getirecekler. 
Ardından meseleyi ilk Bakanlar Kurulun-
da tekrar görüşüp, idari tedbirleri ve yasal 
düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. 

Çocuk İstismarıyla İlgili Hızlı ve 
Etkin Çözümler Peşinde Olmalıyız

Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya, 
uzun uzun toplantılarla sündürülmeye ta-
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hammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler 
peşinde olmalıyız. Mesela, bu tür suçları 
işleyenlerin, kesinlikle infaz sistemindeki 
tüm indirimlerin, tüm kolaylıkların dışın-
da tutulması şarttır. Milletimizin gözünde, 
bir çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan 
yaralar, bir insanı taammüden öldürmek-
le aynıdır. Dolayısıyla, bu tür suçlara veri-
len cezaların ve infazının da hissiyatımıza 
uygun olması gerekir. İnşallah, en kısa sü-
rede bu meseleyi, hem inancımızın gerek-
leriyle, hem milletimizin değerleri ve bek-
lentileriyle mütenasip bir şekilde çözüme 
kavuşturacağız. 

Kardeşlerim,

Sözlerimi tamamlamadan önce, bugün 
26’ncı yıldönümüne ulaştığımız Hocalı 
Katliamında şehit edilen tüm Azerbay-
canlı kardeşlerimizi rahmetle, tazimle yâd 
ediyorum. Dağlık Karabağ’daki Hocalı şeh-
rinde, çocuk, kadın, yaşlı demeden vahşice 
katledilen masumlara Allah’tan rahmet, 
Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı 
ve sabır diliyorum. Şayet dünyada vahşi 
bir katliam arayan varsa, işte o Hocalı’dır. 
Son dönem insanlık tarihinin en büyük 
zulümlerinden biri bundan 26 yıl önce 
Hocalı’da yaşanmıştır. Dünyada her fırsat-
ta demokrasiden, insan hak ve hürriyetle-
rinden bahsedip Hocalı Katliamının fail-
lerine yönelik yaptırımlar talep eden veya 
uygulayan herhangi bir ülke duydunuz 
mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların gözle-
ri, kulakları ve vicdanları, sözkonusu olan 

Müslümansa, hele hele bir de Türk ise, 
kapanır, görmez, duymaz, hissetmez olur. 
Ama herkes unutsa da biz unutmayacağız. 
Hocalı Katliamını da, kardeşlerimize karşı 
işlenen diğer tüm insanlık suçlarını da hep 
hatırlayacak ve hatırlatacağız.

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, Kadın ve Gençlik Kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-

gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-

rum. Şubat ayı il başkanları toplantımızın 

ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 

hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 

ediyorum.

AK Parti, 2019’daki Milletvekili 
Seçimine, MHP ile Birlikte 

“Cumhur İttifakı”yla Girecek

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 23 Şubat 2018
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Şubat ayı içinde Afyonkarahisar, Eskişe-
hir, Ankara, Bitlis, Batman İl Kongrele-
rimize bizzat katılarak, teşkilatlarımızla 
ve vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ayrıca, 
İstanbul’da yeni il başkanımızın göreve 
başlaması vesilesiyle, kapsamlı bir top-
lantı yaptık. Bu hafta sonu da inşallah 
Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve 
Şanlıurfa il kongrelerimize katılacağız. İl 
kongrelerimizin önemli bir bölümünü ta-
mamladık. Kalan kongreleri de Mart, en 
geç Nisan ayı içinde bitirecek ve büyük 
kongre için hazırlıklarımıza başlayacağız. 
İl kongrelerimiz vesilesiyle ziyaret ettiğim 
şehirlerimizde, gerek salonların dışında, 
gerek içinde gördüğüm coşku, heyecan ve 
sevgiden duyduğum memnuniyeti özel-
likle belirtmek istiyorum. Sadece şahsı-
mızı selamlamak için toplanan ve sayıları 
seçim dönemlerindeki mitinglerimizden 
daha kalabalık olan vatandaşlarımızın 
muhabbeti ve samimiyeti, bize sorumlu-
luğumuzun ağırlığını hatırlatıyor. Mille-
timizin teveccühüne layık olabilmek için, 
hep birlikte çok daha fazla çalışmak, çok 
daha fazla ter dökmek, çok daha hasbi bir 
gayreti ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 
Hani Aşık Veysel, “Uzun ince bir yoldayım 
/ gidiyorum gündüz gece” diyor ya, bizim 
de gündüz gece demeden bu kutlu yolda 
yürümemiz, mesai sarf etmemiz gerekiyor. 

Kardeşlerim,

Her geçen gün, 2019 seçimlerine hazır-
lık hususunda attığımız adımları sıklaş-
tırmak, çalışmalarımızı yoğunlaştırmak 
durumundayız. Şunu unutmayınız. 2019 
seçimleri, herhangi bir seçim değildir. Her 

şeyden önce, 2019 seçimleriyle Türkiye 
yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. 
Her ne kadar yeni yönetim sistemi Cum-
hurbaşkanlığı ve Meclis çalışmalarıyla 
doğrudan ilişkiliyse de, mahalli idarele-
ri de bunun dışında görmemek lazımdır. 
Çünkü her seçim diğerini etkiler. 2019 
Mart’ında yapılacak mahalli idareler seçi-
minde alacağımız netice, Kasım ayındaki 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği se-
çimlerine de, belirli bir oranda yansıyacak-
tır. Bunun için, şimdiden mahalli idareler 
seçimindeki hedefimizi de en az yüzde 
50’nin üzeri olarak ilan ediyoruz. Millet-
vekili seçiminde partinin ağırlığı çok çok 
önemlidir. Mahalli idareler ise, sadece par-
tiyle kazanılmaz, aday çok ehemmiyetli-
dir. Bu, belediye başkanlarımızın, belediye 
meclis üyelerimizin, il genel meclis üyele-
rimizin, sadece kendilerini seçmeye yete-
cek kadar değil, onun çok çok üzerinde bir 
oy oranını elde etmek için çalışması gere-
kiyor demektir.

AK Partili Dava Arkadaşlarımın 
Vizyonu Çok Zengin Olmaladır

Ufku, vizyonu, hedefi sadece kendi ma-
kamıyla sınırlı olanlarla, AK Parti’nin o 
büyük davasını, büyük hedeflerini hayata 
geçiremeyiz. Bu partinin çatısı altında si-
yaset yapan her arkadaşımın vizyonu, tüm 
Türkiye’yi, tüm bölgemizi, tüm dünyayı i-
çine alacak genişlikte ve zenginlikte olmak 
durumundadır. Aksi takdirde, başka kimi 
partilerde şahit olduğumuz üzere, kısır çe-
kişmelerin, incitici kavgaların, sinsi ayak 
oyunlarının arasında kaybolup gideriz. 
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Her kim AK Parti’yi böyle bir kısırdöngü-
nün içine sokmaya kalkarsa, bu yönde bir 
çaba içine girerse, önce beni karşısında 
bulur. Milletimiz de, böyle küçük hesapla-
rın adamlarına zaten itibar etmez. Türkiye 
böylesine tarihi bir süreçten geçerken ve 
milletimiz bunun sorumluluğunu bizlerin 
omuzuna yüklemişken, hiç kimsenin kişi-
sel hesabıyla, kibriyle, hırsıyla uğraşama-
yız, vakit kaybedemeyiz. 

Ne diyor Üstad Necip Fazıl: 

“İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal

Hamallık ki, sonunda ne rütbe var, ne de mal

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan”

Evet, hepimiz de işte böyle bir dava şuuruy-
la hareket etmek, ülkemize ve milletimize 
yapabileceğimiz en çok hizmeti sunmak 
durumundayız. Aksi takdirde, milletimiz-
den helallik alamayız ve tarih önünde boy-
numuz bükük kalır. Hiçbir arkadaşımın 
böyle büyük bir vebalin altına girmeyi gö-
ze alabileceğini sanmıyorum. Öyleyse, çalı-
şacağız, daha çok çalışacağız, ama bunu ya-
parken de hesabi değil hasbi davranacağız. 

Kardeşlerim, 

Biliyorsunuz, AK Parti ve MHP olarak kur-
duğumuz ortak komisyon, seçim ittifak-
larıyla ilgili çalışmalarını tamamladı ve 
önceki gün bununla ilgili kanun teklifini 
Meclis’e sundu. Bu kanun teklifinde, ma-
halli seçimlerle ilgili herhangi bir yenilik 
yok. Sadece milletvekili seçilme yaşının 

18’e indirilmesine paralel olarak, beledi-
ye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel 
meclis üyesi ve muhtar seçilme yaşı da 
18’e indiriliyor. Bir de, eskiden ayrı ayrı 
zarflara konan ve sandıklara atılan oyların 
tamamı, herhangi bir karışıklığa, gerek-
siz oy iptallerine sebep olmasın diye aynı 
zarfa yerleştirilip, aynı sandığa atılacak. 
Bunların tasnifini, sandık kurulu üyeleri 
yapıp, her oyu kendi hanesine kaydedecek. 
Bunun dışında eski uygulama neyse, aynı 
şekilde mahalli idareler seçimlerinde ya-
pılacak. Yani, herkes kendi adayını göste-
recek, kendi kampanyasını yapacak, kendi 
başarısı için gayret gösterecek. 

Asıl yenilik, milletvekili seçimlerinde ola-
cak. Buna göre, birden fazla parti bir araya 
gelerek milletvekili seçimine ittifak halin-
de gidebilecek.  Böyle bir durumda, seçim 
pusulasında, ittifakın içinde yer alan parti-
lerin amblemleri, bu birlikteliğe verilen is-
min altında, aynı çerçeve içinde yer alacak. 
Dolayısıyla, her parti kendi listesiyle seçi-
me girecek. Burada amaç nedir? Oylardaki 
zayiatı minimize etmektir. Seçmenler, han-
gi partiyi istiyorsa onun amblemine müh-
rünü vuracak ama oylar birlikte sayılarak 
toplam milletvekili sayısı belirlenecek. 
Sonra, bu oylar, partilere göre bölünecek 
ve toplam milletvekili sayısı, herkesin oyu 
nispetinde dağıtılacak. İttifak bölümüne 
vurulmuş olan, ancak herhangi bir parti-
nin amblemine denk gelmeyen oylar da 
geçerli sayılacak. Bu ortak oylar, yine par-
tilerin sayısal çoğunluğu nispetinde dağı-
tılarak, oy oranı değişmeden, milletvekili 
dağılımına yansıtılacak. 
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Tabii bu durumda, oluşturulacak seçim it-
tifakında, ancak kendi başına milletvekili 
çıkartma gücüne sahip partilerin yer alma-
sı anlamlı hale geliyor. Halbuki, ülkemiz-
de, kendi başına milletvekili çıkartamaya-
cak durumda olsa da, siyasi bir özne olarak 
değer taşıyan pek çok parti var. İşte yeni 
düzenlemede bunlar için de bir kolaylık 
getirildi. Herhangi bir siyasi partinin lideri 
veya üyelerine, kendi partilerinden istifa 
etmeksizin, bir başka partinin listesinden 
aday gösterilebilme imkanı sağlandı. Bu 
partiler, seçim pusulasındaki ittifak bölü-
münde yer almayacaklar, ama aday liste-
sinde bulunmak suretiyle, dolaylı bir şekil-
de bu oluşumda temsil edilebilecekler. AK 
Parti, 2019 yılındaki milletvekili seçimine, 
MHP ile birlikte “CUMHUR İTTİFAKI” 
adını verdiğimiz bir oluşum içinde gitme 
kararındadır.

BBP başta olmak üzere, bu oluşum içinde 
yer almak isteyen, ancak oy dağılımı iti-
bariyle kendi başına milletvekili çıkarma 
imkanı bulunmayan partiler ise, ittifaktaki 
herhangi bir partinin listesinde seçime gi-
rebileceklerdir. Cumhurbaşkanı adayının 
da, bu güç birliği çerçevesinde belirlen-
mesi gayet tabiidir. 2019 Kasım’ındaki se-
çimlerde, milletvekili ve Cumhurbaşkanı 
adaylarının pusulaları birlikte verilecektir. 
Seçmenler oy kabininde her ikisiyle ilgili 
de tercihlerini yapıp, aynı zarf içinde san-
dığa atacaklardır. 

Bu Düzenlemeyle, İttifaklar  
Hukuki Bir Zemine  
Kavuşturulacak

Değerli arkadaşlar,

Görüldüğü gibi, esasen seçim sisteminin 
özünde herhangi bir değişiklik yoktur. Her 
parti kendi milletvekili listesini yapacak, 
kendi oyunu alacak, kendi milletvekille-
rini çıkartacaktır. Tek fark, ittifak halinde 
seçime giden partilerin oylarının birlikte 
sayılması, milletvekili dağılımının bilahe-
re bu toplamın yeniden dağılımıyla belir-
lenmesidir. Gereksiz oy kayıplarının önü-
ne geçmek için, pusulanın ilgili alanının 
neresine mühür basılırsa basılsın vatan-
daşımızın iradesinin geçerli sayılması da 
önemli bir yeniliktir. 

Geçmişte terör örgütlerine müzahir parti-
lerin vatandaşlarımız üzerinde kurdukla-
rı baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik bir 
takım tedbirler de, bu düzenlemede yer 
almıştır. Ayrıca, sandık güvenliği konu-
sunda doğrudan vatandaşımızın talebinin 
de dikkate alınmasını sağlayacak, sadece 
sandık kurulunun mühür eksiğinden kay-
naklanan tartışmaları ortadan kaldıracak 
düzenlemeler de bu teklifte mevcuttur. Ül-
kemizin siyasi tarihinde önemli bir adım 
olduğuna inandığım seçim ittifaklarına 
imkan sağlayacak bu düzenlemenin, hayır-
lı olmasını diliyorum. 

