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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Ak 
Parti Haftalık Grup Toplantımızın ülke-
miz, milletimiz ve demokrasimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. Grup toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize de bu vesileyle hoş geldi-
niz diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Dün, Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan, 2012 yılının dördüncü çeyreği ve 
2012 yılının tamamına ilişkin büyüme 
rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi, 
2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.3; 
ikinci çeyreğinde yüzde 2.9 ve üçüncü 
çeyreğinde yüzde 1.6 oranında büyüme 
kaydetmişti. Dördüncü çeyrekte ise büyü-
me yüzde 1.4 oldu. Böylece Türkiye eko-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Nisan 2013
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nomisi, 2012 yılının genelinde, yüzde 2.2 
oranında büyüdü.

Gayri safi yurt içi hasılamız, 2011 yılında 
1 trilyon 298 milyar Türk lirasına ulaşmış-
tı. 2012 sonu itibariyle ise gayri safi millî 
hasılamız 1 trilyon 417 milyar Türk Lirası 
oldu. Dolar cinsinden millî gelirimiz ise, 
2011 yılında 774 milyar dolar idi, şu anda 
millî gelirimiz 786 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

10 yıl önce, 2002 sonunda biz millî geliri 
230 milyar dolar olarak devralmıştık. 10 
yılda millî gelirimizi 3 kattan fazla artırdık 
ve 786 milyar dolara yükselttik. Kişi başı-
na millî geliri ise 2002 yılında 3 bin 500 
dolar olarak devralmıştık. 2011 yılında 10 
bin 469 dolar olarak gerçekleşen kişi ba-
şına millî gelir, 2012 sonunda 10 bin 504 
dolar oldu. Bu rakamların, ülkemiz için, 
milletimiz için, ekonomimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Yüzde 2.2’lik bir büyüme oranına rağ-
men gelişmiş ülkelerden, özellikle de 
Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğu-
muzu da özellikle vurgulamak durumun-
dayım. Bakınız… 2012 yılında, Belçika 
ekonomisi yüzde 0.2 oranında küçüldü; 
yani büyüme oranı yüzde eksi 0.2. Çek 
Cumhuriyeti aynı şekilde yüzde 1.3 ora-
nında daraldı; yani büyüme yüzde eksi 1.3. 
İtalya, 2012 yılında yüzde 2.4 oranında 
daraldı; yani büyüme yüzde eksi 2.4. Dani-
marka eksi 0.6, Macaristan eksi 1.7, Hollan-
da eksi 0.9, Finlandiya eksi 0.2, Yunanistan 
için yapılan projeksiyon eksi 6.4… Yine 
2012 yılında, Almanya yüzde 0.7 büyüdü, 

İngiltere ve ABD bizim kadar, yüzde 2.2 
büyüdü, Japonya’nın büyüme oranı yüzde 
2. 2012 büyümesinde AB-27 ortalaması 
yüzde eksi 0.3 ve Euro Bölgesi ortalaması 
yüzde 0.6. Yani beklentilerimizin altında 
dahi olsa gelişmiş ekonomilere, Avrupa 
ekonomilerine nazaran Türkiye bir kez 
daha son derece başarılı bir performans 
sergiledi.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

2012 yılı büyüme oranlarının açıklanma-
sıyla birlikte, Türkiye’nin borç yapısına 
ilişkin manzara da daha net biçimde ortaya 
çıkmış oldu. 2002 yılında, Kamu Net Borç 
Stokunun millî gelire oranı yüzde 61.5’ti. 
Son açıklanan büyüme rakamlarıyla birlik-
te, Borç Stokunun Millî Gelire oranı yüzde 
17’ye kadar gerilemiş oldu. Avrupa Birliği 
tanımlı borç stokumuz ise 2002’de yüz-
de 74 İken, bunu da 2012 sonu itibariyle 
yüzde 36’ya kadar çekmiş olduk. Bu güzel 
gelişmelerin de hayırlı olmasını diliyorum. 
Ekonominin her cephesinde hamdolsun 
son derece kontrollü, itidalli, ayaklarımızı 
yere basarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Yanıbaşımızda kimi ülkeler çok büyük zor-
luklar yaşarken, Türkiye istikrarla büyüme-
ye, hedeflerini tek tek tutturmaya, dünyada 
dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta içinde bir uluslararası 
derecelendirme kuruluşu kredi notumuzu 
artırdı. Elbette yeterli görmüyoruz; ancak, 
hakkın teslim noktasında bunu da önemli 
bir gelişme olarak değerlendirdiğimizi bu-
rada belirtmek istiyorum.
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Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, 2012 yılının Nisan ayında, bili-
yorsunuz yeni bir teşvik sistemini uygula-
maya koyduk. 81 vilayetimizi gelişmişlik 
durumlarına göre 6 bölgede sınıflandırdık 
ve her bölge için son derece cazip teşvik-
ler getirdik. Aradan 1 yıl geçti ve bu yeni 
teşvik uygulamasının, bugün özellikle az 
gelişmiş illerimizde çok ciddi sonuçlar 
doğurduğunu, umut verici neticeler getir-
diğini görüyoruz.

6’ıncı bölgede, tamamı Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgemizde bulunan 15 
ilimiz var ve bir de ayrıca Gökçeada var. 
20 Haziran 2010 tarihinden 1 Nisan 2011 
tarihine kadar, 6’ıncı bölgedeki iller için 
445 adet belge alınmıştı. Aynı tarihler ara-
sında 2011’den 2012’ye kadar bu illerde 
241 teşvik belgesi alındı. 2012’den 1 Nisan 
2013’e kadar bu bölgede yine 445 teşvik 
belgesi alındı.

Yatırım miktarlarındaki değişim son dere-
ce önemli… 2010-2011 arası bu illerde 2.2 
milyar liralık yatırım teşvik belgesi alındı. 
2011-2012 arasında yatırım miktarı 1.9 
milyar lira oldu. Son 1 yıl içinde ise yeni 
teşvik sistemiyle, yatırım miktarı 5.5 mil-
yar liraya ulaştı.

İstihdama bakıyoruz… 2010-2011 arası 
teşvik belgeleriyle öngörülen istihdam 10 
bin kişi. 2011-2012 arası istihdam 7 bin 
kişi. Son 1 yıl içinde öngörülen istihdam 
ise, dikkatinizi çekiyorum, 22 bin 288 
kişi. Son teşvik sistemiyle, 6’ncı bölgede, 
yatırımların ve istihdamın yaklaşık 2.5 

kat arttığını görüyoruz. Bunun üzerinde, 
bu sonuçların üzerinde son derece hassas 
şekilde durmamız gerekiyor…

Bakın, burada bir noktanın altını özellikle 
çiziyorum… 20 Haziran 2012’den, 1 Nisan 
2013’e, yani düne kadar yatırımların ve 
istihdamın 2.5 kat artış kaydetmesi, sadece 
yeni teşvik sisteminin, sadece ekonomi-
deki iyi gidişin eseri değildir. Bu artış, bu 
canlanma, aynı zamanda istikrarın, aynı 
zamanda güven ortamının, aynı zamanda 
bölgede çoğalan umudun eseridir.

Şunu görmek durumundayız değerli arka-
daşlarım… Buradan, Ankara’dan, Doğu ve 
Güneydoğu illerine yatırım yapmak için 
girişimde bulunulduğunda, bölgede yatı-
rımların önüne engeller çıkıyordu. Çeteler, 
bu yatırımların önünü kesiyordu. Mafya, 
bu yatırımların önünü kesiyordu. Terör, 
bu yatırımlara engel oluyordu. Bırakın 
özel sektörü, devlet, kendi köyüne, kendi 
ilçesine, hatta kendi şehrine yatırım götü-
remez hale gelmişti. Çünkü orada işleyen 
bir kısırdöngü vardı… Ankara bahanelerin 
arkasına sığınıp oradan elini çekerken, 
terör de işte o boşluğu dolduruyor, yoksul-
luğu, işsizliği, alt yapı eksikliğini istismar 
ediyor ve oradan kendisine güç devşiriyor-
du.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum… Biz 
AK Parti olarak sadece çetelerle mücade-
le etmedik. Biz sadece mafyayla, sadece 
cuntalarla, sadece karanlık suç örgütle-
riyle mücadele etmedik. İşte, Doğu’da, 
Güneydoğu’da bu kısırdöngüyle canlar 
üzerinden hesap yapan bu kirli ticaretle 
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de mücadele ettik. Yol yapmak istedik, 
engel oldular. Hastane yapmak istedik, 
engel oldular, havaalanı yapacağız dedik, 
engel oldular. Tüm tehditlere, baskılara, 
saldırılara karşı yılmadık, usanmadık yol 
da yaptık, hastane de yaptık, havaalanları 
da yaptık… 

Üniversiteler açtık, yurtlar inşa ettik, 
konutlar yaptık; sosyal yardımlarla , 
teşviklerle, burslarla, kredilerle bölge 
insanını kazanmanın mücadelesini ver-
dik. İstanbul’da ne varsa, Van’da da o 
olacak dedik. İzmir’de, Antalya’da ne 
varsa, Diyarbakır’da, Muş’ta, Batman’da, 
Şırnak’ta da o olacak dedik. Tehditler 
karşısında geri adım atmadık. Saldırılara 
boyun eğmedik. Bizden öncekilerin yaptı-
ğı gibi, olumsuzluk karşısında diz çöküp, 
pılımızı pırtımızı toplayıp Ankara’ya hap-
solmadık. Onlar yıktılar, biz daha iyisini 
yaptık. Onlar bozdular, biz tamir ettik, 
tahkim ettik.

Bakın değerli arkadaşlarım… Yeni bir ilk-
bahara hamdolsun hep birlikte ulaştık… 
Tabiat baharla yeniden dirilirken, şu gün-
lerde umutların da yeniden yeşerdiğini, 
umutların filizlendiğini, yüreklerdeki 
umutların çiçek açtığını görüyoruz. Sade-
ce birkaç aydır farklı bir sürecin içinde-
yiz… Ama sadece bu birkaç ay içinde bile, 
bölgedeki canlanmayı, bölgedeki değişimi, 
bölgedeki umudu hissedebilir hale geldik.

İşte, daha dün Sakarya’dan, MÜSİAD üyesi 
14 büyük girişimci kalktılar, Diyarbakır’a, 
Mardin’e, Batman’a gittiler, oralarda yatı-
rım imkanlarını araştırdılar. İnanın, çok 

daha fazla yatırımcı oraya gidecek. Çok 
daha fazla yatırım oraya gidecek. İstik-
rar ortamı, güven ortamı güçlendikçe, 
tehditler ortadan kalktıkça, silah aradan 
çekildikçe, bölgenin çehresi çok daha hızlı 
değişecek.

Bakın, ben defalarca bölge için kurduğu-
muz hayalleri sizlerle paylaştım. Bunlar, 
gerçekleşmeyecek hayaller değil. Bunlar, 
bizim kararlılıkla, samimiyetle arkası-
na düştüğümüz, gerçeğe dönüştürmek 
için adeta çırpındığımız hayaller. Arka-
daşlar! Şanlıurfa, neden Türkiye’nin, 
Ortadoğu’nun, hatta dünyanın bir tarım 
merkezi, tahıl merkezi olmasın? Muş eden 
bölgedeki ihracatın üssü olmasın? Van 
neden bütün bölgenin bir sanayi merke-
zine dönüşmesin? Hakkari Üniversitesi 
neden uluslararası bir üniversite olmasın, 
Hakkari sokaklarında dünyanın her ülke-
sinden öğrenciler neden dolaşmasın? Ağrı 
Dağı’nın, Cudi’nin, Süphan’ın eteklerinde, 
Mardin’in sokaklarında, Diyarbakır’ın 
caddelerinde; Paris’teki, Londra’daki, 
Prag’daki kadar turist neden geziyor olma-
sın?

Anneler, babalar dağa kaçırılan çocukla-
rının yolunu gözleyeceklerine, okul yo-
lunu, fabrika yolunu gözlesinler. Akşam 
bir sofra kurulsun, dedeler, nineler, anne 
babalar, çocuklar hep birlikte o sofranın 
başında muhabbet etsin. Bırakın kepenk 
kapatmayı, öyle bir güven ortamı, öyle bir 
güvenlik ortamı olsun ki, dükkanların ka-
pıları dahi kapatılmasın. Silah seslerinin, 
bomba seslerinin, çığlıkların, feryatların, 
ağıtların değil, çocuk seslerinin egemen ol-
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duğu, gece yarılarına kadar muhabbetlerin 
devam ettiği sokaklarımız, caddelerimiz 
olsun.

Bu zor değil değerli arkadaşlarım… Bun-
lar bizim hayallerimiz; ama sadece hayal 
değil, bunlar bizim hedeflerimiz… Yıllarca 
yurtdışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları, Batı’daki o şehirleri, o huzuru, 
güven ortamını görüp iç çektiler. Yıllarca 
başkalarına gıptayla baktılar, kalktılar, iş 
için, ekmek için, özgürlük için, çocukları-
na aydınlık bir istikbal kurmak için başka 
ülkelere göç ettiler.

Allah aşkına, benim milletim neden başka 
ülkelere gıptayla baksın? Benim milletim 
neden başka milletlerin gerisinde kalsın? 
Benim ülkem, neden özlem içinde, hasret 
içinde yaşasın? Soruyorum: Neyimiz ek-
sik? Bizim tarihimiz var, zengin bir mede-
niyetimiz var, bizim bir medeniyet tasav-
vurumuz var, genç nüfusumuz, dinamik 
nüfusumuz var; biz neden başka diyarlara 
bakıp iç geçirelim?

Biz dünyaya nizam vermiş, dünyada sis-
tem kurmuş bir milletiz. Biz camiler, köp-
rüler, hanlar, kervansaraylar kadar çarşı 
pazarlar kurmuş, o çarşı pazarlara, ticare-
te, ekonomiye yön vermiş bir medeniyetin 
mensuplarıyız. 780 bin kilometrekare 
üzerinde değil, üç kıta üzerinde, 24 milyon 
kilometrekare alanda, adaleti tesis etmiş, 
özgürlükleri güvence altına almış, birlikte 
varolma kültürünü yaşatmış bir milletiz. 
Biz her şeyin en iyisini hak ediyoruz, hem 
de ziyadesiyle hak ediyoruz.

10 yıldır, her türlü engele, her türlü engel-
lemeye, her türlü saldırıya rağmen böyle 
bir Türkiye için, böyle şehirler için, böyle 
mesut bir millet için adeta çırpınıyoruz. 
10 yıldır vatanımıza, milletimize, şehirleri-
mize, çocuklarımızın istikbaline musallat 
olan terör baronlarını, savaş baronlarını et-
kisiz hale getirmenin mücadelesini veriyo-
ruz. Ülkenin belli kesimleri, belli şehirleri 
değil, 81 vilayet, 76 milyon, 780 bin kilo-
metrekare aynı imkanlara, aynı fırsatlara 
sahip olsun diye gece gündüz çalışıyoruz. 
Geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapabi-
leceğimize, hatta daha iyisini inşa edebile-
ceğimize biz yürekten inanıyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Şunu her-
kesin, aziz milletimin, 76 milyonun her 
bir ferdinin bilmesini istiyorum. Çözüm 
süreci adını verdiğimiz bu yeni süreç, 
daha güçlü, daha demokratik, daha öz-
gür, daha huzurlu bir Türkiye hedefinin 
ileri bir adımıdır. Biz artık elinde silah 
olanın değil, silah tüccarlarının değil, kan 
tacirlerinin değil; milletin kazanmasını 
istiyoruz. Biz artık çatışma kültüründen 
beslenenlerin değil, 76 milyonun, özellik-
le gençlerin, özellikle çocukların kazan-
masını istiyoruz.

780 bin kilometrekarenin topyekûn kal-
kınmasının önünde tek engel kalmıştır, 
o da terör belasıdır. Birinci sınıf bir de-
mokrasinin önünde tek engel kalmıştır, 
o da çatışmacı anlayıştır. Terörün varlığı 
üzerine, çatışma kültürü üzerine inşa 
edilmiş bir anlayış, miadını tamamen dol-
durmuştur.



11

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -10

“Vur de vuralım, öl de ölelim” diyerek, bu 
sloganlar karşısında “Bunun da zamanı 
gelecek” diyerek, kan üzerinden, çatışma 
üzerinden, gençlerin hayatı üzerinden is-
tismar üretmek artık son bulmalıdır. Ben 
bu kürsüden 12 Eylül sonrasında yaşanan 
idamları anlattım, gencecik yaşında yaşa-
mına son verilen gençleri örnek verdim. 
Bu gencecik ölümlerden geriye, acıdan, 
hüzünden başka ne kaldı? 12 Eylül öncesi 
sokakta vurulan nice gençten geriye ne 
kaldı? Kaç tanesinin ismini hatırlıyoruz? 
Kaç tanesinin hazin öyküsünü hatırlıyo-
ruz?

Birileri “Vurun” dedi, birileri “Ölün” dedi, 
“Öldürün” dedi, birileri “Bir sağdan, bir 
soldan” dedi ve gencecik fidanları, gence-
cik hayatları söndürdü. Soruyorum, kim 
kazandı? Hiçbir suçu olmayan gençler 
asıldı da kim kazandı? Hiçbir günahı 
olmayan delikanlılar birbirine düşman 
edildi de kim kazandı? Küçücük çocuklar 
birbirine düşürüldü, birbirine kırdırıldı 
da kim kazandı?

Kimin kazandığını bugün çok net görü-
yoruz… Çatışma kültüründen beslenenler 
kazandı. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, 
parçalanmışlıktan, kardeşler arası husu-
metten çıkar sağlayanlar kazandı. Toplu-
mu korkutmak, toplumu dizayn etmek 
isteyenler kazandı.

Bunların kazanmasına daha ne kadar 
seyirci kalınabilir? Gençlerin kaybetme-
sine, ama bunların koltuklarını muhafaza 
etmelerine daha ne kadar müsamaha gös-
terilebilir?

“Benim oy oranım yükselsin de kaç tane 
genç şehit olursa olsun” diyenlere daha ne 
kadar tepkisiz kalınabilir? “Çözümsüzlük 
devam etsin, yeter ki ben koltuğumda 
oturayım” diyenlere karşı daha ne kadar 
sessiz kalınabilir? Biz bu meseleyi çözmek 
zorundayız… On yıllardır gençlerin kanıyla 
beslenen bu kan tutkunlarına rağmen biz 
bu meseleyi çözmek zorundayız. Gençleri, 
çocukları sokağa sürüp, onların arkasına 
saklanan korkaklara rağmen biz bu sorunu 
çözmek zorundayız. 3 tane oy almak için 
gençleri tahrik eden gözü dönmüşlere rağ-
men biz bu meseleyi çözmek zorundayız.

Buradan aziz milletime sesleniyorum, 76 
milyonun her bir ferdine sesleniyorum… 
AK Parti’ye oy versin ya da vermesin, her 
bir kardeşime sesleniyorum… Herkes, ama 
herkes gönlünü ferah tutsun. Hiç kimse te-
dirgin olmasın, hiç kimse yersiz endişelere 
kapılmasın. Çatışma kültüründen beslenen 
siyasi partilerin yaydığı korkulara hiç kim-
se aldanmasın, hiç kimse prim vermesin.

Öyle bir Türkiye yükseliyor ki bu Türkiye’de 
inşallah acılar bitecek, bu Türkiye’de inşal-
lah gözyaşları dinecek. Öyle bir Türkiye 
yükseliyor ki bu Türkiye’nin ayağında artık 
prangalar olmayacak. Öyle bir Türkiye yük-
seliyor ki bu Türkiye, 76 milyonun daha 
güçlü şekilde bir olduğu, beraber olduğu, 
kardeş olduğu, çalıştığı, ürettiği ve büyü-
dükçe büyüdüğü bir Türkiye olacak.

Ekonomisiyle daha güçlü bir Türkiye’yi 
inşa ediyoruz. Dış politikasıyla çok daha 
aktif, çok daha itibarlı, çok daha etkili, 
güçlü bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. Demok-
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rasisiyle örnek bir Türkiye’yi inşa ediyo-
ruz. Bütün planlara, bütün senaryolara, 
bütün kirli tezgahlara rağmen, birbirine 
sımsıkı kenetlenmiş, bir ve beraber olmuş 
bir Türkiye’yi inşa ediyoruz. 76 milyonun 
kendisini ifade edebileceği, yaşam tarzıyla, 
kimliğiyle, kültürüyle, gelenekleriyle var-
lığını idame ettireceği, kimsenin kimseye 
zulmetmeyeceği, hakkına tecavüz etmeye-
ceği bir Türkiye’nin özlemiyle yürüyoruz.

Açık söylüyorum; bu Türkiye yeni bir Tür-
kiye değil, normalleşmiş, aslına rücu etmiş, 
tabii mecrasında akan bir Türkiye’dir. Bu 
Türkiye, 23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılırken tasavvur edilen, 
tahayyül edilen bir Türkiye’dir. Bu Türkiye 
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ruhuna, onla-
rın adaletine, onların özgürlük anlayışına, 
onların muhafaza ettiği kardeşlik ruhuna 
sahip bir Türkiye’dir. Bu Türkiye’de dışla-
ma olmayacak, horlama olmayacak, ayrı 
gayrı olmayacak. Bu Türkiye’de ikinci sı-
nıf, üçüncü sınıf vatandaş olmayacak. Bu 
Türkiye’de çatışma kültüründen beslenen-
ler kazanamayacak.

İşte biz, sadece ve sadece böyle bir Türkiye 
inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bir tarafı 
yaparken bir tarafı bozmanın değil; 76 
milyon için yaşanabilir bir Türkiye imar et-
menin mücadelesi içindeyiz. İşte onun için 
milletim rahat olsun, gönül ferahlığı içinde 
olsun. Milletim söylenene değil, yapılana 
baksın, sonuca baksın. 10 yıldır millete 
korku salanlar nasıl mahcup oldularsa ina-
nın şu anda ağızlarından köpükler saçarak 
nefretin diline esir olanlar da mahcup ola-
caklar. Korkaklar ve korkutanlar kaybede-

cekler, göreceksiniz, milletimiz kazanacak, 
Türkiye kazanacak.

Değerli arkadaşlarım…

Çözüm sürecinin önemli bir aşaması ola-
rak süreci takip edecek, sürece yönelik 
toplumsal desteği perçinleyecek, çözüm 
iradesini güçlendirecek; farklı kesimleri, 
görüşleri değerlendirecek bir heyeti ka-
muoyunda yaygın kullanılan tabirle “Akil 
İnsanlar”ı tespit ettik. Sözüne güvenilen, 
sözü dinlenen, meseleyle ilgili birikimi 
olan, toplumun çeşitli kesimlerinin itiba-
rını kazanmış yazar, sanatçı, akademisyen 
ve STK temsilcilerinden oluşan bir heyeti 
teşekkül ettirdik. Kısa süre zarfında bu 
heyetteki isimleri kamuoyuna duyuracak, 
heyetle bir araya gelerek istişarelerimizi 
yapacağız.

Hem biz bu heyetteki akil insanların görüş 
ve önerilerini dinleyecek, onlarla istişa-
relerde bulunacağız, hem de onlar bölge-
lerimizde bir kısım etkinlikler gerçekleş-
tirerek halkımızla, kanaat önderleriyle 
buluşacaklar. Onlar bu süreçte ne kadar 
aktif yer alırlarsa alsınlar, Türkiye’nin tüm 
akademisyenlerine, sanatçılarına, yazarla-
rına da ihtiyaç olduğu, onların da katsının 
son derece önemli olduğu gayet açıktır.

Tahriklere karşı, sabotajlara karşı, süreci 
bozmaya ve bulandırmaya yönelik girişim-
lere karşı herkesin gücü nispetinde sürece 
dahil olmasını özellikle rica ediyorum. Bu 
tür süreçler en geniş katılımla başarıya 
ulaşabilecek süreçlerdir. Tüm toplumsal 
kesimlerin bu sürece destek vermesini, te-
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röre karşı duyarlılık ortaya koymasını arzu 
ediyorum. Terörün, çatışmanın, öldürme-
nin karşısındaki her bir vatandaşımızın, 
aklıyla, yüreğiyle, diliyle, duasıyla sürece 
omuz vermesini özellikle istiyorum.

Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
oluşan umut havasının, oluşan bahar 
havasının önünde hiç kimse duramaya-
caktır. Türkiye inşallah bu meseleyi rafa 
kaldırarak, daha emin adımlarla, hatta 
koşar adımlarla geleceğe ilerleyecektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, grup toplantımızın tekrar ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Tarihe 
tanıklık ettiğiniz için, hatta tarih yapan bir 
kadro olduğunuz için sizleri tekrar tebrik 
ediyor, Allah yar ve yardımcınız olsun di-
yorum.

Bütün misafirlerimizle, aziz milletimizle 
birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, varolun, Allah’a emanet 
olun…
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Çok değerli bakan ve milletvekili arkadaş-
larım, değerli Belediye Başkanlarımız, İl 
Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları-
mızın değerli başkanları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu 
istişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Marmara Bölgesi toplantımızla, 
bölgesel bazda düzenlediğimiz istişare top-
lantılarımızın 6’ıncısını gerçekleştiriyoruz.

Daha önce Güneydoğu, Doğu, Karadeniz, İç 
Anadolu ve Akdeniz Bölgesi teşkilatımızla 
bu şekilde bir araya geldik. Ülkemizin 7 
bölgesinden sadece Ege bölgesi kaldı… İn-
şallah Ege bölgemizle de bir araya gelecek, 
bu vesileyle, bölgesel bazda yaptığımız bu 
istişare toplantılarını tamamlamış olacağız. 
Elbette ihtiyaç halinde, gereksinim duyduk-
ça, vakit buldukça bu istişare toplantıları-
mızı devam ettireceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, 30 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan mahalli seçimler 

için artık 1 yıldan geriye doğru saymaya 
başladık. Bakınız, bizler bugüne kadar 
girdiğimiz hemen her seçimden, oylarımı-
zı daha da attırarak, daha da yükselterek 
çıkmayı başardık. Demokrasi tarihimizde, 
çok partili hayatta böylesi bir başarı, ancak 
bizlere, AK Parti’ye nasip oldu.

Yaptırdığımız anketlerde, 2011 Haziran 
seçimlerine nazaran, çok daha yüksek bir 
oranda oy potansiyeline sahip olduğumu-
zu, halkımızın bize güveninin, teveccü-
hünün çok daha güçlü bir şekilde devam 
ettiğini net bir biçimde görüyoruz. 10 yılı 
aşkın bir süredir iktidarda olmamıza rağ-
men, oylarımızın daha da arttığını, buna 
mukabil, muhalefetin oylarının erimeye, 
düşmeye başladığını görüyoruz. Yalnız son 
10 yıl içinde üst üste elde ettiğimiz seçim 
başarıları ve anketlerden çıkan yüksek 
neticeler bizleri şımartmamalı, bizleri 
kibirlendirmemeli, bizleri rehavete sürük-
lememeli…

Aynı şekilde, muhalefetin acizliği, politika 
geliştirememesi, çözüm üretememesi, oy 
kaybına uğraması; yani karşımızda ciddi 
bir rakibin olmaması da bizi tembelliğe 

Marmara Bölgesi Teşkilatıyla 
Toplantı

İstanbul | 4 Nisan 2013
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sevk etmemeli, metal yorgunluğu denilen 
o atmosfere asla sokmamalı… Tembellik, 
rehavet, şımarmak bizde asla olamaz, 
olmamalı… Hele kibirlenmek, büyüklen-
mek, başarıyı kendinden menkul görmek 
asla ve asla bize yakışan bir tavır olamaz, 
olmamalı…

Bizim yegane sermayemiz, milletimizin 
diliyle konuşmak, milletimiz için hizmet 
üretmek, milletimizin taleplerini, hayal-
lerini, beklentilerini gerçeğe dönüştür-
mektir. Bu seçim sürecinde de yine mille-
timizin diliyle konuşacak, hizmetlerimizi 
daha da arttıracak, usanmadan, bıkkınlık 
göstermeden gece gündüz çalışmaya de-
vam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki mahalli 
idareler seçimi, emin olunuz ki bugüne ka-
dar girdiğimiz seçimlerden çok daha zorlu 
geçecektir.

Zira, son 10 yıl boyunca sandıkta hezimete 
uğrayan, halktan umduğunu bulamayan 
muhalefet partileri, kaçınılmaz olarak, bu 
süreçte her zamankinden çok daha hırçın, 
çok daha öfkeli, çok daha agresif olacak-
lardır.

Kifayetsiz muhterisler gibi, makam hırsıy-
la, koltuk hırsıyla, rant ve iktidar hırsıyla, 
partimize yönelik muhalefetlerinin şidde-
tini, dozunu arttıracaklardır. Bunun işa-
retlerini daha şimdiden görüyoruz zaten… 
İhtiraslarının esiri olmuş bir psikoloji için-
de, ezberlerini tekrar ediyorlar, yıllardır 
öne sürdükleri argümanlarını, iddialarını, 
ithamlarını ve istismarlarını ısıtıp ısıtıp 
servis ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz, şu anda “Çözüm Süreci” 
adını verdiğimiz çok hassas bir süreçten 
geçiyoruz. Silahların susması, gözyaşları-
nın dinmesi, gencecik vatan evlatlarımızın 
yitip gitmemesi, şehit cenazelerinin son 
bulması, ülkemizin dört bir yanının esenli-
ğe, selamete, emniyete, huzura kavuşması 
için elimizi taşın altına koyduk. Ve ne 
olursa olsun o taşı, o yükü bu ülkenin, bu 
milletin üzerinden kaldırmadıkça elimizi 
taşın altından çekmeyeceğiz. Gönül isterdi 
ki muhalefet partileri de elini o taşın altına 
koysalardı ve 30 yıldır milletimizin sırtın-
da duran o yükü elbirliğiyle kaldırsaydık. 
Ama onlar taşın altına elini koymak yeri-
ne, AK Parti’nin o taşın altında kalması, AK 
Parti’nin o yükün altında ezilmesi için var 
güçleriyle gayret sarf etmeye başladılar.

Çünkü bizler terörü, çatışmayı, kanı ve göz-
yaşını bu ülke için bir yük kabul ederken 
onlar barışı, huzuru, emniyeti yük olarak 
görüyorlar. Bu yüzden CHP de, MHP de 
AK Parti’nin öncülük ettiği çözüm sürecini 
sabote etmek, provoke etmek, akamete ve 
başarısızlığa uğratmak için kara propagan-
da yapıyorlar.

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar çözüm 
sürecinin, barış sürecinin önünde dura-
mayacaklar; Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteğiyle bizler AK Parti olarak bu süreci 
salimen sonuca ulaştıracağız. Hamdolsun, 
şu anda süreç başarıyla ilerliyor. Muhale-
fetin istismar siyaseti milletimizin vicda-
nında, kamuoyunda karşılık bulmuyor. 
Anketlerden aldığımız sonuçlar, ziyaret 
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ettiğimiz bölgelerimizdeki, vilayetlerimiz-
deki hava, toplumun çok büyük oranda 
bu sürece destek verdiği yönünde… Biz 
bir yandan umutları yeşertmeye, diri tut-
maya çabalarken diğer yandan endişeleri 
de gözetmek ve bu endişeleri gidermek, 
bu endişelerin yersiz olduğunu göstermek 
zorundayız.

Bir kere şunu çok iyi anlamak durumun-
dayız. Terörle mücadelede başarıya ulaşan 
ülkeler; demokratikleşmede ve kalkınma-
da büyük mesafeler kat etmişlerdir. Tür-
kiye şu anda gerek ekonomide, gerek dış 
politikada, gerek yatırımlarda hız kesme-
den yoluna devam ediyor, başarıdan başa-
rıya koşuyor. Ancak istismarın, bilhassa da 
millî ve manevi duyguların istismarının, 
korkuları pompalamanın, demagojinin 
de etkili bir siyaset yöntemi olduğunu, 
kitleleri mobilize hale getirebildiğini unut-
mamak lazım… Çözüm üretmekten, proje 
üretmekten, hizmet üretmekten, eser üret-
mekten aciz olan muhalefet de zaten şu 
anda şu anda dört elle istismar siyasetine, 
hamasete ve demagojiye sarılmış durum-
da… 

Bakınız, Marmara Bölgesi Türkiye’nin en 
çok üreten, en çok vergi veren; ekonomiye, 
istikrara en çok katkı sağlayan bölgesi… 
Medeniyetimizin temelleri burada atıldı. 
Kültürümüzün temelleri burada karıldı. 
Buradan üç kıtaya yayılan 24 milyon ki-
lometrekarelik bir cihan imparatorluğu 
kurduk. Marmara Bölgemizde yer alan 
Bursa, Edirne, İstanbul medeniyetimize 
başkentlik etti. Biz hoşgörü ve sevgi mede-
niyetimizi, evet, burada, Marmara’da inşa 

ettik. Bu yüzden Marmara Bölgemizin ruh 
köklerinin canlı tutulması, buradaki sevgi 
ve hoşgörü ikliminin 780 bin kilometreka-
relik vatan toprağımıza yayılması için var 
gücümüzle çalışmalıyız.

Bakın, bizler tarih boyunca bu toprakları 
vatan kılmak için birlik ve bütünlük içinde 
olduk, bu ülkeye göz diken, bu ülke üzerine 
hesaplar yapan güçlere karşı omuz omuza 
mücadele ettik. Tarihimiz bu noktada sa-
yısız güzel örnekle dolu… Malazgirt’ten 
Çaldıran’a, Mohaç’tan İstanbul’un fethine, 
Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na kadar; 
bu ülkenin ağır testlerden geçtiği her 
dönemde kardeşliğimizi, birliğimizi, bü-
tünlüğümüzü muhafaza ettik… Cumhuri-
yetimizi beraberce kurduk, demokrasimizi 
beraberce yükselttik. Biz bu Cumhuriyeti 
kimlerle kurduysak, demokrasimizi kim-
lerle inşa ettiysek onlarla yaşatmak ve on-
larla yüceltmek zorundayız.

Çanakkale’de  savaşırken ,  Kur tuluş 
Savaşı’nı yaparken bir olduğumuz, bera-
ber olduğumuz kitlelere sırtını dönen bir 
rejim, işte ülkemizdeki büyük acıları be-
raberinde getirdi. Ülkemizin bir bölgesini 
kucaklayan, benimseyen, bir başka bölge-
sini ise dışlayan, ötekileştiren bir milliyet-
çiliğin bizim nazarımızda karşılık bulması 
mümkün değildir. Bizler kimseye sırtımızı 
dönemeyiz, kimseyi dışlayamayız, kimse-
yi ötekileştiremeyiz. İktidara geldiğimiz 
günden bu yana bunu savunduk, bundan 
sonra da bunu savunacağız. Tarihimiz, 
kültürümüz, medeniyetimiz, coğrafyamız 
bize bunu icbar ediyor…
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Sakarya’nın ve Kızılırmak’ın sularının 
geçtiği topraklar da, Fırat’ın ve Dicle’nin 
suladığı topraklar da bizimdir. O ırmaklar 
nasıl ki bu toprakları yeşertiyorsa, bereket-
lendiriyorsa, nasıl ki bu topraklara hayat 
veriyorsa, bizler de aynı şekilde, bu top-
raklarda demokrasiyi, özgürlüğü, huzuru 
yeşertmeliyiz. Nitekim bu yolda, bu yönde 
büyük bir mücadele verdik, veriyoruz. 10 
yıl boyunca bu anlayışımızın gereği olarak, 
inancımızın gereği olarak, insanımıza ver-
diğimiz değerin gereği olarak demokratik 
adımları attık, reformları yaptık. Ortak bir 
vatanda, aynı bayrağın altında, kardeşçe 
yaşamak için ne yapılması gerekiyorsa, 
onu yaptık, onu yapıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, bu sürece büyük katkıları-
nın olacağını umut ettiğimiz “Akil İnsan-
lar” listemizi dün kamuoyuyla paylaştık. 
Elbette şu anda bu isimler üzerinde bir ta-
kım eleştiriler, tenkitler olacaktır, bunları 
da tabii karşılayacağız. Ancak, bizler 7 ayrı 
bölgemizde, halkımıza çözüm sürecini, 
terörün son bulmasıyla ülkemizin nasıl 
bir kazanım elde edeceğini anlatacak olan 
bu arkadaşlarımızdan umutluyuz. Bugün 
kendileriyle bir araya geleceğim ve çözüm 
sürecini istişare edeceğiz.

Şunu özellikle vurgulamak isterim: İçin-
den geçtiğimiz sürecin emniyeti, sağlıklı 
bir şekilde ilerlemesi ve hassasiyeti ne-
deniyle, bütün adımlarımızı dikkatle atı-
yoruz. Az konuşuyoruz, öz konuşuyoruz, 
ketum davranıyoruz, ancak milletimizden 
hiçbir şey gizlemiyor, hiçbir şey kaçırmı-

yoruz. Pazarlık, alış veriş gibi şeyler asla ve 
asla söz konusu değil… Süreçten rahatsız 
olan bir takım mahfillerin bu süreci sabote 
etmek, tahrikleriyle süreci akamete uğrat-
mak istemelerinin önüne set çekebilmek 
için böyle davranmak zorundayız.

Şunu sizin de, tüm teşkilatımızın da, tüm 
Marmara Bölgesi’nin de bilmesini istiyo-
rum: Süreçte, gayri meşru hiçbir adım yok 
ve olamaz. Süreçte en küçük bir taviz yok 
ve olamaz. Süreçte milletin değerleriyle 
örtüşmeyecek, ülkemize, milletimize, bir-
lik ve bütünlüğümüze halel getirecek en 
küçük bir unsur dahi yok ve olamaz. Siz-
lerden de bu sürece samimiyetle, iştiyak-
la, canla, başla destek olmanızı, özellikle 
seçim sürecinde dikkatle davranmanızı 
istirham ediyorum.

Ben sizlere güveniyorum; Marmara Bölge-
mizde barışa, huzura, emniyete, çözüme 
desteğin her geçen gün güç kazanacağına 
inanıyorum. İnşallah bu süreçte her za-
mankinden çok daha fazla çalışacak, hiz-
metlerimizle, projelerimizle birlikte, mil-
letimizin gönlüne hitap edecek, Marmara 
Bölgesi’nden hayırlı bir netice alacağız.

Ben burada sözlerime son veriyor; sözü 
sizlere bırakmak istiyorum. Katıldığınız, 
katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın ba-
şında sizleri en kalbi duygularımla, sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Grup Toplantı-
mıza katılan tüm misafirlerimize hoş gel-
diniz diyor; grup toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 

vesile olmasını Allah’tan temenni ediyo-
rum.

Son grup toplantımızdan bugüne kadar, 
1 hafta içinde, Ankara ve İstanbul’da 
çok önemli temaslar, toplantılar ve açı-
lışlar gerçekleştirdik. Çarşamba günü, 
Ankara’da “İstihdamda Engel Yok” adını 
verdiğimiz bir programla, son dönemde 
kamuya yerleştirdiğimiz engelli kardeş-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 9 Nisan 2013
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lerimizle bir araya geldik. Hatırlanacağı 
üzere geçen yıl, 29 Nisan 2012 tarihinde, 
Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleş-
tirerek, ÖMSS, yani Özürlü Memur Seçme 
Sınavı adıyla bir merkezi sınav düzenledik. 
Bu sınav neticesinde, 2012 yılında, tam 7 
bin 746 engelli kardeşimizin kamuda istih-
damını sağladık.

14 Mart 2013 tarihinde de ikinci bir yer-
leştirme yapıldı ve 5 bin 926 engelli karde-
şimizin de ataması gerçekleşti. Böylece, şu 
ana kadar, toplam 13 bin 672 engelli kar-
deşimizin kamuda istihdamını sağlamış 
olduk. Çarşamba günü yapılan programla, 
bu engelli kardeşlerimizin bir kısmıyla bu-
luştuk, onların sevincine, coşkusuna, heye-
canına orada şahitlik ettik. Bugün bir kez 
daha, kamuda ataması yapılan 13 bin 672 
engelli kardeşimize, yeni işlerinin hayırlı 
olmasını diliyor; bu atamaların bundan 
sonra da aynı şekilde devam edeceğini bu-
rada tekrar hatırlatmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Aynı gün, Çarşamba günü, Birleşmiş Mil-
letler temsilcisinin ve çok sayıda yabancı 
misafirin katılımıyla, Trafik Güvenliği 
Platformu’nun açılışını, ardından da 
4’üncü Karayolu Güvenliği Yüksek Kurul 
Toplantısını gerçekleştirdik. Perşembe 
günü, AK Parti Genel Merkezi’nde Marma-
ra Bölgemizin Milletvekilleri, İl Başkanları, 
Belediye Başkanları, Kadın ve Gençlik Kol-
larımızın Başkanlarının katılımıyla, Bölge 
İstişare Toplantımızı yaptık. Böylece 6 
coğrafi bölgemizle bu toplantıları tamam-
ladık.

Ege Bölgemizle ve İstanbul’la da bu top-
lantıyı yapacak; ardından, programımız 
elverdiği ölçüde bu istişareleri devam 
ettireceğiz. Cuma günü, İstanbul’da an-
lamlı bir açılışı gerçekleştirdik. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın 
Borsası’nın da katılımıyla, Borsa İstanbul 
adını aldı ve daha güçlü bir yapıya kavuş-
tu. Önümüzdeki günlerde, İzmir Vadeli İş-
lem ve Opsiyon Borsası da Borsa İstanbul’a 
dahil olacak ve İstanbul, küresel bir finans 
merkezi olma yolunda yeni bir güç daha 
kazanmış olacak.

Cumartesi günü Gaziosmanpaşa ilçemizde 
anlamlı bir töreni gerçekleştirdik. Türkiye 
genelinde başlattığımız kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında, Gaziosmanpaşa’da 
22 bin 961, Bayrampaşa’da 5 bin 583, 
Kartal’da 292, Bağcılar’da 3 bin 369 olmak 
üzere İstanbul genelinde toplam 32 bin 
205 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleş-
tirdik. Bunun yanında, İzmir Karşıyaka’da 
110, Sakarya-Hendek’te 309, Diyarbakır’da 
371 ve Rize’de 534 olmak üzere Türkiye ge-
nelinde toplam 33 bin 529 adet bağımsız 
bölümün kentsel dönüşümünü de oradan 
başlattık.

Böylece, Türkiye genelinde bugüne kadar 
toplam 46 bin 915 bağımsız bölümle ilgili 
süreç başlatılmış oldu. Hedefimiz, 2013 
yılında 200 bin, 2014 yılı sonuna kadar 
ise 400 bin bağımsız konut ve dükkânın 
dönüşümünü başlatmak. Halkımızın des-
teğiyle inşallah bu hedefleri de tutturacak, 
Türkiye’yi çok ciddi oranda sağlıklı, kalite-
li, sağlam yapılara kavuşturmuş olacağız.
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Bu arada, Ankara Altındağ’da Yunus Emre 
Çarşısı’ndaki mağdur esnafımıza da bu-
radan bir müjde vermek istiyorum... 6 
Mart’ta çıkan bir yangında kullanılamaz 
hale gelen Yunus Emre Halk Pazarı’nın ye-
niden inşa edilerek 3 ay içinde esnafımızın 
ve halkımızın hizmetine sunulması için 
gerekli talimatları verdim, gerekli çalış-
maları başlattık. 443 esnafımız tarafından 
işletilen 687 tezgahın bulunduğu Yunus 
Emre Halk Pazarı’nda yaşanan yangın son-
rası, Altındağ Belediyemiz, Altındağ Kay-
makamlığımız ve Ankara Valiliğimiz başta 
olmak üzere, ilgili tüm kurumlar seferber 
oldular.

Yangında mağdur olan her esnafımıza, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
tarafından 2 bin lira, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından da 3 bin 
olarak olmak üzere toplam 5 bin lira nak-
di yardım yapıldı. Yine yangında mağdur 
olan esnafımızın vergi, elektrik ve kredi 
borçlarının ertelenmesi konusunda gerek-
li girişimlerde bulunuldu. İnşallah önü-
müzdeki Temmuz ayında esnafımız yeni 
işyerlerine kavuşacak, çalışmaya, çoluk-ço-
cuklarının rızkını kazanmaya devam ede-
ceklerdir. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Pazar günü İstanbul’da Tüm Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin Genel Kurulu’na; 
dün de yine İstanbul’da, Birleşmiş Mil-
letler tarafından düzenlenen, ilk kez Bir-
leşmiş Milletler Genel Merkezi dışında, 
İstanbul’da gerçekleşen 10’uncu Uluslara-
rası Orman Forumu’na katıldık. Yine bu 1 

haftalık süreçte, Avrupa Birliği Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Ashton ile, Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Saakaşvili ile, ABD Dışişleri Bakanı 
Sayın John Kerry ile görüşmelerimiz oldu.

Bugün öğleden sonra, beraberimizdeki 
heyetle inşallah Kırgızistan’ın Başkenti 
Bişkek’e hareket ediyoruz. Bişkek’te, Cum-
hurbaşkanı Sayın Atambeyev ve Başbakan 
Sayın Satıbaldiyev ile görüşecek; Türkiye 
Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konse-
yi İkinci toplantısını yapacağız. Bişkek’te 
İş Forumu’na da katılacak, Türkiye Kırgı-
zistan Uluslararası Manas Üniversitesi’nde 
açılışlar gerçekleştireceğiz.

Kırgızistan’ın ardından, Moğolistan’a ge-
çecek ve orada temaslarda bulunacağız. 
Moğolistan’da, ayrıca, TİKA eliyle yeniden 
gün yüzüne çıkardığımız, yolunu, çevre 
düzenlemesini ve müzesini yaptığımız ka-
dim tarihimizin en önemli mirası Göktürk 
Anıtları’na da gidecek, orayı da ziyaret 
edeceğiz. Bu temaslarımızın da, ülkemiz, 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Perşembe günü akşam, İstanbul’da, Baş-
bakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde çözüm 
sürecine ilişkin olarak son derece önemli 
ve anlamlı bir toplantıyı gerçekleştirdik. 
Kamuoyunun, “Akil İnsanlar” adını ver-
diği, bizim de hassas değerlendirmelerin 
ardından netleştirdiğimiz bu heyet 63 
kişiden oluşuyor. Bir arkadaşımız yurt 
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dışında olduğu için toplantıya katılamadı, 
biz perşembe akşamı 62 arkadaşımızla bir 
araya geldik. 4.5 saati aşan toplantımızda, 
katılımcılardan söz alanlar görüşlerini ifa-
de ettiler, önerilerini sundular.

O 63 arkadaşımız, 9’arlı gruplar halinde 7 
coğrafi bölge üzerinde çalışacaklar. Grup 
içinden birer kişi başkan, birer kişi vekili, 
birer kişi de sekretarya görevini üstlenmek 
üzere seçildiler. İlk planda, 2 aylık bir sü-
reçte gruplar raporlarını hazırlayacaklar. 
Bunun yanında kamuoyunun algısını 
yönetmek, kamuoyunu sağlıklı şekilde bil-
gilendirmek, zihinlerdeki soru işaretlerini 
gidermek üzere, bu arkadaşlarımız sahada 
çeşitli etkinlikler yapacaklar.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Akil İnsanlar 
Heyetinin, sürece nasıl katkı sağlayacağı 
konusunda çok fazla spekülasyon yapılı-
yor… Burada öncelikle şu hususun altını 
çizmekte fayda görüyorum… Bakın, bu 63 
kişiyi, bu 63 arkadaşımızı normal şartlar-
da bir araya getirmek, bir çatının altında, 
bir masanın etrafında toplamak gerçekten 
çok zor bir iştir. Farklı çevrelerden, fark-
lı inanç gruplarından, hatta farklı etnik 
gruplardan orada arkadaşlarımız vardı.

Tekrar ediyorum: Normal şartlar altın-
da bir araya getiremeyeceğiniz o 63 kişi, 
Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı bir sorunu 
için o gün o masanın etrafında bir araya 
geldi. O masanın etrafında, teferruata 
takılıp kalan değil; teferruatı bir kenara 
bırakıp, ortadaki yangını söndürmeye can 
atan, kalpleri barış için çarpan insanlar 
vardı.

O masanın etrafında, kendi şahsi çıkarla-
rını gözeten, kendi hırslarını tatmin etme 
gayreti içinde olan değil; meselenin ciddi-
yetini bilen ve meseleyi çözmek için yüreği 
heyecanla atan insanlar vardı. O masanın 
etrafında, her türlü eleştiriyi, her türlü 
hakareti, her türlü baskıyı, haksızlığı göze 
almış, sadece akan kanı durdurmaya, sade-
ce gözyaşlarını dindirmeye odaklanmış sa-
mimi insanlar vardı. O heyetin, o 63 ismin 
bir masa etrafında toplanması, aynı kare 
içinde fotoğraf vermesi bile, tek başına, 
başlı başına son derece olumlu, son derece 
umut verici, aynı zamanda birleştirici bir 
hadisedir.

Önceki gün de ifade ettim: Ne Devlet 
Bahçeli’nin, ne de onun muavini Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, o 63 ismin aklını, sami-
miyetini, içtenliğini sorgulayacak kalitesi 
de, birikimi de, kalibresi de yoktur. Tam 
tersine, o 63 kişide var olan yürek, o 63 ki-
şide var olan cesaret, ne Devlet Bahçeli’de, 
ne de Kemal Kılıçdaroğlu’nda mevcut 
değildir. Devlet Bahçeli’yle Kemal Kılıç-
daroğlu, süreci kenardan izlemeyi, çelme 
takmayı tercih ederken, o insanlar, sürecin 
içinde olmayı, taşın altına ellerini koymayı 
ve o taşı birlikte kaldırmayı tercih ettiler.

Bakın değerli arkadaşlarım… CHP Genel 
Başkanı, haftalardır, bu çözüm sürecinin 
“nasıl”ını sorgulayarak, bu konuda korku 
senaryoları üreterek, sadece sürece engel 
olmanın mücadelesini veriyor. Herkesin 
kanın durmasına, gözyaşının dinmesine 
odaklandığı bir dönemde, son derece art 
niyetli biçimde yöntemi sorgulamak, art 
niyetliliktir, gönülsüzlük göstergesidir.
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Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış, “Akil insanlar 
Başbakan’a seçim öncesinde zaman ka-
zandıracak” diyor… Hiç endişe etmesin… 
Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında 
olduğu müddetçe, seçim kazanmak için 
bizim zamana hiç ihtiyacımız olmaz. Bu 
işin “nasıl” olacağı konusunda, “yöntem” 
konusunda biz kırmızı çizgilerimizi defa-
atle kamuoyuna duyurduk. Sürecin has-
sasiyeti nedeniyle az konuştuğumuzu, çok 
iş yaptığımızı; ama, şehitlerimizin ruhunu 
incitmeyeceğimizi, şehit ailelerini rencide 
etmeyeceğimizi, meşruiyet çizgisinden 
ayrılmayacağımızı altını çizerek defalarca 
ifade ettik.

Sonuca ulaşmak için her yolun, her yön-
temin mübah olduğu anlayışında asla de-
ğiliz ve olamayız. Ancak kanı durdurmak, 
gençlerin ölümünü engellemek, Türkiye’yi 
huzura kavuşturmak için çırpındığımız 
bir süreçte, kenarda durup sürekli soru 
üretmek, sürekli zihinleri bulandırmak da 
insani değildir, vicdani değildir.

Bakın, dün CHP marjinal bir partinin 
kuyruğuna takıldı, Silivri’de, mahkemenin 
önünü adeta savaş alanına çevirmeye ça-
lıştı. Nerede marjinal örgüt varsa, nerede 
karanlık örgüt varsa, CHP onun arkasına 
takılıp gidiyor. Kendileri politika ürete-
miyor, başkalarının kuyruğunda, başka-
larının katarında durumu idare ediyor. 
Diyarbakır’a gidemeyen, Hakkari’ye gidip 
Türk bayrağı dalgalandıramayan CHP, Şam 
ve Silivri’nin kapısından hiç ayrılmıyor.

Dün, içerde duruşma devam ederken dışar-
da CHP milletvekillerinin tahrikleriyle or-

taya çıkan saldırılar, CHP’nin yargıya, ada-
lete ne ölçüde saygısı olduğunu da ortaya 
koymuştur. Cumhuriyet tarihinde belki de 
ilk kez, bağımsız yargı duruşma sırasında 
saldırıya uğramıştır. Danıştay saldırısıyla 
yüksek yargıya saldıranların yargılandığı 
bir mahkeme, bu sefer de CHP’liler tarafın-
dan saldırıya maruz kalmıştır.

Bağımsız yargıya yönelik bu saldırıyı şid-
detle kınadığımızı burada ifade ediyorum. 
Güvenlik güçlerimiz, yargının rahat çalı-
şabilmesi, bağımsız, tarafsız şekilde tecelli 
edebilmesi için her türlü tedbiri almaya 
devam edecektir. Çözüm sürecine karşı çı-
kan, silivri’de yargıya saldıran bir chp’yi de 
tarih mutlaka kaydedecektir.

Değerli arkadaşlarım…

CHP Genel Başkanı, süreçle ilgili kendince 
ve kendinden menkul sorular üretirken, 
MHP Genel Başkanı da, sonuçla ilgili ola-
rak, muhayyilesinin sınırları içinde korku 
senaryoları üretiyor. Bir kere burada önce-
likle şunu ifade etmek zorundayım… Biz 
zaman zaman, CHP’ye “Anamuhalefet”, 
MHP’ye de “Yavru Muhalefet” yakıştırma-
sını yapıyoruz. Bu son süreçte, çözümü 
engelleme sürecinde, MHP Genel Başkanı 
kabalığıyla öne geçti ve MHP “kaba mu-
halefet”, CHP de “muavin muhalefet” ko-
numuna terfi ettiler. Bu kafayla gittikleri 
müddetçe, her ikisi de “müzmin muhale-
fet”, “müebbet muhalefet” sıfatlarından 
sıyrılamayacaklar.

Tabii, bu süreçte bakıyorum, Sayın Bah-
çeli son derece öfkeli, son derece gergin 
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ve belki de terör biteceği için olsa gerek, 
son derece mutsuz. Allah korusun, bu ha-
raretle, bu gerilimle kayışın kopması, con-
taların yanması, motorun su kaynatması 
durumunda ciddi şekilde üzülürüz. Siya-
sette ortaya zaten hiçbir başarı koyamadı… 
Daha fazla gerilmeden, daha fazla hararet 
yapmadan emekliye ayrılmasını kendisine 
samimiyetle tavsiye ediyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Biz, Sayın 
Bahçeli’yi gerçekten edepten, adaptan 
yoksun üslubundan dolayı bugüne kadar 
ciddiye almadık, bundan sonra da ciddiye 
almak niyetinde değiliz. Türk milliyetçi-
liği yaptığını iddia edip, milletin edebini, 
adabını taşıyamayan bir Genel Başkanı, 
biz MHP tabanına havale ediyoruz. Ancak, 
MHP Genel Başkanı’nı, MHP yönetimini 
ciddiye almasak da, MHP tabanına benim 
burada bazı gerçekleri hatırlatmam gere-
kiyor.

Şu anda kükremiş arslan rolleri yapan 
Sayın Bahçeli’nin, 1999-2002 yılları ara-
sında nasıl kuzu kesildiğini, ANAP ve DSP 
ile birlikte bu ülkeye, bu millete ne büyük 
faturalar ödettiğini hatırlatmam gerekiyor. 
Utanmadan, sıkılmadan, ihanet kelimesi-
ni, hıyanet kelimesini, ona benzer birçok 
kelimeyi ağzına alıyor. Bir kere kendisine 
tekrar hatırlatıyorum… Susuyorsak ciddi-
ye almadığımızdan susuyoruz. Susuyorsak 
sabrımızdan susuyoruz. Ama sabrımızın 
da bir sınırı var…

Sayın Bahçeli, sadece 3.5 yıllık iktidarları 
döneminde, bu ülkeye öyle ağır bedeller 
ödetti ki 10 yıl boyunca biz bu faturayı 

ödemek zorunda kaldık. Biz göreve gel-
diğimizde, Türkiye’nin Uluslararası Para 
Fonu’na borcu 23.5 milyar dolar seviye-
sindeydi. Bu ülkeyi 23.5 milyar dolar IMF 
borcuna mahkum eden birisi, kalkıp da 
ihanet kelimesini ağzına alamaz. Bunu 
yapabilmesi için yüzsüz olması, pişkin 
olması gerekir. MHP’nin iktidarı dönemin-
den bize kalan o 23.5 milyar dolar borcu 
biz ödedik ve şu anda 400 milyon dolara 
kadar getirdik. İnşallah Mayıs ayında da 
bu borcu kapatıyoruz.

Geliyorum Merkez Bankası rezervlerine… 
Millî Bankamızın rezervlerini bize 27.5 
milyar dolardan devrettiler. 2001 krizinde, 
sadece 2 hafta içinde Merkez Bankası’nın 
döviz rezervi 5.5 milyar dolar eridi. Şu 
anda Millî Bankamız Merkez Bankamızın 
rezervleri 125 milyar dolar… 2001 krizin-
de bu Millî Bankamızın kasasının nasıl 
boşaltıldığını, bir gece içinde nasıl soyul-
duğunu benim aziz milletim hâlâ unutma-
dı. Merkez Bankası’nın soyulmasına göz 
yuman birinin, Merkez Bankasının kasası-
na 100 milyar dolar ekleyen bir hükümeti 
ihanetle, hıyanetle suçlaması, şecaat arz 
ederken sirkatin söylemektir.

Geliyorum içi boşaltılan bankalara… 
MHP’nin iktidar olduğu, Sayın Bahçeli’nin 
Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde 
bankacılık krizi yaşandı. Bankacılık krizi 
nedeniyle, TMSF’ye, Kamu Bankalarına ve 
Merkez Bankası’na ihraç edilen Devlet İç 
Borçlanma Senetleri’nin yükü ne biliyor 
musunuz? Tam 111 milyar lira. Hazine’nin 
yıllık bileşik faiziyle, bu ülkenin ödediği 
fatura 231 milyar lira. Sayın Bahçeli eğer 
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hain görmek istiyorsa, önce bu millete 
ödettiği 231 milyar liraya baksın, sonra da 
aynaya baksın, orada aradığını görür.

Bitmedi… 2001 krizi nedeniyle, Kamu 
Bankalarına, görev zararı alacakları için 
23.7 milyar lira tutarında özel tertip dev-
let tahvili verildi. Bunun dışında kamu 
bankalarına görev zararları için 3.2 milyar 
lira sermaye transferi yapıldı. Sayın Bah-
çeli, milletin, yetimin, öksüzün parasını 
kamu bankalarının zararını kapatmakta 
kullanırken, biz bu kamu bankalarını kara 
geçirdik, millete, yetime, öksüze kaynak 
oluşturan kurumlar haline getirdik.

Sayın Bahçeli’nin döneminde devlet yüzde 
100’ün üzerinde faiz oranıyla borçlanabi-
liyordu. Bize devrettiklerinde faiz oranı 
yüzde 62.7 idi. Üstelik, devlet en fazla 9 ay 
süreyle borç bulabiliyordu. Şu anda dev-
letin borçlanma faizi yüzde 6. Borçlanma 
vadesi 69 ay… Sayın Bahçeli çiftçiye yüzde 
59 faizle kredi veriyordu. Şu anda Ziraat 
Bankası’nın çiftçiye uyguladığı faiz oranı 
yüzde 0 - 7.5 aralığında. Sayın Bahçeli’nin 
hükümeti esnafa yüzde 47 faizle borç veri-
yordu. Şu anda faiz yüzde 5 - 8 aralığında. 
Bu ülkenin parasının, pasaportunun, ay-
yıldızlı bayrağının itibarını düşüren Devlet 
Bahçeli vatansever olacak; ama bu ülkeyi 
bir dünya yıldızı haline getiren AK Parti 
Hükümeti ihanetle, hıyanetle suçlanacak.

Bakın… O 3.5 yıllık iktidarları döneminde, 
kimlere af çıkardıklarına, kimleri idam-
dan kurtardıklarına, hangi azılı suçluları 
sokaklara saldıklarına, kendi partileri için-
den, bugün tıpkı kendileri gibi konuşanla-

ra nasıl linç uyguladıklarına hiç girmiyo-
rum… “Vur de vuralım, öl de ölelim” diyen 
kitleye karşı, “Onun da zamanı gelecek” 
diyen; terör bitmesin diye çırpınıp, aynı 
anda terörü yücelten bir Genel Başkan’ın 
ne bize, ne de kendi tabanına, Ülkücülere 
söyleyecek tek bir sözü yoktur, söz söyleye-
cek yüzü dahi yoktur. 

Evet… Tekrar söylüyorum… Edep yahu 
diyorum… Böylelerine, aynaya bakmayıp 
sağa sola hakaret yağdıranlara en güzel 
cevabı aslında Merhum Mehmet Akif ve-
riyor…
 
Şarka bakmaz, garbı bilmez, görgüden yok 
vâyesi;

Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz, bütün ser-
mayesi!

Kusura bakmasınlar… Devlet Bahçeli sı-
cak koltuğunu koruyacak diye, bu ülkede 
kanın akmasına seyirci kalmayız. Kemal 
Kılıçdaroğlu koltuğunda oturacak diye, 
gençlerin yitip gitmesine seyirci kalmayız. 
İnanın, tarih bu iki genel başkanı affetme-
yecek… Terör bittiğinde, bu ülke huzura 
kavuştuğunda, tarih, bu iki genel başkanı, 
terör bitmesin diye çırpındıkları için kara 
bir leke olarak kaydedecek. Sanatçılar, aka-
demisyenler, yazarlar, işçiler, işverenler, 
memurlar bu sürece destek verirken, Tür-
kiye tek yürek halinde umudunu çoğaltır-
ken, terör bitmesin diye ayak direten bu 2 
Genel Başkanı tarih, büyük bir talihsizlikle 
anacak.
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Biz, bu iki genel başkanın tahriklerine, ha-
karetlerine, süreci sabote etmek için ortaya 
koydukları kirli mücadeleye asla prim ver-
meyeceğiz. Şehitler gelsin, gençler ölmeye 
devam etsin diye adeta beddua eden bu 2 
Genel Başkana rağmen, biz, yaşatmanın 
mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 
76 milyonun desteği ve hayır duası bize 
yeter. Biz dün Türkiye ile yürüdük, bugün 
Türkiye’yle yürüyoruz, yarın da milletimiz-
le yürümeye devam edeceğiz.

Rabbim yolumuzu açık etsin, bahtımızı 
açık etsin diyorum. Allah, yar ve yardım-
cımız olsun diyorum. 4 günlük Kırgızistan 
ve Moğolistan seyahati öncesinde hepinizi 
Rabbime emanet ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın ba-
şında sizleri en kalbi duygularımla, hasretle 
ve muhabbetle selamlıyor; grup toplantımı-
zın hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, doğu-
munun miladi yıldönümü vesilesiyle, Fahri 
Kainat Efendimize, âlemlere rahmet olarak 
gönderilmiş Hazreti Peygamber efendimize 

bir kez daha Allah’ın selam ve salatını gön-
deriyorum.

Peygamberimiz Efendimizin ashabını ve 
Ehl-i Beyti’ni de derin bir hürmetle tekrar 
yad ediyor, Allah’ın selamı hepsinin üzerine 
olsun diyorum. Bu güzel haftayı en güzel 
etkinliklerle değerlendiren ve bir bayram 
atmosferine dönüştüren Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızı da tebrik ediyor; Rabbimden, 
bizleri, hep birlikte nice Kutlu Doğum Haf-
talarına eriştirmesini niyaz ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Nisan 2013



27

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -10

Değerli arkadaşlarım…

Yine konuşmamın başında, Somali’de 
meydana gelen bir patlama dolayısıyla baş-
sağlığı ve geçmiş olsun mesajlarımı burada 
ifade etmek arzusundayım… Hafta içinde, 
Ankara’da, Somali ve Somaliland Cum-
hurbaşkanlarını önce ayrı ayrı, ardından 
birlikte kabul ettik ve Somali’deki parça-
lanmışlığı sona erdirmek için girişimlerde 
bulunduk.

Ardından hafta sonunda, Pazar günü, Türk 
Kızılay’ının 2013 yılı Genel Kurulu’na ka-
tıldık. Kızılay Genel Kurulu’ndaki konuş-
mamızın ardından, Gaziantep Karkamış 
Sınır Kapısı, Gazze ve Somali ile canlı bağ-
lantılar gerçekleştirerek, oralardaki Kızılay 
ekipleriyle görüştük. Somali’de, bu canlı 
yayına katılan Kızılay ekibi, canlı bağlantı 
alanından ikametlerine dönerken, yolda bir 
patlama gerçekleşti.

Maalesef aracı kullanan yerel personelimiz 
orada hayatını kaybetti. Türkiye’den giden 
ve orada görev yapan Kızılay personeli-
mizden Fatih Çelik, Murat Demirbaş, Celil 
Şen ve Kenan Kongur ise, şarapnel parça-
larının isabet etmesi sonucu yaralandı. Bu 
arkadaşlarımız hemen Mogadişu’daki Şifa 
Hastanesi’ne ulaştırıldı. Bir arkadaşımızın 
kana ihtiyacı vardı; Büyükelçilik’teki bir po-
lis kardeşimizin kan vermesi neticesinde bu 
ihtiyaç da çok şükür karşılandı.

Şu an itibariyle 4 arkadaşımız da iyi du-
rumdalar. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. 
Ailelerle iletişim sağlandı, durumları ile 
ilgili bilgi verildi. Önceki gece saat 2’de bir 

ambulans uçağımız Esenboğa’dan havala-
narak Cibuti’ye, oradan Mogadişu’ya geçti; 
dün gece de yaralılarımızı alarak Ankara’ya, 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
başarıyla nakletti.

Bir arkadaşımız şu anda taburcu olmuş du-
rumda. Öncelikle, hayatını kaybeden, Kızı-
lay personeli Somalili kardeşimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 
Araçta bulunan 4 personelimize geçmiş ol-
sun dileklerimi iletiyorum.

Hafta sonu Genel Kurulu’nu gerçekleştiren 
Kızılay’ın, nasıl bir fedakarlık içinde çalış-
tığını bu olayla tekrar görmüş ve yaşamış 
olduk. Gerçekten, Kızılay 145 yıl boyunca 
gerek Türkiye içinde, gerek dünya sathın-
da, o kırmızı hilaliyle, o Hilal-i Ahmer’iyle, 
umudun, dayanışmanın, paylaşmanın sem-
bolü oldu. Kızılay, gerçekleştirdiği başarılı 
faaliyetleriyle, ülke içinde ve dünyada, mil-
letçe gurur duyduğumuz bir uluslararası 
yardım örgütümüz konumuna yükseldi.

Gerek Somali’deki olay vesilesiyle, gerek 
Genel Kurul vesilesiyle, Kızılay’a, tüm yöne-
ticilerine, tüm çalışanlarına, Kızılay’a des-
tek veren tüm hayırseverlere bir kez daha 
şükranlarımı ifade ediyorum. Kızılay’ın ku-
rucularına, emektarlarına, özellikle görevi 
başında şehit olan Kızılay mensuplarına da 
buradan tekrar rahmet niyaz ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Biraz önce de ifade ettim: Hafta içinde, So-
mali ve Somaliland Cumhurbaşkanlarını 
Ankara’da ağırladık. 1991 yılında, Soma-
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liland, Somali’den ayrıldığını açıklayarak, 
tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. 
Somaliland’in bağımsızlığı bugüne kadar 
tanınmadı. Ancak, iç çatışmaların ve yok-
sulluğun ağır şekilde devam ettiği Somali 
ile, nispeten iyi durumda olan Somaliland 
arasında, 22 yıllık süreçte mesafe derinleşti.

Şu anda, Somali hızla değişirken sorunların 
üzerine hızla giderken, Somali ve Somali-
land arasında bir birleşme de gündemde 
daha sıcak olarak yer almaya başladı. İngil-
tere, Norveç, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap 
Emirlikleri; Somali ve Somaliland arasında 
arabuluculuk yapıyorlardı. Somali yöneti-
mi, Türkiye’nin de arabulucu olması yönün-
de talepte bulundu ve Türkiye olarak, bu 
birleşmenin gerçekleşmesi yönünde önemli 
girişimlerde bulunduk. Cumartesi günü 
Ankara’da Somali ve Somaliland cumhur-
başkanlarıyla önce tek tek, ardından ortak 
bir toplantı yaptık.

Toplantının ardından yayınlanan ortak 
bildiride, diyalogun devam etmesi, bölgede 
istikrar ve huzuru sağlayacak adımların 
sürdürülmesi; 90 gün içinde taraf ların 
İstanbul’da tekrar bir araya gelmesi karara 
bağlandı. İki taraf arasındaki bu görüşme-
lerden açıkçası biz umutluyuz. Güçlü şekil-
de, kararlı şekilde bu arabuluculuğu devam 
ettirecek ve inşallah bölgenin tamamen 
huzura, istikrara, güvenliğe kavuşması için 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Somali, bizim girişimlerimizle dünyada dik-
katleri üzerine toplarken, yine bizim çalış-
malarımızla son yıllarda gerçekten önemli 
mesafe kat etti. Somali’de manzara hızla 

değişiyor, Somali’de umutlar hızla yeşeriyor 
ve boy atıyor. Pazar günü meydana gelen 
saldırı benzeri sabotaj girişimlerine karşı 
daha dikkatli, daha hassas, aynı zamanda 
daha sabırlı olmak suretiyle inşallah bu 
hayırlı süreci daha ileriye taşımaya devam 
edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın ardın-
dan, beraberimizdeki heyetle Kırgızistan 
ve Moğolistan’a hareket ettik ve orada 
resmî temaslarda bulunduk. Kırgızistan’ın 
Başkenti Bişkek’te, Cumhurbaşkanı Sayın 
Atambayev, Meclis Başkanı Sayın Ceenbe-
kov, Başbakan Sayın Satıbaldiyev ile görüş-
melerimiz oldu.

Türkiye ile Kırgızistan arasında ihdas et-
tiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin ikinci toplantısını da orada, 
Bişkek’te, bakanlarımızın da katılımıyla 
gerçekleştirdik. Kırgızistan’da, Türkiye 
Kırgızistan İş Forumu’na katıldık, aynı za-
manda Uluslararası Manas Üniversitesi’ne 
kazandırdığımız yatırımların da açılışlarını 
yaptık.

Bişkek’ten, Moğolistan’ın Başkenti Ulan 
Batur’a geçtik. Orada da, Meclis Başkanı 
Sayın Enkhbold ve Başbakan Sayın Altanku-
yag ile görüşmelerimiz oldu, ayrıca heyetler 
arası görüşmemizi yaptık. Moğolistan’da, 
TİKA ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin 
katkılarıyla düzenlenen, ismi de Ankara 
Caddesi konulan caddeyi, ziyaretimiz esna-
sında Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç 
açtı. Orhun Abideleri’ne Başbakan Yardım-
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cımız Bekir Bozdağ ve Kültür Bakanımız 
Ömer Çelik gittiler ve oradaki çalışmaları-
mız hakkında incelemelerde bulundular.

Biz de milletimiz için yine önemli bir yer 
olan, ecdadımızdan önemli izler ve eserler 
taşıyan, Tonyukuk Abidelerinin bulunduğu 
bölgeye gittik. Tabii Tonyukuk Abidelerinin 
bulunduğu yere de ulaşım oldukça zordu; 
yolun olmadığı, hiçbir işaretin olmadığı 
bozkırda arazi araçlarıyla anıtlara ulaştık. 

Şimdi değerli arkadaşlarım… TİKA eliyle, 
Moğolistan’da çok sayıda projeyi tamam-
ladık, bazı projelerimiz devam ediyor ve 
bazılarının da talimatlarını orada verdik, 
girişimleri başlattık. Moğolistan’da Ankara 
Caddesi’nin düzenlemesini yaptık, bitirdik.

Ulan Batur’un Nalayh adlı yerleşim ye-
rinde, bir yardım kuruluşunun başlattığı, 
içinde öğrenci yurdu, kütüphane, ibadet-
hane ve eğitim sınıfları olan Konya Kültür 
Merkezi’nin inşaatını yine TİKA eliyle ta-
mamladık. Moğolistan’daki Türk anıtlarıyla 
ilgili projelerimizi biliyorsunuz… 

Göktürk ve Uygur dönemlerine ait eserlerin 
toplu halde sergilenebilmesi için, Moğolis-
tan Millî Tarih Müzesi içinde bir teşhir sa-
lonu açtık. 46 kilometre uzunluğunda Bilge 
Kağan Karayolu’nu 2008 yılında tamamla-
dık. Ulan Batur’un merkezinde bir Moğol-
Türk Dostluk Parkı inşa ettik. Moğolistan 
Parlamentosu’na, yine TİKA ve TBMM eliy-
le, e-kütüphane ve baskı cihazları kazandır-
dık. Moğolistan Parlamentosu’nun Resmî 
Gazetesi, TİKA ve TBMM’nin sağladığı bu 
matbaada basılıyor.

Bunlar, tamamlanan projelerimizin sadece 
birkaçı… Şu anda, yine Moğolistan’da eği-
time, aile içi şiddetle mücadeleye, tıbba, ta-
rım ve hayvancılığa ilişkin projeler yürütü-
yoruz. Moğolistan’daki en küçük etnik grup 
olan Duha Türklerine yönelik Acil Yardım 
Projesi uyguluyoruz. Moğolistan’da, 14 ayrı 
proje ve faaliyeti planlamış durumdayız… 

Tonyukuk anıtının çevre düzenlemesi, Or-
hun Müzesi Tadilat ve Tamiratı, Türkoloji 
Bölümü’nün açılması dahil olmak üzere, 
Moğolistan makamlarıyla işbirliği halinde, 
inşallah bu projeleri de hayata geçirece-
ğiz. Son ziyaretimizde, TİKA’ya, özellikle 
Tonyukuk Abidelerine giden yolun iyileş-
tirilmesi, Türk anıtlarıyla ilgili kazı çalış-
malarının başlatılması ve Ulan Batur’da su 
ihtiyacı olan bölgelere su temini çalışmaları 
yapılması talimatını verdim. Başkent Ulan 
Batur’da ihtişamlı bir caminin inşa edilme-
si, ya da mevcut caminin iyileştirilmesi için 
de yine çalışmalara başlanması talimatını 
orada ilettim.

Evet değerli arkadaşlarım… Burada tekrar 
söyleyeceğim… Milliyetçilik slogan atmak 
değildir. Milliyetçilik, gençleri birbirine 
kırdıracak çağrılar yapmak değildir. Mil-
liyetçilik, devletin kasasını, hazinesini bo-
şaltmak; ülkeye, millete milyarlarca dolar 
fatura ödetmek hiç değildir. Milliyetçilik, 
tarihine, ecdadına, ecdadından kalma ya-
digarlara sahip çıkmaktır. Milliyetçilik, ta 
Moğolistan’da ecdadın izlerini bulmak, on-
ları dünya mirasına kazandırmaktır.

Milliyetçilik, dünyanın her tarafına ulaş-
mak, her tarafına barış mesajları iletmek, 
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dünyanın her tarafıyla işbirliği tesis etmek-
tir. En önemlisi de milliyetçilik, milliyet-
çiyim diyenlerin boşalttığı devlet kasasını 
doldurmaktır. Bakın, bugün burada yeni 
bir rekoru da açıklıyorum… Milliyetçiyim 
diyenler, bunun istismarını yapanlar, Millî 
Bankamız Merkez Bankası’nın kasasını bize 
27.5 milyar dolarla teslim etmişlerdi.

Şu anda, Millî Bankamızın kasası, tarihinin 
en yüksek rezervine ulaştı. Merkez Banka-
mızın döviz rezervi, tam 127 milyar dolara 
çıktı. İşte asıl milliyetçilik budur… Bu arada 
CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz hafta grup 
toplantısında defalarca bizim tarih bilme-
diğimizi ifade etti… Biz tarihi çok ama çok 
iyi biliriz… Biz tarihi, Göktürk anıtlarından 
Tonyukuk anıtlarına kadar… Malazgirt’ten 
Mohaç’a kadar… İstanbul’un fethinden 
Çaldıran’a kadar… Çanakkale’den Kurtuluş 
Savaşı’na kadar çok ama çok iyi biliriz…

Üstelik biz, Sayın Kılıçdaroğlu’nun bilme-
diği, bir türlü de öğrenemediği Cumhuriyet 
tarihini de, CHP tarihini de çok ama çok iyi 
biliriz. O kadar iyi biliriz ki bu kürsüden de, 
başka kürsülerden de, belgeleriyle, kaynak-
larıyla, başvuru eserleriyle, Dersim hakkın-
da, CHP hakkında, Demokrasi hakkında 
Sayın Kılıçdaroğlu’na defalarca tarih dersi 
verdik. Ama, hani bir şarkı var ya… Mazi 
kalbimde bir yaradır… Mazi, yani tarih, 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun kalbinde bir yara 
olduğu için, verdiğimiz tarih derslerini bir 
türlü öğrenemedi.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun tarih karnesi orta-
da… Dersim tarihi: sıfır. CHP tarihi: sıfır. 
Demokrasi tarihi: sıfır. İstanbul şehir tarihi: 

sıfır. Futbol tarihi: sıfır. Musiki tarihi: o da 
sıfır… Bitmedi… İslam ve Türkiye tarihi: 
yıldızlı sıfır…

Şimdi, geçtiğimiz hafta, bir CHP heyeti, 
Şanlıurfa’ya güya çıkarma yapıyor. Bazı 
tarihî mekanları da ziyaret edeceklerini ya-
zılı olarak duyuruyorlar. O yazılı doküman-
da, o tarihî mekanların içinde, dikkatinizi 
çekiyorum, Şanlıurfa’da Hazreti Selahattin 
Eyyubi Türbesi de var… Bu tarihî tarih hata-
sının neresini düzeltelim bilmiyorum… 

Bir kere, “Selahattin Eyyubi” değil, Hazreti 
Eyüp Peygamber. İkincisi: Hazreti Eyüp’e 
nasbedilen türbe Şanlıurfa merkezde de-
ğil, Viranşehir’de. Üçüncüsü: Şanlıurfa 
merkezde, CHP’lilerin ziyaret edeceklerini 
duyurdukları yer, türbe değil, makam… 
Suriye’nin başkenti Şam’ı son aylarda bun-
lar defalarca ziyaret ettiler…

Gözleri de gönül gözleri de kapalı olduğu 
için, Şam’ın merkezindeki Selahattin Ey-
yubi Türbesi’ni görmediler, öğrenmediler. 
Evet… Bu partinin Genel Başkanı, bizi tarih 
bilmemekle itham ediyor… Biz tarihi iyi 
biliriz… İyi bilmekle kalmaz, o tarihten ib-
ret de alırız… Bununla da kalmaz, istikbali, 
atiyi, o tarihin üzerine inşa ederiz ve öyle 
yapıyoruz.

Şu anda da biz yakın ya da uzak tarihte 
yaşanan acı hadiselerin tekrar etmemesi 
için samimi bir mücadelenin içindeyiz. 
Ekonomide, iç politikada, dış politikada, 
tarihten aldığımız derslerle, edindiğimiz acı 
tecrübelerle yere sağlam basıyor, kılı kırk 
yarıyor, bin düşünüp bir adım atıyoruz. İb-
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ret alınmadığı için tekerrür eden; hasıraltı 
edildiği için kronikleşen, tedavi edilmediği 
için kangrene dönüşen meseleleri kesin çö-
zümlere ulaştırmanın samimi çabasını sarf 
ediyoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Çözüm süre-
ci adını verdiğimiz süreç, Türkiye genelinde 
son derece kararlı bir umut yolculuğuna 
dönüştü. Şu anda, 780 bin kilometrekare-
nin tamamında, çözüme yönelik çok güçlü 
bir umut kalpleri kuşatmış durumda. Ön-
ceki hafta ilk toplantımızı yaptığımız Akil 
İnsanlar Heyeti bölgelerinde çalışmaya baş-
ladılar. CHP ve MHP’nin tüm insafsız eleşti-
rilerine, hatta hakarete varan söylemlerine, 
hatta bazı şehirlerdeki edepsizce kışkırtma-
larına rağmen, Akil İnsanlar gerçekten çok 
güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Verilen 
fotoğrafın, verilen mesajların son derece 
güçlü, etkili olduğunu görüyoruz.

Daha önce de ifade ettim… Akil İnsanlar 
Heyeti, çok farklı dünya görüşlerinden, çok 
farklı ideolojilerden, farklı inanç grupların-
dan olan 63 arkadaşımızdan teşekkül etti. 
Bu 63 arkadaşımız, 9’arlı gruplar halinde 
7 coğrafi bölgemizde çeşitli etkinlikler 
yapıyorlar. Her bölgemizde, vatandaşımız, 
her yönüyle birbirinden farklı bu 9 kişiyi 
bir arada görünce, ortak bir gaye etrafında 
kenetlenmiş görünce, umudu artıyor, heye-
canı artıyor, çözüme yönelik inancı daha da 
artıyor.

Bu kenetlenmeyi, bu birlikteliği hazmede-
meyenler, bu birlik ve kardeşlik fotoğrafını 
sindiremeyenler, çeşitli provokatif eylem-
lere girişebiliyor. Milletin umudu, milletin 

inancı, bütün bu kışkırtmaları Allah’ın 
izniyle ezip geçecektir. Nitekim olumsuz 
hadiselerin son derece cüzi ve marjinal 
olduğunu görüyoruz. Süreç ilerledikçe, so-
mut neticeler alındıkça, sevindirici haberler 
geldikçe göreceksiniz CHP de, MHP de, o 
marjinal örgütler de yalnız kalacak, tarih 
karşısında mahcup olacaklar.

Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
durumundayım… Akil İnsanlar Heyeti, 
çözüm sürecindeki unsurlardan sadece bir 
tanesidir. Bazılarının, kenara çekilip, elleri-
ni kollarını bağlayıp, bakalım ne yapacaklar 
havasında, kibirle süreci sadece izlemekle 
yetindiklerine şahit oluyoruz. Bu mesele 
sadece AK Parti’nin, sadece Akil İnsanlar 
Heyeti’nin meselesi değil, 76 milyonun 
topyekûn meselesidir.

Çözümün bir parçası olmayan, takdir eder-
siniz ki sorunun parçasıdır. Çözüm isteyen 
herkesten, bugün bir kez daha, ellerini, dil-
lerini, eğer bunlar mümkün değilse yürek-
lerini bu sürece koymalarını rica ediyorum. 
Böyle hayati bir meselede, hayır konuşma-
yacak olanların, en azından susmak suretiy-
le, sükut suretiyle sürece katkı vermelerini 
rica ediyorum.

Bu arada, AK Parti olarak biz de bütün kade-
melerimizle sahada yoğun bir gayret içinde-
yiz. Bakanlarımız, başkan yardımcılarımız, 
milletvekillerimiz, onların eşleriyle birlikte 
bölge bölge umudu yeşertmenin tatlı gayre-
ti içindeyiz. Belediye başkanlarımız, il, ilçe 
teşkilatlarımız aynı şekilde milletimizle ku-
caklaşmış şekilde sürece katkı sağlıyorlar.
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Şimdi bakın… Bu sürece, muhalefet parti-
lerinin de dahil olması için, en başından 
itibaren çok samimi bir yaklaşım içinde ol-
duk. Partileri ziyaret etmek istedik, kapılar 
yüzümüze kapatıldı. Sonra, CHP bizi ziyaret 
etmek istedi, kabul ettik, Genel Merkezimiz-
de ağırladık, arkadaşlarımızı görevlendir-
me kararı aldık. Ardından, biz Beşir Bey’i 
görevlendirdik, onların görevlendireceği 
isimle çalışmasını istedik. Maalesef tüm 
bunlar sonuçsuz kaldı.

En son, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
bir Araştırma Komisyonu kurulması için gi-
rişimlere başladık. Dikkatinizi çekiyorum, 
aziz milletimizin de dikkatlerini buraya 
özellikle çekmek istiyorum… Meclis’te, çö-
züm süreciyle ilgili bir araştırma komisyo-
nu kurulması için önerge veren biz değiliz, 
bizzat CHP’dir.

CHP, milletvekillerine zorla imzalarını geri 
çektirmiş olsa da, o önerge, bizzat CHP’nin 
verdiği bir önergedir. CHP, bu konuda sa-
mimiyetsizliğini tekrar sergilemiştir. CHP, 
Genel Başkan’ının çark etme politikasını, 
bu olayla birlikte artık yasamaya da taşı-
mıştır. Gelin, araştırma komisyonu kuralım 
diyorlar… Biz tamam kuralım dediğimizde, 
mızıkçılık yapıp, misketlerini alıp oyunu 
bozan mızıkçı çocuklar gibi biz oynamıyo-
ruz deyip kenara çekiliyorlar.

Bununla da yetinmiyorlar… Kürsüyü işgal 
etmek, şiddet kullanmak, en ağır hakaretler 
sarf etmek gibi, Meclis’e hiç yakışmayan, 
ama CHP’nin üzerine tam da oturan bir 
tavır sergiliyorlar. Ey CHP! Ya, siz hani 
çözümden yanaydınız? Hani çözmek isti-

yordunuz? Hani araştırma komisyonu ku-
rulsun istiyordunuz? Ne niye vazgeçtiniz, 
niye kaçtınız, niye çark ettiniz? CHP, millete 
bunun hesabını vermek, bunun izahını yap-
mak zorundadır.

CHP, bu son çarkıyla, çözüm konusunda en 
küçük bir samimiyet taşımadığını tekrar 
göstermiştir. Allah CHP’Yi bu zihin bula-
nıklığından kurtarsın diye dua ediyor, CHP 
seçmenine de gerçekten, samimiyetle sabır 
temenni ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler...

Çözüm Süreci başladığı andan itibaren, üze-
rinde hassasiyetle durduğumuz, her fırsatta 
da bu hassasiyetimizi tekrar tekrar ifade et-
tiğimiz bir konu var. Bu süreçte, şehitlerimi-
zin hatırasına asla gölge düşürmeyeceğiz. 
Bu süreçte, şehit yakınlarımızın, gazilerimi-
zin başını asla öne eğdirmeyeceğiz.

Şehitlerimiz nasıl ki bizim istikbal yolunda 
kutup yıldızlarımızsa, şehit yakınlarımız da 
onların bizlere en mübarek emanetleridir. 
Biz şehit yakınlarının, gazilerimizin, ne ka-
dar hassas, ne kadar duygu yüklü bir iklim 
içinde olduklarını biliyoruz. Muhalefetin 
sıkça yaptığı gibi, o hassasiyeti istismar 
etmiyor, o duygu yüklü iklimi çirkin bir 
şekilde kullanmak gibi bir çıkarcılığa asla 
tevessül etmiyoruz.

10 yılı aşkın süre boyunca, şehit yakınla-
rımıza ve gazilerimize hak ettikleri değeri 
vermek, emanete en iyi şekilde sahip çık-
mak için çok sayıda düzenleme yaptık. 
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Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımız bünyesinde Şehit 
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kur-
duk.

43 ayrı mevzuata dağılmış, Şehit Yakınları 
ve Gaziler ile ilgili düzenlemeleri gözden 
geçirdik. Şehit yakınları ve gazilerimizle gö-
rüşmeler yaparak, onlardan gelen talepleri 
dikkate alarak geçen yıl Temmuz ayında 
bir dizi düzenlemeyi kanunlaştırdık. 12 Şu-
bat 2013 tarihli Grup Toplantısında, şehit 
yakınları ve gazilerimiz ile 65 yaşın üzerin-
deki yaşlılarımız ve engellilerimiz için yine 
önemli düzenlemelerin müjdesini verdik ve 
çalışmalarını başlattık.

İhtiyaçları, talepleri, imkanları gözden ge-
çirerek, şehit yakınları ve gazilerimiz için, 
yeni bir düzenlemeyi de bugünden itibaren 
başlatıyoruz. Bu düzenleme ile, bilhassa va-
zife ve harp malullerine sağlanan hakların 
kapsamını genişletiyoruz. 12 Şubat’ta grup 
toplantımızda açıkladığımız düzenlemeleri 
maalesef CHP Genel Başkanı anlayamamış 
ve haftalarca gaf üstüne gaf yapmıştı. Mese-
leyi tam olarak idrak edemediği için, incele-
me zahmetine katlanmadığı için, bizi, varo-
lan hakları tekrar vermekle itham etmişti… 
Kendisine, yapılan düzenlemeleri iyi incele-
mesini, anlamasını ve bir zahmet anlayarak 
açıklama yapmasını tavsiye ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Terörle mücadele sırasında şehit olanların 
yakınları ile malul gazilerimizin kendile-
rinin birer istihdam hakkı bulunuyordu. 
Temmuz ayında yaptığımız düzenlemeyle, 

bu kapsamdaki şehit yakınlarına verilen 
istihdam hakkını ikiye çıkardık. Şimdi ise, 
vazife ve harp malulü kapsamında olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve güven-
lik görevlilerinden, hayatını kaybedenlerin 
yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istih-
dam hakkı getiriyoruz. 

Böylece silah altında iken veya asayiş ve 
güvenlik hizmeti sırasında hayatını kaybe-
denlerin yakınlarının veya malul olan evlat-
larımızın yararlanacağı istihdam imkanını 
eşitlemiş oluyoruz. Ayrıca, vazife malullüğü 
kapsamında bulunan diğer kamu görevlile-
rine de bir istihdam hakkı getiriyoruz. Buna 
ek olarak, terör mağduru sivil vatandaş-
lardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına 
veya malul olanlara da bir istihdam hakkı 
getiriyoruz. 

Ayrıca bunlardan sosyal güvencesi olan-
ların da maaş hakkından yararlanmasına 
imkan sağlıyoruz. Örneğin, Güngören saldı-
rısında hayatını kaybeden kardeşlerimizin 
yakınlarına veya malül olanlara 1 istihdam 
hakkı geliyor. Bu vatandaşlarımız, sosyal 
güvenceleri olsun ya da olmasın, ayrım ya-
pılmaksızın maaş hakkına kavuşuyor.

Geliyorum bir başka düzenlemeye… Vazife 
ve harp malullüğü kapsamında olup, daha 
önce istihdam hakkı bulunmayanlara istih-
dam hakkı tanıyoruz. Örneğin, Afyonkara-
hisar’daki o talihsiz patlamada şehit olan 
askerlerimizin yakınlarına sadece maaş 
veriliyordu. Şimdi, maaş artı 2 istihdam 
hakkını bu düzenlemeyle o şehitlerimizin 
yakınlarına getirmiş oluyoruz. 
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Daha önce, sadece terörle mücadele kanunu 
kapsamında olanlar ile asayiş ve güvenlik 
hizmeti sırasında hayatını kaybeden veya 
malul olanlara tanınmış olan, sanal intibak 
suretiyle maaş artış imkanını tüm vazife 
malullerine de sağlayacağız. Vazife malullü-
ğü kapsamında ek ödeme ile eğitim-öğretim 
yardımı alamayanlar vardı… Şimdi, yeni dü-
zenlemeyle, vazife malullüğü kapsamında 
ek ödeme ile eğitim öğretim yardımını bu 
kardeşlerimiz için tesis ediyoruz.

Geliyorum bir başka önemli yeniliğe… Şe-
hit yakını ve gazilerimizden su ve elektrik 
ücretlerinde indirim imkanından yarar-
lanamayanların tamamı, artık bu haktan 
yararlanma imkanına kavuşuyorlar. Ayrım 
yapmadan, tüm şehit yakını ve gazilerimizi 
bu kapsama alıyoruz. Aynı şekilde, vazife ve 
harp malulü kapsamında olup, faizsiz konut 
kredisinden yararlanamayanlara da faizsiz 
konut kredisi imkânı getiriyoruz. Bu çerçe-
vede hak sahipleri 73 bin lira, yirmi yıl va-
deli faizsiz konut kredisi kullanabilecekler. 

Şimdi geliyorum en önemli düzenlemeye… 
1942 yılında çıkarılan bir kanunla, oğlu 
askerde olan muhtaç ailelere, belediye ve 
köy bütçelerinden yardım yapılması şartı 
getirilmişti. Ancak, bu kanun amacı doğ-
rultusunda işletilemedi, bir standart ve 
süreklilik sağlanamadı. Kimi belediyeler bu 
yardımı yaparken, kimileri yapmadı, yapa-
madı. Köylerde bu imkan zaten hiç kullanı-
lamadı. Şimdi, yapacağımız yeni düzenleme 
ile, evladı askerde olan, kendisi de ihtiyaç 
sahibi olan ailelere, çocuğu askerde olduğu 
süre boyunca, düzenli olarak ayda 250 lira 
ödemeye başlıyoruz.

Yani bir aile düşünün… Çocuk askere gidi-
yor… Aile, belirlenen kriterlere göre yoksul-
luk içinde. Düzenlemeyi yaptığımız andan 
itibaren, bu aileler başvurduklarında, ayda 
250 lirayı annenin, ya da evliyse eşinin 
hesabına yatırıyoruz. Belediyelerin yardım 
yapması yolunu da açık bırakıyoruz. Bu 
yeni düzenlemenin de hayırlı olmasını di-
liyorum.