Bu düzenlemeyle, ittifaklar hukuki bir 
zemine kavuşturularak, milletin karşı-
sına öyle gizli-saklı bir şekilde değil, her 
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şey önceden ilan edilerek çıkılmış olacak. 
Esasen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminin ruhunda, siyasi partilerin bu tür 
ittifaklar yapabilmesine imkan sağlanması 
vardır. Yüzde 50+1 ile seçilecek Cumhur-
başkanının, mümkün olan en geniş siyasal 
tabanı kucaklamak için çalışırken, partisi-
ni bunun dışında tutması, Meclis’te bam-
başka bir fotoğraf ortaya konması doğru 
değildir. Yürütmenin tek başına Cumhur-
başkanının sorumluluğunda olması, eski 
Türkiye’nin, hiçbirimizin hatırlamak dahi 
istemediği koalisyonlardan kaynaklanan 
krizlerinin bir daha tekerrürüne imkan 
vermeyecektir. Meclis’te, seçim ittifakla-
rından kaynaklanan işbirliğinin sürmesi i-
se, sadece ve sadece Türkiye’nin, Türk Mil-
letinin hayrına olur. Bu bakımdan, bizim 
AK Parti olarak ittifaklardan korkmamızı, 
çekinmemizi, geri durmamızı gerektirecek 
hiçbir husus yoktur. Biz milletimize de, 
kendimize de güveniyoruz.

CHP başta olmak üzere, kimi muhalefet 
partilerinin bu konudaki itirazlarına bak-
tığımızda, hiçbir makul, mantıklı, dikkate 
alınması gereken bir taraf bulunmadığını 
görüyoruz. Onun için, kendi yolumuzda yü-
rüyecek, MHP’yle başlattığımız bu süreci, 
2019 seçimlerinde kararlılıkla hayata ge-
çireceğiz. Tüm teşkilatlarımızın da, içinde 
bulunduğumuz dönemin nezaketine uygun 
şekilde, bu hususta dikkatli ve yapıcı bir an-
layışla hareket edeceğine inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin güney sınırlarını terör örgüt-
lerinin tehditlerinden ve tacizlerinden ko-
ruma konusundaki kararlılığını, her geçen 

gün daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya 
gösteriyoruz. Suriye ve Irak’ta yaşanan 
istikrarsızlıkların ülkemizin üzerine yük-
lediği insani sorumlulukları yıllarca yük-
sünmeden yerine getirdik. Bu süreçte hep, 
her iki ülkenin de kısa sürede yeniden hu-
zura ve güvene kavuşmasını umut ettik, bu 
yönde gayret sergiledik. Ülkemizde misa-
fir ettiğimiz kardeşlerimizin, yeniden ken-
di yurtlarında hayatlarını sürdürebilecek-
leri iklimin oluşması için elimizden geleni 
yaptık. Ancak, tüm çabalarımıza rağmen, 
özellikle Suriye’de işler yoluna girmek ye-
rine, saldırıların ve terörün topraklarımıza 
kadar ulaştığını gördük. 

Tabii bu dönemde, ülkemiz de çok ciddi 
sınamalardan geçti. Gezi olaylarıyla başla-
yan… 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe gi-
rişimiyle süren… 2015 Haziran’ındaki se-
çimlerle siyasi istikrarsızlık tehdidine doğ-
ru giden…  Bölücü örgütün çukur eylem-
leriyle farklı bir boyut kazanan… DEAŞ’ın 
şehirlerimizi tehdit eden canlı bomba sal-
dırılarıyla azgınlaşan… 15 Temmuz darbe-
siyle de adeta zirveye çıkan… Velhasıl işte 
böylesine sıkıntılı bir süreci hep birlikte 
yaşadık. Ülkemize yönelik saldırıların “al-
tın vuruşu” mahiyetindeki 15 Temmuz 
darbe girişimi, tam tersine, milletimizin ve 
devletimizin adeta yeniden dirilişine, yeni-
den şahlanışa vesile teşkil etti. 

Eğer Sivil-Terörist Ayırt 
Etmeseydik, Afrin Harekâtı 
Çoktan Bitmişti

Bu yeni dönemin ilk neticesi, Fırat Kalka-
nı Harekâtıyla, Cerablus-El Bab arasında-
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ki bölgeyi DEAŞ ve PYD teröristlerinden 
temizlememiz olmuştur. Yıllarca ülkemizi 
terör örgütleri üzerinden tehdit edenle-
re, köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı 
verdiğimiz bu cevap, yeni hamlelerin de 
önünü açmıştır. Bugün 35’inci gününe gi-
ren Zeytin Dalı Harekatı, bu hamlelerden 
biridir. Kahraman askerlerimiz, büyük bir 
fedakarlık ve cesaretle, bölücü terör örgü-
tünün Türkiye’ye karşı saldırıları için ö-
zenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin 
başına geçirerek, adım adım Afrin’e doğru 
ilerliyor. Bu sabah itibariyle 1.873 teröris-
ti etkisiz hale getirerek, 415 kilometreka-
re civarında bir alanı kontrol altına aldık. 
Topografik olarak çok zor bir coğrafyada 
Mehmet’imiz ve Özgür Suriye Ordusu ger-
çekten çok ciddi bir mücadele veriyor. Der-
dimiz nedir? 3,5 milyon Suriyeli kardeşi-
mizin kendi topraklarına dönebilmesidir. 

Bu hesabın yanında, birçok hesabı da yap-
mıyor değiliz. Çünkü bütün bu sürecin 
stratejisi ve yol haritası vardır. Bu yol hari-
tasını yavaş yavaş uygulamaya koymamız 
gerekir. Bölgedeki hakim tepeler büyük 
ölçüde askerlerimiz tarafından teröristler-
den temizlendiği için, harekatın bundan 
sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini 
bekliyoruz. Afrin şehir merkezini bir an 
önce kuşatıp, teröristlerin dışarıyla tema-
sını kestikten sonra, yeni bir stratejiyle ha-
rekatı sürdüreceğiz. Bölgede meskun Arap, 
Kürt, Türkmen nüfus, Türkiye’nin sağladı-
ğı huzur ve güven ortamından fevkalade 
memnundur. Ülkemizin varlığı sadece te-
röristleri rahatsız ediyor. İnşallah en kısa 
sürede, Afrin bölgesini teröristlerden te-
mizleyerek, ülkemizdeki yüzbinlerce böl-
ge sakininin kendi yurtlarına dönebilme-
sine imkan sağlayacağız. 

Kardeşlerim,

Tabii bu süreçte bizi en çok üzen, müttefi-
kimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri 
her alanda çok derin ilişkilerimizin bulun-
duğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, 
hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün, bu ülkeler-
den birinin güya Savunma Bakanlığı söz-
cüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan,”Afrin’de 
sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yü-
zünden evine dönemediğini” söyleyebi-
liyor. Doğu Guta’da her gün yüzlerce ço-
cuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça 
katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık 
duyamayanların, bugüne kadar tek bir si-
vilin dahi zarar görmediği Afrin’i böyle 
takdim etmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu 
söyleyenler, iddialarını ispatla mükelleftir. 
Kendilerini önce, silahlandırdıkları, eğit-
tikleri, oluk oluk para akıttıkları terörist-
lerin katlettiği, evlerini başlarına yıktığı, 
topraklarından sürdüğü, evlatlarını zorla 
ellerinden aldığı sivillere sahip çıkmaya 
davet ediyoruz. 

Be vicdansızlar, be ahlaksızlar, burada te-
röristlere karşı verilen bu mücadeleden 
rahatsızlık duyuyor ve yalan-yanlış haber-
ler yayıyorsunuz. Bizim ordumuz, tek bir 
sivilin bile burnu kanamasın diye kılı kırk 
yarıyor. Bu nedenle de harekâtın süresi 
uzuyor. Eğer sivil-terörist ayırt etmesey-
dik, Afrin harekâtı çoktan bitmişti.  Biz, 
Kemal Efendinin ağzıyla da hareket etme-
yiz. Afrin’e girmeyi doğru bulmuyormuş! 
Senin zaten neyi doğru bulduğunu, bu mil-
let bir türlü anlamadı. Ne Gabar’la ilgili bir 
derdin var, ne Cudi’yle ilgili bir derdin var, 
ne Tendürek’le ilgili bir derdin var, ne de 
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Kandil’le ilgili bir derdin var. Onlarla sade-
ce işbirliği yapıyorsun.

PKK’lı teröristleri kırk kılığa sokup, kırk 
isim değiştirerek meşrulaştırmaya çalışır-
ken düştükleri acınası durumu yüzlerine 
vurmaktan biz usandık, onlar utanmadan, 
arlanmadan hala aynı şeyleri söylemekten 
bıkmadı. Üstelik bir yetkililerinin söyledi-
ğini öteki yalanlıyor, bir kurumlarının ra-
poru diğerinin iddialarını boşa çıkartıyor 
ama buna rağmen kendilerine çeki düzen 
vermeye çalışmıyorlar.

Biz Bu Yola Baş Koyduk, Varsa 
Başını Bu Yolda Feda Etmeye 
Hazır Olanlar, İşte Meydan

Elimizde, mesela Münbiç’le ilgili, en tepe-
deki yöneticilerinden başlayarak tüm mu-
hataplarımızın söyledikleri sözlerden olu-
şan klasörler dolusu bilgi var. Bunları ön-
lerine koyduğumuzda, haklı olduğumuzu 
söylüyorlar, ama arkamızı döndüğümüzde 
hemen başka ifadelerle, işlettikleri yalan 
çarkına geri dönüyorlar. Türkiye’nin artık 
bu yalanlara, boş vaatlere, oyalama taktik-
lerine karnı toktur. Biz, terör örgütünün 
yanında kimin olduğuna, ona silahı kimin 
verdiğine, parayı kimin aktardığına, des-
teği kimin sağladığına bakıyoruz. Bütçele-
rinden teröristlere 500-550 milyon dolar 
vereceklermiş! Şimdi buna çok hayırlı bir 
yoldasınız, iyi yapıyorsunuz mu diyelim?

Gördüğümüz simalar da hep aynı. Bu yaz, 
hem terör örgütü için, hem onu destekle-
yenler için sıcak geçecek. Önce Münbiç’i 

teröristlerden temizleyecek, ardından 
Fırat’ın doğusunun tamamını kendimiz 
ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli ha-
le getirene kadar hiç durmadan yolumuza 
devam edeceğiz.  Biz bu yola baş koyduk. 
Varsa başını bu yolda feda etmeye hazır 
olanlar, işte meydan…

Terör örgütünün arkasından bayrak sal-
lamakla, demokrat olunmaz, özgürlük 
yanlısı olunmaz, hak ve adalet müdafii 
hiç olunmaz… Bu şekilde olunsa olunsa, 
terör örgütü yardakçısı olunur. Biz gerçek 
demokratlarla, gerçek devlet adamlarıyla 
görüşmeye, konuşmaya her zaman varız, 
hazırız. Yeter ki onlar, terör örgütü yardak-
çılığıyla değil, bu vasıflarıyla karşımıza 
çıksınlar.  Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
emanetine sahip çıkarak, bu mücadele-
yi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

İnşallah Pazartesi günü Afrika seyahatimiz 
başlayacak. 4 ülkeyi kapsayan bu seyahat-
le, inşallah Afrika’ya verdiğimiz önemin 
gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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EDE’ler… Değerli kahramanmaraşlılar, 
kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hasretle se-
lamlıyorum. Buradan, Maraş’ın tüm ilçele-
rindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma 
selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Kahramanmaraş teşkilatlarımızda vazife 
yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükran-

larımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş 
olanlara Rabbim’den rahmet niyaz ediyo-
rum. Kongremizin şehrimiz için, Maraş’la 
birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kahramanmaraş, 16 Nisan halkoylamasın-
da, yüzde 74’lük EVET oranıyla, tüm Tür-
kiye içinde 7’nci sırada yer aldı. Şiir yaz-
dığınızı bilirdim, makaleleri de bilirdim, 
ama destan yazdığınızı böylece öğrenmiş 

Bizim Vizyonumuz, Kucaklayıcı, 
Kuşatıcı ve İnşa Edicidir

AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi | Kahramanmaraş | 24 Şubat 2018
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oldum. Bu, Maraş’ın son yıllardaki seçim-
lerde ortaya koyduğu en iyi neticedir. 

Yaklaşık bir yıl önce toplu açılış töreni ve-
silesiyle buraya geldiğimizde bize verdik-
leri sözü tutan EDE’lere şükranlarımı su-
nuyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa 
etme mücadelemizde, Maraş’ın verdiği bu 
desteği asla unutmayacağız. 

2023 hedeflerimiz konusunda da bu şehri 
yine en önde görmek istiyoruz. Bu kutlu 
şehir, tarihin her döneminde ülkesine, mil-
letine, ezanına, bayrağına, özgürlüğüne, 
geleceğine sahip çıkmıştır. Maraş’ın kah-
ramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin 
insanlarının sözüyle edasıyla her halinden 
kahramanlık akar. 

Ne diyor şair: 

“Zafer yolu vardı kara bağrında

Nice canlar helak oldu yolunda

Bütün ülkemizde Anadolu’da

Siftah mermisini yaktı Maraşlı

Eser oldu bu iş tarihde durur

İnsanlar fanidir sonunda ölür

Haksızlık sonunda belasını bulur

Unutulmaz bir iş yaptı Maraşlı.”