Son olarak, bu yeni düzenlemeyle, 65 yaşını 
aşmış muhtaç vatandaşlarımıza ve muhtaç 
engellilerimize yönelik maaş uygulaması-
nın kapsamını da belli kriterler çerçevesin-
de genişletiyoruz. Tüm bu düzenlemelerin, 
bize emanet olan şehit yakınlarımıza, 
gazilerimize, kendilerine hürmetle bağlı 
olduğumuz yaşlılarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bu düzenlemeler, emanete sahip çıkmanın, 
ahde vefa göstermenin gereğidir. Her bir 
hakkın, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve 
yaşlılarımız için annelerinin ak sütü kadar 
helaldir. Tekrar hayırlı olsun diyor, bu dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli Bakan ve Milletvekili arkadaş-
larım, değerli Belediye Başkanlarımız, İl 
Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları-
mızın değerli Başkanları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; isti-
şare toplantımızın ülkemiz, milletimiz, İs-
tanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Şu ana kadar, bu şekilde, 6 coğrafi bölge-
mizle istişare toplantılarımızı gerçekleş-
tirdik. İstanbul’u, gerek milletvekili sayısı, 
gerek ilçe sayısı, yani yüksek nüfusu nede-
niyle ayrı olarak ele almanın daha isabetli 
olacağını düşündük. İnşallah bugün İstan-
bul Teşkilatımızla, yarın da Ege Bölgesi 
Teşkilatımızla bu istişare toplantılarımızı 
yapacak; halkayı tamamlamış olacağız. Fır-
sat buldukça, programımız elverdikçe, bu 
toplantılarımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye nüfusu içinde, her 6 kişiden 1 kişi 
İstanbul’da yaşıyor. İstanbul, büyük nüfu-
suyla önem arz ettiği kadar, AK Parti’nin 
rotasının ve istikametinin belirlenmesin-
de de önemli bir ağırlığa sahip. Hepiniz 

biliyorsunuz ki bu hizmet yolculuğuna 
İstanbul’dan başladık. İstanbul’da edindi-
ğimiz tecrübeyle, oradan aldığımız ilhamla, 
orada kaydettiğimiz başarıyla bu yola revan 
olduk ve hamdolsun, 10 yılı aşkın süre için-
de ülkemize, milletimize büyük hizmetler 
kazandırdık.

Türkiye’nin her vilayetine hizmet götürür-
ken, yatırım götürürken; İstanbul’u her za-
man ayrı bir yere koyduk, İstanbul’u gözbe-
beğimiz olarak değerlendirdik. Uluslararası 
bir dünya kentine, bir tarih kentine, kadim 
bir İmparatorluk başkentine yaraşır şekil-
de, İstanbul’u çok büyük hizmetlerle donat-
tık, çok büyük projelerle kucaklaştırdık.

Şu anda da Kanal İstanbul, Marmaray, Av-
rasya Tüneli, 3’üncü Köprü, Yeni Havalima-
nı, Yeni Şehirler başta olmak üzere, İstanbul 
için büyük projeleri kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. İnşallah, Ekim ayında, muhtemelen 29 
Ekim’de, hem Marmaray’ı, hem de Ankara-
İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete 
alacağız.

İstanbul-İzmir Otoyolu inşası hızla devam 
ediyor. 30 Mart’ta, dünyanın en uzun 
köprülerinden biri olan Hersek-Dilovası 
Köprüsünün temellerini atarak, bu otoyo-

Istanbul Il Teşkilatı ile Toplantı

Ankara | 17 Nisan 2013
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lun önemli bir aşamasının startını vermiş 
olduk. Avrasya Tüneli ve Taksim Meydanı 
inşaatlarımız devam ediyor. Kanal İstanbul, 
Yeni Havalimanı, Yeni Şehirler gibi proje-
lerimiz start aldı, onların da hazırlıklarını 
yapıyoruz.

26 Mart tarihinde, İstanbul için, İstanbul’un 
geleceği için son derece önemli bir ziyarete 
ev sahipliği yaptık. Uluslararası Olim-
piyat Komitesi, 2020 Olimpiyatları için 
İstanbul’da incelemeler yaptı. İnşaat ve 
ulaştırma alanlarında yaptıklarımız, öyle 
zannediyorum ki komiteyi çok etkiledi. 
İstanbul’un 2020 Olimpiyat şehri seçilmesi, 
dünyaya verilecek çok anlamlı bir mesaj ola-
cağı gibi, İstanbul’un imarı için, İstanbul’un 
tanıtımı için de güzel bir fırsat olacak.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim, İstanbul’da, hem Hükümet yatırım-
ları, hem mahalli İdare yatırımları boyu-
tuyla koyduğumuz çıtaya ulaşabilecek bir 
alternatif şu anda bulunmuyor. Gerçekten, 
İstanbul’a, neredeyse 100 yıla sığacak yo-
ğunlukta bir hizmet seferberliği başlattık. 
Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım-
dan başlayarak, bugüne kadar, İstanbul’u 
her alanda imar etmenin, inşa etmenin, 
restore etmenin mücadelesini başarıyla 
verdik ve veriyoruz.

İstanbullu kardeşlerimiz de bizim bu işin 
erbabı olduğumuzu, ustası olduğumuzu 
biliyorlar ve bugüne kadar kesintisiz şekil-
de bu emaneti bize tevdi ettiler. Kuşkusuz 
mahalli seçimlerde siyasetten ziyade hiz-
met öne geçer. Ancak, hizmet noktasında 

alternatifimiz olmasa da, bu bizi asla ve 
asla rehavete sürüklememeli. Buna çok 
ama çok dikkat etmek zorundayız. Bu 
noktada çok ama çok müteyakkız olmak 
mecburiyetindeyiz.

Bize İstanbul’da Büyükşehir Belediyesiyle, 
ilçeleriyle sadece seçim kazanmak yet-
mez… Biz İstanbul’da açık ara önde olmak, 
farkımızı belirgin şekilde ortaya koymak, 
rakip tanımadığımızı göstermek zorun-
dayız. İstanbul’da elde edeceğimiz farklı 
başarının, tüm Türkiye’yi etkileyeceğini 
her an hatırımızda tutmak durumundayız.

İşte onun için, bir tek anımızı zayi etme-
den, bir saniyemizi dahi boşa geçirmeden, 
İstanbul’da seçim hazırlıklarını yoğun-
laştırmamız gerekiyor. Özellikle ilçelerde 
mevcut belediyelerimizden asla geriye 
gitmemek zorundayız. Mümkünse tüm 
ilçelerde belediyeleri kazanmak için var 
gücümüzle çalışmalıyız. 

Açıkçası, İstanbul’da, gidilmedik yer, çalın-
madık kapı, ulaşılmadık insan kalmamalı. 
Bugüne kadar olan seçimlerden çok daha 
yoğun, çok daha kapsayıcı şekilde, daha 
planlı, daha organize şekilde İstanbul’u 
ilmek ilmek dokumalıyız. İstanbul teşkila-
tımızın bunu alnının akıyla başaracağına 
yürekten inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Çözüm süreciyle ilgili olarak çalışmala-
rımız son derece başarılı şekilde devam 
ediyor. Önceki hafta, Akil İnsanlar adını 
verdiğimiz 63 kişiden oluşan heyet araziye 
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dağıldı ve 7 coğrafi bölgede 9’arlı gruplar 
halinde çalışmaya başladı. Bunun yanında, 
AK Parti teşkilatı olarak, Bakanlarımızdan 
Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletve-
killerimizden Belediye Başkanlarımıza, 
Kadın Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza 
kadar her kademede arazideyiz.

Süreç olumlu şekilde, hamdolsun beklen-
tilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda 
ilerliyor. Sürece karşı çıkanlar, oluşan 
umut atmosferi karşısında gittikçe mar-
jinalleşiyor ve söylemleri etkisiz hale 
geliyor. Ancak burada bir hususta azami 
dikkat içinde olmamız gerekiyor. Hassas 
konularda üretilen dedikoduların çok hızlı 
yayıldığına ve maalesef alıcı da bulduğuna 
şahit oluyoruz.

Biz ne kadar aydınlatıcı, tatmin edici, ikna 
edici açıklamalar yapsak da, kimi zaman fı-
sıltı gazetesi bizim söylemlerimizden daha 
fazla yayılıp, şüphelere mahal verebiliyor. 
Esasen, CHP de, MHP de, şu anda sadece ve 
sadece dedikodular üzerinden, sadece ve 
sadece sanal korkular, paranoyalar, şüphe 
ve tereddütler üzerinden işi götürüyorlar. 
CHP ve MHP’nin, yerelde sürekli dedikodu 
ürettiğini, bunları yaydığını, korkularla 
süreci baltalamaya çalıştığını görüyoruz.

Biz, AK Parti olarak her anlamda, bu iki 
partinin toplamından dahi güçlüyüz. Teş-
kilat olarak, inanmışlık olarak, heyecan 
olarak, tutku olarak, ikna edicilik olarak 
biz bu partilerin çok çok önündeyiz. AK 
Parti, Türkiye’nin tamamında siyaset yapa-
bilen, 76 milyonun tamamını kucaklamayı 
hedefleyen tek partidir. Buna karşılık diğer 

partiler, sadece belirli bölgelerde varlık 
gösterebiliyor, sadece belirli kesimlere 
hitap edebiliyorlar. Bölünme paranoyası 
içinde olanlara Türkiye’nin birlik ve bera-
berliğinin teminatının AK Parti olduğunu 
anlatmalı, onları ikna etmeliyiz. Yayılan, 
yayılmak istenen dedikodulara karşı her 
an uyanık olmak ve bunları boşa çıkarmak 
zorundayız.

Bakınız… Muhalefet, bizim pazarlık yaptı-
ğımızı, terörün sonlandırılması karşılığın-
da tavizler verdiğimizi iddia ediyor, bunun 
dedikodusunu yayıyor. Böyle bir şey olma-
dığını ben defalarca ifade ettim. Sizlerin 
de ulaştığınız herkese bunun olmadığını, 
bir pazarlığın söz konusu olmadığını, bir 
tavizin asla söz konusu olmadığını anlat-
manızı istiyorum. Bu konuda herkes çok 
rahat olsun, müsterih olsun. 

Bunun yanında, terörle mücadelede son 
dönemde gösterilen hassasiyet ve kararlı-
lık, örgütü ciddi manada yıprattı ve hare-
ket edemez hale getirdi. Silahlı yöntemin 
daha fazla sürdürülemeyeceğini, her taraf-
tan sıkıştıklarını onlar da çok iyi biliyorlar. 
Bizim Doğu ve Güneydoğu’ya yaptığımız 
yatırımlar, reformlar, demokratikleşme 
hamlelerimiz, terör örgütünün ve BDP’nin 
elindeki bahaneleri etkisiz hale getirdi.

Bu noktada yayılmak istenen bir başka 
şüphe, bir başka dedikodu, çözümden son-
ra ne olacağı sorusu… CHP de, MHP de, 
bütün siyasetlerini bunun üzerine kurmuş 
durumdalar. “Çözümden sonra ne olacak 
bilmiyoruz, onun için çözüm istemiyoruz” 
anlayışındalar ve bunu yaymanın mücade-
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lesi içindeler. Bu sürecin ana amacı silah 
bıraktırmaktır, kanı ve göz yaşını durdur-
maktır. 

Bunun dışındaki konular siyasi alanda yü-
rütülmesi gereken tartışmalardır, zaten de 
bu tartışmalar yürütülüyor. Can kayıpları 
varken, acı varken, gözyaşı varken, ekono-
miyi paçasından aşağıya doğru çeken 
bir ortam varken, “Sonra ne olacak” diye 
sormak, abesle iştigaldir. Canları kurtardı-
ğımızda, acıyı, kanı, gözyaşını dindirdiği-
mizde, ekonomide daha da büyük bir iler-
leme sağladığımızda, zaten ortada sorun 
kalmayacak, detaylar suhuletle, diyalogla, 
uzlaşmayla hal yoluna girecektir.

Bunlar, “Sonrasında ne olacak” diye süreci 
kilitlemeye çalışırken, aslında “Sıtmayı 
gösterip ölüme razı etmeye” çalışıyorlar. 
Biz ise ülkemizde ne sıtma istiyoruz, ne de 
ölüm… Bizim sıtmaya da, ölüme de rıza-
mız, tahammülüz yok. İşte bunun için çok 
çalışacağız. Sürekli uyanık olacak, dikkatli 
olacak, etkin ve etkili olacağız.

Yıkmak kolay, yapmak zordur. Muhale-
fet işin kolayına kaçıyor ve yıkıyor. Biz 
onlardan daha fazla çalışıp yapanlardan 
olacağız. Ben burada sözlerime ara veriyor, 
sözü size bırakmak istiyorum… Teşekkür 
ederim…
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Çok değerli bakan ve milletvekili arka-
daşlarım, değerli belediye başkanları-
mız, il başkanlarımız, Kadın ve Gençlik 
Kollarımızın değerli başkanları, hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; isti-
şare toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 

için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum.

Bugün, Ege Bölgesi Teşkilatımızla ya-
pacağımız bu toplantıyla, Bölge istişare 
toplantılarımızı tamamlıyoruz. İnşallah 
fırsat buldukça bu istişare toplantılarını 
aynı şekilde sürdürecek, bölgelerimizin, 

AK Parti Ege Bölgesi 
Milletvekilleri ile Toplantı

Ankara | 18 Nisan 2013
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illerimizin gündemindeki meselelerini 
ele almaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Şu anda, AK Parti Teşkilatı olarak, her 
kadememizle sahadayız. Ben, Genel Baş-
kan olarak programım elverdiği ölçüde 
illerimize gidiyor, orada açılışlar yapı-
yor, ziyaretler gerçekleştiriyor ve aynı 
zamanda istişare toplantılarıyla milleti-
mizin nabzını tutuyorum. Genel Başkan 
Yardımcısı arkadaşlarımız, Bakan arka-
daşlarımız, Milletvekillerimiz aynı şekil-
de, eşleriyle, aileleriyle sahadalar.

Yerelde, İl Başkanlıklarımız, Belediye 
Başkanlarımız, Belediye Meclis ve İl Ge-
nel Meclisi Üyesi arkadaşlarımız, Kadın, 
Gençlik Kollarımız, kısacası tüm birim-
lerimiz hummalı bir çalışma içindeler. 
Açıkçası, her zamankinden fazla çalış-
mamız, her zamankinden daha hassas 
olmamız gereken bir süreçteyiz.

Bir dedikodunun, bir söylentinin, yala-
nın, iftiranın yayılması, maalesef ger-
çeğin, doğrunun yayılmasından daha 
hızlı oluyor. Yıkmak, tahrip etmek, takdir 
edersiniz ki yapmaya, inşa etmeye nis-
petle çok daha kolay oluyor. Aynı şekilde, 
sorun üretmek de, çözüm üretmekten 
daha kolay olabiliyor. Muhalefet parti-
leri, işte böyle bir kolaylığın, böyle bir 
kolaycılığın içindeler.

Onlar her zaman yaptıkları gibi, her 
konuda yaptıkları gibi, şu anda da, inşa 
etmenin yerine yıkmayı, doğrunun yeri-

ne yalanı, çözümün yerine sorunu ikame 
ediyorlar. Dolayısıyla onlar 1 çalışıyorsa, 
bizim 10 çalışmamız gerekiyor. Onlar 1 
kişiye ulaşıyorsa, bizim 100 kişiye ulaş-
mamız gerekiyor. Onlar 1 söylüyorsa, bi-
zim 1.000 söyleyip, yalanı, iftirayı etkisiz 
hale getirmemiz gerekiyor.

Şunu görmek durumundayız değerli ar-
kadaşlar… Vatan, bayrak, millet, inanç 
gibi değerler, istismara son derece açık 
değerlerdir. İnsanlık tarihi bunun sayısız 
örnekleriyle doludur. İnsanlar, bu konu-
larda üretilen söylentilere hemen inan-
maya açıktır. Bizim yakın tarihte, 100 yıl 
öncesinde yaşadığımız acılar ve sıkıntı-
lar da dikkate alındığında, halkımızın 
endişeleri, korkuları çok kolay şekilde 
istismar edilebilir ve ediliyor.

Ege bölgemiz, Türkiye genelinde, Balkan 
Harbi’nin ve Birinci Dünya Savaşı’nın acı 
sonuçlarına en fazla muhatap olmuş böl-
gedir. Öncelikle, Balkan Harbi ve sonra-
sında, yüz binlerce kardeşimiz evlerini, 
yuvalarını, topraklarını bırakıp, ağırlıkla 
Ege’ye yerleştiler. Ardından, 1918 ve son-
rasında, Ege Bölgemiz neredeyse tama-
men düşman işgaline girdi. Yaşanan bu 
travma, Ege Bölgemizdeki kardeşlerimizi 
çok tabii olarak hassasiyete sevk etti.

Ne yazık ki siyaset, bu travmayı rehabi-
lite etmek yerine, on yıllar boyunca bu 
travmadan, bu korkudan ve endişeden 
beslenmeyi tercih etti. Milleti korkutmak 
suretiyle, millete acı olayları hatırlatmak 
suretiyle, adeta toplum mühendisliği 
yapıldı, toplum sanal korkularla isteni-
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len kıvama getirilmek istendi. Şu anda, 
çözüm süreci umutla ilerlerken başta 
Ege olmak üzere hassas bölgelerimizde 
de aynı taktiğin izlendiğini görüyoruz. 
Geçmişte yaşanan acılar hatırlatılarak, 
Vatan, Bayrak, Millet, İnanç değerleri is-
tismar edilerek, bunlarla ilgili söylentiler 
ve korkular yayılarak, millet açık şekilde 
kandırılmak isteniyor.

Esasen, AK Parti olarak 10 yıl boyunca 
her alanda büyük yatırımlar, büyük re-
formlar yaparken, millete özgüvenini 
iade etmek için de gerçekten yoğun çaba 
içinde olduk. Büyük bir devlet, büyük bir 
millet olduğumuzu her fırsatta vurgula-
dık. Acıların ve korkunun üzerine istik-
bal inşa edilemeyeceğini her fırsatta gös-
termeye çalıştık. Ecdadımızı unutmadık, 
unutturmadık, sürekli hatırlattık, tarihi-
mize sürekli vurgu yaptık. Ecdadımızın 
bilime, sanata, siyasete, idareye, hukuka, 
insanlık tarihine katkılarını hatırlatarak, 
milletimizin korkulardan sıyrılmasını 
sağladık.

Milleti korkutmak ve bu şekilde dizayn 
etmek için kurulan mekanizmaları, çete-
leri, suç örgütlenmelerini adalete teslim 
ettik. Ekonomide ve dış politikada elde 
ettiğimiz başarılarla, ezik, sinik, silik 
bir devlet olmadığımızı, dünya siyase-
tinde bizim de olduğumuzu, hatta iddi-
alarımızla, hedef lerimizle dünyada var 
olduğumuzu her fırsatta somut olarak 
gösterdik.

10 yıldır sürdürdüğümüz bu özgüven tel-
kini, hiç kuşkunuz olmasın, milletimizde 

makes bulmuştur. Nitekim aziz milleti-
miz, her seçimde, desteğini artırarak bize 
yetki vermiştir. Şu anda da milletimiz 
bize güveniyor, inanıyor ve istismarcıla-
ra rağmen bize yürekten destek vermeye 
devam ediyor. Çözüm süreci başarıyla 
ilerlediği, somut neticeler alındığı müd-
detçe, milletimizin desteği de artarak 
devam edecektir.

Biz, AK Parti olarak bu süreçte ülkemiz 
için, milletimiz için, huzur, istikrar, refah 
için risk aldık. Muhalefet ise risk almı-
yor, adeta kumar oynuyor. Hiç kuşkunuz 
olmasın, kaybedecekler. Kaybedecekler 
ve millet nezdinde itibarlarını daha da 
yitirecekler. İnşallah, bu mesele suhulete 
eriştiğinde, millet karşısında mahcup 
olacaklar.

Değerli arkadaşlarım…

CHP ve MHP, şu anda, süreçle ilgili ola-
rak 2 soruyu sürekli gündeme getiriyor 
ve milletimize de bu 2 soruyu empoze 
ediyorlar… Bu sorulardan birincisi, na-
sıl sorusu… Çözümün nasıl ilerlediğini 
sorgulayarak, soru işaretleri oluşturarak 
süreci sabote etmeye çalışıyorlar. İkincisi 
ise ne olacak sorusu… Yani terör sona 
erdiğinde ne olacağı sorusunu yayarak, 
bu soruya kendilerince cevaplar üreterek 
yine kamuoyunu manipüle etmenin der-
di içindeler.

Bakınız, dün İstanbul Teşkilatımızla bir 
araya geldik ve orada da ifade ettim… 
Biz, şunu söylemekten asla çekinmiyoruz 
ve çekinmeyeceğiz. AK Parti Türkiye’de 
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10 yıldır iktidar. Bugüne kadar teröre 
verdiğimiz hiçbir taviz yoktur, kimse de 
böyle bir şeyi söyleyemez. Dolayısıyla bu 
çözüm sürecinde, bizim yaptığımız her 
hangi bir pazarlık, herhangi bir müzake-
re, herhangi bir taviz asla ve asla yoktur.

Değerli arkadaşlar… 

Şimdi dikkat edin… devlet, PKK karşısın-
da yenildi ve taviz veriyor diyorlar… Biz 
buna çok ama çok kolay cevap veririz… 
Ancak vereceğimiz cevap, kışkırtmadan 
başka hiçbir işe yaramaz. Vereceğimiz 
cevap, çözüm sürecini zedeleyeceği gibi, 
kaos oluşmasına, kan akmasına zemin 
hazırlar. Biz, sırtımızda yumurta küfesi 
taşıyor, ateşin üzerinde yürüyoruz. Her 
söylentiye, her söylenene cevap versek, 
süreci sağlıklı şekilde ilerletemeyiz.

Açıkçası muhalefet bunu bildiği için, 
bunu gördüğü için, çözüm olmasın, ülke 
kazanmasın, millet kazanmasın diye, sü-
rekli bu hassas noktalara saldırıyor. Yani 
çözüm sürecinin nasılı bizim nezdimizde 
son derece açıktır, son derece berraktır. 
Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki bu sü-
reçte taviz, geri adım, pazarlık diye bir 
olay asla ve asla yoktur. Çözümden sonra 
ne olacak sorusu ise, aynı şekilde, kışkırt-
maya, sabotaja yönelik bir sorudur.

Biz bu konuda da gayet netiz. Kurşun-
ların vızıldadığı, silahların konuştuğu 
bir ortamda, hiçbir sorun konuşulmaz, 
hiçbir çözüm üretilemez. Silahlar gömül-
düğünde, terör eylemleri sona erdiğin-
de, Türkiye’nin gireceği yeni aşamayı, 

o güzel aşamayı tahayyül etmek bile, 
çözümden sonra ne olacak sorusunun ce-
vabıdır. İstikrar ve huzurun yerleşeceği, 
ekonomik kalkınmanın hız kazanacağı, 
kardeşliğin, muhabbetin artacağı bir sü-
rece gireceğiz.

Yatırım ortamı iyileşecek, Türkiye’nin 
güven katsayısı artacak, büyüme daha da 
istikrar kazanacak. Bütün bunlarla bir-
likte işsizlikle, yoksullukla mücadele hız 
kazanacak. İşte böyle bir ortamda, sorun-
lar fikir zemininde istişare edilecek, siya-
set zemininde konuşulacak ve çözümler 
de buna göre şekillenecek. Birilerinin 
iddia ettiği gibi, birlik ve bütünlüğümüz 
bu süreçten yara almayacak, tamamen 
tersine, birliğimiz, bütünlüğümüz, kar-
deşliğimiz çok ciddi manada güçlenecek.

AK Parti ,  bugüne kadar izlediği po -
litikalarla ,  hayata geçirdiği icraatla 
Türkiye’nin birliğinin ve bütünlüğünün 
teminatı olduğunu, şüpheye yer verme-
yecek şekilde ortaya koymuştur. 81 vila-
yetin tamamında siyaset yapabilen tek 
parti olarak, ülkenin tamamını, milleti-
mizin tamamını kucaklayabilen bir parti 
olarak, inançla, gururla Türkiye’nin hem 
bugünkü birlik ve beraberliğinin, hem de 
geleceğinin teminatı olduğumuzu ifade 
ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. 

İşte, bizim teşkilat olarak milletimizi 
bu konularda sürekli aydınlatmamız ve 
rahatlatmamız gerekiyor. Korkuların 
üzerine gitmemiz, endişelerin yersiz ol-
duğunu milletimize göstermemiz gereki-
yor. Milletimiz bize zaten inanıyor, zaten 
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güveniyor… Ancak, rehavete kapılmadan 
daha fazla kişiye ulaşmak gayesiyle, ara-
zide çok yoğun çalışmamız gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım…

Şu anda gerçek manada tarih yapıyoruz. 
Şu anda, Türkiye’ye gerçek manada yeni 
bir ufuk açıyoruz. Bu tarih yapımında, 
her birinizin aktif görev almanızı özel-
likle rica ediyorum. Bu hayırlı süreç, 
sizlerin desteğiyle, katkısıyla, çabasıyla, 
inşallah hayırlı bir neticeye ulaşacaktır. 
Ben bu noktada sözlerime ara veriyor, 
sözü sizlere bırakmak istiyorum. Teşek-
kür ederim.
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Değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımızın 
çok değerli mensupları, sevgili kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler…

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızın açılışında sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyor; toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 

hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Son dönemde, gerek 2014 Mahalli Seçim-
leri dolayısıyla, gerek içinden geçtiğimiz 
Çözüm Süreci vesilesiyle, istişare toplan-
tılarımızı her kademede yoğunlaştırdık. 
Ocak ayından itibaren, 7 coğrafi bölgemiz 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 19 Nisan 2013
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ve İstanbul teşkilatımızla ayrı ayrı 8 top-
lantıda bir araya gelerek gündemdeki ko-
nuları değerlendirdik.

Bunun yanında, bizzat ben gittiğim şehir-
lerde açılışların, temasların, ziyaretlerin 
yanında, o şehrin STK temsilcileriyle, 
kanaat önderleriyle bir araya geliyorum 
ve şehre ilişkin meseleleri ele alıyoruz. 
Haftalık Grup Toplantılarımızla, aylık 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızla 
yine bir araya geliyor, istişarelerimizi, de-
ğerlendirmelerimizi yapıyoruz. İnşallah 
Mayıs ayının ilk haftasında, geniş katılımlı 
istişare toplantımızı Kızılcahamam’da ger-
çekleştirecek, 2 gün boyunca orada tüm 
teşkilatımızla gelişmeleri ele alacağız.

Allah’a hamdolsun… Teşkilatımızla bir 
bütün olarak, tam bir uyum içinde, koor-
dinasyon içinde, dayanışma ve kardeşlik 
içinde, kararlı şekilde yolumuzda ilerleme-
ye devam ediyoruz. Biz kavga edenlerden 
değil, istişare edenlerdeniz. Biz çatışan-
lardan değil, uzlaşmayı bir yöntem olarak 
tercih edenlerdeniz. Biz birbiriyle araçlarla 
iletişim kuranlardan değil; birbiriyle ru be 
ru, yüz yüze, gönül gönüle iletişim kuran-
lardanız. Biz birbirinin ayağını kaydırma-
ya, birbiriyle kıran kırana rekabet etmeye, 
birbirinin makamına, rütbesine göz dik-
meye değil; kendimizi davamıza, hareketi-
mize, gayemize adamış bir teşkilatız.

Elbette ki hepimiz tıpa tıp birbirimize 
benzemiyoruz. Elbette ki farklı meseleler 
hakkında farklı görüşleri olan arkadaşları-
mız olabiliyor. Ancak biz, renkliliği uyuma, 
farklılığı ahenge, kesreti vahdete tahvil 

etmiş bir partiyiz. Zira biz, 14 Ağustos 
2001’de, ortak bir gaye için, ortak hedefler 
için, ortak dertler, ortak meseleler için bir 
araya gelmiş bir ekibiz.

Bakın her zaman ifade ediyorum… AK 
Parti bir Türkiye partisidir; AK Parti, 
Türkiye’nin özetidir; AK Parti, Türkiye’nin 
aynadaki yansımasıdır. Bu ülkede, 76 mil-
yon, tüm farklılıklarına, tüm renklerine 
rağmen, nasıl uyum içinde yaşıyor, nasıl 
ahenk içinde yaşıyorsa; nasıl ki bu millet, 
binlerce yıldır aynı kaynaktan beslenip, 
ortak bir kaderi paylaşıyor, sofrada aynı 
ekmeği bölüşüyorsa; işte AK Parti de, bu 
kadim kültürün, bu kadim yapının bire bir 
özetidir, yansımasıdır.

Biz, koalisyon bir parti değiliz. Biz, zoraki 
olarak bir araya gelmiş, geçici olarak top-
lanmış bir güruh asla değiliz. Biz, çıkar bir-
liği yapmış bir topluluk, böyle bir hareket 
hiç değiliz. Şunu herkese tekrar hatırlat-
mak isterim ki: AK Parti, milletin kurduğu, 
istikametini milletin çizdiği, sahibi ve yön-
lendiricisinin millet olduğu bir partidir. 
Türkiye neyse, AK Parti de işte odur… Biz 
sadece belli etnik grupların partisi değiliz. 
Biz sadece belli inanç gruplarının partisi 
değiliz. Biz, sadece belli bölgelerin, belli 
kümeleşmelerin partisi de değiliz. Bize oy 
versin ya da vermesin, bize gönül versin 
ya da vermesin, biz, herkesi kucaklayan, 
herkesi anlamaya çalışan, empati kuran, 
herkesi temsil etmenin gayreti içinde olan 
bir partiyiz.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bu 
söyleyeceklerimi, sizlerin, tüm teşkilatımı-
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zın, ekranları başında bizleri izleyen aziz 
vatandaşlarımızın dikkatle dinlemesini 
özellikle rica ediyorum… Biz, çözüm sü-
recine ilişkin çerçeveyi, her fırsatta genel 
hatlarıyla, kırmızı çizgileriyle milletimizle 
paylaştık.

Ancak, takdir edersiniz ki yıkım, yapım-
dan daha kolaydır. Bozmak, tamir etmek-
ten daha kolaydır. Dağıtmak, toplamaktan 
daha kolaydır. Çatışma, uzlaşmadan daha 
kolaydır. Öldürmek, yaşatmaktan kolaydır. 
Ağlatmak, güldürmekten kolaydır. Bütün 
bunlarla birlikte, iftira, doğrudan daha hız-
lı yayılır. Yalan, gerçekten daha hızlı yayı-
lır. İhtilaf ittifaktan, istismar samimiyetten 
daha hızlı yayılır.

Biz, AK Parti olarak, Hükümet olarak daha 
en başında, kolay olana değil, zora talip 
olduğumuzu ifade etmiştik. Hatırlarsanız, 
daha 2009’da, Millî Birlik ve Kardeşlik 
Projemizi başlatırken, yolumuzun zorlu ol-
duğunu, çetin olduğunu, çelik gibi sinirle-
rimizin olması gerektiğini ifade etmiştim. 
Evet… Şu anda, muhalefet partileri kolay 
olanı yapıyor, biz ise zor olanı yapıyoruz. 
Onlar yıkmanın mücadelesini veriyor, biz 
yapmanın…

Onlar bozmanın, dağıtmanın, savaşın, 
çatışmanın mücadelesini veriyor; biz ise 
tamir etmenin, toplamanın, barış ve uzlaş-
manın, kardeşliğin mücadelesini veriyo-
ruz. Onlar ölmenin ve öldürmenin, ağla-
manın ve ağlatmanın tarafını tutuyor; biz 
ise yaşamanın ve yaşatmanın, gülmenin ve 
güldürmenin tarafında duruyoruz. Onlar, 
yalanla, iftirayla, sanal tehdit ve korkular-

la, fitneyle, tahrikle hareket ederken; biz 
doğrularla, gerçeklerle, umutlarla, kardeş-
likle, dayanışmayla hareket ediyoruz.

Bakın, şunu burada açık açık ifade etmek 
zorundayım… Tabiatta, kainatta, her şey, 
zıddıyla kaimdir. Her şey, zıddıyla varlık 
gösterir. Varlık olduğu için yokluk vardır. 
Beyaz olduğu için siyah vardır. Artı olduğu 
için eksi vardır. Kuzey olduğu için güney, 
doğu olduğu için batı vardır. İşte bunu, 
Türkiye’nin 30 yıldır devam eden terör me-
selesinde aynen bu şekilde görürsünüz…

Statüko olduğu için terör, terör olduğu için 
statüko vardır. İnanın, CHP, MHP, BDP, 
şu mevcut politikalarını değiştirsinler, bu 
ülkede terör olmaz. Ve inanın, bu ülkede 
terör bitse, CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin bu 
mevcut politikaları da asla ve asla ayakta 
kalamaz. Bunlar, 30 yıl boyunca birbirleri-
ni beslediler. Bunlar, 30 yıl boyunca birbir-
lerine can suyu verdiler. Bunlar, 30 yıl bo-
yunca, birbirleri sayesinde ayakta kaldılar.

Dikkat edin… Terör vurdu, MHP büyüdü; 
MHP istismar etti, sorun büyüdü. CHP, 
genlerine işlemiş o ceberrut, o asimilas-
yoncu, o inkarcı zihniyeti yaşattıkça, sorun 
büyüdü; sorun büyüdükçe, işte CHP’nin o 
zihniyeti varlığını sürdürdü. Terör olduğu 
için BDP ortaya çıktı; BDP var olduğu için 
terör varlığını idame ettirdi.

Altını çizerek ifade ediyorum: Bu ülkenin 
gündeminden terörü çıkardığınızda, CHP, 
MHP ve BDP’nin bu yönetimlerle, bu söy-
lemlerle, bu politikalarla ayakta kalabilme-
si asla ve asla mümkün olamaz. Göreceksi-
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niz… Bu sorun bittiğinde, ne CHP, ne MHP, 
ne de BDP, bu mevcut yönetimleriyle, bu 
mevcut politikalarıyla asla tutunamaya-
cak, kendilerini gözden geçirmek zorunda 
kalacaklar.

Aziz milletimin işte bunu görmesini isti-
yorum… Bu parti yönetimlerinin, sorunun 
varlığından nasıl beslendiklerini görme-
lerini istiyorum. Bu parti yönetimlerinin, 
terörün bitmemesi için işte bu nedenle 
çırpındıklarını görmelerini istiyorum.

Bakın burada, aziz milletime çok açık 
bir soru sormak istiyorum… Türkiye’nin 
gündeminden, ülkemizin gündeminden 
terörü söküp çıkardığımızda, Allah aşkı-
na, MHP’den geriye ne kalacak? Ekonomi 
politikaları mı kalacak? Dış politika mı 
kalacak? İç politika mı kalacak? Sosyal po-
litikalar mı kalacak?

MHP’nin, koalisyon ortağı olarak, 1999-
2002 arasında, ekonomide, dış politikada, 
iç politikada, sosyal hayatta bu ülkeye 
ödettiği bedeli, milletim bugün bile unut-
madı. Onların 3.5 yılda açtıkları çukuru 
doldurmak için biz 10 yıl mücadele verdik. 
IMF’ye yaptıkları borcu ödememiz 10 yıl 
sürdü. Batık bankalardan doğan zararı 
ödememiz 10 yıl sürdü. Faiz yoluyla ülkeye 
yükledikleri faturayı ödememiz 10 yıl sür-
dü. İnanın, sadece 3.5 yıl iktidarda kaldılar, 
35 yılda kapanmayacak yaralar açtılar.

Bakın… 2000 yılında Türkiye’ye 9.6 mil-
yar dolar yabancı sermaye girişi var. Ama 
2001 yılında 14.6 milyar dolar sermaye 
kaçtı. 2000 yılı sonunda 1 dolar 674 bin 

lira. 2001 sonunda 1 dolar 1 milyon 450 
bin lira. 2000 sonunda enflasyon yüzde 
39. 2001 sonunda enflasyon yüzde 68.5. 
2000 sonunda Merkez Bankası Döviz 
rezervi 26 milyar dolar; 2001 sonunda 
döviz rezervi 20 milyar dolar.

Bakın bugün ilk kez açıklıyorum: milli 
bankamız Merkez Bankamızın döviz 
rezervi, dün itibariyle yine bir rekor kay-
detti ve 130 milyar dolara ulaştı. Onlar 
bize 27.5 milyar dolar olarak devretti, bi-
zim şu an ulaştığımız rakam 130 milyar 
dolar. 2000 yılında millî gelir 265 milyar 
dolar. 2001 yılında 197 milyar dolar. Kişi 
başına gelir 2000 yılında 4 bin dolar, 
2001 yılında 3 bin dolar…

Şimdi MHP Genel Başkanı çıkmış, koalis-
yon döneminde kendi bakanlıklarının te-
miz olduğunu iddia ediyor… İyi de, Sayın 
Bahçeli, sen o hükümetin ortağı, Başba-
kan Yardımcısı değil miydin? Seni oraya 
bostan korkuluğu olarak mı koydular? 
Ülke hızla uçuruma doğru sürüklenir-
ken, hangi tepkiyi gösterdin, hangi tavrı 
aldın? Şimdi bize kürsülerden ağzına 
geleni söylüyor; külhanbeyi edasıyla esip 
gürlüyor…

Gerçekten de, Sayın Bahçeli’nin zihniyle 
dili arasındaki kayış koptu. 1999 yılında, 
“MHP ile koalisyonu içime sindiremi-
yorum” diyen hanımefendiye (Rahşan 
Ecevit) ağzını açmayan, tıpış tıpış gidip 
koalisyona ortak olan, o gün kuzu kesilen 
Sayın Bahçeli, bugün arslan postunda 
bize kükrüyormuş gibi yapıyor.
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Bugün bize karşı yaptığı şovu, 1999’da 
yapamadı. Bugün bize karşı savurduğu 
hakaretleri, 1999’da o hanımefendiye ve 
partisine savuramadı. Sayın Bahçeli kendi-
sine söylenenleri yutabilir… Ama bunu ne 
bize, ne de millete yutturamaz. Biz Sayın 
Bahçeli’nin 1999’da nasıl kuzu kuzu gidip 
koalisyona ortak olduğunu, 28 Şubat po-
litikalarını nasıl kuzu kuzu uyguladığını, 
2001’de ülkeyi nasıl bir gecede yoksullaş-
tırdığını unutmadık.

Devlet Bahçeli, ekonomide, dış politikada, 
iç politikada bu milletin başını öne eğdi-
ren, bu milleti dünya karşısında mahcup 
duruma düşüren kişinin ta kendisidir. Bu 
millete en ağır bedelleri, en ağır faturaları 
ödetmiş birinin, bugün çıkıp milliyetçilik 
pozları vermesi, doğrusu oldukça ironidir, 
trajikomiktir.

Burada şunu da söylemek durumunda-
yım… Duruşuyla, fikirleriyle, politikalarıy-
la hiçbir varlık gösteremeyen Devlet Bah-
çeli, şu anda sokakları tahrik etmek, 1980 
öncesi manzaraları bugüne taşımak için 
elinden geleni yapıyor. Bir avuç çapulcu-
nun, çeşitli illerde Akil İnsanlar Heyetine 
yönelik saldırılarını sabırla takip ediyoruz.

Bu ülkede bir terör biterken, başka bir te-
rörün sokakları esir almasına asla izin ver-
meyiz. Terörün bitmesiyle altındaki zemi-
ni kayan Bahçeli’nin, can havliyle gençleri 
sokağa salmasına asla müsaade etmeyiz. 
Devlet Bahçeli şunu çok iyi bilsin… Kim ki 
1980 öncesi manzarayı bugüne taşımaya 
kalkışırsa, bedelini hukuk karşısında en 
ağır şekilde öder. Dağdaki terör biterken, 

şehirde eşkıyalığın türemesine ve türe-
tilmesine göz yummayız. Valilerimizin, 
Emniyet müdürlerimizin şehirlerimizdeki 
tahrik olaylarına, tedhiş olaylarına karşı 
daha duyarlı, daha dikkatli olmalarını da 
buradan hatırlatmak istiyorum.

Çok değerli yol arkadaşlarım…

Çözüm Süreci adını verdiğimiz, terörü 
sonlandırmaya, kardeşliğimizi, birliğimi-
zi, dayanışmamızı pekiştirmeye yönelik 
süreç, tam anlamıyla bir umut yolculuğu 
havasında devam ediyor. Akil İnsanlar He-
yeti, 9’arlı gruplar halinde 7 coğrafi bölge-
mizde çalışmalarını sürdürüyorlar. MHP 
ve CHP’nin ağır tahriklerine, kimi zaman 
sözlü saldırıya varan kışkırtmalarına rağ-
men, heyetler şehirlerde büyük bir coşkuy-
la, hatta çoğu zaman sevinç gözyaşlarıyla, 
umut gözyaşlarıyla kucaklanıyorlar.

İşte önceki gün, Hakkari’de heyet, halaylar-
la, davullarla, aynı zamanda sevinç gözyaş-
larıyla karşılandılar. Kayseri’de, bir avuç 
çapulcunun çirkin gösterilerine rağmen, 
heyet Kayseri halkı tarafından muhabbetle 
karşılandı. Akil İnsanlar Heyeti’nin yanın-
da, sürece gönül verenlerin her manada 
desteklerini esirgemediklerine memnuni-
yetle şahit oluyoruz. AK Parti olarak, biz 
de bakanlarımızdan Genel Başkan yardım-
cılarımıza, Milletvekillerimizden onların 
eşlerine, Kadın Kollarımızdan Gençlik Kol-
larımıza kadar arazideyiz, yurt sathında 
ziyaretlerdeyiz.

Şimdi değerli arkadaşlarım, Hem sizin, 
hem aziz milletimizin şu hususa da dikkat 
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kesilmelerini önemle rica ediyorum… Bu 
Çözüm Süreci kapsamında, muhalefetin 
kışkırtma ve istismarları, 2 önemli soru 
etrafında yoğunlaşıyor. Birincisi, bize nasıl 
çözeceksiniz, nasıl çözüyorsunuz diye so-
ruyorlar. İkincisi, terör bittikten sonra ne 
olacak diye soruyorlar. Dikkat edin… CHP 
de, MHP de, bu iki soruyu sürekli gündeme 
getirerek, bunlarla milletin zihnini bulan-
dıracaklarını zannediyorlar.

Değerli arkadaşlarım, aziz milletim…

Bu sürecin nasılı konusunda, en başından 
itibaren defalarca açıklamalarımız oldu. 
Sürecin hassasiyeti bakımından, özellikle 
de sabotajlara açık olması bakımından, 
NASIL çözdüğümüz konusunda, detaya 
girmek, gereksiz münakaşaların içine gir-
mek yerine, tamamen işimize yoğunlaştık. 
Nasıl çözdüğümüz, veya nasıl çözüldüğü 
konusunda, kırmızı çizgilerimizi tekrar 
tekrar vurguladık ve bu kırmızı çizgilerin 
asla aşılmayacağını defaatle hatırlattık.

Ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi, bütün-
lüğümüzü, bayrağımızı, cumhuriyetimizi 
tartışma konusu dahi yapacak en küçük 
bir girişimin içinde değiliz, olmayız ve ola-
mayız. Hiçbir pazarlığın içinde de değiliz, 
olmayız. Ne şehitlerimizin aziz hatırasına 
gölge düşürecek, ne şehit yakınlarımızı 
rencide edecek, ne de milletimizin başını 
öne eğdirecek hiçbir adımı atmayız, kimse 
de bize böyle bir adım attıramaz.

Milletin fertleri arasına, zafer gibi, yenilgi 
gibi, süreçle hiçbir alakası olmayan kav-
ramlarla fitne sokmaya çalışanlar, kendi te-

rörlerini, kendi fesatlarını üretme peşinde 
olan hainlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hiçbir şekilde dize getirilemeyeceğini, diz 
üstü çöktürülemeyeceğini bilmeli, buna 
inanmalı, bu inançla hareket etmelidir.

Muhalefet tarafından, art niyetli olarak 
gündemde tutulan ikinci soru ise, terör 
bittikten sonra ne olacak sorusudur… Çok 
öz, çok net, çok basit şekilde söylüyorum: 
Terör bittikten sonra güzel olacak, güzellik 
olacak, mutluluk olacak…

Bakın değerli arkadaşlarım… Türkçede 
bir deyim vardır: ölümü gösterip, sıtmaya 
razı etmek… Şu anda, muhalefet, terörün 
bitmemesi, çözümün olmaması için, sanal, 
hayali sıtmalar üretiyor; hayali sıtmayı gös-
terip, milleti ölüme razı etmeye çalışıyor. 
Şunu herkesin, ama herkesin bilmesini, 
hatırlamasını, bunun üzerinde etraf lıca 
düşünmesini rica ediyorum:

Terörün olduğu yerde, sağlıklı bir düşün-
me, sağlıklı bir diyalog zemini olabilir mi? 
Terörün olduğu yerde, sağlıklı bir siyaset 
olabilir mi? Terörün olduğu yerde, sağlıklı, 
istikrarlı bir kalkınma, büyüme, refah ola-
bilir mi?

Terör bittikten sonra ne olacak diyorlar… 
Terör bittikten sonra, sağlıklı düşünme ze-
mini olacak. Terör bittikten sonra, sağlıklı 
istişare, sağlıklı diyalog ve muhasebe zemi-
ni olacak. Terör bittikten sonra, daha fazla 
kalkınma, daha fazla büyüme, daha fazla 
refah ve istikrar olacak. İşsizliğin azaldığı, 
yoksulluğun gerilediği, gelir dağılımında 
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mesafelerin kapandığı bir ortamda, daha 
fazla demokrasi olacak.

Bakın, 10 yıl önce bu ülkede telaffuz edi-
lemeyen kavramlar vardı. 10 yıl önce, 
konuşulmayan, konuşulamayan meseleler 
vardı. 10 yıl önce, siyasetçiler de, medya 
da, kamuoyu da, kimi kavramları, kelime-
leri, kimi meseleleri özgürce konuşamıyor, 
yazamıyor, tartışamıyordu. Biz tabuları, 
yasakları, kısıtlamaları tek tek kaldırdık.

Soruyorum: 10 yıl öncesine göre daha mı 
iyi bir yerdeyiz, yoksa daha mı kötü bir 
yerdeyiz? Ülke bölünür diyorlardı. Par-
çalanırız diyorlardı. Vatan, millet, bayrak 
nutuklarıyla her reformun karşısında du-
ruyorlardı. Peki ne oldu? Türkiye daha da 
büyüdü, Türkiye daha da gelişti, daha da 
özgürleşti. Terör bittiğinde, göreceksiniz, 
geride bıraktığımız 10 yıldan çok daha 
hızlı, çok daha sağlıklı şekilde Türkiye sıç-
rama yapacak.

Bakın tekrar ediyorum: Terör bitsin, işte 
o zaman Türkiye’yi tutabilene aşk olsun… 
CHP’nin de, MHP’nin de, terörün bitmesi 
sonrasına ilişkin tüm iddiaları yalandır, 
iftiradır, asılsızdır. Terörün bitmesiyle 
Türkiye’de bitecek olan, istismar siyasetin-
den başka hiçbir şey değildir. Terörün bit-
mesiyle, Türkiye’nin kaybedeceği tek şey, 
ufuksuz ve vizyonsuz genel başkanlardır.

Buradan 76 milyonun tamamına sesleni-
yorum… İçiniz rahat olsun… Gönlünüz 
rahat olsun… Zihniniz rahat olsun… Ta-
mamen, ama tamamen müsterih olun… 
AK Parti iktidarda olduğu sürece, Türkiye 

kaybetmez, her zaman kazanır. AK Parti 
iktidarda olduğu sürece, Türkiye’nin birli-
ğine, bütünlüğüne, kardeşliğine asla halel 
gelmez. Milliyetçilik konusunda, vatanse-
verlik konusunda, birliğimiz, kardeşliği-
miz, bayrağımız konusunda, ne CHP, ne de 
MHP, AK Parti’nin eline su dökemez.

Biz sloganlarla değil, yaptıklarımızla ve 
yapacaklarımızla konuşuyoruz. Bizim ne 
olduğumuz, ne yaptığımız, neyi hedefledi-
ğimiz, 10 yıllık icraatımızla net bir şekilde 
ortada. Vatanseverlikse; onlar slogan attı-
lar, biz vatanımız için iş ürettik. Milliyet-
çilikse; onlar istismarını yaptılar, biz mil-
leti yücelttik. Bayraksa; onlar hamasetini 
yaptılar, biz bayrağın onurunu, gururunu 
artırdık, o bayrağı çok daha yüksek burç-
lara diktik.

Birlikse, kardeşlikse, dayanışmaysa; onlar 
öf kenin, nefretin, ayrıştırmanın diliyle 
konuştu, biz her zaman kardeşliğin diliyle 
konuştuk. Daha bu süreci başlatırken, ni-
yetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır 
olacak dedik. Allah’a hamdolsun, süreç son 
derece hayırlı şekilde ilerliyor. Türkiye’nin 
dört bir yanından, son derece güzel, son 
derece umut verici haberler alıyoruz. Bu 
güzel başlangıç inşallah güzel neticelere 
vasıl olacak.

Tekrar, Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum. Yolumuz, bahtımız her daim açık 
olsun diyorum. Kardeşliğimiz, birliğimiz, 
dirliğimiz hep daim olsun diyor, Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli İl Başkanlarımız, değerli İlçe 
Başkanlarımız, Teşkilatımızın çok değerli 
mensupları, değerli kardeşlerim, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Ankara 
Kızılcahamam’da, bu kadar geniş bir 

katılımla gerçekleştirdiğimiz istişare top-
lantımızın, ülkemiz, milletimiz, demokra-
simiz açısından hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Evet… Bugün, Kızılcahamam’da 957 ilçe 
başkanımızın, 81 il başkanımızın tamamı-
nı bir araya getiriyoruz. Hemen bu hafta-

AK Parti Il ve Ilçe Başkanları 
Teşkilat Içi Eğitim Programı

Ankara | 29 Nisan 2013
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nın sonunda, yine burada, ana kademenin, 
Kadın Ve Gençlik Kollarımızın, Bakan Ve 
Milletvekili arkadaşlarımızın katılımıyla, 
geleneksel hale gelen İstişare toplantımızı 
da inşallah gerçekleştireceğiz.

Bir kere burada şu hususu tekraren ifade 
etmekte fayda görüyorum: AK Parti, siyasi 
tarihimizde, parti içi demokrasiyi ve isti-
şareyi en ideal şekilde işleten yegane par-
tidir. Bakınız… Geçtiğimiz hafta, doğumu-
nun miladi yıldönümünü idrak ettiğimiz, 
kendisine salat ve selamlar gönderdiğimiz 
Hazreti Peygamber Efendimiz dahi, istişa-
re yapmakla emrolunmuştur.

Hazreti Peygamber’e, bir iş yaparken, aile-
sine, ashabına, etrafındakilere danışması 
emredilmiş, “Yaptığın işlerde meşveret 
et” emri bizzat vahiy yoluyla gelmiştir. 
Hazret-i Peygamber ki âlemlere rahmet 
olarak gönderilmiş, Allah Teala kendisine 
Habibim olarak hitap etmişti.

Buna rağmen Hazreti Peygamber dahi yap-
tığı işleri istişare ile yapması konusunda 
yönlendirilmişti. Kendisi de, hadislerinde 
istişarenin önemini defalarca vurgulamış, 
“İstişarenin, pişmanlığa karşı kale oldu-
ğunu” bizlere bildirmişti. İstişare, bütün 
tarihimiz boyunca, bizim devlet ve idare 
geleneğimizin en temel unsurlarından biri 
olmuştur.

Alacakları kararları çevresindekilerle 
istişare edenler, çevrelerindeki alimlere, 
görül insanlarına, bilgi ve tecrübe sahibi 
zatlara soranlar, iyi birer devlet adamı, iyi 
birer idareci olmuş; sormayanlar, danış-

mayanlar ise, yanlış kararlarıyla zulme ve 
zulmete kapı aralamıştır. Tarihimizden, 
medeniyetimizden, bizi biz yapan değer-
lerimizden aldığımız ilham ile, AK Parti’yi 
istişare üzerine inşa ettik, 14 Ağustos 
2001’den bugüne kadar da her kademede 
istişareyi pusulamız olarak, kutup yıldızı-
mız olarak değerlendirdik.

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız, şu anda, AK Parti’nin üye sayı-
sı, 8 milyon 300 bin kişiye ulaştı. Son 
seçimde, 12 Haziran 2011 seçimlerinde, 
AK Parti’nin Türkiye genelinden aldığı 
oy, 21 milyon 400 bin sayısına ulaştı. Bu 
büyük rakamların yanında, biz, 76 milyo-
na karşı mesulüz, 76 milyonun topyekûn 
emanetini omuzlarımızda taşıyoruz.

Üyelerimizle, bize oy veren gönüldaşla-
rımızla, 76 milyonun tamamıyla oturup 
istişare yapmamız elbette mümkün de-
ğil… Ancak bunu, temsil yoluyla gerçek-
leştirmek zorundayız ve AK Parti olarak 
bunu da çok başarılı şekilde yapıyoruz. 
Bakınız, bizim için sadece milletvekilleri 
düzeyinde bir istişare yeterli değildir… 
Biz onunla yetinmiyoruz…

Milletvekillerimizle, kimi zaman tek tek, 
kimi zaman şehirler bazında, kimi za-
man bölgeler bazında istişareler yapıyo-
ruz. AK Parti’nin Grup Toplantılarında, 
geniş katılımlı diğer toplantılarımızda 
aynı şekilde istişareler yapıyoruz. Aylık 
olarak yaptığımız Genişletilmiş İl Baş-
kanları toplantımızla, İl Başkanlarımız-
la, Belediye Başkanlarımızla, Kadın ve 
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Gençlik Kolları Başkanlarımızla bir ara-
ya geliyoruz.

Bunların yanında, MYK ve MKYK toplan-
tılarımızda en üst düzeyde istişarelerimizi 
yapıyoruz. Bunlarla da yetinmiyor, şehir-
lerimize gittiğimizde, oradaki kanaat ön-
derleriyle, gönül insanlarıyla, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya 
geliyoruz.

Yine yetinmiyor, işte bugün olduğu gibi, 
İlçe Başkanlarımızla, İl Başkanlarımızla 
bir araya geliyor, dertleşiyor, hasbihal edi-
yor, kendi muhasebemizi yapıyor ve istişa-
relerimizi gerçekleştiriyoruz. 76 milyonun 
nabzını tutuyor; 76 milyonun talep, istek 
ve arzularının en üst kademede dikkate 
alınabilmesi için istişare mekanizmasını 
sürekli ve etkin şekilde işletiyoruz.

Değerli kardeşlerim, sevgili başkanlar…

Bakınız, ben devlet geleneğimizi, özellikle 
de AK Parti’nin üzerine bina edildiği temel 
felsefeyi anlatırken, çınar ağacı benzet-
mesini çok sık kullanıyorum. Burada, bu 
geniş katılımlı istişare toplantısında, çınar 
misalini özellikle dikkatlerinize sunmak 
istiyorum…

Zira Çınar Ağacı, hem Selçuklu Devleti’nde, 
hem Osmanlı Cihan Devleti’nde, hem de 
Türkiye Cumhuriyeti’nde, geçmişin, bugü-
nün ve istikbalin önemini anlatmak için 
sıkça darb-ı mesel olarak kullanılmıştır. 
Güçlü bir çınar, öncelikle, kökleri derinler-
de olan çınardır. Kökü derinde olmayanın, 
gövdesi yere yakın olur. Kökü derinde 

olmayan, rüzgarda eğilir, fırtınada kırılır, 
uzun yaşayamaz ve toprağa devrilir.

Öncelikle biz, adeta bir çınar gibi, besini-
mizi, gıdamızı, özümüzü, işte o derinler-
deki köklerimizden alacağız. Köklerimiz 
vesilesiyle derinlere inecek, o derinlerden, 
tecrübeyi, birikimi, bilgiyi, en önemlisi de 
ibretlik dersleri alacak, en uçtaki filizlere, 
en uçtaki dallara, yapraklara kadar onları 
taşıyacağız.

Çınarın kökleri tarih ise gövdesi bugün, 
dalları ve yaprakları ise yarındır. Gövdeyi, 
köklerden aldığımız gıda ile, dallardan ve 
yapraklardan aldığımız ışık ve umut ile 
güçlü tutacağız. Çınarın, dalları ve yaprak-
ları, en az kökler kadar, en az gövde kadar 
önemlidir, en az onlar kadar hayatidir. 
Kökü olmayan ağaç nasıl ayakta duramaz-
sa, dalıyla, yaprağıyla irtibatı olmayan ağaç 
da ayakta duramaz.

Sevgili kardeşlerim… 

Sizler, ilçe başkanları olarak, İl Başkanları 
olarak, sizlerle birlikte belde başkanları-
mız, kadın, gençlik kollarımız, mahalle, 
köy temsilcilerimiz, sandık müşahitleri-
miz, işte bu ulu çınarın, milletin fertleri 
olarak gövdesi, sorumluluk mevkiinde ki-
şiler olarak da yaprakları, dallarısınız. Her 
birinizin görevi çok ama çok önemli. Her 
birinizin vazifesi, çok ama çok hayati.

İlçenin nüfusu az olabilir, uzak olabilir, 
ücra olabilir… Hiç ama hiç fark etmez… 
Her bir dal, her bir yaprak, çınarın gövdesi-
nin sağlığı için, istikbali için hayati derece-
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de önemi haizdir. Nerede nefes alıp veren 
bir insanımız varsa, sizin, onun farkında 
olmanız; daha da önemlisi, onun, sizin far-
kınızda olması gerekiyor.

Yayla olsun, mezra olsun, köy olsun, ma-
halle olsun… Her bir insanımızın, ilçe-
sinde, ilinde bir AK Parti Başkanlığının 
olduğunu bilmesi, orada derdini anlatabi-
leceği bir rahatlık içinde olması gerekiyor. 
Siz kapılarınızı kapattığınız anda, oraya 
ışık girmez, çınarın yaprağı ışık alamaz ve 
yapraktaki bir sorun, gövdeyi doğrudan 
doğruya etkiler.

Şunu bilmenizi istiyorum… AK Parti’nin 
Genel Başkanı, AK Parti’nin Genel Başkan 
Yardımcıları, AK Parti’nin Bakanları, Mil-
letvekilleri üzerlerinde ne kadar sorum-
luluk taşıyorsa, bir İl Başkanımız, bir İlçe 
Başkanımız, hatta bir sandık müşahidimiz 
de, en az onun kadar sorumluluk taşır, en 
az onun kadar mesuliyet sahibidir.

Nüfusun az olması, uzaklık, ücralık sorum-
luluğu azaltmaz. Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesinde, Edirne’nin Keşan ilçesinde eğer 
bir aksaklık oluşursa, bilmenizi isterim ki 
o aksaklık gelir, doğrudan doğruya gövde-
yi, doğrudan doğruya Genel Merkezi, doğ-
rudan doğruya milleti etkiler.

Bizim Genel Başkanlık makamımızdan 
sandık müşahitliği makamına kadar, her 
kadememiz, koltuk sahibi olmak için değil, 
sadece ve sadece hizmet için bu makamlar-
dadır. Bizim tek gayemiz millete hizmettir. 
Millete hizmet dışında hiçbir gaye için bu 
görevlere gelmedik. Öyleyse, 24 saatimizi, 

evet, 24 saatimizi sadece ve sadece hizmet-
le geçireceğiz.

Millete hizmet yolunda hiçbir mazeret 
tanımıyoruz. Millete hizmet yolunda, hiç-
bir bahane tanımıyoruz. Millete hizmet 
yolunda, hiçbir engeli asla ve asla tanımı-
yoruz. Mazereti olan, bahanesi olan, en-
geller karşısında korkan, ürken, yılan ve 
yorulan arkadaşım, hiç tereddüt etmeden, 
kibre kapılmadan, gurur yapmadan, yolu 
açmalı, kanalları açık tutmalıdır.

İnanın, boşa geçirecek tek bir saniyemiz 
bile yok… Boşa geçirdiğimiz her bir sani-
yenin hesabının bize sorulacağı idrakin-
den hiç uzaklaşmayacağız. Her bir arka-
daşım, hangi kademede olursa olsun, gece 
başını yastığa koyduğunda, “Bugün ne 
yaptım” sorusunu kendisine sormalıdır.

Yaptıklarını gözden geçirmeli, yapa -
madıkları için hemen o sabah kolları 
sıvamalıdır. Burada önemli bir hususu 
vurgulamak durumundayım değerli kar-
deşlerim… Bakınız… AK Parti, siyaseti 
millete hizmetin bir aracı olarak görür-
ken, rakiplerimiz, siyaseti bir makam elde 
etme, güç devşirme, çıkar devşirme aracı 
olarak görüyorlar.

Nitekim AK Parti, siyaseti hizmet yoluyla 
yaparken, rakiplerimiz, siyaseti sembol-
lerle, sloganlarla, iftira, itham ve tahrik-
lerle yapmaya çalışıyorlar. Bir kere şunu 
özellikle bilmenizi ve bunun da gereğini 
hakkıyla yerine getirmenizi sizlerden rica 
ediyorum: Halkımız, on yıllarca devam 
eden gerilim siyasetinden, slogan siyase-
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tinden, tahrik siyasetinden dün olduğu 
gibi bugün de hiç hazzetmiyor.

Halkımız siyasetten bölücü, ayrıştırıcı, par-
çalayıcı bir dil değil; birleştirici, bütünleş-
tirici, kucaklaştırıcı bir dil bekliyor. Mille-
timiz, siyasetten, kırıcı, kaba, edep ve adap 
dışı bir dil değil; gönüller yapıcı, gönüllere 
hitap edici, gönülleri fethedici bir dil bekli-
yor. Bunu hiç kimse yanlış anlamasın…

Bu; AK Parti’nin, bir yanağına vurana 
diğerini çevireceği anlamına gelmez. Bu; 
iftiraları, ithamları yutacağımız, sineye çe-
keceğimiz, sessiz, tepkisiz kalacağımız an-
lamına da gelmez. Ancak özellikle yerelde, 
bu kaba dilin, bu ayrıştırıcı dilin, bu tahrip 
ve tahrik dilinin tuzağına düşmeyeceğiz.

Her zaman ifade ediyorum: Aldatan olma-
yacağız; ama aldanan da olmayacağız… 
Şunu altını çizerek söylüyorum: Siyasi 
partilerin, üst yönetimleriyle, o partilere 
oy vermiş, gönül vermiş vatandaşlarımızı, 
kardeşlerimizi ayrı tutacak, ayrı değerlen-
direceğiz.

Yaylalardan, mezralardan, köylerden kasa-
balara, ilçelere, büyükşehirlere kadar, 76 
milyonun tamamına tek bir nazarla baka-
cağız. Vatandaşın, herhangi bir partiye oy 
vermesi, herhangi bir partinin gönüldaşı 
olması, üye olması, onun farklı olduğu an-
lamına gelmez. O da milleti, ülkesi için en 
iyiyi istiyor; biz de milletimiz, ülkemiz için 
en iyiyi istiyoruz.

Yöntem konusunda, usul konusunda, tarz 
konusunda hemfikir olamayabiliriz… Bu, 

diyalog kanallarının kesilip atılmasına ge-
rekçe asla olamaz. Sabır, her zaman, ama 
her zaman bizimle olacak. Bıkmayacağız, 
usanmayacağız, yüz çevirmeyecek, tekrar 
tekrar anlatacağız. Su, damlaya damlaya, 
sabırla mermere nasıl işliyorsa; aynı şekil-
de, sabırla anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer siyasi partiler, ayırımdan ve ayırım-
cılıktan medet umdular ve bugün hâlâ 
bundan medet umuyorlar. Allah’a ham-
dolsun… Yüzyıllar boyunca bu milletin 
arasına nifak sokulamadı, bu millet tahrik 
edilemedi, bu millet birbirine düşman ha-
line getirilemedi. Bütün ayrıştırma, bütün 
dışlama, horlama gayretlerine rağmen, biz 
birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşlik 
hukukunu yüceltmek için sabırla, teva-
zuyla, samimiyet ve kararlılıkla vazifemizi 
yerine getireceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye için artık son derece kritik, son 
derece önemli bir evreye girmiş durum-
dayız… Öncelikle, 2014 yılı Türkiye için 
kritik sonuçların alınacağı bir seçim yılı 
olacak. İlk olarak, Mart ayında inşallah 
Mahalli Seçimler gerçekleşecek. Yıl orta-
sında, Anayasamıza göre Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. Yine 
bu süreçte, yeni Anayasa çalışmalarının in-
şallah tamamlanmasıyla, bir halkoylaması 
da gündeme gelebilecek.

Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai 
bekliyor. Açıkçası kurulduğumuz günden 
beri gireceğimiz en kritik seçimlere ha-
zırlanıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum… 3 
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Kasım’dan bugüne kadar yapılan seçimler, 
Türkiye’nin daha çok bugününü ilgilendi-
ren, alt yapıyı, zemini, temeli ilgilendiren 
seçimlerdi.

O seçimlerde elde ettiğimiz zaferlerle, mil-
letten aldığımız yetkiyle, temeli sağlamlaş-
tırdık, zemini güçlendirdik, demokrasinin, 
hukukun, millî iradenin sarsılmaz şekilde 
kuvvet kazanmasını temin ettik. Bundan 
sonra ise artık istikbale çok daha fazla 
yoğunlaşacağız. Başlattığımız, çoğu “asrın 
projesi” olarak tanımlanan projelerimizi 
tamamlayacağız. Ekonomide, demokra-
tikleşmede, dış politikada, sosyal hayatta, 
artık çok daha derinlere, detay meselelere 
yoğunlaşacak, büyük engelleri kaldırdığı-
mız gibi, bundan sonra da 2023’ün yolları-
nı inşa edeceğiz.

Yine, “Çözüm Süreci” adını verdiğimiz sü-
reci inşallah tamamlayacak, ekonominin, 
demokratikleşmenin, dış ve iç politikanın 
önündeki bu büyük engeli gündemden 
tamamen çıkaracağız. Tüm bu süreçte, bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, 
her biriniz, istisnasız, kilit bir öneme sahip 
olacaksınız. Türkiye’de tarih yeniden ya-
pılırken, yeniden yazılırken, Türkiye için 
artık çok daha aydınlık bir geleceğin kapı-
ları aralanırken, hiçbiriniz bu muhteşem 
sürecin dışında kalmayacaksınız.

Bugüne kadar hep birlikte yaptık; daha çok 
çalışarak, daha kararlı şekilde çalışarak, 
inşallah, istikbali de hep birlikte inşa ede-
ceğiz. Önümüzdeki süreçte, 957 İlçe Baş-
kanımızın, 81 İl Başkanımızın, en küçük 
bir rehavete, en küçük bir ihmale mahal 

vermeden, azimle, gayretle çalışmasını 
özellikle rica ediyorum. 76 milyon içinde, 
ulaşamadığımız, el uzatamadığımız, halini 
hatırını soramadığımız, projelerimizi ulaş-
tıramadığımız bir tek kişi bile olmayacak.

Bakın, çeşitli vesilelerle defalarca ifade 
ettim… İftiralar, ithamlar, dedikodular, 
yalanlar, tahrikler; doğrulardan, gerçekler-
den çok daha hızlı yayılırlar. Biz, fesatçılar-
dan, nifak tohumu saçmak isteyenlerden, 
bozgunculardan, yalancılardan 10 kat, 100 
kat daha fazla çalışmazsak inanın başarısız 
oluruz.

Onlar 1 çalışıyorsa, biz 10 çalışacağız, hatta 
100 çalışacağız. Onlar 1 kişiye ulaşıyorsa, 
biz 10 kişiye, hatta yetmez, 100 kişiye ula-
şacağız. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. 
Halini hatırını sormadığımız insan bırak-
mayacağız. Derdini dinlemediğimiz vatan-
daş kalmayacak. Doğruları kendilerine an-
latmadığımız tek bir hane bile olmayacak.

Asla gevşemeden, asla rehavet içinde 
olmadan, yılmadan, yorulmadan, bıkıp 
usanmadan 24 saat çalışacağız. Teşkilatla 
ahenge, Genel Merkezle irtibata hassasi-
yetle riayet edeceğiz. Parti politikalarımızı, 
söylemleri dikkatle izleyecek, o çerçevede 
hareket edeceğiz. Biz, aldığı emirle hare-
ket eden bir ordu; aldığı komutla hareket 
eden robotlar değiliz… Biz, farklılıklarımız 
olsa da, aynı gaye, aynı hedef uğrunda gö-
nül birliği, kader birliği yapmış teşkilatız. 
Renklerimizi muhafaza edecek, ama uyum 
içinde, ahenk içinde, birlik ve beraberlik 
içinde, inşallah yeni zaferlere hep birlikte 
imzamızı atacağız.
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Değerli İl ve İlçe Başkanlarımız, Teş-
kilatımızın değerli mensupları, sevgili 
kardeşlerim… Bakınız, biraz önce sizlere, 
AK Parti Teşkilatı ve idare anlayışımız 
üzerinden, çınar misalini verdim. Aynı 
misal, artık çok güçlü bir çınara dönüşmüş 
Cumhuriyetimiz için de geçerlidir. Türkiye 
Cumhuriyeti, özellikle son dönemde ger-
çekleştirdiğimiz reformlarla bugün, her 
zamankinden çok daha güçlü bir çınara 
dönüşmüştür.

AK Parti, Cumhuriyet çınarının, gövdesi 
ile kökleri, gövdesi ile dalları, yaprakları 
arasındaki irtibatı güçlendirmiş, tıkanan 
kanalları açmış, yani, devlet ile tarihi, dev-
let ile milleti yeniden buluşturmuş, yeni-
den kucaklaştırmıştır. Bir kere burada şu 
hususun altını çizmek durumundayım… 
Türkiye’de, statüko partileri, Cumhuriyeti-
mize miyop bir gözle bakmış, o koca çınarı 
maalesef her zaman, cılız bir filiz olarak 
görmüş, böyle görmeyi tercih etmişlerdir.

CHP ve MHP, Cumhuriyet çınarının kök-
lerini göremedikleri için, bu kökleri red-
dettikleri için, koca Cumhuriyet çınarını 
da her zaman, korunmaya muhtaç bir filiz 
gibi görmüş ve böyle göstermeye çalışmış-
lardır. Her birinizin şunu bilmenizi istiyo-
rum: 76 milyon vatan evladının her birinin 
şunu görmesini ve yürekten inanmasını 
arzu ediyorum:

Türkiye Cumhuriyeti, kökü derinlerde 
olan, dalları ve yaprakları semayı kucak-
layan, güçlü mü güçlü bir çınar gibidir. 
Bu çınar, esen her rüzgarda sallanacak, 
esen fırtınalarda sarsılacak kadar zayıf 

değil; kasırgalara direnecek kadar güçlü 
bir çınardır. Bu çınar, içinden çürütülecek, 
dışından baltalanacak kadar aciz değil; 
kardeşliğiyle güçlü, ekonomisiyle, dış po-
litikasıyla, milletiyle azametli bir çınardır.

Cumhuriyet çınarına miyop gözle bakan-
lar, Cumhuriyet çınarını taze bir filiz gibi 
görenler, onun her an yıkılacağını, her an 
bölüneceğini, temellerinin her an sarsıla-
cağını zannederler. Ama Cumhuriyet çına-
rını, derin kökleriyle, şanlı tarihiyle, kah-
raman ecdadıyla; göğe doğru uzanan genç, 
dinamik, zeki, iyi eğitim almış nesilleriyle, 
güçlenen demokrasisiyle görenler, bu çına-
rın her gün güçlendiğini de hissedenlerdir.

Bakın, 10 yıldır birileri Türkiye’nin bö-
lündüğünü, bölüneceğini; parçalandığını 
parçalanacağını; Cumhuriyet’in temelle-
rinin sarsıldığını, sarsılacağını, adeta bir 
papağan gibi sürekli dile getiriyorlar. On-
lar ne dediyse hep tersi oldu. Onlar neden 
korktularsa, tam tersi gerçekleşti. Onlar 
her zaman, ama her zaman kaybetti; bu 
10 yılı aşkın süre içinde millet her zaman 
kazandı.

Bakın sevgili kardeşlerim… Burada siz-
lere sadece 2 örnek vereceğim. 2 önemli 
örneği burada dikkatlerinize sunacağım. 
Muhalefet partileri 10 yıldır öldük, bittik, 
bölünüyoruz, parçalanıyoruz, sarsılıyoruz 
diye feveran ediyorlar. Ama onların korku 
pompaladıkları bu ülke, tam tersine 10 yıl-
dır büyüyor, gelişiyor, güçleniyor ve dün-
yanın en saygın, en güçlü ülkeleri arasında 
yerini alıyor.
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Bakın, biz 10 yıl önce görevi devraldığımız-
da, millî bankamızın, Merkez Bankamızın 
döviz rezervi 27.5 milyar dolardı. Şu anda, 
en son açıklanan rakamla, yeni bir rekoru 
daha kaydettik ve Merkez Bankamızın dö-
viz rezervi 132 milyar dolara ulaştı. Yine 
23.5 milyar dolardan devraldığımız IMF 
borcu şu anda 400 milyon dolara indi, 2 
hafta sonra, 14 Mayıs’ta bu defteri artık 
tamamen kapatıyor, borcu tamamen sıfırlı-
yoruz. Bu mu bölünen Türkiye? Bu mu par-
çalanan Türkiye? Bu mu temelleri sarsılan 
Cumhuriyet?

Şimdi ben burada bir meseleye mutlaka 
değinmek zorundayım sevgili kardeşle-
rim… Geride bıraktığımız 10 yılı, şöyle bir 
gözlerinizin önüne getirin… Birkaç istisna 
dışında, attığımız her adımın, yaptığımız 
her reformun, her kararın, her uygulama-
nın karşısında, blok bir cephe oluştu.

Bir tarafta AK Parti oldu, Meclis dışından, 
sağduyulu birkaç siyasi parti oldu. Diğer 
tarafta ise, blok halinde, adeta tespih ta-
neleri gibi dizilmiş, muvazzaf ve mütekait 
siyasetçiler oldu. Her ne yaparsak yapalım, 
bunlar karşımızda yer aldı. 2010 Halkoy-
lamasını hatırlayın… CHP, MHP, BDP, İşçi 
Partisi, Türkiye Komünist Partisi, diğerleri, 
cephe halinde karşımızda durdular.

22 Temmuz ve 12 Haziran seçimlerini ha-
tırlayın… Bir araya gelmeleri tahayyül dahi 
edilemeyen uçlar, AK Parti’nin karşısında 
ittifak yaptılar. Milletim bunlara gereken 
cevabı hem Halkoylamasında, hem 22 
Temmuz ve 12 Haziran seçimlerinde gayet 
net şekilde verdi.

Bunlar, derslerini defalarca aldılar, ama 
ezberlerini yapamadılar. Şu anda, Çözüm 
Süreci’nde, aynı blok, aynı cephe, birkaç 
eksiğiyle, fazlasıyla, yine tespih taneleri 
gibi AK Parti’nin karşısına dizildiler. CHP, 
MHP, Türkiye Komünist Partisi, emekli 
siyasetçiler, milletin defterini dürdüğü 
siyasetçiler, sandığa gömülüp oradan çıka-
mayan siyasetçiler, dikkatinizi çekiyorum, 
İşçi Partisi’nin önderliğinde, yeniden ku-
caklaştılar.

Dün lakabı çoban olanlar, şimdi İşçi 
Partisi’nin koyunu oldular. Güya ulusalcı 
CHP, İşçi Partisi’nin piyonu oldu. Güya 
milliyetçi MHP, İşçi Partisi’nin yedeği hali-
ne geldi. Önceki gün MHP Genel Başkanı, 
bizim MÜSİAD Genel Kurulu’ndaki ifade-
lerimizle ilgili yazılı açıklama yapıyor. Yine 
hakaretler, iftiralar, ithamlar... Edepsizlik 
yapınca, İşçi Partisi’yle ittifaklarının görül-
meyeceğini zannediyor.

MHP’nin İşçi Partisi’nin yedeği haline 
getirildiğine dair tatmin edici cevap ver-
miyor, veremiyor. Çünkü böyle bir ittifak 
var. Benim MHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerim, o ittifakı çok net olarak görüyorlar. 
MHP’nin, terör örgütüne akıldanelik 
yapan İşçi Partisi’yle nasıl kucak kucağa 
olduğunu benim MHP’li kardeşlerim çok 
net olarak görüyorlar.

Şu anda şehirlerde, bir avuç çapulcunun, 
Akil İnsanlar Heyeti’ne karşı gerçekleştir-
diği eylemleri, İşçi Partisi ile bir avuç sözde 
MHP’linin yan yana yaptığını benim mille-
tim de, MHP’ye gönül vermiş kardeşim de 
görüyor. İşçi Partisi’nin şu anda Silivri’deki 
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lideri, 1990’lı yıllarda Beka Vadisi’ne gitti, 
terör örgütü liderleriyle sarmaş dolaş fo-
toğraflar çektirdi. MHP, CHP, İşçi Partisi, 
ortak eylemlerinde bir zahmet o fotoğrafla-
rı kullansalar da, millet kimin ne olduğunu 
daha iyi görse...

Değerli kardeşlerim…

Bunlar, bu CHP yönetimi, bu MHP yöneti-
mi, İşçi Partisi, bunlara ek olarak bu emekli 
siyasetçiler, dikkatinizi çekiyorum, bugün 
bir araya gelmiş değiller. Bunların fikir 
birliği, eylem birliği, gönül birliği, bugüne 
ait bir şey değil. Bunlar siyaset sahnesinde 
oldukları dönemde de böyle birliktelik 
içindelerdi. Kavga ediyormuş gibi yapıyor, 
çarpık sistemi, statükoyu ayakta tutuyor-
lardı Yoksul, gariban ailelerin çocukları 
dağa çıkıyor, ölüyor, cenazeleri geliyordu.

Benim gariban Mehmedim, davulla, zur-
nayla askere gidiyor, şehit oluyor, naaşı 
geliyordu. Bu kan ticareti içinde, işte bu 
beyefendiler, al gülüm ver gülüm geçinip 
gidiyordu. Şimdi tuzak bozuldu. Şimdi tez-
gah alt üst oldu. Şimdi takke bir kez daha 
düştü, maske bir kez daha düştü.

Bunların ellerinde tek bir tutunacak dal 
vardı, o da terördü; şimdi o da sona eriyor 
ve bunlar, işte son sığınaklarını kaybet-
menin telaşı içindeler. Şimdi can havliyle 
birbirlerine tutundular. CHP’si, MHP’si, 
İşçi Partisi, Komünist Partisi, Emekli Si-
yasetçisi, can havliyle, terör bitmesin diye 
çırpınıyorlar. Kolay değil… On yıllardır 
kurdukları tezgah alt üst oluyor.

Ekmek teknelerini kaybediyorlar. Ellerin-
de, milleti korkutacak, sindirecek, hizaya 
getirecek, siyaseti dizayn edecek hiçbir 
malzeme kalmıyor. Bakın, çok açık söylü-
yorum… İnanın, bunlar farz-ı muhal ikti-
dara gelseler, Kandil’e davetiye gönderir, 
Türkiye’den çıkacak teröristleri mağarala-
rına geri buyur ederler. Çünkü terör yoksa 
bunlar ayakta duramaz.

Bu yönetimlerle, bu politikalarla, bu parti-
ler, terörsüz bir ortamda ayakta kalamaz-
lar. İstedikleri kadar ittifak yapsınlar. İste-
dikleri kadar birbirlerinin yedeği olsunlar. 
İstedikleri kadar, bir arada sokakları terö-
rize etmeye kalkışsınlar. Biz bunların it-
tifakına değil, milletin ittifakına bakarız. 
Millet terör bitsin diyor. Millet kan dursun, 
gözyaşı dinsin, acılar sona ersin diyor. Biz 
milletin partisiyiz, milletle ittifak yapar, 
milletin rotasında yürürüz.

Değerli arkadaşlarım,

Teşkilatımızın değerli mensupları… Sizler-
le birlikte, ekranları başında bizleri izleyen 
sevgili vatandaşlarım… Buradan, bir kez 
daha açık açık ifade ediyorum… Çözüm 
sürecinde, Türkiye’nin başını öne eğecek 
hiçbir girişimin içinde değiliz. Çözüm sü-
recinde, şehitlerimizin ruhunu incitecek, 
şehit ailelerini rencide edecek hiçbir girişi-
min içinde değiliz. Müzakere, taviz verme, 
pazarlık asla ve asla söz konusu değildir.

Normalleşen, demokratikleşen, ret, inkar 
ve asimilasyon politikalarını terk eden, 
güçlenen bir Türkiye’de, şiddetin ve sila-
hın çözüm yöntemi olmadığı anlaşılmıştır. 
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Silahla, şiddetle hiçbir şey elde edilemeye-
ceği anlaşılmıştır. Siyasetin ve fikirlerin, 
ancak şiddetsiz bir ortamda değer ifade 
ettiği anlaşılmıştır. Bölgesel, hatta küresel 
bir güç haline gelen Türkiye’de, şiddete yer 
olmadığı anlaşılmıştır.

Sevgili başkanlar…

Benim bu sözlerimi, bundan önce de ifade 
ettiğim bu sözlerimi, bütün vatandaşla-
rıma, bütün kardeşlerimize lütfen iletin. 
Silahın olduğu, şiddetin olduğu hiçbir 
ortamda, siyaset ve fikir sağlıklı şekilde 
var olamaz. Silahlar susacak, Millet ola-
rak meselelerimizi çok daha sağlıklı bir 
ortamda konuşacak, sağlıklı çözümler 
üreteceğiz.

Bu süreçten Türkiye güçlenmiş olarak 
çıkacak. Bu süreçten Türkiye, büyümüş 
olarak çıkacak. Allah’ın izniyle, milleti-
mizin desteğiyle Türkiye artık çok güzel 
sabahlara, çok aydınlık yarınlara uyana-
cak. Şu anda Türkiye’de tarih yazılıyor… 
Bizler, sizler, yazılan bu tarihi hep birlikte 
yapıyor, hep birlikte inşa ediyoruz. Sadece 
tarihe tanıklık etmeye değil, tarihi inşa 
etmeye hep birlikte devam edeceğiz.

Bu tarihî anlara birlikte şahit olduğumuz, 
bu tarihi birlikte yaptığımız, birlikte inşa 
ettiğimiz için iftihar ediyor, Rabbime 
hamdediyorum. Rabbim, bizi birbiri-
mizden ayırmasın, muhabbetimizi eksik 
etmesin diyorum. Yaptığınız ve yapacağı-
nız tüm çalışmalar için, milletim adına, 
şahsım adına her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum.

Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. İstişare Toplantı-
mız hayırlara vesile olsun diyor, hepinizi 
Rabbime emanet ediyor, selam ve saygıla-
rımı sunuyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti 
Teşkilatı’nın değerli mensupları, çok de-
ğerli kardeşlerim, bizleri ekranları başında 
izleyen aziz vatandaşlarım, hanımefendi-
ler, beyefendiler…

AK Parti 20’inci İstişare Toplantısı’nın 
açılışında sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. İstişare toplantımızın, ülkemiz, 

milletimiz, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

İnşallah 2 gün boyunca son derece samimi, 
son derece rahat bir ortamda, Türkiye’nin 
meselelerini burada istişare edeceğiz. Bu-
rada, fikirlerimizi de paylaşmak suretiyle 
elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyi, inşal-
lah 81 vilayete ulaştıracağız.

AK Parti 20. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 4 Mayıs 2013
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Değerli arkadaşlarım…

AK Parti’yi kurarak yola çıkışımızın üze-
rinden yaklaşık 12 yıl; tek başımıza ikti-
dara gelişimizin üzerinden 10.5 yıl geçti. 
Geride kalan 12 yıla, geride kalan 10.5 yıla 
baktığımız zaman, Allah’a hamdolsun, ge-
rek kadim tarihimiz içinde, gerek Cumhu-
riyet tarihimiz içinde, hiç tartışmasız bir 
iftihar tablosuna şahit oluyoruz.

İktidarda bulunduğumuz 10.5 yıl boyun-
ca, her alanda çok büyük işler başardık. 
Ekonomide, yatırımlarda sayısız rekorlar 
kaydettik. Dış politikada, farklı bir viz-
yonla, yapıcı, barış odaklı bir yaklaşımla, 
Türkiye’ye çok önemli başarılar yaşattık. 
3 Kasım’da iktidara gelirken, yeni ve ter-
temiz bir sayfa açacağımızı vaat etmiştik; 
sözümüzün arkasında durduk, siyasette 
yeni, temiz, insan odaklı, millet odaklı bir 
anlayışı Türkiye’ye egemen kıldık.

10.5 yıl boyunca sosyal hayatı güçlen-
dirdik, dayanışmamızı yaygınlaştırdık, 
kardeşliğimizi  daha da pekiştirdik . 
Türkiye’nin çözülmez gibi görünen so-
runlarını çözdük, aşılmaz gibi görünen 
engelleri aştık, ulaşılamaz gibi görünen he-
deflerine ulaştık. Ulaştığımız her hedefle 
birlikte, oyalanmak yerine, rehavet yerine, 
durmak ve duraklamak yerine, kendimize 
yeni, daha büyük hedefler belirledik, çıtayı 
daha yükseklere çıkardık ve yolumuza de-
vam ettik.

10.5 yıllık bu iftihar tablosundan dolayı, 
öncelikle sizlere, öncelikle teşkilatımı-
zın tüm mensuplarına, şahsım, ülkem 

ve milletim adına en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Genel Başkan yardımcıları-
mızdan bakanlarımıza, Grup Başkan ve-
killerimizden Milletvekillerimize, Kadın 
Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza yürekten 
şükranlarımı ifade ediyorum. Belediye 
Başkanlarımıza, Belediye Meclis, İl Genel 
Meclisi Üyelerimize, İl, İlçe, Belde Başkan-
larımıza, Mahalle, Köy Temsilcilerimize, 
Sandık Müşahitlerimize buradan bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Elbette ki bize güvenen, bize inanan, her 
daim yanımızda olan, bizden desteğini hiç-
bir zaman esirgemeyen, girdiğimiz her se-
çimde bize artan oranda teveccüh gösteren 
aziz milletimize, bize, kendilerine hizmet 
vazifesini tevdi ettikleri, bize, kendilerine 
hizmetkar olma bahtiyarlığını yaşattıkları 
için özellikle teşekkür ediyor, bilhassa hür-
metlerimizi iletiyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Bugün, 4 Mayıs 2013 tarihinde,  AK 
Parti’nin 20’nci İstişare Toplantısı’nda, 
şunu açık ve net olarak ilan etmek istiyo-
rum… Geride bıraktığımız 10.5 yıl içindeki 
büyük reformların, büyük yatırımların ar-
dından, Türkiye bugün artık, çok farklı bir 
sürece, farklı bir döneme, farklı bir kulvara 
geçiş yapmıştır. Türkiye için, hiç tartışma-
sız, artık yeni bir sayfa açılmış, yeni bir 
ufkun kapıları ardına kadar aralanmıştır.

Geride bıraktığımız 10.5 yıl, sorunların 
çözümü, reformların önündeki engellerin 
kaldırılması için mesai sarf ettiğimiz bir 
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süreçti. Şu anda, yeni dönemde, artık sos-
yal restorasyona daha fazla yoğunlaşacak, 
detaylar üzerinde çok daha fazla çalışacak, 
Türkiye’nin şahlanışına ivme kazandı-
racak reformlara ve yatırımlara ağırlık 
vereceğiz. Bakınız, sadece dün, sadece bir 
tek gün içinde, Türkiye’nin şahit olduğu se-
vindirici hadiseleri burada dikkatlerinize 
sunmak istiyorum…

Değerli arkadaşlarım…

2002 yılında, iktidara geldiğimizde, 
Türkiye’de enflasyon yüzde 30 seviyesin-
deydi. Enflasyon, Türkiye’nin en büyük 
meselelerinden biriydi. On yıllardır yaşa-
nan enflasyonist ortam, Türkiye’nin, aziz 
milletimizin üzerine karabasan gibi çök-
müş, bu sorunun çözüleceğine dair umut-
lar neredeyse tamamen yok olup gitmişti. 
Nice Hükümet “Enflasyon sorununu çöze-
ceğiz” diyerek iktidara gelmiş, ama çözmek 
bir yana, enflasyonu katlayarak artırmıştı.

AK Parti olarak enflasyon meselesini çöz-
mek konusunda tam bir kararlılık sergile-
dik. 2002 yılında yüzde 30 olan enflasyon, 
2003 yılında yüzde 18’e, 2004 yılında ise, 
yaklaşık 30 yıllık bir aranın ardından ilk 
kez tek haneli orana, yüzde 9.3’e geriledi. 
10 yıl boyunca, küresel krizin başladığı 
2008 ve en ağır seyrettiği 2011 yılları 
dışında, enflasyonu tek haneli oranlarda 
tutmayı başardık.

Dün sabah, nisan ayı enflasyon oranları 
açıklandı ve enflasyon yüzde 6.1 olarak 
gerçekleşti. 2002 yılında, BİST, yani Borsa 
İstanbul 100 Endeksi, 11 bin seviyesindey-

di. Dün, Borsa İstanbul tarihinin en yüksek 
düzeyine ulaşarak, 89 bin seviyesini geçti, 
89 bin 686 ile tüm zamanların rekorunu 
elde etti. Biz 2002’de görevi devraldığımız-
da, gösterge faiz yüzde 63 seviyesindeydi. 

Dün yine, bu alanda da bir rekor kaydettik 
ve gösterge faiz, tarihinde ilk kez yüzde 
5’in altına düşerek, yüzde 4,96 olarak ger-
çekleşti. Biz 2002’de görevi devraldığımız-
da, Merkez Bankası rezervleri 27.5 milyar 
dolardı. Dün, en son açıklanan rezerv 
miktarını burada sizlere müjdelemek isti-
yorum: merkez bankamızın rezervi, yine 
rekor kırarak 135 milyar dolara ulaştı.

Bitmedi… Dün, 2 önemli yatırımla ilgili 
olarak, 2 dev adım atıldı. İstanbul’a inşa 
edeceğimiz, uluslararası büyüklükte, 100 
milyon/yıl kapasiteli 3’üncü havalimanı-
nın ihalesini gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 
milyar avro tutarındaki bu büyük yatırı-
mın ihalesi gerçekleşti ve süreç artık hızla 
ilerliyor. Bu projenin 10 milyar avroluk 
yatırım tutarı yanında, 25 yılda, 22 milyar 
152 milyon avro artı KDV olarak devlete 
ödenecek kira bedeli var. 

Yine dün, Japonya Başbakanı’nın ülkemizi 
ziyareti esnasında, Sinop’ta yapılacak nük-
leer santralle ilgili anlaşmaları imzaladık. 
Yaklaşık 22 milyar dolara mal olacak bir 
yatırım. Böylece enerji alanında ülkemize 
sınıf atlatacak, ülkemize çok büyük nefes 
aldıracak dev bir yatırımın da en önemli 
adımını atmış olduk.

Dikkatinizi çekiyorum; bütün bunlar, yani 
düşük enflasyon oranı, en düşük gösterge 
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faiz oranı, en yüksek borsa seviyesi, en 
yüksek rezerv miktarı ve 2 dev yatırımın 
ihalesi ve anlaşması, sadece ve sadece tek 
bir gün içinde gerçekleşti. Bu tek bir gün 
içinde gerçekleşen sevindirici haberlere 
ek olarak, geçtiğimiz hafta içinde, Nisan 
ayı ihracatımız yine artış gösterdi; geriye 
dönük 12 aylık ihracatımız yeni bir rekorla 
153.5 milyar dolara ulaştı.

Bu arada, Türkiye için, milletimiz için 
tarihî bir dönüm noktasına da sadece 10 
gün kaldı. İnşallah 10 gün sonra, 14 Mayıs 
Salı günü, Uluslararası Para Fonu’na son 
dilim borcumuzu, 400 milyon doları ödü-
yor, artık IMF’ye olan borcu sıfırlıyoruz, bu 
meseleyi kapatıyoruz. Bütün bu gelişmele-
rin hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

Yaptığımız reformlarla, yaptığımız büyük 
yatırımlarla, attığımız büyük adımlarla, 
Türkiye’de bir devrin kapılarını kapatırken, 
yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Artık 
akşamı düşünen, yarını düşünen, gelecek 
haftayı düşünen bir Türkiye değil; 2023’ü 
düşünen, 2071’i hedefleyen bir Türkiye var. 
Öyle bir Türkiye devraldık ki akşam başını 
yastığa koyanlar, sabah nasıl bir Türkiye’ye 
uyanacaklarını kestiremiyorlardı.

Sabah faizlerin nereye fırlayacağını, enf-
lasyonun hangi seviyelere çıkacağını, pa-
ranın, yatırımın, siyasetin seyrinin nereye 
doğru olacağını tahmin edemeyen bir Tür-
kiye vardı. 10 yıl önce önünü göremeyen 
Türkiye’den, bugün, 10 yıl sonrasının plan-
larını yapan, 58 yıl sonrası için hedefler 

belirleyen ve bunun için çaba sarf eden bir 
Türkiye’ye ulaştık.