Evet, cesaretiyle, gözü karalığıyla, kararlı-
lığıyla, çalışkanlığıyla,  destanlara konu o-
lan Maraş, gönül dünyasının zenginliğiyle 
de ülkemizde apayrı bir yere sahiptir. Ne-
cip Fazıl’dan Abdürrahim Karakoç’a, Ca-

hit Zarifoğlu’ndan Erdem Beyazıt’a, Nuri 
Pakdil’den Rasim Özdenören’e kadar nice 
şairin, yazarın, fikir adamının bu şehirden 
çıkmasının elbette bir sebebi vardır. Güzel 
insanların şehri Maraş’ın mümbitliği hava-
sından mıdır, suyundan mıdır bilmiyoruz 
ama kahramanlık unvanının ve madalyası-
nın bu şehre çok yakıştığı bir gerçektir. 

Kesilen Sakal Daha Gür Olarak 
Çıkar, Ama Giden Kol Geri Gelmez

Kardeşlerim,

Bugün Türkiye, Maraş’ın 98 yıl önce zafer-
le neticelendirdiği kahramanlığı, tüm gü-
ney sınırları boyunca sergiliyor. Türkiye, 
81 vilayetiyle, 81 milyon vatandaşıyla 98 
yıl önceki Maraş olup, istiklaline ve istik-
baline el uzatanlara karşı topyekün kıyama 
kalkmıştır. Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik 
o kadar çok saldırı oldu ki, artık milletimi-
zin sabrı kalmadı. Sınırlarımız boyunca 
bir terör koridoru oluşturarak bizi, binler-
ce yıllık komşularından, kardeşlerinden, 
ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalar-
dan koparmak istiyorlar. Bu uğurda, adı-
nı sürekli değiştirmelerine, tüm cilalama 
çabalarına rağmen, çirkin yüzleri ortada 
olan terör örgütleriyle kol kola girmekten 
çekinmiyorlar. Teröristin yanında poz ver-
diklerinde Türkiye’yi korkutabileceklerini 
sanıyorlar. Halbuki bu görüntü, sadece on-
ların, asırlardır dünyaya empoze ettikleri 
demokrasi, meşruiyet, hak, özgürlük gibi 
kavramların içini boşaltıyor. 

Bize terör örgütleri üzerinden yapılan-
lar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. 
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Hâlbuki biz harekete geçtiğimizde o terö-
ristleri tümüyle imha ederek, inşası için 
var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, 
kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen 
sakal daha gür olarak çıkar, ama giden kol, 
kanat geri gelmez. 

Afrin Harekâtında etkisiz hale getirilen 
teröristlerin sayısı 1931’i buldu. Edeler, 
15 Temmuz’da ne dedik? Hadi meydanla-
ra... Siz ne yaptınız? 15 Temmuz’da mey-
danlara döküldünüz. Şimdi hadi cepheye 
dense, Edeler ve milletim hep birlikte cep-
heye yürürüz. 

Az önce söylediğim söz, İnebahtı Savaşı’nda 
donanmamızın bir kısmını kaybettiğimiz, 
fakat aynı zamanda Kıbrıs’ı da ele geçirdi-
ğimiz bir dönemde söylenmiştir. Biz dün 
neysek, bugün de aynıyız. Rabbi’mizin 
lütfuyla yine yürüyeceğiz. Çünkü biz şuna 
inandık: 

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi,

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın” 

Bugün de terör örgütlerini ve onların ar-
kalarındaki güçleri eninde sonunda çöker-
teceğiz; buna tüm kalbimizle inanıyoruz, 
iman ediyoruz. Geride ise sadece yaralan-
mış dostluk-müttefiklik ilişkileri, kıymeti 
kalmamış kavramlar, kimsenin itibar et-
mediği sözler, paçavraya dönmüş itibarlar 
kalacaktır. Her dinlediğimizde yürekle-
rimizi parçalayan o meşhur Maraş türkü-
sünde ne diyor:

“Maraş’tan bir haber geldi

Dediler di merik öldü

Keşke merik ölmeseydi

Kesileydi elim kolum”

Bunlar da çok yakında “Keşke yapmasay-
dık” diyecekler. O zaman belki bu türkü 
dillerinin ucuna gelecek, ama iş işten geç-
miş olacaktır. Sahada Türkiye ile baş ede-
meyeceklerini görenlerin, dünya çapında 
yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir pro-
paganda savaşı başlatmaları da işe yara-
mayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu ya-
lanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi 
eriyip buharlaşmaya mahkûmdur. 

Asrı Saadetten Geleceğe Kurulan 
Köprünün Tam Üzerinde, Yeni Bir 
Dirilişin Arifesindeyiz 

Kardeşlerim,

Bu nesil, özellikle de AK Parti teşkilatların-
da görev alanlar, partimize gönül verenler, 
tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. 
Çünkü biz, medeniyetimizin köklerini bul-
duğumuz Asrı Saadetten geleceğe kurulan 
köprünün tam üzerinde, yeni bir inkişafın, 
yeni bir dirilişin arifesinde bulunuyoruz. 
1071’den 2071’e uzanan coğrafyamızı va-
tanımız haline dönüştürme mücadelemi-
zin yeni ve önemli bir safhasını yürütü-
yoruz. Çağ kapatıp çağ açtığımız 1453’ten 
2053’e giden yolda, ülkemizi bir üst seviye-
ye taşıma imkânına sahibiz. 1923’de kur-
duğumuz Cumhuriyetimizi, 100’üncü yıl-
dönümü olan 2023 yılında, dünyanın en 
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büyük ekonomileri arasına sokma hede-
fini gerçekleştirmek için azimliyiz. Bütün 
bunları başardığımızda, ülkemizle birlikte 
umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimi-
zin, tüm dostlarımızın da önünde yepyeni 
bir dönem açılacaktır. 

Biz, hiçbir zaman elinin ulaşabildiği, gü-
cünün yettiği her yeri sömürüp, tüm zen-
ginlikleri, tüm kaynakları kendisi için 
kullanan bir millet olmadık, olmayacağız. 
Biz, hiçbir zaman sadece kendi güvenliği-
ni ve refahını düşünüp, başkalarının acı-
ları, gözyaşları ve hatta kanları üzerinden 
kendimize suni bir dünya kurmadık, kur-
mayacağız. Eşrefi mahlûkat, yani yaratıl-
mışların en şereflisi olan insana, hak ettiği 
değerle bakmayan hiç kimsenin, hiçbir an-
layışın bizim nezdimizde kıymeti olamaz. 

Dikkat ederseniz, bizim kendimize belir-
lediğimiz tüm vizyonlar, hem tarihi an-
lamları, hem de gelecekteki hedeflerimiz 
itibariyle kucaklayıcıdır, kuşatıcıdır, inşa 
edicidir. Dünyayı kimlerin yıktığını, in-
sanları kimin değersizleştirdiğini, şöyle 
yakın çevrimize baktığımızda hep birlikte 
görüyoruz. Bu çarpık düzene “DUR” de-
mek, millet ve devlet olarak boynumuzun 
borcudur. Suriye’nin, Irak’ın, Filistin’in, 
Libya’nın ve gönül coğrafyamızdaki diğer 
bölgelerin yıkık şehirlerine, o yıkıntıların 
altında yitip giden hayatlara, onların ar-
kasından dökülen gözyaşlarına, çekilen 
acılara kayıtsız kalamayız. Eğer, başkala-
rının yaptığı gibi, bu görüntüleri bir film 
sahnesi gibi hissetmeden ve hiddetlenme-
den seyredersek, çok geçmeden aynı şeyin 
bizim başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. 

Allah’ın izniyle, kimsenin Türkiye’yi bu ha-
le düşürmesine izin vermeyeceğiz. İnancı-
mızı ve vatanımızı kaybettiğimizde, geriye 
bir kuru tenden başka hiçbir şey kalmaya-
cağını biliyoruz. Yunus Emre, “Ölür ise ten 
ölür, canlar ölesi değil” diyor. İstiklalimiz ve 
istikbalimiz uğrunda verdiğimiz şehitleri-
mize asla ölü nazarıyla bakmıyoruz. Onla-
rın diri olduğunu, sadece bizim göremedi-
ğimizi bildiren Rabbimize ram oluyoruz. 

Kardeşlerim, 

Yıllarca bizi yalanlarıyla, vaatleriyle, dala-
vereleriyle, kifayetsiz ve bir o kadar muh-
teris yöneticilerimiz eliyle oyalayanların 
dönemi çoktan sona ermiştir. Bugün artık, 
yepyeni bir Türkiye vardır. Bugün artık, 
ekonomiden demokrasiye her alanda dün-
ya çapında söz sahibi olma kararlılığına sa-
hip bir Türkiye vardır. Bugün artık, tehdit-
leri ve tehlikeleri sınırları içinde değil, sı-
nırlarının ötesinde, kaynağı her neresiyse 
orada imha eden bir Türkiye vardır. Bugün 
artık, vatandaşlarını tüm hak ve özgürlük-
lere kavuşturmuş, insanlarının refah düze-
yini sürekli yükselten bir Türkiye vardır. 
Bugün artık, maziden atiye kurduğu köp-
rüyle, kim olduğunu bilen, bugün nerede 
durduğunun farkında, gelecekte nereye 
gitmek istediğinin şuurunda bir Türkiye 
vardır. Bize hala dünkü Türkiye gözüyle 
bakan, bu şekilde muamele edenler yavaş 
yavaş gerçeklerin farkına varmaya başladı-
lar. Türkiye’nin silkinişi ve yeni bir diriliş 
içine girmesi, bölgemizdeki ve dünyadaki 
pek çok toplumu da harekete geçirmiştir. 
Kerameti kendinden menkul olanların 
devri bitiyor. 
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Gore Adası’nın Dili Olsa da, Ah Bu 
Sömürge Dönemini Bir Anlatsa

İşte Pazartesi günü Afrika seyahatine çı-
kıyoruz. Afrika’nın asırlar boyunca, hem 
insani, hem doğal zenginlik bakımından 
nasıl sömürüldüğünün en acı örneklerini, 
bu ülkelerde görüyoruz. Senegal’deki Gore 
Adası’nın dili olsa da, ah bu sömürge dö-
nemini bir anlatsa… Orada, nasıl insanlık 
dışı bir pazar kurulduğu, insan hayatının 
ne kadar ucuzlatıldığı ancak bu şekilde an-
laşılabilir. Dünyanın, başka biçim ve yön-
temlerle yeniden sömürge dönemini yaşa-
masını engellemek için, her şeyden önce 
terör meselesinin çözülmesi gerekiyor. 

Niye bazı ülkeler terör örgütlerine bu dere-
ce destek veriyor sorusunun cevabını, işte 
bu sömürge zihniyetinde bulmak müm-
kündür. Sömürgecilere gönüllü köle yazı-
lanlar kendileri bilirler. Ne Türkiye’nin, ne 
de kardeşlerimizin ve dostlarımızın böyle 
bir niyeti yoktur. 

Sevgili Maraşlılar,

Dünyanın ve bölgemizin meseleleriyle uğ-
raşırken, şehirlerimizi ve insanlarımızı da 
asla ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin en 
yakın şahidi sizlersiniz. Bu dönemde sa-
dece Kahramanmaraş’a yaptığımız kamu 
yatırımlarının tutarı 26 milyar liradır. 
Şöyle bir geriye dönüp baktığımda, 2015 
yılında geldiğimizde 1 milyar 658 milyon 
liralık, geçtiğimiz yıl bu zamanlar geldiği-
mizde 569 milyon liralık toplu açılış tören-

leri yaptığımızı görüyorum. Bu yatırım-
larla, ülkemizin diğer 80 şehriyle birlikte 
Maraş’ın da çehresini değiştirdik. 

Eğitimde, 5 bin 517 yeni derslik yaptık, 
yükseköğretim yurtlarımıza 3 bine yakın 
yatak kapasitesi ilave ettik, üniversitemizi 
geliştirdik. 

Sağlıkta, birisi 400 yataklı Necip Fazıl Şe-
hir Hastanesi olmak üzere, toplam 77 yeni 
sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 
Şimdi de 250 yataklı kadın, doğum ve ço-
cuk hastanesi ile 125 yataklı Pazarcık ve 
150 yataklı Afşin Devlet Hastanelerinin de 
aralarında bulunduğu 25 sağlık tesisiyle il-
gili çalışmalar sürüyor. 

Biz hükümete geldiğimizde Maraş’ta sa-
dece 73 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 
bunun üzerine 246 kilometre daha bölün-
müş yol ilave ettik. Halen inşası devam 
eden, proje aşamasında olan yollar da var. 
Bununla kalmadık, şehirdeki tüm demir-
yollarını baştan sona yeniledik. Mersin-
Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hat-
tı, Nurdağı’ndan da geçiyor. Nurdağı’yla 
merkezi birleştirdiğimizde Maraş, kesinti-
siz bir hızlı tren hattına kavuşmuş oluyor. 
Hâlihazırda bu proje etap etap inşa edili-
yor. Tamamlandığında Kahramanmaraş-
Adana arası 1,5 saate inecek. 

Havalimanımızın yolcu sayısı, 2005 yı-
lında 6 bindi, bugün 300 bini geçmiş du-
rumda. Mevcut havalimanının kapasitesi 
zaten 400 bin… Bunun için, şehrimize 2 
milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalima-
nı terminal binası yapıyoruz. İnşallah yeni 
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terminal binası, yıl sonuna kadar hizmete 
girecek. 