Değerli yol arkadaşlarım…

Eski dönemden bugüne kalan, çözüm bek-
leyen 2 önemli meselemiz var: Bunlardan 
birincisi anayasa, diğeri de terör meselesi-
dir. Bugün çok daha net olarak görüyoruz ki 
mevcut anayasa, büyüyen, gelişen, kalkınan 
bir Türkiye için dar gelmektedir. Elde ettiği-
miz tüm rekorlara, yaptığımız tüm yatırım-
lara, reformlara rağmen, mevcut anayasa, 
2023 hedeflerimiz, 2071 hayallerimiz karşı-
sında tamamen yetersiz kalmaktadır. Hem 
Türkiye’nin kazanımlarını korumak, hem 
de başarıları katlayarak artırmak için, yeni, 
demokratik, kucaklayıcı bir anayasa artık 
ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir.

AK Parti olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin, yeni bir anayasa yapacak güce, 
iradeye, en önemlisi de birikime fazlasıyla 
sahip olduğuna inanıyoruz. Yeni Türkiye’yi 
yeni bir anayasa ile taçlandırmak için, yeni 
döneme denk düşecek bir Anayasa yapımı 
için, uzlaşı içinde, diyalog içinde çalışmala-
rımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdü-
receğiz. İnşallah toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayan, birliğimizi, dayanışmamızı 
daha da pekiştiren, kardeşlik anlayışı içinde 
inşa edilen ve kardeşliği yücelten bir Ana-
yasa ile Türkiye’yi buluşturacak, kucaklaş-
tıracağız.

Değerli kardeşlerim…

Eski Türkiye’den bugüne sarkan ikinci 
önemli mesele, terör meselesidir. Bakın bu-
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rada, 20’inci İstişare Toplantımızda, içinde 
bulunduğumuz Çözüm Süreci’ne ilişkin 
olarak, bazı önemli hususları hem sizlerle, 
hem milletimizle paylaşmak istiyorum. 
Sizlerin, tüm teşkilatımızın, özellikle de 
ekranları başında bizleri izleyen aziz mille-
timizin bu bölümü dikkatle dinlemelerini, 
meselenin üzerinde hassasiyetle ve vicdan-
la düşünmelerini önemle rica ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım, aziz milletim…

Yıl 1999… 16 Şubat tarihinde, terör örgü-
tünün elebaşı, Kenya’da bizim güvenlik 
güçlerimize teslim ediliyor ve Türkiye’ye 
getiriliyor, İmralı’ya konuyor. Bakın, dikka-
tinizi çekiyorum; terör örgütünün elebaşı, 
İmralı’ya konulduktan sonra, bir yandan 
sorgulama yapılırken bir yandan da ken-
disiyle, terörü sona erdirmek hususunda 
görüşmeler yapılıyor. 28 Mayıs 1999’da, 
merhum Bülent Ecevit Başbakanlığın-
da, MHP’nin, yani Devlet Bahçeli’nin ve 
ANAP’ın ortaklığında, 57’nci Hükümet 
kuruluyor. İmralı ile, 57’nci Hükümet dö-
neminde de görüşmeler devam ediyor.

Şimdi burada bir parantez açmak istiyo-
rum… Terörün sona ermesi için, terör ör-
gütünün elebaşlarıyla ilk temas, merhum 
Turgut Özal zamanında gerçekleşiyor, 
ama malum, tam bu süreçte, Turgut Özal 
hayatını kaybediyor. Mekanı Cennet olsun, 
merhum Erbakan Hocamızın Başbakanlı-
ğında, 54’üncü Hükümet döneminde aynı 
şekilde, temas yoluyla terörü sonlandırma 
çalışmaları yapılıyor; ancak, 28 Şubat mü-
dahalesi bu süreci de akamete uğratıyor.

Bunların ardından, 56 ve 57’nci hükümet-
ler döneminde, terörü sonlandırmak için 
İmralı ile görüşmeler yapılıyor. Arşivler, 
geçmişte yaşananları bütün boyutlarıyla 
muhafaza ediyor. Bakın, altını çizerek 
ifade ediyorum, tıpkı merhum Özal döne-
minde, tıpkı merhum Erbakan döneminde 
olduğu gibi, 56’ncı ve 57’nci hükümet 
dönemlerinde de İmralı ile temas edilmiş, 
terörün sonlandırılması için uzun görüş-
meler yapılmıştır.

Bugün istihbarat örgütünün İmralı ile gö-
rüşmesinden dolayı bizi kıyasıya eleştiren 
MHP Genel Başkanı, 1999 ve sonrasında 
yapılan görüşmelerde iktidardadır, ikti-
darın ortağıdır. Şu anda, AK Parti’ye, bize, 
ağza alınmayacak hakaretler sarf eden 
Devlet Bahçeli ve arkadaşları, 1999’da ya-
pılan görüşmeler nedeniyle, aslında bize 
değil, kendilerine hakaret etmektedirler.

Açık açık soruyorum: Ey Devlet Bahçeli! 
Hükümet ortağı olduğun dönemde İmralı 
ile görüşmeler yapıldı. Bu ihanet midir? 
Başbakan yardımcısı olduğun dönemde 
İmralı ile müzakereler yapıldı. Bu bölü-
cülük müdür? Bizi pazarlık yapmakla 
suçlayan Bahçeli’ye soruyorum; biz hiç bir 
pazarlığın içinde değiliz. Peki, o dönem siz 
hangi pazarlığı yaptınız? İdamın kaldırıl-
ması tartışmasına ya da pazarlığına hiç 
girmiyorum.

Devlet Bahçeli, İmralı görüşmelerinden 
dolayı birini suçlayacaksa, bir zahmet iğne-
yi kendisine batırsın, ondan sonra çuvaldı-
zı başkasına yöneltsin. Şimdi çıkıyorlar, biz 
görüşmedik diyorlar… Eğer, Devlet Bahçeli 
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iktidar ortağı olduğu dönemde, İmralı 
ile yapılan görüşmelerden habersizse, bu 
daha da vahimdir. Özür, kabahatten bile 
büyüktür.

Biz görüşmedik, devletin kurumları görüş-
tü diyen Bahçeli ve avenesine soruyorum: 
1999’da, Genelkurmay mı size bağlıydı, 
yoksa hükümetiniz mi Genelkurmay’a? 
1999’da, Jandarma mı size bağlıydı, yok-
sa siz mi Jandarmaya? 1999’da, MİT mi 
size bağlıydı, yoksa siz mi MİT’e? 1999’da 
Adalet Bakanlığı mı size bağlıydı, yoksa 
hükümetiniz mi Adalet Bakanlığı’na? Dev-
let Bahçeli, sürekli küfür ederek, sürekli 
hakaret ederek tarihinden kaçamaz, bu 
sorulardan kaçamaz.

Bitmedi… Değerli kardeşlerim, aziz va-
tandaşlarım… 1999’da, MHP’nin iktidar 
ortağı olduğu, Devlet Bahçeli’nin Başba-
kan Yardımcısı olduğu dönemde, İmralı 
ile yapılan görüşmelerin ardından, İmralı 
örgüte çağrı yapıyor, demokratik cumhu-
riyet sürecinin başladığını söylüyor, ülke 
içindeki terörist unsurların derhal ülke dı-
şına çıkması çağrısı yapıyor. Türkiye için-
deki teröristler, sınır dışına geri çekilmeye 
başlıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? 
Birileri, yurt dışına çıkan teröristlere ope-
rasyon düzenliyor, 500 terörist etkisiz hale 
getiriliyor, çekilme süreci tam anlamıyla 
sabote ediliyor.

Yine bitmedi… Terör örgütü, bu çekilme-
nin ardından Kandil’de yeniden toparlan-
maya çalışırken fırsat değerlendirilmiyor, 
gerekli adımlar atılmıyor, gerekli tedbirler 
alınmıyor, reformlar yapılmıyor. MHP’nin 

de içinde bulunduğu Hükümet, adeta terör 
örgütüne yeniden toparlanması için imkan 
sağlıyor, fırsat sağlıyor.

Sonra çok ilginç bir şey oluyor… Bakın, 
aziz milletimin de, sizlerin de, o günleri 
hatırlamanızı, o günler üzerine düşünme-
nizi çok çok rica ediyorum. Medyadan, 
yazarlardan, 1999 sürecinde yaşananları, 
oradaki soru işaretlerini, oradaki karanlık 
noktaları gündeme taşımalarını özellikle 
rica ediyorum. 2002 yılında, terör örgütü-
nün mensupları, 20 yıl boyunca kullanılan 
güzergahlardan, yollardan, ülkeye yeniden 
giriş yapıyorlar. AK Parti’nin reformları, 
AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu’ya yaptı-
ğı yatırımlar karşısında, terör örgütü, 2004 
yılında yeniden eylemlere başlıyor ve yeni-
den kanlı bir süreci başlatıyor.

Ahh benim sevgili kardeşlerim, ahh benim 
sevgili vatandaşlarım… Kan kusuyoruz, 
ama kızılcık şerbeti içtik diyoruz… Sırf 
kan akmasın diye, sırf kardeşliğimize halel 
gelmesin, sırf bu huzur ortamı bozulmasın 
diye, bazı meseleleri, bazı karanlık nokta-
ları, bazı soru işaretlerini şimdilik içimize 
atıyoruz. İşin içinde iş var… İşin içinde, ka-
ranlık bir tezgah var… Yoksul halk çocuk-
ları, gariban halk çocukları dağlarda şehit 
olurken, fidan gibi delikanlıların naaşları 
gelirken, maalesef, birileri, kurdukları bu 
tezgahta kan alıp kan sattılar, al gülüm ver 
gülüm geçinip gittiler.

Şimdi burada bir duracağız… Burada du-
rup, düşüneceğiz… Bu ülkede terör, hiçbir 
zaman sadece terör olmadı. Millete bugüne 
kadar hep terörü gösterdiler. Millete bugü-
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ne kadar hep terörün kanlı yüzünü göster-
diler. Terör üzerinden milleti tedip etmek, 
milleti dizayn etmek, siyasete yön vermek 
istediler. Bugün biz de, aziz milletimiz de 
artık buna dur diyoruz.

Terörü konuşacağız, terörün kanlı yüzünü 
görecek ve göstereceğiz, terörle amansız 
şekilde, kesintisiz şekilde mücadele ede-
ceğiz. Ama artık terörü doğuran sebepleri 
de konuşacağız. Artık kara delikleri de ko-
nuşacağız. Artık soru işaretlerine cevaplar 
arayacağız. Şu Diyarbakır cezaevini, kanlı 
baskınları, sabotajları, tahrikleri, müdaha-
leleri daha yüksek sesle konuşacak, bunla-
rın peşine düşeceğiz.

Bu ülkede yıllarca terör konuşuldu, terö-
rün kanlı eylemleri konuşuldu, terörün 
kanlı yüzü konuşuldu. Ama bu ülkede, 
terörden büyük paralar kazananlar, terör-
den güç devşirenler, terörden siyasi rant 
devşirenler konuşulmadı, konuşulmasına 
müsaade edilmedi. İşte, ben “Maskeler 
tek tek düşüyor” derken tam da bunu kast 
ediyorum. Ya Allah aşkına, kim derdi ki 
Milliyetçi Hareket Partisi ile İşçi Partisi 
aynı safta buluşacak, ortak eylem yapacak? 
İşte görüyorsunuz; ortak çıkarlar, ortak 
rantlar, en sağ uçtaki Devlet Bahçeli ile en 
sol uçtaki İşçi Partisi’ni bir araya getirdi, 
birleştirdi, kucaklaştırdı.

Kim derdi ki yıllarca sağda, merkez-
de siyaset yapanlar ile merhum Adnan 
Menderes’in mirası üzerine oturanlarla, 
merhum Menderes’i idama gönderen CHP 
bir araya gelecek? Ama ortak çıkarlar, işte 
bu uçları, emekli siyasetçilerle CHP’yi, 

emekli siyasetçilerle İşçi Partisi’ni aynı saf-
ta, bir tespihin taneleri gibi dizilmiş halde 
buluşturdu, kucaklaştırdı. MHP Genel Baş-
kanı, bir yandan “Biz İşçi Partisi’nin yedeği 
değiliz” diyor, bir yandan da “İşçi Partisi Ge-
nel Başkanı’nı Silivri’den çıkarma” çağrısı 
yapıyor.

Türkiye genelinde, Akil İnsanlar Heyeti’ne 
karşı yapılan eylemlerin tamamının fotoğ-
rafları, görüntüleri elimizde. İşçi Partisi ile 
bir avuç sözde MHP’linin nasıl yan yana 
olduğu çok net görülüyor. TGB yöneticileri 
ile MHP İl Başkanlarının nasıl yan yana 
fotoğraf karesi içinde yer aldıkları çok net 
olarak görülüyor. MHP Genel Başkanı, bize 
hakaret edeceği, bize iftira atacağı yerde 
gitsin, MHP tabanına bu durumu eğer izah 
edebiliyorsa izah etsin.

Değerli arkadaşlarım…

Biz bu tezgahı 10.5 yıl boyunca defalar-
ca gördük. Biz bu tezgahı müdahale se-
naryolarında, müdahale girişimlerinde, 
partimizin kapatılma davasında, Cumhur-
başkanı seçilme sürecinde, Danıştay’a ya-
pılan saldırıda, 22 Temmuz seçimlerinde, 
halkoylamasında, son seçimlerde gördük. 
Emin olun, bu tezgah, Kahramanmaraş’ta 
kurulan tezgahla aynıdır. Bu tezgah, bize 
karşı kurulan bu tezgah, Çorum’daki, Si-
vas’taki, Gaziosmanpaşa’daki, Taksim Mey-
danı’ndaki tezgahla aynıdır. Bu tezgah ve 
bu tezgahın sahipleri, terör üzerinden kan 
ticareti yapılan, gençlerin canının alınıp 
satıldığı tezgahla, o tezgahın sahipleriyle 
aynıdır, aynı kişilerdir, aynı gruplardır.
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Şu anda, çözüm sürecine karşı gösterilen 
direnci, Akil İnsanlar Heyeti’ne karşı yapı-
lan eylemleri dikkatle izleyin. Daha önce 
söyledim, bugün de söylüyorum: Statü-
konun elinde kalan tek sığınak terördür. 
Statüko partilerinin artık tek dayanağı 
terördür. CHP’nin, MHP’nin, diğerlerinin, 
ayakta durabilmek için tutunabilecek-
leri tek dal, terördür. Geçmişte merhum 
Özal’ın, merhum Erbakan’ın çabaları nasıl 
engellendiyse, 1999 süreci nasıl engellen-
diyse bugün de bu süreç, aynı tezgahla 
engellenmek isteniyor. Biz bu tezgahı, bu 
tuzağı, bu oyunu bozarız ve bozuyoruz.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Sü-
reci, kamuoyuna anlatmak amacıyla, çok 
farklı kesimlerden, 63 isim belirledik ve 
Akil İnsanlar Heyeti adı altında, bu 63 
muteber isim 7 coğrafi bölgemizde 1 aydır 
çalışıyorlar. Öncelikle bir hususu burada 
vurgulamak zorundayım. Akil İnsanlar 
Heyeti teşekkül ederken, bazı densizler, 
bazı kendini bilmezler, bu heyeti, Kurtuluş 
Savaşımız sırasında oluşturulan Heyet-i 
Nasiha’ya benzetme gafletinde bulundular. 
Heyet-i Nasiha’yı hatırlayanlar ve hatır-
latanlar, yine Kurtuluş Savaşı sırasında 
teşekkül eden İrşad Encümeni’ni ya hatır-
lamadılar, ya da hatırladılar ama işlerine 
gelmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 
1920’de açılışının hemen ardından, 27 
Nisan 1920’de, Bursa Mebusu Şeyh Servet 
Efendi, İrşad Encümeni ile ilgili önerge-
sini Meclis’e verdi. Heyet-İ Nasiha’nın ve 
işgal kuvvetlerinin halk üzerindeki yanlış 
propagandasını kırmak, halka doğruları 

anlatmak, halka istiklal mücadelemizi, 
kardeşlik mücadelemizi anlatmak üzere, 
İrşad Heyeti kuruldu ve çalışmalara baş-
ladı. İstiklal şairimiz Mehmet Akif, işte 
bu İrşat Heyeti’nin içinde yer alıyordu ve 
Anadolu’yu şehir şehir dolaşarak, vaazlar 
vererek halkı istiklal mücadelesi etrafın-
da birleşmeye çağırıyordu. Evet… Tıpkı 
Kurtuluş Savaşı’ndaki İrşat Encümeni gibi, 
şu anda da Akil İnsanlar Heyeti, sadece 
gerçekleri anlatmak, sadece doğruları ak-
tarmak, sadece kardeşliği pekiştirmek için 
çok başarılı faaliyetler yürütüyorlar.

Değerli arkadaşlarım… 

Bakın, şu rakama özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum… Bir aydır sahada faaliyet 
gösteren Akil İnsanlar Heyeti’ne karşı, 
Türkiye’nin tamamında yapılan eylemlere 
katılan kişi sayısı kaç biliyor musunuz? Sa-
dece 4 bin 980 kişi. Ağırlıkla MHP’lilerden 
ve İşçi Partililerden oluşan, çoğu eylemde 
de aynı kişilerin sahne aldığı, 4 bin 980 
kişi. 76 milyon içinde, sadece 4 bin 980 
kişi eylem yapıyor. Ama bizde öyle bir 
medya var ki, olayları öyle aktarıyorlar ki 
haberlere baktığınızda bütün şehir eylem 
yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Çünkü biraz 
önce bahsettiğim o tezgahta, malum med-
ya kuruluşları da var… Onlar da bu tezgaha 
karınca kararınca nifak suyu taşıyorlar.

Onların da safları belli. Akil İnsanlar He-
yeti bir şehre gidiyor, 30 kişi, 40 kişi eylem 
yapıyor, olayı, sanki tüm şehir bunların 
karşısına dikilmiş gibi lanse ediyorlar. Şu 
anda, aynı medya, aynı tavrı 1 Mayıs’taki 
gösteriler için de sergiliyor. Ellerinde sapan 
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olan, ellerinde demir bilyeler olan, maske-
li, üniformalı militanlar, bu medyaya göre 
çiçek çocukları… Ama bu medyaya göre, 
polis, güvenlik kuvvetleri faşist… Gazdan 
etkilenen militanlar mazlum, kafasına taş 
isabet ederek yaralanan polis faşist.

Biz bu tezgahı da yutmayız… Biz bu tezga-
hı da çok gördük… Belli işçi örgütlerinin, 
belli medya kuruluşlarının, huzur ve barış 
ortamını sabote edercesine, nasıl çatışma-
ları körüklediğine defalarca şahit olduk. 
Şimdi CHP, 1 Mayıs’ın öncesinde ve sonra-
sında, tüm o marjinal gruplara sürekli gaz 
verdi. Tüm o marjinal gruplara hatırlatıyo-
rum: Polis’in gazı sadece göz yaşartır; ama 
CHP’nin gazı, dikkat edin, zehirler.

Değerli arkadaşlarım…

İç Anadolu Heyeti, CHP’den, süreci anlat-
mak için randevu istemiş. Ama CHP Genel 
Başkanı kabul etmemiş… Hem bilmiyorum 
diye sağda solda feryat figan dolaşıyor, 
hem de öğrenmek için en küçük bir gayret 
göstermiyor. Bir televizyon programında 
çıkmış, aynen şunu söylüyor: “Bana gelip 
ne bilgi vereceksin sen? Vatandaşa bilgi 
ver” diyor… Ya Sayın Kılıçdaroğlu, “süreci 
bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz, anlamı-
yoruz” diyen sen değil misin? Bilmemek 
değil, öğrenmemek ayıptır… Bizim mede-
niyetimizde, ilim Çin’de dahi olsa gidip 
alacaksın; Sayın Kılıçdaroğlu’nun ayağına 
ilim getiriyoruz, ama reddediyor. Çünkü 
bilmek insana sorumluluk yükler; Sayın 
Kılıçdaroğlu bu sorumluluğu üstelenecek 
durumda değil.

Değerli arkadaşlarım… 

Akil İnsanlar Heyeti, gittikleri her şehir-
de büyük bir misafirperverlikle karşıla-
nıyor, dikkatle dinleniyor ve gerçekten 
son derece etkili oluyorlar. Malum med-
ya kuruluşlarının art niyetli haberleri-
nin aksine, Akil İnsanlar Heyeti çözüm 
sürecine çok büyük katkı sunuyorlar. 
Bizim parti olarak yaptığımız kapsamlı 
çalışmaların da neticesinde, halkımız 
süreci çok iyi anladı ve sürece çok büyük 
oranda destek veriyor. Yaptırdığımız an-
ketlerde, çözüm sürecine desteğin, yüzde 
70’lere ulaştığını görüyoruz. CHP’ye, 
MHP’ye oy vereceğini söyleyen vatan-
daşlarımız dahi yüzde 50’nin üzerinde 
süreci destekliyor. En önemlisi, terörün 
gerçek mağdurları, yani şehit aileleri, 
son derece samimi şekilde bu sorunun 
bitmesini istiyor.

Bakın, sizlere Eskişehir’de bir şehit baba-
sının, Cemal Çınar’ın, İç Anadolu Akil İn-
sanlar Heyeti’ne verdiği mektubu burada 
aynen, satır satır aktarmak istiyorum… 
Diyor ki Cemal Çınar:

27.9.1997 tarihinde, biricik oğlum Mus-
tafa Çınar’ı şehit vermiş bir şehit babası-
yım. 16 yıldır annesinin gözyaşları hâlâ 
dinmedi. Benim yurdumun insanlarının 
evlatları ölmesin istiyorum.

Sayın Başbakanımızın da bizim acıları-
mızı paylaşması ve bu acılarımızın din-
mesi için böyle bir çalışma başlatması, 
biz şehit ailelerini çok sevindirdi. Bu ba-
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rış harekatının engellenmesi ya da engel-
lenmeye çalışılması bizi çok korkutuyor.

Allah için, evlatlarımızın ölmemesi için, 
kan akıtılmaması için bu diyalogun devam 
etmesini diliyoruz. Sonucun hayırla neti-
celeneceğine inanıyorum. Ayrıca, sizin gibi 
duyarlı insanların çalışmaları ve gayretleri 
için teşekkür ediyorum.

Cemal Çınar, şehit babası…

Allah, Mustafa Çınar’a da, onun gibi tüm 
şehitlerimize de rahmet etsin, mekanlarını 
inşallah Cennet kılsın diyorum. Rabbim, 
bizi şehitlerin yolundan ayırmasın diyo-
rum. Rabbim, bizi, milletin duaları muci-
bince korusun, yolumuzu açık etsin diye 
niyaz ediyorum. Bütün şehit ailelerinin, 
bütün gazilerimizin şunu çok iyi bilmesini 
rica ediyorum… Çözüm Süreci, en çok da, 
şehitlerimizin ruhunu muazzez edecek bir 
süreçtir.

Onlar, vatanları için canlarını feda ettiler. 
Onlar, kardeşlik için toprağa düştüler. On-
lar, biz büyük bir ülkede, kalkınmış, müref-
feh, itibarlı bir ülkede, huzur ve güvenlik 
içinde yaşayalım diye kanlarını akıttılar. 
Şu anda, çözüm süreciyle işte şehitlerimi-
zin can verdiği vatan daha da güç kazanı-
yor. Şu anda, Türkiye büyüme yolunda, 
istikrar yolunda, huzur, refah, güvenlik, en 
önemlisi de kardeşlik yolunda çok önemli 
bir aşamadan geçiyor.

Bu kardeşliğin önünde duranı tarih affet-
mez ve affetmeyecek. Bu kardeşliği en-
gellemek için tahrikte bulunanlar, bunun 

vebalini ödeyemez. Biz kan dursun, ölüm-
ler dursun diye çırpınırken, kan aksın, 
gençler ölsün, anneler, babalar ağlasın diye 
direnenler, bunun hesabını iki cihanda ve-
remez. Şunu herkesin bilmesini istiyorum, 
biz iki makama hesap vermekle mükelle-
fiz. Birincisi millete, ondan sonra da asıl 
hesabı Rabbimize veririz.

Bir gün millete ve Rabbimize hesap verece-
ğimiz şuuruyla; onların karşısına yüzümüz 
ak, alnımız açık çıkabilmek arzusuyla; 
boyun eğmeden, eğilmeden, aldanmadan 
ve aldatmadan dik durmaya, doğruları 
savunmaya, Hakk’ın peşinden gitmeye de-
vam edeceğiz. Niyet bizedir; akıbet ise Al-
lah’adır… Biz hayırlı bir niyetle yola çıktık, 
inşallah Rabbim, bu yolu hayırlı neticelere 
vasıl kılacaktır.

Şunu da buradan, hem sizlere, hem mil-
letime, büyük bir samimiyetle ifade edi-
yorum… Çözüm süreci, bir pazarlık, bir 
al-ver süreci asla ve asla değildir. Çözüm 
süreci, bir taviz, bir geri adım atma süreci 
asla değildir. Silahın çare olmadığı görül-
müştür. Şiddetin acıdan başka hiçbir şey 
getirmediği anlaşılmıştır. Herkes müsterih 
olsun. Hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü 
olmasın. Bu süreç, her yönüyle, herkes 
için, tartışmasız hayırlı bir süreçtir.

Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın değerli mensupları, ekranları başında 
bizleri izleyen aziz vatandaşlarım…

Evet… Bugün artık Türkiye için yeni bir 
sayfa açılıyor. Bugün, artık Türkiye’nin 
önüne yeni ufuklar açılıyor. Türkiye, zin-
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cirlerinden, prangalarından, kendisini pa-
çalarından tutup aşağı çeken tuzaklardan, 
tezgahlardan kurtuluyor. Türkiye, özüyle 
buluşuyor. Türkiye normalleşiyor. Türkiye, 
23 Nisan 1920’deki, 29 Ekim 1923’teki he-
yecanla, oradaki ruhla, oradaki coşkuyla, 
en önemlisi de oradaki kardeşlik ve orada-
ki hedeflerle yeniden kucaklaşıyor.

Dikkatinizi çekiyorum… Son 4 aydır, terör 
nedeniyle gençlerimiz ölmüyor. 30 yıllık 
terör gölgesi, Türkiye üzerinden yavaş 
yavaş kalkıyor. Kardeşliğimiz ve gelecek 
umudumuz daha da pekişiyor. Silah, 
şiddet, yerini siyasete bırakıyor. Sorunla-
rımızı medenî bir şekilde konuşarak çöz-
memizin önündeki engeller kalkıyor. Millî 
bütünlüğümüz güçleniyor, demokrasimiz 
güçleniyor. Ekonomimiz adeta şahlanıyor; 
rekorlar, rekorları takip ediyor; Türkiye 
çok büyük imkanlara kavuşuyor. İnanın, 
şu anda, İslam coğrafyasında, birçok evde, 
birçok mescitte, Türkiye’nin bu meseleyi 
çözmesi için gönülden dualar ediliyor. 
Türkiye, uluslararası etkin bir güç olarak 
bölgede yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Sevgili kardeşlerim, aziz milletim…

Biz aynı evin, aynı hanenin içinde yaşıyor, 
aynı çatının altında nefes alıp veriyor, aynı 
sofraya oturup, aynı ekmeği bölüşüyoruz. 
Tekrar tekrar hatırlatıyorum: Kardeşler 
arasında hesaplaşma olmaz; kardeşler ara-
sında helalleşme olur. Bu topraklar üzerin-
de acıyı hep birlikte yaşadık; şimdi o acıyı 
hep birlikte bala dönüştüreceğiz. Düşman 
üreten, tehdit üreten devlet algısı, AK Parti 
iktidarıyla artık sona ermiştir. Milletine, 

vatandaşına düşman ve tehdit gözüyle ba-
kan devlet algısı AK Parti iktidarıyla sona 
ermiştir.

Çok açık söylüyorum; etnik kökenleri, mez-
hepleri, farklı inançları, her türlü farklılığı 
reddeden anlayış; ret, inkar ve asimilasyon 
politikaları artık sona ermiştir. Bu ülkede, 
aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak 
altında yaşayan her etnik köken, birdir, 
beraberdir, devlet karşısında birinci sınıf 
vatandaştır. Müslüman nasıl bu ülkenin 
vatandaşıysa bu topraklar üzerinde yaşa-
yan Hıristiyan da, Musevi de, diğerleri de 
bu ülkenin vatandaşı, aynı haklara sahip 
birinci sınıf vatandaşıdır. Sünni nasıl bu 
ülkenin bir evladıysa, Alevi de, diğerleri de 
bu ülkenin bir evladıdır. Hiç kimse imti-
yazlı değildir; hiç kimse ayrı gayrı değildir. 
Nasıl ki 76 milyon birbiri nazarında bir ve 
beraberse; 76 milyon devlet nezdinde de 
bir ve beraberdir. 

Sorunların varlığını bütün kalbimizle 
kabul ediyoruz… Farklı etnik kökenlerin 
sorunları olduğunu bütün kalbimizle 
kabul ediyoruz. Alevi’nin, Sünni’nin, 
Süryani’nin, diğer tüm inanç kesimlerinin 
sorunları olduğunu yürekten kabul ediyo-
ruz. Siyasetin güçsüzleştirildiği, bürokra-
tik vesayetin belirleyici olduğu, devletin 
rutin dışına çıktığı, demokrasinin kurum-
larının yıpratıldığı, hukukun keyfiliğe kay-
dığı, köylerin yakıldığı, fail-i meçhullerin, 
işkencenin sıradanlaştığı Türkiye, Allah’ın 
yardımı, milletimizin desteğiyle artık geri-
de kalmıştır.
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Eski hal, muhaldir. Türkiye, hukuka bağlı 
bir devlete, güçlü ve sorun çözen bir siya-
sete kavuşmuştur. Türkiye’nin meseleleri, 
artık bütünüyle siyasetin meselesidir. Öle-
rek ve öldürerek, ölümden medet umarak 
insanlığın varacağı bir yer yoktur; esas 
olan yaşamak ve yaşatmaktır. Buradan, 
bütün vatandaşlarımı, bütün kardeşleri-
mi, tam demokratik Türkiye’nin inşa süre-
cine daha güçlü katkı vermeye, daha güç-
lü destek olmaya çağırıyorum. Bir millet 
olmanın gereğini ifa etmeye, medeniyet 
iddiamızın temellerini daha da kuvvetlen-
dirmeye çağırıyorum.

Güçlü devlet, vatandaşlarına güç gösteren 
devlet değil, gücünü ve kudretini vatan-
daşlarından, milletinden alan devlettir. 
Çözüm süreciyle milletimizin bütünlü-
ğünü, birliğini güçlendiriyoruz. İç kavga-
larla enerjimizi tüketmeye son veriyoruz. 
Bütün enerjimizi hür ve müreffeh Türkiye 
için devreye sokuyoruz. Büyük bir devlet, 
büyük bir millet olmanın gereğini yerine 
getiriyoruz.

Bugün 2023 hedeflerimize, 2071 hedef-
lerimize her zamankinden çok daha ya-
kınız. Biz, acıların içinde büyüdük; ama 
bugün, çocuklarımıza huzuru kalple mi-
ras bırakacağımız bir Türkiye inşa etme-
nin gururu içindeyiz. Bu yeni sürecin, bu 
yeni dönemin, özüne dönen, normalleşen, 
kökleriyle kucaklaşan Türkiye’nin milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Barışın, 
dayanışmanın, kardeşliğin adresi haline 
gelen Türkiye’nin bölgemiz için, dünya 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çok değerli arkadaşlarım…

Aradan 10.5 sene geçti; çok hizmet ürettik, 
çok eser ürettik… Şunu bilmenizi isterim 
ki bizim için her gün yeni bir başlangıçtır. 
Bizim için her sabah, taze bir uyanıştır. 
Bugün, hepimiz için yeni bir gündür. Geç-
mişe değil, geleceğe bakacağız. 14 Ağustos 
2001’de, nasıl bir heyecanla yola çıktıysak, 
bugün de, yarın da, azalan değil, artan bir 
heyecanla yola devam edeceğiz.

Bir kere teşkilatımızdaki her bir karde-
şimin şunu bilmesini istiyorum. Genel 
Başkan’dan sandık müşahidine, parti üye-
mize, gönüldaşlarımıza kadar herkes şunu 
bilmeli. Türkiye’de tarih yeniden yazılıyor. 
Yeniden yazılan tarihin mimarları işte 
bu salondaki, bu salonun dışındaki gönül 
erleridir. Her birinizi tek tek kutluyorum. 
Tarihe tanıklık ettiğiniz için değil, tarih 
yaptığınız için her birinizi tek tek tebrik 
ediyorum. Allah, hepimizden, hepinizden 
razı olsun diyorum.

Yolumuz, bahtımız açık olsun, Rabbim 
gayretlerimizi hayra tebdil etsin diyor, 
İstişare toplantımızın başarılı geçmesini 
temenni ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın çok değerli mensupları, bizleri ekran-
ları başında izleyen aziz vatandaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler...

AK Parti, 20’inci İstişare Toplantımızın 
kapanışında hepinizi en kalbi muhabbet-

lerimle selamlıyorum. 20’incisini tamam-
ladığımız istişare toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz; bölgemiz ve 
insanlık için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum. Katılan tüm ar-
kadaşlarımıza, tüm katkı verenlere, orga-
nizasyonun mükemmel şekilde ilerlemesi 

AK Parti 20. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı 

Kapanış Oturumu

Ankara | 5 Mayıs 2013
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için ter döken kardeşlerimize, tesis çalı-
şanlarına, elbette ki medya mensuplarına 
huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

2 gün boyunca gerçekten son derece ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk gün 
ekonomi, dış politika, yeni anayasa ve 
başkanlık sistemi konusunda ilgili arka-
daşlarımız sunumlarını gerçekleştirdiler, 
soruları cevaplandırdılar. Bugün de ser-
best bir ortamda, katılımcı arkadaşlarımız 
bakanlarımıza sorular sordular, sorunları 
ilettiler ve gündemdeki konuların derinle-
mesine istişaresini yaptılar. 2 gün boyun-
ca, bütün bu konuların yanı sıra çözüm 
süreci de istişare toplantımızda etraflıca 
ele alındı, ilgili arkadaşlarımız gerekli açık-
lamaları yaptı.

Çok değerli arkadaşlarım, Teşkilatımızın 
değerli mensupları... Bir kere burada şu hu-
susun altını kalın çizgilerle çizerek tekrar-
lamakta fayda görüyorum: Siyaset, milletle 
gönül irtibatını kurma sanatıdır. Milletle 
irtibatını kopartmış bir siyasetin, böyle bir 
siyasi anlayışın, başarılı olabilmesi, hizmet 
üretebilmesi, eser üretebilmesi asla müm-
kün değildir. Geriye dönüp bakın... Tarihin 
tozlu sayfalarını, arşivleri şöyle bir karış-
tırın... Kurulmuş, faaliyet göstermiş, kimi 
zaman hasbel kader, kimi zaman zorbalık-
la iktidara gelmiş, ama bugün hatırlanma-
yan, bugün esemesi okunmayan nice siyasi 
parti, nice siyasetçi göreceksiniz.

Aynı tarih içinde, bir de gönüllere adeta 
taht kurmuş, kendisine milletin gönlünde 
müstesna yer edinmiş, kısa ya da uzun 
süre hizmet etmelerine rağmen isimleri 

silinmemiş, unutulmamış ve unutulmaya-
cak nice siyasetçilere rastlarsınız. Merhum 
Adnan Menderes işte onlardan bir tanesi-
dir. Merhum Turgut Özal işte onlardan bir 
tanesidir. Mekanı Cennet olsun, merhum 
Profesör Doktor Necmettin Erbakan işte 
onlardan bir tanesidir.

Şunu asla ve asla aklınızdan çıkarmayın: 
Onları, tarihe altın harflerle yazan, milletle 
kurdukları irtibattır, milletle kurdukları 
gönül bağıdır. Burada Neşet Ertaş’ı tekrar 
rahmetle yad ediyor ve o meşhur dizelerini 
tekrar hatırlatmak istiyorum:
 
Dost elinden gel olmazsa varılmaz,

Rızasız bahçenin gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider, yol gizli gizli...

İşte mesele budur değerli arkadaşlarım... 
Kim olduğunuz önemli değil. Nereden 
geldiğiniz, nereye gittiğiniz önemli değil. 
Hangi makamlarda, ne kadar oturduğu-
nuz önemli değil. Milletten aldığınızı yine 
millete veremiyorsanız, hatta kat kat fazla-
sını üretmiyorsanız, milletle gönül bağını 
aşk ve sevda ile tesis edemiyorsanız, açık 
söylüyorum, beyhude nefes alıp vermiş 
olursunuz.

Hepimiz topraktan geldik, hepimiz topra-
ğa döneceğiz. Ama… Bir topraktan gelip 
toprağa dönenler vardır; bir de topraktan 
aldığını, milletine eser haline getirerek 
toprağa dönenler vardır. Denklem son 
derece açık değerli arkadaşlarım: Ya tarih 
yapacaksınız ya da tarih olup gideceksiniz. 
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Ya toprağa eserler bırakıp gideceksiniz ya 
da toprağa toprak olarak gideceksiniz. İşte, 
biz bütün bu kadro ile, bu salonun dışında-
ki büyük kadro ile tarih olmayı değil, tarih 
yapmayı tercih ettik. Biz toprağa, özellikle 
de bu vatan topraklarına eserler bırakarak, 
silinmeyecek mühürler bırakarak toprak 
olmayı tercih ettik.

Bakın, ben sık sık, çınar benzetmesini yapı-
yorum... Çınarın toprakla irtibatı kesilirse, 
en küçük bir rüzgarda devrilir, yere yıkılır, 
toprak olur gider ve hiç kimse hatırlamaz. 
Ama toprakla irtibatı olan çınar, her bahar 
kendisini yeniler, her bahar özünü tazeler, 
her bahar, daha gür, daha heyecanlı, daha 
umutlu şekilde gökyüzünü kucaklar. İşte, 
biz de milletin içinden çıkarak başladığı-
mız, milletimizle irtibatı en güçlü şekilde 
muhafaza ederek yürüdüğümüz bu yolda, 
milletimizle irtibatı daha da güçlendire-
rek, millete, halka, onun değerlerine daha 
sıkı sarılarak geleceğe ilerleyecek, istikbale 
koşacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Burada, 4 kavram üzerinde, 4 “S” üzerinde 
hassasiyetle durmamız gerekiyor... 1. Sabır, 
2. Sebat, 3. Sadakat 4. Sorumluluk. Kardeş-
lerim… Öncelikle sabrımız olacak. Hangi 
işe kolları sıvıyorsak, hangi yola çıkıyor-
sak, hangi adımı atıyorsak sabır yanı ba-
şımızda ayrılmaz bir azık olacak. İkincisi, 
davaya, harekete, hedeflerimize sebat ola-
cak. Saldırılar karşısında, olumsuzluklar 
karşısında, tezgahlar ve tuzaklar karşısın-
da eğilmeyecek, sebat içinde ilerleyeceğiz.

Üçüncüsü, sadakat olacak... Davaya tam bir 
sadakat olacak. Harekete tam bir sadakat 
olacak. Birbirimize sadakat olacak. Aramı-
za sokulmaya çalışılan fitnelere, nifaklara 
rağmen, bir olacak, iri olacak, diri olacak, 
kardeş olacağız. Unutmayın, biz öyle bir 
peygamberin ümmetiyiz ki o peygamber 
bir eline Güneş’i, bir eline Ay’ı koysalar da-
vasından vazgeçmeyeceğini ifade eden bir 
peygamberdir. İstişare edeceğiz, birbirimi-
zi uyaracağız, sapmalara karşı hep uyanık 
olacağız, ama aynı zamanda birbirimize 
karşı da tam bir sadakat içinde olacağız.

Dördüncüsü, sorumluluk olacak... Herkes, 
milletin omuzlarına yüklediği sorumlulu-
ğun idrakinde olacak. Herkes, üzerindeki 
tarihî sorumluluğun bilincinde olacak. Bu 
salonun içindeki ve bu salonun dışındaki 
her bir gönül eri, her bir AK Parti mensu-
bu, tarihin, medeniyetin, millî ve manevi 
değerlerin, üzerine yüklediği sorumlulu-
ğun tam anlamıyla şuurunda olacak.

Bakın sevgili kardeşlerim... Ben bunu de-
faatle ifade ettim... Çanakkale’ye düşman 
gemileri yanaştığında; İstanbul, İzmir 
işgal edildiğinde; Ankara’da Büyük Millet 
meclisi kurulduğunda; ordumuz Sakarya 
Meydanı’nda savaşa durduğunda inanın, 
sadece Ankara’nın Hacıbayram Camii’nde 
değil, sadece Diyarbakır’ın Ulu Camii’nde 
değil, sadece Edirne’nin Selimiye Camii’nde 
değil, Mekke’de, Medine’de, Harameyn-İ 
Şerifeyn’de, Müslümanlar bizim için 
dua ettiler. İslamabad’ın camilerinde, 
Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Prizren’in ca-
milerinde, Bakü’nün, Tebriz’in, Bağdat’ın, 
Basra’nın camilerinde, Kudüs’te Mescid-i 
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Aksa’da, Şam’da, Halep’te Emevi Camile-
rinde bizim için eller semaya kalktı.

Arkadaşlar...

Pakistan’da, sadece camilerde değil, evler-
de, sokaklarda, okullarda bizim için dualar 
edildi. Ta Arjantin’de bizim için dualar 
edildi. Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle, 
Dini Mübin-i İslam’ın son kalesine yönelik 
saldırı karşısında İslam coğrafyası gözyaş-
larına boğuldu. Şundan emin olun... Bugün 
de bizim için aynı dualar ediliyor. Bugün 
de bizim için eller semaya yükseliyor. 
Bugün de Gazze’de, Kudüs’te, Beyrut’ta, 
Mekke’de, Medine’de bizim için gözyaşları 
içinde dualar ediliyor. İşte, biz böyle bir 
sorumluluğu taşıyoruz.

Şunu bilin değerli arkadaşlarım... Siz sade-
ce Edirne’nin, sadece Iğdır’ın sorumluluğu-
nu taşımıyorsunuz. Siz sadece İstanbul’un, 
sadece Diyarbakır’ın sorumluluğunu ta-
şımıyorsunuz. Siz Bakü’nün, Lefkoşa’nın, 
Kabil’in, Saraybosna’nın sorumluluğunu 
üzerinizde taşıyorsunuz. Sizin üzerinizde 
Bağdat’ın, Erbil’in sorumluluğu var. Sizin 
üzerinizde Gazze’nin, Kudüs’ün sorumlu-
luğu var. Sizin üzerinizde Şam’ın, Halep’in, 
Hama’nın, Humus’un sorumluluğu var. 
Sizin üzerinizde, dün, bir gece içinde, kü-
çücük bir şehirde alçakça, hunharca katle-
dilen, boğazları kesilerek, yakılarak katle-
dilen çoğu çocuk, çoğu kadın olan, 250’den 
fazla Suriyeli mazlumun sorumluluğu var.

Önümüzde çok net iki seçenek var. Ya bü-
tün dünyaya sırtımızı döneceğiz, bütün 
bu mazlumlara yüz çevireceğiz, hiçbir şey 

olmamış gibi davranacağız... Ya da tarihin, 
ecdadın, medeniyetin, milletin bize yük-
lediği sorumluğa sahip çıkacak, mazlum-
ların feryadını duyacak, yeter artık diye 
haykıracağız.

Biz başka devletlere, başka milletlere ben-
zemeyiz... Biz, dengeler adına, konjonktür 
adına, çıkarlar adına susacak bir millet, 
böyle bir devlet değiliz. Biz İstanbul’da, 
Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in hu-
zuruna vardığımızda, alnımız ak varmak 
istiyoruz. Biz Cihan Padişahı Kanuni’nin 
huzuruna vardığımızda, o manevi huzura 
başımız dik çıkmak istiyoruz. Biz, ruz-u 
mahşerde, kitap önümüze konulduğunda, 
hesabımızı yüreklice vermek istiyoruz. 
Banyas’ta çocukların feryadı arşı inletir-
ken, biz susan dilsiz şeytanlardan olmaya-
cağız.

Ey Beşar Esed... Vallahi bunun hesabını 
vereceksin. Başkalarına gösteremediğin 
cesareti, ağzında emzik olan, kundaktaki 
bebeğe göstermenin bedelini çok ama çok 
ağır ödeyeceksin. O çocukların arşı inleten 
figanı, inşallah Rabbimin müstakim sıfatı 
mucibince, kahhar sıfatı mucibince, senin 
üzerine kutlu bir intikam olarak inecek. 
Allah izin verirse bu caninin, bu katilin, 
dünyada hesaba çekildiğini görecek ve 
bundan dolayı hamdedeceğiz.

Yaşananlar, tahammül sınırlarını zorlar 
bir hale gelmiştir. Uluslararası camia Su-
riye konusunda derhal adım atmalıdır. 
Suriye’de, bugüne kadar hayatını kaybe-
den 70 binden fazla masumun vebali, bu 
gayri meşru rejime destek verenlerin de 
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üzerindedir. Kendisini Müslüman olarak 
nitelendiren hiç kimse, hiç bir devlet, böyle 
bir vahşetin arkasında duramaz.

Buradan şunu da hatırlatmak istiyorum: 
Suriye’de, Şam’da, bu cani ile, bu katil ile 
fotoğraf çektiren CHP, buyursun, Ban-
yas’taki katliamı açıklasın. Ey CHP! İşte 
siz busunuz. İşte sizin yol arkadaşlarınız 
bunlar. İşte sizin aynı fotoğraf karesinde 
poz verdiğiniz yoldaşlarınız bunlar. Gurur 
duyup duymadığınızı gerçekten merak 
ediyor, sizi de milletime havale ediyorum.

Buradan, Banyas’ta hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. Mazlumların yakınlarına, ban-
yas halkına, tüm suriyeli kardeşlerimize 
tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Meta 
nasrallah? Allah’ın yardımı ne zaman diye 
soran Suriyeli kardeşlerime bir kez daha 
sesleniyorum: Ela! İnne nasrallahi karib... 
Hiç kuşkusuz Allah’ın yardımı yakındır...

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım, Teşkilatımızın değerli mensupları…

Tekrar ediyorum: Sadece Türkiye’nin de-
ğil, tüm İslam coğrafyasının, tüm dünya-
nın gözü, sizin üzerinizde, duaları sizinle 
beraberdir. Sadece dış politikamızla ilgili 
olarak değil, Çözüm süreci ile ilgili olarak 
da inanın, ümmetin duaları sizlerle, biz-
lerle beraberdir. Çözüm süreci, milletle 
irtibatımızın en güçlü olması gereken bir 
süreçtir. Çözüm süreci, bir tek ânımızı bile 
israf etmeden, bıkmadan, usanmadan, 
suyun mermere işlemesi gibi tekrar tekrar 
anlatmamız gereken bir süreçtir.

Bir kere şunu, Türkiye’deki her bir vatan-
daşımın bilmesini istiyorum. Hangi parti-
den olursa olsun, hangi partiye oy vermiş, 
hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, 
her bir kardeşimin şunu anlamasını isti-
yorum: Çözüm Süreci, millî değerlerimize, 
manevi değerlerimize, hassasiyetlerimize 
gölge düşmeden, halel gelmeden ilerleyen 
bir süreçtir. Çözüm Süreci, hiç kimsenin 
hakkını elinden almayacak. Hiç kimseyi 
mağdur etmeyecek. Bu süreç, hiç kimseye 
de farklı imtiyazlar sağlamayacak. Herkes 
emin olsun ki bu süreç, 76 milyonu bir 
ve beraber olarak, kardeş olarak buluş-
turacak, kucaklaştıracak bir süreçtir. Bu 
süreç, pazarlıkla, tavizle, al ver mantığıyla 
ilerleyen değil; emin olun, kalple, yürekle, 
gönülle, vicdanla yürüyen bir süreçtir. Bu 
süreç, vicdanı olan bir süreçtir.

İşte onun için, herkesin vicdanıyla dü-
şünmesini, vicdanına kulak vermesini, 
vicdanıyla karar almasını özellikle rica edi-
yorum. Çözüm sürecine, etnik kökenlerin, 
dillerin, dinlerin, mezheplerin, gelir gider 
hesaplarının ötesinde, herkesin ama her-
kesin, sadece insani zaviyeden bakmasını 
özellikle rica ediyorum. Tereddüdü olan 
kardeşlerime sesleniyorum: Lütfen, vicda-
nınızın sesini dinleyin. İtirazı olan kardeş-
lerime sesleniyorum: Lütfen, vicdanınızın 
sesine kulak verin.

Korkusu olan kardeşlerime sesleniyorum: 
Lütfen, vicdanın, barışın, kardeşliğin zavi-
yesinden meseleye bakın. Eğer vicdanla ba-
karsak, eğer insaniyet nazarıyla bakarsak, 
eğer kardeşlik hukukuyla bakarsak, inanın, 
tehdit altında olan değil, bölünen, parçala-
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nan, zayıflayan değil; büyüyen, güçlenen, 
şahlanan bir Türkiye fotoğrafı görürüz.

Dikkatinizi çekiyorum: Daha sürecin bu 
kadar başındayken, Türkiye’nin 4 bir ya-
nından güzel haberler almaya başladık. 
Ekonomide üst üste sevindirici haberler 
alıyoruz. Yatırımlara ilişkin güzel gelişme-
lere şahit oluyoruz. Kardeşliğimize ilişkin 
güzel haberler alıyoruz. Huzura, istikrara, 
aydınlık bir geleceğe ilişkin güzel haberler 
alıyoruz. Bu güzel haberler inşallah çığ gibi 
büyüyecek. Bu İlkbahar, Allah’ın izniyle hep 
kalıcı olacak. Sizler, işte bu salondaki kar-
deşlerim, bütün ak parti teşkilatı, inşallah 
bu süreci kardeşlikle zafere ulaştırmanın 
iftiharını yaşayacaklar.

Tekrar ediyorum: Siz, 10.5 yıl boyunca tarih 
yazdınız. Siz, bugün de tarih yazıyorsunuz. 
Omuzlarınızda tarihin sorumluluğunu, mil-
letin sorumluluğunu, insanlığın mesuliyeti-
ni iftiharla taşıyorsunuz. Her birinizin, aşk-
la, sevdayla, heyecanla bu yeni sürece sahip 
çıkmanızı istiyorum Milletle irtibatınızı çok 
ama çok güçlendirmenizi istiyorum. Soru-
ların ve soru işaretlerinin üzerine cesaretle 
gitmenizi istiyorum. Biliniz ki günün so-
nunda yalancılar, iftiracılar, kan tutkunları, 
kan üzerinden siyaset yapanlar kaybedecek, 
kazanan millet olacak; siz de zaferle iftihar 
edeceksiniz.

Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum.

Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlık ve afiyet 
içinde hepinize hayırlı günler diliyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; hepini-
zi Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Haftalık Grup Toplantımızın açılışında 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve 
demokrasimiz için hayırlara vesile olması-
nı Allah’tan niyaz ediyorum. Grup Toplan-
tımıza teşrif eden tüm misafirlerimizi de 
buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hoş 
geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geride bıraktığımız hafta içinde, partimi-
zin en geniş katılımlı istişare toplantılarını 
gerçekleştirdik. Hafta başında, 29 ve 30 
Nisan tarihlerinde, 81 il ve 957 ilçemizin 
başkanları Kızılcahamam’da bir araya 
geldiler. Son derece samimi bir ortamda, 
dostluk ve kardeşlik ikliminde, il ve ilçe 
başkanlarımız güncel meseleler hakkında 
hem bilgilendirildiler, hem de fikir teati-
sinde bulundular.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Mayıs 2013
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Hemen ardından, hafta sonunda, yine aynı 
yerde bu kez 20’nci İstişare toplantımızı 
gerçekleştirdik. Genel Başkan Yardımcı-
larımız, Bakanlarımız, tüm milletvekille-
rimiz, Kadın, Gençlik Kollarımız, MKYK 
Üyelerimiz, Kurucularımızla birlikte, aile-
lerin de katılımları suretiyle, samimi, sıcak 
bir ortamda 2 gün boyunca Türkiye’nin 
meselelerini ele aldık. Bakın, dikkatinizi 
çekiyorum: Ne siyasi tarihimizde, ne de 
bugün, istişare mekanizmasını bu kadar 
etkili şekilde işleten; istişare toplantılarını 
bu kadar düzenli, bu kadar sürekli ve bu 
kadar geniş katılımlı sürdüren bir başka 
siyasi parti yoktur.

Biz 12 yıl önce AK Parti’yi kurduğumuz-
da, bize ömür biçenler vardı… Başarısız 
olacağımızı söylüyorlardı, yanıldılar. Sa-
man alevi gibi parlayıp söneceğimizi iddia 
ediyorlardı, yanıldılar. Dağılacağımızı, 
bölünüp parçalanacağımızı iddia edenler 
çok daha fazla yanıldılar. İşte bu öngörü-
leri tutmayanlar, biliyorsunuz, demokrasi 
dışı yöntemlerle, tuzaklarla, tahriklerle 
bizi yıpratmaya; aramıza fitne sokup bizi 
parçalamaya yeltendiler, onlar da başarısız 
oldular.

Kızılcahamam’da gerçekleştirdiğimiz 
20’nci İstişare Toplantımız, her şeyden 
önce, AK Parti’nin nasıl birlik içinde ol-
duğunu, nasıl kardeşlik içinde olduğunu, 
nasıl taptaze bir heyecan içinde olduğunu 
tekrar dosta düşmana ispat etmiştir. 3 
Kasım 2002 seçimlerinde, yüzde 34 oy ora-
nıyla milletimiz bize Hükümet vazifesini 
tevdi etmişti. En son 12 Haziran seçimle-
rinde, milletimizin desteği yüzde 50 oranı-

na ulaştı. Şu anda, anketlerde AK Parti’nin 
oyu, yüzde 50’nin de üzerine çıkarak 52-54 
bandına yükselmiş durumda.

İnşallah Türkiye’nin en önemli meselesi 
olan terör meselesini çözdüğümüzde, 
kardeşliğimizi daha da pekiştirdiğimizde, 
engelleri kaldırıp her alanda daha büyük 
hizmetleri gerçekleştirdiğimizde milleti-
mizin teveccühü daha da artacaktır. Bizim 
şu anda hedefimiz 2023…Allah’ın izni, 
milletimizin desteğiyle, 2023’e ve 2023 
hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 
Eylül ayında, Büyük Kongremizde, bir 
başka büyük hedefi, uzun vadeli bir hedefi, 
2071’i ilan etmiştik.

Biz o tarihi göremeyecek olsak da bugün 
doğan çocukların, öyle bir hayalle, öyle bir 
tasavvurla, öyle bir hedefle büyümesi için 
şimdiden zemini, şimdiden yolu hazırlıyo-
ruz. Bu arada, hem bugünün gençlerinin, 
hem bugünün çocuklarının inşallah erişe-
cekleri bir başka önemli yıldönümünü de 
bir hedef olarak burada ilan etmek istiyo-
rum. Evet… İstanbul’un 1453 yılındaki fet-
hinin 600’üncü yıldönümünü, yani 2053 
yılını da, AK Parti olarak hedef lerimiz 
arasına alıyor; o büyük yıldönümü için de 
şimdiden hazırlıklara başlıyoruz.

Muhtemelen, ben dahil birçoğumuz o tari-
he de erişemeyeceğiz. Ancak, gençlerimiz 
için, çocuklarımız için, torunlarımız için 
daha yaşanabilir, daha güçlü, daha mü-
reffeh bir Türkiye inşa etmek, İstanbul’un 
fethedildiği dönemdeki gibi dünya lideri 
bir Türkiye imar etmek için şimdiden 
kolları sıvıyoruz. Genç kardeşlerimizin 
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şunu özellikle hatırlarında tutmalarını rica 
ediyorum: Eğer, Süleyman Şah olmasaydı, 
onun hayalleri, onun hedefleri olmasaydı, 
Ertuğrul Gazi olmazdı, Osman Gazi olmaz-
dı. Eğer Osman Gazi, İstanbul’un fethinden 
154 yıl önce, İstanbul’un, Tuna’nın, Nil’in, 
Dicle ve Fırat’ın hayalini görmeseydi, Fatih 
Sultan Mehmet olmazdı, İstanbul’un fethi 
olmazdı, bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açıl-
mazdı.

Bizim neslimize, birer Fatih Sultan Meh-
met olma hedefi verilmedi, böyle bir özgü-
ven aşılanmadı. Ama biz bugünün nesline, 
bugünün gençlerine, birer Fatih olma, 
Fatihler yetiştirecek anne babalar olma 
şuurunu vermek, onlara iddialı hedefler 
sunmak zorundayız. Merhum Arif Nihat 
Asya, Fetih Marşı’nda aslında bunu çok 
güzel ifade ediyor:
 
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini

Küçük görme, hor görme delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

Evet değerli arkadaşlarım… Biz, 2023 için 
somut hedefleri yakalama mücadelesini 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Ama buna ek ola-
rak, 2053 ve 2071 hedefleri için, yeni Fa-
tihler, yeni Alparslanlar yetiştirme şuuru-
nu da, bu özgüveni de gençlerimize güçlü 
şekilde aktaracağız. 2053 yılında, bugünkü 
muhalefetin ne durumda olacağını tahmin 
etmek hiç zor değil…

Yine büyük bir ihtimalle, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, 2053 yılında, yani 
40 yıl sonra, MHP’nin 140’ıncı yılda nasıl 
iktidara geleceğini aritmetik hesaplarla 
izah ediyor olacaktır. İnşallah AK Parti, 
bugünün gençleri, bugünün çocukları 
yönetiminde, dünyanın en büyük devleti 
yaptıkları Türkiye’yi daha da büyütmenin, 
2071 hedeflerine ulaştırmanın aşkı, şevki, 
mücadelesi içinde olacaktır.

Şimdi, 2053 için bize de yakıştırmalar 
yapanlar olacaktır… Allah ömür verir de, 
2053’e ulaşırsak, emin olun biz, “Durmak 
yok, yola devam” diyenlerden oluruz. Ya 
da 2053 yılında, tek parti CHP döneminin 
zulümlerini hatırlatıyor olacağımızı iddia 
edenler olabilir… Ama hiç merak buyur-
masınlar… Biz, Allah ömür verir de hayatta 
olursak o gün yerimizi çoktan gençlere 
bırakmış, eserleriyle iftihar edilenlerden 
oluruz inşallah.

Değerli arkadaşlarım…

Her yıl çok anlamlı etkinliklerle idrak 
ettiğimiz Vakıflar Haftası dün itibariyle 
başladı. 12 Mayıs’a kadar sürecek hafta, 
vakıf medeniyeti ve şehir temasını taşıyor. 
Vakıf Medeniyetimizin şehirlere yansıma-
sı, mimariye, estetiğe yansıması, Osmanlı 
şehirlerinin vakıf kültürüyle şekillenmesi 
inşallah 1 hafta boyunca etraflıca ele alına-
cak. Vakıf haftası vesilesiyle, burada birkaç 
hususu hatırlatmak istiyorum… Hükümet 
olarak, vakıf geleneğine ve vakıf mede-
niyetimizin yeniden canlandırılmasına 
özel önem verdik. Son 10.5 yılda, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz tarafından, Türkiye 
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genelinde 2.6 milyar liralık yatırım gerçek-
leştirildi, 70 bin kişiye istihdam sağlandı, 
yıllık ortalama 20 bin ihtiyaç sahibine el 
uzatıldı.

En önemlisi, 10.5 yıl içinde, Türkiye gene-
linde Yenikapı Mevlevihanesi’nden Fatih 
Camii’ne; Süleymaniye Camii’nden Iğdır 
Ejder Kervan-Sarayı’na; Diyarbakır Haz-
reti Süleyman Camii’nden Bitlis El’aman 
Hanı’na kadar 3 bin 750 eser onarıldı. Dün 
Bakanlar Kurulu’muzda, bazı vakıflarımı-
zı yakından ilgilendiren, çok önemli bir 
mağduriyeti giderecek kanun tasarımızı 
görüştük. 28 Şubat sürecinde, her kesim 
gibi vakıflarımız da ciddi şekilde mağdur 
edilmişti. Bu süreçte 22 vakfa dava açıldı; 
bu davalardan 20 tanesi sonuçlandı ve 9 
vakfın kapatılmasına, 1 vakfın dağılma-
sına karar verildi; 10 vakıfla ilgili ise ka-
patma davaları reddedildi. Yani 28 Şubat 
süreci sonucunda, 9 vakıf kapatıldı.

Örneğin, Zöhre Ana Ali Sosyal Hizmet Vak-
fı kapatıldı. Örneğin, Milli Gençlik Vakfı, 
böyle bir dava neticesinde kapatıldı. Saha-
be Eğitim Ve Kültür Vakfı, Gebze Hizmet 
Vakfı, Davet Eğitim, Kültür ve Kardeşlik 
Vakfı bu şekilde kapatıldı. İşte şimdi, bu 
mağduriyeti gidermek, bu antidemokratik 
uygulamaya son vermek amacıyla, kapa-
tılan bu vakıfların yeniden kurulmasına 
imkan sağlayacak bir tasarıyı Meclis’e gön-
deriyoruz.

 Bu vakıf lar, hayatta bulunan kurucula-
rının başvurması halinde, adı ve amacı 
aynı olmak kaydıyla yeniden açılabilecek, 
yeniden faaliyetlerine başlayabilecek. Bu 

kapatılan vakıfların taşınmazları, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’müzün tasarrufundaydı. 
Yasa tasarısıyla, bu taşınmazlar, mahkeme 
siciline tescilinden itibaren yeni vakıflara 
teslim edilecek. Ayrıca, taşınmazların, Va-
kıflar Genel Müdürlüğümüz tasarrufunda 
bulunduğu dönem boyunca elde edilen 
kira ve satış geliri de bu yeni kurulan va-
kıflara iade edilecek. Özellikle de binlerce 
öğrencinin elinden tutmuş, binlerce gence 
çatı olmuş, umut olmuş, aile olmuş vakıf-
larımıza hakkını teslim edecek bu uygula-
manın hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Biliyorsunuz geçen hafta, grup toplantımı-
zın hemen ardından esnaf kardeşlerimizle 
son derece coşkulu bir toplantı gerçekleş-
tirdik ve onlara çok önemli bir müjdeyi 
açıkladık. Dikkatinizi çekiyorum: 2001 
yılında, Halkbank, zarar ettiği için kapatıl-
ması planlanan bir bankaydı. O kapatılma-
sı planlanan, kapısına kilit vurulmaya ha-
zırlanan Halkbank’a, şu an itibariyle 13.5 
milyar dolar piyasa değeri biçiliyor.

2001’de, IMF baskısıyla Halkbank’ın 353 
şubesi kapatılmıştı. Şimdi ise Halkbank, 
ihtiyaçtan dolayı, yılda 50 yeni şube açıyor. 
Bizden önce, 11 milyar lira görev zararı 
olan, devlete ağır bir yük haline gelen 
Halkbank, 2003 yılından beri Hazine’ye 15 
milyar lira kaynak aktardı ve Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen bankası oldu. 2002 yılın-
da, Halkbank’ın esnafımıza sağladığı kredi 
miktarı sadece 153 milyon liraydı. Bu ra-
kam şu anda 7.5 milyar liraya ulaştı.
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Halkbank’tan kredi kullanan esnaf sayısı, 
10 yıl önce sadece 38 bin kişiydi. Şu anda, 
260 bin esnafımız, Halkbank’tan kredi kul-
lanmış durumda. Esnafımızın kullandığı 
kredinin üst limiti de, 5 bin liraydı, bunu 
da 125 bin liraya yükselttik. Yatırım kredi-
si kullanma imkanını esnafımıza sağladık, 
bunun üst limitini de 250 bin liraya çıkar-
dık. Halkbank’ın esnafımıza uyguladığı 
kredi oranı ise tam bir faciaydı.

Halk Bankası aracılığıyla, esnafımızın kul-
landığı kredilerin faiz oranı 2002 yılında 
yüzde 47’ydi. Biz, bu oranı yüzde 6.5 ile 
yüzde 7.8 aralığına kadar düşürmüştük. 
Geçen hafta, Salı günü açıkladığımız müj-
deyle, bu faiz oranlarını da aşağı çektik, 
yüzde 4 - yüzde 5 aralığına kadar geri-
lettik. 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren, 
Halkbank, esnaf kredilerine, 1 yıla kadar 
olanlara yüzde 4; 1 yıldan uzun olanlara da 
yüzde 5 faiz uygulayacak. Banka ve Kefalet 
Kooperatiflerinin kesintilerini de önemli 
oranda azalttık. Şimdi, bugün de, Ziraat 
Bankası kredileri noktasında, çiftçilerimi-
ze güzel bir müjdemiz var…

Değerli arkadaşlarım…

2002 yılında, görevi devraldığımızda, 
Ziraat Bankası’nın görev zararı 19 milyar 
liraydı. Ziraat Bankası, bırakın çiftçiye 
faydalı olmayı, ayakta dahi duramıyor, 
devletin hazinesine, yani millete, 19 milyar 
liralık fatura ödetiyordu. Göreve geldiği-
miz andan itibaren manzara değişti. Bakın, 
dikkatinizi çekiyorum; 19 milyar lira görev 
zararı olan Ziraat Bankası, 10 yıl içinde, 
kamuya 20 milyar lira kaynak aktardı. Yani 

zarar bitti, Banka kara geçti, 20 milyar lira 
da devlete, Hazine’ye fayda sağladı.

Ziraat Bankası, 2002 yılında, 28 bin çift-
çiye, 227 milyon lira kredi vermişti. 2012 
yılında Ziraat Bankası, dikkat edin, 960 
bin çiftçimize, 19 milyar lira kaynak aktar-
dı. 10 yılda çiftçimize aktarılan kaynak, 58 
milyar lira… Geliyorum faizlere… Çiftçi-
mizin, Ziraat Bankası’ndan kullandığı kre-
dinin faiz oranı yüzde 59’du. 2004 yılında 
biz, sübvansiyon uygulamasını başlattık. 
Faizleri kademe kademe düşürdük ve en 
son, çiftçiye kullandırılan faiz oranlarını, 
çeşidine göre yüzde 0 - yüzde 5 - yüzde 9 
aralığına kadar çektik.

Ş i m d i ,  b u g ü n d e n  i t i b a r e n ,  Z i ra a t 
Bankası’nın çiftçimize uyguladığı kredi 
faiz oranını 1’er puan daha düşürüyoruz. 
Yani yüzde 9 olarak uygulanan kredi, yüz-
de 8’e düşüyor. Yüzde 5 olarak uygulanan 
kredi yüzde 4’e düşüyor. Yüzde sıfır olarak 
uygulanan kredi faizleri de, aynen devam 
ediyor. Çiftçilerimize, üreticilerimize, bu 
güzel gelişmenin de hayırlı olmasını dili-
yorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Biliyorsunuz, Çözüm Süreci’nin başlama-
sıyla birlikte, CHP, MHP ve diğerleri, statü-
ko partileri olmaları hasebiyle, çözümün 
önünde durmak için ellerinden geleni 
yapmaya başladılar. Kızılcahamam’da, İsti-
şare Toplantımızın açılışında, sizlere, tüm 
katılımcılara, aziz milletimize, 1999 yılın-
daki süreci hatırlatmıştım. Bakın, bu konu 
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üzerinde dikkatle, hassasiyetle durmak 
zorundayız. CHP’nin, MHP’nin, diğer sta-
tüko partilerinin gözünde, biliyorsunuz, 
millet, bidon kafalıdır, göbeğini kaşıyan 
adamdır… Bunlar, milleti balık hafızalı 
zanneder… Bunlar, milletin hemen her şeyi 
unuttuğunu zanneder… Millete bu nazarla 
baktıkları için de dün en güçlü şekilde sa-
vunduklarının, bugün karşısında dururlar.

Şimdi, biliyorsunuz CHP Genel Başkanı, 
kısa süre içinde yaptığı onca U dönüşü 
sayesinde, “Çarkçıbaşı” unvanına sahip 
oldu. Ancak, MHP Genel Başkanı, çark-
çılık konusunda sağ kulvardan CHP 
Genel Başkanı’nı ciddi ciddi zorluyor. 
Bakın… Kızılcahamam konuşmamızda, 
MHP Genel Başkanı’na bazı çok önemli 
sorular yönelttik. Şu saat itibariyle, MHP 
Genel Başkanı’ndan sorularımıza henüz 
bir cevap gelmedi. Bir kere, MHP Genel 
Başkanı’nın bu çelişkisini, bu çarkını biz 
tekrar tekrar hatırlatacağız.

MHP Genel Başkanı’nın, şu son Çözüm 
Süreci’nde, ne kadar samimiyetsiz, ne 
kadar ilkesiz bir duruş sergilediğini ka-
muoyu ile, milletimiz ile tekrar tekrar 
paylaşacağız. 1999 sürecini hatırlatarak, 
o süreçte yaşananları hatırlatarak, MHP 
Genel Başkanı’nın maskesini düşürmeye 
devam edeceğiz.

Bakın değerli arkadaşlarım… 1999 yılın-
da, DSP, MHP, ANAP Koalisyon Hükümeti 
döneminde, devletin kurumları, İmralı ile 
görüşmeler yapmış, ardından da İmralı, 
teröristlerin ülke dışına çıkması için çağ-
rıda bulunmuştu. Dikkatinizi çekiyorum… 

Bugün, İstihbarat Örgütümüzün İmralı ile 
görüşmesini kıyasıya eleştiren, bizi iha-
netle, bizi bölücülükle itham edecek kadar 
dengesini yitiren MHP Genel Başkanı, 
1999 yılında hükümetin ortağıdır, Başba-
kan Yardımcısıdır.

MHP’li kardeşlerimin, MHP’ye gönül ver-
miş kardeşlerimin bunu bilmesi, bunu 
hatırlaması gerekiyor. Bütün teşkilatımı-
zın, MHP’li kardeşlerimize, MHP tabanına 
bunu açık açık anlatması gerekiyor. Bugün 
nasıl devletin istihbarat örgütü İmralı ile 
görüşüyorsa, o gün de devletin kurumları 
İmralı ile görüşmüş, bir sonuca ulaşmıştır. 
Tekrar ediyorum; eğer MHP Genel Başka-
nı, Hükümetin ortağı olduğu dönemde ya-
pılan bu görüşmelerden habersizse, o daha 
da vahimdir.

“Benim haberim yoktu” diyene sorarlar: 
sen o hükümette bostan korkuluğu muy-
dun? Payanda mıydın? Vitrin süsü müy-
dün? Üstelik o dönemde, teröristler ülke 
dışına çıkarken, adeta süreci bozmak için 
sabotajlar yapılmıştır. Terör örgütü en 
zayıf zamanında olduğu halde, tamamen 
bitirmek için çaba sarf edilmemiş, tam 
tersine terör örgütüne adeta yeniden pa-
lazlanması için fırsat tanınmıştır. AK Parti 
iktidara geldiğinde de, o yeniden palaz-
landırılan terör örgütü, ilginç bir şekilde 
eylemlerine devam etmiştir.

1999 süreci için üç maymunu oynayan 
Devlet Bahçeli, o gün kuzu kesilen Devlet 
Bahçeli, şu anda kükreyen aslan rolleri 
kesiyor. Sayın Bahçeli! 1999’da neden kük-
remedin? 1999’da neden “İhanet var” diye 
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ortalığı velveleye vermedin? Madem İmra-
lı ile görüşmek, senin dilinde ihanettir, bö-
lücülüktür de, o zaman 1999’da, sana göre 
ihanete, bölücülüğe niye ortaklık ettin?

Şimdi değerli arkadaşlarım, Biz, CHP ve 
MHP’nin, onlarla birlikte bazı emekli si-
yasetçilerin, İşçi Partisi’nin yedeği haline 
geldiğini ifade ettik. Türkiye genelinde ya-
pılan eylemlere bakın, CHP’nin, MHP’nin, 
İşçi Partisi’nin iç içe geçtiğini, omuz omu-
za eylem yaptığını görürsünüz. Bunların 
hepsinin belgeleri elimizde mevcut. MHP 
İl Başkanları ile İşçi Partililerin aynı ey-
lemde, aynı karede poz verdikleri fotoğ-
raflar elimizde mevcut. Biz bunu hatırlat-
tığımızda, MHP Genel Başkanı, yargıya 
müdahale etmemizi, İşçi Partisi’nin Genel 
Başkanı’nın Silivri’den çıkarmamızı istedi.

Değerli Milletvekili arkadaşlarım…

Önceki gün de ifade ettim: Suriye’de, zaten 
son derece trajik bir boyutta olan durum, 
en son Banyas’ta yapılan soykırım girişi-
miyle, tahammül edilemez bir seviyeye 
ulaştı. Banyas’tan gelen haberler, gelen gö-
rüntüler, manzaranın gerçekten içler acısı 
bir durum arz ettiğini gösteriyor. Kayıpla-
rın miktarı henüz tam olarak bilinmiyor: 
Ancak, görgü tanıkları, 250 ila 1000 kişi 
arasında masum sivilin katledildiğini ifade 
ediyor.

Katledilenler arasında, sokakta, abisinin 
yanında, anne babasının yanında kurşuna 
dizilmiş çocuklar var. Katledilenler ara-
sında, çocuğunun gözü önünde kafasına 
kurşun sıkılmış anneler var, babalar var. 

Toplu halde yakılmış insan görüntüle-
ri var. Banyas’ta, göreni, insanlığından 
utandıracak derecede acı bir manzara var. 
Bakın… Her kim alınırsa alınsın… Hangi 
CHP’li alınırsa alınsın… Hangi ülke alınır-
sa alınsın… Şunu açık açık ifade edeceğim: 
Kalbinde zerre kadar merhamet olan bir 
insan, böyle bir katliam yapamaz.

Kalbinde zerre kadar inanç olan bir insan, 
bu çocuklara böyle kıyamaz. Emin olun, 
insanım diyen biri, böyle bir vahşete or-
tak olamaz. Hele hele, altını çizerek ifade 
ediyorum, Kerbela acısından yüreğinde 
zerre miskal taşıyan, kalbinde zerre miskal 
Ehli Beyt sevgisi olan biri, böyle bir vahşet 
sergileyemez, böyle bir vahşetin arkasın-
da duramaz, bunu görmezden gelemez. 
Banyas’taki manzara, en az Kerbela’daki 
kadar acıdır; katiller de en az Yezid kadar 
alçaktır.

İnanın, baba Esed bunu yapmadı ve bu 
kadarını asla beceremezdi. Suriye’nin gay-
ri meşru rejimine destek veren örgütler, 
Suriye’nin gayri meşru rejimine arka çıkan 
devletler, özellikle de Birleşmiş Milletler 
ve Güvenlik Konseyi, bu vebalin altından 
kalkamazlar. Bu katliamı, bu insanlık dışı 
manzarayı, mezhep dayanışması adına, 
konjonktür adına, uluslararası çıkarlar 
adına görmezden gelenler, bu ağır vebal-
dan kurtulamazlar.

Ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıkı-
lıyor, dengeler adına bütün dünya buna 
sessiz kalıyor… Batsın sizin uluslararası 
siyasetiniz! Böyle vicdansız siyaset olmaz 
olsun… Şunu da burada ifade etmek duru-
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mundayım… İsrail’in Şam’a yaptığı hava 
saldırısı asla kabul edilemez. Hiçbir gerek-
çe, hiçbir bahane bu operasyonu mazur 
gösteremez. Bu saldırılar, Esed’in eline, 
gayri meşru Suriye rejiminin eline, altın 
tepsi üzerinde sunulan kozlardır, fırsatlar-
dır. Nitekim Esed, İsrail saldırısını bahane 
ederek, Banyas’taki soykırımın üzerini 
örtmek gayreti içindedir. Golan tepeleri 
için, bırakın bir damla kanı, bir damla ter 
dökmeyen Esed’i, İsrail’in bu operasyonları 
dahi kurtaramaz.

Önceki gün de ifade ettim… Banyas’taki 
çocukların arşı inleten feryadı, inşallah 
Esed’in sonu olacaktır. Uluslararası toplu-
mun, özellikle İslam Dünyası’nın, yanı ba-
şımızda yaşanan bu soykırım girişi karşı-
sında uyanmasını, derhal somut çözümler 
üretmesini bekliyoruz. Güvenlik Konseyi 
derhal toplanmalı, Banyas’taki soykırım 
girişimini derhal gündemine almalı, so-
mut tedbirler üretmelidir. Esed’in yolcu 
olduğu artık çok net olarak anlaşılmıştır; 
ancak, bu caninin, giderayak arkasında 
daha büyük trajediler bırakması mutlaka 
önlenmelidir.

Bir kez daha, Banyas’ta katledilen kar-
deşlerimize Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. Suriyeli kardeşlerimize sabır 
temenni ediyorum. Sabreden, zafere ula-
şır ve Suriye inşallah zafere ulaşacaktır. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Cumartesi günü başlayacak Mübarek 3 Ay-
ların, ülkemiz, milletimiz, özellikle İslam 
coğrafyası için, tüm insanlık için, barışa, 
huzura, adalete ve berekete vesile olmasını 
diliyorum.

Sizlere de Meclis çalışmalarınızda başa-
rılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli hanımlar, değerli kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. AK Parti İstanbul Kadın Kolları 
Başkanlığımıza, böyle anlamlı bir günde, 
böyle anlamlı bir program tertip ettikleri 
için gönülden şükranlarımı sunuyorum. 
Bu vesileyle, salon içindeki ve dışındaki, 
İstanbul’umuzdaki, tüm Türkiye’deki ve 
dünyadaki annelerin Anneler Günü’nü 
yürekten tebrik ediyorum.

Tüm annelerin, evlatlarının kokusunu 
doya doya teneffüs ederek, sevdikleriyle bir 
arada, huzur ve sıhhat içinde nice Anneler 
Günü’ne erişmelerini diliyorum. Ahirete 
göçmüş annelerimizi bir kez daha rahmetle 
ve minnetle yad ediyorum; Allah Onlardan 
razı olsun, inşallah mekanları Cennet olsun 
diyorum.

Değerli kardeşlerim, çok değerli hanıme-
fendiler…

Maalesef, bugün bir Anneler Günü’nü 
daha burukluk içinde, hüzün içinde idrak 
ediyoruz. Dün, Hatay’ın Reyhanlı ilçesin-
de, Belediye ve PTT binalarının önünde, 2 
bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu, 
42 vatandaşımızı kaybettik, 100 kardeşimiz 
de yaralandı. Hayatını kaybeden kardeşleri-
mize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum; 
yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temen-
ni ediyorum.

Reyhanlı ilçemizdeki bu saldırıların hemen 
ardından, bütün imkanlarımızla, sağlık 
ekiplerimizle, güvenlik ve istihbarat ekip-
lerimizle bölgeye ulaştık. Sağlık Bakan-
lığı’mızın tüm birimleri teyakkuza geçti 
ve yaralılara müdahale edilmesi, yaralı 
vatandaşlarımızın intikali konusunda tüm 
araçlarını, tüm imkanlarını seferber etti. 
Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz, hadise-
nin aydınlatılması için çalışmalarını anın-
da başlattı. İçişleri Bakanlığı’mız, Adalet 
Bakanlığı’mız, diğer ilgili bakanlıklarımız 
ve kurumlarımız, hem ihtiyaçların karşı-

AK Parti Istanbul Kadın Kolları 
Başkanlığı “Analar 

Ağlamasın” Programı

İstanbul | 12 Mayıs 2013
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lanması, hem de hadisenin aydınlatılması 
için, olay anından itibaren çalışmalarını 
sürdürüyorlar.

Biz de olayı haber aldığımız andan itibaren 
gelişmeleri izliyor, gerekli talimatları veri-
yor, çalışmaları koordine ediyoruz. Bugün, 
Tekirdağ’da, AK Parti Tekirdağ Gençlik 
Kollarımızın 12’nci Gençlik Şöleni vardı, o 
programı iptal ettik. Anneler Günü vesile-
siyle düzenlenen bu programı da yaşanan 
acı hadise dolayısıyla, sadece bir anma 
programı olarak gerçekleştirmek istedik.

Hatay’da, Reyhanlı ilçesinde yakınlarını 
kaybeden annelerin, yakınlarını kaybeden 
tüm kardeşlerimizin acısını, en az onlar ka-
dar yüreğimizde hissediyor, onların acısını 
paylaşıyoruz. Milletçe gerçekten büyük bir 
hüznün içindeyiz. Allah’ın izniyle, milleti-
mizin dirayetiyle, sabırla, soğukkanlılıkla; 
en önemlisi de, birlikle, beraberlikle, tek 
yürek olarak bu acıyı aşacak, böyle acıların 
yaşanmasının da önüne geçeceğiz.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Gerek 
Reyhanlı’daki saldırılar, gerek Suriye me-
selesi, gerek Çözüm Süreci konusunda, 
burada bazı hususları hem sizlerle, hem 
aziz vatandaşlarımla çok samimi şekilde 
paylaşmak arzusundayım… Öncelikle şu 
hususu vurgulamak durumundayım:

Bizi, Türkiye’yi, Suriye’deki kanlı batak-
lığın içine çekme yönündeki her provo-
kasyon, her tahrik eylemi karşısında son 
derece dikkatli, son derece hassas, en 
önemlisi de son derece soğukkanlı olmak 
zorundayız. Büyük devlet, hadiseler karşı-

sında soğukkanlılığını muhafaza edebilen, 
aklıselimle düşünebilen, aklıselimle hare-
ket edebilen devlettir. Suriye’de bu kanlı 
sürecin başladığı andan itibaren, uçak ha-
disesiyle, sınır ilçelerimize yönelik ihlaller-
le, Cilvegözü sınır kapımızdaki saldırıyla, 
diğer bazı provokasyonlarla, Türkiye’nin 
sabrı, Türkiye’nin soğukkanlılığı adeta test 
ediliyor. Türkiye, bu tür provokasyonlarla, 
adeta kirli bir senaryonun içine çekilmek 
isteniyor.

Özellikle Hatay ilimizde, bir takım has-
sasiyetleri tahrik etmek suretiyle, kaos 
oluşturulmak, fitne çıkarılmak isteniyor. 
En başından itibaren biz bu tür girişimlere 
karşı çok dikkatli olduk, bu tür girişimler 
karşısında serinkanlı olduk, bundan sonra 
da dikkatimizi, serinkanlılığımızı güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz. Soğukkanlılı-
ğımızı yitirerek, aklıselim dışına çıkarak, 
bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyece-
ğiz.

Bakın şurası son derece önemli… Bu 
ayrımın altını özellikle çiziyorum: Suri-
ye’deki mesele, AK Parti’nin, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın meselesi değil, Türkiye’nin me-
selesidir, Türkiye cumhuriyeti devletinin 
meselesidir, milletimizin meselesidir. Dü-
şürülen uçak, AK Parti’nin uçağı değil, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin uçağıdır. Şe-
hit edilen polisler, şehit edilen memurlar, 
AK Parti’nin polisleri, AK Parti’nin memur-
ları değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
polisleri, memurlarıdır. Alçakça katledilen 
masum insanlar, AK Parti teşkilatının 
mensupları, AK parti’nin seçmenleri değil; 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır, 
aziz milletimizin mensuplarıdır.

Bu tür hadiselerin ardından, bu tür alçakça 
saldırıların ardından, adeta suçluyu korur-
casına, adeta suçlunun üzerini örtercesine, 
hükümeti, AK Parti’yi, AK Parti’nin dış 
politikasını hedef almak, tam anlamıyla 
fırsatçılıktır, tam anlamıyla, Türkiye düş-
manlarının ekmeğine yağ sürmektir. Bu-
gün, bir olmak zorundayız. Bugün, beraber 
olmak zorundayız. Bugün, 76 milyon, acıyı 
paylaşmak, saldırılara birlikte göğüs ger-
mek, tüm dünyaya birlik fotoğrafı sunmak 
zorundayız.

Bugün, “ben demiştim” diye ortalıkta 
böbürlenme günü değildir. Bugün, “ben 
söylemiştim” diyerek suçlama, itham etme, 
içerden suçlu arama günü değildir. Saldırı 
olduğu andan itibaren, daha biz cenazele-
rimizi kaldırmadan, daha yaralar sarılma-
dan, saldırganları unutturup meseleyi si-
yasi bir çıkar meselesi haline getirme günü 
hiç değildir. Bir ülkenin acısını, 76 milyon 
milletin ortak hüznünü, ilk andan itibaren 
siyasi bir rant vesilesi haline getirmek, en 
hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Burada bir şeyi açık açık söylemek zo-
rundayım: Bu tür saldırıların amacı, en 
başta, milletin fertleri arasında nifak 
oluşturmak, milletin fertleri arasına fitne 
sokmak, millette soru işaretleri oluştur-
maktır. Buna izin vermeyeceğiz. Terörün 
de, Türkiye düşmanlarının da Türkiye’nin 
birlik fotoğrafını kirletmelerine müsaade 
etmeyeceğiz. Hassasiyetlerin kaşınmasına, 

farklılıkların bir husumete çevrilmesine 
asla ve asla göz yummayacağız.

Herkes, ama herkes soğukkanlı olmak, 
aklıselimle hareket etmek, özellikle de 
açıklamalarında sorumlu davranmak zo-
rundadır. Birilerinin, Şam’daki canilerle, 
Şam’daki gayri meşru yönetimle gönül 
bağı olabilir. Birilerinin, eli kanlı terör ör-
gütleriyle muhabbeti olabilir. Birilerinin, 
mezhep taassubu içinde, bir mezhep çatış-
masına, ellerinde körükle gitme niyeti de 
olabilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz.

Buradan Reyhanlıdaki kardeşlerime sesle-
niyorum… Buradan Hatay’daki kardeşle-
rime sesleniyorum… Buradan, 76 milyon 
kardeşime, vatandaşıma sesleniyorum: 
Lütfen, tahriklere karşı dikkatli olun… 
Lütfen, aramıza nifak sokmaya, bizi bir-
birimize düşürmeye, milletin fertlerini 
birbirine hasım etmeye çalışanlara karşı 
uyanık olun. Kışkırtıcı, ayrımcı, ayrıştırıcı, 
fırsatçı tavırlara lütfen prim vermeyin. Bu 
saldırganları sevindirmeyeceğiz. Bu Türki-
ye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz. Türki-
ye üzerine kirli hesapları olan bu alçakları 
asla sevindirmeyeceğiz. Bunların, Türkiye 
içindeki, ellerini ovuşturarak, tebessüm 
ederek, oh oldu diyerek fırsat kollayan 
uzantılarını da sevindirmeyecek, onlara da 
fırsat tanımayacağız. Düşmana inat, saldır-
ganlara inat, birbirimize daha fazla kenet-
lenecek, bir olacak, iri olacak, diri olacağız.

Çok değerli kardeşlerim, ekranları başında 
bizi izleyen aziz vatandaşlarım…
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Suriye kaynaklı olarak, güvenlik güçleri-
mize, insanımıza, il ve ilçelerimize yönelik 
saldırıları, Türkiye’nin Suriye politikasına 
bir tepki olarak görmek ve göstermek, 
sadece ve sadece sorumsuzluktur, hedef 
saptırmadır. Şunu herkes bilsin ki Türkiye, 
en başından itibaren, yanı başındaki bu 
insanlık dışı hadiselere sessiz kalsaydı, tep-
kisiz kalsaydı, vurdumduymaz olsaydı bile, 
bu tahrikler yapılacak, Türkiye’yi tuzağa 
çekmek yönünde bu saldırılar yine gerçek-
leşecekti. Çünkü bu saldırılar, Suriye poli-
tikamıza yönelik saldırılar değil, bölgede 
güçlenen, gücünü hissettiren, büyüyen bir 
Türkiye’ye yönelik saldırılardır.

Bu saldırılar, Suriye politikamıza yönelik 
değil, istikrarımıza yönelik, kardeşliğimi-
ze, birliğimize yönelik saldırılardır. Bu sal-
dırılar, ateş içindeki bir ülkenin, bu ateşe 
Türkiye’yi de çekme niyetine dayanan sal-
dırılardır. Bu saldırılar, açık açık söylüyo-
rum, Kanlı Baas rejiminin işbirlikçilerine 
fırsat verme saldırılarıdır. Bu saldırılar, 
Türkiye’deki eli kanlı terör örgütlerine 
kan ikmali yapma niyetli saldırılardır. Bu 
saldırılar, başta Hatay olmak üzere, ba-
rış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde 
bir arada yaşayanları tahrik etme niyetli 
saldırılardır. En önemlisi de bu saldırılar, 
terör meselesini çözen, kardeşliğini pekiş-
tiren, annelerin gözyaşlarını dindiren bir 
Türkiye’ye yönelik saldırılardır.

Tekrar ediyorum: Türkiye, Suriye’deki tra-
jediye sessiz de kalsa, tepkisiz de kalsa, bu 
tuzaklar kurulacak, Türkiye yine hedef alı-
nacaktı. Büyük bir pişkinlik içinde, büyük 
bir aymazlık içinde, tam bir fırsatçılık için-

de, bu saldırıların ardından Türkiye’nin 
Suriye politikasını eleştirenler, siyasetsiz-
lik içinde, cahillik içindedir.

Bakın burada şunu da söylemek istiyo-
rum… Bugün anneler günü… Bir anne için 
evladın ne demek olduğunu sadece anne-
ler bilirler, bunu sadece yaşayanlar anlaya-
bilirler. Yakın zamanda, Suriye’nin Banyas 
şehrinde, insanın ruhunu sarsan manzara-
lara şahit olduk. Sizlere sesleniyorum, aziz 
milletime sesleniyorum, buradan dünyaya 
sesleniyorum, buradan, Anneler gününde, 
en çok da annelere, en çok da vicdanlara 
sesleniyorum… Yakın zamanda, Banyas’ta, 
tarihin en kanlı, en acımasız, en insanlık 
dışı katliamlarından biri gerçekleştirildi.

Yüzlerce insan katledildi, çocuklarının 
gözü önünde anneler katledildi, anneleri-
nin gözü önünde çocuklar, hatta bebekler 
katledildi. Fotoğraf larla tüm dünyaya 
yayılan o görüntüleri, o elim manzarayı 
tarif etmek mümkün değil. Sokaklarda, 7-8 
yaşlarında, ne olduğunu anlayamadan can 
vermiş çocuklar var. Kapısının önüne yı-
ğılmış, her biri alnından vurulmuş aileler 
var. Çocuğuna sarılmış anneler, babasına 
tutunmuş çocuklar var.

Yan yana 2 bebek… 1 yaşında bile değil-
ler… Bir tanesi, tıpkı annesinin karnında 
gibi büzülmüş, bir tanesinin ayakları diz-
den parçalanmış, minicik bedeninin bir 
kısmı yanmış, öylece yatıyorlar. O bebek-
lerin görüntüsü ömrümün geri kalanında 
benim gözlerimin önünden gitmeyecek. 
Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem, eğer 
ben minicik cansız bedenler için sesimi 
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yükseltmeyeceksem… Olmaz olsun öyle 
siyaset... Olmaz olsun öyle dış politika… O 
bebeklerin, o çocukların, o annelerin içler 
acısı manzarası karşısında susmaktansa, 
ben, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kim-
liğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim.

Bize diyorlar ki “Suriye politikanız yanlış, 
Suriye politikanızı değiştirin”. Ne yapalım? 
O çocukları görmezden mi gelelim? O be-
bekleri görmezden mi gelelim? Evini barkı-
nı terk eden, yurdunu toprağını terk eden, 
çaresizlik içinde kapımızı çalan Suriyelile-
rin yüzüne kapıyı mı kapatalım? Gidip biz 
de Şam’da, bu bebeklerin katilleriyle fo-
toğraf mı çektirelim? “Bize ne Suriye’den” 
diyenlere sesleniyorum; çocuklarınızın 
yüzüne nasıl bakacaksınız, annelerinizin 
yüzüne nasıl bakacaksınız? Komşularını-
zın yüzüne nasıl bakacaksınız?

Bu millet ,  tarihi  boyunca ,  bebekler 
ölürken, masumlar ölürken, “Bize ne” 
diyen bir millet olmamıştır. Bu millet, 
Endülüs’ün acısını yüreğinde hissetmiş-
tir. Bu millet, Açe’nin acısını yüreğinde 
hissetmiştir. Benim, Yemen’den Viyana’ya 
kadar, Avustralya’dan Japonya’ya kadar, 
ta Myanmar’dan Saraybosna’ya kadar her 
yerde şehitliklerim var, ben böyle bir mille-
tin mensubuyum. Suriye’ye yüzüme döner-
sem, şehitlerimin yüzüne bakamam. Yarın 
mahşer gününde Rabbim bana soracak: 
O bebekleri gördün, ne yaptın diyecek… 
Siyaset mi diyeceğim, idarei maslahat mı 
diyeceğim, strateji mi, konjonktür mü di-
yeceğim? Benim, ümmeti olmaktan gurur 
duyduğum Peygamberim, “Bir elime Ay’ı, 
bir elime Güneş’i verseniz de bu yoldan 

vazgeçmem” derken ben dengeler adına 
susmayı mı tercih edeceğim?

Şunu da tekrar tekrar ifade ediyorum: 
Bu saldırılar, bizim Suriye Politikamıza 
yönelik değil, bizim kardeşliğimize, bizim 
istikrarımıza, bizim büyümemize yönelik 
saldırılardır. Şundan emin olun sevgili kar-
deşlerim… Hiç kimsenin yaptığı, asla yanı-
na kar kalmaz ve kalmayacak. Hele hele, 
Türkiye’ye kastedenler, er ya da geç, bunun 
bedelini öderler ve ödeyecekler. Tekrar edi-
yorum: Büyük devletler, soğukkanlılıkla 
hareket ederler. Büyük devletler, kendile-
rine yapılanın cezasını misliyle verir, ama 
vakti zamanı gelince verirler. Hiç kimsenin 
endişesi, tereddüdü olmasın… Reyhanlı’da 
katledilen kardeşimin de, Suriye’de katle-
dilen 100 bine yakın kardeşimin de kanı 
asla yerde kalmayacak.