Kahramanmaraş’ı baraj ve göletlerle dona-
tarak, hem 146 bin dekar arazimizin sula-
nabilmesini sağladık, hem de şehirlerimi-
zin içme suyu sorununu çözdük. Bugüne 
kadar Maraşlı üreticilerimize 1,3 milyar 
liralık tarımsal destek verdik. Şimdi yeni 
açıkladığımız hayvancılık destekleri ve 
mazot sübvansiyonuyla, bu rakam artarak 
devam edecektir. 

İlk günden beri olduğu gibi, şimdi de “Dur-
mak yok yola devam” diyoruz. İnşallah, 
2019’da yeni yönetim sistemiyle birlik-
te, ülkemizin her alanda gerçekleştirece-
ği ilerlemeden Maraş da payına düşeni 
alacaktır. Dün, hürriyetin kahramanı olan 
Maraş’ın, önümüzdeki dönemde üretimin, 
ticaretin, sanayinin, tarımın, eğitimin, kül-
türün de kahramanı olmayı sürdüreceğine 
inanıyorum. Maraş bugüne kadar beni hiç 
hayal kırıklığına uğratmadı, inşallah yine 
uğratmayacak.

Maraş’ın İşadamları,  
Yan Gelip Yatarak Para 
Kazananlardan Değil

Kardeşlerim,

Şu anda dünyanın gündeminde, Londra’dan 
başlayıp Pekin’e kadar uzanacak Yeni İpek 
Yolu Projesi var. Dünya ticaretinde yepye-
ni bir dönemin habercisi olan bu projenin 
güzergahı üzerinde, Kahramanmaraş da 
yer alıyor. Fırsatları şehirlerin ve insanların 

önlerine bu tür büyük projeler çıkarır. Bu-
nu değerlendirmek o şehirlerin ve insanla-
rın kendi bilecekleri iştir. Sizin kaçırdığınız 
her fırsatın müşterisinin hazır olduğunu 
unutmayınız. Fırsatın kazası olmaz. Ma-
dem, Kahramanmaraş böylesine büyük bir 
imkânı yakaladı, öyleyse, devlet kurumları 
bir yandan, sizler diğer yandan el ele verip, 
mümkün olan en iyi neticeye ulaşmanın 
gayreti içine girmelisiniz. 

Eskiden ülkemizde, tüm yatırımların, tüm 
hizmetlerin, tüm çabanın devletten bek-
lendiği, yanlış ve yanıltıcı bir anlayış vardı. 
Biz bu anlayışı kökten değiştirdik. Devlet 
altyapıyı kuracak; yatırımı ve üretimi giri-
şimcilerimiz, işadamlarımız, yani sizler ya-
pacaksınız. Yol var mı? Var. Hem de kara-
yoluyla, tren yoluyla, hava yoluyla tekmili 
birden var. Enerji var mı? Var. Türkiye’nin 
her yerine 7 gün, 24 saat kesintisiz enerji 
verebilen ve sürekli gelişen bir sistemimiz 
var. Şehirlerimiz yaşanacak hale geldi mi? 
Geldi. Bir yandan kamu kurumları, diğer 
yandan belediyelerimiz, aynı şekilde özel 
sektörümüz, altyapısıyla, üstyapısıyla ger-
çekten her ihtiyacı karşılayacak bir şehirci-
lik örneği ortaya koydular. Yetişmiş insan 
gücüne sahip miyiz? Sahibiz. Ülkemizde, 
gerek orta öğretim ve yüksekokul düzeyin-
de, gerek lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde olsun her seviyede, her alanda 
ve her konuda iyi bir yetişmiş insan potan-
siyeli mevcuttur. Üretimden ihracata her 
konuda bilgi, tecrübe ve potansiyel sahibi 
miyiz? Elhak sahibiyiz. En mütevazısından 
en büyüğüne kadar gerçekten çok başarı-
lı, çok çalışkan, çok azimli bir iş dünyamız 
mevcuttur. Söz konusu Maraş olduğunda, 
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tabii bütün bunları 2 katıyla, 5 katıyla, 10 
katıyla çarpmak lazım… 

İşte şimdi havaalanından gelirken, elleri 
paslı, nasırlı, çalışkan, gayretli işadamları-
nı gördüm. Onlar gayretli. İsim vermeyece-
ğim, onlar yan gelip yatarak para kazanan-
lardan değil. 

Kahramanmaraş’a geldiğim andan itiba-
ren gördüğüm heyecan, coşku, şu anda 
karşımda duran şu manzara, ülkemizin ve 
şehrimizin geleceği için bana çok büyük 
umut veriyor. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyorum. 

Bugünkü kongremizde yeni görev alacak 
arkadaşlarımıza Rabbim’den başarılar di-
liyorum. Bu yarışta bayrağı devredecek 
arkadaşlarımıza, yaptıkları hizmetler için 
gönülden teşekkür ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olun.Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Osmaniyeliler, AK Parti Teşkilatla-
rımızın kıymetli mensupları, değerli dava 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefen-
diler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, 
selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında vatanımız, eza-
nımız, bağımsızlığımız için bir gül bah-

çesine girercesine şehadete yürüyen tüm 
Osmaniyeli yiğitlere Rabbimden rahmet 
niyaz ediyorum. Osmaniye 2015’den bu 
yana terörle mücadelede, yurt içi ve yurt 
dışı operasyonlarımızda tam 38 şehit ver-
di. Osmaniye’nin kahraman evlatları bu va-
tanın sahipsiz olmadığını 15 Temmuz’da 
FETÖ’ye, Doğu ve Güneydoğu’da bölücü 
örgüte, yurtdışında da kiralık katiller or-

Bugün Bölgede  
Emperyalistlerin En Büyük 

Korkusu Türk Milletidir

AK Parti Osmaniye İl Kongresi | Osmaniye | 24 Şubat 2018 



Recep Tayyip ERDOĞAN

502

dusuna karşı ispat etti. Her biri şanlı tari-
himize adını şerefle, onurla, altın harflerle 
yazdırdı. Rabbim onlardan razı olsun. Yü-
ce Mevla’m şehitlerimizi Peygamber Efen-
dimize komşu eylesin.

İnşallah bizler de onların emanetlerine gö-
zümüz gibi bakacak, bu vatanı ite-kopuğa 
kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimi-
zin kanlarını döken alçaklardan işledikle-
ri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. 
Son terörist imha edilene kadar terörle 
mücadelemizi içerde ve dışarda kararlılık-
la sürdüreceğiz.

Afrin’de Mehmet’imiz dağ taş demiyor, F-
16’larla, SİHA’larla, İHA’larla, tanklarla, 
toplarla yürüyor. Gençliğimizde “Kar, bo-
ra, fırtına sükun bulacak” derdik. Bu söz-
leri şimdi şöyle değiştirdik: “Bu teröristler 
sana duracak.” Durduruyor muyuz? Dur-
duruyoruz. 

Ne tüneller açmışlar öyle! Bu tünellerin 
paraları nereden geldi? Bu tünelleri inşa 
etmek için beton mikserleri nerelerden 
geldi? Biz biliyoruz; saati, zamanı geldiğin-
de belgeleriyle açıklayacağız. 

Değerli kardeşlerim,

İl Kongremiz vesilesiyle 4 yıllık ayrılığın 
ardından tekrar sizlerle beraber olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi, tarih 
şehri, yaylalar, kaleler şehri, hepsinden öte 
vatan âşıklarının şehri Osmaniye’ye kavuş-
turduğu için Rabbime hamd ediyorum. 
Buradan Osmaniye’nin tüm ilçelerindeki, 
köylerindeki kardeşlerime selam ve sev-

gilerimi yolluyorum. Bizi bugün gerçek-
ten muhteşem bir coşkuyla bağrına basan 
Osmaniye’ye teşekkür ediyorum. Biz sizi 
çok özlemiştik… Anlaşılan sizler de bizi öz-
lemişsiniz. Osmaniyeli aşığın dediği gibi;

“Daha başka ne ararım,

Bulduğum dost yeter bana.

Bilinsin kârım-zararım,

Bulduğum dost yeter bana.

Bu dünya bir seyranlıktır,

Koskoca kabristanlıktır,

Kanaatse sultanlıktır,

Bulduğum dost yeter bana”

Hamdolsun bize de Osmaniye’de bulduğu-
muz dostlarımız yeter. Bize işte salonun 
içini ve dışını hınca hınç dolduran siz dava 
arkadaşlarımızın muhabbeti yeter. Her bi-
rinize sevdanız, aşkınız, ahde vefanız için 
şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki 
süreçte bu dostluğu daha da perçinleme-
miz gerekiyor. Şimdi hamdolsun bir itti-
fakın temellerini attık. İttifak Yasa Taslağı 
Meclis’e gönderildi. 2019, bizim için bir 
ittifak yılı olacak. İnşallah bu birlikteliği-
miz, ülkemizi daha da ileriye taşıyacak. O 
malum çevreler, bu ittifakın ne olduğunu 
daha iyi anlasınlar.

Bu İttifak, Ülke Genelinde Bir 
Sinerji Oluşturacak

Bu tarihi kongrenin teşkilatımız için, şeh-
rimiz için, ülkemiz, milletimiz ve demok-
rasimiz için hayırlara vesile olmasını dili-
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yorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK 
Parti Osmaniye teşkilatlarımızda vazife 
üstlenmiş tüm dava arkadaşlarıma en kal-
bi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irti-
hal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bugün görevi devreden 
dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına 
minnettarlığımı belirtiyor, yeni sorumluluk 
üstlenen kardeşlerime de Yüce Mevla’dan 
muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Kongremizle Osmaniye’de 2019 seçimle-
rinin startını da vermiş oluyoruz. 2019’a 
kadar gece-gündüz demeden çalışarak, 
tam bir dayanışma ruhu içinde, birlik ve 
beraberlik içinde bu kritik seçimlere hazır-
lanacağız. Kapı kapı dolaşarak, bu ülkeye, 
bu millete, elbette Osmaniye’ye yaptığımız 
hizmetleri ve projelerimizi kardeşlerimize 
anlatacağız.

İnşallah bu ittifak, ülke genelinde bir si-
nerji oluşturacak. Bu sinerji siyasete yeni 
bir zemin kazandırıcağı gibi, ülkemizin 
geleceğine yönelik yeni temellerin atılma-
sına vesile olacaktır. 

Bu süreçte şunu bir an olsun aklımızdan çı-
karmayacağız. Herkes rehavete kapılsa bile 
bizim buna hakkımız yok. Herkes yorulsa, 
yorgun düşse bile bizim böyle bir lüksü-
müz yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bi-
le bizim bu şekilde davranma imkânımız 
yok. Zira biz, “Aşkınan çalışan yorulmaz” 
diyoruz. Biz, “Baki kalan bu kubbede hoş 
bir sada imiş” sözüne inanıyoruz. 

Biz siyaseti “Halka hizmet hakka hizmet-
tir” anlayışıyla yürütüyoruz. Bizim ülkemi-
ze, milletimize ve tüm dünyadaki kardeşle-
rimize hizmet gibi bir aşkımız, böyle yüce 
bir sorumluluğumuz var. Bizim, ülkemizi 
2023 hedefleriyle, 2053 ve 2071 vizyon-
larıyla buluşturmak gibi bir Kızılelmamız 
var. Bizim geleceğe dair hayallerimiz, he-
deflerimiz, iddialarımız var. Buradaki her 
bir kardeşimin üzerinde taşıdığı ağır me-
suliyetin bilinciyle hareket edeceğine ina-
nıyorum. Görev alsın-almasın davamıza 
gönül vermiş herkesten 2019’a kadar dur 
durak bilmeden koşturmasını bekliyorum.

Şimdi buradan AK Kadroya soruyorum.

Ana Kademe! 

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Hanımlar!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Gençler!

2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mı-
yız?

Maşallah, Barekallah… Rabbim sizlere güç 
versin, kuvvet versin. Rabbim yolumuzu, 
bahtımızı, ufkumuzu açık etsin…

Sevgili Osmaniyeliler,
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Çok değerli kardeşlerim,

Ziya Paşa “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakıl-
maz; şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” 
diyor. Biz de Osmaniye’ye olan muhabbe-
timizi sadece sözle değil, icratlarımızda da 
gösteriyoruz. Diğer 80 vilayetimize hizmet 
ederken, Osmaniye’yi de asla ihmal etme-
dik, etmiyoruz. Şehrimizin kat ettiği mesa-
fe zaten her şeyi anlatıyor. 15 yıl öncenin 
unutulmuş, kaderine terk edilmiş Osma-
niye’sinden; bugün altyapı-üstyapıyla, yol-
ları, barajlarıyla göz kamaştıran bir şehre 
kavuştuk. Son 15 yılda Osmaniye’ye 7,5 
milyar lira tutarında yatırım yaptık.

2 bine yakın yeni derslik inşa ederek okul-
larımızın çehresini değiştirdik. Korkut 
Ata Üniversitesi ile Osmaniye’yi bir eğitim 
şehrine dönüştürdük. Öğrencilerimizin 
barınma ihtiyaçları için 1.400 yatak kapa-
siteli yükseköğrenim yurdu inşa ettik. Bu 
yıl 1.500, önümüzdeki yıl ise 1.000 kişilik 
olmak üzere toplam 2 bin 500 kişilik yeni 
yükseköğrenim yurtları daha yapıyoruz.