Teenniyle hareket ediyoruz ve edece-
ğiz. Soğukkanlılıkla, aklıselimle hareket 
ediyoruz ve öyle devam edeceğiz. Bize 
kurulan tuzağa düşmeyecek, bizi çekmek 
istedikleri bataklığa girmeyeceğiz. Ama bu 
yapılanları da, yapanların yanına asla bı-
rakmayacağız. Milletim müsterih olsun… 
Milletimden, soğukkanlılığı, aklıselimi 
muhafaza etmelerini özellikle rica edi-
yorum. Hiç kimse, terörün tuzağına, bu 
alçak saldırganların oyununa gelmesin. 
Eğer bir tek Suriyeli misafire dil uzatılırsa, 
inanın, saldırganlar kazanmış demektir. 
Eğer, farklı mezhep mensubu bir tek kişiye 
kem gözle bakılırsa, inanın, saldırganlar 
başarılı olmuş demektir. Eğer, infial olur-
sa, soğukkanlılık yitirilirse, emin olun, bu 
saldırganlar hedeflerine ulaşmış demektir.
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Biz, milletçe bu saldırganlara istediklerini 
vermeyeceğiz. Biz sorumsuz siyasetçiler 
gibi, fırsatçı genel başkanlar gibi olmaya-
cağız. Biz terörün, saldırıların arkasına 
saklanıp, tam da saldırganların arzu ettiği 
gibi sorumsuz davranan, sorumsuz açıkla-
malar yapanlardan olmayacağız. Allah’ın 
izniyle bu acıyı aşacak, bu yarayı saracak, 
büyük devlet refleksiyle hareket edecek, 
geleceğe büyük adımlarla ilerlemeye de-
vam edeceğiz.

Çok değerli hanım kardeşlerim…

Bugün, Anneler Günü’nde, “Anneler ağ-
lamasın” temennimizi yüksek sesle hay-
kırmak için bir araya geldik. Ne var ki 
Türkiye’de ve Türkiye dışında, annelerin 
ağlamasını isteyenler var. Annelerin göz-
yaşını, kendi kazançları olarak görenler 
var. Anneler ağladıkça, anneler evlat acısı 
çektikçe, bundan kendilerine çıkar devşi-
renler var.

Allah’ın izniyle, büyük bir kararlılıkla, an-
nelerin gözyaşlarını dindirme mücadele-
mizi sürdüreceğiz. Hiçbir saldırıya boyun 
eğmeyeceğiz. Hiçbir tuzağa gelmeyecek, 
hiçbir tahrike aldanmayacağız. Ne kadar 
sancılı olsa da, ne kadar zor ve meşakkatli 
olsa da, annelerin gözyaşını dindirmenin 
mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Annelerin duası makbuldür… Bütün anne-
lerden dua bekliyoruz. Bu zor zamanları 
aşmak, Türkiye’de istikrarı, güvenliği, 
huzuru, sarsılmaz şekilde inşa etmek için, 
bütün annelerin hayır dualarını istiyo-
ruz. Biz, bu topraklar üzerinde, Anneler 

Günü’nü artık huzuru kalple idrak etmek 
istiyoruz. Bu ülkenin ağlayan anneleri, hiç 
kışa dönüşmeyecek baharı ziyadesiyle hak 
ediyorlar. İnşallah o bahar iklimini hep bir-
likte tesis edecek, o baharı hep kalıcı hale 
getireceğiz. Bütün bu saldırılara, bu provo-
kasyonlara rağmen, inşallah düze çıkacak, 
geleceğe güvenle bakacağız.

Tekrar, bütün annelerin Anneler Günü’nü 
tebrik ediyorum. Reyhanlı’daki acılı anne-
lere sabırlar temenni ediyorum. Vefat eden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. Allah bizleri bir daha 
böyle acılarla imtihan etmesin; tek bir an-
nemiz bile gözyaşı dökmesin diyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Haftalık Grup toplantımızın başında siz-
leri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; 
Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum. Grup toplantımıza 
katılan tüm misafirlerimizi de sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’de her anlamda baharı yaşadığı-
mız, birliğimiz, dayanışmamız, kardeş-
liğimiz adına çok önemli bir süreçten 
geçtiğimiz, umutlarımızı çoğalttığımız bir 
dönemde; üstelik Anneler Günü’nün he-
men öncesinde, cumartesi günü, Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinden milletçe hepimizi de-
rinden sarsan acı bir haber aldık. Reyhanlı 
ilçemizde, Belediye ve PTT binalarının 
önünde, bomba yüklü 2 aracın infilak 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Mayıs 2013
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etmesi sonucu, maalesef 50 kardeşimizi 
kaybettik.

Vefat edenlerden 41’inin kimlik tespitleri 
tamamlandı. Bunlardan 39’unun cena-
zeleri ailelerine teslim edildi ve definleri 
yapıldı. Bu 39 kişiden 36’sı bizim vatan-
daşımız, 3’ü de Suriye vatandaşı. Şu anda, 
hastanelerde yaralı olarak 48 kardeşimiz 
bulunuyor. Bunların da 41’i bizim vatan-
daşımız 7’si ise Suriye vatandaşı. Yaralılar-
dan 17’sinin ise durumu ağır. Çok büyük 
miktarda patlayıcı kullanılması nedeniyle, 
Reyhanlı ilçemizde, evler, işyerleri, kamu 
binaları tahrip oldu, önemli ölçüde maddi 
hasar oluştu. Yapılan tespitlere göre 452 iş-
yeri, 293 konut, 62 araç ve 11 kamu binası 
patlamada hasar gördü. 

Ben bugün, grup toplantımızda, bir kez 
daha Reyhanlı’da hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. Yakınlarını kaybeden tüm kar-
deşlerimize Rabbimden sabır temenni 
ediyorum; Reyhanlı’daki, Hatay’daki, tüm 
Türkiye’deki vatandaşlarımıza başsağlığı 
mesajlarımızı bir kez de buradan iletmek 
istiyorum.

İnşallah hem Reyhanlı, hem Türkiye, bu 
alçakça saldırıyı suhuletle aşacak, yaralar 
en kısa zamanda sarılacak, saldırının izleri 
en kısa süre içinde tamir edilecek. Nitekim 
saldırı anından itibaren, Reyhanlı, çevre 
ilçeler, Hatay ve çevre iller başta olmak 
üzere, devletin tüm imkanlarını seferber 
ettik. Sağlık Bakanlığı’mız, ambulanslarıy-
la, helikopterleriyle, jet ambulanslarıyla, 
yaralıların çok hızlı şekilde taşınmasını 

sağladı. Bakanlarımız bölgeye intikal etti-
ler, milletvekillerimiz, ilgili kurumlarımız 
anında bölgeye ulaşmak için harekete 
geçtiler.

Tabii bir yandan acil müdahaleler yapılır-
ken, diğer yandan, güvenlik ve istihbarat 
birimlerimiz, sorumluların yakalanması 
için çalışmalarını başlattılar. Saldırı, ar-
kasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar 
itibariyle, şu anda çok büyük oranda aydın-
latılmış durumda. Bu menfur hadiseyi ger-
çekleştirenlerin, Suriye rejimi ile irtibatlı, 
Türkiye içinde bir örgüt olduğu, saldırıda 
yer alanların da Türkiye vatandaşı olduğu 
tespit edildi. Bu kapsamda şu an itibariyle 
13 kişi gözaltına alındı ve sorgulamalar 
devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz ve 
istihbarat birimlerimiz, olayı bütün boyut-
larıyla aydınlatmak, tüm failleri ortaya çı-
karmak; benzeri saldırıların gerçekleşme-
sini engellemek için büyük bir hassasiyetle 
çalışmaya devam ediyorlar.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Acımız gerçekten büyük… Ancak, gerek 
cumartesi günü, gerek Pazar günü ifade 
ettiğim gibi; meselenin üzerine, soğuk-
kanlılığımızı yitirmeden, aklıselim dışına 
çıkmadan, infiale kapılmadan ve infiale yol 
açmadan gideceğiz. Bu saldırıyı çok dikkatli 
okumak, saldırının arkasındaki niyetleri 
çok hassas şekilde analiz etmek, tavrımızı 
da ona göre belirlemek zorundayız. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi, büyük devletler, 
böyle büyük provokatif hadiseler karşısın-
da soğukkanlılığını muhafaza edebilen, ak-
lıselimle hareket edebilen devletlerdir.
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Bir kere şunu altını çizerek ifade etmek du-
rumundayım: Biz bu saldırının altında kal-
mayız… Er ya da geç, bu alçakça saldırının 
faillerine bedelini misliyle ödetiriz. Allah’a 
hamdolsun, bunu yapacak gücümüz de 
var, irademiz de var, tecrübemiz de var… 
Ancak, tekrar ediyorum, soğukkanlı dav-
ranacak, büyük devlet refleksiyle hareket 
edecek, bizi çekmek istedikleri tuzaklara 
asla düşmeyeceğiz.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Bu saldırının 
akabinde ortaya çıkan bazı tartışmalara da 
burada açıklık getirmek istiyorum… Açık-
çası, en başta, bir hissiyatımı, bir üzüntü-
mü, samimi bir dille burada paylaşmak 
niyetindeyim… Bakınız, Türkiye’de bazı 
kesimler, uzun yıllardır terörle yaşayan, 
teröre maruz kalan bir ülke olduğumuz 
halde, maalesef belli noktalarda terörün 
tuzağına tekrar tekrar düşmekten kendile-
rini alamıyorlar.

Terörün maksadı, sadece saldırmak, bom-
ba patlatmak, masum insanları, güvenlik 
güçlerini hedef almak değildir. Terör, 
yaptığı eylemle ses getirmek ister. Terör, 
gerçekleştirdiği eylemle, toplumda korku 
oluşturmak, kaos oluşturmak ister. Terör, 
hedef aldığı canların ötesinde, onların 
üzerinden, toplumu şekillendirmek, poli-
tikaları şekillendirmek, onlara yön tayin 
etmek ister. Bomba yüklü araçları patlat-
mak, onlarca cana kıymak, terörün kullan-
dığı sadece bir araçtır, terörün sadece bir 
yönüdür. 

Terör ve terör örgütleri, asıl, o saldırının 
arkasından ortaya çıkacak manzaraya ba-

kar, o manzarayı şekillendirme durumları-
na göre kendilerini başarılı ya da başarısız 
görürler. Terör örgütü, saldırıyı gerçekleş-
tirdiğinde değil; saldırı sonrasında toplum 
korkarsa, dehşete düşerse, infiale kapılırsa, 
kaosun içine sürüklenirse, işte o zaman 
amacına ulaşır. Eğer toplum ikiye ayrılırsa, 
toplumda soru işaretleri oluşursa, hatta 
toplumun fertleri arasında bir huzursuz-
luk, bir gerilim ortamı baş gösterirse, terör 
işte o zaman hedefine vasıl olur. On yıllar-
dır terörle yaşayan bir ülke olarak, açık 
söylüyorum, bazıları, terörün bu boyutu 
üzerinde hiç durmadılar, durmak isteme-
diler.

Arşivlere dönün, bakın… Bizim hüküme-
timiz döneminde, ya da öncesinde, bu 
tür acı hadiselerin ardından, sorumluluk 
mevkiindeki kişi ya da kurumların, nasıl 
tavır takındıklarını inceleyin. Başta siyaset 
kurumu ve medya olmak üzere, açıklama-
ları, yayınları, tavırları son derece hassas 
olması gereken kesimlerin, terörün bu 
tuzağına nasıl tekrar tekrar düştüklerini 
görürsünüz. Şimdi, biz de Cumartesi günü 
meydana gelen hadisenin hemen ardın-
dan, maalesef bir kısım medya kuruluşları 
ve siyasetçiler, işte bu alçak tuzağa tekrar 
düştüler.

Bakın… Daha Reyhanlı’nın caddelerinde 
dumanlar tütüyor… Reyhanlı’nın sokakla-
rında feryatlar göğe yükseliyor… İnsanlar 
sokaklarda can mücadelesi veriyor… Daha 
o anda, henüz hiçbir şey belli değilken, 
birileri çıkıyor, sanki o saldırıyı beklermiş 
gibi, sanki böyle bir fırsatı kolluyormuş 
gibi, sorumsuzca açıklamalar yapıyor.
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Yahu bu ne aceleciliktir? Bu ne fırsatçı-
lıktır? Hele durun bir hadiseyi anlayalım. 
Hele durun, bir gözyaşlarımızı dindirelim, 
bir cenazelerimizi defnedelim. Ondan son-
ra herkes eteğindeki taşları döksün, herkes 
söyleyeceğini söylesin… Ama daha Rey-
hanlı sokaklarından kara dumanlar yükse-
lirken, tam da saldırganların istediği gibi, 
hemen suçlamalar yapmak, hemen tahrik 
oluşturmak, en hafif tabiriyle fırsatçılıktır 
ve gerçekten son derece çirkindir.

Bakın, açık açık söylüyorum: Saldırganlar, 
o iki aracı patlattıklarında, 50 cana kıydık-
larında değil; bu açıklamaları yaptırdıkla-
rında, Suriyeli mültecilere, Özgür Suriye 
Ordusu’na, Türkiye’nin Suriye politikasına 
yönelik infiali oluşturduklarında küstahça 
tebessüm ettiler. İşte asıl o zaman sevindi-
ler ve işte asıl o zaman maksat hasıl oldu 
dediler. Bunu görebilmek için illa terör 
uzmanı olmak gerekmiyor. 30 yılını terörle 
mücadele içinde geçiren bir ülkenin siya-
setçisi de, medyası da bunu artık görebil-
meli, buna göre tavır belirleyebilmeli, bu 
tuzaktan uzak kalmayı becerebilmelidir.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Ben, bu 
kürsüden de, başka platformlardan da 
Türkiye’nin Suriye politikasını, Türkiye’nin 
Suriye’deki olaylara bakışını çok net bir 
şekilde defalarca izah ettim. 10.5 yıl önce, 
İktidar görevini üstlendiğimiz andan itiba-
ren, Suriye ile ilişkileri geliştirmek, işbir-
liğini ilerletmek, özellikle ticaret hacmini 
büyütmek için samimi bir gayret içinde 
olduk. Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye 
halklarının kardeş olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak, Suriye’de refah, huzur ve 

istikrarın tesis edilmesi, Suriye ile birlikte 
bölge meselelerine çözüm aranması için 
çok samimi girişimlerde bulunduk. Kuzey 
Afrika ülkelerinde halk hareketleri başla-
dığında, aynı samimiyet içinde, Suriye re-
jimine uyarılarda, tavsiyelerde bulunduk; 
Suriye’de kanlı halk hareketlerinin olma-
ması için reformlar yapılması gerektiğini 
defaatle ifade ettik.

Dikkatinizi çekiyorum… Suriye’de olaylar 
başladığı anda bile, biz, Şam’la irtibatımı-
zı kesmedik. Son bir umut, Şam’a sürekli 
tavsiyelerimizi, uyarılarımızı ilettik. Hep 
sabırla hareket ettik, hep umutla hareket 
ettik. Bizim Şam yönetimi ile irtibatımızı 
kesmemiz, Suriye’de halk hareketlerinin 
yayılması, Suriye ordusunun da halka acı-
masızca saldırması aşamasında olmuştur. 
Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, kendi 
halkına silah doğrultan, kendi halkına zul-
meden, kendi ülkesiyle birlikte tüm bölge-
yi yangına sürüklemek isteyen bir rejimle 
bizim hiç işimiz olmaz.

Biz, zalimlerin yanında değil, her zaman 
mazlumların yanında yer alan bir ülkeyiz, 
böyle bir ülkenin hükümetiyiz. Suriye’de 
bu kanlı olaylar devam ederken, 2 yılı aş-
kın bir süredir de, olayların sona ermesi, 
halkın taleplerinin karşılanması, halkına 
zulmeden rejimin çekilmesi için girişim-
lerimizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Biz, 
Anamuhalefet Partisi gibi, çok farklı saik-
lerle, zalimin, diktatörün, eli kanlı canile-
rin yanında duranlardan değil; sadece ve 
sadece Hakk’ın yanında, mazlumun, mağ-
durun yanında duranlardan olduk.
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Türkiye’ye yakışan, sadece Hakk’ın yanın-
da durmaktır ve biz de bunu yaptık.

“Bize ne Suriye’den” diyenlere, “Bizim Suri-
ye ile ne işimiz var” diyenlere, ”Mültecilere 
neden kucak açıyoruz, yabancıları neden 
topraklarımıza alıyoruz” diyenlere bura-
dan seslenmek istiyorum… Bizim, Suriye 
politikamızın iki ana ekseni vardır: Birin-
cisi: Bölgede, barış, huzur ve istikrarın, 
Türkiye’yi çok ama çok yakından ilgilen-
dirdiğine inanıyor, kendi huzurumuz için, 
kendi iç barışımız için, kendi güvenliğimiz 
için, bölgede barış istiyoruz. Türkiye, ör-
neğin Filistin meselesine en başından iti-
baren kayıtsız kalabilirdi; görmeyebilirdi, 
duymayabilirdi, hiç ama hiç sesini çıkar-
mayabilirdi.

Türkiye, Suriye meselesine de başından 
beri kayıtsız kalabilirdi; hiçbir şey yokmuş 
gibi davranabilirdi… Ama şunu herkes 
bilsin ki bölgedeki en küçük ateş dahi, ge-
lir, Türkiye’yi bulur, Türkiye’ye dokunur. 
Türkiye bunun bedelini de geçmişte çok 
ağır ödemiştir. Filistin’e kayıtsız kalmış, 
bedelini ödemiştir. Arap ülkelerine sırtı-
nı dönmüş, bedelini çok ağır ödemiştir. 
Türkiye, bölge meselelerine yönelik kayıt-
sızlığı nedeniyle, ekonomik, diplomatik 
bedeller, hatta terör nedeniyle hayatlara 
mal olan bedeller ödemiş, ödemek zorun-
da kalmıştır.

Çok zor bir coğrafyada bulunuyoruz… Bu 
zor coğrafyada, kapıları kapatmak, duvar-
lar örmek, sorunlara kayıtsız kalmak, asla 
çözüm değildir, çözüm olmadığı da görül-
müştür. Bölgesine, dünyaya, özellikle de 

kardeşlerine kayıtsız kalan bir devlet, asla 
ve asla büyük devlet olamaz. Böyle bir dev-
letin ekonomisi büyümez. Böyle bir devle-
tin refah seviyesi artmaz. Böyle bir devletin 
saygınlığı, itibarı olmaz. Nitekim Türkiye, 
çok uzun yıllar kardeşlerine sırt çevirmiş 
şekilde yaşamış, olduğu yerde saymış, iti-
barı çok ciddi şekilde zedelenmiştir. Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Lirası’nın, 
pasaportumuzun, a-yıldızlı bayrağımızın 
küresel bir saygınlığı varsa, bu, aktif ve ba-
rışçı dış politikamızın bir eseridir.

Değerli kardeşlerim… 

Suriye politikamızın ikinci ve en önem-
li ekseni ise, insani boyuttur. Bakın, bu 
noktanın üzerinde özellikle durmak isti-
yorum… Bosna Hersek’te çok acı katliam-
lar yaşanırken, Türkiye, “Bana ne bosna 
hersek”ten deseydi, bugün Sarybosna’nın 
yüzüne bakabilir miydik? Kosova’da acı ha-
diseler yaşanırken, ”Bana ne KosoavA”dan 
deseydik, bugün Priştine’nin yüzüne ba-
kabilir miydik? Halepçe katliamı sonrası, 
Kuzey Irak’tan kaçan Kürt kardeşlerimize 
kucak açmasaydık, bugün Erbil’in yüzüne 
bakabilir miydik? “Lefkoşa’dan bana ne”, 
“Karabağ’dan bana ne”, “Bakü’den bana 
ne” deme imkanına sahip miyiz? CHP’nin, 
Boraltan Köprüsü’nde, Stalin’in ordusuna 
teslim ettiği, Türkiye’nin yanı başında kur-
şuna dizilen Azeri kardeşlerimizin acısını 
bugün bile yüreğimizde taşıyoruz.

Türkiye’ye böyle acı hatıralar, silinmesi 
zor lekeler bırakmaya hakkımız olabilir 
mi? Bir kere şunu herkesin bilmesini is-
tiyorum… AK Parti Teşkilatı’nın, bize gö-
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nül vermiş vatandaşlarımızın, 76 milyon 
aziz milletimin bilhassa şunu bilmesini 
istiyorum: Biz, Türkiye’nin çocukları için, 
dünyanın çocukları için sorumluluk yük-
lenmiş bir iktidarız. Biz, Türkiye’de ve dün-
yada, çocukların, kadınların alçakça katle-
dilmesine isyan ederek iktidara gelmiş bir 
kadroyuz, böyle bir hareketiz.

Çocuklar katledilirken susacaksak, o za-
man AK Parti’ye ne gerek var? Kapımızı 
çalan misafirlere kapıyı kapatacaksak, o 
zaman bu harekete ne ihtiyaç var? Bunu 
zaten CHP yeterince yaptı ve yapıyor. 
MHP, diğer statüko partileri bunu tarihle-
ri boyunca yaptılar ve yapıyorlar. Biz AK 
Parti’yiz, biz farklıyız… Bizim siyasetimiz-
de vicdan var, bizim dış politikamızda kalp 
var, vicdan var, akıl var. 

AK Parti, milletin kurduğu, milletin isti-
kamet çizdiği bir partidir. Bu millet misa-
firperverdir. Bu millet, mazlumun ve mağ-
durun yanındadır. Bu millet, her zaman 
Hakk’ın yanındadır. Öyleyse biz de misafir-
perver olacağız, mazlumun yanında dura-
cağız, sonuna kadar da hakkı savunacağız. 
Önceki gün de söyledim… Suriye’de her 
gün onlarca bebek katlediliyor… Suriye’de 
her gün onlarca masum kadın katlediliyor, 
tecavüze uğruyor…

Suriye’den bize ne diyenler, acaba çocukla-
rının yüzüne nasıl bakabiliyorlar? Suriyeli 
mülteciler gitsin diyenler, acaba komşu-
larının yüzüne nasıl bakabiliyor? Türkiye 
Suriye ile ilgilenmesin diyenler, acaba 
vicdanlarına bunu nasıl izah edebiliyor? 
Biz ırkçı bir millet değiliz. Biz bencil bir 

millet değiliz. Bizi büyük bir millet yapan, 
zor zamanlarda mazlumların yanında 
durmamızdır. Kim ne derse desin, hakkı 
savunmaya, mazlumun yanında durmaya 
devam edeceğiz.

Evet… Tekrar ediyorum… Annesinin kar-
nındaki gibi büzülmüş yatan, 2 bacağı 
kopmuş, minicik bedeninin yarısı yanmış 
yatan o bebekleri görmezden geleceği-
me, siyaseti bırakır, çeker giderim… Biz 
Türkiye’nin bebekleri için, dünyanın 
bebekleri için siyaset yapıyoruz… Onları 
görmeyeceksek, duymayacaksak, onlar-
dan yüz çevireceksek, siyaset yapmanın 
hiç ama hiç anlamı yok. Biz hesap gününe 
inanan bir kadroyuz… Hesabımızı alnımı-
zın akıyla verebilmek için de, Türkiye’nin, 
dünyanın mazlumları için, bebekleri için 
sesimizi yükseltmeye, onlar için çırpınma-
ya devam edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Bakınız, burada ülkemiz adına, milletimiz 
adına, demokrasimiz adına çok çok önemli 
bir hususu da dikkatlerinize sunmak isti-
yorum… Türkiye, 1950 yılında, demokra-
siye adımını attığı andan itibaren, Cumhu-
riyet Halk Partisi, egemenliğin kaynağını 
halkta aramak yerine, her zaman başka 
yerlerde aradı ve sırtını başka yerlere daya-
dı. Halktan teveccüh göremeyen CHP, ola-
ğanüstü durumları, müdahaleleri kendisi 
için bir fırsata çevirme gayreti içinde oldu.

10.5 yıllık iktidarımız sürecinde de 
CHP’nin bu arayışlarına defalarca şahit 
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olduk. Seçim sandığında başarı göstere-
meyen CHP, demokrasi dışı yöntem ve 
odaklardan medet umarak, kaostan medet 
umarak, buradan fırsat devşirmenin gayre-
ti ve cüreti içinde oldu. Yeni genel başkanın 
yönetiminde, CHP’nin bu arayışının, çok 
farklı ama çok tehlikeli mecralara sürük-
lendiğini görüyoruz.

“Sokak sokak direniş çağrısı” yapan, çözüm 
sürecini dahi bir ayrışma fırsatı olarak 
gören, Alevi vatandaşlarımızı sürekli tah-
rik eden CHP Genel Başkanı, şu anda da, 
Suriye’nin kanlı rejimine koşulsuz destek 
vererek, çok tehlikeli bir oyun oynuyor. 
Açık açık söylüyorum: CHP Genel Başkanı, 
Türkiye’nin düşmanlarıyla, Reyhanlı’yı 
kana boyayan canilerle aynı fotoğraf kare-
sinde bulunmak, onların değirmenine su 
taşımak gibi vahim bir hata yapıyor. CHP 
Genel Başkanı, en kanlı terör örgütlerine 
karşı sessiz ve tepkisiz kalmak gibi, adeta 
onları yüreklendirmek gibi bir tavrın içine 
giriyor.

Biraz önce de ifade ettim: Daha Reyhanlı’da 
kara bulutlar dağılmadan, çıktılar, hükü-
meti suçlayan, Suriye politikasını eleştiren 
sorumsuzca açıklamalar yaptılar. Adeta, 
suçun üzerini örten, saldırganları kollayan, 
saldırıyı çok başka yerlere çekmeye çalışan 
bir tavrın içine girdiler. Buradan CHP Yö-
netimine sesleniyorum… Buradan, CHP’ye 
gönül veren kardeşlerime sesleniyorum… 
CHP Genel Başkanı’na, ateşle oynadığını, 
topluma, siyasete ve demokrasiye çok ağır 
zarar verecek bir tavır içinde olduğunu lüt-
fen hatırlatsınlar ve onu uyarsınlar.

Bakın… Türkiye, en basit meselelerde dahi, 
ağır gerilimler yaşayan, ayrışmalar yaşa-
yan bir ülke haline getirilmek isteniyor. 
Arkasına halkı alıp muhalefet yapamayan, 
CHP, MHP gibi partiler, bu gerilimi, bu 
ayrışmayı körükleyerek, kaos ortamına 
zemin hazırlayarak, buradan medet umu-
yor, buradan fırsat kolluyorlar. Biz, CHP ve 
MHP Yönetimi ile, onların seçmenlerini, 
onların gönüldaşlarını hep ayrı tuttuk.

Kime oy vermiş, kime gönül vermiş olursa 
olsun, 76 milyonun tamamına buradan 
sesleniyorum… Muhalefet tarafından tır-
mandırılan gerilime lütfen prim vermeyin. 
Bölücü, ayrıştırıcı dil, üslup ve tavırlara 
asla aldanmayın. Terörün, Türkiye düş-
manlarının ekmeğine yağ sürecek açıkla-
ma ve yayınlara karşı lütfen dikkatli olun. 
Yalanlar, iftiralar, düzmece senaryolar 
üzerinden üretilen tahriklere gelmeyin, bu 
tuzaklara düşmeyin.

Demokrasilerde, her meselenin müzakere 
ve çözüm yeri Meclis’tir. Dikkat edin, so-
kak değil, Meclis’tir. Meclis’in dışına çıkarı-
lan, sokağa taşınan her mesele, Türkiye’nin 
de, demokrasinin de aleyhinedir. 76 
milyon vatandaşımın her birinden tekrar 
tekrar rica ediyorum… Bu gerilim tuzağına 
düşmeyin, tahriklere aldanmayın, soğuk-
kanlılıktan asla taviz vermeyin. Tartışmak, 
ayrışmak, gerilim hatları oluşturmak, dik-
kat edin, teröristleri, saldırganları, Türkiye 
düşmanlarını sevindirir. Biz onları sevin-
dirmeyeceğiz. Biz, bir olacağız, diri olaca-
ğız, Allah’ın izniyle her zamankinden çok 
daha fazla diri olacağız. İnşallah bu acıları 
aşacağız. İnşallah Reyhanlı’daki yaraları 
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saracak, Reyhanlı’yı çok daha güçlü şekil-
de inşa edeceğiz. Düşmana inat, kenetlene-
cek, kucaklaşacak, düşmanı değil, dostları-
mızı, kardeşlerimizi sevindireceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Acımız, hüznümüz ne kadar ağır olsa 
da, bugün, milletçe, buruk bir sevinci 
de hep birlikte yaşıyoruz. Evet… Bugün, 
Türkiye’de tarihe tanıklık ediyor, büyüyen, 
güçlenen Türkiye yolunda çok önemli bir 
aşamaya geçiyoruz.

Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, Türkiye’nin 
Uluslararası Para Fonu’na olan 400 milyon 
dolar borcunun ödenmesi amacıyla, Mer-
kez Bankamıza talimatı verdi. Merkez Ban-
kamız, Avrupa ve Amerika’daki hesaplara, 
bu borcu aktarmaya başladı. Böylece Türki-
ye, uzun bir aranın ardından, Uluslararası 
Para Fonu’na olan borcunu ödedi, sıfırladı, 
bu borcu kapattı. Bu güzel gelişmenin, bu 
sevindirici haberin, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Evet… Türkiye, 11 Mart 1947’de, IMF’nin 
faaliyete başlamasından hemen 10 gün 
sonra, 43 milyon dolarlık kota ile fona 
üye olmuştu. IMF’den ilk borç, 1961 yı-
lında yapılan bir Stand By anlaşmasıyla, 
Cemal Gürsel Hükümeti tarafından alın-
mıştı. 1961’den bugüne kadar, IMF ile 19 
Stand By anlaşması yapıldı ve toplamda, 
56.5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. 
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na olan 

borcu, 2001 krizi sonrasında rekor bir dü-
zeye ulaştı ve o günün rakamlarıyla 23.5 
milyar dolara yükseldi.

O günleri hatırlayın… Her ay, IMF heyetleri 
Türkiye’ye geliyor, heyetin incelemeleri 
büyük olay oluyordu. İş dünyası, piyasa-
lar, esnaf, çiftçi, hatta sokaktaki vatandaş, 
IMF’den gelecek haberlere, heyetlerin 
görüşmelerine göre pozisyon belirliyordu. 
Dönemin DSP, MHP, ANAP Hükümeti, 
IMF’den borç alabilmek için, ciddi tavizler-
de, ciddi taahhütlerde bulunmak zorunda 
kalıyordu.

AK Parti’yle birlikte biz bu süreci sonlan-
dırdık. AK Parti Hükümetleri olarak, ilk 
günden itibaren bu borcu düzenli olarak 
geri ödedik. 23.5 milyar dolardan aldığı-
mız borcu, en son 14 Şubat’ta 400 milyon 
dolara kadar indirmiştik. Bugün de, 400 
milyon doların ödeme talimatını verdik 
ve artık bu borcu sıfırladık. Şu anda, artık, 
IMF’ye borcu olan bir ülke değiliz; tam 
tersine, IMF’ye borç vermek için müzake-
reler yürüten bir ülkeyiz. Rabbim, inşallah 
bizlere o günleri tekrar yaşatmasın, bizleri 
IMF önünde borç beklentisi içinde bir ülke 
konumuna düşürmesin.

İhtiyacımız olan borcu, Türkiye ve dünya 
piyasalarından tarihî seviyede düşük faiz 
oranlarıyla almak suretiyle, mali disiplini 
ve para politikalarını muhafaza etmek su-
retiyle, Türkiye’nin o günlere geri dönme-
sine asla mahal vermeyeceğiz. Bugün Tür-
kiye için, Türkiye ekonomisi için gerçekten 
önemli bir gün. Bugün, Türkiye, yeni bir 
aşamaya, yeni bir kulvara geçiyor. Bu yeni 
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dönemin de hayırlara vesile olmasını di-
liyor; bu güzel gelişmenin tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Grup Toplantımızın ardından, bugün, 
beraberimizdeki heyetle Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Başkenti Washington’a hare-
ket edecek, orada resmî temaslarda bulu-
nacağız. Perşembe günü, öncelikle, Başkan 
Obama ile görüşmemiz olacak, ardından 
bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Öğle 
saatlerinde ise, ABD Başkan Yardımcısı Sa-
yın Biden ve Dışişleri Bakanı Sayın Kerry 
tarafından heyetimize verilen yemeğe 
iştirak edeceğiz. Aynı gün akşam, Beyaz 
Saray’da özel bir akşam yemeğinde, Sayın 
Obama ile tekrar bir araya geleceğiz.

Washington’da, Temsilciler Meclisi Baş-
kanı Sayın Boehner ile, bir grup işadamıy-
la, Türk Toplumu Temsilcileriyle de bir 
araya gelecek ve görüşmeler yapacağız. 
Brookings Enstitüsü ve SETA Washing-
ton Ofisi’nin düzenlediği toplantılara da 
iştirak ederek Washington programımızı 
tamamlayacağız. Washington’da, 1 tam 
gün boyunca yapacağımız resmî temaslar-
da, Türkiye ABD ilişkilerini, Suriye başta 
olmak üzere bölgesel meseleleri, özellikle 
de ekonomik ilişkilerimizi etraf lıca ele 
alacağız, ardından Kaliforniya’daki silikon 
vadisin ziyaret edeceğiz.

Bu temaslarımızın, ülkemiz için, bölgemiz 
için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 
Sizlere, Meclis çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Tekrar görüşmek, tekrar kavuş-

mak umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun diyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızın açılışında sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırla ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı, 
demokrasimiz açısından son derece önem-
li, aynı zamanda hüzünlü bir yıldönümü-
nün hemen öncesinde gerçekleştiriyoruz. 
Hatırlayacağınız gibi, 27 Mayıs 1960’ta, 
milletin tercihiyle işbaşına gelmiş Demok-
rat Parti Hükümeti, anti demokratik bir 
müdahale yoluyla iktidardan uzaklaştırıl-
dı; tartışmalı bir yargı sürecinin ardından 
da Hükümetin Başbakanı ile iki bakanı 
idam edildi. Demokrasimize, dolayısıyla 
ülkemize ve milletimize yönelik bu karan-
lık müdahalenin 53’üncü sene-i devriye-
sinde, Adnan Menderes, Hasan Polatkan 
ve Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez daha rah-
metle, minnetle yad ediyoruz.

Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, 
iktidar mesuliyetini üstlendikleri 10 yıl 
boyunca, Türkiye’ye gerçekten çok büyük 
hizmetler yapmış, çok büyük eserler ka-
zandırmışlardı. Bunun ötesinde, Mende-
res Hükümeti, meşruiyetini milletten alan, 
sırtını sadece millete dayayan, milletin 
belirlediği istikamette ilerleyen bir Hükü-
met olarak, dönemini aydınlattığı kadar, 
Türkiye’nin bugünlerine ve geleceğine de 
ışık tutmuştu. Menderes ve arkadaşlarının 
idamıyla, aslında, Türkiye’de halka, ida-
recilere ve siyasetçilere, “Çizgiyi aşmayın, 
çizgiyi aşanın hali böyle olur” mesajı veril-
mişti.

Ancak, Türkiye’de demokrasi mücadelesi, 
bu tehditlere, bu saldırılara, bu korkutma-
lara, süreç içindeki başka müdahalelere; 
deyim yerindeyse, hizaya getirme çabaları-
na rağmen 53 yıl boyunca kararlılıkla iler-
ledi ve hamdolsun bugünlere ulaştı. Bakın, 
burada 27 Mayıs müdahalesinin sene-i 
devriyesinde, önemli bir hususu özellikle 
hatırlatmak istiyorum…

Değerli arkadaşlarım… 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 26 Mayıs 2013
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Bugünümüz, yaşadığımız an, geçmişin, 
yani tarihin bir sonucudur. Tarihin, belli 
bir mukadderat içindeki seyri, bizi bu-
günlere ulaştırmıştır. Bunun yanında, 
tarih, iyilerin ve kötülerin mücadelesini 
analiz etmemizi, doğru şekilde yorumla-
yıp, elde ettiğimiz tecrübe ile hatalardan 
kaçınmamızı sağlayan birikimdir. Yaşan-
mış olan, her bir acı-tatlı olay, eğer iyi 
değerlendirilebilir-se, bugün için çok de-
ğerli bir hazinedir, çok değerli bir derstir.

Merhum Akif ’in de ifade ettiği gibi, tarih, 
eğer ders alınmazsa tekerrür eder. Ama 
kendisinden ders çıkarılmış, iyi yorumlan-
mış, iyi analiz edilmiş bir tarih, yaşanmış 
hataların tekrar tekrar yaşanmasını önle-
mek için çok anlamlı bir araçtır. Bakınız… 
Biz, yakın tarihimizdeki, Cumhuriyet 
tarihimizdeki, özellikle de demokrasi tari-
himizdeki bir takım olayları tekrar tekrar 
hatırlatınca, birileri bundan ciddi şekilde 
rahatsız oluyorlar. Ancak, bizim, tarihi ha-
tırlatıyor olmamızdan rahatsız olanlar, ne 
hikmetse, o yakın tarihin tekerrür etmesi 
için de ellerinden geleni yapıyorlar.

Bize “Tarihi bırak, bugüne gel” diye çağrı 
yapanlar, ne yazık ki kendileri, tarihteki 
köhnemiş zihniyetlerini terk edip, bugün-
lere gelme kabiliyetini gösteremiyorlar. 
Şunu herkesin bilmesini isterim… 27 Ma-
yıs müdahalesi, yaşanmış, olmuş, bitmiş, 
tarihte kalmış bir hadise değil, bugünü de 
geleceği de doğrudan etkileyen çok acı bir 
hadisedir. 27 Mayıs, 53 yıl boyunca demok-
rasinin çektiği sancıların, bugün demok-
rasinin çektiği sancıların en net şekilde 
izahıdır. 27 Mayıs unutulursa, 27 Mayıs 

müdahalesi etraf lıca analiz edilemezse, 
bugünü anlamak, geleceği şekillendirmek 
asla mümkün olamaz.

Değerli arkadaşlarım… 

1950 öncesinde, Tek Parti CHP iktidarı yö-
netiminde, Türkiye her alanda çok ağır acı-
lar, çok ağır zulümler yaşadı ve çok büyük 
bedeller ödemek zorunda kaldı. İdareye ve 
siyasete nasıl bir zihniyetin hakim olduğu-
nu milletçe hepimiz çok iyi biliyoruz… Ül-
keyi idare edenler, sorumluluk mevkiinde 
olanlar, milletin gayri mümeyyiz olduğunu, 
yani, milletin, iyi ile kötüyü birbirinden ayı-
racak kabiliyete sahip olmadığını düşünü-
yor; iyi ve kötüye kendileri karar veriyordu.

Değişim ve ilerleme, milletin arzu ve talep-
leri doğrultusunda değil, tabii mecrasında 
değil, tepeden inmeci bir anlayışla empoze 
ediliyor; bu dayatmalar millet üzerinde ağır 
bir zulüm olarak kendisini belli ediyordu. 
Millet iradesinin hiçbir kıymeti harbiyesi 
yoktu. Milletin fikrinin, tercihlerinin, de-
ğerlerinin, ihtiyaç ve taleplerinin hiçbir de-
ğeri, önemi yoktu. Yüksek makamları işgal 
eden zevat, millet adına düşünüyor, millet 
adına tercihte bulunuyor, güya millet adına 
karar verip, millete rağmen bu kararları uy-
guluyordu.

1950 seçimleri, işte, milletin, bu dayatmaya, 
bu tek tipçi zihniyete, bu zulme karşı de-
mokratik bir başkaldırısı şeklinde tezahür 
etmiştir. Millet, Demokrat Partiyi seçmekle 
kalmamış, 10 yıl boyunca da hizmetlerini, 
eserlerini, tercihlerini takdir etmiş, 10 yıl 
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boyunca Demokrat Parti’ye teveccüh göster-
miştir.

Şunun özellikle bilinmesini istiyorum… 
Milletin, Demokrat Parti’yi tercihi karşısın-
da, statüko, kendisini değiştirmek yerine, 
kendisini sorgulamak yerine, hem De-
mokrat Parti’yi, hem demokrasiyi, hem de 
milleti hizaya getirmeyi bir yöntem olarak 
seçmiştir. Maalesef, bu yöntem 27 Mayıs 
sonrasında da tekrarlanmış, 12 Mart’ta, 
12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, demokrasiyi ve 
milleti, tırnak içinde söylüyorum, hizaya 
getirmek için müdahaleler yapılmıştır.

Evet… 27 Mayıs son derece önemlidir… 
27 Mayıs’ı hatırlamak ve hatırlatmak son 
derece önemlidir… Zira 27 Mayıs ruhu, 
12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta tek-
rar tekrar hortlamıştır. 27 Mayıs ruhu, 
AK Parti’nin iktidar olduğu son 10.5 yıl 
içinde defalarca hortlatılmak istenmiştir. 
Aradan 53 yıl geçmiş olmasına rağmen, 
27 Mayıs’taki o müdahaleci ruh, o tek tipçi 
ve dayatmacı zihniyet, bugün dahi varlık 
gösterebiliyor. Bugün dahi milleti, milletin 
zihniyetini, milletin tercihlerini aşağılayan 
bir zihniyet hükmünü idame ettirebiliyor.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Tek 
Parti döneminin mirasını ve zihniyetini 
üzerinde taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi, 
53 yıl önce, 27 Mayıs müdahalesine nasıl 
çanak tuttuysa, müdahalecileri nasıl alkış-
ladıysa, bugün de zaman zaman müdaha-
lelere çanak tuttu, müdahaleler için zemin 
hazırlama gayreti içinde oldu, hatta aleni 
şekilde müdahale çağrılarında bulundu.

Geride bıraktığımız 10.5 yılı şöyle bir gözü-
nüzün önünden geçirin… AK Parti, girdiği 
her seçimden birinci parti olarak çıkarken, 
her seçimde artan bir oy oranına mazhar 
olurken; muhalefet, çareyi hep başka yer-
lerde aradı. Müdahale senaryolarından 
medet umdular… Müdahale tertiplerine 
göz yumdular, hatta bu tertiplere sahip 
çıktılar, sahip çıkıyorlar. “Ordu göreve” 
diyecek kadar akıl ve izanlarını yitirdiler, 
müdahaleye açık çağrılar yaptılar. Hukuku 
zorlayarak, Yüksek Yargı Kurumlarını etki 
ve baskı altına alarak partimizin kapatıl-
ması girişimlerine çanak tuttular.

Çıkardığımız kanunların iptal edilmesi, 
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin sabote 
edilmesi gibi, hukuku zorlayan, hukuku 
ayaklar altına alan girişimlere imza attılar. 
Kanlı bir takım eylemler tertip edildi, be-
deli partimize ödetilmek istendi ve burada 
da muhalefet, bu eylemlerin tertipçilerine 
kucak açtı, onların avukatlığını üstlenecek 
kadar akıl ve vicdanı devre dışı bıraktı. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
tüm bu senaryoları, bu tertipleri, bu hu-
kuksuzlukları aştık. Sadece Allah’a güven-
dik, milletimize güvendik, gücümüzü ve 
meşruiyetimizi milletimizden aldık ve tüm 
bu tezgahları bozduk, alt üst ettik.

Değerli arkadaşlarım…

İçinden geçtiğimiz süreci, işte bu ruh ve 
bu psikoloji ışığında değerlendirmemiz 
gerekiyor. Bakın… Muhalefet şu anda çok 
büyük bir çaresizlik, çok büyük bir acziyet 
yaşıyor… Hiçbir konuda politika üretmi-
yorlar. Hiçbir sorun konusunda, ayakları 
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yere basan, yaraya merhem olacak çare 
sunamıyorlar. Türkiye’nin hiçbir güncel 
meselesini, acil meselesini gündemlerine 
almıyorlar. Hiçbir vizyona, hiçbir hedefe, 
plan ve programa sahip değiller.

Kendileri değişmiyorlar, değişmek istemi-
yorlar; Türkiye’nin değişmemesi için de el-
lerinden geleni yapıyorlar. 53 yıldır, sadece 
olağanüstü durumlarda iktidar olabildiler. 
Bütün bu olağanüstü, olağan dışı durum-
ları biz inşallah geri gelmemek üzere 
Türkiye’nin gündeminden çıkardık. Müda-
halelerden medet umuyorlardı, müdahale 
dönemlerini tamamen kapatıyoruz. Terör-
le, anarşiyle, provokasyonlarla siyasetin 
dizayn edilmesinden medet umuyorlardı; 
bu kapıları da kapattık. Türkiye’de, meş-
ruiyetin kaynağı millettir dedik ve millet 
egemenliğini çok güçlü şekilde tesis ettik.

Şunu artık herkes bilmeli: Türkiye’de ikti-
dara gelmenin, Hükümet etmenin yegane 
yolu, sandıktır… Sandık dışında yol ara-
yanlar, yöntem arayanlar, sandığın dışında 
merkezlerden medet umanlar, bu ülkede 
artık başarılı olamazlar, hedeflerine ula-
şamazlar. İşte, bizdeki muhalefet şu anda 
böyle bir çıkmazı, böyle bir çaresizliği ya-
şıyor… Tutundukları tüm dallar ellerinde 
kaldı. Medet umdukları tüm odaklar onları 
hayal kırıklığına uğrattı. Umut besledikleri 
dağlara karlar yağdı. Ama muhalefet, san-
dıkta yarışmayı, centilmence bir rekabeti, 
demokratik bir mücadeleyi bugün dahi içi-
ne sindiremiyor, bugün dahi kabullenemi-
yor. Acziyet içinde, çaresiz bir ruh haliyle, 
muhalefet, Türkiye’yi bir kaosa sürükleme-

yi, bu kaostan kendisi için rant sağlamayı 
siyaset olarak tercih ediyor.

Dikkat edin… Şu anda, CHP Genel Başkanı 
da, MHP Genel Başkanı da, her fırsatta bu 
acziyeti, bu çaresizliği aleni şekilde sergili-
yorlar. Adeta kapana kısılmış bir haldeler, 
çıkış yolu arıyorlar; ama bu çıkış yollarını 
demokrasi içinde değil, demokrasinin 
dışında bulmaya çalışıyorlar. Topluma 
gerilim pompalayarak, toplumu kamplara 
ayırarak, fay hatlarında gerilimi artırarak, 
buradan bir çıkış bulabilir miyiz diye çırpı-
nıyorlar.

Muhalefet Genel Başkanları, bu çaresizlik 
içinde, bu acziyet içinde, gözü dönmüş bir 
şekilde, aklı, mantığı, fikir, vicdan ve iz’anı, 
şu anda tamamen yedeğe almış durumda-
lar. Ne söylediklerini duyamayacak kadar 
acziyet içindeler. Ne yaptıklarını anlaya-
mayacak, idrak edemeyecek kadar çaresiz-
lik içindeler. Nasıl bir yolda yürüdüklerini, 
nasıl tehlikeli oyunlar oynadıklarını göre-
meyecek kadar akıl tutulması içindeler.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… 2010 
yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir 
kaset skandalı yaşandı, dönemin Genel 
Başkanı gitti, tam 3 yıl önce, 22 Mayıs 
2010’da, şu andaki Genel Başkan o maka-
ma getirildi. Daha o makama gelmeden, 
CHP Genel Başkanı olmadan, yalan söy-
lemeye ve çark etmeye başladı. “Ben aday 
olmayacağım” dedi, hemen arkasından 
çıkıp adayım dedi. Genel Başkan oldu, 
kürsüye ilk kez çıktı, son derece seviyesiz, 
son derece kalitesiz bir dil ve üslupla hitap 
etmeye başladı. Arka arkaya defalarca çark 
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etti. Ayaküstü defalarca yalan söyledi. De-
falarca gaf yaptı, hata yaptı.

2 seçime girdi… Birinde oy bile kullanama-
dı. Her 2 seçimden de başarısızlıkla çıktı. 
Acemi dedik… Tecrübesiz dedik… Zaman-
la olgunlaşır, zamanla siyaseti öğrenir, Ge-
nel Başkanlığı öğrenir dedik. İnanın, ara-
dan 3 yıl geçti, ama CHP’nin bu yeni Genel 
Başkanı bir arpa boyu dahi yol kat etmedi. 
22 Mayıs 2010’da, kürsüye çıktığında nasıl 
bir acemilik, nasıl bir şaşkınlık içindeyse, 
aradan 3 yıl geçmesine rağmen bugün de 
aynı acemilik, aynı şaşkınlık içinde.

Şunu burada samimiyetle ifade edece-
ğim… Biz, böyle bir aceminin CHP’nin Ge-
nel Başkanlık koltuğunda oturmasını, AK 
Parti için her zaman büyük bir talih olarak 
gördük. Biz bunu defalarca söyledik… Bu 
zat o makamda olduğu sürece, AK Parti her 
seçimden zaferle çıkar, her seçimden oy-
larını artırarak çıkar. Ama iş öyle bir hale 
geldi ki Bu zat, sadece CHP’ye değil, artık 
Türkiye’ye de zarar vermeye, Türkiye’nin 
de imajını zedelemeye başladı. Çaresizlik 
ve acziyet içinde, bu zat, Türkiye’nin, Tür-
kiye siyasetinin, Türkiye demokrasisinin 
imajına lekeler sürmeye başladı.

Şunu bütün kalbimle söylüyorum… Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet 
Partisi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda düş-
tüğü içler acısı durum, CHP kadar, CHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim kadar, bu ülke-
nin vatandaşları olarak bizi de üzmüş, bizi 
de yaralamıştır. Rakibimiz de olsa, muhale-
fet de olsa, CHP’nin Genel Başkanı da olsa, 
Türkiye’nin bir siyasi partisinin bu hallere 

düşürülmüş olması üzüntü vericidir, inci-
ticidir, yaralayıcıdır.

Bakın, 3 yıldır, CHP Genel Başkanı’na, 
nerede nasıl konuşacağını, ne konuşa-
cağını, nasıl bir dil ve üslupla konuşaca-
ğını defalarca izah ettik. CHP’nin Genel 
Başkanı, nerede nasıl konuşulacağını, 
nasıl davranılacağını öğrenemediği gibi, 
maalesef yanındaki monşerler de, yanın-
daki danışmanlar da bunu öğrenemedi ve 
öğretemediler. Mavi Marmara olayında, 
kendi ülkesinin yanında durmak yerine, 
saldırganların yanında yer aldı ve gülünç 
duruma düştü.

Güney Afrika’da, Filistin meselesiyle 
Türkiye’nin terör meselesini aynı kefeye 
koyan bildiriye imza attı, gülünç duru-
ma düştü. Portekiz’de, kendi ülkesinin 
ekonomisini çarpıtarak anlattı, gülünç 
duruma düştü .  İşte  en son ,  Avrupa 
Parlamentosu’nda, kendi ülkesinin Başba-
kanına ağıza alınmayacak ifadeler kullandı 
ve hem gülünç, hem de çok acıklı bir duru-
ma düştü. CHP Genel Başkanı’nın düştüğü 
durum o kadar vahim, o kadar acıklı ki 
dikkat edin, Avrupa Parlamentosu Sosya-
list Grup Başkanı bile bu ithamlara, bu ha-
karetlere tahammül edemiyor ve kendisini 
geri çeviriyor. Randevu vermiyor.

Yurt dışına gidip, kendi ülkesinin Başbaka-
nı için katil sıfatını kullanan birine, nerede 
olursa olsun, zavallı gözüyle bakılır. bu 
zata sadece zavallı gözüyle bakmadılar, 
o zavallıyı, son derece haklı olarak, oda-
larının kapısından da geri çevirdiler. Biz 
elbette bu zatın seviyesine düşmeyeceğiz. 
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Biz elbette, bu zavallı hezeyanları ciddiye 
alıp cevap vermeyeceğiz. Ama yargıda, bu 
ahlak dışı durumun hesabını da sonuna 
kadar takip edeceğiz.

Çıkıyor, son derece ahlaksızca, “Esed’le Er-
doğan arasında ton farkı var” diyor… Ama 
CHP’lilerin, milletimizle çektirdiklerinden 
çok daha fazla, Esed’le çekilmiş hatıra 
fotoğrafları var. CHP’nin milletvekilleri, 
Diyarbakır’dan çok Şam’a gittiler, Esed’le 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. Biz, terör mese-
lesini çözmek için heyet istediğimizde gel-
mediler, fakat Şam’a gidip, Esed’i defalarca 
ziyaret etmekte hiçbir beis görmediler.

Şimdi bu Genel Başkan çıkıyor, utanma-
dan, sıkılmadan, ahlaksızca ve terbiyesiz-
ce, bizi Esed’le kıyaslıyor, üstelik bunu da 
Avrupa Parlamentosu’nda yapıyor. Ortaya 
çıkan manzara utanç verici bir manzara-
dır… Ortaya çıkan manzara, CHP adına son 
derece talihsiz bir manzaradır. CHP Genel 
Başkanı, sadece CHP’yi küçük düşürmekle 
kalmamış, CHP seçmenine de çok büyük 
haksızlık yapmıştır.

Burada şunu da söylemek durumunda-
yım… Bakın, Suriye’de kanlı saldırılar baş-
ladığı andan itibaren, ben de, arkadaşlarım 
da bir atasözünü defalarca hatırlattık… 
Kurda merhamet, kuzuya zulümdür… 
CHP Genel Başkanı, Suriye’deki özgürlük 
hareketini, halk hareketini, halkın meşru 
taleplerini eleştirerek, bunları terör olarak 
nitelendirerek, sığınmacılara karşı kış-
kırtmalar yaparak kurda merhamet etmiş, 
zalim Esed’e her fırsatta destek çıkmıştır.

Suriye meselesinde, CHP’nin tavrı asla ve 
asla tarafsızlık değildir. CHP, aleni şekil-
de, utanmadan, sıkılmadan gayri meşru 
rejimin yanında yer almış, zalim bir dik-
tatörün tarafını tutmuştur. Tarih boyunca 
nasıl her zaman diktatörlerin, zalimlerin 
yanında yer aldıysa, CHP, bugün de dikta-
törlerin, zalimlerin yanında yerini almış, 
aynı fotoğraf karesine girmiştir.

CHP, AK Parti’yle sandıkta rekabet edemez 
ve edemeyecek. Çünkü bunların milletle 
en küçük bir irtibatları yok. Milletle irtiba-
tı olmayanlar, Silivri’yle, DHKP-C ile, İşçi 
Partisi’yle; bunlar da yetmezmiş gibi, zalim 
Esed’le, onun kanlı çeteleriyle irtibat ku-
rarlar. Dedim ya, orduyu göreve çağırdılar, 
olmadı… Hukukun arkasına dolandılar, 
olmadı… Yalan, iftira, itham, yine olmadı…

Şu anda, terör örgütlerinden, terör eylem-
lerinden, eli kanlı zalimlerden, onların 
istihbarat örgütlerinden medet umar hale 
geldiler. Reyhanlı’daki acı hadiseyi nasıl 
kaşıdıklarına lütfen dikkat edin… Suçu 
örtmek, suçluları kollamak, hadiseyi çar-
pıtmak için ilk andan itibaren ellerinden 
geleni yaptılar ve halen de yapıyorlar. 
Hem kendileri, hem yandaşları, Reyhanlı 
hadisesi üzerinden kışkırtma oluşturmak, 
bu yolla ESED ve yandaşlarına imkan tanı-
mak için canla başla mücadele ediyorlar.

Reyhanlılı, Hataylı kardeşlerimin, 76 mil-
yon aziz milletimin, CHP’nin bu son dere-
ce tehlikeli oyunu karşısında sağduyulu 
olmalarını özellikle rica ediyorum. Çare-
sizlik, acziyet ve zavallılık içindeki CHP 
Genel Başkanı, son çare olarak kışkırtma 
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dalına tutundu. Bütün bu kışkırtmalara 
karşı, bu ayrımcı, ayrıştırıcı siyasete karşı 
milletimin uyanık olmasını rica ediyorum.

Şundan emin olunuz: Güvenlik güçlerimiz, 
istihbarat birimlerimiz, son derece dikkat-
li, kararlı ve koordineli şekilde çalışmala-
rını sürdürüyorlar. Reyhanlı’da maalesef 
saldırı engellenememiştir; bunun da soruş-
turması zaten yapılıyor… Ancak, güvenlik 
güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizin 
çalışmaları sayesinde, onlarca eylem, 
gerçekleşmeden etkisiz hale getirilmiştir. 
Reyhanlı saldırısını yapanlar ve bu tertibin 
içinde yer alanlar tek tek tespit edilmiş, ya-
kalanmış ve yargıya teslim edilmiştir.

Güvenlik ve istihbarat birimlerimizi za-
afa uğratacak hiçbir sorumsuzluğa izin 
vermeyiz. Sosyal medya üzerinden sürdü-
rülen psikolojik operasyonlara karşı da 
son derece dikkatliyiz. Buradan, ekranları 
başında bizleri izleyen vatandaşlarıma ses-
leniyorum… Buradan, 76 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyo-
rum… Muhalefetin gerilim politikalarına 
asla prim vermeyin. Muhalefetin, özellikle 
de, mezhep temelli kışkırtmalarına asla ve 
asla prim vermeyin.

Hangi partiye oy vermiş, hangi partiye 
gönül vermiş olursa olsun; hangi inanca, 
hangi mezhebe mensup olursa olsun, her 
bir vatandaşımın sabırlı, soğukkanlı dav-
ranmasını; hadiseleri aklıselimle değer-
lendirmesini rica ediyorum. Reyhanlı’da, 
Hatay’da, diğer 80 vilayetimizde, her bir 
ilçemizde, vatandaşlarımızın, kışkırtmala-
ra, tahriklere, yalan haberlere, psikolojik 

operasyonlara karşı dikkatli ve hassas ol-
masını rica ediyorum.

İnşallah biz de yarın Reyhanlı’ya gidecek, 
başsağlığı ve geçmiş olsun temennileri-
mizi orada kardeşlerimize bir de ru-be-ru 
ileteceğiz. Hadise anından itibaren zaten 
bakanlarımız, milletvekillerimiz Reyhanlı 
ve Hatay’ı yalnız bırakmadılar. Cumhur-
başkanımız gittiler, yerinde incelemeler 
yaptılar. Biz de yarın gidecek, hem çalış-
maları yerinde görecek, hem de inşallah 
oradaki kardeşlerimizle dertleşeceğiz.

Reyhanlı ve Hatay’da İnşallah Türkiye’nin 
birliği adına, dirliği adına, kardeşliği adı-
na en güzel fotoğrafı, en güzel mesajları 
vereceğiz. Muhalefetin, ayırıcı, ayrıştırıcı 
gerilim dili karşısında, 76 milyonu bir ve 
beraber gören, kardeş gören bir anlayışla 
hareket etmeye devam edeceğiz.

Çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti Teş-
kilatının değerli mensupları…

Geçtiğimiz hafta Salı günü, beraberimizde 
bakanlarımızın, milletvekillerimizin, çok 
sayıda iş adamının bulunduğu geniş bir 
heyetle, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Başkenti Washington’a gittik ve temas-
larda bulunduk. Perşembe günü, bir tam 
gün boyunca, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Obama, Başkan Yardımcısı 
Sayın Biden, Dışişleri Bakanı Sayın Kerry 
ve diğer yetkililerle görüşmelerimiz oldu. 
Bütün bu görüşmelerde, hem iki ülke 
arasındaki ilişkileri, hem de bölgesel ve 
küresel meseleleri detaylıca ele aldık, fikir 
teatisinde bulunduk, değerlendirmeleri-
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mizi, tavsiyelerimizi ABD tarafına iletme 
fırsatı bulduk.

ABD ziyaretimizin, Türkiye’de muhalefet 
partileri tarafından, son derece saygısızca, 
tam bir kompleks içinde ele alınmasını da 
bu arada dikkatle takip ettik. Açıkçası, CHP 
Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu’nda 
kapılardan dönerken, biz, küresel ve bölge-
sel meselelerde Türkiye’nin ağırlığını his-
settiren, Türkiye’nin tezlerini yüksek sesle 
dile getiren, küresel adalet için samimi çağ-
rılar yapan platformlarda çalışmalarımızı 
sürdürdük.

Tabii burada, MHP Genel Başkanı’nın, dü-
rüstlükten uzak bir şekilde, hatta pişkince 
yaptığı eleştiriler üzerinde özellikle dur-
mak istiyorum… 1999 yılında, MHP’nin 
Hükümet ortağı olduğu dönemde, Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde yapılan temas-
ların Türkiye’nin itibarını nasıl zedelediği 
konusu üzerinde durmuyorum. Ancak, 
MHP Genel Başkanı’nın, mahcubiyet için-
de susması gerekirken, IMF borçları ve 
dış borçlar konularında, pişkince tavırları 
dikkatimizden kaçmadı.

Bugün MHP’yi marjinal solun kuyruğuna 
takan MHP Genel Başkanı, 1999-2002 
arasında da, CHP’nin yavrusu DSP’nin 
kuyruğuna takılmış, Türkiye’ye çok ama 
çok ağır bedeller ödetmişti. 1998 yılı 
sonunda, Türkiye’nin Uluslararası Para 
Fonu’na borcu, yaklaşık 400 milyon dolar 
seviyesindeydi. 1999 yılı sonunda, bu borç, 
970 milyon dolara yükseldi. 2000 sonunda 
Türkiye’nin borcu, 4 milyar 800 milyon 
dolar seviyesine ulaştı. 2001 sonunda borç, 

17 milyar dolara ulaştı ve biz hükümeti 
devraldığımızda, 2002 sonlarında, IMF 
borcu, (O günün kuruyla) 23.5 milyar dolar 
seviyesine çıktı.

Yani, Devlet Bahçeli’nin Başbakan Yardım-
cısı olduğu Hükümet, IMF borcunu yakla-
şık 400 MİLYON DOLAR’dan devraldı, bize 
ise 23.5 MİLYAR DOLAR olarak devretti. 
3.5 yılda, Türkiye’nin sadece IMF’ye olan 
borcunu, 59 kat artırdılar. 2001 krizinde, 
memuruna maaş ödeyecek para bulama-
yan, çaresiz kalan hükümet, hem yüksek 
faizle, hem de kısa vadeli olarak IMF’e yük-
lü şekilde borçlandı ve bu borcu da bize 
devretti.

2003 yılından itibaren biz borcu, yani 
Devlet Bahçeli’nin Hükümetinden bize 
kalan borcu kademe kademe ödedik ve 
14 Mayıs’ta da biliyorsunuz bu borcu 
tamamen sıfırladık. Türkiye’nin IMF’ye 
borcunu ödemesi karşısında sevinmesi, 
gururlanması, ülkesiyle ve milletiyle ifti-
har etmesi gereken MHP Genel Başkanı, 
her zaman yaptığı gibi rakam kalabalığıyla 
işi geçiştirmeye çalışıyor.

Geliyorum, MHP Genel Başkanı’nın, dü-
rüst olmayan bir şekilde yansıttığı dış 
borç rakamlarına… 1998 yılı sonunda, 
Türkiye’nin, özel sektör dahil brüt dış bor-
cu 96 milyar dolar… 2002 sonunda, bize 
devrettikleri borç, 130 milyar dolar. 2012 
sonu itibariyle, özel sektör dahil brüt dış 
borcumuzun miktarı 337 milyar dolar…

Geliyorum asıl meseleye…MHP Genel 
Başkanı’na, basit bir ekonomi ilkesini de-
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falarca hatırlattık… Bir ülkenin borçları, 
miktar olarak değil, millî gelire oran olarak 
ifade edilir diye MHP Genel Başkanı’na 
sürekli ders verdik. 2002 yılında, MHP’nin 
ortağı olduğu hükümeti devraldığımızda, 
Türkiye’de her 100 liranın 56 Lira’sı dış 
borçtu. Şu anda, her 100 liranın 43 Lira’sı 
dış borç…Yani, özel sektör dahil, brüt dış 
borç stokunu, yüzde 56’dan yüzde 43’e 
düşürdük. Kamunun Net Borç Stokunu, 
MHP’li Hükümetten yüzde 61,5 seviyesin-
den aldık, dikkatinizi çekiyorum, yüzde 
17 seviyesine kadar düşürdük. AB Tanımlı 
Borç stokunu yüzde 71 oranından devral-
dık, yüzde 36’ya kadar düşürdük.

Dürüst bir politikacı, dürüst bir genel 
başkan, bu oranlara bakıp, “Türkiye’nin 
dış borcu arttı” diyemez. Eğer diyorsa, ya 
dürüst değildir, ya da ekonomi cahilidir. 
Bakın burada sizlerle, ekonomiye ilişkin 
sadece birkaç göstergeyi paylaşmak isti-
yorum… 2002 yılında, Türkiye’de, 1 yıl 
içinde satılan buzdolabı sayısı 1 milyon 88 
bin adet. 2012’de, 2 milyon 317 bin adet. 
2012’nin ilk 4 ayında 597 bin adet buzdo-
labı satılmıştı, bu yılın ilk 4 ayında 740 bin 
adet buzdolabı satışı gerçekleşti.

2002 yılının tamamında, Türkiye’de 91 
bin adet otomobil satılmıştı. 2012 yılının 
tamamında, dikkatinizi çekiyorum, 556 
bin adet otomobil satıldı. Bu yılın, sade-
ce ilk 4 ayında satılan otomobil sayısı, 
2002’nin tamamından fazla: 171 bin adet. 
Geliyorum bir başka rekora: 2002 yılında, 
görevi devraldığımızda, gösterge faiz yüz-
de 63 seviyesindeydi. Geçen hafta yeni bir 
rekor kaydettik ve gösterge faiz, tarihinin 

en düşük seviyesini, yüzde 4,67 seviyesini 
gördü.

Türkiye IMF’ye borcunu sıfırlıyor, Türkiye 
faizde en düşük oranı görüyor, Merkez 
Bankası rezervini 131 milyar dolara ulaş-
tırıyor, kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye’nin notunu artırıyor. Ama MHP 
Genel Başkanına göre Türkiye ekonomisi 
iyi durumda değil. Sayın Bahçeli! Eko-
nomi, 40’ın sağına soluna hayali sıfırlar 
eklemeye benzemez… Bu iş bilgi gerektirir, 
beceri gerektirir, birikim gerektirir… Önce 
dürüst olacaksın… Bükemediğin bileği 
öpeceksin…

Devlet Bahçeli yönetiminde, 2001 yılında 
bu ülkeye öyle ağır faturalar yüklendi ki 
10.5 yıl boyunca bir yandan da bunları 
ödemek zorunda kaldık. Devlet Bahçeli, 
IMF borcu ödendiği için sevinmeli, ülkesi, 
milleti adına iftihar etmeli; bunu yapamı-
yorsa bile, mahcup olup susmalı… Ama 
bunların yüzü kızarmaz… İnşallah mil-
letim bu siyasete, bu pişkin siyasetçilere, 
önümüzdeki Mart ayında sandıkta gere-
ken cevabı en güzel şekilde verecek.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim…

Muhalefetin, çaresizlik içinde kışkırtmala-
ra başvurduğu, dürüstlüğü, edebi, seviyeyi 
tamamen terk ettiği böyle bir dönemde, 
biz çok daha fazla çalışacak, çok daha fazla 
mücadele vereceğiz. İnanın, her zaman-
kinden çok daha önemli bir seçime doğru 
ilerliyoruz… Demokrasimiz açısından son 
derece önemli bir seçime yaklaşıyoruz. Sta-
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tüko partilerinin, sandık dışında umutları-
nın artık tamamen tükeneceği, değişmek 
zorunda kalacakları, eski siyasetin tama-
men tasfiye olacağı bir seçime giriyoruz.

Her bir arkadaşımın, bu ciddiyetle, bu 
dikkat ve hassasiyetle süreçlere sahip çık-
masını bekliyorum. Başta Çözüm Süreci ve 
Suriye meselesi olmak üzere, muhalefetin 
istismar ettiği her alanda, hakikati mille-
timize aktarmak zorundayız. Türkiye’nin 
nasıl değiştiğini, hangi hedeflere doğru ka-
rarlı adımlarla ilerlediğini, kimlerin bunu 
bozmak istediğini milletimize göstermek 
zorundayız.

Sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. 
Allah, yolunuzu, yolumuzu açık etsin diyo-
rum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
mıza başarılar diliyor, ülkemiz ve milleti-
mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Haftalık Grup toplantımızın başında siz-
leri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; 
grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Son gerçekleştirdiğimiz grup toplantımız-
dan bugüne kadar, yani 2 hafta içinde, 
Türkiye’de ve dünyada oldukça önemli ge-
lişmeler yaşandı. Yine bu süre içinde, gerek 
yurtdışında, gerek Türkiye’de çok önemli 
temaslarımız, ziyaretlerimiz, açılışlarımız 
oldu. Bunların detaylarına girmeden önce, 
bugünlerde, Mayıs ayının son haftalarında 
idrak ettiğimiz bazı yıldönümlerini hatırla-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Mayıs 2013
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makta ve hem sizlere, hem aziz milletimize, 
özellikle de gençlerimize hatırlatmakta fay-
da görüyorum.

Değerli arkadaşlarım…

26 Mayıs 1983’te, yani bundan 30 sene 
önce, büyük mütefekkir, aksiyon insanı, 
yazar ve şair, Üstad Necip Fazıl’ı Hakk’a 
uğurladık. Ömrü, yazmakla ve nesiller 
yetiştirmekle, nesillere istikamet çizmekle 
geçmişti. Sadece teoriyle meşgul olmamış, 
asil duruşuyla, eğilmeden, bükülmeden dik 
duruşuyla, eserleri kadar hayat öyküsünü 
de bir miras, bir mikyas olarak bizlere dev-
retmiştir. Çok zor zamanlarda yaşadı. Çok 
ama çok zor şartlarda yaşadı.

Tüm tehditlere, tüm baskılara, hapiste ge-
çen bir ömre rağmen, Hak bildiği yoldan 
asla dönmedi; bırakın dönmeyi, Hakk’ı söy-
lemekte bir an bile tereddüt etmedi. Hem 
yaşadığı hayat, hem de bıraktığı eserler, 
bizim neslimiz için, bizden sonra gelen ne-
siller için adeta rehber oldu, yolumuza ışık 
tuttu. Bir şiirinde, sevgiliye, yani Yaradan’a 
kavuşma özlemini şu dizelerle ifade etmişti, 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek:
 
Taş merdivenler gibi, aşınmış ayaklardan,

Secde yerine çarpa çarpa alnım aşınsa!

Göklerin kamçısıyle yediğim dayaklardan,

Erisem de, tabutum boşmuş gibi taşınsa…

Bir garip insan olsam, benzemez hiç kimseye;

Tek hece bilmez, tek renk görmez, tek ses işitmez.

Karanlığı, yuğursam nura döndüresiye,

Tırmansam o ana ki, yekparedir ve bitmez…

Evet… İşte bundan 30 yıl önce, Üstadı, çok 
arzuladığı o yekpare ve bitmeyen sonsuzlu-
ğa uğurladık. Kendisiyle tanışma, kendisiy-
le yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğim, bu-
nunla da her daim şeref duyduğum Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek’i, vefatının 30’uncu 
sene-i devriyesinde rahmetle yadediyor; 
eserlerini, fikirlerini, dik duruşunu yaşama-
ya ve yaşatmaya devam edeceğimizi ifade 
etmek istiyorum. Mekanı Cennet olsun; 
Allah O’ndan razı olsun diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Mayıs ayının son haftalarında yaşadığımız 
bir başka yıldönümü de biliyorsunuz 27 
Mayıs… Cuma günü, İl Başkanları Top-
lantımızda, 53’üncü yıldönümünde 27 
Mayıs müdahalesine ilişkin değerlendir-
melerimizi aktarmıştık. Bugün, bir kez de 
grup toplantımızda, 27 Mayıs müdahalesi 
ardından, tertip bir mahkeme süreciyle ida-
ma mahkum edilen ve infaz edilen Adnan 
Menderes’i, Hasan Polatkan’ı ve Fatin Rüştü 
Zorlu’yu da tekrar rahmetle, minnetle yad 
ediyorum.

Yine yarın, çok önemli bir yıldönümünü, 
şanına yaraşır bir etkinlikle inşallah kut-
layacağız. Evet… 29 Mayıs 1453’te, Fatih 
Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı 
Ordusu, İstanbul’u fethetmek suretiyle, 
tarihin akışını köklü şekilde değiştirmişti. 
Köhnemiş, çürümüş, artık miadını doldur-
muş Roma İmparatorluğu, Fatih Sultan 
Mehmet’in 1453’teki dokunuşuyla tarihe 
gömülmüş; İstanbul’un fethiyle bir çağ ka-
panıp, yeni bir çağ açılmıştı.
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Bu yıl, İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıldö-
nümünü milletçe idrak ediyoruz. Öncelik-
le, Fatih Sultan Mehmet’i, onun ordusunun 
komutanlarını, neferlerini rahmetle anı-
yor; Allah onlardan razı olsun, mekanları 
cennet olsun diyorum.

Burada, enteresan bir anekdotu da hatır-
latmak durumundayım… Merhum Men-
deres, 1950’de milletten yetkiyi aldığında, 
ilk icraatlarından biri de, İstanbul’un 
Fetih yıldönümlerini kutlamak olmuştu. 
Maalesef, 27 Mayıs 1960 müdahalesinin 
ilk yasakladığı kutlama da, 29 Mayıs Fetih 
Kutlamaları olmuştu. 53 yıllık süreç için-
de, 27 Mayıs’ın hemen her eseri gibi, bu 
yasağı da millet tarafından büyük tepkiyle 
karşılandı.

Devletin ve hükümetlerin mesafeli du-
ruşlarına rağmen, 29 Mayıs’ı biz siyasi 
tarihimiz boyunca hep büyük bir coşkuyla, 
büyük bir heyecanla idrak ettik. Yarın da 
inşallah İstanbul’da, 29 Mayıs İstanbul’un 
fetih yıldönümünü 2 önemli etkinlikle kut-
layacağız. Öğleden sonra, Okmeydanı’nda 
gençlerimizle bir araya gelecek ve büyük 
coşkuyu gençlerimizle paylaşacağız. Öğle-
den önce ise, 560’ıncı Fetih yıldönümünü, 
İstanbul’a kazandıracağımız çok anlamlı 
bir eserin temel atma töreniyle idrak ede-
ceğiz.

Evet… İstanbul’a, 3’üncü Köprü’nün teme-
lini, yarın, Fethin 560’ıncı yıldönümünde 
inşallah atıyoruz ve İstanbul Boğazı’na 
yeni bir gerdanlık daha ekliyoruz. Köprü, 2 
çarpı 5 şeritli olmak üzere, 2 bin 164 metre 
uzunluğunda olacak. Bağlantı yollarıyla 

birlikte, proje, 2 çarpı 4 şerit olmak üzere, 
60 kilometreden oluşuyor. Asma Köprü, 
bağlantı yolları dahil, tüm otoyolun toplam 
yatırım tutarı, yaklaşık 4,5 milyar lira ola-
cak. İnşallah 2.5 yılda bu köprüyü ve oto-
yolu tamamlayacak, hem İstanbul’un, hem 
Türkiye’nin, hem de dünyanın hizmetine 
sunmuş olacağız. Köprünün inşaatında 
çalışacak, görev üstlenecek, sorumluluk 
üstlenecek tüm kurumlara, tüm şahıslara 
şimdiden kolaylıklar temenni ediyor; bu 
büyük eserin ülkemize, milletimize, insan-
lığa hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

İstanbul’un fethinin 560’ıncı Yıldönümüy-
le bağlantılı olarak, burada birkaç önemli 
meseleye de değinmek istiyorum… Bili-
yorsunuz, hükümet olarak, Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü 
olan 2023’ü bir hedef olarak tespit ettik 
ve şu anda bu hedeflere doğru kararlılıkla 
ilerliyoruz. 2023’ün ardından, Türkiye 
için, yeni doğan ve doğacak çocuklarımız 
için, 2071 yılını, yani Alparslan’ın ordu-
suyla Anadolu’ya girişinin bininci yıldö-
nümünü de bir hedef tarih olarak ilan 
etmiştik. Önceki haftalarda, 2053 yılını, 
yani İstanbul’un fethinin 600’ıncı yıldö-
nümünü de gençlerimiz, çocuklarımız 
için bir hedef tarih olarak ilan ettik.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… 
Tarih boyunca, çeşitli fikir akımları, 
İNSAN’a dair çok farklı nitelendirmeler-
de bulunmuşlardır. Kimileri insanı, haşa, 
“düşünen bir hayvan” olarak nitelendir-
miştir. Kimileri insanı sadece “emek”ten 
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ibaret, kimileri sadece bir “tüketici”den 
ibaret görmüşlerdir. İnsanı “makina”ya 
benzeten, insanı, canlı kanlı bir “robot” 
olarak, “aygıt, eşya” olarak, “vicdanı, 
ruhu” olmayan “akıl” olarak gören akım-
lar da olmuştur.

Bir kere biz, muhafazakar demokrat bir 
parti olarak, “insan”a yönelik tüm bu ni-
telendirmelerin tamamen karşısındayız. 
Bizim “insan”a bakışımız son derece net-
tir, son derece sarihtir, açıktır. Bizim için 
insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir; 
Eşref-i Mahlukat, yani yaratılmışların 
en şeref lisidir. Hani Yunus Emre diyor 
ya; “Ete kemiğe büründüm, yunus diye 
göründüm…” Evet… Bizim için insan, be-
deniyle, ruhuyla, aklıyla, iradesiyle, fıtra-
tıyla bir bütündür.

Biz insanı, asla sadece maddi ihtiyaçları 
olan bir varlık olarak göremeyiz… İnsan, 
maddi olandan çok daha fazla, manevi 
ihtiyaçları olan, ancak bu şekilde huzura 
erişebilen, mutlu olabilen, huzur ve em-
niyet içinde varlığını idame ettirebilen bir 
varlıktır. Yollar inşa etmek, konutlar inşa 
etmek, köprüler inşa etmek elbette önem-
lidir… Ama yetmez…

Derslikler yapmak, okullar, hastaneler 
inşa etmek, çocuklara kitaplar, bilgisa-
yarlar vermek elbette önemlidir… Ama 
yetmez… Herkese, çalışabileceği, kazana-
bileceği, kazandığını harcayabileceği bir 
ortamı tesis etmek, yani ekonomik ihti-
yaçlarını karşılamak elbette önemlidir… 
Ama tek başına bu da yetmez…

Muhafazakar Demokrat bir Parti olarak 
biz, insana, maddi ihtiyaçları kadar mane-
vi ihtiyaçlarını da sunmak, bunları tercih 
edebilecek özgür ortamı tesis etmek, bu 
manevi ihtiyaçları karşılayacak özgür 
atmosferi oluşturmakla da mükellefiz. 
Aynı zamanda biz, Eşref-i Mahlukat olarak 
gördüğümüz insana, tarihimizi, kendi öz 
kültürümüzü, geleneklerimizi, kendi öz 
değerlerimizi de tanıtmak, özgür bir şekil-
de gençleri bu istikamete yönlendirmekle 
mükellefiz.

2053’e giderken, biz, bu ülkede, bir değil, 
on değil, yüz değil; binlerce Fatih Meh-
met, binlerce Ulubatlı Hasan, yüzbinlerce 
Akşemseddin, Molla Gürani yetişsin isti-
yoruz. Defalarca ifade ettim… Biz, tarihte 
kalmış tek bir Mimar Sinan’la yetinemeyiz, 
bununla övünüp kendimizi teselli ede-
meyiz. Bugün de, yarın da bizim Mimar 
Sinan’ın izinden yürüyen, onun mirasını 
ruhunda, kalbinde hisseden binlerce yeni 
mimara, yüzlerce Mimar Sinan’a ihtiyacı-
mız var.

Biz, bir tek Itri ile avunamayız… Itri’nin 
izinden giden, onun ruh dünyasını anla-
yan, onun yetiştiği medeniyetin iklimini 
teneffüs edebilen yüzlerce Itri yetiştirmek 
zorundayız. Çocuklara sadece bilgisayar 
vererek, ücretsiz kitap vererek, teknoloji sı-
nıfları kurarak, eğitimi teşvik ederek yeni 
Mimar Sinan’lar, yeni Itri’ler yetiştireme-
yiz. Biz, çocuklarımıza ufuk vermek zorun-
dayız, çocuklarımıza hedefler göstermek 
zorundayız; tarihten aldığımız misyonu, 
genç nesillere bir tercih olarak sunmak, bir 
istikamet o “Fatih’in İstanbul’u fethettiği 
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yaştaki” çocuklarımıza, gençlerimize, Fatih 
ruhunu, o ideali, o anlayışı, o iklimi tenef-
füs ettirmek zorundayız.

Maalesef, son 200 yıldır gençlerimiz, kendi 
öz değerlerinden koparılmış, kendi mede-
niyetine, kendi toprağına yabancılaştırıl-
mış, öz güveni olmayan, ithalci, taklitçi bir 
anlayış hakim kılınmıştır. Üstelik bu süreç, 
kendi tabii mecrasında ilerleyen bir süreç 
olmamıştır. Gençlere dayatma yapılmıştır, 
çocuklar formatlanmak istenmiştir, insan-
ların tercih özgürlükleri ellerinden alın-
mıştır. Bugün bizim her alanda yaptığımız, 
dayatmalara son vermek, tercih özgürlüğü 
sağlamak, istikamet ve ufuk çizmekten 
ibarettir.

Bakın, bunu hiç kimse farklı yerle çekme-
sin. Çok açık söylüyorum… Bu ülkede on 
yıllar boyunca insanlara dayatmalar yapıl-
dı. Hem dayatma yapıldı, hem de insanla-
rın tercih özgürlüğü ellerinden alındı. Biz 
hiçbir dayatmanın içinde değiliz, hiçbir 
dayatmaya da müsamaha göstermeyiz. 
Biz ortaya tercihler koyarız. Biz tercih öz-
gürlüğünü tesis eder, bunu sonuna kadar 
savunuruz. Çoğunluğun azınlığa hükmet-
mesine karşı çıkarız; ama aynı oranda, 
azınlığın çoğunluğa dayatmalar yapması-
nın da önünde dururuz.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Hafta 
içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihî 
bir adım atarak, bağımlılık yapan mad-
delerin kullanımını düzenleyen önemli 
bir düzenlemeyi kanunlaştırdı. Öncelikle, 
İstanbul’un 560’ıncı fetih yıldönümüne, 
Fatih nesline, böyle anlamlı bir yasa arma-

ğan ettiğiniz için sizleri yürekten kutluyo-
rum. Bütün saldırılara göğüs gerdiğiniz 
için, bütün hakaretlere sabırla tahammül 
ettiğiniz için, 2023, 2053 ve 2071 nesline 
böyle önemli bir zemini, böyle önemli bir 
iklimi kazandırdığınız için hepinize tek tek 
teşekkür ediyorum.

Biz bu düzenlemeyi gençlerimiz için, 
çocuklarımız için, sağlıklı nesiller için 
yaptık. Bu düzenlemeyi, millî, manevi de-
ğerleriyle, huzur ve güvenlik içinde insanı-
mız geleceğe baksın diye yaptık. Bunların 
yanında, biz bu düzenlemeyi, Anayasa’nın 
bize yüklediği, “gençleri zararlı alışkanlık-
lardan koruma” vazifesinin bir gereği ola-
rak yaptık. Hiç kimse bunu farklı yerlere 
çekmesin…

Bakın, günlerdir, yurtiçinde ve yurtdışın-
da, Türkiye’de alkol yasaklandı diye propa-
ganda yapılıyor. Bir kere bunu söyleyenler, 
bunu yazıp çizenler, bunu yurtiçinde ve 
yurtdışında yayanlar, en hafif tabiriyle 
yalancıdır. Biz hiçbir şeyi yasaklamadık. 
10.5 yıldır hiç kimsenin yediğine içtiğine 
karışmadık, bundan sonra da karışmayız, 
karışana da müsamaha göstermeyiz. Bi-
zim yaptığımız, sadece ve sadece düzen-
lemedir. Üstelik bu düzenleme, gelişmiş, 
demokratik ülkelerdeki düzenlemelerin 
benzeri, hatta oradaki kısıtlamaların dahi 
gerisinde bir düzenlemedir.

Bakın, arkadaşlarım aktardılar… Daha bu 
hafta sonu, bir piknik yerinde, baba ço-
cuğunu oyun parkına getiriyor, salıncağa 
bindiriyor, elinde bira şişesi var. Ya senin, 
çocukların önünde bunu yapmaya ne hak-
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kın var? Hadi, kendi çocuğuna karşı acıma-
sızsın, başka çocuklara bunu göstermeye, 
bunu özendirmeye ne hakkın var? Aynı 
şekilde trafikte, bu sebepten dolayı yaşadı-
ğımız acının haddi hesabı yok. Türkiye’de 
öyle sokaklar, öyle caddeler var ki belli bir 
saatten sonra, çocukların, kadınların ora-
larda dolaşma imkanları yok.

Aile içi şiddet, boşanma, geçimsizlik… Ak-
lınıza hangi kötülük gelirse, bakıyorsunuz, 
altından bağımlılık çıkıyor. Anneler baba-
lar feryat ediyor, AMATEM’lerin önünde 
çaresizce bekleşiyorlar. İdeolojik yakla-
şımlarla, sağduyudan uzak reaksiyonlarla, 
böyle bir düzenlemeye karşı çıkılamaz. Bu-
rada bir noktanın da altını özellikle çiziyo-
rum: Hiç kimse, alkolü, bir kimlik meselesi 
haline getirmesin.

Çıkan düzenleme, hiç kimsenin kimliğine, 
ideolojisine, yaşam tarzına yönelik bir mü-
dahale değildir. Bunu bu şekilde algılayan-
lar yanılgı içindedir; bunu bu şekilde lanse 
edenler art niyetlidir. Tekrar ediyorum: Bu 
düzenleme, bir yasak değildir; bu düzen-
leme, yaşam tarzlarına ve kimliklere bir 
müdahale değildir. Bu düzenleme, çocuk-
larımız ve gençlerimiz için, daha aydınlık, 
daha sağlıklı bir geleceğin zeminidir. Bu 
son derece anlamlı düzenlemenin hayırlı 
olmasını diliyor; tekrar hepinize tek tek 
teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Hafta sonunda, cumartesi günü, Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesine gittik, bir tam gün boyun-

ca orada çok önemli temaslarda, inceleme-
lerde, ziyaretlerde bulunduk. 11 Mayıs’ta 
meydana gelen patlamada 51 kardeşimizi 
yitirmiştik; dün, ağır yaralı kardeşlerimiz-
den birinin daha vefatıyla, sayı maalesef 
52’ye ulaştı. Dün hayatını kaybeden karde-
şime, diğer 51 şehidimizle birlikte tekrar 
Rabbimden rahmet niyaz ediyor; yakınla-
rına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Reyhanlı’ya vardığımızda, stadyumdan 
vatandaşlarımızla buluşacağımız yere ka-
dar, oradaki vatandaşlarımızın yollarda, 
evlerinin pencere ve balkonlarında bizlere 
yönelik teveccühlerine bizzat şahit olduk. 
Toplantı yerinde binlerce kardeşimizle 
kucaklaştık, onlara kısa bir hitabımız oldu, 
Reyhanlı’ya yeniden geleceğimize söz ve-
rerek oradan ayrıldık ve Kaymakamlığa 
geçtik.

Kaymakamlıkta, Reyhanlı eşrafından, sivil 
toplum örgütlerinden, şehitlerimizin ve 
yaralı kardeşlerimizin ailelerinden oluşan 
geniş bir heyetle bir araya geldik. Orada 
hissiyatımızı anlattık, çalışmalarımızı 
aktardık; ardından, sorusu olanlara söz 
verdik. Tabii, şehitlerimizin yakınlarının 
da bulunması hasebiyle, son derece duy-
gusal bir ortamda toplantımızı gerçekleş-
tirdik. Şehitlerimizin yakınlarının tam bir 
metanet içinde olduklarını, sabırla acıya 
tahammül gösterdiklerini orada bir kez 
daha gördük.

Özellikle, 17 yaşındaki oğlunu, Oğulcan 
isimli oğlunu patlamada kaybeden, Ah-
met Tuna isimli kardeşimizin metaneti, 
dirayeti bizi derinden etkiledi. Ahmet kar-
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deşim, bizden bir ricada bulundu; Şehit 
Oğulcan’ın isminin, okuduğu okula veril-
mesini, isminin bu şekilde yaşatılmasını 
istedi. Orada hemen gerekli talimatları 
verdik; Oğulcan Tuna’nın, onunla birlikte 
şehit olan 3 öğrenci kardeşimiz, Abdül-
kadir İşcan, Mustafa Kaya ve Mehmet 
Koray Cünedioğlu’nun isimlerini inşallah 
Reyhanlı’daki okullara vermek suretiyle 
hatıralarını yaşatacağız.

Yine orada, esnafımızın sorunlarını din-
ledik, sorunlarını çözecek düzenlemele-
rimizi ilettik, talimatları verdik. Oradaki 
toplantının ardından, Reyhanlı’da, yakın-
larını kaybeden ailelerden 4 eve ziyarette 
bulunduk, taziyelerimizi ilettik. Ardın-
dan Hatay’a geçtik; orada da Araştırma 
Hastanesi’nde bazı yaralı kardeşlerimizi 
ziyaret ettik.

Şimdi burada, Reyhanlı’yla, Reyhanlı sal-
dırısıyla ilgili birkaç önemli hususu sizler-
le paylaşmak arzusundayım…

Değerli arkadaşlarım…

11 Mayıs’ta, Reyhanlı’da bu alçakça sal-
dırıların gerçekleşmesinin hemen ardın-
dan, adeta daha dumanlar tüterken, bize, 
Hükümetimize ve Suriye politikamıza 
yönelik bir kampanyanın da startı verildi. 
Başta CHP olmak üzere, muhalefet parti-
lerinin genel başkanları ve milletvekilleri, 
daha olay anlaşılmadan, daha olay net-
leşmeden, hem Hatay’ı, hem Türkiye’yi 
tedirgin edecek, tahrik edecek girişimlere 
başladılar.

Burada bir kere şunu özellikle ifade et-
mek istiyorum: Ne Reyhanlı ilçemizde, 
ne Hatay’da muhalefetin ve bazı medya 
kuruluşlarının yansıttığı gibi bir atmosfer 
yok. Bunu, sizlerin de, aziz milletimizin 
de bilmesini özellikle istiyorum… Yüzyıl-
lardır kardeşliğin ve hoşgörünün merkezi 
olan Hatay, bu alçakça saldırıyı büyük bir 
metanetle, büyük bir sabır ve sağduyu ile 
karşılamış durumda.

Hatay’daki bu atmosferi bozmak, Hatay’da-
ki hoşgörü ortamını zedelemek için, başta 
CHP ve CHP milletvekilleri tarafından 
olmak üzere, bu bölgede çok ağır ve çok 
tehlikeli tahrik girişimlerinin yaşandığını 
biliyoruz ve bunları çok dikkatli şekilde 
takip ediyoruz.

Evet… Hatay’da, gerçekten tehlikeli bir 
oyun oynanmak isteniyor… O kadar ki 
bu oyun, Türkiye dışında tezgahlanıyor, 
Türkiye içindeki, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları kandırılmak suretiyle icra 
edilmek isteniyor. Hatay’da, gazeteci, 
tüccar, işadamı kılığındaki bazı karanlık 
şahısların, ajanlık derecesindeki, vatana 
ihanet derecesindeki faaliyetleri tespit 
edildi ve bunlar tutuklanarak yargıya tes-
lim edildiler. Maalesef, bu şahısların CHP 
içinde bazı milletvekilleriyle irtibatları da 
tüm delilleriyle, belgeleriyle tasdiklendi. 
Örneğin, CHP’ye yakın bir gazetenin Hatay 
temsilcisi, ajanlık yaptığına dair çok bariz 
delillerle şu anda tutuklanmış durumda.

Tabii mesele bundan ibaret değil… Hatay 
ve ilçelerinde yapılan eylemlerde, göste-
rilerde, özellikle mültecilere yönelik sal-
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dırgan girişimlerde, kökü dışarda olan bu 
yapılanmaların etkisi olduğu da yine tespit 
edildi.

Değerli arkadaşlarım…

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum… Bakınız, biz ne Suriye’deki, 
ne de dünyanın bir başka bölgesindeki 
hiçbir olaya, etnik köken, inanç, mezhep 
unsurları üzerinden bakmadık ve asla böy-
le bakmayız. Bizim, Suriye meselesindeki 
tavrımız da, asla ve asla etnik, dinsel ya da 
mezhebi saikler üzerinden şekillenmemiş-
tir. Biz, Suriye meselesine, tamamen, ama 
tamamen insani nazarla baktık ve öyle 
bakıyoruz.

En başından itibaren Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü savunduk. En başından itiba-
ren, Suriye’de, Suriye halkının tamamının 
temsilini savunduk. En başından itibaren, 
Suriye’de, herkesi kucaklayan, herkesi eşit 
şekilde temsil eden, herkesin özgürlükleri-
ni garanti altına alan bir Anayasa ve parla-
menter sistemi savunduk.