Şehrimize 18 tane spor tesisi,  28 adet de 
sağlık tesisi kazandırdık. Ayrıca 11 adet 
sağlık tesisimiz de inşa, proje, ihale ve arsa 
aşamasında... Bunlar içerisinde 600 yatak-
lı Devlet Hastanesi ile 100 yataklı Kadirli 
Devlet Hastanesi Ek Binası da var.  Mayıs 
ayında projesini bitirip, Haziran’da ihalesi-
ni geçekleştireceğimiz 600 yataklı Osmani-
ye Devlet Hastanesini Gebeli Mahallesine 
yapıyoruz. TOKİ aracılığı ile Osmaniye’de 
2 bin 117 konut projesi gerçekleştirdik. 

Osmaniyeli Çiftçilerimize  
485 Milyon Lira Tarımsal  
Destek Verdik

Osmaniye’nin mevcut bölünmüş yollarına 
43 kilometre daha ilave ettik, ayrıca halen 
süren yol inşaatlarımız var. On yılardır el 
değmeyen Osmaniye demiryollarını, sıfır-
dan yapılmışçasına yeniledik…

Osmaniye’yi de hızlı trenin konforu ve süra-
tiyle de tanıştırıyoruz. Toplam maliyeti 3,8 
milyar lira olan Mersin-Adana-Osmaniye-
Gaziantep hızlı tren projemizin çalışmaları 
süratle ilerliyor. Mevcut durumda, Gazian-
tep-Osmaniye-Adana-Mersin koridorunda 
yolcu trenlerinin hızı saatte 120 kilometre, 
yük trenlerinin ise 65 kilometredir. Proje 
bittiğinde Osmaniye-Adana arası 35 daki-
kaya, Osmaniye-Gaziantep arası ise 1 saate 
inecek. Böylece Osmaniye ülke genelindeki 
hızlı tren ağlarına bağlanacak. Kayseri-Niğ-
de-Mersin-Osmaniye arasındaki mevcut 
demiryolu hattını 945 milyon liralık mali-
yetle elektrikli, sinyalli hale getirerek mo-
dernize ediyoruz.İnşallah projeyi bu sene 
içerisinde tamamlıyoruz.

Osmaniye sanayisini güçlendirecek, bu-
radaki ürünlerin çevre limanlara, oradan 
da tüm dünyaya açılmasını sağlayacak 
demiryolu hattı projesiyle ilgili çalışma-
lara da başladık. Mehmetli Barajı ihti-
yaçlara cevap vermiyordu… Biz bu barajı 
revize edip yükselterek 50 bin dekar ara-
zinin daha sulamaya açılmasını sağladık. 
Osmaniye için önemini bildiğimiz Sav-
run Barajının inşaatı sürüyor. Bu barajla 
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142 bin dekar verimli arazi daha suyla 
buluşacak.  Son 15 yılda çiftçilerimize 
485 milyon lira tarımsal destek verdik. 
İnşallah bundan sonra da sizlere hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Osmaniye’yi her 
açıdan bölgesinin cazibe merkezi yapa-
cak yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Sevgili Osmaniyeliler,

Sizler de takip ediyorsunuz, bölgemiz 
son derece meşakkatli günlerden geçiyor. 
Suriye’den Irak’a, Yemen’den Libya’ya, 
Filistin’e kadar tarihi kardeşlik bağlarımı-
zın olduğu birçok ülke istikrarsızlık içinde 
kıvranıyor. Coğrafyamızda, minarelerden 
yükselen davudi ezan seslerinin yerini 
anaların yüreklerimizi dağlayan feryatları 
aldı. Bilinçli, kasıtlı bir şekilde bizi kökleri-
mize bağlayan ne varsa teker teker silmeye 
çalışıyorlar. Her biri medeniyetimizin asır-
lık şaheserleriyle ilmek ilmek dokunmuş 
olan İslam şehirlerinin çoğu enkaz yığınla-
rına döndü. Kütüphanelerimiz yağmalan-
dı, camilerimiz bombalandı, kadim mira-
sımız vahşice talan edildi. Sadece komşu-
muz Suriye’de, tüm dünyanın gözü önün-
de, 1 milyon kardeşimiz devlet terörünün 
kurbanı oldu. Her fırsatta bize demokrasi, 
insan hakları, hukuk dersi veren devletler 
ve kuruluşlar ise, tüm bu olan bitene ka-
yıtsız kaldı. Hala “Esed’le biraraya gelelim” 
diyen zavallılar var. Yahu 1 milyon insanı 
katleden böyle bir katille siz neyi düzelte-
ceksiniz? 7 yıldır kendi vatandaşını her 
gün varil bombaları, kimyasal silahlar ve 

balistik füzelerle vuran bir terör rejimine 
karşı, basit kınama cümlelerinden öte hiç-
bir tepki verilmedi, verilmiyor. Günlerdir 
Doğu Guta’da devam eden vahşete şöyle 
ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü, 
duydunuz mu? 

Şu gerçeğe her gün tekrar şahit oluyoruz. 
Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bölgemiz 
yeniden belli güçlerin rant ve çıkar kavga-
sına kurban edilmek isteniyor. “Petrol ko-
kusu almış emperyalistler” tarafından coğ-
rafyamızın sınırları kan ve gözyaşıyla ye-
niden çizilmeye çalışılıyor. Ancak bu kanlı 
planlarının önündeki en büyük engel, 100 
yıl öncesinde olduğu gibi, yine Türkiye’dir. 
Bugün bölgede emperyalistlerin en büyük 
korkusu Türk Milleti’dir. Çünkü Türkiye 
demek; bölgede barış, huzur ve istikrarın 
devam etmesi demektir. Türkiye demek; 
sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm 
mazlum ve mağdurlara umut olan ülke de-
mektir. Türkiye, 780 bin kilometrekareye 
sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir. 
Birileri hala bu ülkenin anlamını bir türlü 
idrak edemiyor. Birileri hala Türkiye’ye 
kendi dar ideolojilerinin kalıplarından ba-
kıyor. Ufukları kendi mahallerinden, kendi 
parti binalarından, akşam takıldıkları izbe 
mekânlardan öte gitmeyenler, bu ülkenin 
ne demek olduğunu, mazlumların gözün-
de ne mana ifade ettiğini bir türlü kavraya-
mıyor. Deve kuşu başını toprağa gömünce, 
kendini görünmez zannedermiş… Bunlar 
da her yeri başlarını gömdükleri kendi kı-
sır dünyalarından ibaret sanıyorlar. 
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Ali-Cengiz Oyunları Bizi 
Yolumuzdan Alıkoyamaz

Kardeşlerim,

Şunu çok açık ve net bir şekilde ifade et-
mek isterim. Bugün Türkiye’nin rızasını, 
menfaatini, endişe ve taleplerini gözet-
meyen hiçbir projenin bölgemizde uygu-
lanma şansı yoktur. Hele hele çevremizde 
ülkemizin bekasına halel getirecek, vatan-
daşlarımızın can güvenliğini hiçe sayacak 
bir adımın atılmasına kesinlikle izin ver-
meyiz. Nitekim terör örgütleri üzerinden 
ülkemizi çevreleme teşebbüslerine ilk 
darbeyi Fırat Kalkanı Harekâtı ile vurduk. 
2 bin kilometrekarelik bölgeyi DEAŞ’lı ca-
nilerden temizleyerek, oranın asli sahiple-
rine teslim ettik. Böylece 140 bin Suriyeli 
misafirimiz tekrar kendi evlerine dönme 
imkânı buldu. 

Şimdi benzer bir uygulamayı Afrin’de 
hayata geçiyoruz. Bugün 36’ncı gününe 
ulaşan Zeytin Dalı Harekâtıyla, hem Af-
rin’deki terör bataklığını kurutuyor, hem 
de ülkemizdeki mültecilerin vatanlarına 
dönebilecekleri güvenli bölgeler kuru-
yoruz. Şimdiye kadar aralarında birçok 
“Haçlı artığı” yabancı teröristin de olduğu 
1900 civarında insanlık düşmanını etki-
siz hale getirdik. Dün yayınladıkları vi-
deolarla Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ders vermek için geldiklerini söyleyenler, 
bugün ülkelerine paçavralara sarılı tabut-
larla dönüyor.

Daha bir ay öncesine kadar bize ve devle-
timize meydan okuyanlar, bakıyorsunuz 
bugün batılı efendilerine ağlamaya, bizi 
kurtarın diye yalvarmaya başladılar. Hiç 
beyhude uğraşmasınlar.  Kime ağlarlarsa 
ağlasınlar, kime yalvarırsa yalvarsınlar, 
onlara hak ettikleri dersi vereceğiz. Bölge-
yi kan ve gözyaşına boğan bu katil sürü-
lerinin inlerini başlarına geçireceğiz. Ne 
perde arkasından yürütülen kirli pazar-
lıklar, ne sahada sahnelenmeye çalışılan 
Ali-Cengiz oyunları bizi yolumuzdan alı-
koyabilir. Adı, sanı, kimliği ne olursa olsun 
hiç kimsenin teröristlere kalkan olmasına 
göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. 
Güya teröristlere yardım için yola çıkan 
konvoylara yönelik operasyonlarımız, bu 
konudaki tavrımızı açık ve net bir şekilde 
ortaya koymuştur. Bundan sonraki benzer 
teşebbüslere verecek cevabımız da yine bu 
minvalde olacaktır.  Türkiye, uluslararası 
hukuktan doğan haklarını sonuna kadar 
kullanmakta kararlıdır.

Değerli kardeşlerim,

Şüphesiz bu tür imtihan dönemleri aynı 
zamanda bir turnusol vazifesi de görü-
yor. Ataların deyimiyle bu zamanda “Ak 
koyun-kara koyun” belli oluyor. Ülkesi-
nin ve milletinin menfaatini gözetenler 
ile kendi çıkarları için mücadele edenler 
ayan-beyan ortaya çıkıyor. Yerli ve milli o-
lanlar ile emperyalist efendilerine gönüllü 
hizmetkârlık yapanlar, kendiliğinden ayrı-
şıveriyor. Maalesef Türkiye’de  “Vatan yan-
sa ateşinde ısınacak” kadar yüreği karar-
mış, gözü dönmüş, asalak bir kesim var. Biz 
bunları çok iyi tanıyoruz. Bunları 27 Ma-
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yıslardan, 12 Eylüllerden, 28 Şubatlardan, 
yakın geçmişteki diğer darbe teşebbüs-
lerine verdikleri desteklerden tanıyoruz. 
Biz bunları attıkları küstah manşetlerden, 
bir türlü gizleyemedikleri millet ve devlet 
düşmanlığından tanıyoruz. Biz bunları 
PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi eli kanlı canilere 
yaptıkları güzellemelerden tanıyoruz. Biz 
bunları Meclis kürsülerini FETÖ’ye kirala-
malarından, 15 Temmuz darbe girişimini 
sulandırma girişimlerinden tanıyoruz. Biz 
bunları ülkemizin sıkıntı yaşadığı ne ka-
dar devlet varsa, onlara piyonluk yapmala-
rından tanıyoruz. Yaşadığımız onca ihanet 
sonrasında biz bunların ciğerini biliyoruz.

Bunlar için siyaset sadece bir çıkar oyunu-
dur. Bunların gözünde vatan dâhil siyasi 
menfaate çevrilmeyecek hiçbir değer yok-
tur. Kimini 1 dolara, kimini 50 bin dolara, 
kimini de sadece sırtını sıvazlayarak, kimi-
ni ise üç kuruşluk ödüllerle kolayca satın 
alabilirsiniz. Bu güruhun sayısı giderek 
epeyce azalmış olsa da, hala varlıkları sü-
rüyor. Medya, sanat ve siyaset başta olmak 
üzere, çeşitli alanlarda halen bazı köşe baş-
larını tutmaya devam ediyorlar.  

Bahçeli, Devletimizin Bekasını 
İlgilendiren Her Konuda ‘İsmi’ 
Gibi Hareket Etmiştir

Diğer taraftan Türkiye’de ihtilaf yerine 
ittifakı, ayrışma yerine müşterekleri yü-
celten yeni bir siyasi iklim de oluşuyor. 
“CUMHUR’UN İTTİFAK” ettiği yerde, siya-
setçilerin, siyasi partilerin geride durması 
düşünülemez.  Ülke menfaatlerini parti 

menfaatinin önüne koyan, milletin bekası-
nı her şeyin üstünde tutan, “Mesele vatan-
sa gerisi teferruattır” diyen partiler, elbette 
ortak noktalarda bir araya gelme erdemi 
göstereceklerdir. MHP Genel Başkanı Sa-
yın Devlet Bahçeli’ye bu süreçte sergilediği 
milli duruş için, bir kez de kendi memle-
keti Osmaniye’den teşekkür ediyorum. 15 
Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, 
terörle mücadeleden yurt dışı operasyon-
lara kadar, milletimizin ve devletimizin 
bekasını ilgilendiren her konuda kendisi, 
gerçekten ismiyle müsemma bir şekilde 
devlet adamı gibi hareket etmiştir. Bu yeni 
sürecin ülkemizde birlik, beraberlik ve ke-
netlenmeye vesile olmasını diliyorum

Değerli arkadaşlar,

AK Parti olarak, 2019 seçimleriyle ilgi-
li hazırlıklarımızı eksiksiz yapacak, par-
timizi sahada daha da güçlendirmenin 
yollarını arayacağız. 16 Nisan halkoyla-
masında Osmaniye’de aldığımız oy oranı 
elbette bizim için önemlidir, kıymetlidir. 
16 Nisan’da Osmaniye tüm menfi propa-
gandalara rağmen yine kendine yakışanı 
yapmıştır. Ben, 16 Nisan Halk Oylamasın-
da “Yüzde 58” gibi Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemine “EVET” diyen 
Osmaniye’ye teşekkür ediyorum.