Tıpkı Türkiye içinde olduğu gibi, Suriye’de 
de, bizim, herhangi bir etnik grup, her-
hangi bir inanç, herhangi bir mezhep 
lehine ya da aleyhine tavır takınmamız 
asla sözkonusu olamaz. Suriye meselesine 
mezhep temelli bakmak, bunu da vatana 
ihanet noktasına kadar taşımak son derece 
vahimdir, son derece tehlikeli bir oyundur.

Hataylı kardeşlerimin, 81 vilayetteki tüm 
vatandaşlarımın, bu tahriklere, bu tehlikeli 
oyunlara karşı dikkatli olmalarını özellikle 

rica ediyorum. Buradan, CHP genel Baş-
kanını, CHP’nin malum milletvekillerini, 
Türkiye aleyhine oynanan bu tehlikeli 
oyunlardan dikkatle sakınmaları noktasın-
da uyarıyorum.

CHP, Suriye meselesinde tarafsız kalma 
hakkına elbette sahiptir. CHP, bizim Suriye 
politikamızı eleştirme hakkına da elbette 
sahiptir. Ama CHP, Türkiye’nin aleyhine, 
Türkiye düşmanı bir ülkenin lehine bir ta-
vır takınamaz, o ülkeyle, o rejimle işbirliği 
halinde, Türkiye üzerine tehlikeli oyunla-
rın içinde taşeron olarak yer alamaz. Buna 
biz de müsaade etmeyiz, millet de, yargı da 
müsaade etmez.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Rey-
hanlı’daki acı olayın ardından, biliyorsu-
nuz CHP Genel Başkanı ve CHP milletve-
killeri, yangına benzinle giden bir tavır 
sergilediler. CHP’nin tavrı, suçu örtmek, 
suçluyu gizlemek, hedefi başka yönlere 
saptırmak üzerine kuruluydu. Bununla 
kalmadılar, Reyhanlı saldırısının ardın-
dan, hem Reyhanlı’yı, hem Hatay’ı tahrik 
etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ken-
di yandaş medyalarıyla, sosyal medya üze-
rinden, son derece örgütlü bir psikolojik 
harekata giriştiler.

CHP’nin, bu saldırgan ruh halinin sebebi, 
nihayet ortaya çıktı. Bakın ben bugün bura-
da, sizlerle, çok çok önemli, aynı zamanda 
tarihî nitelikte bazı bilgileri paylaşacağım. 
Ekranları başında bizi izleyen aziz mille-
timin buraya özellikle dikkatlerini rica 
ediyorum… Özellikle CHP’ye oy vermiş 
kardeşlerimin, CHP’ye gönül vermiş kar-
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deşlerimin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
başında nasıl bir kadronun olduğunu 
görmelerini ve anlamalarını özellikle rica 
ediyorum.

Zira Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir 
siyasi parti, böyle bir karanlık ilişkinin, 
hem de ucu dışarda olan böyle bir komp-
lonun içinde bugüne kadar yer almamıştı. 
CHP’nin Başındaki zatın, bize “teröristbaşı” 
diyecek kadar, edebini, iz’anını, şuurunu 
kaybetmesi, işte bu karanlık senaryolarda 
yer almanın getirdiği suçluluk psikolojisi-
dir.

Bakın değerli arkadaşlarım… Son dönem-
de, CHP’li milletvekillerinden oluşan 2 
heyet Suriye’ye gitti, Suriye’nin gayri meşru 
rejimiyle, eli kanlı Beşar Esed’le görüştü, 
utanmadan, sıkılmadan fotoğraflar çektirdi 
ve bunları da dünyaya yayınladı. Mayıs ayı 
içinde, emniyet ve istihbarat güçlerimiz, 
hem Reyhanlı Saldırısı, hem de plan aşama-
sındaki bazı saldırılarla ilgili operasyonlar 
yaptılar.

Plan aşamasındaki saldırılar, Mülteci 
Kamplarında bomba patlatmak, Mülteci 
Kamplarındaki bazı Suriyelileri öldürmek 
ya da kaçırmak üzerine kurulmuştu. Gü-
venlik güçlerimizin ve istihbarat birimleri-
mizin başarılı çalışmalarıyla bu saldırılar 
gerçekleşmeden önlendi. Hem Reyhanlı 
saldırısı, hem de Kamplara yönelik saldırı 
planları, Suriye içinde, işadamı görüntüsün-
de, karanlık bir şahıs tarafından planlandı.

Maalesef, Hatay’da, ihanet içindeki bazı 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu ka-

ranlık planlarda işbirlikçi ve maşa olarak 
kullanıldı. CHP’ye yakın bir gazetenin şu 
anda tutuklu olan muhabiri, bu karanlık 
şahısla sürekli irtibat halindeydi ve de-
falarca bilgi ve belge sızdırdı. CHP’li bir 
milletvekilinin yakın akrabası, bu karanlık 
senaryoların, karanlık örgütlerin içinde 
yer aldı.

Geliyorum asıl meseleye… 2 kez Şam’a 
giden CHP heyetine rehberlik ve aracılık 
eden kişi, hem Reyhanlı saldırısını, hem 
de kamplara yönelik bombalAma öldürme 
ve kaçırma girişimlerini planlayan şahsın 
ta kendisidir. Bakın, taksicilerden, şoför-
lerden, seyahat şirketlerinden, CHP’nin 
başındaki zatın pişkince bahsettiği deve-
lerden bahsetmiyorum…

CHP heyetlerini alan, Lazkiye’ye götüren, 
oradan Şam’a götüren, Esed’le yapılan gö-
rüşmelerde yer alan, hatta aynı fotoğraf 
karesinde poz veren şahıs, Türkiye içinde-
ki karanlık girişimleri planlayan şahıstır. 
Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, bu 
karanlık şahsın Türkiye’deki uzantılarını 
tespit etmiş, gözaltına almış, yargıya teslim 
etmiştir.

İfadeler, fotoğraflar, tüm deliller şu anda 
yargının elindedir. CHP Genel Başkanı ve 
bazı arkadaşları, boğazlarına kadar çamu-
ra batmış durumdadır. CHP Genel Başkanı 
ve milletvekilleri, son derece tehlikeli bir 
oyunun içinde figüran olarak yer almış-
lardır. CHP Genel Başkanı’nın, ahlaksızca, 
edepsizce yaptığı saldırılar, Reyhanlı ve 
diğer karanlık olaylarla ilgili irtibatı örtme-
ye, karartmaya yetmez. CHP, bu meseleyle, 
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bu irtibat ve iltisaklarla ilgili derhal tatmin 
edici açıklama yapmalıdır. Hatta, CHP 
Genel Başkanı ve arkadaşları, derhal, ama 
derhal istifa etmelidir.

Bu mesele son derece ciddidir. Maalesef 
CHP, sübut etmiş bir takım ajanlık faa-
liyetlerine, vatana ihanet girişimlerine 
bulaşmış, bunlarla irtibatlı, iltisaklı hale 
gelmiş, getirilmiştir. Tekrar ediyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihinde, 
hiçbir partiyle, hiçbir siyasi kadroyla, bir 
başka ülkenin rejimi arasında böyle bir 
irtibat olmamıştı. Bu kara lekeyi CHP’ye, 
Türkiye’nin siyasi tarihine süren bu Genel 
Başkanı, bu kadroyu şiddetle kınıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Güvenlik ve istihbarat birimlerimizle, tam 
bir dikkat ve hassasiyet içinde gelişmeleri 
takip ediyoruz ve edeceğiz. Başta Hataylı 
kardeşlerim olmak üzere, 76 milyonun, 
tahriklere karşı uyanık olmasını tekrar rica 
ediyorum. Birliğimize, kardeşliğimize yö-
nelik saldırılara karşı dikkatli olacağız. 30 
yıldır devam eden terörün bittiği, kardeşli-
ğin güç kazandığı, çözüm sürecinin karar-
lılıkla sürdüğü bir dönemde, yeni gerilim 
hatlarının, yeni fay hatlarının oluşmasına 
izin vermeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Konuşmamın sonunda, iki konuda tebrik-
lerimizi de iletmek istiyorum… İstanbul 
İl Genel Meclisi Üyemiz, Doktor Hande 
ÖZSAN BOZATLI, Avrupa Bölgeler Meclisi 
Başkanı seçildi. 33 ülkeden 270 bölgenin 

temsil edildiği örgütün, Paris’teki Genel 
Kurulu’nda, Birinci Turda Hande kardeşi-
miz oyların çoğunluğunu alarak Başkan 
oldu. Kendisini tebrik ediyoruz.

Yine, Torku Konyaspor, Birinci Lig’den Sü-
per Lig’e yükselen 3’üncü takımımız oldu. 
Konyaspor’u, oyuncularını, yöneticilerini, 
tüm Konya’yı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Önümüzdeki hafta, Tunus, Fas, Cezayir’i 
kapsayan bir dizi temasımız nedeniyle, 
grup toplantımızı yapamayacağız. Bir 
sonraki buluşmaya kadar, hepinize Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyor; sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Haftalık Grup Toplantımızın başında 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Grup 
Toplantımızın ülkemiz, bölgemiz, geniş 
coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Son 2 haftadır Türkiye; başta İstanbul, 
Ankara ve İzmir olmak üzere, değişik şe-
hirlerimizde, çok farklı boyutlarda, farklı 
katmanlarda bir kısım gösterilere sahne 
oluyor. Taksim’in Yayalaştırma Projesi kap-
samında, Taksim Gezi Parkı’ndaki birkaç 
ağacın sökülmesi ve taşınması aşamasında 
başlayan gösteriler, maalesef amaç değişti-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Haziran 2013
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rerek, kabuk değiştirerek; ilk çıktığı andan 
çok farklı bir noktaya ulaştı.

Bu süreçte birkaç kez tekrarladığım bir 
hususu burada tekrar vurgulamakta fayda 
görüyorum: AK Parti olarak, toplumsal 
hadiseleri okumak, yaşanan olayları analiz 
etmek ve iyi değerlendirmek konusunda 
her zaman çok büyük bir hassasiyet içinde 
olduk. Biz, gerek sandık sonuçlarını, gerek 
düzenli olarak yaptırdığımız anket sonuç-
larını doğru okuyarak bugünlere ulaştık ve 
bu başarıyı elde ettik.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Sandıktan 
çıkan sonuçlar, tartışmasız bir zafere işaret 
ettiğinde, kendimizi mağrur ve mütekeb-
bir muzafferlerin yerine değil, kaybet-
mişlerin yerine koyduk ve hiç kimsenin 
yenilmişlik duygusuna kapılmaması için 
azami hassasiyet içinde olduk. 2009 Ma-
halli Seçimlerinde olduğu gibi, sandıktan 
çıkan sonuçlar kesin bir zafere işaret etse 
de, netice istediğimiz gibi olmadığında, en 
küçük detayına kadar süreci analiz ettik, 
nerede hata yaptığımızı, nerede yanlış 
yaptığımızı tüm tarafsızlığımızla ve tüm 
boyutlarıyla değerlendirdik. 12 Haziran 
seçimlerinin ertesi günü ekiplerimizi top-
ladık, seçim sonuçlarını analiz ettik, ders-
ler çıkarmaya, bize oy vermeyen kitleyi de 
anlamaya çalıştık.

Sadece sandık sonuçları değil… 10.5 yıl 
boyunca her toplumsal olaya böyle bir sa-
mimiyetle, böyle bir hassasiyetle yaklaştık. 
Terör meselesine böyle bir hassasiyetle 
yaklaştık. Farklı toplumsal kesimlerin, 
farklı etnik grupların, inanç gruplarının 

meselesine böyle bir samimiyetle, böyle 
bir hassasiyetle yaklaştık. Cumhuriyet mi-
tinglerini dahi özünü bildiğimiz, içeriğini 
bildiğimiz, hedefini, gayesini bildiğimiz 
halde “acaba göremediğimiz farklı bir bo-
yutu var mıdır” diyerek son derece dikkatli 
şekilde değerlendirdik.

Biz, farklı toplum kesimleriyle inatlaşan 
bir parti asla değiliz, asla böyle bir parti 
olmadık. Yüzde 50’nin oyuyla da iktidara 
gelmiş olsak, kendimizi her zaman yüz-
de 100’ün partisi, yüzde 100’ün iktidarı 
olarak gördük. Daima kucaklayıcı bir dil 
kullandık. Her zaman, birleştirici, bütün-
leştirici bir üslup kullandık.

10.5 yıl boyunca yaptığımız tüm açıkla-
malara bakın… 76 milyonu bir ve beraber 
olarak tanımlayan “millet” kavramı, bizim 
konuşmalarımızda, açıklamalarımızda en 
fazla zikrettiğimiz kavramdır. “Kardeşlik” 
kavramı… Tüm konuşmalarımızın olduğu 
kadar, tüm faaliyetlerimizin odak kavra-
mıdır. “Birlik” kavramı, “bütünlük”, “da-
yanışma”, “paylaşma” kavramı, her zaman 
üzerinde dikkatle durduğumuz, yaşadı-
ğımız ve yaşatma mücadelesi verdiğimiz 
kavramlardır.

Ötekileştiren, ayrıştıran, farklılaştıran bir 
çizgiyi hiçbir zaman kabul etmedik, hiçbir 
zaman böyle bir çizgide ilerlemedik. Hep 
kucaklaşmadan yana, bütünleştirmeden 
yana olduk. Hep helalleşmeden yana ol-
duk. Komşunun komşuya saygı gösterme-
sinden, farklı etnik kökenlerin birbirine 
saygı göstermesine; komşu ülkelerin daya-
nışmasından medeniyetlerin ittifakına ka-
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dar, her kademede, her boyutta, her ölçekte 
insani değerleri en güçlü şekilde savunan 
bir hareket olduk.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Son 2 haftadır devam eden olayları elbette 
her boyutuyla analiz ediyoruz, değerlen-
diriyoruz. İnsanımızı bu gösterilere sevk 
eden saiklerin neler olduğunu; sokağın ne 
dediğini, bazı gençlerin neden bu tepkiyi 
verdiğini tüm detaylarıyla, en ince nokta-
larına kadar tabii ki araştırıyor, tabloyu 
sağlıklı şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
hiç kimseyle, hiçbir kesimle inatlaşacak, 
onların hassasiyetlerine kulak tıkayacak 
değiliz.

Meşru taleplere, demokratik hak taleple-
rine, bu güne kadar nasıl dikkatle kulak 
verdiysek, bundan sonra da dinlemeye, 
anlamaya, empati kurmaya devam ede-
ceğiz. Ancak tüm bunları yaparken sapla 
samanın birbirine karıştırılmasına, me-
selenin bağlamından kopartılmasına izin 
vermeyeceğiz. Farklı zeminlerde farklı he-
saplaşmalar içine girenlere karşı, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı 
ve dirayetli bir duruş sergileyeceğiz. 

10.5 yıldır farklı tertiplerle, tezgahlarla, 
provokasyonlarla, siyaset mühendisliği 
girişimleriyle nasıl baş ettiysek, onlara 
karşı nasıl dik durduysak, bundan sonra 
da milletin emanetini aynı hassasiyetle 
korumaya devam edeceğiz. Biz ne kimseye 
dayatma yaparız, ne de kimsenin dayatma-
sına eyvallah ederiz.

Değerli arkadaşlarım…

Son 2 hafta içinde meydana gelen olayla-
rı, homojen, tek odaklı, tek boyutlu, tek 
katmanlı olaylar olarak tabii ki görmüyo-
ruz. Bir kere, Taksim Yayalaştırma Projesi 
kapsamında, Gezi Parkı’ndaki ağaçların 
taşınmasına bir itiraz olarak başlayan 
olaylar, daha ilk andan itibaren çok farklı 
bir mecraya akmaya başlamıştır. Aslında 
burada bir itirazın yükselmesi, ilk anlarda, 
yanlış bilgilendirilmenin, yanlış algının, 
özellikle de siyasi istismarın sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır.

Şunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyo-
rum: Taksim’de yapılan, Taksim’in yayalaş-
tırma projesi kapsamında, bazı ağaçların 
sökülüp, bir başka yere taşınmasından 
ibaretti. Bu proje, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde, altını çizerek ifade 
ediyorum, CHP’li üyelerin de onayı netice-
sinde başlatılmış bir projeydi. Kaldırımın 
genişletilmesi için, Gezi Parkı’nın Meydan 
tarafındaki duvarlarının yıkılması, orada-
ki ağaçların taşınması gerekiyordu ve yapı-
lan işlem de sadece bundan ibaretti.

Bazı siyasilerin sürece müdahil olmaları, 
oy verdikleri projeye karşı direnç gös-
termeleri, yani her zaman yaptıkları gibi 
çark etmeleri, maalesef oradaki itirazları 
büyütmüştür. Olayın ilk safhasında orta-
ya çıkan itirazlar, yine ilk andan itibaren, 
siyasilerin, örgütlerin, farklı odak ve çevre-
lerin sürece dahil olmasıyla, çok farklı bir 
mecrada ilerlemiş, farklı yerlere doğru dal 
budak salmıştır.
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2 haftadır yaşanan olayları, “çevre hassa-
siyeti” ile izah etmek mümkün değildir. 
Bir kere, “çevre hassasiyeti” diye başlatılan 
olaylar, bugün itibariyle arkasında maale-
sef 4 cansız beden bırakmıştır. 3 gencimiz 
olaylarda hayatlarını kaybederken, genç 
bir komiserimiz Adana’da şehit edilmiş-
tir. 600’den fazlası polis olmak üzere, çok 
sayıda vatandaşımız bu gösterilerde yara-
lanmıştır.

Büyük şehirlerde, bazı sokak ve caddeler 
ağır şekilde tahrip edilmiştir. Yollara, 
duvarlara, bina duvarlarına, son derece 
çirkin yazılar yazılmak suretiyle tam bir 
ahlak ve çevre faciası yaşatılmıştır. Kamu 
malları zarar görmüş, halka hizmet veren 
otobüs durakları, belediye otobüsleri ağır 
şekilde tahrip edilmiştir. Esnafın dük-
kanları yağmalanmış, yakılmış, yıkılmış; 
doğrudan zararların yanında, esnafa ciddi 
oranlarda ciro kaybı yaşatılmıştır.

Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle, 
gece geç saatlere kadar atılan sloganlarla, 
evlerinde insanlar rahatsız edilmiş, çok 
büyük bir gürültü kirliliği oluşmuştur. 
Bunlara ek olarak, Türkiye ekonomisi bu 
olaylarla doğrudan doğruya hedef alın-
mıştır. Faizlerin yükselmesi, borsanın 
düşmesi, yatırım ortamının kötüleşmesi, 
yatırımcıların ürkütülmesi, Türkiye’nin 
imajının bozulması için sistemli bir proje 
devreye sokulmuştur.

Türkiye’nin uluslararası güç ve itibarı da 
yine bu süreçte hedef alınmıştır. Ulusla-
rarası basın, uluslararası çevreler, siste-
matik olarak yanlış bilgilendirilmiş, art 

niyetli bazı uluslararası medya kuruluş-
larının da devreye girmesiyle Türkiye’ye 
yönelik kapsamlı bir saldırı yürütülmüş-
tür. Şiddet sarmalına dönüşen bu olayları 
masum bir direniş, demokratik bir hak 
arama mücadelesi olarak görmek müm-
kün değildir.

Bakın, bir noktaya özellikle dikkatleri-
nizi çekiyorum… Şu anda, Taksim Gezi 
Parkı’ndaki eylemlerle, diğer gösteriler 
arasına bir çizgi çekme çabası olduğunu 
görüyoruz. Bir kere bu hataya hiç kim-
se düşmesin… Taksim Gezi Parkı’ndaki 
eylemler, masum, demokratik, çevreci 
eylemler olarak yansıtılırken, şiddet içe-
ren diğer gösterilerin bu eylemlerle ilgisi 
olmadığı özellikle ve kasıtlı olarak vurgu-
lanıyor.

Durum hiç de öyle değil… Türkiye’ye, 
Türkiye ekonomisine, Türkiye’nin ulus-
lararası gücüne ve demokrasimize yö-
nelik eylemler, burada fitili ateşlenen 
eylemlerden dolayı bu boyuta ulaşmıştır. 
Türkiye’nin birçok ilinde şiddete dönüşen 
eylemler, hep Taksim Gezi Parkı eylemle-
rinin arkasına sığınmıştır.

Çevre hassasiyeti daha farklı eylemlere 
ve amaçlara paravan bir mahiyet taşımış, 
demokratik bir yönetime karşı illegal 
bir başkaldırıyı maskeleme görevi gör-
müştür. Beşiktaş’ta, Başbakanlık Ofisi’ne 
şiddet kullanarak saldıran kitleler, hep 
Taksim Gezi Parkı bahanesinin arkasına 
saklanmıştır. Ankara’da yapılan vandal-
lıklar, Taksim Gezi Parkı’ndan güç almış, 
ilham almıştır.
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Taksim Gezi Parkı eylemlerini bahane 
edenler, Türk Bayrağını yakacak, Taksim 
Meydanı’na illegal bayrakları, bölücü 
posterleri asacak kadar alçalmışlardır. 
Taksim Gezi Parkı’ndaki gösteriler, Tür-
kiye genelinde, arkasında ölüm bırakan 
şiddet eylemlerinin, meşru görünümlü 
kılıfından, ambalajından başka hiçbir şey 
değildir. Taksim Gezi Parkı’ndaki gösteri-
ler, asıl amacı, asıl hedefi, asıl çıkarılmak 
istenen kaosu örtmek için son derece sis-
temli şekilde kullanılan eylemlerdir.

Şu anda dahi, Taksim Gezi Parkı’nda, 
ağaçlar için, çevre için eylem yaptığını dü-
şünen vatandaşlarıma buradan özellikle 
sesleniyorum… Taksim Gezi Parkı kılıfıy-
la Türkiye’de büyük bir oyun oynanmak 
isteniyor. Taksim Gezi Parkı bahanesiyle, 
Türkiye ekonomisi üzerinde ağır tahribat 
yapılmak isteniyor. Ambalajın üzerine 
ağaç koyarak, çevre hassasiyeti koyarak, 
birileri büyüyen, güçlenen Türkiye’yi ya-
vaşlatmak istiyor.

Taksim eylemcilerinin, nerede, nasıl kul-
lanıldıklarını görmelerini, nasıl bir kirli 
hedefin istismar konusu haline getiril-
diklerini idrak etmelerini özellikle rica 
ediyorum. Bu ülkenin Başbakanı olarak 
söylüyorum: Bu eylemler, çok açık bir 
bazı sermaye grupları, faiz lobileri, bazı 
medya grupları tarafından çok açık şe-
kilde kullanılıyorlar. Taksim’de şu anda 
eylem yapanlar, Türkiye ekonomisine, 
Türkiye’nin turizmine, Türkiye’nin yatı-
rım ortamına kastedenler tarafından açık 
şekilde kullanılıyorlar.

Ağaç için eylem yaptığını zannedenler, de-
mokrasiye yönelik kirli senaryoların içine 
çekiliyorlar. Oradaki tüm eylemcilerin, tüm 
göstericilerin, büyük fotoğrafı görmelerini, 
oynanan oyunu anlamalarını ve oradan 
çekilmelerini özellikle rica ediyor, kendile-
rinden bekliyorum.

Bakın… Hem Taksim’de, hem diğer illerde, 
özgürlük ve yaşam tarzlarına müdahale, 
gösterilerin ve göstericilerin arkasına sığın-
dığı gerekçeler oldu. Buradan, yaşı 20-25 
olan, AK Parti öncesi Türkiye’yi tecrübe 
etmemiş olan gençlerimize bazı hususları 
özellikle vurgulamak istiyorum: Türkiye’yi 
biz gerçekten çok zor şartlar altında devral-
dık ve 10.5 yıl boyunca da, zor şartlar altın-
da çok büyük değişimler gerçekleştirdik.

Gençlerimizin bugün sahip olduğu imkan-
lar, bundan 10.5 yıl önce hayali dahi kuru-
lamayan imkanlardı. Gençlerimizin bugün 
sahip olduğu özgürlük seviyesi, demokrasi 
standartları, 10.5 yıl önce rüyası dahi görü-
lemeyen bir atmosferdi. Bugün sahip olu-
nan, bugün doyasıya kullanılan nice hakkı 
10.5 yıl içinde biz halkımıza, gençlerimize 
teslim ettik.

Gençlerimize o kadar güvendik ve o ka-
dar güveniyoruz ki, siyasi tarihimizde hiç 
örneği olmayan 3 dönem uygulamasını 
partimizin tüzüğüne koyduk ve şu anda 
da kararlılıkla uyguluyoruz. Bir makama 
gelen, yaşlanıncaya, ölünceye kadar orada 
kalmasın, yerini bir müddet sonra gençlere 
devretsin diye tüm mekanizmaları çalış-
tırıyoruz. Ancak, gençlerin şunu özellikle 
anlamasını istiyorum…
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Bakın değerli arkadaşlarım… Hem birkaç 
nesil olarak, hem siyasi bir hareket ola-
rak, çok zorlu süreçlerden geçtik. Genç 
kardeşlerimizin özellikle de bu zorlu 
süreçleri okumalarını, öğrenmelerini, 
bizleri anlamalarını çok isterim. İnanç-
larından dolayı nice insanımızın hayatı 
karartıldı. Etnik kökeninden dolayı nice 
insanımız horlandı, dışlandı. Siyasi gö-
rüşleri, ideolojileri nedeniyle nice insanı-
mız çok ağır baskılara, işkencelere maruz 
kaldı.

“Selamun aleyküm” demenin, “Elhamdü-
lillah” demenin, aşağılanma sebebi oldu-
ğu dönemler yaşadık. Sakal bırakmanın, 
başörtüsü takmanın, ağır mücadele ge-
rektirdiği günler yaşadık. Nice başörtülü 
kızımız üniversite kapılarında yerlerde 
sürüklendi. Nice başörtülü kızımız okul-
larından atıldı, okullarını bırakmaya 
mecbur edildi. Nice gencimizin hayatın-
da hiç silinmeyecek travmalar oluştu. Eşi 
başörtülü olduğu için fişlenen, işinden 
sorgusuz sualsiz atılan, bunalıma giren, 
hatta intihar eden insanlarımız oldu. 
Nice gencimiz, yurdunu, yuvasını, aile-
sini bırakıp uzak diyarlarda eğitimini 
sürdürmek zorunda kaldı. Siyasi görüş-
lerimiz horlandı, yasaklandı, engellendi; 
partilerimiz kapatıldı.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: 
Bunları bize yaşatan sadece devlet değil-
di, sadece statükocu siyaset değildi. Bu 
ülkenin bazı sanatçılarından, bazı medya 
kuruluşlarından, bazı sivil toplum ör-
gütlerinden biz her daim bu muameleyi 
gördük. Hani, “Bidon kafalı, göbeğini 

kaşıyan adam” diyorlar ya… Bu bakış, 
sadece bugünün değil, on yılların bize 
yönelik bakışıdır.

Onlara göre biz siyasetten anlamayız. 
Onlara göre biz sanattan, tiyatrodan, si-
nemadan, resimden, şiirden anlamayız. 
Onlara göre biz estetikten, mimariden 
anlamayız. Onlara göre biz; okumamış, 
cahil, alt tabaka, verilenle yetinmesi ge-
reken, yani zenci bir güruhuz. İnanın, 
bize hep böyle baktılar, bugün de aynı 
nazarla, aynı gözle, aynı anlayışla bakı-
yorlar. Kendi yaşam tarzlarını kabul et-
meyen herkese bunu yaptılar.

Biz, bizim kendi yaşam tarzlarımız ne 
olacak dediğimizde, saygı göstermediler, 
anlayış göstermediler. Bunu sadece bize 
de yapmadılar… Biz Mamak zindanları-
nın şahidiyiz. Biz Metris zindanlarının 
şahidiyiz. Diyarbakır zindanlarının şahi-
diyiz. Biz, azınlığın çoğunluğa nasıl hük-
mettiğini, azınlığın, kendi yaşam tarzını 
çoğunluğa nasıl dayattığını iliklerimize 
kadar yaşamış bir nesil, böyle bir hare-
ketiz.

Ama biz hiçbir zaman intikam peşinde 
olmadık. Hiçbir zaman, bize yapılanı 
başkasına reva görmedik. 10.5 yıl bo-
yunca, tek yaptığımız, imtiyazları almak, 
mağduriyetleri gidermek, yani hak ve 
özgürlükleri evrensel manada tesis et-
mek olmuştur. Eğer inanç özgürlüğünün 
önündeki engelleri kaldırdıysak, eğer 
din eğitiminin önünü açtıysak bunu 
normalleşme adına yaptık. Eğer, “Millî 
Birlik ve Kardeşlik” sürecini başlattıysak, 
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bunu normalleşme adına yaptık. Eğer al-
kol kullanımına düzenleme getirdiysek, 
bunu, birilerini mağdur durumuna dü-
şürmek için değil, mağduriyetleri gider-
mek adına yaptık.

Hak ve özgürlük alanındaki normalleş-
meyi bir dayatma gibi gösterenler kendi 
yaşam tarzını başkalarına dayatmanın 
çabası içinde oldular. Biz imtiyazlı sınıflar 
oluşturmaya çalışmıyoruz, biz imtiyazları 
kaldırmaya, herkesi hür ve eşit vatandaş-
lar haline getirmeye çalışıyoruz. İmtiyaz 
olmayacak, mağduriyet olmayacak ve 76 
milyon bir olarak, beraber olarak, kardeş 
olarak geleceğe ilerleyeceğiz. Kimse kim-
senin yaşam tarzına karışmıyor ve karış-
mayacak. Hiç kimse, bir diğerine dayatma 
yapmıyor ve yapmayacak.

Ortak noktalarda buluşacağız; birbiri-
mizin özgürlük alanlarına müdahale 
etmeden, birbirimize saygı duyarak yaşa-
yacağız. Kutuplaşmadan, kutuplaştırma-
dan, hassasiyetleri kaşımadan Türkiye’yi 
birlikte büyüteceğiz. Bu ülkede, isminin 
başında sanatçı sıfatı olanlar, profesör 
sıfatı olanlar, gazeteci yazar sıfatı olanlar, 
kimi siyasetçiler, 10 yılların refleksiyle, 
bu milleti aşağılamaktan, horlamaktan, 
topluma ayrımcılık tohumları ekmekten 
derhal vazgeçmelidir. Gençlerin arkasına 
saklanarak, imtiyazları için mücadele 
verenler, bu çirkin oyunlarına derhal 
son vermelidir. Gençlerimiz de, milleti 
horlayan, milleti aşağılayan, özellikle de 
toplumu kutuplaştıran bu çevrelere karşı 
çok ama çok dikkatli olmalıdır.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım,

Bu olayların zamanlaması elbette son de-
rece dikkat çekicidir… Taksim’de başlayan 
bu gösteriler, büyütülerek, yaygınlaştırı-
larak, abartılarak, Türkiye açısından çok 
tehlikeli bir seviyeye çekilmek istenmiştir. 
Sosyal medyada, bu olayların nasıl yönlen-
dirildiğine, nasıl tahrik edildiğine, bunun 
da hiç doğal olmayan bir biçimde yapıldığı-
na şahit olduk. Bazı medya kuruluşlarının, 
bu olayları büyütmek, yaygınlaştırmak 
için, nasıl sorumsuzca yayınlar yaptığını 
hep birlikte gördük.

Sözüm ona sanatçıların, gazeteci yazarla-
rın, adeta bir düğmeye basılmış gibi, adeta 
bir noktadan emir almış gibi, hep birlikte 
nasıl aynı ağızla konuştuklarını, nasıl sü-
reci tahrik ettiklerini yaşadık ve tecrübe 
ettik. Kin ve öfkeyle hareket eden bu insan-
lar sorumsuz bir şekilde nefret suçu işledi-
ler, toplumun büyük bir kesimini terörize 
ettiler. İşin daha da ilginç tarafı, birtakım 
sermaye çevrelerinin, bu sürece aleni da-
hil olarak, hukuksuz gösterilere nasıl kol 
kanat gerdiklerini, nasıl desteklediklerini 
ve nasıl tahrik ettiklerini de gördük ve ya-
şadık.

Bugün Taksim’de ifade özgürlüğü tehdit 
altında diye bağıran birçok marjinal grup, 
Akil İnsanlar Heyetinin toplantılarını 
basmaktan, şehirlerde terör estirmekten 
geri durmadılar. Bugüne kadarki hiçbir 
demokratikleşme adımına destek verme-
yen bu statüko bloğu, bugün de demokra-
tikleşmeye karşı en büyük direnci ortaya 
koyuyor. Çözüm sürecine de bunlar karşı 
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çıkıyor, yeni anayasaya da bunlar ayak diri-
yor. Daha fazla özgürlük diye bağıranların 
daha fazla statüko, daha fazla vesayet diye 
çırpınan bu gruplarla iç içe geçmesi büyük 
bir ironidir.

Şimdi bakın… Burada sizlere çok basit 
şekilde, sadece birkaç rakamdan bahsede-
ceğim… Gençlerimizin, özellikle de solcu 
olduğunu, antikapitalist, antiemperyalist 
olduğunu iddia eden gençlerin, nasıl bir 
oyunun içinde olduklarını görmeleri ba-
kımından, bu rakamlara özellikle dikkat 
etmelerini rica ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

2002 yılında, biz görevi devraldığımızda, 
Türkiye’de gösterge faiz yüzde 63 seviye-
sinde… 116 milyar lira bütçemiz var. Bu 
bütçenin, 52 milyar mirası, yani yüzde 45’i, 
faiz harcamalarına gidiyor. Yani benim va-
tandaşımın verdiği her verginin, devletin 
her gelirinin, 100 lirada 45 mirası, faiz 
lobisine gidiyor.

Geliyoruz 2013 yılına… Türkiye bütçesi 
404 milyar lira. Faiz harcaması, dikkat 
edin, 53 milyar lira. Oran, yüzde 13… 10 
yılda, Türkiye’nin, faizleri düşürmek yo-
luyla yaptığı tasarruf ne biliyor musunuz? 
642 milyar lira… 10 yılda, milletimin 642 
milyar lirası, yine milletim için harcan-
mış. Eğer, 2002 yılındaki gibi kalsaydık, 
tam 642 milyar lira faiz lobisine gidecekti. 
Ama biz, bu parayı tasarruf etmişiz, bu-
nunla yol yapmışız, konut yapmışız, okul 
yapmışız, yoksulun elinden tutmuşuz.

Şimdi bu durumdan faiz lobisi elbette çok 
rahatsız… Az para değil… Tam 642 milyar 
lira kaybetmişler… Tüyü bitmedik yeti-
min, garibin, gurebanın hakkını, esnafın 
kazancını, işçinin alın terini, işverenin 
sermayesini hortumlayan bu çevreler, 10 
yılda 642 milyar liradan olmuşlar… İşte 
biz, bu hortumu kestiğimiz için, birileri 
içerde ve dışarda çok rahatsız oldular.

Çok ilginç… Mayıs ayında, Türkiye, 46 
milyar dolarlık bir havalimanı yatırımına 
start veriyor. Aynı dönemde, 22 milyar do-
larlık Nükleer Santral yatırımı… Aynı dö-
nemde, 2.5 milyar dolarlık 3’üncü Köprü 
yatırımı… Borsa rekor kırıyor, faizler en 
düşük seviyesine iniyor, Merkez Bankası 
rezervleri tarihî rekora ulaşıyor.

Bitmedi… Türkiye, çok uzun yılların ar-
dından, Uluslararası Para Fonu’na olan 
borcunu sıf ırlıyor. Bütün bunlara ek 
olarak, Türkiye, terörü bitirme yolun-
da, çözüm sürecini başarıyla ilerletiyor. 
Türkiye’nin gücüne güç katacak, Tür-
kiye ekonomisini daha da büyütecek 
çözüm süreci kararlılıkla ilerliyor, artık 
Doğu’dan, Güneydoğu’dan yürek dağla-
yan haberler gelmiyor.

Bunların hemen ardından, Türkiye adeta 
şaha kalkmışken, uçuşa geçmişken, bir 
bakıyorsunuz bu olaylar ortaya çıkıyor. 
Kimse kusura bakmasın… Ağaç diyerek, 
çevre diyerek, Taksim Gezi Parkı diye-
rek, mızrak çuvala sığdırılamaz. Gezi 
Parkı’ndaki hukuksuz işgali, Wall Street 
eylemine benzetiyorlar… Orada, faiz lobi-
sinin havadan kazandığı milyarlarca dola-



Recep Tayyip ERDOĞAN

130

ra karşı itiraz vardı. Burada ise, solculuk 
maskesi altında, faiz lobisinin figüranlığı 
yapılıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Geliyorum, meselenin demokrasi boyu-
tuna… Büyük Türkiye, güçlü ekonomi, 
itibarlı dış politika, içerde ve dışarda bi-
rilerini nasıl rahatsız ediyorsa; demokra-
sinin standartlarının yükselmesi de aynı 
şekilde içerde ve dışarda birilerini ciddi 
şekilde rahatsız ediyor. Zira Türkiye’de 
demokrasi güç kazandıkça, işte birileri, 
on yıllardır var olan imtiyazlarını tek tek 
kaybediyor.

Şu son olaylar, hiç tereddütsüz, 27 Mayıs 
1960 öncesi, kerhum Menderes’e kurulan 
tuzağın aynısıdır. Şu son olaylar, 1980 ön-
cesi karanlık senaryonun tekrar edilmesi 
girişimidir. Türkiye’de kaos oluşturarak, 
istikrarsızlık, huzursuzluk oluşturarak, 
birileri, kaybettikleri imtiyazlarını geri 
almak istemiştir. Ancak o birileri, bu sefer 
sert kayaya çarpmış, bu sefer millete tos-
lamıştır.

28 Şubat’la, müdahale senaryolarıyla, hu-
kuku çarpıtarak, Cumhuriyet mitingleriy-
le, 27 Nisan bildirisiyle istediklerini elde 
edemeyenler, kendi kitlelerini sokağa dö-
kerek emellerine ulaşmak istemişlerdir. 
Bu süreçte, MHP Genel Başkanı’nın bir 
kısım sağduyu mesajları vermesi memnu-
niyet verici olmuştur. Ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi, her zaman yaptığı şeyi tekrar 
yapmak istemiş, ancak bu kez eline yüzü-
ne bulaştırmıştır.

İki yıldır sokak sokak direniş çağrısı ya-
pan, toplumda gerilimi sürekli yükselten, 
Türkiye düşmanlarına kucak açacak, Tür-
kiye düşmanlarıyla işbirliği yapacak kadar 
aklını, izanını kaybeden CHP, bu olaylarda 
da başrol oynamak istemiş, ama bunu 
becerememiştir. Eylemlerin üzerine çörek-
lenmek isteyen CHP Genel Başkanı eylem-
lerden kovulmuştur. Türkiye genelinde, 
inanç farklılıklarını alçakça tahrik eden 
CHP milletvekilleri, ihanetleriyle başbaşa 
kalmışlardır.

Polise hakaret eden, küfür eden gençlere 
para veren CHP milletvekilleri, parlamen-
tonun, hatta siyasi tarihin yüzkarası olma 
payesini elde etmişlerdir. Birçok şehirde 
yakıp yıkan illegal eylemcilere, CHP’li be-
lediyeler kucak açmış, her türlü desteği, 
sığınmayı, korumayı sağlamışlardır. CHP, 
bütün bunları, siyasi kazanç sağlayama-
yacağını bilerek, sadece kaos oluşturmak, 
sadece kargaşa ortamı oluşturmak, sadece 
demokrasiye, büyük Türkiye’ye hançer 
saplamak adına yapmıştır.

Şu iki haftalık süreçte, CHP’nin tek yaptığı, 
eylemcilerin arkasına saklanıp, onları mey-
danlara iteklemek, onları yakıp yıkmaya 
teşvik etmek olmuştur. CHP, çok kötü bir 
sınav vermiştir. Reyhanlı saldırganlarıyla 
olan irtibatını saklamak isteyen CHP, bu 
olaylardaki tutumuyla, çamurun içinde 
tamamen kaybolmuştur. CHP’nin, yeni 
süreçte, böyle bir Genel Başkanla, böyle 
Genel Başkan Yardımcılarıyla, bu tür mil-
letvekilleriyle yol yürümesi artık imkansız 
hale gelmiştir.
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CHP Genel Başkanı’nı, hem Reyhanlı olay-
larıyla irtibatı, hem de bu çok tehlikeli 
toplumsal tahrikleri nedeniyle, bir kez 
daha istifaya davet ediyorum. Türkiye adı-
na, millet adına, hiç olmazsa CHP adına, 
CHP’ye oy vermiş kardeşlerimiz adına, 
CHP Genel Başkanı o koltuğu derhal liya-
kat sahibi birine devretmeli, kenara çekil-
melidir.

Bakın, burada şu hususları tekrar hatır-
latmak durumundayım… Son 2 haftadır 
devam eden olaylarda, Türk Bayrağı yakıl-
mak istendi. Bu olaylarda, Gazi Mustafa 
Kemal ile, İmralı fotoğrafları yan yana kul-
lanıldı. Taksim meydanında, günlerce, bö-
lücü örgütlerin bez parçaları, terör örgütü 
elebaşlarının fotoğrafları, Ay Yıldızlı Türk 
Bayrağı’nın yanında sallandırıldı.

CHP, işte bu eylemlerin, bu örgütlerin 
hamisi olmuştur. Aynı CHP, gençleri ölüm-
den kurtaralım çağrısını reddetmiştir. 
Taksim Meydanı’nda, sökülecek 3 ağaç için 
bütün terör örgütlerinin arkasına saklanan 
CHP, gençlerin ölümünü engellemek adına 
hiçbir legal partiyle bir araya gelmemiştir. 
Akil İnsanlar Heyetine karşı en ağır haka-
retleri yapan CHP, Türk Bayrağı yakanlara, 
Taksim’de terör estirenlere karşı çıtını dahi 
çıkarmamıştır.

Bu eylemler, CHP’nin, CHP politikalarının 
iflasıdır. Bu eylemler, CHP’nin çıkarmaya 
çalıştığı kaos ve kargaşa girişimlerinin 
eseridir. Milletim, yeri, zamanı geldiğinde, 
CHP’ye sandıkta bütün bu provokasyonla-
rın hesabını da soracaktır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yaşananlar, Türkiye için, Türkiye’nin dost-
ları ve düşmanları için, çok açık bir sınav-
dır. Yaşananlar, medya için, sivil toplum 
örgütleri, çeşitli çevreler, sermaye grupları 
için açık bir sınavdır. Kimin nerede dur-
duğu, kimin, Türkiye için, ekonomi için, 
demokrasi için hangi tarafta durduğu bu 
olaylarla gün yüzüne çıkmıştır. Bu olaylar, 
dost ile düşmanı birbirinden ayırmak için 
eşsiz fırsat olmuştur.

Buradan, dosta da, düşmana da bazı husus-
ları açık açık tekrar ilan etmek istiyorum… 
Türkiye’de, egemenliğin kendisine ait 
olduğu vehmine kapılanlar varsa, bundan 
artık vazgeçsinler. Kendisini Türkiye’nin 
yegane sahibi olarak görenler, bundan 
vazgeçsinler. Türkiye, 76 milyonuyla, tek 
yürek halinde, egemenliğine, ekonomisine 
ve demokrasisine en güçlü şekilde sahip 
çıkacaktır.

Türkiye’de millet egemenliğine el uzat-
mak, bilinsin ki, artık hiç kimsenin haddi 
ve hakkı değildir. Seçilmiş hükümetleri 
devirmek, sandık sonuçlarını hiçe say-
mak, geçmişe ait bir alışkanlıktır ve bugün 
hiçbir geçerliliği yoktur. Bu millet, 27 
Mayıs’ı ve merhum Menderes’i unutmadı, 
unutmayacak. Bu millet merhum Özal’ı 
unutmadı ve unutmayacak. Bu aziz millet, 
28 Şubat’ı ve merhum Necmettin Erbakan’ı 
unutmadı ve unutmayacak. Bugün de bu 
millet, en güçlü şekilde hizmetkarına sahip 
çıkıyor, her yerde hizmetkarını bağrına 
basıyor.
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İstanbul’da, Havalimanı’nda muhteşem bir 
kalabalıkla, muhteşem bir coşkuyla karşı-
landık. Önceki gün, Adana’da, Mersin’de 
muhteşem bir muhabbetle karşılandık. 
Ankara’da, Havalimanı’ndan Akköprü’ye 
kadar, insan selinin, araç selinin arasında, 
birkaç saat içinde 4 miting gerçekleştirdik, 
milletimizle kucaklaştık.

Biz, kimsenin karşısına yüzde 50’yi çı-
karmayız. Biz insanları sokağa dökmeyiz. 
Biz, yakıp yıkanlardan, kırıp dökenlerden 
asla olmayız. Hukuk içinde, demokrasi 
içinde, edep ve adap içinde mitinglerimi-
zi yapar, hesabımızı da sandığa saklarız. 
Bu hafta sonu, önce Ankara’da, ardından 
İstanbul’da 2 büyük Demokrasi Mitingi 
gerçekleştiriyoruz.

Sayıları yarıştırmak için değil, korku için, 
ürkütmek için değil, bakın biz daha çoğuz 
demek için değil, sessiz yığınların sesini 
duyurmak için meydanlara çıkıyoruz. 
Milletin burada olduğunu, var olduğunu, 
milletin seçtiği Başbakan’a, milletin hiz-
metkarına sahip çıktığını göstermek için 
bir araya geliyoruz. Haftalardır, evinde, 
sükunet içinde, sabır içinde, itidal içinde, 
adeta dişlerini sıkarak gelişmeleri izleyen 
milletimin, sokakların altını üstüne geti-
renlere nasıl ders verdiğini, nasıl edep ve 
adap öğrettiğini göstermek için meydan-
larda toplanıyoruz.

Hiç kimse bu süreçte tedirgin olmasın. Hiç 
kimse bu süreçte başını öne eğmesin. Orta-
lığı yakıp yıkanlar karşısında, marjinaller 
karşısında, illegal örgütler karşısında hiç 
kimse eziklik hissetmesin. Bugün, çok 

güçlü bir hükümet işbaşında. Bugün, ne 
yaptığını bilen bir kadro iş başında. Bu 
sorunları aşacak, haddini ve hukukunu 
bilmeyenlere demokratik yollarla had ve 
hudut bildirecek bir iktidar işbaşında.

Sadece bu olayları sonlandırmakla kalma-
yacak, bu provokatörlerin, bu teröristlerin 
de hukuk çerçevesinde her an enselerinde 
olacağız. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar 
kalamaz ve kalmayacak. Polisimize el uza-
tanların, dil uzatanların, polisimize taşla, 
sopayla saldıranların, hatta polis katleden-
lerin bunu yanına bırakmayız ve bırakma-
yacağız.

Bu vesileyle, şehit polisimiz Mustafa Sarı’yı 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yaralı 
polislerimize acil şifalar temenni ediyo-
rum. Türkiye genelinde, gösteri yapmak 
suretiyle, komşusunu, sokağını, mahal-
lesini rahatsız edenleri, artık sağduyuya, 
sükunete davet ediyorum. Taksim başta 
olmak üzere, çeşitli yerlerde gösteriler ya-
panların, bu illegal gösterilere derhal, ama 
derhal son vermelerini arzu ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
süreç boyunca itidalle hareket edenlere, 
sorumlu, sağduyulu davrananlara, sabrını 
muhafaza edenlere ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak 
umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
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Çok değerli başkanlar, değerli yol arkadaş-
larım, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 
tarafından düzenlenen bu toplantımızın, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Konuşmamın hemen 
başında, bugün bir araya geldiğimiz tüm 

belde belediye başkanlarımıza, bugüne 
kadar yaptıkları hizmetlerden, ortaya 
koydukları eserlerden, fedakârlıklarından 
dolayı, şahsım, ülkem ve milletim adına 
yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Kasım 2012’de çıkardığımız yasayla, 
biliyorsunuz, 13 ili, ardından Ordu ilimizi 
de eklemek suretiyle 14 ilimizi Büyükşehir 
statüsüne kavuşturduk ve Türkiye gene-

Kapatılan Belde Belediye 
Başkanlarıyla Toplantı

Ankara | 13 Haziran 2013
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linde Büyükşehir sayımız 30’a yükseldi. 
Bu yasayla, ayrıca, yeterli nüfusa sahip 
olmayan belediyelerimizi de kapatma ka-
rarı aldık. Türkiye genelindeki 2 bin 950 
belediyeden 1.637’sinde bu değişikliği ger-
çekleştiriyoruz.

Bu büyük değişimi gerçekleştirirken, mu-
halefet tarafından her zamanki gibi çok 
ağır eleştirilere, iddia ve iftiralara maruz 
kaldık. Partizanlık yaptığımızı iddia et-
mekten tutun, Türkiye’yi bölmeye kadar 
her türlü yakışıksız ifadeyi bizim için 
kullandılar. Ancak, kapatılacak belde bele-
diyelerinin parti dağılımı, bizim bu yasada 
ne kadar samimi olduğumuzun, ne kadar 
gerçekçi olduğumuzun en büyük ispatıdır.

Kapatılacak 1.637 belediyeden, dikkatinizi 
çekiyorum, 928 tanesi, AK Parti’li beledi-
yedir. Eğer biz meseleye partizanlık göz-
lüğüyle bakmış olsaydık, yüzde 57’si AK 
Partili olan bu belediyeleri kapatmazdık. 
Bizim derdimiz partizanlık değil; bizim 
derdimiz, hizmetkarlık… Biz üzerimizde 
milletin emanetini taşıyoruz… Partizanlık 
uğruna, milletin bu emanetine asla ihanet 
içinde olmayız ve olamayız. Bizim için her 
zaman, esas olan, millete ulaştırdığımız 
hizmettir, bu hizmetin kalitesidir, yaygın-
lığıdır.

Şimdi, bakın değerli arkadaşlarım… Bu 
ülkede, bizden önce, siyaset hep kâğıt 
üzerinde yapıldı, özellikle de haritalar 
üzerinde yapıldı. Seçim sandıkları kapatıl-
dığında, iktidar partileri önlerine haritayı 
açtılar, nereden oy aldıklarını, ne kadar 
oy aldıklarını, nereden oy almadıklarını 

renkli kalemleriyle işaretlediler. Oy aldık-
ları köylere, beldelere, ilçe ve illere hizmet 
taşırken, oy almadıkları yerleri adeta ceza-
landırdılar.

Biz, AK Parti olarak, böyle bir siyaseti, böy-
le bir siyaset ve hizmet anlayışını elimizin 
tersiyle ittik. Seçim sandıkları kapatıldığı 
andan itibaren, biz, önümüze tertemiz bir 
Türkiye haritası koyduk, üzerinde hiçbir 
siyasi işaretleme yapmadan, 780 bin kilo-
metrekareye, 76 milyona tek bir nazarla 
baktık. Bizim oy alamadığımız köylerimi-
ze, beldelerimize, ilçe ve illerimize bakın; 
ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Tunceli’den biz milletvekili çıkaramadık… 
Ama gidin Tunceli’ye, orada açtığımız üni-
versiteyi görürsünüz, inşa ettiğimiz has-
taneleri, okulları, derslikleri, yolları, köp-
rüleri görürsünüz. Biz Tunceli’ye o kadar 
hizmet götürdük ki, inanın, Tunceli’den 
her zaman en yüksek oyları alan CHP, 90 
yıl boyunca Tunceli’ye bu kadar hizmet 
taşımamıştır. İzmir, Cumhuriyet tarihi bo-
yunca, her alanda en büyük hizmeti, en bü-
yük eseri, AK Parti döneminde görmüştür.

Antalya, bize oy versin ya da vermesin, 
uluslararası marka şehir olma yolunda, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım-
larına şahit olmuştur. Iğdır aynı şekilde… 
Milletvekilimiz olmasa da, orada tarihinde 
hiç görmediği eserlerin yükseldiğini görür-
sünüz. Hakkâri aynı şekilde… Hiç milletve-
kilimiz olmasa da, orada yol görürsünüz, 
hastane, okul, üniversite, hatta havalimanı 
görürsünüz.
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81 vilayetin 81’i, bizim nazarımızda birdir. 
76 milyonun her bir ferdi, bizim nazarı-
mızda birdir, beraberdir, kardeştir. Biz, bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik kavramlarını, 
slogan olarak kullanan değil, bunların içini 
dolduran, bunların gereğini yapan, bunları 
ülkeye egemen kılmak için mücadele ve-
ren bir partiyiz.

Bakın, birileri AK Parti kaybetsin de ülkeye 
ne olursa olsun anlayışındalar. Ama biz, 
her zaman, ülke kaybetmesin, biz kaybet-
meye razıyız diyen, bunun da gereğini yeri-
ne getirmiş, yerine getiren bir partiyiz. Her 
adımımızda, her faaliyetimizde, her re-
form ve uygulamada, partimizi değil, şahsi 
çıkarları değil, ülkeyi, milleti, Türkiye’nin 
çıkarlarını el üstünde tuttuk. İşte, 1.637 
belde belediyesini, yüzde 57’si AK Partili 
olduğu halde kapatıyor olmamız, bizim bu 
samimiyetimizin, bizim objektif siyaseti-
mizin en anlamlı ispatıdır.

Çok değerli başkanlar…

Şu temel ilkeyi, ben, hem kendime, hem de 
çevreme her fırsatta hatırlatıyorum: Ma-
kamlar gelip geçicidir; baki olan, hizmet-
tir, eserdir. Eğer kişi, oturduğu makamın 
hakkını vermiyorsa, gereğini yapmıyorsa, 
ama ısrarla orada oturmaya devam ediyor-
sa, hem makama, hem de o makamı ona 
emanet edenlere karşı haksızlık içindedir. 
Biz, bulunduğu makamlara, bu makamları 
bizlere emanet edenlere haksızlık yapacak 
bir kadro değiliz.

AK Parti, daha kurulurken tüzüğüne 3 dö-
nem kuralını koyarak, bu noktada ne kadar 

samimi olduğunu göstermiştir. 10.5 yıllık 
süreçte, bazı makamları kaldırırken, bazı 
kurumları kapatırken, ölçümüz sadece 
hizmet olmuştur, sadece verimlilik olmuş-
tur. Zira biz bir emanet taşıyoruz… Sahibi 
millet olan bir emanetle yürüyoruz… Hem 
millet, hem de Allah, gün gelecek, bize bu 
emanetin hesabını soracak.

Allah’ın izniyle, hem milletin huzurunda, 
hem Allah’ın huzurunda biz, alnımızın 
akıyla bu hesabı vermek istiyoruz. Eğer 
devletin hazinesinden, milletin hazine-
sinden, belediyelere giden para, hakkıyla 
kullanılmıyorsa, verimli kullanılmıyor, 
hizmete dönüşemiyorsa, bunun vebali 
bizim için çok ağır olur. Öyle belde bele-
diyelerimiz var ki, 2 bin-3 bin nüfus var, 
250 tane maaşlı çalışan var. Öyle belde 
belediyelerimiz var ki gönderilen ödenek, 
bırakın hizmet üretmeyi, maaş ödemeye 
dahi yetmiyor.

Bu çarpık yapının sorumlusu sizler de 
değilsiniz, bizler de değiliz. On yıllardır 
birikerek gelen bu sorunu biz ele aldık, bir-
likte ele aldık ve bu soruna neşter vurduk. 
Bu belediyelerin kapatılması neticesinde 
emin olun hiç kaybetmiyor ve kaybetme-
yecek. Tam tersine, bu belediyeler kapa-
tıldığında, sizler kazanacaksınız, millet 
kazanacak, ülke kazanacak.

Çok değerli başkanlar…

AK Parti’nin belde belediyeleri olarak, bu-
güne kadar gerçekten güzel işler yaptınız, 
güzel çalışmalara imzanızı attınız. Burada 
bir kez daha hepinizi tek tek kutluyor, bir 
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kez daha hepinize şükranlarımı ifade edi-
yorum. Bugüne kadar birlikte sürdürdü-
ğümüz hizmet yolculuğu inşallah bundan 
sonra da hep birlikte devam edecek. AK 
Parti teşkilatı içinde, farklı makamlarda, 
farklı görevlerde beldelerimize, ülkemize 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. Belediye 
başkanlığı süresince edindiğiniz tecrü-
beden, birikimden, her aşamada istifade 
edeceğiz.

Yaşadığınız beldelerin hizmetle buluşması 
noktasında, yeni sistemin başarılı şekilde 
ilerlemesi noktasında, görüşlerinize, öne-
rilerinize, tavsiyelerinize dikkatle kulak 
vereceğiz. Türkiye’yi bugünlere birlikte 
taşıdık, çok daha ileri seviyelere de inşal-
lah hep birlikte taşıyacağız. Bizim teşkila-
tımıza, küskünlük, kırgınlık, dargınlık asla 
yakışmaz. Biz, hizmet ehliyiz, hizmet için 
varız ve öyle kalmaya devam edeceğiz. Mil-
lete hizmet etmenin tek yolu, belli makam-
larda, belli koltuklarda oturmak değildir. 
Her yerde, her kademede millete hizmet 
mümkündür ve bundan sonra da hep bir-
likte bunu yapacak, bunu başaracağız.

Çok değerli başkanlar, değerli kardeşle-
rim…

Bu buluşma vesilesiyle Türkiye’nin gün-
demindeki önemli bir mesele hakkında da 
bazı değerlendirmelerimi sizlerle özellikle 
paylaşmak istiyorum. Zira belde belediye 
başkanlarımız, toplumun en küçük idari 
birimlerinden birinin başında olmak sure-
tiyle, toplumun kalbini, toplumun nabzını 
oluşturuyorlar. 2 haftayı aşkın bir süredir, 
Taksim’de başlayıp, ülke genelinde bazı 

noktalarda devam eden gösteriler, biliyo-
rum ki sizleri de, halkımızı da ciddi şekilde 
rahatsız ediyor. Sessiz yığınlar, ibretlik ve 
son derece anlamlı bir sükut içinde, sabır 
içinde, itidal içinde gelişmeleri takip edi-
yorlar.

Yarın, partimizin Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantısı’nda, bu gösteriler yoluyla, 
Türkiye’de nasıl bir oyun oynanmak isten-
diğini bütün boyutlarıyla milletimizle pay-
laşacağız. Ardından, Ankara’da, Sincan’da, 
Cumartesi günü saat 17’de bir miting ger-
çekleştireceğiz. Pazar günü de İstanbul’da, 
17.30’da, Kazlıçeşme’de bir miting yapaca-
ğız. Daha önce ifade ettim: Bu mitingler, 
bir kitlenin karşısına başka bir kitleyi çı-
karmayı amaçlamıyor. Bu mitingler, sessiz 
yığınların sesini, hem Türkiye’ye, hem tüm 
dünyaya ulaştırmayı amaçlıyor.

Şu anda, Türkiye’deki bir kısım medya, 
onlarla birlikte bazı uluslararası medya 
kuruluşları, gösterileri bir Türkiye man-
zarası olarak sunmak gibi, aldatıcı, aynı 
zamanda ahlaksız bir girişimin içindeler. 
Yapacağımız mitinglerle, hem Türkiye ka-
muoyuna, hem dünya kamuoyuna, gerçek 
bir Türkiye fotoğrafı sunacağız. Milletin 
çoğunluğunun bu gösterilerle hiçbir ala-
kasının olmadığını, bu gösterileri tasvip 
etmediğini, hatta bu gösterilerden ciddi 
şekilde rahatsız olduğunu mitinglerimizde 
dile getireceğiz.

Türkiye, AK Parti dönemine kadar, imti-
yazlıların haklı olduğu bir ülkeydi. Kay-
mak tabaka, elit tabaka, seçkinler, bazı 
sermaye çevreleri, özellikle de faiz lobisi, 
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bir avuç olmasına rağmen, 76 milyona 
hükmediyor, 76 milyona dayatmalarda bu-
lunuyordu. AK Parti olarak biz bu sistemi 
bozduk.

Çok açık söylüyorum: Şehirlerde terör esti-
rilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sokakta, 
mahallede, şehirde huzur bozanlara biz 
eyvallah etmeyiz ve etmeyeceğiz. Kimin 
hesabı varsa, 9 ay sonra sandıkta o hesabı 
görür… Türkiye’de, sokakta hesap görme 
dönemi tamamen kapanmıştır. Milletin 
iradesini, sokakta gasp etme dönemi ka-
panmıştır. Milleti sindirme, milleti korkut-
ma, ürkütme dönemi tamamen kapanmış-
tır.

Bizi buraya getiren millettir; millet dur 
derse dururuz, kal derse kalırız; başka da 
hiç kimsenin dayatmasına kulak asmayız. 
Milletim, şu anda, büyük şehirlerin sokak-
larında neler olduğunu çok iyi görüyor ve 
ibretle, sabırla izliyor… Biz hukuk diyece-
ğiz, demokrasi diyeceğiz, sabır diyecek ve 
hesabımızı sandıkta göreceğiz. Yarın in-
şallah, Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızda bu konuyu etraflıca milletimizle 
paylaşacağız.

Ben, bir kez daha, tüm belde belediye 
başkanlarımıza, hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Beldelerimizin daha 
iyi, daha kaliteli, daha hızlı hizmet ala-
bilmesi için gösterdiğiniz fedakarlıktan 
dolayı sizleri tebrik ediyorum. Birlikte nice 
hizmetler üreteceğimize, daha nice uzun 
mesafeler katedeceğimize olan inancımı 
tekrarlıyor; hepinizi Allah’a emanet ediyor, 
selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun 
diyorum…
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Çok değerli Başkanlar, Teşkilatımızın de-
ğerli mensupları, sevgili yol arkadaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin yoğun gündemi içinde, ül-
kemiz için, ekonomimiz için son derece 
önemli ve sevindirici bir gelişme olan İlk 
Çeyrek Büyüme rakamları maalesef hak 
ettiği ilgiyi göremedi. İl Başkanları toplan-
tımızın hemen başında, 2013 yılı ilk çeyre-
ğine ilişkin bu rakamları tekrar hem sizler-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 14 Haziran 2013
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le, hem aziz milletimizle paylaşmakta, bu 
sevindirici gelişmeyi tekrar vurgulamakta 
fayda görüyorum.

Türkiye Ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 3’lük bir büyüme kaydetti; geriye dö-
nük 4 dönemlik millî gelirimiz de 805 mil-
yar dolara ulaştı. Yüzde 3 büyüme oranıyla, 
şu anda Avrupa’da en yüksek büyüme 
oranına sahip ülke Türkiye. Bakın; 2013 yı-
lının ilk çeyreğinde, İspanya ve İtalya eko-
nomileri, yüzde 0.5 oranında daraldı. Fran-
sa ekonomisi yüzde 0.2 oranında daraldı. 
Hollanda ve Finlandiya ekonomileri yüzde 
0.1 oranında daraldı. Avrupa Birliği içinde 
en yüksek büyüme oranı Litvanya’ya ait; o 
da sadece yüzde 1.3.

Avro Bölgesi’nde ortalama büyüme oranı 
yüzde eksi 0.2. Avrupa Birliği-27 büyüme 
ortalaması ise, yüzde eksi 0.1. Bunların 
yanında, Japonya ilk çeyrekte yüzde 0.9 ve 
Amerika Birleşik Devletleri de yüzde 0.6 
büyüme kaydedebildi. Bu tablo içinde, ül-
kemiz, yüzde 3 büyüme oranıyla, gücünü 
muhafaza etti, ekonomideki farklı, sağlam, 
istikrarlı konumunu bir kez daha teyit et-
miş oldu. Bu güzel gelişmenin, bu büyüme 
oranlarının, ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını diliyor; katkı vermiş olan 
herkese şükranlarımı ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Mayıs ayı bildiğiniz gibi ekonomimiz için 
son derece parlak bir ay olarak tarihe geçti. 
Sadece bir tek ay içinde, tarihte eşine çok 
az rastlanan şekilde, üst üste çok büyük, 
çok sevindirici ekonomik gelişmelere şahit 

olduk. Mayıs ayında, Türkiye, 46 milyar 
dolarlık bir havalimanı yatırımının ihalesi-
ni yaptı. Aynı dönemde, 22 milyar dolarlık 
Nükleer Santral yatırımının adımları atıl-
dı.

Yine Mayıs ayı içinde, 2.5 milyar dolarlık 
3’üncü Köprü yatırımının temellerini 
attık. Aynı ay içinde İstanbul Borsası tari-
hinin en yüksek endeks rakamına, 93 bin 
seviyesine ulaştı, hatta bunu da aştı. Gös-
terge faiz, bu ay içinde, tarihinin en düşük 
seviyesini, yüzde 4.67’yi gördü. Merkez 
Bankamızın rezervleri, Mayıs ayı içinde 
yine tarihinin en yüksek seviyesi olan 135 
milyar doları gördü.

Bitmedi… Geçtiğimiz ay, Türkiye, çok 
uzun yılların ardından, Uluslararası Para 
Fonu’na olan borcunu sıfırladı ve borç 
defterini kapattı. Enflasyonda, sanayi üreti-
minde, dış ticarette Mayıs ayı çok güzel ge-
lişmelere şahit oldu. Ekonomideki bütün 
bu güzel gelişmelere ek olarak, ekonomiyi 
de doğrudan ilgilendiren başka gelişmeler 
yaşadık. Bir süredir üzerinde çalıştığımız 
çözüm süreci, Mayıs ayı içinde daha bir 
ivme kazanarak, sonuca doğru kararlılıkla 
ilerledi.

Akil İnsanlar heyetlerimiz 7 coğrafi bölge-
mizde halkla buluştu, halkımızı dinledi, 
halkımıza çözüm sürecini aktardı. Terör 
örgütü mensupları ülkemiz topraklarını 
terk ederken; Doğu’da, Güneydoğu’da, va-
tandaşlarımız, on yıllardır uzak kaldıkları 
köylerine gitmeye, on yıllardır kullanama-
dıkları arazilerde piknik yapmaya başladı. 
İşadamlarımız Doğu ve Güneydoğu’ya ak-
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maya başladı. Akdeniz, Karadeniz, Ege, İç 
Anadolu bölgelerimiz, Doğu ve Güneydoğu 
ile kucaklaşmaya, helalleşmeye, kardeşliği, 
muhabbeti ilerletmeye başladı.

Türkiye’nin her ilinden, ilçesinden, her 
köyünden adeta umutlar f ışkırmaya, 
Türkiye’nin her zerresine barış ve kardeş-
lik hakim olmaya başladı. İşte tam böyle 
bir ortamda, tarihî anları yaşadığımız bir 
süreçte, Türkiye’nin adeta şaha kalktığı, 
Türkiye’nin zincirlerini kırdığı, prangala-
rını parçaladığı bir anda, önce Reyhanlı 
saldırısı gerçekleşti, ardından da Taksim 
olayları meydana geldi.

Değerli arkadaşlarım…

Bir ülkenin Başbakanı, teorilerle konuş-
maz; elindeki somut bilgilerle, belgelerle, 
sağlam istihbaratla konuşur. Bir kere bu-
rada şunu tekrar vurgulamak durumunda-
yım: Olayların ortaya çıkışı, sebepleri, yay-
gınlaşması, sonuçları konusunda her türlü 
okumayı yapıyoruz ve yapacağız. Olayları 
her boyutuyla analiz ederken, farklı kesim-
lerle de istişarelerimizi yaparak derinleme-
sine meseleyi tetkik ediyoruz.

Ortaya çıkan sonuçlara göre, değerlendir-
melerimizin neticelerine göre, yapılması 
gerekenleri hiç tereddüt etmeden yaparız 
ve yapacağız. Ancak, burada olaylara iliş-
kin 2 farklı tabloyu hem sizlere hem de ek-
ranları başında bizi izleyen aziz milletime 
sunmak istiyorum.

Bakınız… Taksim’de, Gezi Parkı bahanesiy-
le, büyük bir açık hava tiyatrosu kuruldu… 

Tiyatronun önünde, sahnede, gerçekten 
masum insanlar var, gerçekten çevre du-
yarlılığı içinde olan samimi insanlar var. 
Yanlış bilgilendirme olabilir, yanlış algı 
olabilir, dezenformasyon olabilir… Ancak, 
o sahnede, ön tarafta, samimi duygularla 
oraya gelmiş insanlar olduğunu biliyoruz. 
O insanlarla birlikte, o sahnede, art niyetli 
kişilerin, fırsatçıların, özellikle de olayları 
provoke etmek için hazırlıklı, donanımlı 
kişilerin olduğunu da biliyoruz.

Şimdi, asıl mesele şurada… Taksim’de, bu 
büyük açık hava tiyatrosunun perdesinin 
arkasında, öndeki sahnenin tam tersi, çok 
farklı bir tablo, çok farklı bir dünya var. 2 
haftayı aşkın bir süredir; hem Türkiye’ye, 
hem dünyaya, sürekli olarak, aynı za-
manda kasıtlı olarak, sadece bu büyük 
tiyatronun sahnesi gösteriliyor. Ama yine 
kasıtlı olarak, art niyetli olarak, bu tiyat-
ro sahnesinin perdelediği, arka plandaki 
şiddet, vandallık, öfke, nefret gizlenmeye 
çalışılıyor.

Bakıyorsunuz, bazı siyasetçiler, bazı med-
ya kuruluşları, bazı sendikalar, sivil örgüt-
ler, özellikle de bazı ulusal ve uluslararası 
medya kuruluşları, sürekli tiyatronun ön 
tarafını, sahneyi göstermek suretiyle, per-
de arkasını gizliyorlar. Halbuki perdenin 
önü başka, arkası başka... Ön tarafta ağaç 
var, çevre var, samimi gençler var. Arka 
tarafta ise illegal örgütler var, terör var, şid-
det var, yakma, yıkma var. 

Ama dikkat edin, perdenin arkasından 
bahseden hiç kimse yok… Perdenin ar-
kasında neler döndüğünü gösteren yok. 
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Perdenin arkasında oynanan oyundan, 
kurulan tuzaktan bahseden hiç yok.

2 haftadan fazla bir süredir, İstanbul’da, 
Ankara’da, İzmir’de, diğer bazı şehirlerde, 
sokaklara öfke pompalanırken, nefret pom-
palanırken, şehirler vandallar tarafından 
yakılıp yıkılırken, birileri “Cambaza bak” 
diyerek, sürekli tiyatro sahnesinin önünü 
gösteriyor.

Bakın, bir kere en baştan, ulusal medya-
ya şunu açık açık söylüyorum… Biz, bu 
medyaya karşı şerbetliyiz… Bizim siyasi 
tarihimiz, böyle bir medyaya, bu anlayışa 
karşı mücadeleyle geçmiştir. Bizi buradan 
vurmak isteyenler, geçmişte defalarca ka-
ravana attılar, bugün de sadece karavana 
atarlar. Aynı tavır içindeki uluslararası 
medyaya da sesleniyorum…

Onlar Türkiye’yi bilmiyor, Türkiye’yi tanı-
mıyor olabilir. Onlar, AK Parti’nin bugün-
lere nasıl geldiğini, bu kampanyalarla nasıl 
mücadele ederek büyüdüğünü bilmiyor 
olabilir. Ama biz, uluslararası bazı medya 
kuruluşlarının bu karalama kampanyaları-
na da asla eyvallah etmeyiz. Türkiye artık, 
bunların zannettiği gibi bir ülke değil. 
Türkiye, imajı, itibarı, gücü, 3 tane yalan 
haberle sarsılacak bir ülke artık değil.

Bu medya kuruluşları, Muz Cumhuriyetle-
rine gidip, yalan haberleriyle oralarda ope-
rasyonlar yapabilir. Ama benim ülkeme bu 
operasyonlar sökmez, benim ülkemde bu 
ameliyatları yapamazlar. Türkiye bugün, 
adeta bir güneş gibi coğrafyasını aydınla-
tan bir ülkedir; o güneşi hiç kimse balçıkla 

sıvayamaz. Bu yapılan art niyetli yayınlar, 
bu yapılan yanlı yayınlar, Türkiye’ye itiba-
rından zerre kaybettirmez; bu yayın kuru-
luşlarının itibarını yaralar ve yaralamıştır.

Medyayla birlikte, başta Avrupa Parla-
mentosu olmak üzere, bazı uluslararası 
kuruluşların da maalesef fırsatçılık içine 
girdiğini görüyoruz. Büyüyen Türkiye’yi 
çıkarlarına aykırı görenlerin, fırsattan 
istifade maskelerini çıkardıklarına şahit 
oluyoruz. Onlar da kusura bakmasın… Bi-
zim itibarımız güçlenir, onlar itibarlarını 
kaybederler. Dünyanın her yerinde, polis, 
göstericilere müdahale eder. Dünyanın her 
yerinde polis, hukuksuz gösterileri dağıt-
mak için belli yöntemler kullanır.

Amerika’da bunun onlarca örneği var. 
Avrupa Birliği ülkelerinde bunun onlarca 
örneği var. Tüm ileri demokrasilerde bu-
nun örnekleri var. İleri demokrasiye sahip 
ülkelerde, bizdeki kadar şiddet olmadığı, 
bizdeki kadar yakıp yıkma olmadığı halde, 
polisin çok daha ağır müdahaleler yaptığını 
görürsünüz. Ama sözkonusu Türkiye olun-
ca, birileri her zaman yaptıkları gibi çifte 
standardı devreye sokup, Türkiye’yi kara-
lamaya çalışıyor. Tekrar ediyorum: Türkiye 
güneştir; o güneş balçıkla sıvanmaz, beyhu-
de uğraşmayın!

Değerli arkadaşlarım…

Taksim’de, o büyük açık hava tiyatrosunun 
perde arkasında olanları, aziz milletim çok 
iyi görüyor, yaşıyor ve sabırla izliyor. Bu 
olaylar karşısında, kimin nerede durduğu-
nu, kimin ne yapmaya çalıştığını da hem 



Recep Tayyip ERDOĞAN

142

bizler, hem milletim çok iyi görüyoruz ve 
bunları tek tek not ediyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım… Perdenin 
arkasında, hem polise, hem sivillere, hem 
kamu ve özel mülke karşı ağır bir şiddet var. 
Perdenin arkasında, bazı medya kuruluşla-
rının, sosyal medyadaki bazı odakların pro-
vokasyonları var. Perdenin arkasında, ille-
gal örgütlerin, terör örgütlerinin saldırıları 
var. O perdenin ardında, güya sanatçıların, 
güya yazarların, sözümona siyasetçilerin 
tahrikleri var. Orada siyasi hesaplar var, 
orada ekonomik tuzaklar var, orada büyük 
Türkiye’ye yönelik kirli senaryolar var.

Bakın, günlerdir medyada, sosyal medyada, 
çeşitli mecralarda, sürekli polisin gündem-
de tutulduğunu, sürekli polis şiddetinden 
bahsedildiğini görüyorsunuz. Peki, göste-
ricilerin şiddetinden bahsedeni gördünüz 
mü? Nasıl yakıp yıktıklarını, nasıl kırıp dök-
tüklerini anlatan gördünüz mü? Adana’da 
polisimizi şehit ettiler, bunu gündeme taşı-
yana rastladınız mı? Otobüslerin, polis araç-
larının, belediye araçlarının, özel araçların, 
otobüs duraklarının, kamu binalarının, iş-
yerlerinin nasıl alçakça tahrip edildiğinden 
bahsedeni gördünüz mü?

CHP’nin bir milletvekili çıkıyor, son dere-
ce ahlaksızca, son derece edepsizce polise 
en ağır hakareti yapıyor, günün sonunda 
bakıyorsunuz polis suçlanıyor. CHP’nin 
milletvekilleri çıkıyor, hayasızca, edepsizce 
mezhep çatışmasını körüklüyor, en tehlikeli 
oyunu oynuyor; ama bakıyorsunuz bunlar-
dan hiç kimse bahsetmiyor. Çevreden, ağaç-
tan bahsedenler, tencere tava seslerinin, 

korna seslerinin çevreye verdiği rahatsızlığı 
hiç dile getirmiyor. Haktan, demokrasiden, 
özgürlükten bahsedenlerin, camilere ayak-
kabıyla girmesinden orada alkol kullan-
masından, başörtülü kızlara insanlık dışı 
saldırılar yapmasından kimse söz etmiyor.

Ankara’da, İstanbul’da, 30 kişi bir araya 
geliyor, kavşakları kapatıyor, korna çalma-
yanlara şiddete varan baskı uyguluyor, ama 
bunlar görmezden geliniyor, sabah akşam 
polis şiddeti konuşuluyor. Kimse kusura 
bakmasın, biz bunları yutmayız… Türkiye, 
sesi çok çıkanın değil, hukukun, demokra-
sinin egemen olduğu bir ülkedir. Medya yo-
luyla, sosyal medya yoluyla, provokasyonlar 
yoluyla toplum mühendisliği yapmaya çalı-
şanlar avuçlarını yalarlar.

Kimin ne hesabı varsa, buyursun, 9 ay son-
ra seçim var, orada hesabını görsün. Ama 
“Ben imtiyazlıyım, ben seçkinim, bu ülke-
nin sahibi benim, benim oyumla çobanın 
oyu bir mi, seçim tanımam, referandum 
tanımam, hukuk tanımam” diyen varsa, 
onlar da kusura bakmasın. Türkiye’de 
hukuksuzluk dönemi, müdahale dönemi, 
çete ve cunta dönemi artık kapanmıştır.

Sokağa çıkarak, yakıp yıkarak, birilerini 
müdahaleye çağırarak, bize darağacını 
göstererek, hiç kimse siyaset yapmasın. 
Biz, muhalefette çok büyük bir tıkanma ya-
şandığını biliyoruz ve bunu tekrar tekrar 
ifade ettik. Mevcut yönetimiyle, Anamu-
halefet Partisi CHP ortaya tatmin edici bir 
muhalefet koyamadı. Meclis’te muhalefet 
edemeyen, muhalefet görevini yerine geti-
remeyen CHP, sokak sokak direniş çağrısı 
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yaparak, milleti sokağa dökerek, sokaktaki 
militanın arkasına saklanarak görevini ifa 
ettiğini zannediyor.

Şu son olaylar, mevcut yönetimle CHP’nin 
ne kadar tehlikeli bir politika izlediğini 
göstermiştir. CHP bu yönetimden, bu anla-
yıştan derhal kurtulmalı, Türkiye’ye zarar 
veren siyasetten, Türkiye’ye fayda sağlayan 
siyasete terfi etmelidir.

Çok değerli başkanlar, değerli yol arkadaş-
larım…

Ya r ı n  i n ş a l l a h ,  s a a t  1 7 ’ d e  A n ka ra 
Sincan’da, ardından, Pazar günü saat 
17.30’da İstanbul Kazlıçeşme’de mitingle-
rimizi gerçekleştireceğiz. Hem Ankara’da, 
hem İstanbul’da, halkımızı bu mitinglere 
bekliyoruz. Sadece AK Partilileri değil; 
demokrasiye gönül vermiş, hukuka saygılı, 
kardeşliğe sevdalı her bir vatandaşımızı, 
ister CHP’li, ister MHP’li, ister BDP’li, ister 
BBP’li olsun, biz bu mitinglerimize bekli-
yoruz.

Biz, göstericilerin karşısına sayısal olarak 
çıkmak niyetinde değiliz. Tam tersine 
biz, sessiz yığınların bu gösterilerden, bu 
vandallıktan, bu hukuksuzluktan nasıl 
rahatsız olduğunu göstermek amacıyla 
meydanlara çıkıyoruz. Taksim’de, bir avuç 
vandalı Türkiye manzarası gibi sunanlara, 
“Türkiye orada değil, işte burada” demek 
maksadıyla meydanlara çıkıyoruz.

Yeni 27 Mayıs’ların, yeni 28 Şubat’ların 
karşısında dimdik duran, itidalini muha-
faza eden, ama Hükümetine, demokrasi-

ye, hukuka sahip çıkan büyük bir millet 
olduğunu, dosta ve düşmana göstermek 
için meydanlara çıkıyoruz. Eğer Türkiye 
üzerine hesapları olan varsa, bu hesapların 
karşısında nasıl büyük bir millet olduğunu 
göstermek amacıyla meydanlara çıkıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

10.5 yıl boyunca defalarca tekrarladığımız 
bir hususu burada yinelemekte fayda gö-
rüyorum… Biz, yüzde kaç oy almış olursak 
olalım, her zaman yüzde 100’ün partisi, 
her zaman yüzde 100’ün hükümeti olduk. 
Bunu sadece bir ilke, bir söylem olarak 
değil; somut pratiklerle de ortaya koyduk. 
Herkesin kendisini özgürce ifade edebile-
ceği, herkesin inancını özgürce yaşayabile-
ceği, kimsenin kimseyi tehdit etmeyeceği, 
hor görmeyeceği, tahkir etmeyeceği bir 
Türkiye inşa etmenin mücadelesini ver-
dik. Her etnik kökeninin sorununu kendi 
sorunumuz bildik. Her mezhebin sorunu-
nu, her inanç grubunun sorununu kendi 
sorunumuz bildik. Kronik, kökü yüzyıllara 
dayanan sorunların üzerine cesaretle, sa-
mimiyetle gittik, çözme konusunda tam 
bir kararlılık sergiledik.

Bu ülke, hepimizin, 76 milyonun ülkesidir. 
Türkiye, hepimize yetecek kadar büyük 
bir ülkedir. Birlikte yaşayacağız, birbiri-
mize saygı ve hoşgörü içinde bakacağız, 
Türkiye’yi birlikte büyüteceğiz. Bizi birbi-
rimize düşürmek, bizi birbirimize düşman 
etmek isteyenlere karşı tarihte olduğu 
gibi bugün de yarın da tek yürek olacağız. 
Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahalenin 
olmadığı, ama herkesin birbirinin yaşam 
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tarzına saygı duyduğu bir Türkiye inşa 
edeceğiz. Hiç kimsenin kıyafetine karışıl-
mayan, hiçbir kıyafetin yasaklanmadığı bir 
Türkiye’de buluşacağız.

Herkesin kendisini ifade ettiği, ama kim-
senin kimseyi rahatsız etmediği bir Tür-
kiye imar edeceğiz. Seçim sonuçları her 
ne olursa olsun, sandıktan çıkana saygı 
duyulan, kazananın kaybedeni kucakladı-
ğı, kaybedenin kazananı takdir ettiği bir 
Türkiye’de yaşayacağız. Ekonomiyi büyü-
türken, demokrasinin standartlarını yük-
seltirken, hoşgörünün de, dayanışmanın 
da, kardeşliğin de büyümesine hep birlikte 
özen göstereceğiz. Nefreti dışlayacağız, öf-
keyi dışlayacağız, husumetleri unutacağız 
ve kardeşçe geleceğe bakacağız. Kimin ne 
itirazı varsa dinleyeceğiz; kimin ne talebi 
varsa onun üzerine hassasiyetle eğilece-
ğiz. Allah’ın izniyle, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da bir olacağız, beraber 
olacağız, kardeş olacak, birlikte Türkiye 
olacağız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Sizleri, sizlerin şahsında 76 milyonu 
bir ve beraber muhabbetle selamlıyor, he-
pinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, değerli yol arkadaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantısının 
açılışında sizleri sevgiyle saygıyla selam-
lıyorum. Toplantımızı teşrif eden tüm 
misafirlerimize hoş geldiniz diyor; grup 
toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda, Ankara Sincan ve İstanbul 
Kazlıçeşme’de “Millî İradeye Saygı” adıy-
la, aslında yerel seçimlerin de başlangıcı 
mahiyetinde iki miting gerçekleştirdik. 
Cumartesi günü, Ankara Sincan’da, yüz-
binlerce vatandaşımızın meydanı hınca 
hınç doldurduğuna şahit olduk. Pazar 
günü, Kazlıçeşme’de adeta tarih yazdık. 
1 milyonu aşkın katılımla, hem AK Parti 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 18 Haziran 2013
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tarihinin, hem de Cumhuriyet tarihinin, 
belki bütün tarihimizin en büyük mitingi-
ni gerçekleştirdik.

Meydan zaten mahşeri bir kalabalık arz 
ediyordu… Ama mitinge katılım, sadece o 
meydandan da ibaret değildi. Meydana ge-
len yollar, kilometrelerce araç ve insan seli-
ne şahit oldu. Deniz aynı şekilde takalarla, 
teknelerle, kayıklarla ayrı bir güzellik arz 
ediyordu. Etraftaki binalarda, balkonlarda, 
aynı şekilde insanlar mitingi büyük bir coş-
kuyla izliyorlardı. Kazlıçeşme mitingi, esa-
sen, milletimizin son olaylar konusundaki 
hissiyatını çok güzel, çok anlamlı şekilde 
yansıtıyordu.

Çok kısa bir süre içinde, bir haftalık bir 
çalışma neticesinde bu kadar insanın 
Kazlıçeşme’ye toplanması, saatler boyunca 
oradan ayrılmaması, saatler boyunca coş-
kuyu, heyecanı, sloganları canlı tutması, 
milletimizin bu olaylara karşı tepkisini 
net bir şekilde ortaya koyuyordu. Tabii ge-
rek Sincan’da, gerek Kazlıçeşme’de, farklı 
partilere gönül vermiş kardeşlerimin bu-
lunması da mitinglerin anlamını daha da 
pekiştiriyordu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden, Saadet 
Partisi’nden, Büyük Birlik Partisi’nden; ben 
inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi’nden, 
Barış ve Demokrasi Partisi’nden, diğer tüm 
partilerden insanlar, tepkilerini ortaya koy-
mak, büyük Türkiye’ye sahip çıkmak, teröre, 
çatışmaya, yakıp yıkmaya karşı haykırmak 
amacıyla orada bulunuyordu. Nitekim, 
Kazlıçeşme’de toplanan 1 milyonu aşkın 
insan demokratik tepkisini coşkuyla or-

taya koyduktan sonra, hiçbir şeye ve hiç 
kimseye zarar vermeden, kimseyi rahatsız 
etmeden dağılmıştır. 

Bize sürekli Taksim’deki birkaç bin kişinin 
mesajını aldınız mı diye soranlar, acaba 
Sincan’daki yüzbinlerin, Kazlıçeşme’deki 1 
milyonu aşkın insanın mesajını alabildiler 
mi? Şimdi burada bir hususa özellikle dik-
katlerinizi çekmek istiyorum… Bakınız… 
3 haftadır, hem aziz milletimize, hem tüm 
dünyaya, çok farklı bir Türkiye fotoğrafı 
verilmek istendi. İstanbul’da Taksim Mey-
danı, Ankara’da Kızılay ve Kuğulupark ci-
varı, İzmir’de Alsancak, sanki Türkiye’nin 
tamamı gibi, sanki 76 milyonun ortak 
hissiyatı, ortak eylemi, ortak tavrı gibi su-
nulmak istendi.

Bunun, son derece organize, son derece 
örgütlü biçimde yapıldığını özellikle hatır-
latmak istiyorum. Ülkemizdeki belli med-
ya kuruluşları bu tertip için hazırlıklıydı. 
Uluslararası belli medya kuruluşları bu 
tertip için hazırlıklıydı. Sosyal medya, bu iş 
için hazırlanmış, bu iş için donanımlı hale 
getirilmişti. Reklam şirketleri, belli serma-
ye grupları, faiz lobisi, içerde ve dışarda 
belli örgütler, belli mihraklar, bu iş için 
hazırlıklıydı, donanımlıydı.

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… Tak-
sim’de, diğer illerde, polise karşı, kamu 
binalarına, özel mülke, sivillere karşı çok 
ağır şiddet uygulanırken; bu şiddet, bu 
vandallık, bu barbarlık, belli süzgeçlerden 
geçirilip çarpıtılarak, masum, demokratik 
bir çevre eylemi gibi lanse edildi. Her şey 
çok profesyonelce hazırlanmıştı. Taktikler, 
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mesajlar, tivitler, kullanılacak filmler, fo-
toğraflar, yapılacak dezenformasyon adım 
adım hesaplanmıştı.

Uluslararası medya ve bazı uluslararası çev-
reler bu tertibin içindeyken, olmayanları 
da ikna edecek, olmayanları kandıracak, 
yalan haberlerle onları da bu tertibin içine 
çekecek hazırlıklar önceden yapılmıştı. 
Yurtdışında, ördek avında tekneden düşe-
rek yaralanan bir şahsın fotoğrafı günlerce 
panzer altında kalan yaralı diye lanse edildi. 
Suriye’de yaralanmış bir şahsın fotoğrafı, 
hem de bizzat CHP’nin provokatör millet-
vekili tarafından, Taksim’de çatışmalarda 
yaralandı diye servis edildi. Bir trafik kaza-
sında yaralanan yavrumuz, Gezi Parkı’nda 
polis tarafından yaralanmış gibi servis 
edildi.

7 gasp suçundan mahkum olan, üzerinde 
beyaz önlük olan zanlı, “Doktorlar gözaltına 
alınıyor” haberine malzeme edildi. Onlarca 
ölü olduğu, onlarca sakat kalan olduğu, 
çocukların, yaşlıların şiddete uğradığı anla-
tıldı. Elinde sapan olan, elinde Molotof olan, 
yakıp yıkan, yağmalayan kişiler, ya polis 
olarak, ya da sempatik eylemciler olarak 
lanse edildi.

Buna benzer nice yalan, nice iftira, nice ger-
çek dışı fotoğraf, bilgi, belge sistemli şekilde 
dolaşıma sokuldu. Tabii bütün bunların en 
vahim tarafı, bazı siyasetçiler, bazı sanatçı-
lar, bazı medya kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri, tüm bu yalanları, hiç araştırmadan, 
soruşturmadan dolaşıma soktular ya da 
dolaşımda kalmasını sağladılar.

Bakın, şu anda bu tertibin içinde olmadığı 
halde, Türkiye’deki bu olaylar hakkında, 
uluslararası platformlarda değerlendirme 
yapan herkesi, sorumluluk mevkiindeki 
her kurum ve her şahsı, daha dikkatli ol-
maya, olayları iyice analiz edip bir karar 
vermeye özellikle davet ediyorum. Bu 
olaylar, daha en başından itibaren, polisin, 
çevreci gösterilere, demokratik hakkını 
kullanan masum insanlara şiddet uygula-
ması gibi sunuldu ve sunuluyor. Bu tama-
men yanlıştır.

Güvenlik güçlerimiz, demokrasi ve hukuk 
sınırları içinde, son derece sabırlı, son de-
rece sağduyulu şekilde, çok büyük şiddet 
eylemlerine karşı başarıyla mücadele ver-
mişlerdir. Hatta, polisimiz, çok kapsamlı ve 
sistemli bir şiddet hareketi karşısında, ta-
rihinde hiç olmadığı derecede demokratik 
bir tavır sergilemiş, demokrasi sınavından 
başarıyla geçmiştir.

Değerli arkadaşlarım…

İlkesi olmayan, ölçüsü olmayan, yalana, 
iftiraya, kandırmaya dayanan hiçbir hare-
ket, arkasına halkı alamaz. Nitekim bütün 
tertiplere, bütün hazırlıklara rağmen, daha 
en başından itibaren bu şiddet eylemleri, 
halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 
Halk, evlerinde sabırla, itidalle gelişmeleri 
izlemiş; önce Ankara Sincan’da, ardından 
İstanbul Kazlıçeşme’de toplanarak, bu oyu-
nu bozmuştur.

Birilerinin Ankara ve İstanbul’daki bu 
muhteşem kalabalığı, bu muhteşem coş-
kuyu görmemesi, görmezden gelmesi son 
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derece tabiidir. Sokaklardaki şiddet ey-
lemlerini, halkın tepkisi gibi lanse edenler, 
halk sokağa çıktığında açıkçası kaçacak 
delik aramışlardır.

Taksim’de, bir tek eylemciyi gösterip “Tür-
kiye ayakta” yaygarası koparanlar, mil-
yonlar sokağa çıktığında bunu görmemiş, 
görmek istememiştir. Ama biz göstermeye 
devam edeceğiz. Gerçek Türkiye manzara-
sını, gerçek Türkiye fotoğrafını, milletin 
gerçek hissiyatını hem içerdeki hainlere, 
hem dışardaki işbirlikçilerine göstermeye 
devam edeceğiz.

İnşallah, bu hafta, “Millî İradeye Saygı” mi-
tinglerini, Kayseri, Samsun ve Erzurum’da 
da yapacağız. İçerideki hainler, dışardaki 
işbirlikçiler, eğer Türkiye’nin gerçek fo-
toğrafını görmek, gerçek hissiyatını an-
lamak istiyorlarsa, buyursunlar, bu hafta 
Kayseri’ye, Samsun’a, Erzurum’a baksınlar. 
Tıpkı Ankara ve İstanbul’da olduğu gibi, 
Kayseri, Samsun ve Erzurum’da da, sadece 
AK Partilileri değil, bu çirkin oyuna tepki 
gösteren her bir kardeşimizi bu mitinglere 
bekliyoruz.

Partisi ne olursa olsun… Kimi oy vermiş, 
kime gönül vermiş olursa olsun… Demok-
rasiye, hukuka, sandığa, özellikle de büyük 
Türkiye’ye sahip çıkan herkesi Anadolu’da 
meydanlara bekliyoruz. Bakın, çok ilginç… 
Bunlar, “Gezi Parkı halkındır” diyorlardı… 
Bunlar, “Taksim halkındır” diyorlardı… 
Ama dertlerini halka değil, dikkat edin, 
İngilizce olarak, uluslararası medya kuru-
luşlarına, oralardaki örgütlere, kurumlara 
anlattılar.