Bu tarihi değişikliğe “evet” diyerek, sizler 
ülkemizin önünde taze bir yol açtınız. İn-
şallah 2019’da hep birlikle bu süreci bir 
üst aşamaya taşıyoruz. Ben 2019 seçimle-
rinde Osmaniye’den yeni bir rekor bekli-
yorum. İnşallah güçlerimizi birleştirerek 
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Osmaniye’yi ülkemizde oy oranı itibariyle 
ilk 10’a taşıyacağımıza inanıyorum. Stra-
tejimizi doğru belirleyip, gerekli çalışmayı 
yaptığımızda, bilhassa kendimizi vatan-
daşlarımıza iyi anlattığımızda bizim için 
hiçbir şey imkânsız değildir. Unutmayın; 
gayret bizden tevfik Allah’tandır.

Kongremiz hayırlı olsun. Bugüne kadar 
görev yapan kardeşlerimi kutluyorum. Ye-
ni görev alacak kardeşlerime de şimdiden 
başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun.
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Sevgili Gaziantepliler, kıymetli yol ve dava 

arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 

hasretle selamlıyorum. Buradan, Antep’in 

tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatan-

daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Ga-
ziantep teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Bu ve-
sileyle, geçtiğimiz yılın Eylül ayında yitir-
diğimiz milletvekilimiz Abdülkadir Yüksel 

Terör Örgütleri, Küresel  
Güç Mücadelesinin En 
Ahlaksız Araçlarıdır

AK Parti Gaziantep İl Kongresi | Gaziantep | 25 Şubat 2018
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kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sizlere başsağlığı diliyo-
rum. Vefa bizim için önemlidir. Antepliler 
olarak, bu kardeşimizin ismini, açılışı ya-
pılacak sağlık veya eğitim tesislerimizden 
birine vererek yaşatacağınıza inanıyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Antep’le birlik-
te ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gaziantep, 16 Nisan halkoylamasında, 
yüzde 62,5’lik EVET oranıyla, tüm Türkiye 
içinde 29’uncu sırada yer aldı. Yaklaşık bir 
yıl önce 2,6 milyar liralık toplu açılış tö-
reni vesilesiyle buraya geldiğimizde, bize 
verdikleri sözü tutan tüm Gaziantepli kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tabii, 
biz Gaziantep’i çok daha üst sıralarda gör-
mek istiyoruz. 2019 seçimlerinde sandık-
ları patlatarak, Türkiye genelinde rekor 
kıracağınıza inanıyorum. 

Bakalım, Gaziantep buna hazır mı?

Ana Kademe!

2019’a kadar kapı kapı dolaşarak, tüm va-
tandaşlarımıza ulaşmaya, gönüllerini ve 
desteklerini kazanmaya hazır mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar, ulaşmadık hane, sevgisini 
kazanmadık hanım kardeşimiz bırakma-
yacak şekilde çalışmaya hazır mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar Antep’te ayak basmadık bir 
karış yer dahi bırakmamaya hazır mıyız?

Maşallah… Gaziantep inşallah bu defa Tür-
kiye sıralamasında ilk 10’a girecek… 

Gaziantep 12 Milyar Doları  
Bulan Dış Ticaret Hacmiyle  
Bir Ekonomi Devidir

Kardeşlerim,

Türkiye’nin sıkıntıları konusunda en iyi 
Gazianteplilerle dertleşiriz. Çünkü, bu ül-
kenin hangi meselesi varsa, hepsinin de 
bir ucunda Gaziantep bulunur. Ekonomi-
miz sıkıntıya mı düştü, hemen etkisini bu-
rada hissederiz. Çünkü Antep, 7 milyar do-
lara yaklaşan ihracatı, 5 milyar doları aşan 
ithalatıyla, yani 12 milyar doları bulan dış 
ticaret hacmiyle bir ekonomi devidir. Kişi 
başına düşen dış ticaret rakamında bölge-
sinin lideri, Türkiye’nin 5’inci büyük şehri 
olarak Gaziantep’i hesaba katmayan hiçbir 
ekonomik programın başarı şansı olamaz. 

Komşularımızla problem mi yaşıyoruz, 
yansımalarını hemen burada görmeye 
başlarız. Şu anda Gaziantep, misafir ettiği 
350 bini aşkın sığınmacıyla, Suriye’deki 
insani krizin sıkıntılarını iliklerine ka-
dar yaşayan bir şehirdir. Yıllardır devam 
eden bu kriz süresince, Suriyeli Muhacir 
kardeşlerimize Ensar olan Gazianteplilere 
şükranlarımı sunuyorum. Sizler, bu asil 
duruşunuzla, sadece kardeşlik ve komşu-
luk hukukunun gereğini yerine getirmekle 
kalmadınız, tüm dünyaya tarih boyunca 
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unutulmayacak bir insanlık dersi verdiniz. 

Fırat Kalkanı Harekâtıyla güvenli hale ge-
tirdiğimiz bölgeye şu ana kadar 140 bine 
yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek, 
kendi topraklarında hayatlarını sürdür-
meye başladı. Şimdi, Afrin’de Zeytin Da-
lı Harekâtını yürütüyoruz. Bugün 37’nci 
gününe giren harekâtın başarıyla tamam-
lanmasının ardından, bu bölgeye de bir-
kaç yüzbin Suriyeli kardeşimizin geri dö-
neceği anlaşılıyor. İnşallah biz, Münbiç’te 
ve diğer bölgelerde de huzuru ve güveni 
sağladıkça, Suriyeli kardeşlerimizin tama-
mı evlerine, yurtlarına geri dönerek, vatan 
hasretinden kurtulacaklardır. 

Diğer taraftan PKK’sından DEAŞ’ına ve FE-
TÖ’süne kadar terör örgütleri gemi azıya 
alıp eyleme geçtiklerinde, Gaziantep’te bun-
dan en büyük zararı gören şehirlerimizden 
biri oluyor. Allah’ın izniyle PKK’nın başını, 
hem topraklarımız içinde, hem de Kuzey 
Irak’ta her gün eziyoruz. Suriye’de PYD is-
miyle kendine zemin arayan bölücü örgütü, 
orada da tamamen yok edene kadar durma-
yacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 

DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşma-
nı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma 
noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkele-
rinde ne kadar psikopat varsa hepsini de 
örtülü bir şekilde teşvik edip DEAŞ safla-
rında savaşmaya bölgemize gönderdiler. 
Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela 
olan bu katil sürüsünün en azından bir kıs-
mı, şimdi geldikleri yerlere geri döndüler. 
Biz, 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bil-
dirdik, 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır 

dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. 
Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edip, sınır-
larından çıkışları bilerek kontrol etmeyen-
ler, artık bu kişilerle kendileri uğraşsınlar. 

FETÖ derseniz, zaten darmadağın olmuş 
vaziyette. İlk derece mahkemelerinden en 
üst itiraz mercilerine kadar davalar yavaş 
yavaş neticelenmeye başladı. Elbette sağda 
solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar 
da, eninde sonunda yakayı ele vermekten 
kurtulamayacaklardır. Devletimiz de, mil-
letimiz de bu alçak örgütün mensuplarının 
kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüş-
tür. FETÖ’yle mücadelede gelinen nokta-
dan geriye dönüş asla söz konusu değildir; 
bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir. 

Gaziantep’e Yapılan Kamu 
Yatırımlarının Tutarı  
24 Milyar Liradır

Kardeşlerim,

Gaziantep, Türkiye’nin sadece sıkıntıları-
nın değil, imkânlarının da en büyük orta-
ğıdır. Türkiye’nin büyüme oranından daha 
fazlasını, istihdam artışından daha yük-
seğini, kamu ve özel yatırımlarından en 
büyük payı, elbette Gaziantep almıştır, ala-
caktır. Rabbimiz, “İnsan için ancak çalıştı-
ğının karşılığı vardır” buyuruyor. Gazian-
tepli de çok çalıştığına göre, elbette bunun 
karşılığını alacak. Biz de, Antep’in işini ko-
laylaştırmak için devlet imkânlarını sonu-
na kadar seferber ediyoruz. Geçtiğimiz 15 
yılda Gaziantep’e yapılan kamu yatırımla-
rının tutarı 24 milyar liradır. 
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Bu parayla neler mi yaptık? Mesela, eği-
timde 10 bin 500 derslik yaparak, evlatla-
rımıza iyi bir gelecek hazırlamanın gayreti 
içinde olduk. Yurtlarımıza 9 bin 400’e ya-
kın yatak ilave ettik. Üniversitemiz, zaten 
bölgenin en iyi eğitim kurumlarından bi-
ri… Ayrıca, vakıf eğitim kurumu olarak 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi de, kendi ala-
nında oldukça başarılı bir grafik çiziyor. 
Madem öyle, Gaziantep’e ikinci bir devlet 
üniversitesi yakışmaz mı? Zaten, kampü-
sü, binaları, altyapısı hazır. Geriye, ismini 
kararlaştırıp tabelasını asıp ve en kısa sü-
rede faaliyete geçirmek kalıyor. Şimdiden 
hayırlı olsun diyoruz. 

Sağlıkta şu ana kadar 15’i hastane olmak 
üzere 75 tesis Antep’e kazandırılmış du-
rumda. Şehir Hastaneleri projemizin en 
büyüklerinden biri burada inşa ediliyor. 
Önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladı-
ğımız Şehir Hastanemiz 1.875 yatağıyla, 
tüm bölgeye hizmet verecek abide bir eser 
olacaktır. Bunun yanında 300’er yataklı 
devlet hastanesi ile çocuk hastanesinin in-
şası da sürüyor. 

Gaziantep, toplu konut projeleri bakımın-
dan da göz kamaştırıcı bir şehrimiz. Gerek 
TOKİ’nin, gerekse belediyelerimizin pro-
jeleriyle, adeta şehir içinde şehirler inşa 
ediliyor. Şu ana kadar TOKİ vasıtasıyla 
21 bine yakın konut inşası başladı, bun-
lardan 16 bine yakını da teslim edildi. 50 
bin konuttan oluşan Kuzey Şehir Proje-
siyle, organize sanayi bölgesinin yanında 
çeyrek milyon insanın yaşayacağı yepyeni 
bir yerleşim alanı yapılıyor. Günümüz ih-
tiyaçlarıyla mahalli mimarinin sentezi ola-

cak şekilde yürütülen bu proje sayesinde, 
sanayide çalışan binlerce kardeşimizin her 
gün şehrin bir ucundan diğer ucuna taşın-
ma sorunu ortadan kalkacak. 

Eski stadın yerine bir Cuma Camii yapmak 
istiyoruz. Şimdi duyuyorum ki, bazı çatlak 
sesler gelmeye başlamış ve engellemeye 
kalkanlar oluyor. Belediye Başkanımız ve 
camiyi yapacak olan hayırseverimiz de bu-
radalar. Bu cami mutlaka yapılacak.  

Önümüzdeki yılsonuna kadar bu bölgede, 
sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriy-
le, 10 bin konutta hayat başlayacak. Beledi-
yelerimizin düşük gelirli vatandaşlarımıza 
yönelik konut projelerini de takdirle takip 
ediyorum. Aynı şekilde, belediyelerimizin 
kentsel dönüşüm çalışmalarının da başa-
rıyla sürdüğünü görüyorum. 

Kardeşlerim, 

Tabii, böylesine büyük nüfus hareketleri o-
lan bir şehirde, buna uygun ulaşım altyapı-
sının da kurulması gerekiyor. Gaziantep’te 
bir uçtan diğer uca çaprazlamasına geçe-
cek iki ayrı toplu taşıma projesi hayata ge-
çiriliyor. Organize Sanayi Bölgesiyle şehri 
birbirine bağlayacak 1 milyar lira yatırım 
maliyeti olan Gaziray Projesinin inşası sü-
rüyor. İnşallah bu önemli ulaşım projesini 
önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Artık 
gerçek anlamda bir metropol büyüklüğü-
ne ulaşan Antep’e, metro da yakışır değil 
mi? İki hatlı metro projesinin birincisi Şe-
hir Hastanesini, ikincisi üniversite kampü-
sünü şehir merkezine bağlayacak. 
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Proje çalışmaları hızla süren bu metro hat-
larının inşasına, inşallah en geç önümüz-
deki yıl başlanacak. Bölünmüş yollar bakı-
mından ise, şehirdeki mevcut 116 kilomet-
relik yola, 280 kilometre daha ilave ettik. 
Halen 9 ayrı yol projesinin inşası sürüyor. 

Afrin’in İmarında, İhyasında da 
Antep’e Yine İhtiyaç Duyacağız

Bir başka önemli ulaşım projesi de hızlı 
tren hattıdır. Mersin ve Adana’dan gelip, 
Osmaniye üzerinden Gaziantep’e ulaşa-
cak, oradan Urfa ve Mardin’e doğru devam 
edecek olan 3,8 milyar lira maliyetli hızlı 
tren hattının inşası etap etap sürüyor. Ta-
mamlandığında, Gaziantep’ten Adana’ya 
1,5 saatte gitmek, oradan Ankara, İstanbul, 
İzmir hatlarıyla Türkiye’nin her köşesine 
ulaşmak mümkün olacak. 

Havalimanımız, maşallah harıl harıl çalı-
şıyor. Geçtiğimiz yıl yolcu sayısı 3 milyona 
ulaştı. Şimdi, havalimanı terminalinin ka-
pasitesini 5 milyon yolcuya çıkarıyoruz. 