Meselelerini Anadolu’ya, Trakya’ya an-
latamadılar. Şikayetlerini Anadolu’ya, 
Trakya’ya iletemediler. Şikayetlerini gittiler, 
CNN’e, BBC’ye, Avrupa Parlamentosu’na 
anlattılar. Çünkü bunların arkasında halk 
yok. Bunların arkasında Anadolu yok, 
Trakya yok… Bunların arkasında, bunları 
kullanan medya var, bunları kullanan ser-
maye var, bunları kullanan faiz lobisi var. 
İşte onun için de sorunlarını millete değil, 
İngilizce olarak gidip oralara iletiyorlar.

Bakın, burada bir şeyi de açık açık ko-
nuşmak durumundayız… Türkiye’de bazı 
sendikalar, bazı örgütler, bazı sivil toplum 
örgütleri var… Bunlar güya solcu… Bunlar 
güya sermaye düşmanı. Bunlar güya eme-
ğin, alın terinin, halkın yanındalar… Ama 
son yıllarda, bunların hangi eylemlerde 
yer aldıklarına, kimin tarafını tuttukları-
na, kimi savunduklarına, kimin ekmeğine 
yağ sürdüklerine lütfen dikkat edin.

Bu sendikaların, bu örgütlerin üyesi olan 
kardeşlerime de sesleniyorum… Aidatla-
rıyla besledikleri bu örgütlerin üst yöne-
timlerinin, her toplumsal olayda nerede 
durduklarına onlar da lütfen dikkat etsin-
ler. Ergenekon eylemlerinde bunlar en ön 
saftalar. Cumhuriyet mitinglerinde bunlar 
ön saftalar. Statükoyu savunan olaylarda 
en saftalar. Demokrasiye, millî iradeye yö-
nelik her girişimde bunlar en ön saftalar, 
bunlar baş provokatörler, baş piyonlar.

Banka reklamlarında oynayıp, kapitalizmi 
eleştirenler ne kadar solcuysa, inanın işte 
bunlar da o kadar solcudur. Faiz lobisinin 
kuklası olanlar ne kadar emek taraftarıysa, 
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işte bunlar da o kadar emek taraftarıdır. 
Neyse ki maske artık düşmüştür. Bu olay-
lar, kimin ne olduğunu çok açık şekilde 
ortaya koymuştur.

Dün asla bir araya gelemeyenlerin, yarın 
da asla bir arada bulunmayacakların, 
aynı mahfilden emir alarak nasıl bir araya 
geldiklerini hem Türkiye, hem dünya gör-
müştür. Ulusalcılarla bölücülerin kardeşli-
ğini, faşistlerle sosyalistlerin muhabbetini, 
sözüm ona dindarlarla din düşmanlarının 
ittifakını; bunların nasıl aynı yerden tali-
mat alıp aynı hedefe saldırdıklarını herkes 
görmüş ve anlamıştır.

Bir tarafta ellerinde Türk bayraklarını 
salladılar, diğer tarafta Türk Bayrağını 
alçakça yaktılar. Bir tarafta Gazi Mustafa 
Kemal’i istismar ettiler, diğer tarafta, Gazi 
Mustafa Kemal’in posterlerini, bölücüle-
rin paçavralarıyla yan yana getirdiler. Bir 
tarafta güya namaz kıldılar, diğer tarafta 
camilere ayakkabıyla girdiler, camilerde 
alkol kullandılar, başörtülü kızlarımıza 
el uzattılar. Bir tarafta ağaç dediler, çevre 
dediler, demokrasi dediler, hak dediler, 
hemen diğer tarafta şehirleri tahrip ettiler, 
yaktılar, yıktılar, saldırdılar, herkesi rahat-
sız ettiler.

Bu oyun artık bozulmuştur değerli arka-
daşlarım… Bu oyunu, önce millet, ardın-
dan da milletin hükümeti, milletin partisi 
olan AK Parti bozmuştur. Bakın, daha en 
başından itibaren masum, sivil, demok-
ratik hak arayışlarıyla, art niyetli, şiddet 
kullanan, demokrasiye, Hükümete yöne-
lik hareketleri birbirinden ayırdık. Gezi 

Parkı’nda, gerçekten ağaç, gerçekten çevre 
için eylem yapanlarla, bunları kullananlar 
arasında çok net bir çizgi çizdik. AK Parti 
Genel Merkezi’nde, Gezi Parkı eylemlerine 
katılanlarla oturduk, saatlerce istişareler 
yaptık, onları dinledik. Ardından, bazı sa-
natçılarımızı kabul ettik, onlarla konuştuk.

Resmî Konut’ta, hem bazı sanatçıları, hem 
de bazı sivil toplum örgütlerinin temsilci-
lerini kabul ettik, onlarla konuştuk. Kararı-
mızı çok anlaşılır biçimde açıkladık: Yargı-
nın kararanı bekleyeceğiz, karar lehimize 
çıksa bile, Plebisit yapacağız, Gezi Parkı 
projesini halkın onayından sonra hayata 
geçireceğiz dedik. “Gezi Parkı halkın ol-
sun” diyenler, anında çark ettiler, “Halkın 
onayını kabul etmeyiz” dediler. Bize orayı 
boşaltma sözü verenler anında çark ettiler, 
eyleme devam dediler.

Bir hukuk devletinde yapılması gereken 
neyse, biz de onu yaptık ve Taksim’i, 
Gezi Parkı’nı bu işgalcilerden temizledik. 
Taksim de, Gezi Parkı da, işgalcilerden 
arındırılmış, tekrar halka, İstanbullu’ya 
iade edilmiştir. Bu aşamadan itibaren de 
şiddet kullanan, şiddeti bir araç olarak 
benimseyen hiç kimseye, hiçbir örgüte mü-
samaha gösterilmesi söz konusu değildir. 
Esnaf bunlardan illallah dedi. Vatandaş 
bunlardan illallah dedi. Öğrenciler, işçiler, 
memurlar, çocuklar, yaşlılar bunlardan 
illallah dedi. Polisimiz de kanunların 
kendisine verdiği yetki dairesinde hiçbir 
hukuksuzluğa göz yummayacak, gerekeni 
yapmaya devam edecektir.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Elbette bu olayları inceleyeceğiz, araştıra-
cağız; arkasında kimlerin olduğunu, kim-
lerin lojistik destek sağladığını, kimlerin 
provokasyon yapıp şiddet uyguladığını tek 
tek hukuk dairesinde belirleyeceğiz. An-
cak bu olayları da tüm boyutlarıyla analiz 
etmeye, tüm katmanlarını ortaya çıkarıp, 
sorunları da çözmeye devam edeceğiz.

Şimdi burada bir hususa dikkat çekmek 
istiyorum… Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 
22 Mayıs 2010 tarihinde, CHP 33’üncü 
Kurultayını yaptı ve şu andaki zatı Genel 
Başkan olarak seçti. CHP o kadar yetersiz 
muhalefet yapıyordu ki, bu yeni Genel Baş-
kan, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız 
tarafından gerçekten çok büyük bir sevinç-
le, çok büyük bir umutla karşılandı.

CHP seçmeninde, CHP’nin değişeceği, güç-
leneceği, etkin muhalefet yapacağı umudu 
vardı. Ancak bu yeni Genel Başkan, daha 
ilk günden itibaren çok büyük bir hayal kı-
rıklığına sebep oldu. Sözleriyle, üslubuyla, 
tavrıyla oturduğu koltuğu maalesef dol-
duramadı. Her gün bir yalanı ortaya çıktı, 
her gün çark etti, sürekli kendi söylediğini 
kendisi yalanladı, son derece ilkesiz, son 
derece tutarsız bir çizgi izledi.

O kadar ki bütün CHP kitlesi kendisine 
umut bağladığı halde, Halkoylamasında 
oy vereceği sandığı dahi bulamadı, oy kul-
lanamadı. Acemidir denildi… Kendisini 
geliştirir denildi… Değişir denildi… Ancak 
aradan geçen 3 yıla rağmen, bu zat lider 

olamadı, genel başkan olamadı, olsa olsa, 
CHP Genel Müdürü oldu. Geçmişte genel 
müdürlüğünü yaptığı SSK’yı nasıl batırdıy-
sa, CHP’yi de tepetaklak aşağılara çekmeye 
başladı.

Böyle bir partinin, böyle bir genel başka-
nın, CHP seçmenleri üzerinde oluşturduğu 
hayal kırıklığını, umutsuzluğu biz çok iyi 
anlıyoruz. Bunu defalarca dile getirdik. 
Biz Kılıçdaroğlu’ndan memnunuz, ama 
Türkiye’de muhalefet boşluğu olmasını bir 
talihsizlik olarak görüyoruz diye defalarca 
ifade ettik. Türkiye’deki bu muhalefet boş-
luğu, işte maalesef, hayal kırıklığı içindeki, 
umutsuzluk içindeki kitleleri, çok açık 
provokasyonlar ve tertipler neticesinde 
sokağa dökmüştür.

Meclis’teki partisi tarafından etkin şekilde 
temsil edilmediğini düşünen seçmen, so-
kaktan medet umar hale getirilmiştir. CHP 
içinde, CHP’nin yetersizliğini gören bazı 
milletvekilleri de, son derece sorumsuz, 
hatta son derece seviyesiz şekilde, sokağı 
bir adres olarak göstermiş, sokak sokak 
çatışma çağrıları yapmış, sokakları bizzat 
terörize etmişlerdir. Mecliste muhalefeti 
başaramayanlar, sokaktaki vandalların 
arkasına sığınmış, polisle göstericiler ara-
sında durmayı muhalefet yapmak sanmış-
lardır.

Bir milletvekili çıkıyor, polise en ağır ifade-
lerle, hem de kameraların önünde hakaret 
ediyor. Bir başka milletvekili, küfür eden 
gençlere para veriyor. Bir başka milletve-
kili, günlerdir, CHP Milletvekili gibi değil, 
sanki terör örgütü militanı gibi, kitleleri 
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kışkırtıyor, mezhep çatışması çıkarmak 
için kitleleri tahrik ediyor, attığı tivitler-
le her türlü yalanı yayıyor. Hani bu CHP 
Cumhuriyet’in en köklü partisiydi? Hani 
bu CHP Atatürk’ün partisiydi?

Bu Genel Başkan ve bu yönetimin elinde 
CHP, irili ufaklı illegal terör örgütlerinin 
sığınağı bir parti konumuna düşürülmüş, 
tarihin en rezil günlerini yaşar hale gel-
miştir. CHP Genel Başkanı çıkıyor, “Polis 
emirlere itaat etmesin” diye çağrı yapıyor. 
Görüyorsunuz… CHP Genel Başkanı gibi 
davranamıyor, terör örgütünün militanı 
gibi davranmayı çok iyi başarıyor.

O polis emre itaat etmeyecek de ne ola-
cak? O vandallar gelip seni başbakan mı 
yapacak? Bu kadar mı acizsin, artık bu 
kadar mı çaresizsin, sandıktan umudunu 
bu kadar mı kestin? CHP, aylardır çözüm 
sürecine karşı çıkıyor. Aylardır yapma-
dıklarını, söylemediklerini bırakmadılar. 
Bizi bölücülükle suçladılar, bizi terör ör-
gütleriyle müzakere etmekle suçladılar. 
Ulusalcı örgütlerle işbirliği yaptılar, “Akil 
İnsanlar” heyetini her şehirde rahatsız 
ettiler.

Ama sonuçta geldiler, Taksim’deki o bölü-
cü paçavralarını, hatta Atatürk Anıtı üze-
rindeki o bölücü paçavralarını savunur, 
onları himaye eder durumuna düştüler. 
Hakkari’de nasıl Türk Bayrağı sallayama-
dılarsa, Ankara’da Türk Bayrağının yakıl-
masına da çıtlarını çıkaramadılar.

Çok açık söylüyorum: CHP’nin Genel 
Başkanı ve arkadaşları nezdinde, inanın, 

Reyhanlı’ya yapılan saldırı da demokratik 
bir eylemdir. Bunlar bugün vandalları, 
barbarları, yağmacıları nasıl demokratik 
eylemci olarak görüyorsa, inanın Rey-
hanlı saldırısını yapanları da demokratik 
eylemci olarak görürler. Nitekim ilişkileri, 
irtibatları, işbirlikleri de tek tek ortaya 
çıktı ve çıkıyor. CHP istediği kadar bu 
olayları körüklesin, biz CHP’nin Reyhanlı 
saldırılarıyla irtibatını hatırlamaya ve ha-
tırlatmaya devam edeceğiz.

Şunu da herkesin bilmesini istiyorum… 
Bu süreç, AK Parti Genel Merkezi’ne, be-
nim oradaki odama yapılan saldırının son 
halkasıdır. Bu süreç, Reyhanlı Saldırısının 
bir devamıdır. Bu son olaylar, güçlü bir 
Türkiye’den, ekonomisi istikrarla büyü-
yen bir Türkiye’den, bölgede söz ve güç 
sahibi olan bir Türkiye’den duyulan rahat-
sızlığın tezahürüdür.

Reyhanlı’da, o alçakça saldırı nasıl vatan 
haini Türkiye vatandaşlarınca kotarıl-
dıysa, Taksim olayları da maalesef bizzat 
kendi vatandaşlarımızın kullanılmasıyla 
kotarılmıştır. Tekrar ediyorum. Bu oyun 
bozulmuştur. Bu tuzak altüst olmuştur. 
Bu senaryo, hedefine ulaşamadan çöpe 
atılmıştır. Hamdolsun, millet, iktidarına, 
demokrasiye, ekonomiye, millî iradeye en 
güçlü şekilde sahip çıkmıştır.

Demokrasimiz bir kez daha sınanmış ve 
bu olaylardan alnının akıyla çıkmıştır. 
Ekonomimiz bir kez daha sınanmış, bu 
süreçten çok daha güçlü çıkmıştır. Bu sü-
reç, dost ile düşmanın, millî irade sevda-
lılarıyla, millî irade hasımlarının ortaya 
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çıktığı, herkesin sınandığı, özellikle de 
maskelerin düştüğü bir süreç olmuştur.

Şundan da herkes emin olsun… Biz, bu sü-
reci, inşallah hayra tebdil edecek, Türkiye 
adına, milletimiz adına bu süreçten hayırlı 
dersler çıkaracağız. Birliğimiz, beraberliği-
miz, kardeşliğimiz, bizim bu süreçten sali-
men çıkmamızı sağlayan en büyük değer-
lerimiz oldu. Milletin fertlerini birbiriyle 
çatıştırmak, özellikle de bir mezhep çatış-
masını körüklemek için ellerinden geleni 
yapanlar, bir kez daha avuçlarını yaladılar.

Bu süreçten, ayrışmaların keskinleştiği, 
safların keskinleştiği bir sonucun çıkması-
na asla müsaade etmeyeceğiz. Tam tersine, 
millet olarak, 76 milyon olarak, birbirimi-
ze daha bir kenetlenecek, muhabbetimizi 
daha bir artıracağız. Kürt ve Türk, Alevi ve 
Sünni, tüm etnik kökenler, tüm inanç grup-
ları, birbirimize hoşgörü içinde, birbirimizi 
anlayarak, birbirimizle empati kurarak, 
demokrasiyi ve özgürlükleri çok daha ileri 
seviyelere taşıyacağız.

Hiç kimse bir başkasının yaşam tarzına 
karışmayacak. Yaşam tarzına dokunulma-
masını isteyen, başkasının yaşam tarzına 
da saygı duymayı bilecek. Ortak noktalarda, 
ortak ideallerde buluşacak ve hep birlikte 
inşallah Türkiye için çok daha fazla çalı-
şacağız. Terör meselesi çözülürken başka 
meselelerin üretilmesine hep birlikte izin 
vermeyeceğiz.

Hak, şerleri hayreyler… İnşallah, yaşadığı-
mız şerler de hayra dönecek, Türkiye için 
farklı bir ufuk, çok daha aydınlık bir şafak 

ülkemize egemen olacak. Ben buradan, bu 
süreçte sağduyusunu muhafaza eden tüm 
vatandaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. 
Sağduyulu davranan siyasi partilere, onla-
rın yöneticilerine, onların seçmenlerine, 
gönüldaşlarına teşekkür ediyorum.

Polisimize sabrından ve sağduyusundan 
dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 
Sorumlu davranan medyamıza, sorumlu 
davranan sivil toplum örgütlerimize teşek-
kür ediyorum. Özellikle, dünyanın birçok 
ülkesinde, birçok kentinde, bize selamları-
nı, bize dualarını, gösterilerle bize destekle-
rini yollayan dostlarımıza, kardeşlerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin bu 
süreçten güçlenerek çıktığını tekrar ifade 
ediyor, inşallah geleceğe de çok daha güçlü 
adımlarla yürüyeceğini herkesin bilmesini 
istiyorum.

Çok değerli milletvekilleri, değerli misafir-
ler...

Türkiye’de bütün bu olaylar olurken, biz, 
Türkiye’yi büyütmek, Türkiye’yi yüceltmek, 
hedeflerimize erişmek için çalışmalarımız-
dan hiçbir taviz vermedik. Birileri demokra-
siye kastederken, birileri ekonomiyi hedef 
alırken, biz, demokrasimiz, ekonomimiz, 
iç ve dış politikamız adına yine çok önemli 
çalışmalar, çok önemli hazırlıklar yaptık.

Biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 100’üncü yıldönümüne, yani 2023 
yılına şurada sadece 10 yıl kaldı. 2023 için 
belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla 
ilerliyoruz. Önümüzdeki 10 yılın ilk 5 yılına 
ait, yani 2014-2018 dönemini kapsayan de-
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taylı yol haritamızı da hazırladık. Kalkınma 
Bakanlığımız tarafından hazırlıkları uzun 
süredir yürütülen Onuncu Kalkınma Planı-
mız tamamlandı, Yüksek Planlama Kurulu 
ile Bakanlar Kurulumuzun onayıyla Mecli-
simize sevk edildi.

10’uncu Kalkınma Planı’yla ilgili çalışmala-
ra 2010 yılında başlamıştık. 66 özel ihtisas 
komisyonu ve çalışma grubunda, üç bini aş-
kın akademisyen, kamu çalışanı, özel kesim 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz 
bir araya gelerek çalışmalara katkı verdiler. 
Planın hazırlık aşamasında, 81 vilayette, 
yedi bini aşkın kişi ve kuruluş, Türkiye’nin 
kalkınma öncelikleri konusunda görüşleri-
ni ifade ettiler.

Tüm Türkiye’yi kapsayan, 76 milyonun 
sahipleneceği, çok boyutlu, ama özellikle 
insan odaklı bir planı hazırladık ve Meclis’e 
sevk ettik. Burada, 10’uncu Kalkınma 
Planımızda yer verdiğimiz bazı hedefleri 
sizlerle özet olarak paylaşmak arzusunda-
yım. 10’uncu Kalkınma Planı döneminde, 
Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 5.5 ora-
nında büyümesini hedefliyoruz.

Böyle bir büyüme oranıyla, 2018 yıl sonun-
da, inşallah millî gelirimiz 1.3 trilyon dolara 
ulaşmış olacak. Kişi başına millî gelirimizi 
ise, 5 yılın sonunda 16 bin dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde top-
lam 4 milyon yeni istihdam hedefliyoruz. 
İlave istihdamın, ağırlıklı olarak sanayi ve 
hizmet sektörlerinde yoğunlaşmasını öngö-
rüyoruz. İşsizlik oranını da 2018 sonunda 
yüzde 7.2 seviyesine düşürmeyi hedefliyo-
ruz.

Plan döneminde büyümeyi yükseltirken 
cari açığı tedrici olarak azaltacağız. Bu 
dönemde izleyeceğimiz politikalarla, daha 
uzun vadede cari açıkta belirgin bir düşüş 
gerçekleştireceğiz. Enerji alanında yerli 
kaynakların kullanımı, nükleer enerji ve 
enerji verimliliğini güçlü bir şekilde haya-
ta geçirirken; enerjinin yurtiçinde üretimi-
ne dönük teşvik politikalarını da etkin bir 
şekilde uygulayacağız.

Plan döneminin sonunda, yani 2018 yılın-
da, enflasyonun yüzde 4.5’e indirilmesini 
hedefliyoruz. Mali disiplini güven ve istik-
rar açısından çok önemli görüyoruz. Önü-
müzdeki dönemde de mali disipline titiz-
likle riayet edeceğiz. 2013 yılı fiyatlarıyla, 
geçtiğimiz 7 yıllık dönemde 391 milyar TL 
kamu sabit sermaye yatırımı gerçekleştir-
dik; önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise 417 
milyar TL’lik kamu sabit sermaye yatırımı 
gerçekleştireceğiz.

Ayrıca yine 2013 yılı fiyatlarıyla, önümüz-
deki 5 yıllık süreçte, 88 milyar Lirası ka-
mu-özel işbirliği yatırımları olmak üzere, 
özel sektörün toplam 1 trilyon 638 milyar 
Lira yatırım yapmasını beklemekteyiz. 
Daha sağlam ve güvenilir bir kaynak olan 
yurtiçi tasarruflarımızı artırmayı ve Plan 
dönemi sonunda millî gelirimize oran ola-
rak yüzde 19’a yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

10’uncu Kalkınma Planı çerçevesinde, 
önümüzdeki dönemde de ekonomik sosyal 
alanlarda yapısal dönüşüme yönelik politi-
kalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul’un ulus-
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lararası bir finans merkezi olması nihai 
amacı doğrultusunda, Plan dönemi sonun-
da, Küresel Finans Merkezleri Endeksinde 
ilk 25 içine girmesini hedefliyoruz.

Tarımda toplulaştırdığımız arazi mikta-
rını yaklaşık ikiye katlayarak 8 milyon 
hektara çıkaracağız. İşletmeye açılan sula-
ma alanını 3 milyon hektardan 4 milyon 
hektara çıkaracağız. Ağaçlandırılan top-
lam arazi miktarını 3 milyon hektardan 
4 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz. 
İmalat sanayii ihracatını 257 milyar dola-
ra yükseltmeyi, bu ihracat içerisinde orta 
üstü ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı-
nı artırmayı hedefliyoruz.

2011 yılında yüzde 54 düzeylerine çıkar-
dığımız savunma ihtiyaçlarımızın yerli 
kaynaklardan sağlanma oranını daha da 
yükselteceğiz. Plan döneminde Ar-Ge har-
camalarının millî gelire oranını yaklaşık 
yüzde 2’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Plan 
dönemi sonunda, yani 2018 yılında, ülke-
mizdeki bölünmüş yol ağını, otoyol dahil 
yaklaşık 30 bin kilometreye çıkaracağız.

Ayrıca hızlı tren hat uzunluğunu 2 bin 
500 kilometreye çıkarmayı öngörüyoruz. 
Havayolu yolcu sayısı bugün yıllık 151 
milyon. Bunun da 2018 sonunda 232 
milyona çıkmasını bekliyoruz. Havayo-
lu sektöründe İstanbul’un uluslararası 
bir aktarma ve bakım-onarım merkezi 
olmasını sağlayacağız. Türkiye’nin bu 
dönemde bölgesel lojistik bir üs olmasını 
amaçlıyoruz. İhracat hedefimize ulaşmak 
için büyük ölçekte liman kapasitelerini 
hayata geçireceğiz. Turizmde yabancı 

ziyaretçi sayısını 42 milyon kişiye ulaştır-
mayı, turizm gelirini ise 45 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz.

Müteahhitlik hizmetlerinin yurtdışı taah-
hüt tutarı yıllık 30 milyar dolar. Bunu da 
2018 itibariyle 50 milyar dolara çıkarma-
yı hedefliyoruz. Plan döneminde; eğitimin 
her kademesinde altyapı ve kaliteyi daha 
da geliştirerek, beşeri sermayemizi daha 
nitelikli hale getireceğiz. Okulöncesi eği-
timde okullaşma oranını yüzde 47’den 
yüzde 70’e çıkarmayı hedef liyoruz. İlk 
ve orta öğretimde yaptığımız reformlarla 
okullaşma oranını yüzde yüze çıkardık. 
Yükseköğretimde ise okullaşma oranını 
yüzde 87’den yüzde 94’e çıkaracağız. 

Sağlık altyapımızı daha da geliştirecek, 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini 
daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki 
beş yıllık süreçte 80 bin yeni yatak, 30 
bin ilave hekim ve 80 bin ilave hemşire 
kapasitesi ekleyeceğiz. On yıl önce toplam 
nüfusumuzun yüzde 30’u olan ve 2013’te 
yüzde 2.3’e ineceğini tahmin ettiğimiz 
kişi başına günlük harcaması 4.30 doların 
altında olan nüfusun toplam nüfusa ora-
nını, Plan dönemi sonunda sıfıra yaklaş-
tırmayı hedefliyoruz.

Plan döneminde e-devlet kapısından sun-
duğumuz hizmet sayısını 700’den 3 bine 
çıkarmayı hedefliyor, kullanıcı sayısının 
ise 15 milyondan 30 milyona çıkmasını 
tahmin ediyoruz. Bölgesel Kalkınma Pro-
jelerimize, özellikle KÖYDES, BELDES, 
SUKAP gibi projelere kararlılıkla devam 
edeceğiz. Dış Politikada etkin ve aktif 
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politikalarımızı sürdürecek, bölgesel ve 
küresel barış için katkılarımızı daha üst 
seviyelere taşıyacağız.

Değerli arkadaşlarım…

10’uncu Kalkınma Planıyla, inşallah, 2023 
hedeflerine artık çok daha fazla yaklaşmış 
olacağız. 2018 için koyduğumuz bu hedef-
leri tutturacak, geriye kalan 5 yılda da bu 
hedefleri aşarak 2023 hedeflerine ulaşmış 
olacağız. Her zaman ifade ediyorum: Bi-
zim, en büyük sermayemiz, en büyük değe-
rimiz, kardeşliğimiz.

Kardeşliğimizi yücelterek, birliğimizi, bü-
tünlüğümüzü güçlendirerek, inşallah tüm 
bu hedeflere ulaşacağız. Bütün bu hedefle-
re ulaşırken, demokrasimizi çok daha ileri 
standartlara taşıyacağız. çözüm sürecini 
tamamlamış olarak, Millî Birlik ve Kardeş-
lik Projemizi Türkiye’ye hakim kılarak, el 
ele, gönül gönüle, 76 milyon hep birlikte 
çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz.

Sorunları, konuşarak, istişare ederek, bir-
birimize güvenerek, birbirimize inanarak 
çözeceğiz. Nifaka, fitneye, husumete ma-
hal vermeden, ülkemiz toprakları üzerine 
ameliyat yapılmasına müsaade etmeden, 
aramıza kötü niyetlilerin, art niyetlilerin 
girmesine fırsat tanımadan geleceği şekil-
lendireceğiz.

Hiç kimse karamsar olmasın. Kimse umut-
suz olmasın. Biz, çok büyük bir tarihin, 
büyük bir ülkenin ve büyük bir milletin 
evlatlarıyız. Özgüven içinde, tarihte yaptık-
larımıza bakarak, onlardan ilham alarak, 

inşallah tarih yapmaya, tarih inşa etmeye 
devam edeceğiz.

Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.

Yeniden buluşmak, yeniden kavuşmak 
umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor; sizleri Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Teş-
kilatımızın değerli mensupları, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler…

Haftalık Grup toplantımızın başında siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Grup 
toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum. Grup toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, coş-
kuları, heyecanları için hepsine kalpten 
şükranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Grup toplantımızın hemen başında, 
vatandaşlarımızın önemli bir kesimi-
ni ilgilendiren bazı müjdeleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum… Eğitim reformu 
çalışmalarımızın önemli bir parçası olan 
Fatih projesi hızla devam ediyor. Bu pro-
jenin önemli bir adımı olan “Öğretmen ve 
Öğrenciler için Tablet Bilgisayarların Te-
mini” ihalesinde ön yeterlilik dosyalarını 
dün itibariyle aldık.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 25 Haziran 2013
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Öğrencilerimize dağıtacağımız, toplam-
da 10 milyon 600 bin adet tabletle ilgili 
olarak böylece önemli bir adımı atmış 
oluyoruz. Bu ihaleyi kazanacak firmala-
ra, yerli Ar-Ge Merkezi kurmaları şartı-
nı getireceğiz. Bu firmalar, 3 yıl içinde 
Türkiye’de yatırım yapacaklar ve üreti-
me başlayacaklar. İhaleye yurt içinden 
ve yurt dışından sektörün en büyükleri 
konumunda olan firmalar katılıyor. Eği-
timde adeta devrim niteliği taşıyan bu 
gelişmenin, tüm öğrencilerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize hayırlı olması-
nı diliyorum.

Bir başka müjde, engelli öğretmen adayı 
kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Geçtiğimiz 
şubat ayında, engelli öğretmen adayı kar-
deşlerimizin de öğretmen olabileceğini, 
bunun önünü açtığımızı müjdelemiştim. 
Çok kısa bir zaman zarfında, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızın da kat-
kılarıyla, Millî Eğitim Bakanlığı’mızda 
konuya dair alt yapı oluşturuldu. 

Şimdi, bugünden başlamak üzere,1 Tem-
muz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine 
kadar, elektronik ortamda başvurular 
alınmak sureti ile 46 branşta, 600 engelli 
öğretmen alımı için işlemleri başlatıyo-
ruz. 600 engelli öğretmen adayı arkadaşı-
mız, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından 
itibaren çocuklarımızı yüreklerindeki 
ışıkla inşallah aydınlatmaya ve eğitmeye 
başlayacaklar. Bu gelişmenin de hayırlı 
olmasını diliyorum. Geliyorum, çok daha 
geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemi-
ze…

Değerli milletvekili arkadaşlarım,

Yapacağımız bir düzenleme ile, kamuda ça-
lışan bir kısım sözleşmeli personelin Devlet 
Memurları Kadrosuna geçmesine imkan 
tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle 
görevde bulunan;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 
çalışan sözleşmeli personel,

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu 
maddesine göre çalışan sözleşmeli personel,

3- 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre 
çalışan sözleşmeli sağlık personeli, Devlet 
memuru kadrosuna geçebilecek.

Bu kapsamda, 96 bin 500 personel bulunu-
yor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşal-
lah bu yasama döneminde yapmış olacağız. 
Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine 
hayırlı olsun diyorum…

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Geride bıraktığımız hafta, tıpkı bu salonda-
ki gibi, milletimizin yoğun ilgisiyle, yoğun 
muhabbetiyle, çok büyük bir teveccüh man-
zarasıyla kucaklaştığımız bir hafta oldu. 
Hatırlayacağınız gibi, 9 Haziran’da Mersine 
giderek, Akdeniz Oyunları için yaptığımız, 
yaklaşık 500 milyon liralık yatırımların 
resmî açılışını gerçekleştirmiştik.

Geçtiğimiz hafta içinde, Perşembe günü 
de Mersin’e tekrar gittik ve 17’nci Akde-
niz Oyunları’nın açılışını gerçekleştirdik. 
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24 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcu şu anda 
Mersin’de Akdeniz Oyunları çerçevesinde 
müsabakalara devam ediyorlar. Şu an itiba-
riyle, Türkiye, 17’nci Akdeniz Oyunları’nda, 
16 Bronz, 21 Gümüş ve 19 adet Altın Madal-
ya kazandı. Türkiye, kazandığı madalya sa-
yısıyla, an itibariyle İtalya’dan sonra ikinci 
sırada yer alıyor.

Akdeniz Oyunları’na katılan tüm sporcula-
rımızla birlikte, madalya kazanan sporcula-
rımızı, ülkemize bu gururu yaşatan sporcu-
larımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını di-
liyorum. Dost ve kardeş Akdeniz ülkelerin-
den gelen tüm sporculara da müsabakalar 
boyunca başarılar temenni ediyor; güzel ha-
tıralarla ülkelerine dönmelerini diliyorum.

Bu arada, Avrupa Takımlar Şampiyonası 
için gittiği İngiltere’de rahatsızlanan ve 
şu anda orada hastanede bulunan Millî 
Atletimiz Binnaz Uslu’ya da geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına ka-
vuşması, aramıza dönmesi için dualarımızı 
gönderiyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Mersin’den, hem “Millî İradeye Saygı” mi-
tingimizi yapmak, hem de bir başka ulus-
lararası spor turnuvası, U 20’nin açılışını 
yapmak üzere Kayseri’ye geçtik. FİFA U 20, 
yani 20 yaş altı futbol turnuvası, bu yıl 
Türkiye’de, İstanbul, Bursa, Antalya, Trab-
zon, Gaziantep, Rize ve Kayseri illerimizde 
yapılıyor.

Biz, Kayseri’deki açılışa katıldık ve orada 
ilk maçın da bir kısmını izleme fırsatı bul-
duk. Dostluk, barış ve centilmenlik içinde 
devam eden bu turnuvada da, millî takımı-
mıza başarı dileklerimi buradan iletiyorum. 
Kayseri’de, bu uluslararası spor organi-
zasyonunun açılışı öncesinde, çok büyük 
bir katılımla, özellikle de çok büyük bir 
coşkuyla, Millî İradeye Saygı mitingimizi 
gerçekleştirdik.

Hafta içi olmasına, sıcak olmasına rağmen, 
200 bine yakın Kayserili kardeşimizin 
mitinge katıldığına; mitingin başından 
sonuna kadar da heyecanlarının hiç azal-
madığına şahit olduk. “Millî İradeye Saygı” 
mitinglerimizden bir diğerini de, Cumartesi 
günü Samsun’da gerçekleştirdik. Orada 
da aynı şekilde, çok yoğun bir katılımla, 
Samsun’un, Karadeniz’in hissiyatını görme 
fırsatını yakaladık.

Pazar günü ise bu sefer Erzurum’da mitingi-
mizi gerçekleştirdik… Erzurum, gerçekten 
çok farklı bir manzarayla, çok farklı bir 
coşkuyla bizi karşıladı. Erzurum İstasyon 
Meydanı’nın ve meydana açılan ana cadde-
nin hınca hınç dolduğuna, hatta Üniversite 
önünden miting alanına kadar da sokak-
ların insan seliyle adeta meydana aktığına 
şahit olduk. Orada da mitingin başından 
sonuna kadar, Erzurum’un coşkusuna, he-
yecanına, muhabbetine şahit olduk.

Değerli arkadaşlarım…

Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun ve 
Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz “Millî 
İradeye Saygı” mitinglerinde, halkın, Tür-
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kiye’deki son gösterilere ve şiddet eylem-
lerine nasıl baktığını, neler hissettiğini çok 
açık ve net olarak gördük. Millet, gösterile-
ri çok büyük bir sabırla, büyük bir itidalle 
izledi; ancak, aynı millet, o engin basiretiy-
le, o engin ferasetiyle, o gösterilerle aslında 
neyi hedef alındığını, ne yapılmak istediği-
ni net olarak gördü ve görüyor.

Gösteriler başladığı andan itibaren, gerek 
içerdeki bazı medya kuruluşları, gerek 
uluslararası medya kuruluşları, gerek sos-
yal medya, çok kapsamlı, çok tertipli bir 
dezenformasyon kampanyası başlatmışlar-
dı. Çok açık söylüyorum, millet, bu kam-
panyayı yutmadı… Millet, neyin ne oldu-
ğunu, kimin nerede durduğunu, kimin ne 
yapmak istediğini gördü ve her zamanki 
gibi hakkın, haklının yanında yerini aldı.

Zaten bu gösterileri kışkırtanlar, yönlen-
direnler, milleti etkileyemeyeceklerini, 
milleti kandıramayacaklarını biliyorlardı 
ve aslında başından itibaren uluslararası 
çevrelere seslendiler. Bu çevreler, halkın 
kendilerine inanmayacağını çok çok iyi 
biliyorlardı; halkın arkalarından gelmeye-
ceğini de çok iyi biliyorlardı. Onun için, 
uluslararası medyayı, uluslararası çevrele-
ri muhatap aldılar, Türkçe yerine İngilizce 
yazmayı, konuşmayı tercih ettiler, kendile-
rine dışarıdan da yandaş ve destekçi bula-
rak, o yoldan ilerlediler.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… Gös-
teriler başladığı andan itibaren, biz şunu 
çok net olarak söyledik: Bu gösterilere 
katılanlar çok farklı katmanlardan oluşu-
yorlardı ve farklı gerekçelerle sokağa çık-

mışlardı. Bu noktada hiçbir kompleksimiz 
yok. Biz, hiçbir zaman, halkın tepkilerine, 
taleplerine sırtını dönen, yüz çeviren bir 
Hükümet olmadık.

10.5 yıl boyunca, her bir ferdin, her bir gru-
bun taleplerini, derisinin rengine, diline, 
inancına, kazancına bakmadan dinledik, 
dikkate aldık. Geçtiğimiz 10.5 yıl boyunca 
yüzde 100’ün hükümeti olmak için tam bir 
hassasiyet gösterdik.

Bakınız… Bu gösterilerin içinde, Gezi Par-
kı, ağaç ve çevre hassasiyetiyle yer alanlar 
vardı. Biz onları samimi bulduk ve en ba-
şından itibaren onları diğerlerinden ayrı 
tutmak suretiyle söylediklerine dikkatle 
kulak verdik. Kabul ettiğimiz temsilcileri 
saatlerce dinledik. Bizzat ben, İstanbul 
Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız, bu samimi göstericilerle irtibat 
kurduk, kendilerini dinledik, kendileriyle 
istişareler ettik.

Yine, bu göstericilerin içinde, siyasette ye-
terince temsil edilmediklerini, kaliteli şe-
kilde temsil edilmediklerini düşünen, ağır-
lıkla CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımız yer 
aldılar. Onların da durumunu, onların da 
hissiyatını çok iyi anlıyoruz… 

Geçen hafta grup toplantımızda da ifade 
ettim: Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeter-
siz, etkisiz, kalitesiz, cılız muhalefeti, CHP 
yönetiminin beceriksizliği, üst üste yapılan 
hatalar, gaflar, her seçimde yaşanan hayal 
kırıklığı, maalesef CHP seçmenini umut-
suz bir noktaya taşıdı.
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Meclis içinde muhalefet yapamayan CHP, 
sokak sokak çatışma çağrıları yaparak, 
kendi tabanını çirkince tahrik ederek, bu 
hayal kırıklığı yaşamış kitlelerin sokağa 
çıkmasına zemin hazırladı. Bu gösteri-
lerde, Alevi vatandaşlarımızın da kitlesel 
olarak yer aldığını biliyoruz ve onları da, 
onların taleplerini, onların hissiyatını da 
gerçekten çok iyi anlıyoruz.

Yüzde 100’ün Hhkümeti olarak, Türki-
ye’deki her inanç grubu gibi, Alevi vatan-
daşlarımızın da sorunlarına büyük bir sa-
mimiyetle eğildik ve bu sorunları çözüme 
kavuşturmak için de önemli adımlar attık. 
Yeterli olmayabilir, sorunlar henüz tama-
men çözüme kavuşmamış olabilir… Ancak, 
bu sorunları çözmek için samimiyet gös-
termediğimizi hiç kimse iddia edemez.

Sadece, tek başına Dersim olaylarından 
dolayı özür dilemiş olmamız bile bu sa-
mimiyetin göstergesidir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’mız, TRT, Millî Eğitim Bakan-
lığımız Alevi vatandaşlarımız için önemli 
uygulamalar gerçekleştirdiler.Alevi çalış-
taylarıyla, her kesimin katılımıyla, sorun-
lar istişare edildi, raporlar ortaya kondu.

Bu süreç elbette tamamlanmış bir süreç 
değildir. Bu topraklar üzerinde kardeşçe 
yaşamamızı, bir ve beraber yaşamamızı 
sağlayacak ortamı hazırlamak bizim vazi-
femizdir ve biz bu vazifeyi hakkıyla yerine 
getirmenin mücadelesi içindeyiz.

Bakın… Cumhuriyet Halk Partisi, Dersim 
Katliamının mimarıdır… Aynı Cumhuri-
yet Halk Partisi, on yıllardır, güya Alevi 

vatandaşlarımızın temsil edildiği partidir. 
Peki, soruyorum: Cumhuriyet Halk Parti-
si, tek başına iktidar olduğu dönemlerde, 
koalisyon ortağı olduğu dönemlerde, Alevi 
vatandaşlarımız için ne yapmıştır?

Dersim Katliamı yaşandığında iktidarda 
CHP var. Kahramanmaraş olayları yaşan-
dığında iktidar ortağı CHP. Sivas olayları 
yaşandığında iktidar ortağı SHP, yani CHP. 
Gazi Mahallesi olayları yaşandığında ikti-
dar ortağı yine CHP… CHP, bu olayları en-
gelleyemediği gibi, bu olayların hiçbirinin 
de hesabını sormamış, peşine düşmemiş, 
takipçisi olmamıştır.

AK Parti, hiçbir sorumluluğu olmadığı 
halde, Dersim katliamından dolayı özür 
dilerken, bu büyüklüğü gösterirken; CHP, 
başındaki genel başkana rağmen bu özrü 
dileyememiştir. Son yıllarda, CHP’nin Ale-
vi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek 
için gayret sarf etmek yerine, onları tahrik 
etmek için hangi kirli planların içinde yer 
aldığını da çok iyi biliyoruz.

Türkiye genelindeki tüm Alevi kardeşleri-
mizin de, CHP’nin bu kirli, bu tehlikeli oyu-
nunu görmelerini kendilerinden önemle 
rica ediyorum. Kapıların işaretlenmesi 
olayından tutunuz, Reyhanlı saldırısına, 
Suriye ile irtibatlarından tutunuz, Gezi 
olaylarına kadar, CHP, çok tehlikeli bir 
senaryoya aleni şekilde destek vermiştir, 
destek vermektedir.

Şu anda, hem Gezi olaylarını kışkırtan, 
hem Alevi vatandaşlarımızı sokağa dök-
mek isteyen, hem de bir mezhep çatışması 
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çıkarmak için elinden geleni ardına koy-
mayan televizyonun, gazetelerin sahipleri 
CHP’lilerdir. Sokakta şiddet eylemcilerinin 
sırtını sıvazlayan da, polise ağır hakaret 
eden de, küfreden gençlere para veren 
de, Alevileri kışkırtacak tivitleri atan da 
CHP’nin milletvekilleridir.

Alevi kardeşlerimizin bu oyunlara karşı 
son derece dikkatli olmalarını rica ediyo-
rum. Millete yeni acılar yaşatmak isteyen, 
geçmişte yaptıklarını bugün tekrar etmek 
isteyen CHP’ye karşı, Alevi kardeşlerimi-
zin, tüm aziz milletimizin dikkatli, duyarlı 
ve uyanık olmalarını rica ediyorum.

Bu millet için, Mevlana neyse, Yunus 
Emre de odur. Bu millet için, Pir Sultan 
Abdal neyse, Süleyman Çelebi de odur… 
Hacı Bektaş Veli’yi Akşemsettin’den, Ah-
mede Hani’yi Mehmet Akif ’ten, Fuzuli’yi 
Nedim’den, Karacoğlan’ı Emrah’tan ayrı 
düşünmek mümkün değildir. Her zaman 
söyledim, bugün de söylüyorum: Bütün 
bu isimler, onlar gibi niceleri, bu milletin 
hamurudur, mayasıdır, temelidir.

Eğer bu isimlerden bir tekini çekip alır-
sanız, dışlarsanız, milletin gönül tellerini 
koparır, milleti temelsiz, dayanıksız bıra-
kırsınız. Tarihin acılarını büyüterek değil, 
istikbalin umutlarını çoğaltarak geleceğe 
ilerlemek zorundayız. Acılara yeni acılar 
katarak değil, ortak paydaları çoğaltarak 
istikbali şekillendirmek zorundayız.

Allah’ın izniyle, bu topraklar üzerindeki 
her sorunu çözeriz, her engeli aşarız, her 
meseleyi hal yoluna koyarız. Çözülmez gibi 

görünen nice meseleyi çözdüğümüz gibi, 
çözüm yoluna koyduğumuz gibi, bugün de, 
yarın da, aramızdaki her konuyu kardeşlik 
hukuku içinde bir çözüm yoluna inşallah 
koyarız.

Kavganın, çatışmanın, şiddet ve gerilimin, 
sorunların çözümüne hiç ama hiçbir kat-
kısı olamaz. Konuşarak çözeceğiz. İstişare 
ederek çözeceğiz. Sandık yoluyla, demok-
rasi yoluyla, hukuk yoluyla meselelerimizi 
çözüm yoluna koyacağız. Türkiye’nin so-
runlarını, 76 milyonun sorunlarını, yüzde 
100’ün sorunlarını hep kendi sorunumuz 
olarak kabul edecek, ayrım yapmadan bun-
ların üzerine gitmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha, Alevi vatandaşlarımızdan, 
çirkin tahriklere, çirkin tuzaklara, tehlikeli 
senaryolara karşı çok çok dikkatli olma-
larını rica ediyorum. Özellikle, bir CHP 
milletvekilinin, son derece sorumsuz, son 
derece tehlikeli biçimde yaptığı provokas-
yonlara karşı herkesin uyanık olmasını 
diliyorum.

Bu milletvekilinin, hem Türkiye’nin bir-
liğine, hem de şahsıma karşı ağır tahrik 
ve hakaretlerini yargıya taşıdık. Ancak, 
burada şunu da ifade etmek durumunda-
yım… Gerek bu milletvekili, gerek onun 
hemşehrisi olan CHP Genel Başkanı, adeta 
bozuk plak gibi sürekli faşist diktatör de-
yip duruyorlar…

Kendilerine daha önce de defaatle ifade 
ettim. Eğer faşist diktatör görmek istiyor-
larsa, aynaya baksınlar. Eğer faşist diktatör 
görmek istiyorlarsa, emri altına girdikleri 
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Suriye’nin Esed’ine baksınlar. Eğer Faşist 
Diktatör görmek istiyorlarsa, Parti Genel 
Merkezlerindeki Millî Şef ’in fotoğrafına, 
Dersim Katliamının mimarı millî şeflerine 
baksınlar. İşte orada faşist diktatörü görür-
ler…

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler…

Bu gösterilere, masum gerekçelerle, haklı 
taleplerle, demokratik haklarını kullan-
mak, taleplerini dile getirmek maksadıyla 
katılanların dışında, çok farklı amaçlarla, 
çok farklı hesaplarla bu gösterilerin arasın-
da yer alanlar da vardı. Türkiye ile, hükü-
met ile millî iradeyle hesaplarını görmek 
isteyenler, bu gösterileri bir araç olarak 
kullandılar ve ilk andan itibaren gösterile-
ri çok farklı bir yere taşıdılar.

Ortaya çıkan kirli senaryoyu, şiddeti, yağ-
mayı ve vandallığı görenler, zaten kendi-
lerini bu gösterilerden ve göstericilerden 
ayrı tuttular, bu şiddet eylemlerinin içinde 
yer almadılar. Ancak, bu katmanların 
dışında kalanlar, son derece tertipli, son 
derece organize, son derece planlı şekilde, 
kirli hesaplarını görmek amacıyla süreci 
ilerletmek ve yaygınlaştırmak için uğraş-
tılar. Çok sayıda gencimiz, maalesef, kirli 
hesapları olan bu çevrelerin, bu örgütlerin 
elinde oyuncak oldu, aldatıldı ve bu senar-
yoda figüran olarak kullanıldı.

Biz, işte bu art niyetlilere, bu kirli hesap 
sahiplerine karşı en başından itibaren dik 
durduk ve dik durmaya da devam edece-
ğiz. Bu oyunlar karşısında aldanmadık, bo-

yun eğmedik ve asla boyun eğmeyeceğiz. 
Bakın, biz daha en başından itibaren, bizi 
görevden uzaklaştırmaya dönük darbe se-
naryoları karşısında boynumuzu bükme-
dik. Cuntalar karşısında asla boynumuzu 
bükmedik. Çetelerin, mafyanın karşısında 
asla boynumuzu bükmedik. Cumhuriyet 
mitingleri karşısında, hukuksuzluk karşı-
sında, Danıştay gibi kirli saldırılar karşı-
sında asla boynumuzu bükmedik.

Bildiriler karşısında, medya operasyonları 
karşısında, uluslararası kampanyalar kar-
şısında asla boynumuzu bükmedik, asla 
geri adım atmadık. Bu olaylar üzerinden, 
bizimle, milletle, millî iradeyle hesap gör-
mek isteyenlere karşı da asla boynumuzu 
bükmeyiz, asla geri adım atmayız. Millet 
bizimle birlikte olduğu müddetçe, millet 
arkamızda durduğu sürece, kimden, nere-
den gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, mil-
letin emanetini, millî iradeyi namusumuz, 
şerefimiz bilir ve onu canımızla koruruz.

Daha en başından itibaren, içerden ve dı-
şardan birileri, bu gösterilerin tamamen 
masum, tamamen haklı gösteriler oldu-
ğunu, polisin şiddet kullandığını, milletin 
tamamının bu gösterilerin içinde yer aldı-
ğını son derece sistemli şekilde yaydılar. 
Sosyal medyada planlı operasyonlar yapıl-
dı. Türkiye’de bazı medya kuruluşları, bu 
operasyonlarda baş tertipçi, baş provoka-
tör olarak vazife aldı. Uluslararası medya, 
bu operasyonlarda görev üstlendi.

Türkiye içinde, imtiyazlarını kaybetmiş 
olanlar, çıkarları zedelenmiş olanlar, hiçbir 
zaman iktidara gelemeyeceklerini anla-
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yanlar, bu olaylar üzerinden hesap görme 
çabası içine girdiler. Milletin teveccühünü 
asla kazanamayacak, asla iktidar olamaya-
cak partiler, bu olayların arkasına saklanıp 
kaos çıkarmak, hükümeti yıpratmak iste-
diler. Bazı ülkeler, bazı liderler, bazı parla-
mentolar, bu operasyonlar üzerinden ken-
di hesaplarını görme telaşı içine girdiler.

İşte bu çevreler, daha ilk günlerde, “Mesele 
Gezi Parkı değil” diyerek, meselenin as-
lında başka olduğunu, meselenin aslında 
bir hesap görme meselesi olduğunu itiraf 
ettiler. Bana, “Başbakan çok sert, Başbakan 
çok öf keli” diyorlar… “Başbakan alttan 
alsın, Başbakan bunları görmesin, duyma-
sın” diyorlar…

Onlar, zaten başından beri senaryoyu bu-
nun üzerine kuruyorlar. Ağacı gösteriyor, 
ama yağmalamayı gizliyorlar. Türk Bayra-
ğını gösteriyor, ama paçavraları gizliyorlar. 
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyor, ama 
yakılan Türk bayrağını gizliyorlar. Kandil 
simidi gösteriyor, ama ayakkabıyla girilen, 
içinde içki içilen camiyi gizliyorlar. Namaz 
kılanları gösteriyor, ama yanında bebeğiy-
le şiddete maruz kalan başörtülü kadını 
gizliyorlar.

Karanfil gösteriyor, ama polise uyguladık-
ları şiddeti gizliyorlar. Güya esprili slogan-
ları gösteriyor, duvarlara, yollara yazdıkla-
rı o çok ağır hakaretleri gizliyorlar. Bizden 
de meseleyi böyle görmemizi istiyorlar. 
Onlar yıkacak, yakacak, biz görmeyeceğiz. 
Onlar en ağır hakaretleri edecek, biz gör-
meyeceğiz. Onlar kamu düzenini bozacak, 
halkı rahatsız edecek, biz görmeyeceğiz. 

Onlar polise şiddet uygulayacak biz görme-
yeceğiz.

Yok böyle bir dünya… Herkesi aldatabi-
lirler, herkesi kandırabilirler, Türkiye’yi 
tanımayanları kendi saflarına çekebilirler. 
Ama biz de, millet de bunu yutmadık ve 
yutmayız. Bunun karşısında dimdik dur-
duk, dimdik durmaya da devam ederiz, 
devam edeceğiz. Zahide Nine’ye ahlaksızca 
para teklif edecekler, biz bunu görmezden 
geleceğiz öyle mi? Taksim’de her türlü ah-
laksızlığı, edepsizliği sergileyecekler, biz 
bunu görmezden geleceğiz öyle mi?

Müftünün karısıyım diye çıkacaklar, ah-
laksızlık yapacaklar, görmezden geleceğiz 
öyle mi? Şehirlerde, mitinglerde toplanan 
milyonlara makarnacı diyecekler, parayla 
oraya getirildiler diyecekler; bize oy veren 
21 milyonu kömürcü diye, makarnacı diye, 
bidon kafalı diye, koyun diye aşağılaya-
caklar, biz bunu sineye çekeceğiz öyle mi? 
Başörtüsüne, camilerimize, kutsal değer-
lerimize, bayrağımıza el uzatacaklar, dil 
uzatacaklar ve biz bunu hoşgörüyle karşı-
layacağız öyle mi?

Böyle bir dünya yok… Yarın sandık kuru-
lunca, milletin huzuruna varınca, millet, 
bu vandallara, bu yağmacılara, bu millî 
irade hırsızlarına karşı ne yaptın diye bize 
soracak. Seyrettik mi diyeceğiz? Sineye 
çektik mi diyeceğiz? Korktuk, ürktük mü 
diyeceğiz? Olur böyle şeyler mi diyeceğiz?

Kimse kusura bakmasın… Burası bir hu-
kuk devleti… Biz nasıl hukuka saygı gös-
teriyorsak, herkes saygı gösterecek. Biz, 
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siyasi tarihimiz boyunca nasıl hukuka say-
gı içinde bir mücadele yürüttüysek, herkes 
de mücadelesini hukuk içinde yürütecek. 
Bir kere, bize akıl verenler, akıl vermeye 
yeltenenler, gözlerini açıp, nasıl bir senar-
yonun uygulanmak istendiğini görsünler…

Allah aşkına, bu CNN, Filistin’i görmeyen, 
Suriye’de her gün akan oluk oluk kanı gör-
meyen bu CNN, Türkiye’deki gösterilerle 
neden bu kadar ilgileniyor? Aynı şekilde, 
BBC, burnunun ucundaki polis şiddetini 
görmezken, Türkiye’de polisin meşru mü-
dahalesini neden böyle abartarak, saatler-
ce veriyor?

Bunu tabii mi karşılayacağız? Türkiye’deki 
malum medya grupları ile, Almanya’daki 
malum medya grupları, aynı anda nasıl 
oluyor da aynı dili kullanıyor? Türki-
ye’deki baş provokatör medya gruplarıyla, 
Almanya’daki bu medya gruplarının, bu 
dergilerin ticari ortaklık içinde bulunması 
bir tesadüf mü?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile, 
Avrupa’nın liderleri nasıl oluyor da böyle 
bir mektup muhabbeti içine giriyorlar? 
İçerde mezhep çatışması çıkarmak isteyen-
lerle, dışardan bunu yapmak isteyenler, 
tesadüfen mi işbirliği yapıyorlar? Bunlar 
şimdi tabii hadiseler mi? Buna benzer on-
larca örnek var… Tesadüf denilemeyecek, 
tevafuk denilemeyecek, doğal denilemeye-
cek onlarca gelişme, onlarca irtibat var.

Bakın, çok enteresan… Uluslararası bir ya-
yın kuruluşunun, Türkiye vatandaşı olan 
temsilcisi tivit atıyor… Söylediği şu: “Du-

ran adam değil, durduran adam olalım… 
ekonomiyi durduralım… tüketmeyin… 6 
ay tüketmeyin, bizi dinleyecekler” diyor… 
Allah aşkına bu nasıl bir gözü dönmüşlük-
tür? Bu nasıl bir zihniyettir?

Bir insan, kendi ülkesine karşı böyle bir 
komplonun içinde yer alabilir mi? Buna 
gazetecilik denebilir mi? Buna basın öz-
gürlüğü denebilir mi? Bu zihniyet, içinde 
bulunduğu geminin tabanına delik açma, 
o gemiyi batırmaya teşebbüs etme zihniye-
tidir. Türkiye’nin düşmanları, bu milletin 
düşmanları böyle bir tavrın içine girebilir; 
ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 
kendi ülkesine karşı böyle tehlikeli bir çağ-
rı yapabilir mi?

“Mesele Gezi Parkı değil” diyorlardı ya… 
Evet… Mesele Gezi Parkı değil… Mesele 
işte bu… Mesele demokrasiyi durdurmak. 
Mesele Türkiye’yi durdurmak… Mesele 
ekonomiyi durdurmak… Mesele turizme 
ağır darbe vurup, Türkiye’nin kaybetmesi-
ni sağlamak.

10.5 yıl boyunca bunu defalarca yaptı-
lar… Ekonomi kötüye gitsin de, AK Parti 
yıpransın da, Türkiye’ye ne olursa olsun 
zihniyetini taşıdılar. Böyle bir zihniyete, bu 
zihniyetin vandallığına, barbarlığına karşı 
asla müsamaha göstermeyiz.

Bakın, burada şu hususun da altını çizmek 
durumundayım… Bu hadiseleri tamamen 
masum gösteriler olarak gören ve gös-
terenlerin burayı özellikle dinlemesini 
rica ediyorum. Gösterilerin içinde yer 
alanların burayı özellikle dinlemesini rica 
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ediyorum… Bu gösterileri bir fırsat olarak 
görenler, medyayı, sosyal medyayı, sokak-
taki göstericileri kullanarak, Türkiye eko-
nomisi üzerinde çok ciddi bir operasyon 
yapmak istediler.

Sokaktaki göstericiler, Türkiye aleyhi-
ne, Türkiye ekonomisi, Türkiye turizmi, 
Türkiye’nin uluslararası gücü ve itibarı 
aleyhine çok kirli bir oyunda kullanıldılar 
ve maalesef aldatıldılar. Bakın ne yaptı-
lar… Türkiye’deki bu hadiseler, yurtdışına 
sistemli şekilde ve abartılı şekilde aktarıl-
dı.

Türkiye içindeki bazı medya kuruluşları, 
Avrupa’daki ortaklarıyla birlikte koordi-
neli şekilde çalıştılar. Türkiye’deki bazı 
sermaye grupları bu tertibin içinde yer 
aldılar. Nokta hedeflere, tedirginlik oluş-
turacak şekilde, soru işaretleri oluşturacak 
şekilde, son derece profesyonelce bilgi ak-
tarımı yapıldı.

Türkiye’de yatırım yapanlarda, ya da yatı-
rım yapmaya niyeti olanlarda, tedirginlik 
oluşturulmak istendi. Suni bir dalgalanma, 
istikrarsız bir ortam oluşturmaya, bundan 
istifade etmeye çalışanlar oldu. Manipü-
lasyon yapmaya çalışan, bundan menfaat 
sağlamaya çalışanlar oldu. Adeta ekonomi 
kötüye gitsin, Türkiye kaybetsin, biz kaza-
nalım diye çırpınanlar oldu.

Şunu çok büyük bir memnuniyetle söy-
lüyorum: Bu operasyon tutmadı, Türkiye 
üzerinde bu ameliyatı yapamadılar. 10.5 
yıl boyunca yaptığımız köklü reformlar, 
böyle bir operasyonun başarıya ulaşmasını 

engelledi. Yatırımcılar ülkemize, ülkemiz 
ekonomisine, demokrasimize, geleceğimi-
ze güven duymaya devam ediyorlar. 

Ülkemize yatırım yapanlar yatırımların-
dan vazgeçmiyorlar. Yatırımlar devam 
ediyor. Hem doğrudan yatırımlar, hem 
portföy yatırımları devam ediyor. Portföy 
yatırımlarında son dönemde bir miktar 
net çıkış oldu, ancak bu, çok büyük oran-
da, küresel ölçekteki finansal dalgalanma 
neticesi bir çıkıştır. Çıkandan daha fazlası 
önümüzdeki dönemde tekrar inşallah 
Türkiye’ye gelecektir. 

Hiçbir endişeniz olmasın. Ülkemizde yatı-
rımları olan tüm yatırımcılara, elimizden 
gelen her türlü desteği verdik, bundan 
sonra da vermeye devam edeceğiz. Ekono-
mik büyüme ve istihdam, yatırımla olur. 
Refah yatırımla artar. Bunu iyi biliyoruz. 
Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkese 
kapılarımız sonuna kadar açıktır, açık kal-
maya devam edecektir. Yerli yabancı ayırt 
etmeden, sabit yatırım, portföy yatırımı 
demeden, ülkemize yatırımları cezbetmek 
için her türlü çabayı göstermeye devam 
edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Bu gösterilerin hedeflerinden biri de, hiç 
kuşkusuz, başarıyla ilerleyen çözüm süreci 
olmuştur. Şunu büyük bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum… Daha en başından 
itibaren, Taksim’deki, Ankara ve İzmir’de-
ki gösterilerin ırkçı boyutunu gören, bu 
gösterilerin Türkiye’yi, birliğimizi, kardeş-
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liğimizi, özellikle de millî iradeyi hedef 
aldığını hisseden Kürt kardeşlerim, bu 
oyuna gelmemiştir.

81 vilayetin tamamı, 76 milyonun hemen 
hemen tamamı, bu çirkin oyuna karşı tek 
yürek olmuş, bu çirkin oyunu bozmak 
için itidalle, sabırla hareket etmiştir. Şunu 
da açık açık söylüyorum: Çözüm sürecini 
sabote etmek, kardeşliğimizi zedelemek 
için kullanılan bu gösteriler, tam tersine, 
kardeşliğimizi, birliğimizi daha da perçin-
lemiştir.

Bakın, yarın İstanbul’da, Akil İnsanlar 
Heyeti’nin final toplantısını gerçekleştire-
ceğiz. Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını 
tamamladı, raporlarını hazırladı, yarın 
bu çalışmaları, gözlemleri, önerileri hep 
birlikte istişare edeceğiz. Bu istişarelerin 
ardından biz, atacağımız adımları, yol ha-
ritamızın ayrıntılarını açıklayacak, kararlı 
şekilde süreci ilerleteceğiz.

Bakın, tarihî süreçlerden geçiyoruz… 30 
yıldır devam eden terörün artık bittiği, 
şiddetin artık durduğu bir süreçten geçi-
yoruz. 100 yıldır devam eden sorunların 
çözüm yoluna girdiği bir süreçten geçiyo-
ruz. Kardeşliğimizin anlam kazandığı, güç 
kazandığı bir süreçten geçiyoruz.

Terör meselesini çözdüğümüzde, inanın, 
diğer tüm sorunlar, çok hızlı şekilde çözül-
meye başlayacak. Alevi kardeşlerimizin, di-
ğer inanç gruplarının sorunları daha hızlı 
çözüme kavuşacak. Ekonominin önündeki 
engeller çok daha hızlı ortadan kalkacak. 
Demokrasimiz çok daha yüksek standart-

lara kavuşacak. Türkiye, zincirlerinden, 
prangalarından kurtulmuş şekilde istikba-
le doğru inanın, şaha kalkacak.

Şunu burada açık açık ilan ediyorum: Biz, 
Gezi Parkı olaylarıyla bize yöneltilen teh-
ditleri gördük ve bunları bertaraf ettik. Hu-
kuk çerçevesinde, bu tehditlerin üzerine 
kararlılıkla gideceğiz. Ama biz, Gezi Parkı 
olaylarıyla, bazı katmanlar tarafından ve-
rilmek istenen mesajı da çok iyi gördük.

Bu mesajları etraflıca değerlendireceğiz. 
Ortak paydalarımıza çok daha fazla vurgu 
yapacağız. Yüzde 100’ün Hükümeti olma 
konusunda zaten büyük bir hassasiyet 
içindeyiz; bu hassasiyeti daha da yükselte-
ceğiz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz, 
ortak değerlerimizle güçlendiğimiz; herke-
sin diğerinin yaşam tarzına saygı duyduğu 
bir Türkiye inşa edeceğiz.

Sorunlarını erteleyen, sorunlarını ötele-
yen, sorunlarını, ilerde patlayacak şekilde 
depolayan değil; sorunlarının üzerine 
cesaretle giden, sorunlarını çözen bir 
Türkiye’de yaşayacağız. Bize, farklılıkların 
keskinleştiği bir Türkiye teslim ettiler. 
Bize, içinde acı hatıralar olan bir Türkiye 
teslim ettiler.

Ama biz, inşallah, acı hatıraların değil, 
ayrılıkların değil, ortak paydaların, ortak 
değerlerin, kardeşliğin güç kazandığı bir 
Türkiye’yi çocuklarımıza teslim edeceğiz. 
Tekrar ediyorum: Türkiye üzerine hesabı 
olanlarla hukuk içinde hesaplaşacağız. 
Millî iradeyle hesabı olanlarla sandıkta 
hesaplaşacağız. Türkiye ekonomisiyle he-
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sabı olanlarla, ekonomiyi istikrar ve güven 
içinde büyüterek hesaplaşacağız.

Demokrasimizle hesabı olanlarla, de-
mokrasinin standartlarını güçlendirerek 
hesaplaşacağız. Ama diğer herkesle, 76 
milyonla, dost ve kardeşlerimizle, hesap-
laşmayacak, onlarla helalleşecek ve yolu-
muza devam edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önümüzdeki hafta, Salı günü, inşallah 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık se-
çimleri olacak. Meclis Başkanlığı için süreç 
başlamış durumda. İnşallah biz de adayı-
mızı belirleyecek, Salı günü de tam kadro 
halinde seçimlerde hazır bulunacağız.

Allah, ülkemizin, milletimizin yolunu 
açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum. Yeniden görüşmek, yeniden 
buluşmak umuduyla, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, değerli yol arkadaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantısının açı-
lışında sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor; 
Grup Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Allah’tan ni-
yaz ediyorum.

Toplantımıza katılan siz değerli misafirle-
rimize de hoş geldiniz diyor; coşkunuzdan, 
heyecanınızdan, samimi muhabbetinizden 
dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyo-
rum. Konuşmamın hemen başında, dün 
açıklanan Üniversite Lisans Yerleştirme 

Sınavı sonuçlarının tüm adaylarımız, tüm 
gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu sınavda dereceye giren gençlerimizi 
özellikle tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyorum. Sınav neticesine göre 
üniversite eğitimine başlayacak, hayatla-
rına yön çizecek tüm gençlerimizi tebrik 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Hafta içinde, AK Parti Meclis Grubu’nda 
yapılan seçimler neticesinde, 24’üncü Dö-
nem İkinci Devre’de grubumuz adına görev 
yapacak arkadaşlarımız belirlendi. Parti 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Temmuz 2013
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olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekili için, Kayseri Milletvekilimiz Sa-
yın Sadık Yakut ve İstanbul Milletvekilimiz 
Sayın Ayşenur Bahçekapılı’yı aday olarak 
göstermeyi kararlaştırdık. 

Grup Başkanvekilliklerimiz 1 arkadaşımız 
dışında aynen korundu. Sayın Ayşenur 
Bahçekapılı’dan boşalan Grup Başkanvekil-
liği görevine, İstanbul Milletvekilimiz Sayın 
Mihrimah Belma Satır seçildi. Katip Üyelik-
ler ve İdare Amirlikleri için de yine adayları-
mızı belirledik. Grup Yönetim Kurulu, Grup 
Disiplin Kurulu ve Grup Denetçilerinin 
seçimleri de yapıldı. 

Ben, görevlerine ilk kez seçilen arkadaş-
larımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 
Görevlerini arkadaşlarına devreden millet-
vekillerimize de, bugüne kadar yaptıkları 
özverili çalışmalardan, üstün gayretlerin-
den dolayı teşekkür ediyor, birikim ve tec-
rübelerinden her aşamada yararlanmaya 
devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Bu yeni yapıyla, Meclis çalışmalarımızın 
artan bir kararlılıkla devam edeceğine olan 
inancımı da burada ifade etmek istiyorum. 
Bu arada bugün biliyorsunuz Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığı için Genel 
Kurul’da seçim yapılacak. Tam kadro halin-
de bu seçimlere katılacak, adayımızı güçlü 
şekilde destekleyecek ve hiç hız kesmeden 
yolumuza devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Mersin’de gerçekleştirilen 17’nci Akdeniz 
Oyunları önceki gün tamamlandı. Akdeniz 

Oyunları’nda tarihî nitelikte bir başarıya 
imza atan, ülkemizi, milletimizi gururlan-
dıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum; 
her birine şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 17’nci Akdeniz 
Oyunları’nda Türkiye, tam 47 altın, 43 gü-
müş ve 36 bronz madalya kazanarak, yani 
toplamda 126 madalya alarak, İtalya’dan 
sonra en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Türkiye, daha önce bu oyunlarda en fazla 
74 madalya kazanabilmişti; bu defa 126 
madalya ile spor tarihimizde önemli bir 
başarı elde ettik. Türkiye, bu oyunların tari-
hinde daha önce hiç madalya alamadığı 11 
branşta madalya kazanma başarısını göster-
di. Mersin Akdeniz Oyunları’na başarıyla 
evsahipliği yaparak, çok kısa süre içinde 
altyapıyı hazırlayarak, 18 ay gibi bir sürede 
tesisleri tamamlayarak, organizasyonu da 
mükemmel şekilde gerçekleştirerek zaten 
bir tarih yazmıştık.

Oyunlar boyunca tribünler hiç boş kalmadı. 
Toplam 150 bini biletli olmak üzere 200 bin 
kişi oyunları izlerken, oyunlar tarihinin bi-
let satış rekoru da kırılmış oldu. Mersin’de-
ki Akdeniz Oyunları’nın açılış töreni tam 14 
ülkenin resmî televizyonu tarafından canlı 
olarak yayınlandı. Sporcularımız, hazırlık 
ve organizasyondaki bu başarımıza yaraşır 
şekilde, Türkiye’nin ne kadar farklı bir ülke 
olduğunu, azmettiği zaman neleri başa-
rabileceğini göstererek, milletçe hepimizi 
gururlandırdılar.

Tekrar, hem madalya alan hem de bu oyun-
lara katılan tüm sporcularımızı gönülden 
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tebrik ediyor, başarılarının devamını dili-
yor, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Hafta içinde,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne bir Hükümet tasarısı sunduk. Bu 
tasarıyla, demokrasimizin gücüne güç kata-
cak, demokrasimiz üzerindeki bir ayıbı, yıl-
larca istismar edilen bir gerekçeyi tamamen 
ortadan kaldıracak bir adım atıyoruz. Evet... 
On yıllardır, demokrasiye müdahale için 
bir gerekçe olarak gösterilen, bir gerekçe 
olarak kullanılan, müdahalelere kılıf olarak 
sunulan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu’nun 35’inci Maddesi’ni artık değiş-
tiriyoruz.

TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci Mad-
desi, 27 Mayıs 1960 müdahalesi, 12 Eylül 
1980 müdahalesi, 28 Şubat müdahalesi 
ve daha sonrasında tertiplenen müdahale 
girişimleri için bir gerekçe olarak öne sürül-
müştü. AK Parti hükümetleri olarak, Ana-
yasal değişiklik yaparak bütün bu müdaha-
leler için yargı yolunu açan biz olmuştuk. 
Yargıda hesap veren sorumlular, ağız birliği 
etmişçesine hep bu 35’inci Madde’nin ar-
kasına sığınmış, bu Madde’yi, demokrasiye 
yönelik girişimleri için bir kılıf, bir mazeret 
olarak sunmuşlardı.

Şimdi biz bu kılıfı, bu ayıbı, demokrasimiz 
üzerindeki bu gölgeyi artık kaldırıyoruz. 
Madde metninde yapacağımız bir değişik-
likle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesini 
ve askerlik kavramını yeniden tanımlıyor, 
bu maddenin farklı şekilde yorumlanma-
sının, meşhur deyimiyle, durumdan vazife 

çıkarılmasının önüne geçiyoruz. Yine bu de-
ğişiklikle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensup-
larının siyasi faaliyette bulunamayacağını 
açık bir şekilde kanuna yerleştiriyoruz. 

Aynı şekilde bu tasarıda, sözleşmeli erbaş 
ve er uygulamasına ilişkin yaşanan sorunla-
ra çözüm getireceğine inandığımız pek çok 
yenilik ile çeşitli askerî kanunlara ilişkin 
değişiklikler de yer alıyor. Bu çok önemli 
düzenlemenin de ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Meclis aşamalarında, her birinizin, bu 
önemli değişikliğin ruhuna ve felsefesine 
yaraşır şekilde hareket edeceğinizden şüp-
he duymuyorum.

Bu maddeyi Genel Kurul’dan geçireceğini-
ze, en önemlisi de bu değişikliği milletimize 
en iyi şekilde anlatacağınıza inanıyor, siz-
leri şimdiden kutluyor, şimdiden teşekkür 
ediyorum. Yine bu hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gelen bir başka kanun tek-
lifi de pek çok önemli düzenlemeyi içeriyor. 

Bu teklifte, sanayi işletmelerine sicil af-
fından yasa dışı bahis oyunlarının engel-
lenmesine, geçtiğimiz hafta müjdesini 
verdiğimiz sözleşmeli personelin kadroya 
alınmasından sürücü belgelerine kadar pek 
çok önemli değişiklik yer alıyor. Bu teklifin 
de en kısa sürede Genel Kurul gündemine 
geleceğine ve hayata geçirileceğine inanı-
yorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Önümüzdeki hafta, hem Türkiye için, 
hem İslam Dünyası, hem de tüm insanlık 
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için son derece önemli bir aya, mübarek 
Ramazan-ı Şerif ’e inşallah hep birlikte vasıl 
olacağız. Ramazan-ı Şerif ’in, ülkemiz, mille-
timiz, tüm Müslüman kardeşlerimiz ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile olmasını; rah-
metiyle, bereketiyle, mağfiretiyle evlerimi-
zi, hanelerimizi, gönüllerimizi kuşatmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Ramazan ayının, ülkemizde, özellikle de, 
Suriye, Mısır, Filistin, Somali, Myanmar 
gibi; kardeşlerimizin ciddi sıkıntılar yaşa-
dığı ülkelerde barışa, daha fazla kardeşliğe, 
daha fazla dayanışmaya, refah ve felaha ve-
sile olmasını temenni ediyorum.

AK Parti Teşkilatı olarak, 365 gün boyunca 
yaptığımız gibi, Ramazan ayını da dayanış-
ma, paylaşma içinde inşallah idrak edece-
ğiz. Yoksulları daha bir hassasiyetle arayıp 
bulacağız. Ocağı yanmayan, ocağında aş 
kaynamayan haneleri daha bir yakınlıkla, 
daha bir dikkatle tespit edecek, oralara eli-
mizi uzatacağız.

Bu ay içinde çocuklara çok daha fazla şefkat 
gösterecek; yoksulu, garibi, gurebayı, yolda 
kalmışı, muhtacı daha fazla gözeteceğiz. İm-
kanlarımız dahilinde, en yakınlarımızdan 
başlayarak, dalga dalga, en uzak coğrafya-
lara kadar yüreğimizi açacak, gönlümüzü 
açacak, ekmeğimizi ihtiyaç sahipleriyle 
bölüşeceğiz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Zekat, sada-
ka, paylaşma, dayanışma gibi kavramlar, 
sadece dinî kavramlar değil, bizi biz yapan, 
bizim tek bir millet olmamızı, asırlar boyun-
ca ayakta kalmamızı sağlayan kavramlardır. 

Birileri bunu anlamıyor olabilir... Bizim, 
gerek bireysel, gerek teşkilat olarak, gerek 
Hükümet olarak, yardımlaşma ve dayanış-
maya verdiğimiz önemi, sosyal yardımlar 
konusundaki hassasiyetimizi farklı yerlere 
çekmek isteyenler olabilir.

Hatta hatta, kendi yaşadığı mahallesinden 
dışarı çıkmadığı için, Türkiye’nin tamamını 
da kendi yaşadığı lüks mahalle gibi zannet-
tiği için, cahillik içinde, ihtiyaç sahiplerini 
“makarnacı, kömürcü” diye aşağılamaya cü-
ret edenler de olabilir. Bu zavallılara kulak 
asmayacak, bu, dertlerine deva bulunmaz 
çaresizleri sadece Allah’a havale edeceğiz.

Benim aziz milletimi, benim ihtiyaç sahibi 
kardeşimi, “makarnacı, kömürcü, pirinç 
için, un için oyunu satan adam” diye lanse 
edenler, kibir hastalığı içinde vicdanını 
kaybetmiş zavallılardır. Bu, çok eski bir 
hastalıktır değerli arkadaşlarım... Bu, devası 
olmayan, ilacı bulunmayan, şifası mümkün 
olmayan bir hastalıktır.

Hiç endişeniz olmasın... Bu tekebbür, bu 
vicdansızlık, millet karşısında her zaman 
kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye 
mahkumdur. Biz bunlara aldırmayacağız... 
10.5 yıl boyunca, çok büyük bir başarıyla, 
hem de dünyaya model olacak şekilde başa-
rıyla yürüttüğümüz sosyal yardımları, daha 
bir aşkla, daha bir şevkle sürdüreceğiz.

Bakın, şu anda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız PTT ile işbirliği içinde yeni 
ve güzel bir uygulamayı başlattı. Yeni uygu-
lamayla, inşallah, artık tam anlamıyla, sağ 
elin verdiğini, sol el görmeyecek. Şartlı Na-
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kit Transferi, Eşi Vefat Eden Kadınlara Nak-
di Yardım, Yaşlı ve Engelli Yardımı, Evde Ba-
kım Aylığı, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 
gibi programlardan düzenli ödeme yapılan 
vatandaşlarımıza artık bir kart veriyoruz.

Bu ödemelerden istifade eden yaklaşık 2 
milyon vatandaşımız, kuyruğa girmeden, 
beklemeden, gururları hiç incinmeden, 
incitilmeden, bu kartlarla paralarını çekebi-
lecek, bu kartlarla alışveriş yapabilecekler. 
Ayrıca bu kart sahiplerine, ne kadar yardım 
alacağı da, SMS yoluyla önceden bildirile-
cek. Bu güzel uygulamanın da tüm ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler...

Geçtiğimiz hafta, İstanbul’da, Başbakanlık 
Ofisimizde, Akil İnsanlar Heyetiyle bir ara-
ya geldik. Heyet üyeleri, görev yaptıkları 7 
coğrafi bölgeye ilişkin raporlarını takdim 
ettiler, sunumlarını yaptılar, ayrıca gözlem-
lerini, önerilerini bizlere ilettiler.

Öncelikle, çözüm süreci adına bu vazifeyi 
üstlenen, bu anlamlı vazifeyi de büyük bir 
şevkle, büyük bir samimiyetle yerine geti-
ren, her türlü baskıya, her türlü çirkin sal-
dırıya ülkeleri için göğüs geren tüm heyet 
üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Akil İnsanlar Heyeti, gerek çözüm sürecinin 
milletimize anlatılması, gerek milletimizin 
hassasiyetlerinin yerinde görülmesi bakı-
mından gerçekten güzel bir vazife yaptı.

Ortaya çıkan raporları çok büyük bir dikkat-
le inceleyecek, çok büyük bir hassasiyetle 
değerlendireceğiz. Burada, ortaya çıkan ra-
porların da ışığında, daha önce ifade ettiğim 
birkaç hususu tekrar hem sizlerle, hem aziz 
milletimizle paylaşmak arzusundayım.

Değerli arkadaşlarım...

Çözüm süreci, adı üzerinde, bir süreçtir; AK 
Parti’nin kurulmasıyla başlamış, kademe 
kademe bugüne ulaşmış, bundan sonra da 
yoluna devam edecek bir uzun yürüyüştür. 
30 yıldır terör şeklinde tezahür eden, aslın-
da kökü çok daha derinlerde olan, asırlara 
sari meselelerin bir gecede çözülmesi elbet-
te mümkün değil.

Biz, bir yandan asırlardır ihmal edilen me-
seleleri telafi etmeye çalışıyor, bir yandan 
da zihniyet değişimini gerçekleştirmenin, 
ön yargıları kırmanın, kardeşliğimizin 
önündeki engelleri, bariyerleri kaldırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Böyle bir mücade-
lede, her kesim, her taraf sabırlı olmalı, iti-
dalle davranmalıdır. Hep söyledim... Keşke 
akşamdan sabaha her şey değişebilse...

Keşke bir gece içinde bütün sorunları, adeta 
bıçakla keser gibi kesebilsek ve atabilsek. 
Ama bunun mümkün olmadığını herkes 
biliyor. Biz, ortak bir noktada buluşmak, 
ortak değerler ve ortak akıl üzerinden 
geleceği inşa etmek zorundayız. Bir tarafı 
yaparken, diğer tarafı yıkmadan; demok-
rasi adına güvenlikten, güvenlik adına 
özgürlüklerden taviz vermeden bu süreci 
götürmek durumundayız. Ben, süreç içinde 
defaatle ifade ettim... 
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Bakın değerli arkadaşlarım... Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, sonuna kadar, tek bir ferdi 
kalıncaya kadar, ülkesini, milletini, sınırla-
rını, bayrağını, onurunu ve şerefini kahra-
manca korur ve koruyacaktır. Tarihin hiçbir 
döneminde, vatanımız için, bayrağımız için 
canımızı ortaya koymaktan kaçınmadık; 
bundan sonra da kaçınmayız.

Terör eylemleri olduğunda, terör örgütleri 
baskı ve şiddet uyguladığında, illegal eylem 
ve faaliyetler devam ettiğinde, amansız bir 
şekilde, hiç geri adım atmadan, sonuna ka-
dar bunlarla mücadele ederiz. Ama biz, en 
başından itibaren bir şey söylüyoruz: Terö-
rün olduğu, silahın olduğu, şiddetin olduğu 
bir ortamda çözüm olmaz, çözüm konuşul-
maz, fikirler öne çıkmaz, çıkamaz diyoruz.

Silahlar sussun, terör-şiddet son bulsun, 
fikirler konuşsun, öneriler konuşsun, so-
runlar suhuletle, serin kanlılıkla ele alınsın 
diyor ve en başından beri de bunun müca-
delesini veriyoruz. Şunu herkes bilsin ki 
biz, sonuna kadar da bu anlayışı muhafaza 
edeceğiz. Biz, sonuna kadar, şiddetsiz bir 
ortamda çözüm mücadelesinin peşinde 
olacağız.

Dikkatinizi çekiyorum... Aylar önce, çözüm 
sürecine farklı bir boyut kazandırdığımız-
da, bunun adı bile, çözümün o ilk esintisi 
bile, Türkiye’nin tamamında çok farklı bir 
iklim oluşturdu. Adımlar atıldıkça, somut 
gelişmeler yaşandıkça Türkiye’de çok bü-
yük bir umut atmosferi oluştu. Gerçekten 
çok güzel gelişmelere, çok güzel olaylara 
şahit olduk.

İnsanlar, yıllardır sorun yaşadıkları köy-
lerinde normal yaşamlarına döndüler. 
İnsanlar, yıllardır çıkamadıkları yaylala-
rına, mezralarına çıktılar. Cudi Dağı’nın 
eteklerinde piknikler yapıldı. Ege’den, 
Marmara’dan, Karadeniz’den, Akdeniz’den, 
İç Anadolu’dan insanlar Bölgeye gittiler, 
kardeşleriyle kucaklaştılar, kardeşleriyle 
hasret giderdiler.

Bölgede barışın, çözümün adı dahi yetti... 
Kepenkler açık kaldı, ticaret canlandı; daha-
sı, yatırımcılar, işverenler, işveren örgütleri 
bölgeye ardı ardına ziyaretler düzenlemeye 
başladı. Böyle bir iklimi, böyle bir atmosferi 
bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur ve ola-
maz.

Terör, bu ülkeye, bu millete, özellikle de 
benim Kürt kardeşlerime acıdan, kandan, 
göz yaşından, yoksulluktan başka hiçbir şey 
vermedi. Hem Kürt kardeşimi, hem de 76 
milyonu, acıya, kana, gözyaşına, yoksulluğa 
iteklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve 
olamaz.

Sürecin zor olduğunu, hassas olduğunu, 
sabır gerektirdiğini, çelik gibi bir irade ge-
rektirdiğini defalarca ifade ettik. Bu sürecin 
sabotajlara, tahriklere, provokasyonlara 
açık olduğunu, sürecin her daim hedef alı-
nabileceğini defalarca söyledik.

Böyle bir süreci sabote etmek isteyen, bu 
iklimi, bu atmosferi bozmak isteyen, bunun 
sorumluluğundan, bunun kara lekesinden, 
bunun vicdan azabından asla kurtulamaz. 
Biz, bu sürece yüreğimizi koyduk. Biz bu 
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sürece sadece elimizi, sadece bedenimizi 
değil, canımızı koyduk.

Hiçbir sabotaj, hiçbir provokasyon bizi bu 
kutlu yolculuktan alıkoyamaz, bizi çözüm-
den vazgeçiremez. Çünkü biz, Türkiye’nin 
geleceğini bu çözümde görüyoruz. Millet 
artık gerilim değil sükunet istiyor; çatışma 
değil huzur istiyor. Gerilimi, çatışmayı, şid-
deti ve kaosu teşvik edenler bu sürece de 
millete de ihanet etmiş olurlar.

Biz,  kardeşliğimizin güç kazanması, 
Türkiye’nin her anlamda büyümesi için 
çözüm sürecinin mutlaka, ama mutlaka 
başarıya ulaşması gerektiğine gönülden 
inanıyoruz. Taviz vermeyiz, ilkelerimizden 
vazgeçmeyiz, yasaların dışına çıkmayız, 
milletin değerlerini, şehitlerin aziz hatıra-
sını çiğnemeyiz ve çiğnetmeyiz. Ama mutlu 
sona ulaşmak için de var gücümüzle, canla, 
başla çalışmaya devam ederiz.

Bakın tekrar ediyorum: Bu süreci akamete 
uğratmak isteyen her kim olursa olsun, han-
gi siyasi parti olursa olsun, bunun sorumlu-
luğunu, bunun vebalini taşıyamaz. Herkes 
sorumlulukla hareket etmelidir. Şark kur-
nazlığına başvurmadan, küçük hesapların 
peşine düşmeden, milletin umutlarını heba 
etmeden, hele hele, milleti, milletin basireti-
ni küçümseyen hareketler içine girmeden, 
herkes sorumlu davranmalıdır.

Çözüm süreci var diye, hassas bir süreçteyiz 
diye, acaba illegal eylemleri, gayri meşru 
girişimleri görmezden mi geleceğiz? Çözüm 
sürecindeyiz diye, illegal gösteri yapanları, 
molotof atanları, haraç toplayanları, adam 

kaçıranları, zehir ticareti yapanları görmez-
den mi geleceğiz?

Böyle bir beklenti içinde olanlar kusura 
bakmasınlar, hukuksuzluğa asla göz yum-
mayız. Çözüm demek hukukun üstün ol-
ması demektir; çözüm demek demokratik 
yol ve yöntemlerin güç bulması demektir. 
Hukuksuzluğu, baskı ve şiddeti adet edi-
nenlerin süreci zehirlemesine kesinlikle 
müsamaha göstermeyiz.

Lice’deki gösterilerin nasıl tahrik edildiğini, 
nasıl farklı yerlere çekildiğini, nasıl bir oyu-
na çevrilmek istendiğini hepimiz gördük. 
Lice’deki olaylar üzerinden mesaj vermeye 
çalışanlar, Lice’nin, Diyarbakır’ın bu tehli-
keli oyuna itibar etmediğini görmeli, mesajı 
kendileri almalıdır.

Bakın, Karakol, ya da “kalekol”, sadece bir 
bahanedir. Bir devlet, ihtiyaç hasıl olduğun-
da, sınırlarını korumak için, vatandaşını 
korumak için, gereken alt yapıyı hazırlar. 
Karakol, vatandaşı tehdit etmek için değil; 
özellikle AK Parti iktidarları döneminde, 
vatandaşı korumak, onun güvenliğini, hu-
zurunu sağlamak, sınır güvenliğini tesis 
etmek için inşa edilir.

Karakollar savunma noktalarıdır. Karakol-
ların korunaklı hale getirilmesinden kim, 
neden rahatsızlık duyar? Barajlar bölge in-
sanın menfaati için, huzur ve selameti için 
yapılır. Okul, hastane, yol, havalimanı bu 
amaçla inşa edilir.

Ben burada şunu da sormak zorundayım: 
Acaba bu karakollara, kalekollara yönelik 
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alerji nereden kaynaklanıyor? Acaba bu 
barajlara, havalimanlarına, okullara yö-
nelik alerji nereden kaynaklanıyor? Terör 
dönemlerinde bundan rahatsızlık duyanlar, 
bugün de aynı kafa yapısını sürdürüyorlar-
sa burada bir terslik var.

Acaba işin içinde başka işler olabilir mi? 
Acaba, karakol, kalekol, baraj inşaatlarına 
alerji, kaçakçılıktan, özellikle de uyuşturu-
cu kaçakçılığından dolayı mıdır? Evet... Son 
dönemde, güvenlik güçlerimiz, uyuşturucu 
imaline ve kaçakçılığına yönelik çok önem-
li, çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi-
ler.

Milletin evlatlarını zehirleyen, özellikle de 
Avrupa’nın gençliğini zehirleyen uyuşturu-
cu ticaretine çok ağır darbeler vuruldu. Bu 
başarılı operasyonlar karşısında, birilerinin 
milyonlarca dolarlık kirli kazançlardan 
mahrum kaldığını herkes biliyor. Bu kirli 
ticareti, bu zehirli, bu kanlı ticareti, göste-
rilerle örtmek, bu gösterilerin kılıfı altında 
bir hak arayışı, bir demokratik hak talebi 
gibi sunmak, en hafif tabiriyle ahlaksızlık-
tır, vicdansızlıktır.

Bu oyuna gelmeyiz ve gelmeyeceğiz. Bakın, 
burada şu hususu özellikle vurgulamak 
durumundayım: Doğu’da ya da Batı’da, top-
lumsal hareketlerin, toplumsal gösterilerin 
ne anlatmak istediğini çok iyi biliyor, çok iyi 
görüyoruz. Biz, milletle irtibatını hiçbir za-
man kesmeyen, milletle gönül bağını hiçbir 
zaman koparmayan bir partiyiz.

Biz milletin dilinden çok iyi anlarız, çünkü 
biz milletin diliyle konuşuruz, çünkü biz 

milletin kendisiyiz. Milletin bir ihtiyacı 
varsa, bir talebi varsa, söylemek istediği bir 
şey varsa, bunu duyarız, bunu görürüz ve 
derhal gereğini yaparız. Ama bazı toplumsal 
olayların, bazı kitlesel hareketlerin, hangi 
saiklerden ortaya çıktığını, nasıl tahrik edil-
diğini, nasıl yönlendirildiğini, altına hangi 
oyunların, hangi senaryoların gizlendiğini 
de çok iyi görür, anlar ve bunun da gereğini 
yaparız.

Komplo teorilerine kulak asmadan, iç düş-
man, dış düşman gibi modası geçmiş kli-
şelere sığınmadan, her olayı, her meseleyi, 
sağlıklı bilgiyle ele alır, öyle analiz eder, öyle 
değerlendiririz.

Değerli arkadaşlarım...

İstanbul’da, ağaç, çevre ve park gerekçesiyle 
ortaya çıkan, tüm Türkiye’de vandallığa dö-
nüşen, şiddet ve linç hareketlerine dönüşen 
gösterileri milletçe ibretle takip ettik. Bakın, 
burada, siyasi tarihimizin en ahlaksız, en 
terbiye yoksunu, en sorumsuz açıklamaları-
nı da hem sizlerle, hem milletimizle özellik-
le paylaşmak istiyorum.

B i l i yo r s u n u z  b u  o l ay l a r  s ı ra s ı n d a 
Kabataş’ta, bir kızımız, yanında bebeğiyle 
çok çirkin bir saldırıya maruz kalıyor. Polise 
gidiyor, şikayette bulunuyor, ifade veriyor, 
olayı anlatıyor. Ancak, CHP’nin Genel Baş-
kanı geçen hafta Grup Toplantısı’nda çıkı-
yor, ahlaksızca, edepsizce, bunun bir yalan 
olduğunu söylüyor.

İnanın, 1940’ların, 1950’lerin CHP’si, zu-
lümde ve çirkinlikte bugünkü CHP’nin 
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yanında artık masum kalıyor. Zira bugün 
CHP’nin başında bir işbirlikçi var. Bugün 
CHP’nin başında, celladına yaranmak iste-
yen, celladına yaranmak için, zencilikten 
beyazlığa geçebilmek için her çirkinliği 
meşru, mübah gören bir genel başkan var.

Kıyafeti, inancı, siyasi tercihleri her ne 
olursa olsun, bir kadına, yanında 6 aylık 
bebeğiyle dolaşan bir kadına yapılan bu in-
sanlık dışı saldırıyı görmezden gelen, bunu 
hafife alan, bunu yalan olarak nitelendiren 
bir Genel Başkan, CHP’nin de, siyasetin de 
yüzkarasıdır.

Ben CHP’nin kadın milletvekillerinden 
bir ses bekliyorum, bir tepki bekliyorum. 
Üniversite kapılarında, ikna odalarında, kız 
öğrencilere işkence yapan CHP’nin malum 
milletvekilinden dahi, “Artık bu kadar da ol-
maz” diyerek, insani, vicdani bir tepki bekli-
yorum. Vicdanı kurumamış olan herkesten, 
her örgütten, bu alçakça saldırı karşısında 
insanca, haysiyetli bir duruş, bir tavır bek-
liyorum.