Gaziantep’in içmesuyu sorununu kökten 
çözecek, 1 milyar 250 milyon lira yatırım 
bedeli olan Düzbağ Projesinde sona yakla-
şılmak üzere… Türkiye’nin, Melen’den son-
raki ikinci büyük içmesuyu projesi olan 
bu yatırım, içinde baraj, regülatör ve 3 bin 
600 metrelik bir tünelin de bulunduğu dev 
bir projedir. Şehrimizin yarım asırlık su so-
rununu çözecek olan Düzbağ Projesinden, 
en geç yıl sonunda, Gaziantep’in kurtuluş 
gününde, suyu akıtmayı planlıyoruz. 

Gaziantep’te yapılan baraj ve göletlerle 200 
bin dekar arazi suyla buluştu. Çiftçilerimi-
ze, geçtiğimiz 15 yılda verdiğimiz tarımsal 
destek tutarı 1,3 milyar lirayı buldu. Bu 
desteğe rağmen, birilerinin gözü var gör-
mez, kulağı var duymaz, dili var hakikati 
söylemez. 

Gördüğünüz gibi, Antep’e o kadar çok hiz-
met yaptık ki, anlata anlata bitiremiyoruz. 
Bütün bu hizmetlerin amacı Gaziantep’in 
daha çok üretmesini, daha çok istihdam 
sağlamasını, daha hızlı büyümesini, zen-
ginleşmesini, içinde yaşayanlara ve ülke-
mize daha çok katkıda bulunmasını temin 
etmek içindir. Gaziantepli işadamlarımı-
zın, ki bunların içinden Türkiye’nin dört 
bir yanından gelip burada tesis kurmuş o-
lanlar da vardır, bu imkanları en iyi şekilde 
değerlendireceğine inanıyorum. 

Mesela, Organize Sanayi Bölgemizin yeni 
kurulan 5’inci etabında, sadece son 2 yılda 
yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa 
edilen 150 yeni fabrikada, 10 bin vatanda-
şımız istihdam edildi. Bu manzara, Antep’e 
yapılan kamu yatırımlarının boşa gitmedi-
ğini, işadamlarımız tarafından üretime ve 
istihdama dönüştürüldüğünü gösteriyor. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin, Gaziantep’in hemen yanı-
başında süren bir operasyonu var. Bu 
harekâtın en önemli lojistik merkezlerin-
den biri de Gaziantep’tir. Antepli kardeşle-
rimizin operasyona katılan askerlerimize, 
polislerimize, jandarmalarımıza gösterdi-
ği büyük muhabbeti yakından biliyorum. 
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Kendi elleriyle sardıkları dolmaları, yap-
tıkları içli köfteleri, tatlıları, kazan kazan 
yemekleri askerlerimize ikram eden, sev-
gileriyle birlikte yiyeceklerini de onlarla 
paylaşan tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. 

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin altyapı-
sını da büyük ölçüde Gaziantep kurmuştu. 
Şu anda orada yürütülen çalışmalarda, yi-
ne bu şehrimiz en büyük yükü omuzlamış 
durumda. İnşallah Afrin bölgesi güvenli 
hale getirildiğinde oranın imarında, ihya-
sında da Antep’e yine ihtiyaç duyacağız. Ga-
ziantepli kardeşlerimiz, bu operasyonların 
ve devamında yürütülen hizmetlerin, an-
garya değil, istiklalimizin ve istikbalimizin 
yapı taşları olduğunun çok iyi farkındalar. 
Onun için de, ne şehirdeki misafirlerimiz, 
ne de sınır ötesindeki hizmetler konusun-
da en küçük bir sıkıntı, en küçük bir ha-
yıflanma yaşanmıyor.  Rabbim hepinizden 
razı olsun. Tarih boyunca hep bölgesinin 
parlayan yıldızı olan Antep, bugün de, hem 
üretimiyle, hem ticaretiyle, hem cömertli-
ğiyle, hem irfanıyla yine öncü ve örnek bir 
konumdadır. Biz de, işte buradaki manza-
radan ve ülkemizin her köşesinde yaşayan 
vatandaşlarımızdan aldığımız destekle, 
güçle, moralle, hedeflerimiz doğrultusun-
da kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Millet ve Devlet Olarak Artık Daha 
Büyük Düşünmeliyiz

Tabii bu mücadelede kayıplarımız da olu-
yor. Uzun yıllardır süren terörle müca-
dele döneminde çok şehit verdik. Bölücü 

örgütün şehirlerimizi çukurlarla bölme-
ye kalktığı dönemde yürüttüğümüz ope-
rasyonlarda çok şehit verdik. Hain darbe 
girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi 
verdiğimiz 251 şehidimiz var. Fırat Kalka-
nı Harekâtında ve şimdi de Zeytin Dalı Ha-
rekatında verdiğimiz şehitlerimiz bulunu-
yor.  Bu ülke, bin yıldır olduğu gibi bugün 
de, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, 
daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze 
almış topyekün bir milletin varlığı sayesin-
de ayaktadır. Milletimiz şehitlerine ve gazi-
lerine hep sahip çıkmıştır. Bakınız şehitle-
rimizin ardından ne diyor şair:

“Yıldızını parlat, güneşini yak

Açıl ey gökyüzü, şehit geliyor

Cenneti Ala’yı lütfeyledi Hakk

Kat kat yarıl, yol ver, şehit geliyor

Alnına şehadet damgası basmış

Boynuna şefaat mührünü asmış

Böyle gelen yiğit has oğlu hasmış

Yollarına gül ser, şehit geliyor”

Evet, bizim şehitlerimiz işte böyle gelir, 
Hak katında cenneti, milletimizin gönlün-
de de ebedi yerini böyle alır. Bu vesileyle 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
Gazilerimize de, Rabbimden sağlık ve afi-
yet temenni ediyorum. 

Kardeşlerim,

Eskiler, “Büyük başın derdi de büyük olur” 
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derler. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, 
ekonomiden diplomasiye her alanda bir 
üst lige çıktıkça, elbette karşılaştığımız sı-
kıntıların çapı ve mahiyeti de değişiyor. 
Dünkü Türkiye’nin en büyük sorunu siya-
si istikrarı sağlamaktı. Büyük hedefler be-
lirleyip ona ulaşmaya çalışmak bir yana, 
küçülme yaşamadan, krize girmeden mev-
cudu korumak en önemli başarı kriteriydi. 
Halbuki bugün, 2017 yılında elde ettiğimiz 
yüzde 7,5 düzeyindeki büyümeyi bile ye-
terli görmeyen bir Türkiye var. Hamdolsun 
bugün, terör ve darbe başta olmak üzere 
istikrarına yönelik tehditleri yekvücut ola-
rak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye 
var. Bu durum, millet ve devlet olarak artık 
daha büyük düşünmemizi, daha planlı ve 
programlı hareket etmemizi, daha dirayetli 
kararlar alıp uygulamamızı gerektiriyor. 

Eğer biz, terör örgütlerine zihni iğfal edil-
miş üç-beş çapulcunun silahlı macera alan-
ları olarak bakarsak, yanılırız. Terör örgüt-
leri, küresel güç mücadelesinin en alçak, 
en ahlaksız, en çirkin araçlarıdır. 

Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. 
Sağlıcakla kalın.
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Sevgili Şanlıurfalılar, kıymetli yol ve da-
va arkadaşlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bu-
radan, Urfa’nın tüm ilçelerindeki, mahal-
lelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı 
iletiyorum. 

Tabii dışarıda, salonun içindekilerin en 

az 4-5 misli Şanlıurfalı kardeşlerim vardı. 

Onları selamlamadan geçemezdim. Kusu-

ra bakmayın, Gaziantep’ten gecikmeli gel-

dik. Gaziantep’te yağmur, bereket boldu. 

Şanlıurfa’da da bereket var maşallah… 

Urfa’daki Kardeşlik Manzarası, 
Tüm Türkiye’ye Örnek Olacak 

Muhkemliktedir

AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi | Şanlıurfa | 25 Şubat 2018
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Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti 
Şanlıurfa teşkilatlarımızda vazife yapmış 
tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanla-
ra Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Kongremizin şehrimiz için, Urfa’yla birlik-
te ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şanlıurfa, 16 Nisan halkoylamasında, 
yüzde 71’lik EVET oranıyla, Türkiye’de 
13’üncü sırada yer aldı. Bununla birlikte, 
ilçeler bazında birincilik ve üçüncülük 
Şanlıurfa’ya ait. 16 Nisan’da, Harran ilçe-
miz yüzde 97’yle birinci, Akçakale ilçemiz 
yüzde 95’le ikinci oldu. Eyyübiye de, yüzde 
82’lik EVET oranıyla, Türkiye çapında ilk 
100 ilçe arasında yer alıyor. Halkoylama-
sından hemen önce, 11 Nisan’da bizi coş-
kuyla karşılayan Urfalı kardeşlerime, bu 
ahde vefaları, sevgileri için teşekkür ediyo-
rum. Harran’ı, Akçakale’yi, Eyyübiye’yi ay-
rıca tebrik ediyorum. Medeniyetler şehri, 
kültürün, sanatın, tarihin şehri Urfa’ya da 
böylesi yakışırdı. 

Bu şehir Şanlı unvanını öyle bir ihsan, bir 
lütuf olarak almamıştır. Urfalılar, burayı 
işgal eden düşman kuvvetlerini, kurduk-
ları ve Onikiler olarak adlandırılan bir 
cemiyetin yönetiminde şehirden söküp 
attıkları için bu unvanı elde etmişlerdir. 
Türkiye’nin bu bölgesini işgal etmekle ye-
tinmeyip, adeta birbirlerine ikram eden 
düşmana Urfalılar, tarihi bir ders vermiş-
lerdir. Uzun çatışma döneminin ardından 
anlaşma sağlanıp çekilirken bile, tıpkı bu-
gün olduğu gibi, alçaklıktan, riyakârlıktan, 
söz verip tutmama huyundan vazgeçme-

yen düşman kuvvetleri ve onların kanat-
ları altında şımaranlar, Urfalılardan hak 
ettikleri Osmanlı tokadını yemişlerdir. 

Türkiye, bugün de, yine Urfa’nın hemen 
yanıbaşında benzer oyunlarla, benzer 
tezgâhlarla karşı karşıyadır. Dün, güya 
müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir 
durum ortaya çıktığı için bölgeye gelen-
ler, bugün de terör örgütleri bahanesiyle 
aynı işgalin peşindedirler. Dün, buralara 
geldiklerinde yıllarca bu ülkenin ekmeğini 
yemiş, suyunu içmiş kimi hainlerin des-
teğini yanlarında bulanlar, bugün de ben-
zer şekilde terör örgütleriyle al takke-ver 
külah ilişkisi içindedir. Urfalılar bu hak-
sızlığa dün de razı olmamıştı, bugün razı 
olmuyor. Onun için de, ne terör örgütleri, 
ne de onları maske gibi kullananlar bu top-
raklarda karşılık bulmuyor, bulamayacak. 

Afrin’deki operasyonda 2021 terörist etki-
siz hale getirildi.  80 civarında Mehmetçik 
ve Özgür Suriye Ordusu’ndan şehitlerimiz 
var. İnşallah zafer bize yakındır. 

Peygamberler Diyarı Bu 
Topraklarda Teröristlerin Kök 
Salması Mümkün Değildir

Hazreti İdris’ten Hazreti Eyyüb’e, Hazre-
ti İbrahim’den Hazreti Elyasa’ya, Hazreti 
Şuayp’tan Hazreti Yakup’a nice Peygambe-
rin yaşadığı bu güzel topraklarda terörist-
lerin kök salması mümkün değildir. Bu-
gün de Urfa, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, 
hangi kökenden olursa olsun tüm vatan-
daşlarımızın birlik, beraberlik, kardeş-
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lik, dayanışma, huzur içinde yaşadığı bir 
şehrimizdir. Bizi bölmek isteyenlere asla 
müsaade etmeyeceğiz. Urfa’daki kardeşlik 
manzarası, tüm Türkiye’ye örnek olacak 
muhkemliktedir.

Öyle ki bu şehir, sadece kendi sınırları-
mız içindeki değil, Suriye’den gelen 500 
binin üzerindeki misafirimizin de huzur 
ve güven içinde yaşadığı emin bir belde 
durumundadır. Biliyorsunuz, önce Fırat 
Kalkanı Harekatıyla Cerablus-El Bab arası-
nı teröristlerden temizledik, şimdi de Zey-
tin Dalı Harekatıyla Afrin bölgesinde aynı 
işi yapıyoruz. Ülkemizde yaşayan Suriyeli 
kardeşlerimiz, güvenli hale getirdiğimiz 
yerlere geri dönerek, kendi yurtlarında ha-
yatlarını sürdürüyor. İnşallah, en kısa sü-
rede, Şanlıurfamızın hemen yanıbaşındaki 
toprakları da teröristlerden temizleyece-
ğiz. Fırat sınırından başlayıp Ceylanpınar’a 
kadar olan bölgeyi, kendimiz ve Suriyeli 
kardeşlerimiz için güvenli hale getirdiği-
mizde, buradaki sığınmacılar gönül hu-
zuru içinde kendi evlerine döneceklerdir. 
Şartların zorluğuna rağmen Ensar olarak 
Suriyeli Muhacir kardeşlerimize sahip çık-
tığınız için her birinize şükranlarımı sunu-
yorum. Şanlıurfa’nın dünyaya verdiği bu 
insanlık dersi, inanıyorum ki, ileride ders 
kitaplarına dahi konu olacaktır. 

Kardeşlerim,

Türkiye, bir asır önce, gerçekten çok zor 
şartlar altında dahi emperyalist güçlere 
teslim olmamış, kimi yerde düzenli ordu-
suyla, kimi yerde Urfa’da olduğu gibi biza-
tihi milletimizin kendi gücüyle mücadele-

sini vermişti. Bugün Türkiye, 81 vilayeti, 
81 milyon nüfusu, 900 milyar dolara doğru 
giden milli geliri, güçlü siyasi ve ekonomik 
altyapısıyla çok farklı bir yerde bulunuyor. 
Bir asır önce başaramadıklarını şimdi ger-
çekleştirebilecekleri hayaline kapılanların 
olduğunu görüyoruz. Bunların kendileri-
ne ancak, şöyle sağlam bir Osmanlı tokadı 
yedikten sonra gelebilecekleri anlaşılıyor. 

En sıkıntılı, en sancılı döneminde ezanı-
na, bayrağına, toprağına, kardeşliğine, ge-
leceğine sahip çıkan bu millet, bugün mü 
teslim olacak? Üç-beş teröristi giydirip, ku-
şatıp, silahlandırarak bunu başaracakları-
nı sananlara gereken cevabı vermeye baş-
ladık. Biz hep “Men sabera zafera” dedik. 
Hep sabırla ve aynı zamanda kararlılıkla 
hareket ettik. Bugün de, işte gördüğünüz 
gibi, sağlam adımlarla operasyonlarımızı 
yürütüyoruz.  Tabii, hedeflerimize doğru 
mesafe kat ettikçe, hem harekât kabili-
yetimiz artıyor, hem de artık daha çabuk 
neticeye ulaşma imkânı buluyoruz. Yıllar 
boyunca sınır güvenliğimizi ve kardeşle-
rimizin huzurlu geleceğini tesis etmesini 
beklediklerimizin, bunun yerine tam ter-
sine, burnumuzun dibinde bir terör kori-
doru oluşturmasını herhalde seyredecek 
değiliz. 

Bakınız, Suruç’un hemen karşısında bir 
yerde, DEAŞ bahanesiyle ortalığı ayağa 
kaldırıp, bölücü örgüte zemin kazandır-
dılar. O bölgeden ülkemize, çoğunluğu da 
Kürt kardeşlerimizden oluşan yüzbinlerce 
kişi geldi, misafirimiz oldu. Şimdi orada 
DEAŞ var mı?  Yok. Ama, bu gelen kardeş-
lerimizin çok büyük bir bölümü halen ül-
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kemizde yaşamaya devam ediyor. Niçin? 
Çünkü, dünkü DEAŞ’la bugün orada bulu-
nan PYD arasında hiçbir fark yok… İkisi 
de terör örgütü. Her ikisi de eli kanlı katil 
sürüsü… Biri aziz dinimiz İslam’ı istismar 
ediyor, diğeri Kürt kardeşlerimizi istismar 
ediyor. Hangisinin üstündeki yaldızı ka-
zırsanız kazıyın, altından aynı surat, ay-
nı kirli senaryo çıkıyor. Hatta, dün DEAŞ 
saflarında savaşların bir kısmının, bugün 
bölücü örgüt kimliğiyle yine karşımıza çık-
tığını biliyoruz. Zaten Rakka’da sıkıştırılan 
DEAŞ’lıların, PYD ve onu destekleyen güç-
ler eliyle başka bölgelere nakledildiğinden 
tüm dünyanın haberi var. 

Suriyeli Kardeşlerimiz 
Konusunda Tek Fedakârlığı 
Türkiye Gösteriyor

Dün sizler de televizyonlarda izlemişsiniz-
dir. Afrin’in bir köyünde, bölücü teröristler 
yaşları 65 ile 90 arasında değişen 4 masum 
köylüyü, ellerini-kollarını bağlayıp, çevre-
lerine bombalı tuzaklar kurarak bırakıp 
gidiyorlar. Askerlerimiz tarafından bulu-
nan bu kardeşlerimiz, güvenli bir şekilde 
oradan çıkartılıyor ve her türlü ihtiyaçları 
karşılanıyor. Karşımızda işte böylesine in-
sanlıktan nasibini almamış, masumların 
hayatları üzerinden kendilerine çıkar sağ-
lamaya çalışan bir Nebbaşlar güruhu var-
dır. Buna rağmen batı medyasının terörist-
leri bırakıp Türkiye’yi hedef alması da ayrı 
bir garabettir. Ne yapsalar boş… Kaderin 
üstünde bir kader vardır. Onun için bu iş 
ya olacak, ya olacak… 

Kardeşlerim, 

Oyunu görüyorsunuz değil mi? Bir terör 
örgütünü ortaya salıyorsunuz, sonra bir 
başka terör örgütüyle onu güya kovuyor-
sunuz; ama aynı vahşet, aynı baskı, ay-
nı zulüm devam ediyor. Bu arada olan, 
Suriye’nin gerçek sahipleri olan Araplara, 
Kürtlere, Türkmenlere oluyor. Terör örgüt-
lerinin ve rejimin cenderesi altında can 
veren, zulüm gören bu insanlara kimse-
nin dönüp baktığı yok.  Biliyorsunuz, te-
rör örgütünün liderlerinden biri Çekya’da 
tutuklandı. Temenni ederim ki, Çekya bu-
nu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra, 
adaletin nasıl tecelli ettiği görülür. Dikkat 
ediniz, her gün dünyanın pek çok yerin-
de Zeytin Dalı Harekâtımız konuşuluyor, 
eleştiriliyor. Ama bir günden bir güne ge-
lip de, samimi olarak Urfa’daki, Antep’teki, 
Hatay’daki, diğer şehirlerimizde Suriyeli 
kardeşlerimizin halini-hatırını soran yok. 
Hatta Avrupa Birliği, ülkemizdeki Suriyeli 
kardeşlerimiz için kullanılmak üzere vaat 
ettiği 6 milyar Euro’luk mali yardımın 6’da 
birini dahi yerine getirmedi. Dünyanın di-
ğer ülkelerinden ve kurumlarından gelen 
yardımların toplamı da 600 milyon doları 
dahi bulmuyor. Türkiye, 7 yılını geride bı-
rakmak üzere olan bu sıkıntılı dönemde 30 
milyar dolar civarında harcama yaparak, 
kardeşlerine sahip çıkmış, onları mağdur 
etmemiştir. Bizden başka bu fedakârlığı 
gösterebilen bir ülke de yoktur. 

Batılı yardım kuruluşlarının dünyanın çe-
şitli yerlerinde yürüttükleri yardım ope-
rasyonlarını, oralarda yaşanan rezaletleri 
de çok iyi biliyoruz. Eşrefi mahlukat, yani 
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Allah’ın yarattığı en şerefli varlık olarak 
gördüğümüz insana hizmeti, asli vazi-
femiz kabul ediyoruz. Dikkat ederseniz, 
Suriye’den ülkemize gelenleri genellikle 
“misafirlerimiz” olarak ifade ediyoruz.  
Hep söylüyorum, bizim gönül sınırlarımız, 
ne dikenli tellerle, ne duvarlarla, ne güm-
rük kapılarıyla sınırlıdır. Onlar sadece ül-
kelerimizin resmi sınırlarıdır. Gönül sınır-
larımızın ufku bunların çok ötesindedir. 

Üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi payla-
şırken, resmi sınırlarımıza değil gönül 
sınırlarımıza bakarız. Suriye’deki kardeş-
lerimizin can güvenliği yokken, onuru ve 
namusu tehdit altındayken, biz burada na-
sıl hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz? 
Kardeşlerimiz zulüm altında inim inim 
inlerken, biz burada başımızı yastığa nasıl 
koyup rahatça uyuyabiliriz? Ne inancımız, 
ne de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz de-
ğerler bize böyle bir hakkı vermiyor. Onun 
için El Bab’tayız, onun için Afrin’e doğru 
ilerliyoruz, onun için Münbiç’i teröristler-
den temizleyeceğiz, onun için tüm sınırla-
rımız boyunca tek bir terörist kalmayana 
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne di-
yor o Urfa türküsünde:

“Evlerinin önü dardır geçilmez

Suları soğuktur bir tas içilmez

Anadan geçilir yardan geçilmez”

Evet… Bizim millet olarak en büyük 
yârimiz ezanımızdır, bayrağımızdır, vata-
nımızdır, kendimizden asla ayrı görmedi-
ğimiz kardeşlerimizdir.

Şanlıurfa’da 540 Kilometre 
Bölünmüş Yol Yaptık

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi 4 kata yakın 
büyütürken, bundan tüm şehirlerimizin 
de faydalanmasını sağladık. Mesela, hükü-
metlerimiz döneminde Şanlıurfa’ya yapı-
lan kamu yatırımlarının toplamı 36 milyar 
lirayı bulmuştur. Gerçekten çok önemli bir 
meblağa tekabül eden bu parayla Urfa’mı-
zın her alandaki eksiklerini tamamlama-
nın, sorunlarını çözmenin gayreti içinde 
olduk. 

Eğitimde, 11 bin 258 yeni derslik inşa ede-
rek, 3 bin yatak kapasiteli yükseköğrenim 
yurtları yaparak, üniversitemizi geliştire-
rek, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek ha-
zırlamaya çalıştık. 

Sağlıkta, 14’ü hastane olmak üzere 81 tesis-
le, herkesin en ileri standartlarda hizmet 
alabilmesini temin ettik. Bunlar arasında 
500 yataklı Eğitim-Araştırma ve 400 yatak-
lı Eyyübiye Hastaneleri de var. İlçelerimiz-
deki mevcut hastanelere ilaveten, Harran 
ve Ceylanpınar’a yeni devlet hastaneleri 
yapıyoruz. Sağlıkta bir devrim olarak gör-
düğüm Şehir Hastanelerimizden biri de 
Şanlıurfa’mızda inşa edilecek. Bu proje, 
firmadan kaynaklanan sebeplerle biraz ge-
cikti. Şimdi bu firmaya son bir şans verdik. 
Kimsenin, eften püften sebeplerle mille-
timizi de, devletimizi de oyalamasına göz 
yumamayız. Şayet süratle projeye başlayıp, 
en geç 2021 yılında Urfalı kardeşlerimizi 
bu hizmetle buluşturamazlarsa, hiç kusura 
bakmasınlar, biz kendi başımızın çaresine 
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bakar, başka bir yolla bu işi hallederiz. 

Toplu konut, Şanlıurfa’da ciddi neticeler 
aldığımız bir başka alandır. Şu ana kadar 
10 bin 550 konutu teslim ettik, 3 bin konu-
tun inşası da sürüyor. 

Biz hükümete geldiğimizde Urfa’da sadece 
29 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 
540 kilometre daha ilave ettik. Halen 9 ayrı 
yol projesinin inşası da sürüyor. Adıyaman-
Kahta-Siverek-Diyarbakır yolunda, Atatürk 
Barajı üzerinde inşa ettiğimiz Nissibi Köp-
rüsü, gerçekten görkemli bir eserdir. 

Hızlı tren, Urfa’ya kazandırmakta olduğu-
muz bir başka önemli hizmettir. Mersin’den 
Osmaniye’ye, oradan Gaziantep üzerinden 
Urfa’ya uzanan hızlı tren hattının bir bölümü-
nün inşası sürüyor. Gaziantep-Şanlıurfa bölü-
münün proje ihalesine de yakında çıkılıyor. 

Bir şehrin büyümesinin, gelişmesinin, cazi-
be merkezi haline dönüşmesinin en önem-
li işaretlerinden biri de, havalimanındaki 
canlılıktır. GAP Havalimanı, 23 binden 833 
bine çıkan yolcu sayısıyla, Urfa’yı ülkemi-
zin ve tüm dünyanın şehirlerine yakınlaş-
tırıyor. 

Keban Baraj Gölündeki yolcu ve araç taşı-
macılığı için 2 feribot imal ederek, hizmete 
sunduk. 

Tabii GAP, adeta Şanlıurfa’yla özdeşleşmiş bir 
projedir. Son 15 yılda ülkemizin tamamında 
sulamaya açtığımız 17,5 milyon dekar arazi-
nin 2,6 milyon dekarı tek başına Urfa’dadır. 
Burada sulamaya açılan araziyle çiftçileri-
mizin yıllık kazancında ortaya çıkan artış 

1 milyar lirayı buluyor. Atatürk Barajından 
aldığımız suyu, 221 kilometre uzunluğun-
daki kanallar aracılığıyla tarım arazilerimize 
taşıyoruz. Bu kanallarla Şanlıurfa’yla Mardin 
arasında adeta suni bir nehir oluşturduk. Öy-
le ki, bunların uzunluğu, dünyanın en ünlü 
su kanalı olan 161 kilometrelik Süveyş’i dahi 
geride bırakıyor. Şu ana kadar sulama şebe-
keleri dahil bu projeler için 6,5 milyar lira 
para harcadık. 

Şanlıurfa’ya tarihinde yapılmayan yatırım-
ları yaptık mı? Yaptık. Yine yapmaya de-
vam edeceğiz. 

Şimdi buradan öyle bir ses verin ki, Urfa’nın 
en uzak köşesinden bile duyulsun. 

Ana Kademe!

2019’a kadar gece gündüz çalışmaya hazır 
mıyız?

Kadın Kolları!

2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır 
mıyız?

Gençlik Kolları!

2019’a kadar ayak basmadık yer bırakma-
maya hazır mıyız? 

Maşallah. 

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Kalın sağlıcakla diyorum. Allah yar yar-
dımcımız olsun. 