Elbette biz o failleri bulacağız. O canileri 
bulacak ve elbette yargıya teslim edeceğiz. 
Ama bu olayların failleri kadar, onlara sa-
hip çıkan, onların sırtını sıvazlayan, onlara 
hamilik yapanların da hayatları boyunca bu 
kara lekeyle yaşayacaklarından hiç şüphe 
duymuyorum.

Şunu da tekrar hatırlatıyorum: Milletim hiç 
endişe etmesin... Benim inançlı kardeşim 
hiç endişe etmesin. Hangi inançtan, hangi 
siyasi görüşten olursa olsun, vatanını seven 
hiçbir vatandaşım endişe etmesin. Zarara 

uğratılan esnafım, mağdur edilen vatanda-
şım endişe etmesin.

Biz bu vandallığın, bu barbarlığın, bu çir-
kinliğin hesabını soruyoruz, sormaya da 
devam edeceğiz. Hiç kimsenin işlediği suç 
yanına kar kalmayacak. Masum gerekçe-
lerin arkasına sığınıp suç işleyenler asla 
cezasız kalmayacak. Millet iradesi ucuz de-
ğil, milletin iradesini gaspetmek de o kadar 
kolay değil.

Biz, Milletin iradesine, milletin değerlerine 
sahip çıkarak bugünlere geldik; o iradeye, o 
değerlere uzanan ellerle hukuk dairesinde 
mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Gezi 
Olayları’nı Araştırma Komisyonu kurul-
ması teklifimizi de verdik. İnşallah, Meclis 
boyutuyla da bu olayların iç yüzünü ortaya 
çıkaracağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bugün öğleden sonra başlayacak 
Başkanlık seçimlerinin ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Çok önemli ta-
sarı ve teklifleri görüşeceğiniz Genel Kurul 
çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum.

Ö n ü m ü z d e k i  h a f t a  kav u ş a c a ğ ı m ı z 
Ramazan-ı Şerif ’in tekrar hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun... 
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Sayın Başkan, AK Parti Ankara İl Teşkila-
tı’mızın çok değerli yöneticileri, değerli yol 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK Par-
ti Ankara İl Başkanlığı’mızın düzenlediği 

bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya 
gelmekten çok büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan-ı 
Şerif ’in, Ankaralı tüm kardeşlerimiz için, 
ülkemiz için, milletimiz ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

AK Parti Ankara Il 
Başkanlığı’nın Düzenlediği Iftar 

Yemeği

Ankara | 17 Temmuz 2013
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Tuttuğunuz oruçların, yaptığınız tüm iba-
detlerin kabulünü temenni ediyorum. Bu 
buluşma vesilesiyle, bir ay önce, 15 Haziran 
tarihinde, Sincan’da gerçekleştirdiğimiz 
“Millî İradeye Saygı” mitinginden dolayı 
Ankara İl Teşkilatı’mızı tebrik ediyorum. 
Teşkilatımızın tüm mensuplarına, Başka-
nımıza, yöneticilerimize, kadın ve gençlik 
kollarımıza, Milletvekillerimize, Belediye 
Başkanlarımıza, İl Genel ve Belediye Meclis 
üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum.

15 Haziran’da, Ankara gerçekten tarihî bir 
gün yaşadı. Kadın erkek, çocuk yaşlı, her 
yaştan, hatta her partiden kardeşimiz, Sin-
can’daki o meydanı hınca hınç doldurarak, 
demokrasiye, sandığa, millî iradeye sahip 
çıktıklarını ve çıkacaklarını net bir şekilde 
dünyaya ilan ettiler. Ankara’daki o muhte-
şem buluşmanın ardından, İstanbul’da 1.5 
milyonu aşkın kardeşimizle buluştuk.

Ardından Kayseri’de, ardından Samsun’da, 
ardından Erzurum’da yüzbinlerle kucaklaş-
tık. Meydanları büyük bir coşkuyla, büyük 
bir muhabbetle dolduran kardeşlerimizin, 
Türkiye’de oynanan oyunlardan ne kadar 
rahatsız olduklarını, bu oyunlar karşısında 
asla susmayacaklarını, sessiz ve tepkisiz kal-
mayacaklarını gördük ve inanın bundan do-
layı çok duygulandık, çok da umutlandık.

Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de 
artık eski Türkiye değil… Geçmişte, insanlar 
bir zulme, bir haksızlığa, bir gadre uğradık-
larında, sabrediyor, ama bunun hesabını 
günü geldiğinde meşru zeminde soruyor-
lardı. Dünyanın her yerinde ve Türkiye’de, 
bugün de halklar sabrediyorlar, bugün de 

meşruiyet dairesi içinde kalıyorlar, bugün 
de itidalle davranıyorlar.

Ancak, bugün artık insanlar susmuyorlar, 
tepkisiz kalmıyorlar, boyun eğmiyorlar, 
hesaplarını ileri bir tarihe ertelemiyor, 
meşruiyet içinde anında hesap sormak ve 
sorgulamak için seslerini yükseltiyorlar. 
İşte bunun en yakın, en anlamlı örneğini, şu 
anda kardeş ülke Mısır’da yaşıyoruz.

Çok klasik, son derece bayat bir senaryoyu 
Mısır’da uygulamak istediler… İnsanları 
yönlendirmek suretiyle, insanları cesaret-
lendirmek, galeyana getirmek suretiyle bir 
meydanı doldurdular. O meydanı, ülkenin 
bütün bir fotoğrafı gibi tüm dünyaya servis 
ederek, bir darbeyi meşrulaştırabilecekleri-
ni zannettiler.

Mısır’da kimsenin sesi çıkmayacak zanne-
diyorlardı. Dünya bunu görmeyecek, duy-
mayacak; görüp duysa bile hiç kimse tepki 
vermeyecek zannediyorlardı. Bir oldu-bit-
tiyle, sandık sonuçlarını çiğneyeceklerini, 
milletin hakkını ve hukukunu kolayca gasp 
edebileceklerini zannediyorlardı. Ama ya-
nıldılar.

Hem kendileri yanıldılar, hem da arkala-
rındaki güçler yanıldılar. Mısır halkı sessiz 
ve tepkisiz kalmadı. Mısır halkı dayatmaya 
rıza göstermedi. Mısır halkı, oldu-bitti karşı-
sında boynunu eğmedi. Mısır halkı, tek yü-
rek halinde meydana çıktılar, darbeye karşı 
onurlu ve meşru bir mücadele başlattılar ve 
meşruiyet zemininden ayrılmadan bu mü-
cadeleyi sürdürüyorlar.
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Hem darbeciler, hem de onların destekçile-
ri, Tahrir Meydanı’nı gösterip, bu darbeyi 
meşrulaştıracak, bu meselenin üzerini ör-
teceklerdi. Ama Adeviyye Meydanı, işte bu 
hesabı bozdu. Kahire’deki birçok meydan, 
İskenderiye’nin meydanları, Mısır’ın tüm 
şehirlerindeki meydanlar, işte bu tuzağı alt 
üst etti.

Biz, kardeş ülke Mısır için, kardeş Mısır 
halkının tamamı için, en kısa süre zarfında 
huzur, barış ve istikrar temenni ediyoruz. 
Ancak, gerek Mısır’da, gerek bu coğrafyada 
bir şey çok net olarak ortaya çıktı: Bu coğ-
rafyada artık, eline silah alan, ardına güç 
alan, ardına medyayı, ardına sosyal medya-
yı alan, öyle keyfi dayatmalarda bulunamaz, 
eskiden olduğu gibi, darbe yaptım diyerek 
milleti, millet iradesini, demokrasiyi sustu-
ramaz.

O dönemler artık geride kalmıştır. Kimin 
ne rahatsızlığı varsa, o rahatsızlığını yasalar 
çerçevesinde dile getirir, o rahatsızlığını 
sandıkta dile getirir. Eğer sandık varsa, 
eğer sandık, belli bir süre zarfında milletin 
önüne geliyorsa, herkes, o sandıktan çıkan 
sonuca uymak, ona saygı göstermek zo-
rundadır. Seçim sandığı, en başta, azınlığın 
çoğunluğa dayatmalar yapmasının önüne 
geçer.

Bakınız, altını çizerek söylüyorum: Seçim 
sandığı, çoğunluğun azınlığı yönetmesi için 
değil; azınlığın çoğunluğa dayatmalar yap-
maması için vardır. Sandık, demokrasi dışı 
arayışların panzehiridir. Sandık, azınlığın 
çoğunluğa zulmetmesinin engelidir.

Şimdi diyorlar ki: Hitler de sandıktan çık-
mıştı… Peki ne yapalım? Sandıktan Hitler 
çıkabilir diyerek sandığı ortadan mı kaldı-
ralım? Türkiye’de, 1946 yılına kadar sandık 
yoktu. Ama ülke, adı Führer değil de Millî 
Şef olan birisi tarafından yönetiliyordu. 
1950’deki temiz seçimlerden bugüne kadar 
da, Türkiye hiçbir zaman sandıktan Hitler-
vari bir yönetim çıkarma riskini yaşama-
mıştır, asla da yaşamaz.

Sandıktan Hitler çıkabilir diyerek sandığı 
sorgulamak, bunu gündeme taşımak, gün-
demde tutmak, demokrasiye yönelik has-
mane bir tutumdan, art niyetten başka bir 
şey değildir. Bugünlerde, yavaştan yavaştan 
sandık sonuçlarına ilişkin tartışmalar da 
başladı… Eskiden, seçim sandıkları açılınca, 
yenilenler, “Hile var” diyerek ortalığı velve-
leye verirlerdi.

Şu anda, seçime daha 8 ay varken, yenilece-
ğini anlayanlar, çok erken şekilde yaygara 
koparmaya başladılar. Daha ortada sandık 
yokken, seçim yokken, sonuç yokken, “Se-
çimde hile var” diye ortalığa dökülmeler 
başladı. Şimdi son günlerde yapılan güzel 
bir espri var:

Bir genç, “Oruç tutmadığım için bana sal-
dırdılar” diyerek karakola şikayete gidiyor… 
Polis de, “Kardeş, Ramazan yarın başlıyor, 
buyur bir çayımızı iç” deyip şikayetçiyi gön-
deriyor. Bizde de şimdi, seçime 8 ay kala, 
“Sandıkta hile var” diye, dereyi görmeden 
paçalarını sıvayanlar oldu. Bizim de onlara 
söyleyeceğimiz şu: 8 ay kala bahane ürete-
ceğinize, şimdiden yenilginize gerekçe üre-
teceğinize, gidin ve çalışın…
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Değerli arkadaşlarım…

Biz, AK Parti teşkilatı olarak, kurulduğumuz 
andan itibaren, sadece çalışarak bugünlere 
ulaştık. Biz bugüne kadar hizmet ürettik, 
hizmetlerimizle ayakta kaldık ve milletten 
de, hizmetlerimiz karşılığında teveccüh 
gördük. Bugüne kadar, 3 genel seçim, 2 ye-
rel seçim ve 2 halkoylaması yaşadık. Her bi-
rinde, sandık sonuçlarını en doğru şekilde 
okumanın gayreti içinde olduk. Millet bize 
vazife yükledi, biz vazifemizi yaptık. Millet 
bize uyarı verdiğinde, kendimizi muhase-
beye çektik, hatalarımızı gözden geçirdik ve 
hatalarımızı telafi ettik.

Bundan sonra da bizim yegane siyasetimiz, 
hizmet siyaseti olacaktır. Biz, milletimize 
verdiğimiz sözlerin arkasından koşacağız. 
Biz, millete gösterdiğimiz hedefleri tut-
turmak için, gece gündüz çalışanlardan 
olacağız. Asla rehavet içinde olmayacağız. 
Moralimizi asla bozmayacağız.

Terör örgütleriyle, illegal örgütlerle işbirliği 
yapan, Türkiye’de bir kaos oluşturmaya 
çalışan, hatta bir mezhep kavgası çıkarıp, 
buradan nemalanmayı hesaplayanların se-
viyesine düşmeyecek, milletin istikametin-
den bir nebze olsun ayrılmayacağız.

Eğer bu işi bizden daha iyi yapan varsa, 
buyursun, millete kendisini takdim etsin, 
milletten yetkiyi alsın ve bu vazifeyi yüklen-
sin. Ama milletten yetki alamayanlar, farklı 
oyunlarla, farklı tuzaklarla Türkiye’nin is-
tikbaliyle, Türkiye’nin istikrarıyla oynama-
ya yeltenmesin. Bugüne kadar, millî iradeye 
uzanan her eli, millet paramparça etmiştir.

Darbecileri, darbe severleri, darbelerden 
umut bekleyenleri milletimiz hiç affetme-
miş, onlara hiçbir zaman fırsat vermemiş-
tir. Demokrasi, sesi çok çıkanın, sokakları 
terörize edenin, siyaseti sokak eylemlerinin 
yedeği haline getirenlerin değil, sandığın, 
yani millet iradesinin egemen olduğu bir 
rejimdir. Millet iradesi dışında her yol gayri 
meşrudur ve millet, gayri meşruluğa fırsat 
tanımaz, tanımayacaktır.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum de-
ğerli arkadaşlarım… Dünya, küresel finans 
krizi karşısında çok zor bir dönemden 
geçerken, Türkiye ekonomisi başarılarına 
yeni başarılar ekliyor. Ekonomide kaydetti-
ğimiz başarının yanında, demokratikleşme 
adımlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Çözüm süreci, bütün sabotajlara, bütün tah-
riklere rağmen, kararlılıkla ilerliyor, umutla 
yol alıyor. Böyle bir süreçte, Türkiye’nin 
adeta zincirlerini kırdığı, prangalarından 
kurtulduğu bir süreçte, içerden ya da dışar-
dan Türkiye’yi hedef alan girişimlere karşı 
hep birlikte tek yürek karşı duracağız.

Şunu sizlerin de, aziz milletimin de çok iyi 
bilmesini rica ediyorum… Bu bölgede, bu 
coğrafyada, güçlü, istikrarlı, geleceğe emin 
adımlarla ilerleyen bir Türkiye’yi isteme-
yenler var. Maalesef, içerde de, bu şer odak-
larıyla aynı vizyonu paylaşan, bu şer odakla-
rıyla aynı paralelde hareket edenler var.

Tarihimizin en başarılı Mayıs ayını yaşar-
ken, ekonomide, demokratikleşmede, dış 
politikada, Çözüm sürecinde sevindirici ne-
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ticeler alırken, Türkiye’de oynanmaya baş-
lanan oyun, asla ve asla bir tesadüf değildir.

Her zaman söylüyorum: Onların bir tuzağı 
varsa, Allah’ın da bir tuzağı var, milletin de 
bir tuzağı var. Biz dik duracağız. Biz, eğilme-
yeceğiz. Biz, onların bizi çekmek istedikleri 
tuzaklara asla düşmeyecek, onların oyunu-
na gelmeyeceğiz. Sosyal medyalarıyla, med-
yalarıyla, arkalarına aldıkları başka güçlerle 
onlar bize saldıracak, ama biz millete sığına-
cak, milletle birlikte tüm bu saldırılara karşı 
mertçe dayanacağız, direneceğiz.

Bu tuzakları ilk defa kurmuyorlar… 3 
Kasım’dan bugüne kadar, çeşitli şekillerde 
bu tuzakları kurdular, bizi bu tuzaklara 
çekmek istediler. Ne aldanan olduk, ne da 
aldatan olduk. Bu tuzakları da aynı şekilde 
aşacağız. Sabırla, dirayetle, metanetle, en 
önemlisi de birbirimize güvenerek, inana-
rak, Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’yi yü-
celtmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de, AK Partili olsun ya da olmasın, 
aklıselim sahibi herkesi, 76 milyonu, bu 
tuzağı görmeye, bu oyunu hep birlikte boz-
maya davet ediyorum. Şunu herkes bilsin… 
Hedef, AK Parti değildir, hedef Türkiye’dir, 
hedef demokrasidir, hedef milletin bizatihi 
kendisidir. Millet, tek yürek halinde, 76 mil-
yon bir olarak, beraber olarak bu oyunun 
üzerine gitmeli, bu tuzağı altüst etmelidir.

Onlar kutuplaştırıcı olacak, biz kucaklayı-
cı olacağız. Onlar ayırmak için mücadele 
verecek, biz birlik için, beraberlik için, kar-
deşlik için mücadele vereceğiz. Onlar, etnik 
kökenler arasında, inanç grupları arasında, 

özellikle de Alevi ve Sünni kardeşlerimiz 
arasında sorunları derinleştirmenin gayreti 
içinde olacak; biz helalleşmenin, muhab-
betin, sorunlara ortak çözüm arayışlarının 
içinde olacağız.

Ankara teşkilatımızdan bu noktada özel-
likle hassas olmalarını, özellikle daha fazla 
gayretli olmalarını rica ediyorum. Yapıcı bir 
dil kullanacağız. Nezaketten, zarafetten asla 
taviz vermeyeceğiz. Kışkırtmalara, tahrikle-
re asla gelmeyeceğiz. Ankara’da, her ilçede, 
her mahallede, her köydeki insanımıza ula-
şacak, farkımızı onlara gösterecek, Türkiye 
sevdamızı onlarla paylaşacağız.

Emin olun, millet, şu anda kimin ne yap-
tığını, kimin nerede durduğunu o engin 
ferasetiyle izliyor ve sandık önüne gelince 
de diyeceğini gür bir sesle söyleyecek. Önce 
Allah’a, sonra millete dayanacak, gücümü-
zü oralardan alacak ve Allah’ın izniyle Tür-
kiye için çok daha güzel işleri hep birlikte 
başaracağız.

Allah, yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Ramazan-ı Şerif, hepiniz için, Ankaralı kar-
deşlerimiz, tüm Türkiye ve tüm insanlık 
için tekrar hayırlara vesile olsun diyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla, hepinizi hürmetle, muhabbetle 
selamlıyor, sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun diyorum…
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Değerli büyükelçiler, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor; Ge-
leneksel İftar buluşmamıza katıldığınız, 
soframızı bizimle paylaştığınız için her 
birinize tek tek teşekkür ediyorum. Be-
reket ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın, 

tüm insanlık için, tüm ülkeler ve halklar 
için hayırlara vesile olmasını; dünyamıza 
huzur, barış ve refah getirmesini yürekten 
temenni ediyorum.

Ramazan’ın o derin mesajlarına çok çok 
ihtiyaç duyduğumuz; Ramazan’ın barış, 
dayanışma, paylaşma çağrılarına en fazla 

AK Parti Dış Ilişkiler 
Başkanlığı’nın Düzenlediği Iftar 

Yemeği
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kulak vermemiz, gönüllerimizi daha fazla 
açmamız gereken bir zaman diliminden 
geçiyoruz. Küresel finans krizi, dünya 
üzerinde ağır etkilerini sürdürürken, ma-
alesef, başta Ortadoğu olmak üzere İslam 
coğrafyasından da her gün acı haberler 
geliyor.

Dünyamız, bir yandan yoksulluğun ve 
gelir dağılımında eşitsizliğin tehdidi al-
tında bulunurken, diğer yandan masum 
sivillerin her gün toplu kıyımlarına şahit 
oluyor. Manzara ne kadar olumsuz olursa 
olsun, bizler asla umutsuz değiliz. Dünya-
mızı tehdit eden, geleceğimizi ve gelecek 
nesilleri tehdit eden her sorun karşısında 
umudumuzu güçlü şekilde muhafaza edi-
yor, sorunların çözüleceğine yürekten ina-
nıyor, sorunları çözmek için mücadelemizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çok değerli dostlarım,

Son olarak Mısır’da yaşanan hadiselerin 
de gösterdiği gibi Ortadoğu’da başlayan 
değişim ve dönüşüm kritik bir aşamadan 
geçiyor. Biz Mısır’ı 300 milyonluk Arap 
dünyasının bir kutup yıldızı olarak görü-
yoruz. Mısır’ın istikrarı ve güvenliği, hiç 
kuşkusuz Mısır halkı için olduğu kadar, 
bölge ülkeleri için, Türkiye için, özellikle 
de Avrupa için hayati derecede önemlidir.

Biz Türkiye olarak, 25 Ocak devrimini Mı-
sır halkının meşru taleplerini karşılamak 
için yapılmış onurlu bir özgürlük müca-
delesi olarak kabul ettik ve başından beri 
kayıtsız şartsız destekledik. Mısır halkı, 
özgürlük, adalet, demokrasi, istikrar ve 

ekonomik kalkınma için büyük bir müca-
dele vermiş, bunun için seçimlere gitmiş, 
meclisini ve Cumhurbaşkanını seçmişti. 
Demokratik kurallar içerisinde atılan bu 
adımlar Mısır halkının tarihî nitelikte bü-
yük kazanımları olmuştu.

Bugün gelinen noktada, Mısır’da demokra-
sinin tesisi konusunda talihsiz bir gelişme 
yaşandığına şahit oluyoruz. Seçilmiş bir 
cumhurbaşkanının, seçim dışı yollarla, 
açık bir darbeyle görevinden uzaklaştı-
rılmasını demokratik ilke ve değerlerle 
bağdaştırmak mümkün değildir. Demok-
rasilerin en temel kuralı, seçilmişlerin yine 
ancak seçim yoluyla görevlerini bırakma-
larıdır. Seçilmiş iktidarların darbelerle 
alaşağı edilmesi demokrasinin evrensel il-
kelerini ortadan kaldırmak anlamına gelir. 

Burada bir hususu özellikle vurgulamak 
isterim: Biz Türkiye olarak, Mısır’da belli 
kişi ve kuruluşları savunan veya gözeten 
değil, evrensel değerleri ve ilkeleri gö-
zeten bir politika izliyoruz. Türkiye’nin 
dışpolitikası çıkar odaklı değil, değer 
odaklıdır. Suriye’de de, Irak’ta da, Libya’da 
da, Tunus’ta da hep bu ilkeler temelinde 
hareket ettik, ediyoruz. Bu temel ilkeler, 
demokrasi, millî iradeye saygı, hukukun 
üstünlüğü ve insan hakları gibi evrensel 
değerlerdir. 

Doğru hareket tarzının bu olduğuna ina-
nıyoruz. Türkiye bu zor anında, şimdiye 
kadar olduğu gibi, kardeş Mısır halkının 
yanında olacak ve maddi, manevi tüm des-
teğini vermeye devam edecektir. Türkiye, 
bölgede, halkı Müslüman ve aynı zamanda 
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demokratik bir ülke olarak, çok önemli tec-
rübelere sahiptir.

Bakınız, biz çok zorlu bir demokrasi süre-
cinden geçtik. Son 50 yıl içinde, 4 askerî 
darbeye, bunun yanında askerî darbe 
girişimlerine şahit olduk. Her bir darbe, 
Türkiye’ye çok ağır faturalar yükledi. An-
cak, tüm bu hadiselerden dersler çıkara-
rak, demokrasiyi daha da güçlendirmek, 
standartlarını daha ileri seviyelere çekmek 
için de kararlı bir mücadele yürüttük.

Demokrasi mücadelesinde ağır bedeller 
ödemiş bir ülke olarak, Mısır’ın, kardeşi-
miz olarak gördüğümüz Mısır halkının, 
aynı acıları yaşamasını, aynı bedelleri öde-
mesini arzu etmiyoruz. Demokratik değer-
leri önemseyen ülkelere düşen bu tür ha-
diseler karşısında çifte standartla hareket 
etmemek ve yanlışa yanlış diyebilmektir. 

Bu süreçte Adeviyye Meydanı olmak üzere, 
Mısır şehirlerinin meydanlarını dolduran 
milyonlar maalesef görmezden gelinmiş-
tir. Türkiye, dünyanın neresinde olursa 
olsun, hangi görüşte, hangi ideolojide, 
hangi dinde olursa olsun, seçimle gelmiş 
hükümetlere yönelik anti demokratik giri-
şimlerin karşısındadır.

Mısır’da darbe, Mursi’ye değil, muhalif-
lere yönelik olsaydı da, biz ilkesel olarak 
tavrımızı net bir şekilde ortaya koyardık. 
Türkiye hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak 
niyet ve arzusunda değildir. Ancak, bölge-
mizi yakından ilgilendiren, bölgenin refah, 
barış ve huzurunu yakından ilgilendiren 
böyle bir meselede, tavrımızı ve tepkimizi 

net şekilde ifade etmemiz, anlayışla karşı-
lanmalı, hatta örnek alınmalıdır.

Mısır halkı, bu zorlu süreci selametle at-
latmak için yine demokratik kurallar çer-
çevesinde bir yol haritası belirleyebilecek 
kudrettedir. Anayasal meşruiyet içerisinde 
kalınarak, Mısır halkının iradesine saygı 
duyulması, Mısır’daki demokratik sistemi 
güçlendirecektir. Demokratik mekanizma-
ların işletildiği bir ortamda siyasi ve eko-
nomik sorunlara diyalog yoluyla çözüm 
bulmak her zaman mümkündür. 

Mısır’ın en kısa sürede gücünü halktan ve 
anayasal meşruiyetten alan, insan hakla-
rına ve temel özgürlüklere saygılı bir sivil 
yönetime geçiş konusunda kararlı adımlar 
atacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, hal-
kın tercihinin tam anlamıyla tecelli ede-
ceği özgür ve adil seçimlerin bir an önce 
gerçekleştirilmesi hepimizin beklentisidir.

Değerli büyükelçiler, değerli dostlarım…

Türkiye’nin devlet geleneğinde ve dış poli-
tika ilkelerinde, mezhepçilik veya dinî is-
tismar hiçbir zaman bulunmamıştır, bun-
dan sonra da olmayacaktır. Suriye’deki 
kriz öncesi dönemde Türkiye’nin mevcut 
rejimle olan yakın ilişkileri muhatapları-
na mezhep gözlüğüyle bakmadığının açık 
bir kanıtıdır. 

Keza, Irak’ta da Hükümeti kuranların 
hangi mezhepten olduğu bizim için hiçbir 
zaman belirleyici bir unsur olmamıştır. 
Nitekim biz bugün Suriye’deki rejime 
şu veya bu mezhepten olduğu için karşı 
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çıkmıyoruz. Her kesimden halkına açıkça 
zulüm ettiği, Sünni’si, Nusayrisi, Hıristi-
yanıyla tüm Suriyelilerin geleceğini tehli-
keye attığı için karşı çıkıyoruz. 

Kardeş bildiğimiz Suriye halkının bir an 
evvel bu zalim rejimden kurtularak, de-
mokratik ve müreffeh bir yeni Suriye’yi 
tesis etmesi için de, uluslararası toplumla 
birlikte, hak ve hukukun izin verdiği her 
türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. 
Bizim için zalimin dini, mezhebi veya 
etnik kökeni önemli değildir. Biz yapılan 
zulme bakarız. 

Akan masum kanlar üzerinden mezhep 
tartışması yapmayı da insanlığın vicda-
nını ayaklar altına alıp çiğnemek olarak 
görürüz. Ancak, gelinen kritik aşamada 
bölgeyi bir mezhep çatışmasına götürmek 
ve dinî duyguları dar çıkarları uğruna is-
tismar etmek isteyenlerin de bulunduğu-
nu çok iyi biliyoruz. Maalesef yeniden iç 
savaşın en karanlık yıllarını hatırlatan bir 
şiddet sarmalına doğru sürüklenmekte 
olan Irak’ta yaşananlar bunun bir örneği-
dir. 

Irak’ın geleceğinin mezhepçi politikalara 
kurban edilmemesi ve halkın demokrasi 
ve hizmet beklentisine karşılık verebile-
cek siyasi adımların hızla atılması gerek-
mektedir. Irak’taki her türlü gelişmenin 
olumlu-olumsuz tüm etkilerini doğrudan 
hisseden Türkiye, bu yönde ilgili tüm 
taraflara gerekli telkinlerde bulunmaya 
devam edecek ve hiçbir konuda desteğini 
esirgemeyecektir. 

Keza bir diğer komşumuz olan ve yine Orta 
Doğu’daki gelişmeler açısından kritik bir 
konumda bulunan İran’la ilişkilerimizde 
de her zaman için şeffaf ve yapıcı bir tutum 
içinde olduk. Anlaşamadığımız konularda 
görüşlerimizi açıkça ifade ettik, her halü-
karda, diyalogu ve işbirliği imkânlarını her 
zaman açık tutmaya çalıştık. İran’ın, çö-
zümlerin bir parçası olmasının bölge barış 
ve istikrarına önemli katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. 

Bölgemizde yaşanan bu değişim ve dönü-
şümler nedeniyle dikkatler başka yönlere 
kaymış olsa da unutulmamalıdır ki Arap-
İsrail ihtilâfı Ortadoğu’da yaşanan sorun-
ları doğrudan etkilemeyi sürdürmektedir. 
Biz Türkiye olarak bu ihtilâfın adil ve kalı-
cı bir şekilde çözümünü destekliyor ve bu 
konuda elimizden gelen katkıyı yapmaya 
hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Ancak, İsrail Hükümeti’nin, uluslararası 
toplumun tüm tepkisine rağmen, başta iş-
gal altındaki Filistin topraklarında sürdür-
düğü yasadışı yerleşim faaliyetleri olmak 
üzere, uluslararası hukuku hiçe sayan po-
litikalarının barış çabalarını engellediğine 
tanık oluyoruz. 

Bu aşamada, Filistin iç ittifak sürecinin 
önemi daha da artmıştır. Türkiye olarak, 
hem EL Fetih hem de Hamas ile yakın 
temasımızı sürdürüyor, tarafları ittifaka 
teşvik ediyoruz. Filistinlilerin birlik olması 
ve müzakere masasına tek bir vücut olarak 
oturmaları Filistin davasının başarısı açı-
sından elzemdir. 
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Değerli büyükelçiler, çok değerli dostla-
rım…

Bu güzel İftar buluşması vesilesiyle, Tür-
kiye’deki bazı güncel gelişmeler hakkında 
da sizlerle bazı düşüncelerimi paylaşmak 
isterim. Hepinizin, Türkiye’yi çok iyi tanı-
dığınızı ve çok yakından takip ettiğinizi 
biliyorum. Ancak, Türkiye’yi daha iyi 
anlayabilmek, daha iyi analiz edebilmek 
için, Türkiye’nin nereden geldiğinin, 
hangi yollardan geçtiğinin ve bugünlere 
nasıl ulaştığının mutlaka gözönünde bu-
lundurulması gerekir. Türkiye’yi, sadece 
bugünüyle değerlendirmek, geçmişinden 
bağımsız şekilde ele alarak analiz etmek, 
eksik ve yanıltıcı olacaktır.

Bakınız değerli dostlarım… Bundan 53 
yıl önce, 27 Mayıs 1960’da, Türkiye çok 
acı bir askerî darbeye maruz kalmış, 
dönemin seçimle gelmiş Başbakanı ve 2 
bakanı maalesef idam edilmiştir. 1960 
yılındaki askerî darbe, arkasında çok ağır 
travmalar, bugün dahi silinmeyen izler 
bırakmıştır.

Mevcut Anayasamız, mevcut kurumla-
rımız, hatta bazı siyasi partilerimizin 
mevcut zihniyeti, 53 yıl önceki bu askerî 
darbenin halen izlerini taşıyorlar. Şunu 
açıkça ifade etmek durumundayım: Ka-
sım 2002’de, AK Parti olarak iktidar gö-
revini devraldığımızda, Türkiye işte bu 
askerî darbenin gölgesi altında olan, sınır-
lı, sorunlu bir demokrasiye sahipti.

Bakınız, dikkatinizi çekiyorum: 2002 
yılına kadar, yani darbenin üzerinden 

42 yıl geçmiş olmasına rağmen, demok-
rasimizin, siyasetimizin ve millî iradenin 
üzerinde bu darbenin tehditleri vardı. Biz 
10.5 yıl boyunca işte bu tehditlere karşı 
çok kararlı bir mücadele verdik.

Türkiye’nin, demokrasinin üzerindeki 
kara bulutları dağıtmak için, millî iradeye 
güç kazandırmak için, Türkiye’yi dünyay-
la bütünleştirmek için tarihî nitelikte re-
formlar gerçekleştirdik. Hukuk sistemini 
yeniden ele aldık, hukuk üzerindeki bas-
kıyı kaldırdık ve hukuku, olması gereken, 
bağımsız, tarafsız, hızlı ve adil işleyen bir 
mecraya kavuşturduk. Yasalarımızdaki 
darbe ürünü maddeleri ayıkladık.

İşte en son, askerî darbelere bir gerekçe 
olarak gösterilen 35’inci maddeyi değiş-
tirerek, Türkiye’de çok önemli bir adımı 
atmış olduk. Özgürlükler alanında büyük 
reformlarımız oldu. İfade özgürlüğünün 
önünü açtık. Hakkımızda yapılan haksız 
kampanyaların tam tersine, Türkiye, son 
10 yılda, ifade özgürlüğünün, özellikle de 
basın özgürlüğünün önünü en güçlü şe-
kilde açan ülkelerden biri olmuştur.

Daha 10 yıl öncesine kadar, Türkiye’de ya-
saklı kelimeler, yasaklı kavramlar, sakın-
calı konular vardı. Daha 10 yıl öncesine 
kadar, Türkiye’de, hiçbir şekilde doku-
nulamayan, sorgulanamayan kurum ve 
şahıslar vardı. Çetelerle mücadele ederek, 
hukuksuzlukla, suç örgütleriyle mücadele 
ederek, yazarların, gazetecilerin, sanatçı-
ların üzerlerindeki bu baskıları kaldıran 
biz olduk.
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Halkımızın günlük yaşamını doğrudan 
etkileyen, kısıtlayan, sınırlandıran uygula-
malar vardı. Başta Doğu ve Güneydoğu ille-
rimiz olmak üzere, vatandaşlarımızın hak 
ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalara 
son verdik. 10.5 yıl içinde gerçekleştirdiği-
miz, demokratikleşme, hak ve özgürlükler 
alanında yaptığımız reformları bir çırpıda 
sayıp dökmek mümkün değil.

Gerçekten, 53 yıl boyunca dokunulama-
yan, konuşulmayan, sorgulanmayan, 
sorgulanmasına cesaret dahi edilmeyen 
uygulamalara biz son verdik. Şunu altını 
çizerek ifade ediyorum: Hiçbir zaman, 
“Yeterli” demedik; hiçbir zaman, “Bu ka-
dar yeter” demedik, “Sonuca artık ulaştık” 
demedik. Demokratikleşmenin canlı ve 
devamlı bir süreç olduğunu biliyoruz ve 
kararlı şekilde bu süreci devam ettiriyoruz.

Ancak, siz değerli dostlarımın şunu da 
bilmesini isterim… Türkiye’nin reformları, 
bugün artık çok kritik noktalara ulaşmış-
tır. Türkiye, şu anda, çok daha hayati, çok 
daha önemli demokratik reformların are-
fesinde bulunmaktadır. Yapılması gereken 
bu reformlar, aynı zamanda zor reformlar-
dır.

Bakınız, 1960 darbesinin Türkiye’ye 
en büyük bedeli, anti demokratik bir 
Anayasa’dır. 53 yıl içinde, Anayasa önemli 
değişikliklere de uğrasa, özündeki o dar-
beci anlayıştan hâlâ kurtulamamıştır. Biz, 
yeni bir Anayasa’nın Türkiye’nin en bü-
yük ihtiyacı olduğunu samimiyetle ifade 
ettik. 2011 seçimlerinin ardından, yeni, 
katılımcı, demokratik, herkesi kucaklayan 

bir Anayasa’nın yapılması için çalışmalara 
başladık. Ancak, muhalefetin ayak direme-
si nedeniyle, yeni bir Anayasa konusunda 
maalesef arzu ettiğimiz ivmeyi yakalaya-
madık.

Yeni Anayasa konusunda umutlarımı-
zı muhafaza ediyor ve çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz, Anayasa 
konusunda milletimize söz verdik ve bu sö-
zümüzün de arkasında duracağız. Ancak, 
muhalefetin uzlaşmaz tutumu karşısında, 
sürecin çok yavaş ilerlediği görülmelidir. 
Yine de son ana kadar anayasa için çalışa-
cak, masadan kalkan taraf asla biz olmaya-
cağız.

Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu bir 
başka önemli, aynı zamanda zor reform 
ise, çözüm sürecidir. 30 yıldır devam eden 
terörü sonlandırmak, on yıllar boyunca 
devam etmiş ret, inkar ve asimilasyon poli-
tikalarının izlerini silmek için, “çözüm sü-
reci” adını verdiğimiz bu süreci kararlılıkla 
sürdürüyoruz.

Bu süreç nihayete eriştiğinde, Türkiye çok 
önemli bir reformu gerçekleştirmiş, ağır 
yüklerinden kurtulmuş olacaktır. Türkiye 
ekonomisine, sosyal hayatımıza, siyaset 
ve demokrasimize adeta musallat olmuş 
bu sorun çözüldüğünde, Türkiye, huzur, 
güven ve istikrar noktasında çok farklı bir 
ülke olacaktır.

Değerli dostlarım…

AK Parti, reform kararlılığını asla yitirme-
miştir. 10.5 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz 
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devrimlere yenilerini eklemek en önemli 
hedefimizdir. Sosyal barışı, kardeşliği, bir 
arada yaşama kültürünü daha da derin-
leştirmek arzusundayız. Demokrasinin 
standartlarını daha ileri seviyelere taşı-
mak, hak ve özgürlükleri en ideal manada 
genişletmek kararlılığındayız.

Bunları yaparken, içerden ve dışardan çok 
ciddi manada saldırılara maruz kaldığımı-
zı da burada hatırlatmak isterim. Adeta, 
güçlü, istikrarlı, barış ve huzur içinde bir 
Türkiye’yi istemeyenler tarafından, çok 
farklı şekillerde engellenmeye çalışıldığı-
mızı özellikle vurgulamak durumunda-
yım.

Reformlarımızda en önemli destek nokta-
larımızdan biri Avrupa Birliği olmuştur. 
Ancak, son dönemde Avrupa Birliği, kendi 
ilkelerini çiğnemek, kendi değerleriyle ters 
düşmek suretiyle, Türkiye’ye tam anlamıy-
la bir çifte standart uygular hale gelmiştir. 
Son olarak bir faslın müzakereye açılması 
elbette olumludur. 

Ancak sürecin çok yavaş ilerlediği, bu 
aksamanın da Avrupa Birliği tarafından 
kaynaklandığı hepinizin malumudur. 
Türkiye’nin reformlarını gerçekleştirme-
sinde, Avrupa Birliği ile bütünleşmesinde, 
Türkiye’nin, haksız itham ve eleştirilere 
maruz bırakılmadan desteklenmesinde, 
tüm dost ve kardeş ülkelere ihtiyacımız 
olduğunu burada belirtmek istiyorum.

Biz eleştirilmekten asla çekinmeyiz ve çe-
kinmiyoruz. Tam tersine, eleştiriyi, kendi-
mizi daha da mükemmelleştirmek için çok 

önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak, 
eleştirilerin hakkaniyet ölçüsünde, adalet 
ve vicdan terazisinden çıkmış olarak yapıl-
masını arzu ediyoruz. Türkiye’nin, sadece 
belli mecralardan değil, bir bütün olarak 
değerlendirilmesini; belli kitlelerin değil, 
76 milyonun hissiyatının hesaba katılma-
sını istiyor, bunu bekliyoruz.

Değerli büyükelçiler, çok değerli dostla-
rım…

Türkiye, dünyadaki her ülkenin dostudur, 
kardeşidir. Hiçbir ülkeyle ilgili art niyetli 
yaklaşımımız olamaz. Hiçbir ülkenin iç 
işleri bizim müdahale edeceğimiz bir alan 
olamaz. Dünyada ve bölgemizde, barıştan, 
huzurdan, refah ve dayanışmadan başka 
bir arzumuz yoktur.

Şunu bilmenizi isterim ki güçlü ve müref-
feh bir Türkiye, hem bölge için, hem dünya 
için çok önemli bir şanstır, çok önemli bir 
fırsattır. Türkiye ne kadar güçlü ve müref-
feh olursa, hiç kimsenin kuşkusu olmasın 
ki, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Avrupa 
Birliği, Afrika da o kadar güçlü, o kadar 
müreffeh olur. Biz, kendisi için istediğini 
dostu, kardeşi, komşusu için de isteyen bir 
milletiz, böyle bir ülkeyiz.

Bizden, barış mesajları dışında başka me-
sajlar duymazsınız. Bizden, ülkeleriniz 
ve halklarınız için, iyi niyet dışında bir 
temenni göremezsiniz. Türkiye herkesin, 
her ülkenin, kendisini mutlak surette emin 
hissedeceği bir ülkedir. Dış politikamızı 
işte bu eksende sürdüreceğiz.
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İçerde reformlarımızı kararlılıkla yapar-
ken, bölgemizde ve dünyada barış için, 
adalet için, kalkınma ve refah için katkı-
larımızı devam ettireceğiz. Biz, aydınlık 
bir geleceğe, herkesin dostça, kardeşçe, bir 
arada yaşayabileceği bir dünyaya yürekten 
inanıyor ve bunun mücadelesini veriyo-
ruz. Daha yaşanabilir bir dünya için, siz-
lerle işbirliğimizi sürdürecek, sizlerle her 
fırsatta istişarelerimizi yapacağız.

Sözlerime burada son verirken, ülkelerini-
ze, halklarınıza, Türkiye’nin ve halkımızın 
en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden 
rica ediyorum. Ramazan’ın, ülkelerimiz, 
halklarımız, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Katıldığınız, bu anımızı bizlerle paylaştı-
ğınız, soframıza misafir olduğunuz için 
sizlere tek tek teşekkür ediyor, hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ederim.
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Çok değerli misafirler, çok değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’mız 
tarafından düzenlenen bu geleneksel iftar 
buluşmasına katıldığınız için sizlere tek 
tek şükranlarımı ifade ediyorum. AK Parti 

İstanbul İl Başkanlığı’mıza, Sayın Başkan 
ve ekibine, artık geleneksel hale gelen bu 
iftarları düzenledikleri, bu güzel ve anlam-
lı buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür 
ediyorum.

Bu vesileyle, Ramazan-ı Şerif ’in, İstan-
bul’umuz için, Türkiye için, tüm insanlık 

Il Başkanlığı’nın Düzenlediği 
Iftar Yemeği (Istanbul)

İstanbul | 21 Temmuz 2013
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için hayırlara vesile olmasını; dostluğa, 
kardeşliğe, kaynaşmaya ve dayanışmaya 
kapılar aralamasını; Ramazan’ın bu bere-
ketli atmosferinin tüm insanlık için her 
daim devam etmesini gönülden arzuladığı-
mı ifade etmek istiyorum.

Bugün 13’üncü gününü idrak ettiğimiz 
Ramazan ayı, hem ülkemize, hem geniş 
coğrafyamıza gerçekten çok farklı bir iklim 
getirdi. Yanı başımızda, komşumuz Suriye 
ve kardeş ülke Mısır’da yaşanan acı hadi-
selere rağmen, Ramazan genel olarak kalp-
lerin yumuşamasına, rahmetin, merhame-
tin, hoşgörünün ve dayanışmanın daha da 
artmasına vesile oldu.

Müslümanlar olarak, gün boyunca kendi-
mizi dünyevi ihtiyaçlardan uzak tutarken, 
bir kez daha yoksulların, ihtiyaç sahipleri-
nin, yolda kalmışların, kimsesizlerin his-
siyatını anlayabilme, onların duygularını 
paylaşabilme fırsatımız oluyor. Açıkçası, 
oruç tutarak veya Ramazan’ın o bereketli 
atmosferini teneffüs ederek, içimizi dünye-
vi gıdalardan boşaltıyor, insana, sadece bir 
insan olarak bakma tecrübesini çok daha 
yoğun şekilde yaşama fırsatını buluyoruz.

Bakınız… Bizzat benim de, teşkilatımızda-
ki tüm arkadaşlarımızın da, her fırsatta ifa-
de ettiğimiz bir ilkemiz var. Anadolu’nun 
büyük ozanı Yunus Emre’nin dizelerinde 
en güzel şekilde ifade edilmiş olan bir il-
keyi sürekli tekrarlıyoruz: Yaradılanı seve-
rim, yaradandan ötürü…

Evet… Bizim, insana bakışımız, insana na-
zarımız, işte hep bu dizelerin ifade ettiği 

gerçeğin üzerine bina edilmiştir. Bizim 
için insan, önce candır… Bizim için in-
san, önce, yaradanın bir eseri, yaratılmış 
olanların da en şeref lisidir. Dikkatinizi 
çekiyorum… Derisinin rengi önemli değil, 
dili, kültürü, gelenekleri önemli değil, et-
nik kökeni, inançları önemli değil. İnsan, 
önce insandır, önce candır.

Hem ülkemizde, hem yeryüzünde, biz, bi-
zim dışımızdakilere hep bu nazarla baktık 
ve bu nazarla bakıyoruz. Anadolu’nun, 
Trakya’nın ,  tüm Türkiye’nin ,  hatta 
Türkiye’nin bakıyesi üzerine inşa edildiği 
kadim devletlerin kültür ve medeniyetle-
rine baktığınızda da tamamen bu anlayışı 
görürsünüz.

Bu topraklar, binlerce yıllık tarihi bo-
yunca, her zaman farklılıkları bir arada 
yaşatmış, her zaman farklı renkleri barış, 
dostluk ve hoşgörü içinde bir arada tu-
tabilmiştir. Eğer bu topraklarda, egemen 
olanın diğerine bir hoşgörüsüzlüğü, bir 
zulmü, bir tahammülsüzlüğü olsaydı, 
inanın bugün bu kadar renkli bir Türkiye 
olmazdı.

Eğer bu topraklarda, farklı olana karşı 
tahammülsüzlük olsaydı, bu kadar farklı 
etnik köken, bu kadar farklı dil ve inanç 
bugüne kadar bir arada olamaz, bugün-
lere erişemezdi. Özellikle son asırda bazı 
hatalar yapılmış, bazı acı olaylar yaşan-
mıştır. Ancak, bunların hata olduğu kabul 
edilmiş, Türkiye toprakları üzerinde fark-
lılıklara tahammülsüzlük hiçbir zaman 
kendisine uzun süreli tutunma fırsatı 
bulamamıştır.
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Şunu burada özellikle hatırlatmak isterim: 
Türkiye, ekonomisiyle, dış politika vizyo-
nuyla, dinamik nüfusuyla güçlü bir ülke-
dir. Ama, Türkiye’yi asıl güçlü yapan, çok 
farklı kesimleri bir arada hoşgörü içinde 
tutabilme becerisi ve tecrübesidir. Farklı-
lıkları biz hiçbir zaman bir zaaf olarak gör-
medik. Tam tersine, farklılıkları her zaman 
bir zenginlik olarak gördük, Türkiye’nin 
bu zenginlik üzerinde istikrarla büyüyece-
ğine yürekten inandık.

Çok değerli dostlarım…

Farklılıkların bir arada yaşayabilmesinin 
en temel şartı, hiç kuşkusuz birbirine say-
gıdır, birbirine hoşgörüdür, tahammüldür. 
Bu ülkede, 76 milyonun her bir ferdi, is-
tisnasız olarak, insan olmaktan, vatandaş 
olmaktan kaynaklanan özgürlüklerini 
kullanma hakkına sahiptir. Başkasının öz-
gürlük alanına müdahale etmediği, başka-
sının yaşamını, yaşam tarzını, inançlarını 
ve haklarını tehdit etmediği müddetçe, 
herkes özgür olmak, haklarını özgürce kul-
lanmak durumundadır.

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak an-
lamına asla gelmez, kimseye de bu hakkı 
vermez. Demokrasi, esasen, insanları, baş-
kalarının özgürlük alanlarına müdahale 
etmeyecek şekilde, bir arada, birbirine 
saygılı ve hoşgörülü şekilde tutabilmek 
için vardır. Çoğunluk, çok olma avantajını 
kullanarak, azınlığa dayatmalarda buluna-
maz.

Ancak azınlık da elindeki güçlere güvene-
rek, çoğunluğa istikamet çizme, çoğunluğa 

dayatmalarda bulunma hakkına asla sahip 
olamaz. Demokrasilerde, sandıktan çıkan 
çoğunluğun, elbette ki sandıktan çıkan 
azınlığa her istediğini yapma ve yaptırma 
hakkı yoktur. Aynı şekilde, azınlığın da, 
elindeki sermaye gücünü, medya gücünü, 
propaganda gücünü, uluslar arası güçleri 
arkasına alarak, çoğunluğa dayatmalarda 
bulunma hakkı yoktur.

Bizim, geleceğe, işte bu temel ilkeler, bin 
yılların içinden süzülüp gelen bu tecrübe-
ler ışığında yürümemiz gerekiyor. Farklı-
lıklarımızı koruyacağız, yaşam tarzlarımı-
zı, inançlarımızı, değerlerimizi en güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz; ama 76 milyon 
olarak, ortak noktalarda buluşacak, ortak 
noktalarda kader birliği yapacak, geleceğe 
birlikte yürüyeceğiz.

Hiçbirimiz, tek başımıza bu ülkenin sa-
hibi değiliz. Hepimiz, bir bütün olarak, 
76 milyon olarak bu ülkenin sahipleriyiz. 
Bu ülkenin sahibi benim, ben ne dersem 
o olacak anlayışı, diğer herkese baskıdır, 
hatta zulümdür. Bu ülkenin sahibi biziz, 
hepimiz bu ülkenin sahibiyiz, biz birlikte 
türkiye’yiz anlayışı ise, demokratik bir 
anlayıştır, özgürlükçü bir anlayıştır, insani 
değerlerle, bu toprakların asıl değerleriyle 
örtüşen bir anlayıştır.

Evet biz, hep birlikte Türkiye’yiz… Bu 
ülkenin her zerresinde bizim ya da ecda-
dımızın alın teri var, mübarek kanı var; 
dolayısıyla hepimiz, istisnasız bu ülkenin 
sahipleriyiz. Önyargılarımızı bir kenara bı-
rakacağız. Tarihten gelen husumetleri bir 
kenara bırakacağız. Tarihte yaşanmış acı 
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olaylardan ders alacak, ama onların istik-
bali karartmasına müsaade etmeyeceğiz. 
Bizi birbirimizden ayıran noktalara, fark-
lılıklarımıza değil, hep ortaklıklarımıza, 
ortak tarihimize, ortak kültürümüze vurgu 
yapacak, inşallah geleceği de bunun üzeri-
ne bina edeceğiz.

Değerli dostlarım…

İnanın, bu ülkede çözemeyeceğimiz, aşa-
mayacağımız, geride bırakamayacağımız 
hiçbir sorun bulunmuyor. Hiçbir sorun 
çözümsüz değildir. Bizi umutsuzluğa, ka-
ramsarlığa sevkedecek hiçbir sorunumuz 
bulunmuyor. Bu ülkede, çoğunluk da, 
azınlık da bin yıllardır bir arada yaşadığı 
gibi, ebediyyen bir arada yaşayabilir ve 
yaşayacak.

Bu ülkede, Türk, Kürt, Arap, Roman, 
Gürcü, Çerkez, Laz, tüm diğerleri… Bin 
yıllardır bir arada yaşıyorlar ve ebediyyen 
de bir arada yaşayacaklar. Sünni, Alevi, 
Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve diğerle-
ri… Nasıl Yüzyıllardır bir arada yaşıyorsa, 
ebediyyen de bir arada yaşayacak.

Bizim bunu başaracak gücümüz de, ira-
demiz de, tecrübemiz de mevcut. Her 
meseleyi oturur, konuşur, istişare eder, bir-
birimizi anlamaya çalışır ve çözeriz. Ancak 
burada, meselelerimizin arasına şiddetin 
girmemesine azami derecede özen göster-
mek zorundayız.

Şiddet, eğer, sorunları çözmede bir yöntem 
gibi görülürse, tarihî tecrübelerimizden de 
biliyoruz ki, o sorunlar çözülmez, daha da 

kronik, daha da çözümsüz hale gelir. Şid-
detin, hiç kimseye, hiçbir kesime getireceği 
fayda yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. 
Yumruklar sıkılıysa, tokalaşma olmaz, mu-
safaha olmaz.

Şiddet, her türlü uzlaşmanın, anlaşmanın, 
istişarenin ve diyaloğun önünü kapar. Her 
meselede, şiddeti uzakta tutacağız. Her 
meseleyi, Anayasa, yasalar, değerlerimiz 
ve meşruiyet dairesi içinde ele alacağız. 
Anayasa’nın, yasaların yetersiz kaldığı, 
çözümün önünü kapattığı durumlarda, de-
mokrasiyi işleterek, birlikte yaşama kültü-
rümüzü güçlendirecek Anayasalar, yasalar 
inşa edeceğiz.

Şu anda, Türkiye’de, kimin ne meselesi 
varsa, kimin ne sorunu varsa, bunu, meş-
ruiyet dairesi içinde çözmenin mücadelesi 
içinde olmalıdır. Tahriklere kapılmadan, 
provokasyonlara boyun eğmeden, içerden 
ve dışardan yapılan saldırılarda oyuncak 
olmadan, araç olmadan, kendi meselemizi 
kendimiz çözme gayretinde olmak zorun-
dayız.

Bakınız, burada çok somut, çok güncel bir 
mesele üzerinden örnek vermek isterim… 
Ankara’da, Mamak ilçemizde, bundan bir-
kaç gün önce bazı evlerin kapılarına çirkin 
bazı tehditler yazılıyor. Bir mezhebin men-
subu vatandaşlarımıza yönelik gerçekten 
tahrikkar, gerçekten çok kirli bir oyun 
oynanmak isteniyor. Polisimiz çok dikkat-
li, çok hassas bir şekilde meseleyi takip 
ediyor ve sorumluları yakalıyor. Bu yazıyı 
yazanların, kanlı bir terör örgütünün men-
supları oldukları, daha da ilginci, ölümle 
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tehdit ettikleri o mezhebin mensupları 
oldukları ortaya çıkıyor.

Bakın, şu anda, Türkiye’nin her tarafında 
işte bu oyun oynanmak, vatandaşlarımıza 
bu tuzaklar kurulmak isteniyor. İşte biz, 
milletçe, 76 milyon olarak, bu tuzaklara 
karşı çok dikkatli ve çok uyanık olacağız. 
Bu tuzaklara düşmeyecek, bizi çatıştırıp, 
bizim aramıza nifak sokup, fitne sokup, 
buradan çıkar elde etmek isteyenlere bu 
fırsatı, bu imkanı tanımayacağız.

Değerli dostlarım…

Türkiye’de her kesimin sorunları var ve 
biz, Hükümet olarak, bu sorunların tama-
mının farkındayız, idrakindeyiz. 10.5 yıl 
boyunca, her kesimin sorunlarını çözmek 
için gerçekten samimi bir mücadele içinde 
olduk. Dikkatinizi çekiyorum: Hükümet 
olarak, 10.5 yıl boyunca, bizi seçenlerin, 
bize oy verenlerin sorunlarını değil, 76 
milyonun sorunlarını çözmek için gayret 
gösterdik.

Azınlıkların sorunları vardı, samimiyet-
le ilgilendik, mesafe aldık, ilgilenmeye 
devam ediyoruz. Alevi kardeşlerimizin 
sorunları vardı, samimiyetle ilgilendik, 
mesafe aldık, çözüm sürecine devam 
ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin sorunları 
vardı. Adeta sessiz devrim niteliğinde re-
formlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz.

Dindarların, muhafazakarların sorunla-
rını çözdük ve çözüyoruz. Demokrasinin 
sorunları vardı, insan hak ve hürriyetleri 

alanlarında sorunlar vardı; çok önemli 
reformlar yaptık, yapmaya da devam edi-
yoruz. On yılların, Yüzyılların sorunlarını, 
bir çırpıda tamamen çözmek, takdir eder-
siniz ki mümkün değil. Ancak, umutsuz 
olmadan, ertelemeden, üzerini örtmeden, 
her meselenin üzerine kararlılıkla gittik ve 
gidiyoruz.

Türkiye’nin bugünlere nerelerden geldi-
ğini lütfen unutmayın değerli dostlarım… 
Özellikle gençlerimizin, 10 yıl önceki Tür-
kiye ile, bugünkü Türkiye arasındaki derin 
farkları öğrenmelerini, büyüklerinden 
bunları dinlemelerini rica ediyorum. Azın-
lık haklarını telaffuz etmenin dahi müm-
kün olmadığı bir Türkiye’den, azınlıkların 
haklarına tek tek kavuştuğu bir Türkiye’ye 
ulaştık.

Kürt demenin, Kürtçe demenin suç sa-
yıldığı, Kürtçe konuşmanın suç sayıldığı, 
farklı dil ve lehçelerde yazı yazmanın, 
müzik yapmanın, yayın yapmanın suç 
sayıldığı günlerden, bugünkü özgür orta-
ma ulaştık. Bu ülkede, dokunulmaz olan, 
dokunulmazlıkları kendilerinden menkul 
olan odaklar, güçler vardı. Çetelerle kararlı 
şekilde mücadele ederek bu güçler üzerin-
deki dokunulmazlıkları kaldırdık, onları 
yargıya teslim ettik.

10 yıl önce, yazılamayan, ifade edilemeyen, 
yazıldığı zaman da ağır bedeller ödettiren 
kavramlar vardı, kelimeler vardı, sorunlar 
vardı; böyle bir atmosferi ortadan kaldı-
ran biz olduk. Yaptığımız her reformun 
Türkiye’yi böleceği, parçalayacağı tehdidi 
savruluyordu. Hiçbir reform Türkiye’yi 
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bölmedi, zayıf latmadı. Tam tersine her 
reform, Türkiye’yi daha da özgürleştirdi, 
daha da güçlendirdi.

Her şeyi yaptık, bitirdik, tamamladık anla-
yışında asla değiliz. Hiçbir kesimin sorun-
larını asla inkar etmiyoruz. Süreç içinde, 
her sorunun üzerine kararlılıkla gitmeye 
devam ediyor, her sorunu çözmek için 
samimi irade ortaya koyuyoruz. Dünün 
sorunları, Hamdolsun bugün Türkiye’nin 
gündeminde yer almıyor; inşallah, bugü-
nün sorunları da yarınların Türkiye’sinin 
gündeminde yer almayacak.

Biz buna gönülden inanıyor ve bunu başa-
rabileceğimiz anlayışıyla yolumuza devam 
ediyoruz. 10.5 yıl boyunca, 76 milyon bir 
olarak, beraber olarak sorunları aştık. 
Bugün de, yarın da, 76 milyon bir olarak, 
beraber olarak, kardeş olarak mevcut so-
runları mutlaka aşacağız. Umutsuz olma-
yacağız. Karamsar olmayacağız. Tahriklere 
ve şiddete asla prim vermeyeceğiz. Her yıl 
istikrarla büyüyen, her yıl sorunlarını çöze 
çöze ilerleyen Türkiye’yi, aynı rotada, aynı 
istikamette, hep birlikte büyütmeye devam 
edeceğiz.

Değerli dostlarım…

Türkiye içinde, insana nasıl sadece insan 
olarak, sadece can olarak bakıyorsak, Tür-
kiye dışında, bölgemizde de aynı anlayışla 
hareket ediyoruz. Suriye’ye bakışımız, asla 
ve asla mezhep odaklı bir bakış değildir. 
Mısır’a bakışımız, asla ve asla duygusal 
bir bakış değildir. Biz, Suriye’ye de, Mısır’a 
da, Filistin meselesine de, bölgedeki diğer 

meselelere de, ilkelerimiz, değerlerimiz 
doğrultusunda bakıyoruz.

Bizim için Suriye’de önemli olan, Sünni 
Nusayri değil; insandır. Bizim için Mısır’da 
esas olan, İhvan ya da diğerleri değil, insan-
dır. Bizim için Filistin’de esas olan, Musevi 
Müslüman değil, insandır. Suriye’de aynı 
mezalim, Nusayrilere yapılıyor olsaydı, 
biz karşı çıkardık. Mısır’da darbe, İhvan’a 
değil, muhaliflere yapılmış olsaydı, emin 
olun tereddütsüz karşı çıkardık. Filistin’de, 
insanlık dışı zulümler Müslümanlara de-
ğil, Museviler’e yapılıyor olsaydı, İspanya 
Musevilerine, Almanya Musevilerine nasıl 
sahip çıktıysak, onlara da biz sahip çıkar, 
haklarını savunurduk.

Bu tavır, Türkiye’nin dış politikasının 
insan odaklı, ilkeli, samimi olmasından 
kaynaklanan bir tavırdır. Bu tavırdan hiç 
kimse rahatsız olmasın. Türkiye’nin bu tav-
rından rahatsız olanlar varsa, onların asıl 
rahatsızlığı, vicdanlarıyla olan rahatsızlık-
tır, onlar vicdanlarını sorgulasın.

Aradan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl geçtiğinde, hem 
devlet olarak Türkiye, hem de bu milletin 
çocukları, yanlışın karşısında doğruyu, 
adaletsizlik karşısında hakkı savunmanın 
iftiharını yaşayacaklar. Biz bugün nasıl 
ecdadımızın adil ve hakkı savunan mira-
sıyla iftihar ediyorsak, gelecek nesiller de 
bugün ortaya konan tavrın iftiharını yaşa-
yacaklar.

Biz, dengelerin, çıkarların hesabı içinde 
değiliz. İlkeleri asla çıkarlara feda etmeyiz. 
Biz, arkamızda eserler bırakmanın, arka-



Recep Tayyip ERDOĞAN

196

mızda onurlu bir Türkiye, onurlu nesiller 
bırakmanın mücadelesi içindeyiz ve bunu 
da kararlılıkla sürdüreceğiz.

Değerli dostlarım…

Hiçbir hadise ve hiçbir mesele karşısında 
umutsuz, moralsiz, karamsar olmayacağız. 
Türkiye, yaşanan tüm olumsuzluklara rağ-
men, ekonomide ve dış politikada kararlı 
çizgisini sürdürüyor, içerde de demokra-
tikleşme adımlarını kararlılıkla atmaya 
devam ediyor. Sanal ve yapay gündemlere 
aldanmadan, bunlara takılıp kalmadan, 
biz kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 
Türkiye 10.5 yılda çok güzel işler başardı, 
inşallah daha fazlasını hep birlikte başara-
cağız.

Tekrar etmeliyim ki bütün bu süreçte, en 
büyük zenginliğimiz, en büyük değerimiz, 
bizi motive eden, bizi dinamik kılan en bü-
yük aracımız yine farklılıklarımız olacak. 
Aynı toprak üzerinde, aynı bayrağın altın-
da, aynı istikamete doğru emin adımlarla 
ve kardeşçe ilerleyeceğiz. Geçmişten ders 
alacak, güç alacak, ama biz daha çok gele-
ceğe bakacağız.

Sözlerimi, Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri’nin yine çok sık tekrarladığımız 
şu öğüdüyle bitirmek istiyorum:
 
Hak şerleri hayr eyler,

Arif onu seyr eyler,

Zannetme ki gayr eyler,

Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler…

Ramazan-ı Şerif ’in, İstanbul’umuz için, 
Türkiye için, tüm insanlık için tekrar 
hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 
Ramazan’ın, gerek Türkiye’de, gerek böl-
gemizde, daha fazla kaynaşmanın, daha 
fazla paylaşmanın, kalıcı barış ve huzurun 
vesilesi olmasını diliyorum.

Şimdiden sizlerin ve ailelerinizin Rama-
zan Bayramı’nı tebrik ediyor; İstanbul İl 
Başkanlığı’mıza tekrar teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, çok değerli dostla-
rım, değerli kardeşlerim, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Bu güzel İstanbul akşamında sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul 
Büyükşehir Belediyemize, bu anlamlı 
buluşmayı tertip ettikleri için yürekten 

teşekkür ediyorum. Her birinize de geldi-
ğiniz, katıldığınız, bu güzel iftar sofrasını 
bizlerle paylaştığınız için ayrıca şükranla-
rımı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında, artık iyice 
yaklaştığımız, Bin Aydan Daha Hayırlı 
Kadir Gecesi’nin, ardından inşallah hep 

Il Başkanlığı’nın Düzenlediği 
Iftar Yemeği (Istanbul)

İstanbul | 29 Temmuz 2013
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birlikte erişeceğimiz Mübarek Ramazan 
Bayramı’nın, İstanbul’umuz, ülkemiz, mil-
letimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bugün bir kez daha, 
Somali’de görevi başında şehit olan poli-
simiz Sinan Yılmaz’a Rabbim’den rahmet 
niyaz ediyorum. Yakınlarına ve Emniyet 
Teşkilatı’mıza başsağlığı diliyorum.

Saldırıda yaralanan 4 kardeşimize ilk 
müdahale, Mogadişu’daki doktorlarımız 
tarafından yapıldı, ardından yaralılar 
Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı-
lar. Şu anda 3 yaralımızın durumu iyi. Bir 
tanesi de ameliyata alındı ve çok şükür 
onun da hayati tehlikesi bulunmuyor.

Somali’deki büyükelçiliğimize yapılan sal-
dırıdan dolayı taziye ve dayanışma mesaj-
larını gönderen çok sayıda dost ve kardeş 
ülkeye, uluslararası örgütlere de şahsım, 
ülkem ve milletim adına buradan şükran-
larımı sunuyorum. Yine bu mübarek Ra-
mazan akşamında, bu güzel iftar sofrasın-
da, Mısır ve Suriye’de hunharca katledilen 
tüm kardeşlerimizi de rahmetle yadediyor, 
mekanları inşallah cennet olsun diyorum.

Sevgili dostlar…

Dünyada ve ülkemizde, kimi hadiselerde, 
çok ciddi bir çifte standartlı bakış açısının 
hakim olduğunu büyük bir üzüntüyle mü-
şahede ediyoruz. İnsanların bir kısmının, 
canlılar arasında ayrım yaptıkları yetmi-
yormuş gibi, artık ölüler, ölümler üzerin-
den de ayrım yaptıklarını görüyor, insanlık 
adına, vicdan adına bundan büyük üzüntü 
duyuyoruz.

Maalesef, bugün bölgemizde cereyan eden 
birçok hadiseye, objektif olarak bakmak, 
insani bir gözle, vicdan gözüyle bakmak 
varken, bizim cenazemiz, sizin cenazeniz; 
bizim katilimiz, sizin katiliniz gibi son de-
rece yanlış, son derece ürkütücü bir bakış 
açısıyla yaklaşıldığını görüyoruz.

Bakınız… Kaybedilen her şey, yerine ko-
nur… Kaybedilen her şey, telafi edilir… 
Ama canın telafisi olmaz. Can’la birlikte, 
insan onurunun, insan haysiyetinin, insan 
şerefinin telafisi olmaz. Canlar kaybedildi-
ğinde, onur, haysiyet, şeref kaybedildiğin-
de, bunların yerine başka bir şey konula-
maz, bunlar ikame edilemez.

Hem ulusal ölçekte, hem küresel ölçekte, 
bugün yaşadığımız hadiseler gelir ve geçer. 
Yarın, biz, birbirimizin yüzüne bakacağız. 
Yarın, bizim çocuklarımız, bizim torunları-
mız, bu topraklarda, bu coğrafyada, bütün 
yeryüzünde birbirlerinin yüzlerine baka-
caklar. Bakın tarihte öyle olaylar yaşandı 
ki; acısı bugün bile devam ediyor.

Bir liderin, bir komutanın, bir sultanın, 
kralın, bir Başbakan’ın, Devlet Başkanı’nın, 
bir ülkenin yaptığı hata, tarih boyunca si-
linmeyecek bir lekeye dönüşebiliyor, hatta 
o ülkenin, o halkın üzerine kara bir gölge 
gibi çökebiliyor. İşte, bundan 14 asır önce 
yaşanmış bir Kerbela faciasının acısını, 
bugün bile biz yüreklerimizde hissediyor, 
bugün bile o facia için gözyaşı döküyoruz.

Bir Moğol istilasını, yıkılan şehirleri, ya-
kılan kütüphaneleri, katledilen canları, 
aradan yüzyıllar geçmesine rağmen unut-
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muş değiliz. Yakın tarihte, Bosna-Hersek’te 
inancı farklı denilerek, bir inancın men-
suplarına yönelik uygulanan soykırımı 
unutmadık. Orada bütün dünyanın gözü 
önünde, Avrupa’nın ortasında yaşanan 
dramı, Srebrenitsa’da yaşanan katliamı 
unutmadık.

Bunun gibi nice olumsuz örnek var… Bir 
kıvılcım, bütün bir tarihi yakabiliyor, bü-
tün bir halkın boynunu yere eğebiliyor. 
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif, tarihle ilgili 
o ibretlik dizelerini de işte bu anlamda söy-
lüyor: Diyor ki Mehmet Akif:
 
Geçmişten adam hisse kaparmış… ne masal 
şey!

Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

Tarihi, tekerrür diye tarif ediyorlar.

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet değerli dostlar… İbret alınmadığı için, 
ders alınmadığı için, maalesef çok çabuk 
unutulduğu için, tarihin sıkça tekerrür 
ettiğine, aynı hataların tekrar tekrar yapıl-
dığına şahit oluyoruz.

Bakınız, Cuma günü, Şırnak’a gittik, 
Şırnak’ta inşa ettiğimiz, ismini de Şera-
fettin Elçi Havalimanı koyduğumuz yatı-
rımı orada büyük bir coşkuyla, büyük bir 
heyecanla hizmete açtık. O güzel açılış 
töreninin ardından, 28 Aralık 2011’de, 
Uludere’de hayatını kaybeden 35 kardeşi-
mizin aileleriyle bir araya geldik, onlarla 
dertleştik, onlarla hasbihal ettik.

O zaman da söyledim, bugün de söylüyo-
rum: Orada hayatını kaybedenler candı, 
Allah’ın yaradılmışların en şereflisi olarak 
yarattığı insanlardı. Onlar, bizim canımız-
dan kopan parçalardı. Her şeyden önce on-
lar, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
vatandaşlarıydı.

En başından itibaren biz onlara sadece in-
san nazarıyla baktık ve en az anneleri, ba-
baları kadar bizler de onlar için üzüldük, 
bizler de göz yaşı döktük. Cenazelerin, bir 
başka hadisede daha ayrımcılık vesilesi 
olarak kullanıldığını görüyor, bundan do-
layı da ciddi rahatsızlık duyuyoruz…

Gezi Olayları sırasında, İstanbul, Ankara, 
Adana ve Hatay’da hayatlarını kaybeden 5 
kişi de bu ülkenin birer canıdır, bu ülkenin 
birer evladıdır, bu ülkenin vatandaşlarıdır. 
Genç yaşta, hayatlarının baharında ara-
mızdan ayrılan bu gençler için de üzüldük, 
hüzünlendik, canımızdan can koptuğunu 
hissettik.

Biz, cenazeler üzerinden siyaset yapan bir 
anlayışa sahip değiliz. Biz, Hakk’ın huzuru-
na göçmüş kişiler üzerinden istismar ya-
pan, onları kullanarak duyguları istismar 
eden, tahrik eden bir anlayışın içinde hiç 
değiliz. Her ölüm, bütün boyutlarıyla, bü-
tün ayrıntılarıyla araştırılır, soruşturulur 
ve bağımsız yargı bunların hesabını mut-
laka sorar.

Ölmüş insanların, genç yaşlarında aramız-
dan ayrılmış insanların üzerinden siyaset 
üretilmesini, istismar yapılmasını, bunun 
ayrımcılık vasıtası olarak kullanılmasını 
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insanlık dışı, vicdan dışı bulduğumuzu 
burada özellikle ifade ediyorum…

Değerli dostlar…

Türkiye içinde, kimi hadiseler, kimi acı 
olaylar üzerinden sergilenen çifte standar-
dın, bölgemizdeki hadiseler üzerinden de 
sergilendiğini hepimiz biliyoruz. İşte, en 
son Mısır’da, seçilmiş yönetime karşı yapı-
lan askerî müdahale karşısında maalesef 
tüm dünyanın sessiz kaldığını gördük.

Ardından, darbeye karşı haklı protestolar 
yapan, üstelik de hiçbir şekilde şiddete 
başvurmayan göstericilere karşı rastgele 
ateş açıldığına, yüzlerce masum sivilin kat-
ledildiğine şahit olduk. Buna da dünyanın 
sesi çıkmadı. Adeta, “Benim demokrasim 
iyidir, seninki kötüdür… Bana yapılan 
darbe kötüdür, sana yapılan iyidir… Benim 
insanım candır, senin insanın değersizdir” 
gibi bir anlayışla, böyle bir çifte standartla, 
dünya gelişmeleri sadece izlemekle yetini-
yor.

Filistin, küresel vicdanın kanayan bir ya-
rasıydı… Ona Afganistan eklendi, ona Irak 
eklendi, ona Somali, Myanmar eklendi… 
İşte en son, küresel vicdanın kanayan ya-
raları olarak, Suriye listeye eklendi, Mısır 
listeye eklendi. Petrol adına susanlar var… 
İktidar adına susanlar var… Konjonktür 
adına, strateji adına, çıkarlar adına, yer 
yüzündeki her türlü adaletsizliğe susanlar 
var.

Bu insani bir tavır değildir. Bu adil bir tavır 
değildir. Bugün haksızlık karşısında su-

sanlar, yarın aynada kendi yüzlerine dahi 
bakamazlar… Dedim ya… Onur, haysiyet, 
şeref, bir kez kaybedilirse, yerine konula-
maz, hiçbir şeyle ikame edilemez. İşte şu 
anda dünya, maalesef masum sivillerin 
ölümü karşısında susarak, onurunu yitiri-
yor, onurunu zedeliyor.

Biz böyle bir ülke, böyle bir millet ola-
mayız sevgili kardeşlerim… Biz tarih bo-
yunca, bu tür hadiseler karşısında susan 
bir millet olmadık, bugün de susmayız, 
yarın da susmayacağız. Endülüs’ün başı 
dara düştüğünde elinden tutan biz olduk. 
Endülüs’ten Museviler kovulduğunda on-
lara kucak açan, yurt gösteren biz olduk.

Ta Açe Sumatra’ya yardım gönderen, 
Afrika içlerine kadar ulaşan, Avrupa’nın 
mazlumlarını koruyan, kollayan biz ol-
duk, ecdadımız oldu. Biz, dünya mazlum-
larını kendimize dert edindiğimiz için 
büyük bir ülkeyiz, o mazlumların acısını 
yüreğimizde hissettiğimiz için büyük bir 
milletiz. Üstelik biz, birilerinin yaptığı 
gibi, kendinden olana sahip çıkan, ken-
dinden olmayana sırtını dönen bir millet 
de değiliz.

Dili, dini, mezhebi, derisinin rengi ne 
olursa olsun, her can candır. Bizim nezdi-
mizde her can, yaradandan dolayı sevil-
meyi, hürmet gösterilmeyi hak etmiştir. 
Mısır diyorsak, işte bu temel ilkeden 
dolayı diyoruz. Suriye, Filistin diyorsak, 
işte insana verdiğimiz değerden dolayı 
diyoruz.
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Bugün hem Türkiye’de, hem dünyada, 
Mısır’a karşı sessiz kalanlar, lafı eveleyip 
geveleyenler, lafı dolandıranlar, yarın 
tarih karşısında mahcup olacaklar. Hem 
Türkiye’de, hem dünyada, Suriye’ye karşı 
kayıtsız kalanlar, gelecek nesiller karşısın-
da mahcup olacaklar.

Ama Türkiye olarak biz mahcup olmaya-
cağız. Suriyeli kardeşlerimizin de, Mısırlı 
kardeşlerimizin de yüzüne bakacak, onlarla 
kucaklaşacak, onlarla hep birlikte geleceğe 
yürümeye devam edeceğiz. Büyük devlet, 
içine kapanan devlet değildir.

Etrafına surlar ören, etrafına duvarlar ören, 
konjonktüre göre, dengelere göre hareket 
eden devlet, büyük devlet değildir. Büyük 
devlet, rüzgara göre yön değiştiren, gün-
demi belirlenen değil, gündem belirleyen 
devlettir.

Türkiye de işte böyle büyük bir devlettir. 76 
milyon, hep birlikte, işte bu özgüvene sahip 
olacağız. Biz geçmişte işte bu şekilde başar-
dık, bugün aynı şekilde yapıyoruz, inşallah 
gelecekte de daha iyisini ortaya koyacağız. 
Biz, ayrıştıranlardan olmadık ve olmaya-
cağız. Biz farklılıklara vurgu yapanlardan 
değil, ortaklıklara vurgu yapanlardanız.

Burada bir kez daha tekrar ediyorum… 
Türkiye’nin sahibi, şu kesim, bu kesim de-
ğil; 76 milyonun her bir ferdidir. Hepimiz, 
ayrımsız, ayrıcalıksız, istisnasız ve imtiyaz-
sız, bu ülkenin sahipleriyiz. Diller farklı 
olabilir… Dinler, mezhepler farklı olabilir… 
Yaşam tarzları birbirinden farklı olabilir… 

Bütün bu farklılıklar, bizim en büyük zen-
ginliğimizdir.

Herkes bire bir birbirinin aynı olsaydı, 
Türkiye ilerleyemeyen, tekamül edemeyen 
bir ülke olurdu. Bugüne kadar farklılıkları-
mızı bir zenginlik olarak gördük, bundan 
sonra da öyle görecek, öyle ilerleyeceğiz. 
Demokrasi, farklılıkları bir arada tutmak 
için vardır. Hukuk, herkesin yaşam tarzını 
garanti altına almak için vardır. Seçimler, 
insanlara tercih özgürlüğü sunmak adına 
vardır.

Türkiye demokratik bir ülkedir, bir hukuk 
devletidir, seçimlerin özgürce ve vaktinde 
yapıldığı bir ülkedir. Demokrasinin, hu-
kukun, sandığın dışında çözüm arayanlar, 
açık söylüyorum, bu ülkeye kastetmiş, bu 
ülkenin birliğine, bu ülkenin geleceğine 
kastetmiş çevrelerdir. Türkiye’deki her 
müdahale, demokrasiyi rafa kaldırmıştır, 
millî iradeyi katletmiştir, özgürlükleri sı-
nırlandırmış, yetkiyi imtiyazlı kesimlere 
devretmiştir.

Türkiye’deki her müdahale, ekonomiyi 
kalbinden bıçaklamış, insanların geleceği-
ni söndürmüştür. Sandık dışında, hukuk 
dışında, demokrasi dışında her yol gayri 
meşrudur ve sadece imtiyazlılara, sadece 
seçkinlere, sadece Türkiye düşmanlarına 
koz verir.

Bizim ülke olarak, millet olarak, çok derin 
bir demokrasi tecrübemiz var. Her mese-
leyi konuşarak çözebiliriz. Her meseleyi, 
uzlaşarak, diyalogla çözebiliriz. Hiçbir 
meselede, şiddet, bir çözüm yolu asla ola-
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maz. Ne terör, ne dağa çıkmak, ne sokağa 
dökülmek, polise taş atmak, Molotof at-
mak, silah doğrultmak, sorunların çözümü 
olmadı ve olamaz.

Ne meselemiz varsa, konuşacak, uzlaşacak, 
siyaset zemininde, hukuk ve demokrasi ze-
mininde sonuca bağlayacağız. Türkiye’nin 
hiçbir meselesi çözümsüz değildir… Bazı 
meseleler yavaş çözülüyor olabilir… Bazı 
meseleler, şiddet sarmalına takılıyor ola-
bilir… Bunlardan dolayı umutsuz değiliz, 
kimse de umutsuz olmasın…

Terör meselesini çözdük, çözüyoruz. İnkar, 
ret ve asimilasyon politikalarına son ver-
dik; bunların açtığı yaraları da inşallah ta-
mir ederiz. Alevi vatandaşlarımızın sorun-
larıyla ilgili çok adımlar attık, yenilerini de 
atarız, atıyoruz. Azınlıklarla ilgili önemli 
adımlar attık, inşallah çok daha fazlasını 
da yaparız.

Bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiç-
bir sorun yok. Bakın 10 yıl önce hayal gibi 
görünen nice mesele, şu anda Türkiye’nin 
gündeminde bile değil. 10 yıl önce var 
olmayan nice özgürlük şu anda tam mana-
sıyla kullanılıyor. 10 yıl önce yasak olanlar 
unutuldu. 10 yıl önce var olan kısıtlamalar 
unutuldu. Bugün var olan sorunları da aşa-
rız ve inşallah, Allah’ın izniyle, milletimi-
zin basiretiyle, desteğiyle, onları da aşarız 
ve aşacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Demokrasiye saygı, seçim sonuçlarına da 
saygı göstermeyi etmeyi gerektirir. De-

mokrasiye güven, bir sonraki seçimleri 
beklemeyi gerektirir. Kimin ne meselesi 
varsa, bunu sokakta değil, bunu şiddetle 
ve silahla değil, bunu, başkalarını rahatsız 
ederek, başkalarını linç ederek, zarar vere-
rek değil, demokratik çerçevede çözmesini 
beklemek hakkımızdır.

Nasıl ki bu ülke 76 milyonun ülkesiyse, 
nasıl ki bu ülkenin sahibi 76 milyonun 
her bir ferdiyse, bu Hükümet de, 76 milyo-
nun hükümetidir. Herkesin yaşam tarzına 
saygılıyız; sadece saygılı değil, herkesin 
yaşam tarzının teminatı biziz. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olduğum andan 
itibaren, yaşam tarzlarına müdahale ede-
ceğimiz yönünde niyet okumaları yapıldı, 
tahrikler yapıldı.

Aradan 19 yıl geçti… Hiç kimsenin yedi-
ğine, içtiğine, giyim, kuşamına, inancını 
yaşamasına karışmadık, karışılmasına da 
izin vermedik. Tam tersine, yaşam tarzları 
üzerindeki baskıları kaldıran biz olduk. 
Yaşam tarzları konusunda hiç kimsenin 
hiçbir kaygısı olmasın. Ne Alevi’nin, ne 
Sünni’nin, ne modernin, ne gelenekselin, 
yaşam tarzlarıyla ilgili hiçbir endişesi ol-
masın.

Hukuk ve demokrasi, yaşam tarzlarının te-
minatıdır. Hukuku güçlendirerek, demok-
rasiyi daha ileri standartlara kavuşturarak, 
birbirimize saygı ve hoşgörü içinde yaşaya-
bileceğimiz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz. Varsın birileri, insanların yaşam 
tarzlarını aşağılasın. Varsın birileri, insan-
ları makarnacı, kömürcü diye aşağılasın. 
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Varsın birileri, ölümleri dahi kendi çıkarla-
rına alet etsin.

Onlar her zaman kaybettiler, her zaman da 
kaybedecekler. Onlar bugüne kadar millet-
ten teveccüh görmediler, bundan sonra da 
göremeyecekler. Biz bir olacağız, beraber 
olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye 
olacağız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bu mübarek Ramazan akşamında, 
Rabbim’den, ülkemizi, milletimizi muhafa-
za etmesini, birlik, dirlik ve kardeşlik için-
de koruyup gözetmesini niyaz ediyorum.

Allah’a ,  tüm mazlumlara ,  tüm mağ -
durlara, özellikle Suriye’nin, Filistin’in, 
Myanmar’ın, Somali’nin, Mısır’ın mazlum-
larına dayanma sabrı vermesini, onları bir 
an önce barışa, felaha, refaha eriştirmesi 
için dua ediyorum. Sizlerin, yaklaşmakta 
olan bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi, Ra-
mazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular, AK Parti İstanbul 
İl Teşkilatımızın çok değerli mensupları, 
değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum…

Ramazan Bayramı’nın, sizler için, tüm İs-
tanbul ve tüm Türkiye için, İslam alemi ve 
insanlık için kutlu ve mübarek olmasını; 
barışa, huzura, kardeşlik ve dayanışma-
ya vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum. Bizi, bir kez daha Ramazan-ı 
Şerif ’in bereketiyle, Kadir Gecesi’nin ulvi-
yetiyle buluşturan; ardından bizi bir kez 

AK Parti Istanbul Il Teşkilatı ile 
Bayramlaşma

İstanbul | 8 Ağustos 2013
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daha Bayram’a eriştiren Allah’a hamde-
diyor; hep birlikte nice Ramazanlar, nice 
Bayramlar görebilmeyi bizlere nasip etme-
si için dua ediyorum.

Bu güzel bayram gününde, vatanı için, 
bayrağı için, milleti için toprağa düşmüş 
tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
yadediyorum; gazilerimizden Rahmet-i 
Rahman’a kavuşanlara minnet duygu-
larımızı sunarken; yaşayan gazilerimize 
hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum.

Bayram, kuşkusuz en çok da çocuklar için 
bayramdır… Bayram, çocuklar tebessüm 
edince, çocuklar sevinince, çocuk cıvıltıla-
rı semayı kaplayınca en güzel bayramdır. 
Ülkemizin tüm çocuklarının, dünyanın 
tüm çocuklarının Ramazan Bayramı’nı 
bugün özellikle tebrik ediyorum…

Yeni elbiselerini giymiş, kapı kapı do-
laşıp şeker toplayan, parklarda, oyun 
bahçelerinde doyasıya eğlenen, o minik 
kalpleriyle bayramın hiç bitmemesini 
isteyen çocuklarımıza buradan selamla-
rımı gönderiyor, ben de onların o minik 
ellerinden öpüyor, hayatları boyunca her 
günün bayram gibi olmasını yürekten 
arzu ediyorum.

Anne babalardan, çocuklarının bayramı 
bayram gibi yaşayabilmeleri için özellikle 
bugün onlara ayrıca bir ihtimam göster-
melerini rica ediyorum. Bu anlamlı gün-
de, anne babası olmayan, yetim, öksüz, 
mazlum ve mağdur çocukları özellikle 
hatırlamanızı, onlara bayramın sıcaklığı-
nı özellikle hissettirmenizi sizlerden, tüm 

teşkilatımızdan, tüm vatandaşlarımızdan 
rica ediyorum.

Elbette, çocuklar kadar, yaşlılar da bayramı 
hissetmeyi en çok hakedenler arasında-
lar. Başta kendi aile büyüklerimiz olmak 
üzere, gözleri yollarda, kulakları kapı zille-
rinde, telefon zillerinde olan tüm yaşlıları 
bugün sevindirmenizi, onları mutlu ve 
bahtiyar etmenizi arzuluyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bayram, kardeşliktir. Bayram, dayanışma-
dır, barışmadır, helalleşmedir. Bugün, kar-
deşlik hukukunun tüm gereklerinin yerine 
getirilmesini, dayanışmanın her boyutuyla 
yüceltilmesini, dargınların barışmasını, 
helalleşmesini yürekten temenni ediyoruz. 
Müslümanlar, tüm insanlarla aralarındaki 
dünyevi meseleleri, ahirete taşımadan, 
burada çözmekle, burada helalleşmekle 
mükelleftirler.

Hiçbir mesele çözümsüz değildir. Özellikle 
dargınlıkların, bu güzel günde, bu anlamlı 
bayram gününde son bulmasını, kalıcı bir 
helalleşmenin gerçekleşmesini, dostlu-
ğun, muhabbetin, kardeşliğin hiç yıpran-
mayacak şekilde tesis edilmesini kalpten 
arzuluyoruz. Bir yönüyle baktığınızda, her 
birimiz, 3 günlük dünyada, saman alevi 
gibi yanıp geçen bir hayatı, göz açıp kapa-
nıncaya kadar tükenen bir ömrü yaşıyoruz.

Bu kısacık hayatı, kalp kırarak değil, 
kalpler yaparak, gönülleri inciterek değil, 
gönülleri fethederek geçirmek, hepimizin 
asli hedefi, asli ideali olmalı. Zira geride 
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kalan, kazanılmış kalpler, fethedilmiş 
gönüller olacaktır. Geride kalan, miras bı-
raktığınız eserler, ülkeye, millete, insanlığa 
kazandırdığınız hizmetler olacaktır.

Bu dünyadan göçüp gittiğimizde, arkamız-
dan bir çift güzel sözün söylenmesi, bir kez 
olsun “Allah ondan razı olsun” denilmesi, 
inanın, en büyük kazancımız olacaktır. 
Her meselemizde, her işimizde, attığımız 
her adımda, gönüller kazanmak, hayır du-
aları kazanmak; bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da bizim ayırt edici vasfımız 
olmalıdır ve olacaktır.

Ülkenin idaresinde, özellikle de siyasette, 
artık farklı bir dilin, farklı bir üslubun, ya-
pıcı, olumlu, birleştiren, bütünleştiren bir 
tavrın hakim olmasını biz her zaman iste-
dik, bunun gereğini yaptık, bundan sonra 
da gereğini yapmaya devam edeceğiz.

Ramazan ayı boyunca, katıldığımız iftar-
larda, yaptığımız açılışlarda her fırsatta ifa-
de ettim… Sevgili kardeşlerim; 76 milyon, 
bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, hep 
birlikte Türkiye’yiz… Bugün, bu güzel bay-
ram gününde bir kez daha altını çizerek 
ifade ediyorum: Türkiye’nin sahibi, 76 mil-
yonun tamamıdır. Etnik kökeni, dili, dini, 
mezhebi, fikirleri, dünya tasavvuru her ne 
olursa olsun; bu vatan toprakları üzerinde, 
ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, herkes 
birdir, beraberdir, herkes bu ülkenin birin-
ci sınıf vatandaşıdır.

Bakınız, bugün yaşadığımız, bugün idrak 
ettiğimiz bayram bizim nasıl bir, beraber 
ve kardeş olduğumuzun en güzel ispatı, en 

müşahhas, en somut delilidir. Bu bayram, 
sadece birilerinin, sadece bir kesimin bay-
ramı değil… Bu bayram, etnik kökeni, inan-
cı, mezhebi her ne olursa olsun, Türkiye’de 
yaşayan herkesin bayramıdır, herkesin bir 
şekilde hissettiği bir bayramdır.

Bu ülkenin Müslümanları kadar, inanı-
yorum ki bu ülkenin Hristiyanları, Muse-
vileri de bugün bu bayramın coşkusunu 
ve heyecanını hissediyorlar. Bu ülkenin 
Sünnileri kadar, Alevileri de aynı bayramı 
idrak ediyor, aynı ortak sevinci yaşıyorlar. 
Ramazan bizleri nasıl ortak bir atmosfer-
de bir araya getirdiyse, bayram bugün na-
sıl hepimize ortak bir sevinci yaşattıysa, 
her gün, her hafta, her ay, her yıl, bizim 
bu ortaklığı yaşatmamız, yüceltmemiz, 
güçlendirmemiz gerekiyor.

İnanın, bu topraklar üzerinde her gü-
nümüzü bir bayrama çevirebilir, her 
günümüzü bir bayram atmosferinde, bir 
bayram coşkusunda yaşayabiliriz. Allah’a 
çok şükür, bunu başaracak bir medeniyet 
birikimine, bunu başaracak bir ortak tari-
he, ortak geleceğe sahibiz. Farklılıkların 
değil, ortak noktaların, ortak değerlerin, 
ortak hissiyatın öne çıktığı bir iklimi inşa 
edip, ortak bir geleceğe yürümek hepimi-
zin elindedir.

Elbette her insan, yek diğerinden farklı 
yaratılmıştır. İki kardeş bile tıpa tıp bir-
birlerine benzemez. Etnik kökenlerimiz 
farklı olabilir… Ana dillerimiz farklı ola-
bilir… İnançlarımız, mezheplerimiz farklı 
olabilir… Sorunların çözümüne yönelik 
fikirlerimiz, metotlarımız, üslup ve yön-
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temlerimiz farklı olabilir. Yaşam tarzları-
mız, hassasiyetlerimiz de farklı olabilir.

Ancak, karşılıklı saygı ve hoşgörü, bütün 
bu farklılıkları kendi içinde eritecek, kendi 
içinde birleştirecek, bütünleştirecek bir 
güce sahiptir. Birbirimize önce insan na-
zarıyla baktığımızda, karşımızda sadece 
insan görürüz. Yunus Emre’nin sözü işte 
bunun için çok değerlidir, çok anlamlıdır… 
“Yaradılanı severim, yaradandan ötürü.” 
Birbirimizi böyle seveceğiz, birbirimizi Al-
lah için seveceğiz, birbirimizi, insan oldu-
ğumuz için seveceğiz. Birbirimize kibirle 
değil, tevazuyla yaklaşacağız…

Şeytan, Allah Teala’ya şunu söylemişti: 
“İnsanı topraktan yarattın, beni ise ateşten 
yarattın. Öyle ise ben üstünüm, ben secde 
etmem” demişti. İşte o andan itibaren, 
asabiyet, yani köklerine, kökenlerine, aidi-
yetlerine nispetle kibir taslamak, üstünlük 
taslamak şeytandandır. Birbirimize, öfkey-
le değil, merhametle muamele edeceğiz. 
Birbirimize, hoşgörüsüzlükle değil, hoşgö-
rüyle yaklaşacağız.

Birbirimizin farklılıklarını, değerlerini, 
yaşam tarzlarını aşağılayarak değil, saygı 
duyarak geleceğe yürüyeceğiz. Bu ülkede 
herkesin özgür, güven ve güvenlik için-
de, yaşam tarzları teminat altına alınmış 
biçimde, ortak değerler ve ortak idealler 
çerçevesinde yaşamasını sağlamaya devam 
edeceğiz. Hiç kimsenin kimseyi aşağıla-
madığı, kimsenin kimseyi horlamadığı, 
kimsenin diğerine üstünlük taslamadığı 
bir ortak zemini inşa etmeyi sürdüreceğiz.

76 milyonun özgürlükleri, 76 milyonun 
değerleri, özellikle de yaşam tarzları, her 
zaman bizim teminatımız altında oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğımdan bugüne kadar, hiç kimsenin yaşam 
tarzına, inançlarına, değerlerine müdahale 
edilmesine göz yummadık; her zaman 
özgürlükleri savunduk, demokrasiyi sa-
vunduk, hoşgörüyü savunduk. Biz, kendi-
mizi başkalarına göre farklı bir konumda 
görmedik. Bir kesimin, bir kitlenin, bir 
grubun da, kendisini farklı bir yerde, üstün 
bir konumda görmesine asla rıza göster-
medik.

Biz nasıl ki başkalarının yaşam tarzlarına 
saygı duyuyorsak, başkaları da hem bize 
karşı, hem 76 milyona karşı, aynı hissiyatı, 
aynı duyarlılığı taşımak zorundadır. Biri 
çıkar da “Ben üstünüm, ben bu ülkenin 
sahibiyim, ben hukukun üzerindeyim, ben 
seçkinim, elitim” derse, bunu başkalarına 
dayatma girişiminin içine girerse, orada 
özgürlük ortadan kalkar, orada saygı or-
tadan kalkar, birlik, beraberlik ortadan 
kalkar.

Bizi bir arada tutan, vatanımızdır, bayra-
ğımızdır, şehitlerimizdir, ortak değerleri-
mizdir, hukuktur. Vatanımızı, bayrağımızı, 
şehitlerimizi, ortak değerlerimizi ve huku-
ku incitmeden, onları çiğnemeden, onları 
itibarsızlaştırmadan ancak ve ancak ortak 
bir geleceği inşa edebiliriz. Bugün, bu gü-
zel bayram gününde, tüm vatandaşlarım-
dan bir kez daha, birbirine karşı saygıyı, 
hoşgörüyü, anlayışı yüceltmelerini rica 
ediyorum. Özellikle siyasi partilerimiz-
den, sivil toplum örgütlerimizden, kanaat 
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önderlerimizden, medyamızdan, artık 
farklı bir dille, farklı bir üslupla, bu ülkede 
kardeşliği daha da yüceltecek, birliğimizi 
daha da güçlendirecek, büyük Türkiye 
idealine bizi daha da yaklaştıracak yeni bir 
tavır beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Biz, parti olarak, teşkilat olarak, bugüne 
kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da 
yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, bir-
leştirici olmaya devam edeceğiz. Kibri, 
hoşgörüsüzlüğü, tahkiri, kırıcılığı bugüne 
kadar yanımıza yaklaştırmadık, bundan 
sonra da yaklaştırmayacağız. AK Parti, 76 
milyona bir ve beraber bakan bir anlayışla 
kurulmuş, yoluna böyle devam etmiştir. 
76 milyonun partisi olmaya, 76 milyonu 
bir ve beraber olarak kucaklamaya devam 
edeceğiz.

Hükümet olarak da, 76 milyonun ema-
netini üzerimizde taşımanın bilinciyle, 
Türkiye’nin her karışına, Türkiye’nin her 
bir ferdine hizmet götürmeye, eserler üret-
meye devam edeceğiz. Milletimiz bizlere 3 
Kasım 2002’de bir emanet yükledi, bir so-
rumluluk yükledi. Millet, bizden bu ema-
neti alana kadar, o emanete sahip çıkmaya, 
o sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye 
devam edeceğiz. Kırmadan, dökmeden, ay-
rıştırmadan, tam tersine gönüller kazana-
rak, gönüller fethederek, inşallah ülkemizi 
çok daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte 
taşıyacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Bu bayram gününde, dünyanın her yerin-
deki mazlumları, mağdurları, yoksulları 

özellikle hatırlamanızı, dualarınızda onları 
özellikle yad etmenizi sizlerden rica edi-
yorum… Maalesef, dünyanın farklı yerle-
rinde, farklı ülkelerinde, Ramazan’ı buruk 
karşılayan, Ramazan’ı büyük acılarla ya-
şayan, Bayram’a da aynı buruklukla giren 
kardeşlerimiz, dostlarımız var.

Bizler, tarihimiz gereği, ecdadımızın ve 
medeniyetimizin bizlere mirası gereği, 
dünyanın tüm mazlumlarının, tüm yok-
sullarının acı ve kederini yüreklerimizde 
hisseden bir milletiz. Aynı şekilde, bayram 
coşkumuzu, bayram sevincimizi o insan-
lara, kardeşlerimize, dostlarımıza hisset-
tirmek, bayramda onları özellikle hatırla-
mak, bizim boynumuzun borcudur.

Somali’deki kardeşlerimiz ne yazık ki bay-
rama yine yokluk ve yoksulluk içinde eriş-
tiler. Myanmar’daki kardeşlerimiz, bu bay-
ramı da buruk karşıladılar. Afganistan’da, 
Irak’ta, Filistin’de, özellikle Gazze’de 
kardeşlerimiz bayrama boyunları bükük, 
mahzun girdiler. Suriye’deki kardeşleri-
miz, Ramazan ayında dahi devam eden 
toplu katliamlara maruz kaldılar, kan ve 
göz yaşıyla yoğrulmuş bir bayrama adım 
attılar. Suriye’de, Ramazan’ın kutsiyetini 
dahi ayakları altında çiğneyen bir zihniyet, 
oruçlu insanları, evinde iftarı, sahuru bek-
leyen insanları, masum çocukları, masum 
kadınları katletmeyi sürdürdü.

Kerbela’da, Hazreti Hüseyin, Muharrem 
Orucu’nu tutarken, oruçlu olarak katle-
dilmişti… Suriye’de, aynı şekilde, binler-
ce insan, Ramazan ourucunu tutarken, 
Ramazan’ın huzurunu hissetmeye çalışır-
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ken alçakça katledildi. Buradan, Suriyeli 
kardeşlerimizin Ramazan Bayramlarını 
özellikle tebrik ediyorum… Bayramın, 
Suriye’de kalıcı barış, huzur, aydınlık bir 
geleceğe vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Başta ülkemizde olmak üzere, farklı ül-
kelere sığınmış, sabır ve tahammül için-
de ülkelerinin özgürlüğü için dua eden 
tüm Suriyeli mülteci kardeşlerimizin 
de bayramlarını tebrik ediyor, onlara da 
Rabbim’den tahammül gücü niyaz ediyo-
rum. Ramazan ayını kan ve gözyaşıyla geçi-
ren, bayrama da buruk giren Mısır’a, Mısır 
halkına da buradan selamlarımızı iletiyor, 
onların da bayramlarını tebrik ediyorum.

Mısır, demokrasiye ve halka yapılan darbe 
karşısında Ramazan ayı boyunca gerçekten 
çok kutlu, çok anlamlı bir duruş sergiledi. 
Başta Adeviyye olmak üzere, Mısır’ın bir 
çok meydanında kardeşlerimiz meydan-
da imsak ettiler, meydanda oruç tuttular, 
meydanda iftar ettiler. Şiddete asla prim 
vermediler. Provokasyonlara gelmediler. 
Haklı davalarını gölgeleyecek hiçbir tavır 
sergilemediler. Üzerlerine kurşun yağdığı, 
üzerlerine mübarek Ramazan ayında ölüm 
yağdığı halde, birlikten, kardeşlikten, daya-
nışmadan ve haklı mücadeleden asla geri 
adım atmadılar.

Haklı olmanın verdiği güçle, hakkı savun-
dular, dünya tarihine yazılacak bir hak mü-
cadelesine imzalarını attılar. Bu bayram 
gününde şunu özellikle hatırlatmak isti-
yorum… Mısır halkı, asla yalnız değildir. 
Birileri Mısır’daki haksızlığı görmeyebilir. 

Birileri Mısır’da yaşanan zulmü, Mısır’da-
ki katliamları görmezden gelebilir. Birileri, 
Mısır’daki darbeye darbe demekten bile 
imtina edebilir.

Biz Mısır’daki kardeşlerimizi görüyor, 
onların acısını yüreğimizde hissediyor, on-
ların haklı mücadelesini gönülden destek-
liyoruz. İnanıyorum ki tüm Müslümanlar, 
dünya üzerindeki vicdan sahibi tüm insan-
lar da Mısır’ın haklı mücadelesini görüyor 
ve Mısır’a gıptayla bakıyorlar. Bu Ramazan 
Bayramı’nda, tüm Müslümanların duası-
nın Mısır’daki kardeşlerimizle olduğunu 
biliyorum. Mısır’ın da bir an önce bu acı-
ları geride bırakmasını, huzur ve esenliğe 
kavuşmasını yürekten temenni ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim, değerli İstanbul-
lular…

Ramazan Bayramı’na, çalışanlarımızı 
yakından ilgilendiren çok güzel müjde-
lerle girdik… Biliyorsunuz, 2010 yılında 
yapılan Halkoylamasıyla, memurlarımıza 
Toplu İş Sözleşmesi yapabilme hakkını 
kazandırmıştık. Memurlarımızı temsil 
eden sendikalarla yapılan toplu görüşme-
lerin ardından, 2014 ve 2015 yılına ilişkin 
düzenlemelerde anlaşmaya varıldı, dün 
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
müjdeleri açıkladı.

Öncelikle, 2014 yılı için, tüm memurları-
mızın taban aylıklarında 175 lira iyileştir-
me yaptık. 2 milyon 600 bin çalışan memu-
rumuzun ücretlerinde, net olarak, 123 lira 
artış yapıyoruz. Az maaş alan da, çok maaş 
alan da aynı artıştan yararlanacak ve böy-
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lece maaşlar arasındaki makas da daha bir 
daralmış olacak. Taban aylıktaki bu artış, 
emeklilerimizin maaşlarına da yansıyor. 
Bu düzenlemeyle, 2014 yılından itibaren, 
1 milyon 900 bin memur emeklimizin ma-
aşlarına net 140 lira artış yaptık.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda, 
öğretmenlerimize de güzel bir müjde ver-
dik. Öğretmenlerimizin eğitim öğretim 
tazminatlarını, 2014 yılının ilk yarısında 
75 lira, ikinci yarısında 75 lira olmak üze-
re, toplam 150 lira artırdık. Taban aylıktaki 
artışı da eklediğinizde, öğretmenlerimizin 
maaşları 2014 yılında net olarak yaklaşık 
273 lira artmış olacak.

Üçüncü bir müjdeyi de 4/C’li personeli-
mize verdik. 4/C kapsamında çalışanların 
ücretlerini, 2014 yılı için yaklaşık yüzde 
40 oranında artırdık. İlkokul mezunu bir 
4/C’linin maaşı 1.033’ liraydı… Yeni ücreti 
1.286 lira olacak, Buna aile yardımı da 
eklendiğinde, yeni ücret 1.495 lira olacak. 
Artış oranı yüzde 42… Üniversite mezunu 
bir 4/C’li 1.275 lira maaş alıyordu; onun 
da yeni ücreti 1.507 lira olacak. Aile yar-
dımıyla birlikte yeni ücret 1.716 lira. Artış 
oranı yüzde 35… 2015 yılında da memur-
larımızın maaşları yüzde 3 artı 3 şeklinde 
artacak. Enflasyonun yüksek olması duru-
munda da aradaki fark ödenecek.

Bayramın hemen öncesinde verdiğimiz bu 
müjdelerin, yaptığımız bu düzenlemelerin, 
çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bir kez daha, sizlerin, tüm teşkilatımızın, 
aziz milletimizin ve İslam Dünyasının Ra-
mazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyo-

rum. Bayram’ın umutlarımızı artırmasını, 
gönülleri ferahlatmasını, daha huzurlu, 
barış içinde, daha yaşanabilir bir dünyaya 
kapı aralamasını Rabbim’den niyaz ediyo-
rum.

Hep birlikte nice bayramlara erişmek te-
mennisiyle, sizleri Allah’a emanet ediyor, 
sevdiklerinizle, ailelerinizle güzel bir bay-
ram geçirmenizi diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın çok de-
ğerli mensupları, değerli yol arkadaşlarım, 
sevgili gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasi-
miz için hayırlara vesile olmasını Rabbim-

den niyaz ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, geçen hafta idrak ettiğimiz AK 
Parti’nin 12’inci Kuruluş Yıldönümü’nün, 
ülkemiz, milletimiz, tüm teşkilatımız için 
kutlu olmasını, hayırlı olmasını diliyorum.

Allah’a hamdolsun, 12 yılı, hizmetlerle, 
eserlerle; Türkiye’ye, aziz milletimize, de-
mokrasimize yaptığımız tarihî nitelikteki 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 20 Ağustos 2013
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katkılarla, yani alnımızın akıyla geride 
bıraktık. Bize, millete hizmet etme, bu aziz 
milletin hizmetkarı olma bahtiyarlığını 
bahşeden Allah’a sonsuz hamdu senalar 
ediyoruz.

Kurulduğu günden itibaren desteğini, 
teveccühünü, hayır dualarını bizlerden 
eksik etmeyen, her seçimde bize olan iti-
madını artırarak tazeleyen milletimize, 76 
milyonun her bir ferdine şükranlarımızı 
sunuyoruz. Rabbim inşallah bizlere daha 
nice on yıllar bu milletin hizmetkarı ol-
mayı nasip etsin, son nefesimize kadar, 
alnımızın akıyla ülkemiz, milletimiz ve 
insanlık için çalışmayı bizlere mukadder 
eylesin diye dua ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti’nin 4’üncü büyük kongresinde 
etraflıca ifade ettiğim bir hususu, önemine 
ve güncelliğine binaen, burada tekrar hatır-
latmakta fayda görüyorum. AK Parti 12 ya-
şına ulaştı; elbette, bir siyasi parti için 12 yıl 
çok uzun bir süre değildir. Partimiz her ne 
kadar 12 yaşında olsa da, şunu bilmenizi is-
terim ki, hareketimiz, davamız, meselemiz, 
12 yıla değil, binlerce yıla sari bir sürecin 
devamıdır.

Her fırsatta ifade ediyorum: AK Parti, Sel-
çuklu Çınarı’nın, Osmanlı Çınarı’nın, Cum-
huriyet Çınarı’nın, yani kökü çok derinlerde 
olan, dallarıyla tüm dünyayı kucaklayan o 
ulu çınarın gövdesinden gıdasını alan bir 
partidir. Hani Yunus diyor ya: “Ete kemi-
ğe büründüm / Yunus diye göründüm…” 
Evet… AK Parti, 12 yıl önce, 14 Ağustos 

2001’de, çok köklü, çok kadim bir davanın 
tezahürü olarak, AK Parti ismiyle görüne-
rek ortaya çıkmış bir harekettir.

İşte bunun için kendimize ve ülkemize 3 
önemli tarih, 3 önemli yıldönümü, 3 önemli 
hedef belirledik. 2023 dedik… Cumhuriyet 
çınarımızın 100’üncü Kuruluş Yıldönü-
münü bir hedef olarak önümüze koyduk. 
2053 dedik… Osmanlı Cihan Devleti’nin 
İstanbul’u fethinin 600’üncü Yıldönümünü 
bir hedef olarak önümüze koyduk. 2071 de-
dik… Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın, 
Malazgirt’teki büyük zaferinin Bininci Yıl-
dönümünü Türkiye için bir hedef olarak 
belirledik.

Üstad Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi, 
ağaçlar nasıl kökleriyle yaşar, kökleriyle 
ayakta kalırlarsa, insanlar da, milletler de, 
devletler de kökleriyle yaşar, kökleriyle 
ayakta kalırlar. Kökü olmayan ağaç, hafif 
bir rüzgarda savrulur gider. Kökü olmayan 
ağaç, esen her yelle yerlere eğilir. Bir çınar 
ise, kökünden aldığı güçle, kökünden aldığı 
ilhamla, rüzgarlara, fırtınalara, yağmurlara, 
boranlara direnir, dim dik ayakta kalır. İşte 
AK Parti de, tıpkı Türkiye gibi, tıpkı Türkiye 
Cumhuriyeti gibi, o derin köklerinden, o ka-
dim tarihinden güç alarak, Allah’ın izniyle 
eğilmeden, savrulmadan, fırtınalara, boran-
lara boyun eğmeden, büyük bir kararlılıkla 
geleceğe yürümeye devam edecektir.

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım…

12 yıl önce, AK Parti olarak tezahür etmiş 
olan kadim hareket, Türkiye ve içinde 
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bulunduğumuz coğrafya için son derece 
önemli, son derece ibretlik bir sürecin için-
den geçmiş ve bugünlere ulaşmıştır. Gerek 
12 yıllık tarihimiz, gerek gıdasını aldığı-
mız, beslendiğimiz o kadim hareket ince-
lendiğinde, on yıllar boyunca devam eden, 
sabırla, metanetle, dirayetle, adeta ilmek 
ilmek işlenmiş bir hareketin, bir davanın 
varlığı çok daha net olarak görülecektir.

AK Parti’yi diğerlerinden farklı kılan çok 
sayıda özelliği olduğunu hepimiz çok iyi 
biliyor, hepimiz zaten bunun içinde yaşı-
yoruz. AK Parti, sırtını statükoya dayamış 
bir parti, böyle bir dava, böyle bir hareket 
değildir. AK Parti, gücünü, yetkisini, mev-
cudiyetinin sırrını, belli güç odaklarından, 
belli çevrelerden devşirmiş bir parti değil-
dir. AK Parti, dengeleri gözeterek, konjonk-
türü okuyarak, fırsatları değerlendirerek 
değil; daha en başından itibaren Hakk’a 
inanarak, millete inanarak, bu inançtan 
zerre kadar taviz vermeyerek bugünlere 
ulaşmış bir partidir.

Şunu buradan tüm teşkilatımıza tekraren 
hatırlatmak istiyorum… Biz bu yola çıkar-
ken, belli makamlara ulaşmak hırsıyla, 
böyle bir arzuyla çıkmadık. Biz bu yola 
çıkarken, “Her ne olursa olsun, iktidar 
bizim olsun” anlayışıyla, böyle fırsatçı bir 
yaklaşımla çıkmadık. Hiçbir zaman “Her 
yol mübah” demedik. Hiçbir zaman, “Her 
metod meşrudur” anlayışına teslim olma-
dık. Biz zafere değil, hedefe değil; o zafere, 
o hedefe giden yola inanmış bir kadroyuz.

Hedefe ulaşmak, zafere nail olmak, men-
zile varmak, sadece ve sadece Allah’ın tak-

diridir. Önemli olan, o yolda, sapmadan, 
tuzaklara düşmeden, aldanmadan ve al-
datmadan ilerleyebilmektir. Yolun önemi-
ni unutanlar, yol arkadaşlarının önemini 
unutanlar, her ne vesileyle, her ne vasıtayla 
olursa olsun kestirmeden menzile varmak 
isteyenler, o menzile varsalar da orada 
tutunamazlar. Hedefe kilitlenip, her yolu 
meşru görenler, zafer kazandık sansalar da 
aslında hezimetten başka hiçbir şey elde 
edemezler.

Eğer siz, menzile giden doğru yolu bulur, o 
yolda doğru yol arkadaşlarıyla, dosdoğru 
ilerlerseniz, menzile ulaşmak mukadder 
olacak, gerçek bir zafer nasip olacaktır. 
Sabır yoksa, zafer de yoktur… Sabreden 
için, zafer mukadderdir. İşte bu hareket, 
AK Parti’nin içinden geldiği, misyonunu 
yüklendiği hareket, altını çizerek ifade edi-
yorum, en başta sabrı kendisine yol azığı 
edinmiş bir harekettir.

Biz, şairin de en güzel şekilde ifade ettiği 
gibi, “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer 
olduğuna” gönülden iman ettik… Biz, “Ne 
yapsalar boş” dedik… “Göklerden gelen bir 
karar vardır” dedik… Tarih boyunca nice 
engellerle karşılaştık… Nice sıkıntılar yaşa-
dık, nice yaralar aldık, büyük tahribatlara 
maruz kaldık. Ama hiçbir zaman vazgeç-
medik. Hiçbir zaman yılgınlık içinde, yeis 
içinde, umutsuzluk içinde olmadık.

İlkelerimizden hiçbir zaman taviz verme-
dik, mücadele aşkımızdan, dava kararlılı-
ğımızdan hiçbir zaman geri adım atmadık. 
Dikkatinizi çekiyorum: Biz, yenildiğini gö-
rüp, yenileceğini görüp, zaferin çok uzakta 



Recep Tayyip ERDOĞAN

214

olduğunu görüp, yoldan çıkanlardan, Hak-
kı terk edenlerden, yani eline silah alanlar-
dan, şiddeti bir metod olarak görenlerden 
de hiç ama hiç olmadık. Biz her zaman hak-
lı olduğumuza inandık. Hakk’ın ve halkın 
bizimle birlikte olduğuna inandık.

Böyle bir inançla, böyle bir imanla hareket 
ettik ve işte bugünlere ulaştık. Emin olun, 
siyasi tarihimiz boyunca, bizim elimize 
silah almamızı çok ama çok arzulayanlar 
oldu. Bizi şiddete sevk etmek için tuzaklar 
kuranlar, tahrikler yapanlar, provokasyon-
lara başvuranlar oldu. Bizi ezmek, bizi yok 
etmek, bizi silmek için kendilerine gerekçe 
arayanlar, bahane arayanlar oldu. Allah’a 
hamdolsun, hiçbirine bu gerekçeyi verme-
dik, hiçbirine bu bahaneyi sunmadık.

Silah ve şiddet, davasının haklılığından 
kuşku duyanların yöntemidir. Silah ve şid-
det, arkasına halk desteğini alamayanların 
yöntemidir. Biz, davamızın haklılığına, 
halkımızın hissiyatına güvendik ve gayri 
meşru yollara asla tevessül etmedik. İçinde 
siyaset yaptığımız partilerin nasıl kapa-
tıldığını, hangi gerekçelerle kapatıldığını 
bugün lütfen tekrar inceleyin. Hatta, 2007 
yılında AK Parti’ye açılan kapatma davası-
nı bugün yeniden inceleyin. O davalarda 
silah bulamazsınız. O davalarda şiddet 
bulamazsınız. O davalarda demokrasi dışı, 
hukuk dışı, meşruiyet dışı hiçbir hareket, 
hiçbir girişim bulamazsınız.

O davalarda bulabileceğiniz tek şey, ısmar-
lamayla, emir komuta zinciri dahilinde 
hazırlanmış gazete kupürleridir. O davalar-
da bulamayacağımız tek şey de hukuktur, 

adalettir. Apaçık hukuksuzluklara maruz 
kaldık. Apaçık adaletsizliklere maruz kal-
dık. Eğitim haklarımızdan tutun, siyaset 
yapma haklarımıza kadar, nice hakkımızın 
elimizden zorla gasp edildiğine hep birlik-
te şahit olduk. Her seferinde sabır dedik… 
Her seferinde ya sabır çektik.

İşte, bugün bu seviyelere, o sabrın, o meta-
netin, o dirayetin ve tahammülün bir neti-
cesi olarak ulaştık. Buradan öteye de yine 
sabırla hareket edeceğiz. Bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da, sabırdan, 
tahammülden, en önemlisi haktan ve halk 
ile yol arkadaşlığından vazgeçmeyeceğiz. 
Sırtını statükoya dayayan, sırtını millet dı-
şında güç odaklarına dayayan, er ya da geç 
kaybetmeye mahkumdur. Sırtını Hakk’a, 
sırtını millete dayayan ise her zaman kaza-
nacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizler, AK Parti teşkilatı olarak, çok uzun, 
çok meşakkatli bir yoldan geliyoruz. Her 
türlü acıyı yaşadık, her türlü zulme, baskı-
ya, horlamaya, dışlamaya, ötelemeye maruz 
kaldık. Dikkatinizi çekiyorum… Zulme, 
baskıya, öteleme ve horlamaya maruz kalan 
kadro, hareket sadece biz değildik; bizimle 
birlikte, temsil ettiğimiz sessiz yığınlardı. 
Bu ülkede çoğunluk, her zaman azınlığın, 
hatta bir avuç elitin, bir avuç seçkinin ta-
hakkümüne maruz kaldı. Bu ülkede, işte o 
çoğunluğun, yani halkın, yani milletin seç-
tiği Hükümetler hukuksuzca alaşağı edildi. 
Bu milletin seçtiği başbakan, seçtiği bakan-
lar hukuksuzca idam edildi.
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Millet iradesini hazmedemeyenler tarafın-
dan, millî iradenin tecellisi anlamına gelen 
demokrasiye darbeler vuruldu. Milletin 
partileri kapatıldı. Hükümetler, Hukuk 
çiğnenerek, Anayasa, yasalar çiğnenerek, 
demokrasinin üzerinde kurumlar ihdas edi-
lerek sınırlandırıldı, elleri kolları bağlandı. 
Son derece karanlık işler çevrildi… Terörle, 
faili meçhullerle, provokasyonlarla, adeta 
hükümetler, adeta millî irade, millet, korku-
tulmak, sindirilmek, tedip edilmek istendi.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum… Bu-
gün geldiğimiz nokta, bugün ulaştığımız 
seviye, işte bu manada, son derece önemli-
dir, son derece değerlidir. Onca acıyı yaşa-
dıktan, onca badireyi aştıktan, onca engeli 
geride bıraktıktan sonra, bugün ulaştığımız 
seviyeleri muhafaza edemezsek, hem tarih 
karşısında, hem ecdad karşısında, hem de 
bu aziz millet karşısında mahcup oluruz.

Demokrasiyi çok meşakkatli çabalar sonu-
cunda bu seviyelere taşıdık; ama daha da 
önemlisi, bu seviyeyi muhafaza etmek, daha 
ileriye taşımaktır. Millî iradeyi, çok çetin 
bir mücadelenin sonucunda bu noktalara 
taşıdık; burayı muhafaza etmek, çok daha 
yükseklere taşımak zorundayız. Biz artık 
menziline, hedefine, nihai zaferine ulaşmış 
bir parti değiliz… Daha yapacak çok işimiz 
var… Önümüzde 2023 var… Önümüzde, 
çocuklarımızın, torunlarımızın omuzlayıp 
yürüyecekleri 2053 var, 2071 var.

Bir adım dahi geriye gitmeden, önümüzde-
ki hedeflere doğru sürekli ilerlemek, hatta 
koşmak zorundayız. On yıllar boyunca 
sabırla, ilmek ilmek, nakış nakış dokuduğu-

muz bu kumaşı kendi haline terk edersek, 
emin olun onu kurda kuşa yem ederiz. Biz 
sabırla bugünlere ulaştık; ama şunu bilin 
ki, sabırsızlık içinde Türkiye’yi o eski gün-
lerine taşımak isteyen, bunun için pusuda 
bekleyenler var.

Bu kadro, bu teşkilat olarak sizler, tıpkı Sul-
tan Alparslan gibi, omuzlarınızda bir mille-
tin mesuliyetini taşıyorsunuz. Sizler, tıpkı 
Sultan Fatih gibi omuzlarınızda bir milletin 
talihini değiştirecek sorumluluk taşıyor-
sunuz. Bu Ak Teşkilat, tıpkı Gazi Mustafa 
Kemal gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nın kahra-
manları gibi, tarihin akışını değiştirecek bir 
vazifeyi yüreklerinizde taşıyorsunuz.

Büyük Türkiye davasına kastedenler karşı-
sında, her biriniz bir kahraman, her biriniz 
bir lider, bir muhafız, bir nöbetçi şuuruyla 
demokrasinin önünde siper almak zorun-
dasınız. Halka, millete, ülkemize, kardeşli-
ğimize yönelik her saldırı, Mehmet Akif ’in 
deyimiyle, “Cehennem bile olsa sizlerin 
göğsünde sönüp gitmelidir.” Bu dava, bu 
hareket, hedef lerine ulaşamadan, 2023 
burçlarına Ay Yıldızlı Bayrağı dikemeden 
akamete uğrarsa, bunun vebali en başta bi-
zim üzerimizde, bu teşkilatın üzerinde olur.

İşte onun için, rehaveti asla kabul edemeyiz. 
Boş vermişlik, adam sendecilik, bencillik, 
hırs, kibir, bugüne kadar bu teşkilat içinde 
kendisine yer edinemedi, bundan sonra da 
yer edinemeyecek. “Ben” değil, “biz” demeye 
devam edeceğiz… Bize saldıranlar kadar, bi-
zim üzerimizden Millete ve milletin değer-
lerine saldıranlar kadar, bizi birbirimize dü-
şürmeye, aramıza fitne sokmaya çalışanlara 
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karşı da her an, her saniye uyanık olacağız. 
Her tuzağa, her senaryoya karşı müteyakkız 
olacağız.

On yıllar boyunca yaptığımız gibi, bugün 
de, yarın da, sabırdan, tahammülden, hu-
kuktan ve meşruiyetten asla taviz verme-
yecek, ama milletin emanetini de gözümüz 
gibi, namusumuz, şerefimiz gibi koruyacak 
ve kollayacağız. Mart ayındaki seçimler, işte 
bu noktada çok büyük önem arz ediyor… 
Mart ayında, demokrasinin güzelliğini, de-
mokrasinin hasımlarına tekrar göstermek 
zorundayız. Mart ayında, sandığın, demok-
rasinin namusu olduğunu herkese göster-
mek durumundayız.

Türkiye’yi, kendi ülkesini tüm dünyada ka-
ralamaya çalışanlara, kendi ülkesini şikayet 
edecek kadar alçalanlara, bu ülkenin ne 
kadar demokratik olduğunu bir kez daha 
göstermek zorundayız. Utanmadan, sıkıl-
madan diktatörlük türküleri söyleyenlere 
Mart ayında gereken en çarpıcı cevabı ver-
mek zorundayız.

Bize, son derece yakışıksız şekilde diktatör 
diyenlere işte bugün buradan hodri mey-
dan diyorum… Mart ayında seçim var… 
Demokratik, özgür, şeffaf bir şekilde millet 
sandık başına gidecek. Kimin demokrat, ki-
min de diktatörlük özlemi içinde olduğunu 
o gün millet net bir şekilde ortaya koyacak. 
Son sözü millet söyleyecek, son kararı millet 
verecek.

Şu işe bakar mısınız? Hacı Bektaş’ta, 
o muhterem zatın manevi huzurunda, 
bu ülkenin Başbakan Yardımcısına, bir 

kendini bilmez, bir Hacı Bektaş düşmanı 
alçakça saldırıda bulunuyor. Anamuhale-
fet Partisi’nin Genel Başkan Yardımcıları, 
milletvekilleri, anında saldırganın etra-
fında etten duvar örüyor, saldırganı okşu-
yor, adeta saldırgana sahip çıkıyorlar. Baş-
bakan Yardımcımıza saldırıda bulunan 
bu kendini bilmez, birkaç gün sorgulan-
dıktan sonra, adeta ödüllendirilircesine 
tutuksuz yargılanmak için salıveriliyor. 
Ondan sonra çıkıyorlar, utanmadan, sıkıl-
madan, diktatörlükten bahsediyorlar…

Kimse kusura bakmasın, diktatörlüğün 
olduğu yerde hiç kimse diktatör kelime-
sini ağzına dahi alamaz. Diktatörlüğün 
olduğu yerde, gazeteler, dergiler, televiz-
yonlar sabah akşam diktatör ifadesini 
kullanamaz. Gidin bakın bakalım, Millî 
Şef ’iniz döneminde, bir tek kişi cesaret 
edip de ona diktatör diyebilmiş mi acaba? 
Darbeci arkadaşlarınıza, bugüne kadar, 
aranızdan bile diktatör diyebilen çıkabil-
miş mi acaba?

Değerli arkadaşlarım… 

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, zaten çok 
ciddi bir liderlik boşluğu vardı. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nde, çok ciddi bir Genel 
Başkan boşluğu vardı. Şu anda, Cumhuri-
yet Halk Partisi, Genel Müdürü’nün dahi 
kontrolünden çıkmış durumda. SSK’yı 
batıran Genel Müdür, atanarak geldiği 
CHP’yi de kısa sürede iflasın eşiğine getir-
miş bulunuyor. Şu anda CHP’nin başında 
kimin olduğu, CHP’ye kimin yön verdiği 
en büyük muammadır.
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CHP, şu anda, sadece sokakta şiddet uygu-
layanlarla, yumruk atanlarla, cam çerçeve 
kıranlarla, hatta eli kanlı terör örgütleriy-
le ancak gündeme gelebilen bir partidir. 
CHP’nin gündemi, artık vandallar, barbar-
lar, eli kanlı terör örgütleri, bunlara sahip 
çıkan medya kuruluşları tarafından belirle-
niyor. CHP, her kafadan bir sesin çıktığı, her 
kanadın bir yöne çektiği, umutsuz bir parti 
haline geldi.

İşte böyle bir umutsuzluk içinde, CHP, 
seçim sürecini provoke etmek, süreci 
bulandırmak için her yola, her yönteme 
başvuracaktır. Şu anda bile sandıktan çıka-
mayacağını, kazanamayacağını gören CHP, 
öfkenin, nefretin, şiddetin diline daha fazla 
sarılacaktır. Geçmişte bunu defalarca yaptı-
lar…

Merhum Menderes karşısında defalarca 
kaybettiler, hiçbir zaman kazanamayacakla-
rını anlayınca da şiddeti körüklediler, şidde-
ti beslediler, darbecileri teşvik ettiler. Ama 
bugün, ne biz, ne de aziz millet, bu bayat se-
naryoya, bu kirli senaryoya asla ve asla geçit 
vermeyeceğiz. Son sözü sandık söyleyecek, 
son kararı millet verecek ve bizim gibi her-
kes de milletin bu kararına saygı duyacak.

CHP’nin, onunla birlikte MHP’nin, umut-
suzluk içinde çirkinleştirmeye çalışacakları 
bu süreçte, biz her zaman itidalin yanında 
olacağız. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara 
asla düşmeyeceğiz. Köylerimizden belde-
lerimize, ilçelerimizden illerimize kadar, 
sabırla ve tahammülle süreci götürecek, 
inşallah bir kez daha milletimizin teveccü-
hüne mazhar olacağız.

Değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımızın 
çok değerli mensupları…

Mısır’da, son haftalarda yaşanan hadise-
leri, bizim on yıllardır Türkiye’de yaşadı-
ğımız hadiseler ışığında değerlendirmek, 
son derece isabetli olacaktır. Mısır’da, 60 
yıl devam eden diktatörlüğe, Mısır halkı 
her zaman sabırla tahammül etmiştir. 
Mısır halkı, Mısır’daki hiçbir örgüt, hiç-
bir cemiyet, diktatörlüğe bahane teşkil 
edecek, gerekçe teşkil edecek şiddete baş-
vurmamış, meşru zeminden hiçbir zaman 
ayrılmamıştı. Mısır halkı, haklı olduğunu 
biliyor, bir gün zafere nail olacağını biliyor, 
meşru zeminden asla taviz vermiyordu.

25 Ocak Devrimiyle Mısır çok büyük bir 
değişim sürecine girdi, 60 yıl süren dik-
tatörlük rejiminin ardından demokratik 
bir rejimi tesis etmek için kolları sıvadı. 
Mısır’da serbest seçimler yapıldı ve halk, 
kararını sandıkta tecelli ettirerek, kendisini 
yönetecek kadroyu işbaşına taşıdı. Halkın 
takdiriyle, halkın tercihiyle işbaşına gelen 
Muhammed Mursi’ye, görev yaptığı 1 yıl bo-
yunca her türlü zorluk çıkarıldı. Hem Mısır 
içinde, hem uluslararası sahada, Mursi’nin 
başarısız olması için ne gerekiyorsa yapıldı.

Üstelik bu yetmedi, sandığa gitmek, halka 
sormak, halkın tercih yapmasını beklemek 
varken, bir askeri darbeyle Mursi devrildi, 
tutuklandı ve hapsedildi. Mısır halkı, son 
derece onurlu bir şekilde bu darbeye karşı 
çıktı; günlerce, haftalarca, hak için, adalet 
için, ama asla şiddete başvurmadan göste-
riler yaptı. Cevap, kurşun oldu, cevap ölüm 
oldu…
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Evet… Türkiye olarak, Mısır’daki darbeye 
en sert çıkışı yaptık, en sert tepkiyi göster-
dik. Çünkü biz ilkelerle hareket ediyoruz. 
Şimdi, Sayın Devlet Bahçeli çıkmış, “Baş-
bakan Mısır’daki darbeyi kabullenemedi” 
diyor… Sayın Bahçeli, Mısır’daki darbeyi siz 
kabullenebildiniz mi? Bu darbe sizin içinize 
sindi mi? Bu darbeyi siz hazmedebildiniz 
mi? Evet… Biz, Mısır’daki darbeyi kabul-
lenemiyoruz ve kabullenmeyeceğiz. Zira 
Mısır’daki darbeye sessiz kalırsak, yarın 
aynı felaket bir başka ülkede olduğunda, 
sesimizi çıkarmaya hakkımız olmaz.

Bugün susarsak, bugün onaylarsak, yarın 
aynı tuzağı bize kurduklarında sesimizi 
çıkarmaya hakkımız olmaz. İşte, Batı Mı-
sır’daki darbe karşısında iyi bir sınav vere-
memiştir. İslam Dünyası Mısır’daki facia 
karşısında iyi bir sınav verememiştir. Şu 
anda İslam Dünyası, adeta Hazreti Yusuf ’u 
kuyuya atan kardeşlerden farksız durum-
dadır. Ama Rabbim, nasıl ki o Yusuf ’u kuyu-
dan çıkarıp Mısır’a Sultan ettiyse, nasıl ki o 
kardeşleri Yusuf ’a muhtaç, Yusuf karşısında 
mahcup ettiyse; bugün de kardeşlerinin iha-
netine rağmen Mısır Halkı’nın Mısır’ı idare 
etmesinin önüne hiç kimse geçemeyecektir.

Allah’ın izniyle bugün kardeşlerine karşı 
ihanet içinde olanlar da er ya da geç mah-
cup olacaklardır. Biz Türkiye olarak ilkeler-
le hareket ederiz ve öyle devam edeceğiz. 
Biz çocuklarımıza şerefli bir ülke, onurlu 
bir tarih miras bırakacağız. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, kime karşı olursa olsun, 
millî iradeye, demokrasiye, hakka ve huku-
ka yönelik saldırılar karşısında da dimdik 
durmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bizleri, çok daha fazla çalışmamız gereken, 
çok daha fazla dikkatli olmamız gereken 
bir süreç bekliyor… Önümüzdeki 1 yıl bo-
yunca, bir yandan güçlü şekilde seçimlere 
hazırlanacak, bir yandan da Türkiye için 
hizmet üretmeye, eser üretmeye devam 
edeceğiz. 11 yıl boyunca güçlendirdiğimiz, 
standartlarını yükselttiğimiz demokrasiyi 
inşallah hep birlikte hem muhafaza ede-
cek, hem daha ileriye taşıyacağız.

Geleceğe samimiyetle ilerleyeceğiz, dü-
rüstlükle ilerleyeceğiz, ilkelerimizden ta-
viz vermeden yürüyeceğiz. Türkiye’nin her 
anlamda kazanımlarını en güçlü şekilde 
muhafaza ederek, onların üzerine yenile-
rini koyarak geleceğe ilerleyeceğiz. Kardeş-
liğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü daha 
da pekiştirecek, fitneye, nifaka, tahriklere 
ve tuzaklara boyun eğmeden geleceği inşa 
edeceğiz.

11 yıllık iktidarımız boyunca ne yaptıy-
sak sizlerle yaptık, teşkilatımızla yaptık. 
Bugün bir kez daha sizlere teşekkür edi-
yorum; sizlerin şahsında teşkilatımızın 
her kademesindeki yol arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Allah, kardeşliğimizi, 
dayanışmamızı, gönüldaşlığımızı daim 
etsin diyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun, yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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AK Parti’nin değerli ilçe başkanları, çok 
değerli belediye başkanlarımız, partimizin 
değerli yöneticileri, çok değerli yol arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. AK Parti’nin İlçe Başkanlarını ve İlçe 
Belediye Başkanlarını bir araya getiren 
bu toplantının hayırlara vesile olmasını 

Rabbim’den niyaz ediyorum.  Genel Baş-
kan Yardımcılarımıza, gerek bu toplan-
tının tertip edilmesi, gerek gün boyunca 
yapılan sunumlardan dolayı teşekkür 
ediyorum.

2014 yılı Mart ayında yapılacak seçimlere 
şurada yalnızca 6.5 ay gibi bir süre kaldı. 
Bugüne kadar, biz, AK Parti Teşkilatı ola-

AK Parti Ilçe Belediye 
Başkanları Toplantısı (Ankara)

Ankara | 18 Eylül 2013
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rak, her seçimde, sandıklar kapatıldıktan 
sonra bir sonraki seçimin hazırlıklarına 
başlayan, yani her an seçimlere hazırlıklı 
olan bir parti olduk. Biz, uzun soluklu, 
uzun ince bir yolun yolcuları olduğumuz 
için; bir devamlılık içinde, belli hedefler, 
belli gayeler doğrultusunda hareket ettiği-
miz için, sandıklar kapatıldığında günde-
mi değişen bir teşkilat olmadık.

Milletimiz, kuruluşumuzdan bugüne se-
çim sonuçları yoluyla bizlere yetki verdi, 
sorumluluk yükledi. Belli bir müddet için-
de, Genel seçimlerde 4 yıl, yerel seçimlerde 
5 yıl boyunca biz bu yetkiyi, bu sorumlulu-
ğu seçim yoluyla üzerimize aldık. Ancak, 
bu süre içinde, her gün, her saat, her an, 
milletimizin hizmetlerimiz hakkında ne 
düşündüğünü, memnuniyetini ve mem-
nuniyetsizliğini kendimize dert edindik 
ve gerek kamuoyu araştırmalarıyla; gerek 
istişareyle, diyalogla, hep milletimizin nab-
zını tuttuk.

Burada şu ayrımı çok net bir şekilde ortaya 
koymak durumundayız: Bir, sadece seçim-
ler için çalışan siyasi partiler vardır; bir de, 
millet için çalışıp, tabii olarak seçimlerde 
başarı elde eden partiler vardır. AK Parti, 
millet için çalışan bir partidir. AK Parti, se-
çimi değil, millete hizmeti kendisine dert 
edinen; oy kazanmak için değil, milletin 
gönlünü kazanmak için ter döken bir par-
tidir.

İşte, bu önemli farkımızdan dolayı, 2014 
seçimlerine de son derece hazırlıklı şekilde 
giriyoruz. Türkiye’nin 81 vilayetinde, her 
bir ilçesinde, her bir beldesinde, köyünde, 

mezrasında, yaylasında Hamdolsun eser-
lerimiz var, hizmetlerimiz var, yatırımla-
rımız var. Bundan da ötesi, Türkiye’nin 
780 bin kilometrekaresinde, 76 milyonun 
her biri için hayata geçirdiğimiz ve devam 
eden projelerimiz var; başlayacağımız pro-
jeler var, planlar var.

Biz, 2014 Mart seçimlerine 2 önemli ens-
trümanla giriyoruz: Birincisi yaptıkları-
mızla giriyoruz, ikincisi de başlayıp devam 
eden ve başlayacak projelerimizle giriyo-
ruz. Bizi, bizden ziyade, 11 yıldır ortaya 
koyduğumuz siyasetimiz anlatıyor. Bizi, 
bizden ziyade, 11 yıldır ortaya koyduğu-
muz eserlerimiz; bundan sonrası için açık-
ladığımız projelerimiz anlatıyor. Ancak, 
asla ve asla bununla yetinmeyeceğiz.

Çünkü ortada meyve veren bir ağaç varsa, 
onu taşlayan da olacaktır. Biz çalıştıkça, 
çalışmayanlar, karalamak için, kötülemek 
için, çarpıtmak için ellerinden geleni ya-
pacak, her yola da başvuracaklardır. Bizim 
millet ile kurduğumuz bağı, gönül bağını 
hazmedemeyenler, her türlü iftirayla, 
ithamla, karalama kampanyasıyla üzeri-
mize gelmeye devam edecektir. Biz, 11 yıl 
boyunca olduğu gibi, bundan sonra da, 
bir yandan millet için hizmet üretmeye, 
bir yandan da bizi bu yoldan alıkoymaya 
çalışanlara karşı mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Teşkilatımızı bu yönde bugün özellikle 
uyarmak istiyorum. Çok, ama çok dikkat-
li ve uyanık olmak zorundayız. Tarihte 
nice büyük medeniyetler görürsünüz. 
Barbarlar gelmiş, o medeniyetleri adeta 
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kökünden kazımışlardır. Tarihte nice kü-
tüphaneler görürsünüz… Alimler, bütün 
bir hayatlarını vererek, tek nüsha halinde 
kitaplar yayınlamış, ama barbarlar gelip, 
o kütüphaneleri acımasızca yakmışlardır. 
Tarihte nice şehirler görürsünüz… Adeta 
bir masalın içinde gibi yaşamış, ama Van-
dallar tarafından, istilacılar tarafından, iz 
kalmayacak şekilde yok edilmişlerdir.

Her zaman ifade ediyorum: Yapmak, zor 
olandır; yıkmak ise en kolay olandır. Yap-
mak kadar, yapılanı muhafaza etmek de 
zordur. Biz, 11 yıl boyunca zora talip olduk 
ve her zaman yaptık, her zaman inşa ettik, 
taş üstüne taş koyduk. Ama böyle bir der-
di, böyle bir hedefi, gayesi olmayanlar da, 
yapılanı bozmak, inşa edileni yıkmak, taş 
üstünde taş bırakmamak için ellerinden ne 
geliyorsa onu yaptılar ve yapıyorlar.

Süt bembeyazdır değerli arkadaşlar… Ama 
zerre kadar bir pislik sütün içine düşerse, o 
süt temizliğini, beyazlığını, saflığını kaybe-
der. Siz, aylarca, yıllarca, süt gibi temiz, süt 
kadar beyaz eserler üretirsiniz; ama birkaç 
Vandal, birkaç barbar çıkar, o sütün saflığı-
nı, temizliğini, güzelliğini kirletmeye çalı-
şır. İşte onun için uyanık olacak, onun için 
dikkatli olacağız. Bir yandan hizmet üretir-
ken, eser üretirken, bir yandan da onu hem 
daha yükseğe taşımanın, hem de muhafaza 
etmenin mücadelesini vereceğiz.

Bir anlık bir rehavet bile, bir anlık bir 
dikkatsizlik bile, yılların emeğini, alın 
terini alıp götürür. İşte, biz buna izin ver-
meyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. “Ben şu 
kadar iş yaptım, şu kadar eser ürettim, şu 

kadar hizmet ettim” deyip, kenara çekilen, 
emin olun kaybetmiştir… Altını çizerek 
ifade ediyorum: Bizim için menzil, önce 
Allah’ın, sonra milletin takdirindedir.

Allah ömür verdikçe, nefes verdikçe, 
aralıksız hizmet edeceğiz. Millet bize dur 
deyinceye kadar, aralıksız hizmet ürete-
ceğiz. Millet bize dur deyinceye kadar, 
Rabbim bize dur deyinceye kadar, biz, 
kendi kendimize, “Durmak Yok, Yola De-
vam” diyecek, kararlılıkla yürüyeceğiz.

Şunu lütfen unutmayın değerli arkadaş-
larım… Yunus Emre’yi, asırları aşarak 
bugünlere ulaştıran, o temiz Türkçe’yle 
yazdığı şiirler kadar, altını çizerek ifade 
ediyorum, Taptuk Emre’nin kapısındaki 
sebatıdır, sadakatidir, sabrıdır. Bizler Yu-
nus olacak, milleti Taptuk Emre olarak 
göreceğiz… Sebatla, sadakatle, sabırla, 
her ne iş yapıyorsak, en mükemmel şe-
kilde yapacak ve onu Milletin Dergahına 
ulaştıracağız. Bakın, eğer Yunus Emre, 
Taptuk Emre’nin kapısına odun taşı-
maktan yüksünseydi, bıksaydı, bundan 
yakınsaydı, yorulup yılsaydı, inanın, bu-
gün biz Yunus’u da tanımazdık, Taptuk 
Emre’yi de tanımazdık.

Bizim teşkilatımız, işte bu Yunus ruhu-
na, Yunus şuuruna sahip, milleti Taptuk 
Emre gibi gören, onun kapısında her hiz-
meti yapmaya hazır arkadaşlardan oluş-
muştur. Şunu bilin ki biz, her birinizden 
razıyız; Allah da sizlerden razı olsun… 
Hizmet ettiğiniz, sorumluluk yüklendi-
ğiniz her dönemde, bu teşkilata yaraşan 
bir performans ortaya koydunuz. Seçil-
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diğiniz, görev üstlendiğiniz ilçelerde, her 
biriniz yüzümüzü ak ettiniz.

Bir görev değişimi durumunda, tıpkı Yu-
nus Emre gibi, hiç yüksünmeden, hiç kı-
rılmadan, darılmadan, bunun bir bayrak 
yarışı olduğu bilinciyle hizmete devam 
edeceğinize ben yürekten inanıyorum. 
Millete hizmet etmenin, hizmet üretme-
nin sayısız yolu, yöntemi, metodu vardır. 
Bugün Belediye Başkanı olarak hizmet 
eden, gün gelir, bu hareketin, bu dava-
nın, bu teşkilatın içinde, farklı bir ma-
kamla, farklı bir vazifeyle hizmet eder.

Bir dönem dahi belediye başkanlığı 
yapmış bir arkadaşımız, 5 yıl içinde çok 
önemli tecrübe edinmiştir ve o tecrübe 
inanın bizim için çok değerlidir. O tecrü-
be, belediye başkanlığının devamı olarak 
da değerlendirilir, başka yollarla, başka 
yöntemlerle de değerlendirilir. Millete 
hizmet yolunda biz kırılmak, darılmak, 
küsmek gibi bir tavrı bugüne kadar tanı-
madık, Allah’ın izniyle bugünden sonra 
da yanımıza yaklaştırmayız.

Bakın, her fırsatta Türkiye’nin bir oldu-
ğunu, beraber olduğunu, birlikte Tür-
kiye olduğunu vurguluyoruz, bunu her 
fırsatta hatırlatıyoruz. Aynı çağrıyı, aynı 
daveti biz, teşkilat örneğinde önce kendi 
nefsimize yapacağız; Teşkilat olarak da 
bir olacak, birlikte olacak, hep beraber 
AK Parti olmaya devam edeceğiz. İl, ilçe 
başkanlarımızla, belediye başkanlarımız-
la, meclis üyelerimizle, teşkilat yöneti-
cilerimizle… Millete örnek teşkil edecek 
bir kardeşlik, bir dayanışma sergileyerek 

yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar 
böyle geldik, bundan sonra da inşallah 
böyle gideceğiz.

Partimizi kurduğumuz andan itibaren 
teşkilatımızda, birkaç önemsiz istisna 
dışında hep şunu gördük: Adaylar açık-
landığında görevde olan, ancak aday 
olmayan arkadaşlarımız, hiç küsmeden, 
darılmadan çalışmalarını son ana kadar 
sürdürdüler. Devir teslim törenlerimiz, 
kardeşler arasında bir sorumluluk devri, 
bir emanet devri havasında geçti. Parti-
mizin üst yönetiminden bakanlar kuru-
lumuza, milletvekillerimizden belediye 
başkanlarımıza kadar biz hep bu kardeş-
lik havasını yaşadık ve yaşattık.

İnşallah, önümüzdeki seçimlere de işte 
böyle bir havayla, böyle bir iklimle gi-
receğiz. Bu mücadele bizim şahsi mü-
cadelemiz değil; millete hizmet müca-
delesidir, ülkeye hizmet mücadelesidir. 
Milletin bize verdiği süreyi de, son anına 
kadar, devir teslim anına kadar inşallah 
alnımızın akıyla tamamlayacak, sonra-
sında ya devam edecek, ya da bayrağı 
kardeşimize emanet edeceğiz.

Makamlar bizi değil, biz makamları idare 
edeceğiz. Bize makamlar hükmetmeye-
cek, bize millet, biz de makamlara hük-
medeceğiz. İnşallah, seçim sürecine bir 
kez daha böyle bir dayanışmayla, böyle 
bir kardeşlikle girecek ve Mart ayında da 
Türkiye için, milletimiz için bir kez daha 
tarih yapacak, tarih yazacağız.
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli başkan-
lar…

Türkiye için, milletimiz için, özellikle de 
gençlerimiz, çocuklarımız, yani istikbali-
miz için gerçekten çok önemli bir seçime 
giriyoruz. Hiç kuşkusuz, ilk girdiğimiz 3 
Kasım seçimleri de, ondan sonraki 2 genel 
seçim, 2 yerel seçim, 2 halkoylaması da 
Türkiye için, istikbalimiz için çok önemliy-
di. Ancak, 2014 Mart seçimleri, bütün bu 
seçimlerden çok daha farklı bir yerde du-
ruyor ve çok daha büyük bir öneme sahip.

Bakın değerli arkadaşlarım… Dün, 17 
Eylül’de, Türkiye tarihinin en karanlık 
günlerinden birinin 52’inci Yıldönümünü 
çok büyük bir buruklukla, çok büyük bir 
hüzünle ve kalp kırıklığıyla ifa ettik. Bun-
dan 52 yıl önce, Türkiye’nin serbest seçim-
lerle, milletin özgür iradesiyle seçilmiş ilk 
Başbakanı, Merhum Adnan Menderes ve 
ondan 1 gün önce 2 bakanı çok hazin bir 
şekilde idam edildiler.

Birileri, bunu sürekli hatırlıyor ve hatırla-
tıyor olmamızdan, bu acıyı sıcak tutuyor 
olmamızdan rahatsızlık duyabilir. Ancak, 
27 Mayıs Müdahalesi öyle bir müdahaledir 
ki, etkisi bugünlere kadar devam etmiş, 
kara gölgesi bugünlere kadar Türkiye’nin 
üzerinde kalmış bir müdahaledir.

11 yıl boyunca yaşadığımız bir çok sıkıntı-
nın, bugün karşılaştığımız bir çok sorunun 
temelinde, 27 Mayıs Müdahalesi vardır, 
Yassıada süreci vardır, işte dün 52’nci yılı-
nı dolduran o insanlık dışı idamlar vardır. 
Anayasa’da, yasalarda, yargıda, bürokrasi-

de, hatta siyasette var olan bir çok sorunun 
kaynağı 27 Mayıs müdahalesidir. 12 Mart, 
12 Eylül, 28 Şubat, 27 Mayıs’ı pekiştirmek 
adına, onu tahkim etmek adına, onun göl-
gesini Türkiye üzerinde daha fazla tutmak 
adına yapılmış darbelerdir.

27 Mayıs’ın nasıl geldiğini, ülkeyi adeta bir 
silindir gibi nasıl ezip geçtiğini, Türkiye’ye 
nasıl ağır bedeller ödettiğini eğer hatırla-
maz ve hatırlatmazsak, özellikle bunları 
genç nesillere aktarmazsak, inanın aynı 
tuzaklara yeniden düşer, aynı acıları tekrar 
yaşarız. Şu anda, eline taş alan, eline mo-
lotof alan, sokakları yangın yerine çeviren 
gençler, yaptıklarının ilk olduğuna, özgün 
olduğunda, Türkiye tarihinde bunların ilk 
kez yaşandığına inanıyorlarsa, çok ama 
çok büyük bir yanılgının içindeler demek-
tir.

Gitsinler, 27 Mayıs öncesinde sokakların 
nasıl yangın yerine çevrildiğini okusunlar 
ya da büyüklerinden dinlesinler. Gitsinler, 
12 Eylül öncesinde gençlerin nasıl birbi-
rine düşürüldüğünü, sokakların nasıl te-
rörize edildiğini, sonradan bunların nasıl 
bıçakla kesilir gibi kesildiğini okusunlar, 
büyüklerinden dinlesinler.

Sokakları yangın yerine çevirmek, üniver-
siteleri sokağa dökmek, huzuru bozmak, 
gençleri birbirine düşürmek, 27 Mayıs ön-
cesi kullanılan bir metottur, işe yaramıştır, 
sonrasında maalesef 12 Eylül’de de başa-
rıyla sahneye konulmuştur. 27 Mayıs’ı dev-
rimci darbe olarak tanımlayan, 27 Mayıs’a 
çanak tutan, alkışlayan, hatta 27 Mayıs’ı 
bayram olarak kutlayan Cumhuriyet Halk 
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Partisi de, bu tür sokak eylemlerinin her 
zaman içinde yer almış, her zaman tahrik-
çisi olmuştur.

Şunu bilin ki AK Parti, yani sizler, yani işte 
bu teşkilat, 27 Mayıs’la başlayan o kısırdön-
güyü kırmış, 11 yıl boyunca da 27 Mayıs’ın 
Türkiye üzerindeki gölgesini cesaretle da-
ğıtmıştır. 11 yıl içinde, 27 Mayıs ruhunu, 
12 Eylül ve 28 Şubat ruhunu diriltmek için 
çok kirli senaryolar uygulanmak istendi. 
Hepsine göğüs gerdik, her senaryoyu boşa 
çıkardık, her tuzağı bozduk.

Şu anda, 27 Mayıs ruhunu yaşatmak, san-
dığı ve milli iradeyi yok saymak için yazı-
lan senaryoyu, kurulan tuzağı da bozduk. 
Mart ayındaki seçimlerle, bu ülkede sandı-
ğın artık tartışılmaz olduğunu, demokrasi-
nin artık tartışılmaz olduğunu ilan edecek, 
inşallah, milli iradenin tam ve mutlak za-
ferini tüm Türkiye’ye müjdelemiş olacağız. 
Bürokratik oligarşinin Türkiye’ye istika-
met çizdiği günlerin artık geride kaldığını 
önümüzdeki seçimlerde çok daha güçlü 
şekilde ilan edeceğiz.

Sandık dışında, seçim dışında yolların 
Türkiye’de tedavülden tamamen kalktığını 
Mart ayında bir kez daha ilan edeceğiz. 
Millî iradenin üzerinde bir güç olmadığını, 
Mart ayında sarsılmaz şekilde tarihimize 
nakşedeceğiz. Türkiye’ye manşetlerin de-
ğil, sokakların değil, meydanların değil, 
elitlerin ve sermayenin değil, sadece ve 
sadece milletin rota çizebileceğini Mart 
ayında tekraren ilan edeceğiz.

Çoğunluğun azınlığa zulmedemeyeceği 
gibi; azınlığın da çoğunluğa zulmetme, 
hükmetme günlerinin artık geride kaldı-
ğını en güçlü şekilde Türkiye’ye ilan ede-
ceğiz. Herkesin yaşam tarzının teminat al-
tında olduğunu bir kez daha göstereceğiz.  
Ama özellikle de insanımızın, kendi değer-
leriyle, kendi diliyle, inancıyla, kültürüyle 
var olabileceğini, boynunu yere eğmeden, 
kendini dışlanmış hissetmeden bu ülkede 
özgürce yaşayabileceğini teyit edeceğiz.

Şunu da samimiyetle söylüyorum: Biz 
milletimizle her daim yüzyüze bir iletişim 
içindeyiz ve milletimizin hissiyatını sürek-
li olarak hissediyoruz. Ama sandık, topye-
kün milletin iradesinin şekillenme yeridir, 
milletin sözünü söyleme yeridir.  Bizim 
milletimizin takdiri karşısında her zaman 
boynumuz kıldan ince olmuştur. 

Sandıktan çıkan irade bizim için en önemli 
ölçüdür. Meydanlar değil, manşetler değil, 
yangın yerine çevrilen, kırılan dökülen 
sokaklar değil, altını çizerek söylüyorum: 
Sandık… Aynı şekilde, bizimle hesabı 
olanlar da sandığı ve seçimi esas almalıdır. 
Elbette milletimiz herkese sandıkta hesap 
soracaktır. İşte, 2014 Mart seçimleri bu açı-
lardan çok çok önemli… Bu seçimlere böy-
le bir ruhla, böyle bir şuurla hazırlanacak, 
milletin, söyleyeceğini, söylemek istediğini 
o gün özgürce söylemesini sağlayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim partimizi, bizim siyasetimizi diğer-
lerinden ayıran çok önemli bir farkı da 
burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
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Bakınız, bugüne kadar, millete tepeden ba-
kan, millete kibirle bakan, tepeden inmeci, 
dayatmacı, baskıcı anlayışlar, milletin nez-
dinde asla teveccüh göremedi. Biz, milletin 
içinden gelen bir kadroyuz; milletin parti-
siyiz, milletin istikamet çizdiği bir partiyiz. 
Dikkat ederseniz biz, yerel yönetimlerde 
sağladığımız başarıyı, Türkiye geneline 
taşıyan bir partiyiz. Yani mikrodan başla-
dık, yerelden başladık; makroya, genele 
yükseldik.

Başta İstanbul olmak üzere, yerel yönetim-
lerde elde ettiğimiz başarıyı, Türkiye’nin 
idaresine taşıdık. Hakları, özgürlükleri, de-
mokrasiyi, hizmeti, tepeden adeta bir ulufe 
gibi halka sunanlardan değil; bunların has-
retini, özlemini çeken, bunların eksikliğini 
hisseden bir kadro olarak iş başına geldik.

Ankara’da, Başbakanlığın, Bakanlıkların 
koridorlarından dışarı çıkmadan ülke 
idare edenlerden olmadık; biz mahalle-
lerde olduk, sokaklarda olduk, köylerde, 
yaylalarda, mezralarda olduk. Biz, milletle 
seçimden seçime iletişim kuranlardan de-
ğil, her an milletle iç içe olanlardan olduk, 
yani biz milletle olduk, milletle kaldık.

Türkiye’yi genel manada her alanda bü-
yütürken, yereli asla ihmal etmedik, gel-
diğimiz yeri inkar etmedik ve ülkenin her 
zerresine hizmet taşımanın gayreti içinde 
olduk. Yerel yönetim, bizim en iyi bildiği-
miz alandır. Yerel yönetim, bizim en fazla 
başarı sağladığımız alandır. On yılların 
deneyimiyle, hem bu işin teorisi, hem de 
pratiğiyle, inşallah önümüzdeki dönemde 

de yerel yönetimlerde çok önemli projeleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

AK Parti olarak, varolduğumuz il ve ilçe-
lerde eserlerimizi anlatırken, diğer il ve 
ilçelerde de farkımızı milletimize sürekli 
vurgulayacağız. Yan yana iki ilçeden, AK 
Partili olanın nasıl değiştiğini, dönüştü-
ğünü gösterecek, diğerinin neden yerinde 
saydığını, hatta geriye gittiğini milletimize 
lisan-ı münasiple izah edeceğiz. Yeni bü-
yükşehirlerde biliyorsunuz ilk kez büyük-
şehir belediye başkanlarını seçeceğiz.

İlçe belediye başkanlarımıza, adaylarımı-
za, ilçe başkan ve yönetimlerimize özellik-
le bu 14 büyükşehir belediyemizde büyük 
görevler düşüyor. Bugün, yeni Büyükşehir 
Yasası’nın neler getirdiği zaten arkadaşla-
rımız tarafından sizlere anlatıldı. Bunları 
bizler de vatandaşımıza anlatacak, tered-
dütleri ortadan kaldıracak, bu yeni yasa-
nın şehirlerimizi, ilçe ve köylerimizi nasıl 
değiştireceğini ayrıntısıyla izah edeceğiz.

Dikkat edin… Muhalefet, bu yasa çıkarken, 
bu yasayla hizmet üretmenin mümkün 
olmadığını iddia ediyordu. Şimdi aynı 
muhalefet milletin ayağına gidecek, ken-
disiyle çelişerek, kendi iddiasını kendisi 
çiğneyerek, oraları en iyi kendisinin yöne-
teceğini iddia edecek. Bu çelişkileri mille-
timize anlatacağız. Yerel yönetimlerdeki 
birikimimizi, deneyimlerimizi aktaracak, 
inşallah Türkiye’yi yerelden genele doğru 
kalkındırma mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz.
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Ben bugün burada, tüm ilçe belediyle baş-
kanlarımıza, bugüne kadar yaptıkları hiz-
metler, seçim sürecine kadar yapacakları 
çalışmalar için, şahsım, teşkilatım, ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Yeniden aday olmayacak arkadaşla-
rımızla elbette birlikte olmaya, birlikte yol 
yürümeye devam edeceğiz; Allah ömür 
verdiği müddetçe zaman zaman bir araya 
geleceğiz. Onlara şimdiden özellikle teşek-
kür ediyorum.

Tüm bir teşkilat olarak, çok büyük bir 
heyecanla, büyük bir azim ve gayretle gir-
diğimiz bu yeni sürecin hayırlara vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla, her birinizi Allah’a emanet 
ediyor; ailelerinize, yakınlarınıza, ilçeleri-
nize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın çok de-
ğerli mensupları, değerli yol arkadaşlarım, 
sevgili gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Eylül Ayı Toplantımızın ülkemiz, milleti-
miz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi, 
önceki gün, Türkiye genelindeki ilçe baş-
kanlarımızı ve ilçe belediye başkanlarımı-
zı Ankara’da bir araya getirdik ve bir tam 
gün boyunca son derece verimli bir toplan-
tı gerçekleştirdik.

Bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızı yapacak, yarın inşallah Malatya’ya 
giderek 2 tam gün orada Malatyalı kar-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 20 Eylül 2013
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deşlerimizle kucaklaşacağız. Geçen Hafta 
Adıyaman’daydık; Adıyamanlı kardeşleri-
mizle muhabbet ettik, haftaya da inşallah 
Kırşehir ve Denizli illerimize gidecek ve 
oralarda halkımızla hasret gidereceğiz.

Yani, AK Parti olarak, seçim çalışmaları-
mızı artık belli bir yoğunluğa ulaştırdık; 
bu yoğunluğu artırarak sürdürecek, her 
zaman olduğu gibi Mart seçimlerine de 
son derece dinamik, coşkulu, heyecanlı bir 
şekilde gireceğiz. İlçe Başkan ve Belediye 
Başkanlarımıza ifade ettiğim, sizlerle de 
her fırsatta paylaştığım birkaç hususu bu-
rada tekrar etmekte yarar görüyorum.

Değerli arkadaşlar, 

Bizim için seçim süreçleri, her zaman, 
sandıklar kapandığı anda başlar. Bugüne 
kadar, 3 genel seçimde, 2 yerel seçimde, 2 
halkoylamasında, akşam sandıklar kapan-
dığı, oy verme işlemi tamamlandığı andan 
itibaren biz bir sonraki seçimin hazırlık-
larını başlattık. Şunu burada bir kez daha 
tekrarlamak isterim: Biz, seçimden seçime 
görünür hale gelen bir parti asla değiliz.

Bugüne kadar, sadece seçim öncesinde 
ortaya çıkan partiler, sadece seçimlerde 
görünür hale gelen partiler, bir iki kere zıp-
lamış, ardından sandığa gömülüp gitmiş-
lerdir. Bizim hiçbir zaman böyle bir tavrı-
mız olmadı. Hemen, yarın seçim olacakmış 
gibi hazırlıklı olduk. Öte yandan, başta 
ekonomi olmak üzere, birçok alanda da, 
hiç seçim olmayacakmış gibi kararlı olduk, 
disiplinli olduk. Şurası son derece önemli: 

Seçim ekonomisi kavramı, AK Parti’yle bir-
likte artık tarihe karışmıştır.

3 Kasım seçimleriyle emaneti aldığımız an-
dan itibaren, 6 seçimin hiçbirinde ekono-
mik disiplini bozmadık; Mart seçimlerine 
de ekonomik disiplini bozmadan, para po-
litikalarımızdan taviz vermeden giriyoruz. 
Çünkü biz şunu hep söyledik, bugün de 
söylüyoruz: Bu milletin varlığı, bu ülkenin 
varlığı, AK Parti’nin de, diğer her şeyin de 
üzerindedir. Seçim kazanma hırsıyla, ülke 
Hazinesinin talan edilmesini, karşılıksız 
para basılmasını, her kesime bol keseden 
dağıtılmasını biz emanete hıyanet olarak 
gördük ve böyle görmeye devam ediyoruz.

Şu farkın altını özellikle çiziyorum de-
ğerli arkadaşlar: seçim ekonomisi başka 
bir şeydir, sosyal devlet başka bir şeydir… 
Bizim Hükümet olarak kurumlarımız ara-
cılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sağ-
ladığımız yardım, sosyal devlet olmanın 
bir gereğidir. Bizdeki muhalefet maalesef 
bu ayrımı keşfedecek, bu ayrımın farkına 
varabilecek, sosyal devlet kavramını anla-
yabilecek bir muhalefet değil. Sosyal dev-
let, bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir 
yandan işsize iş üretirken, diğer yandan da 
ihtiyaç sahibini, dezavantajlı olan kesimi 
arayan, bulan, ona elini uzatan devlettir.

Bakın, 2002 sonunda Türkiye’de, çalı-
şan sayısı 21 milyon kişiydi. Şu anda 
Türkiye’de çalışan sayısı, TÜİK’in son 
verilerine göre 26 milyon kişi. Yani biz, 11 
yıl içinde, 5 milyon kişiye iş ürettik. Artan 
nüfusa rağmen, bir yandan işsizlik oranını 
sabit tutarken, aynı zamanda nüfusa yeni 
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katılanlara iş imkânı sağladık. 5 milyon ki-
şiye yeni iş üretirken, 11 yıl içinde, dikkat 
edin, 20 milyar Lira tutarında doğrudan 
sosyal yardım gerçekleştirdik. Sosyal yatı-
rımlarımızı da buna dahil ettiğinizde, 11 
yılda 110 milyar Liralık sosyal harcama 
yaptık.

Kimsesizleri bulduk, ellerinden tuttuk. 
Yaşlıları bulduk, ellerinden tuttuk. Has-
taları, engelli kardeşlerimizi bulduk, elle-
rinden tuttuk. Gazilerimize, şehit aileleri-
mize, çocuğu askerde olanlara, dul kalan 
hanım kardeşlerimize, çocuğunu okula 
gönderemeyecek kadar yoksul ailelere, 
sağlıkta desteğe ihtiyacı olan kardeşleri-
mize el uzattık, onların derdini paylaştık, 
onların tebessüm edebilmesi için devletin 
tüm imkânlarını seferber ettik. Şimdi, 
başta muhalefet olmak üzere, bazıları çıkı-
yor, benim vatandaşımı, benim milletimi, 
makarnacı gibi, kömürcü gibi, göbeğini 
kaşıyan adam gibi sıfatlarla tahkir etmeye, 
aşağılamaya çalışıyor.

Burada tekrar söylüyorum… Benim engelli 
kardeşimin devletten aldığı her kuruş, ana-
sının ak sütü gibi helaldir. Benim gazi kar-
deşimin, şehit annesinin, şehit babasının, 
şehit çocuğu kardeşimin devletten aldığı 
her kuruş, anasının ak sütü gibi helaldir. 
Yoksulun, kimsesizin, garibin, gurebanın, 
devletten aldığı her kuruş, anasının ak 
sütü gibi helaldir.

Ayrıca benim milletim, bir paket makarna-
ya, bir çuval kömüre, bir kilo pirince oyunu 
satmayacak kadar da onurludur, gururlu-
dur, şereflidir. Sosyal devlet kime ne veri-

yorsa, onun hakkı olduğu için veriyor. Kim 
devletten ne alıyorsa, hakkı olduğu için 
alıyor. Bunlar, bir yoksulun hanesine girip, 
bir yoksulun sofrasına oturup, o yoksul ha-
nenin gönül dünyasını paylaşmayı bilmez-
ler. Bunlar, bir yoksul çocuğun o küçücük, 
soğuktan titreyen elini tutmanın ne büyük 
bir gönül sıcaklığı olduğunu bilmezler.

Hiç kimse kusura bakmasın… Ben burada, 
eli öpülesi Zahide Nine’yi tekrar hatırlata-
cağım. İstanbul’da, o huzuru bozan, o yakıp 
yıkan eylemcilerin arasına giren Zahide 
Nine’yi susturmak için, kameraların önün-
de para teklif ettiler. Zahide Nine de onlara 
gerekeni söyledi, ağızlarının payını verdi. 
İşte bunlar, kendileri neyse, bizi de öyle zan-
nediyor, milleti de öyle zannediyorlar. Ken-
dileri, belli rantlar karşılığında kuklalık ya-
pıyor; bizi de, milleti de öyle zannediyorlar. 
Bunların hayatlarında, tarihlerinde, hiçbir 
zaman dayanışma olmadı, paylaşma olma-
dı; İstanbul’un, Ankara’nın o zengin semtle-
rinden çıkıp, Anadolu’nun, Trakya’nın nab-
zını tutmak bunların siyasetinde kendisine 
hiç yer bulmadı.

Tekrar ediyorum: Biz, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da asla seçim ekonomisi-
ne tenezzül etmeyecek; bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da devletin sosyal vas-
fını güçlendirmeye devam edeceğiz. Tıpkı 
sosyal yardımlar gibi, yatırımlar, hizmetler 
konusunda da bizim farkımız ortada. Biz, 
seçim yaklaşınca temel atanlardan, sandık 
kapanınca o temeli unutanlardan değiliz. 
Seçim yaklaşınca proje açıklayıp, seçim 
bitince projeyi unutanlardan, inkâr eden-
lerden değiliz.
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Temel atarız, o temeli takip ederiz, sonra 
da gider açılışını yaparız. Biz bir proje açık-
ladığımızda, o projenin bizzat peşine düşe-
riz, o proje somut hale gelinceye, yatırıma, 
hizmete dönüşünceye kadar da peşinden 
ayrılmayız. İşte, 2014 Mart seçimlerinde, 
bizi en önce eserlerimiz anlatacak, hizmet-
lerimiz anlatacak, yatırımlarımız anlata-
cak. Önceki gün de ifade ettim: Hafıza-i Be-
şer Nisyan ile Ma’lüldür… Eserimiz orada 
duruyor diye, eserimiz kendisini anlatıyor 
diye, biz rehavet içinde olmayacağız.

Bakın, burada şu noktanın altını çiziyo-
rum:   Değerli arkadaşlar, biz 11 yıldır ikti-
darda olan bir partiyiz. Millet bize emaneti 
devrettiğinde 7 yaşında olanlar, bugün 18 
yaşına ulaştılar. 2002 yılında, çevresini, ül-
kesini, dünyayı henüz tanımamış olanlar, 
bugün büyüdüler, ülkenin meseleleriyle, 
dünya sorunlarıyla ilgilenir hale geldiler.

Gençler üzerinde özellikle duracağız. 
Gençlere, nasıl bir Türkiye devraldığımı-
zı, bizim dönemimize kadar Türkiye’nin 
hangi sorunlarla uğraştığını, 11 yılda 
Türkiye’nin nasıl değiştiğini ve değişmeye 
devam ettiğini çok vurgulu şekilde anlat-
mamız gerekiyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Burada, bu 
salonda bulunanlar dahil, ben dahil, hiçbi-
rimiz, 1960 öncesi siyasi ortamı bilmiyo-
ruz, ya da hatırlamıyoruz. Ama bir kısmı-
mız, 12 Eylül öncesi siyasi ortamı gördük, 
yaşadık. Yine bir kısmımız, 28 Şubat orta-
mını gördü, yaşadı. Ama, bugün, 25 yaşın 
altında olan gençlerimiz, ne 27 Mayıs 

dönemini, ne 12 Eylül dönemini, ne de 28 
Şubat dönemini yaşamadılar, bilmiyorlar.

Bugünün gençleri, Türkiye tarihinde ya-
şanmış çok acı olaylara, işkencelere, faili 
meçhullere, yasaklara, kısıtlamalara Ham-
dolsun şahit olmadılar. Bu ülke, inşallah 
bundan sonra bu acılara şahit olmayacak. 
Bugün dünden çok çok iyi bir yerdeyiz, 
inşallah yarın bugünden de iyi olacak. An-
cak, gençlere nereden geldiğimizi, nereye 
gittiğimizi çok iyi anlatmak zorundayız.

27 Mayıs öncesinde, gençlerin nasıl sokağa 
döküldüğünü, gençlerin nasıl kullanıldı-
ğını, ardından da nasıl paçavra gibi bir 
kenara atıldıklarını anlatmak durumun-
dayız. 12 Eylül öncesinde, gençlerin nasıl 
birbirine düşürüldüğünü, nasıl birbirleri-
ne kıydıklarını, 12 Eylül’ün ardından da 
nasıl idam edildiklerini onlara hatırlatmak 
zorundayız. Bir elin, kirli bir elin, gençler 
üzerinden Türkiye’yi nasıl karıştırdığını, 
Türkiye’ye gençler üzerinden ne ağır be-
deller ödettiğini bugünün gençlerine ak-
tarmak zorundayız.

Bakın, Merhum Adnan Menderes, Ankara’da 
elektriği yaygınlaştırıyor, Ankara’yı ışık-
landırıyor. Aynı gece, Merhum Menderes, 
Merhum Celal Bayar’la birlikte, Çankaya’da 
sabaha kadar oturup, Ankara’nın o ışık-
landırılmış halini seyrediyorlar. Şu anda, 
televizyon çağının, bilgisayarların içine 
doğmuş bir çocuğa, bir gence, Merhum 
Menderes’in bu heyecanını tarif etmek çok 
zordur.
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Sadece merhum Menderes’in değil, bizim 
heyecanla yaptığımız sessiz devrimleri 
dahi gençlere anlatmak zordur. 2003’den 
beri, okulda, sırasının üzerinde ders kitap-
larını bulan gençlere, o eski kitap kuyruk-
larını anlatmak zordur. Okulunda, hatta 
sınıfında bilgisayarla büyümüş gençlere, 
şehirlerinde tek bir okulda dahi bilgisaya-
rın olmadığı günleri anlatmak zordur.

İsteyen her öğrencinin burs ya da kredi 
aldığı, hem de 280 Lira aldığı gençlere, 
11 yıl önce sadece ayda 45 Lira burs ya da 
kredi verildiğini anlatmak zordur. Ama 
biz zor olana talibiz ve zor olanı yapacağız. 
Türkiye’nin nerelerden geldiğini, hangi ba-
direleri atlatarak, hangi acıları yaşayarak 
bugünlere ulaştığını gençlerimize anlata-
cak, onların da aynı hataya düşmelerini 
engelleyeceğiz.

Sokağa çıkın, yaşı 20’nin altında olan genç-
lere koalisyon nedir diye sorun… İnanın 
çok azının cevap verebildiğini görürsünüz. 
“Seçim ekonomisi nedir” diye sorun, “kar-
şılıksız para basmak nedir”, hatta “enflas-
yon nedir” diye sorun, çoğunun bunlarla 
ilgili pratik bilgisinin olmadığına şahit 
olacaksınız. İnşallah gençlerimiz, bunlara 
şahit olmasınlar; ama Türkiye’de bir dö-
nem bunların yaşandığını, hem de çok ağır 
yaşandığını, çok ağır bedellerin ödendiğini 
bilsinler, bunu öğrensinler. Eğer dün unu-
tulursa, bugün aynı şeyler tekrar yaşanır, 
yarın aynı şeyler tekrar yaşanır. Dünden 
ibret alacak, gençlerimize dünün ibretlik 
olaylarını anlatacak, yarınların farklı ol-
masını sağlayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Bu noktada, şu çok önemli hususun da 
altını çizmek isterim… Ölümü gösterip, sıt-
maya razı etmek, bizim siyaset tarzımız ol-
madı, olmayacak. Enkaz edebiyatı yapmak, 
hiçbir zaman bizim siyaset tarzımız olma-
dı, olmayacak. Biz, dünün Türkiye’sindeki 
olumsuzlukları, bugün tekrar yaşamaya-
lım, yarın tekrar yaşanmasın diye hatırlat-
tık ve hatırlatıyoruz.

Bugün dünden daha iyiyiz; ama bunu asla 
yeterli görmüyor, yarının da bugünden iyi 
olması için hiç durmadan, duraklamadan 
çalışıyoruz. 11 yıl boyunca yaptıklarımızı, 
haşa, millete bir ulufe olsun diye değil; 
bunlar milletin hakkı olduğu için yaptık. 
Biz milletin hizmetkârıyız. Bir hizmetkârın 
vazifesi, hizmet üretmektir. Biz 11 yıl bo-
yunca vazifemizi yerine getirdik, görevimi-
zi yaptık, sorumluluğumuzun gereği neyse 
onu yaptık.

Bizim yaptığımız, emanetin hakkını ver-
mektir. Eğer okul yapıyorsak, derslik ya-
pıyorsak, bu ülkenin çocuklarının en iyi 
eğitimi almaları için çalışıyorsak, bunu 
vazifemiz olduğu için yapıyoruz. Eğer yol 
yapıyorsak, konut yapıyorsak, barajlar, 
köprüler, hastaneler inşa ediyorsak, bunu 
görevimiz olduğu için yapıyoruz. Bizim 
görevimiz Türkiye’yi büyütmek, biz bu gö-
revi hakkıyla yapmanın mücadelesini veri-
yoruz. Bizim görevimiz, Türkiye’nin, Türk 
bayrağının itibarını yüceltmek; bu görevi 
hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz.
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Aynı bakış açısını, demokratikleşme, temel 
haklar ve özgürlükler noktasında da en 
başından itibaren bu şekilde muhafaza 
ediyoruz. Bu ülkede 11 yıl boyunca yasak-
ları kaldırdık, kısıtlamaları kaldırdık, ret, 
inkâr ve asimilasyona son verdik. Sessiz 
devrim adını verdiğimiz nice reformu 
gerçekleştirdik. Milletimizin hak ettiği, ge-
cikmiş, ertelenmiş nice hakkı, milletimize 
teslim ettik.

Şunu çok açık söylüyorum, gönülden söy-
lüyorum, bütün samimiyetimle söylüyo-
rum: Eğer imkân olsaydı, eğer şartlar mü-
sait olsaydı, 11 yıl önce, iktidara geldiğimiz 
gün, biz bütün bu reformları yapmak, 
Türkiye’yi en ileri demokratik standartlara 
anında kavuşturmak isterdik. Ama nelerle 
karşılaştığımızı, nelerle uğraştığımızı, han-
gi aşamalardan geçtiğimizi sizler de çok iyi 
biliyorsunuz, sizler de yaşadınız.

Partimizin kapatılma davasından Danıştay 
saldırısına, darbe senaryolarından sokak 
eylemlerine, muhalefetin direncinden bü-
rokrasinin direncine kadar nice engelle, 
nice bariyerle mücadele ederek bugünlere 
ulaştık. Her bir engeli, her bir bariyeri 
aştıktan sonra, hiç gecikmeden, hiç erte-
lemeden reformlarımızı gerçekleştirdik. 
Şimdi, bir kez daha, yeni bir paket halinde 
reformlarımızı yapıyor, çok önemli hakları 
teslim ediyoruz.

İnşallah önümüzdeki hafta içinde, bir 
basın toplantısıyla yeni demokratikleşme 
paketimizi kamuoyuna duyuracağız. Ki-
milerinin, daha dere görünmeden paçayı 
sıvadıklarını görüyoruz. Şu anda, henüz 

açıklanmamış bir paketle ilgili yapılan yo-
rumların tamamı afakidir, tamamı yersiz 
ve yetersizdir. Çalışmaları tamamlayıp, 
paketi açıkladığımızda, toplumun her 
kesiminin memnun olacağını ifade etmek 
isterim.

Bakın, tekrar ediyorum… Bu paketle ilgili 
yapılan yorumların tamamı erkendir, ta-
mamı afakidir. Bu reformları, Türkiye’de 
şartlar oluştuğu için, engeller, bariyerler, 
dirençler ortadan kalktığı için, 11 yıllık 
zincirin bir halkası olarak gerçekleştiriyo-
ruz. AK Parti kurulduğu gün, programında 
neyi vadettiyse, bugün, şartlar oluştuğu 
için onu gerçekleştiriyor. Programımızda, 
tüzüğümüzde, seçim beyannamelerimiz-
de, kongrelerimizde çizdiğimiz çerçeve 
dahilinde, milletimizi, ülkemizi haklarıyla 
buluşturuyor, verdiğimiz sözleri tek tek 
yerine getiriyoruz.

Daha en başından şunu da söylüyorum… 
Elbette ki demokratikleşme uzun bir sü-
reçtir, demokratikleşme, adeta yaşayan, 
sürekli değişen, sürekli kendisini gelişti-
ren bir süreçtir. Çalışmalarını tamamlayıp 
açıklayacağımız paket, bir aşamadır, bir 
safhadır, ama çok önemli bir aşama, çok 
önemli bir safhadır. Bu süreç, ülkemizin 
ve milletimizin yararına olacak şekilde, 76 
milyonun birliği, beraberliği ve kardeşliği 
için, her daim kendini yenileyerek ilerleye-
cek bir süreçtir. Bu süreç, Türkiye’yi daha 
da birleştirecek, kardeşliğimizi çok daha 
pekiştirecek bir süreçtir.

Burada sizlerden arzum şudur değerli 
arkadaşlarım… Bizde öyle bir muhalefet 
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anlayışı var ki, her değişimin, her yenili-
ğin önünde adeta bir duvar gibi duruyor, 
Türkiye’nin bir adım bile atmasına asla 
tahammül gösteremiyor. Daha paket açık-
lanmadan afaki yorumlar yapanlar, paket 
açıklandığında da her zamanki “İsteme-
zük” tavrını gösterecek, her zaman olduğu 
gibi korku senaryoları üreteceklerdir. İşte 
bu teşkilat, tüm iftiraları, tüm ithamları, 
tüm yalanları, daha yayılmadan bertaraf 
edebilen bir teşkilat olmalıdır.

Siz, onlardan çok daha fazla çalışacak, 
onlardan çok daha fazla kişiye ulaşa-
caksınız. Siz afaki konuşmayacaksınız, 
onlar gibi doğruları gizlemeyeceksiniz, 
onlar gibi yalanla, korku senaryolarıyla 
hareket etmeyeceksiniz. Siz, işin gerçeğini 
öğrenecek, bütün boyutlarını öğrenecek, 
şehirlerimizde Hakk’ı anlatacak, doğruyu 
anlatacaksınız. Sizi bilgilendirmek nokta-
sında Genel Merkezimiz her türlü hazırlığı 
yapacaktır. Bu paketin Türkiye’nin birli-
ğine yapacağı katkıları anlatacaksınız. Bu 
paketin Türkiye’nin ufkunu nasıl açtığını 
anlatacaksınız. En önemlisi de, bu paketin, 
bin yıllık kardeşliğimizi nasıl daha da pe-
kiştireceğini anlatacaksınız.

Biz inşallah 2014 Mart seçimlerine, 81 
vilayetimizde, her ilçemizde, her köyü-
müzdeki eserlerimizi anlatarak, plan ve 
projelerimizi anlatarak, ama her şeyden 
önemlisi, kardeşliğimizi yüceltmek için 
yaptığımız reformları anlatarak gireceğiz. 
Milletimiz bizi anladı, anlıyor… Biz mille-
timize kulak verecek, bu yolda yine milleti-
mizle yürüyeceğiz.

Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun…
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24’üncü 
Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nda bu ilk 
grup toplantısının, ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olma-

sını Rabbim’den niyaz ediyorum. Grup 
toplantımızın teşrif eden tüm misafirleri-
mize, bu ilk grup toplantısının heyecanını 
bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, 
kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yeni 
Yasama yılının da hayırlı olmasını diliyor, 
Parlamentomuza, tüm milletvekillerine, 
AK Parti Grubuna, bu yeni yasama yılının 
da başarılar temenni ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Ekim 2013
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi kurdu-
ğumuz günden itibaren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında ülkemize ve 
milletimize hizmet mücadelesi veriyoruz. 
12 yılı aşkın bir süredir, bu çatı altında, 
Türkiye’nin sorunlarını çözmek, milleti-
mizin taleplerine karşılıklar üretmek, en 
önemlisi de Türkiye’yi, ekonomiyi, demok-
rasiyi, kardeşliği büyütmek için gerçekten 
canla, başla çaba sarf ediyoruz.

Şunu çok büyük bir memnuniyetle ifade 
etmek istiyorum… Özellikle, 3 Kasım 2002 
seçimleriyle oluşan parlamento yapısıyla 
birlikte, yani AK Parti’nin Meclis’te çoğun-
luğu sağlamasıyla birlikte, 11 yıl boyunca 
çok önemli yasama faaliyetlerini gerçek-
leştirdik. Bu parlamento çatısı altında, ke-
sintisiz biçimde, istikrarlı, kararlı şekilde, 
hiç sarsılmayan bir istikamet doğrultu-
sunda, Türkiye’yi çözümlerle buluşturduk, 
çok önemli reformlar gerçekleştirdik, 
Türkiye’nin ufkunu genişlettik, vizyonunu 
büyüttük.

Öncelikle, grubumuzdaki tüm milletvekil-
lerimize, yani sizlere, yaptığınız çalışma-
lardan dolayı ülkem, milletim, AK Parti 
teşkilatı ve şahsım adına en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. 14 Ağustos 2001’den 
bugüne kadar, Grubumuzda yer almış, AK 
Parti’nin ve AK Parti Grubunun ilkeleri 
istikametinde hizmet üretmiş, bugün de, 
farklı kademelerde, AK Parti çatısı altında 
hizmetlerini sürdüren tüm milletvekilleri-
mize de aynı şekilde buradan teşekkür edi-
yorum. 4’üncü Yasama Yılının bu ilk Grup 

Toplantısında şunu özellikle ifade etmek 
istiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Bugün, yeni bir gündür, bugün, yeni bir 
başlangıçtır. Hazreti Mevlana’nın ifade 
ettiği gibi: “Dün, dünde kaldı cancağızım, 
bugün, yeni şeyler söylemek lazım…” 
Evet… Dün, dünde kaldı. Elbette dünü ha-
tırlayacak, dünden ibret alacak, geçmişten 
dersler çıkaracağız. Ancak, dünün bize 
verdiği tecrübeyi kendimize azık edecek, 
her zaman olduğu gibi gözümüzü istikbale 
dikecek, ufuklara dikecek, gelecek için ça-
lışmaya devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 11 yıl, hiç kuşkusuz, 
bizim için bir gurur tablosudur. Ne mutlu 
bize ki, 11 yıl boyunca ülkemiz için, mille-
timiz için yaptığımız hizmetleri artık öyle 
bir çırpıda sayıp dökemiyoruz… Ekonomi-
den demokrasiye, iç politikadan dış politi-
kaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniye-
te, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden 
tarıma kadar, ülkemizi, milletimizi ilgilen-
diren her alanda çok önemli hizmetler ver-
dik, çok önemli eserleri vücuda getirdik.

Allah’a hamdolsun, Türkiye’nin 81 vilaye-
tinde, her ilçesinde, her beldesinde, köy-
lerde, yaylalarda, mezralarda eserlerimiz 
var. On yıllardır çözülemeyen sorunlara 
çözümler ürettik. Artık çözüm umudu kay-
bolmuş, çözüleceğine dair beklentilerin yi-
tip gittiği nice meseleyi Türkiye’nin günde-
mine taşıyıp kararlı şekilde çözdük. Hayal 
dahi edilemeyenleri gerçeğe dönüştürdük; 
hayalleri hedef haline getirdik, hedefleri-
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mizi tek tek tutturduk. Türkiye ekonomisi-
ni 11 yılda 3 kattan fazla büyüttük.

Demokrasimizi ağırlıklarından, zincirle-
rinden kurtardık ve en ileri demokratik 
standartları ülkemizle buluşturduk, 
buluşturuyoruz. Edilgen, izleyici, sadece 
takipçi konumundaki dış politikamızı, 
etkin, ön alan, belirleyici bir konuma 
yükselttik. Gelişmiş ülkelerde ne varsa, 
aynısını, hatta daha fazlasını milletimize 
sunmanın, milletimizi hak ettiği seviyele-
re ulaştırmanın kararlı ve samimi müca-
delesini verdik.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçmişi elbette hatırlayacağız, son 11 yıl-
da ülkemize kazandırdığımız eser ve hiz-
metleri elbette hatırlayacak ve milletimi-
ze hatırlatacağız. Ancak, şunu bilmenizi 
isterim ki, biz, geçmişe bakıp avunanlar-
dan, geçmişin gururuyla yetinenlerden, 
yaptıklarını yeterli görüp mevcut ile iktifa 
edenlerden, mevcuda razı gelenlerden 
asla olmayacağız. Her zaman ileriye bak-
tık, bugün de ileriye bakıyoruz ve ileriye 
bakacağız. Her yeni günü yeni bir başlan-
gıç olarak gördük; bugünü de biz yeni bir 
başlangıç olarak görüyor, taze hedeflere 
terütaze bir enerjiyle yol alıyoruz.

Bakınız, önceki hafta, Kırşehir’de, Ahilik 
Haftası törenleriyle birlikte, son derece 
anlamlı bir anma merasimini de ger-
çekleştirdik. 21’inci yüzyılın bir Yunus 
Emre’si olan, değerli ozanımız, değerli 
gönül insanı Neşet Ertaş’ı, vefatının bi-
rinci sene-i devriyesinde Kırşehir’de hem 

kabri başında, hem anma merasiminde 
hayırla yadettik. Merhum Neşet Ertaş, bir 
röportajında, babası merhum Muharrem 
Ertaş’ın bir tavsiyesini aktarmıştı…

Bu tavsiye gerçekten çok manidar… Şöyle 
diyor Muharrem Ertaş: “Aşkınan çalışan 
yorulmaz…” Neşet Ertaş, bunu hatırlatı-
yor, “Aşkınan çalışan yorulmaz” diyor ve 
ekliyor: “Ne zaman öldüysem, işte ben 
o zaman yoruldum…” Evet değerli arka-
daşlarım… Aşkınan, yani aşk ile çalışan, 
yorulmaz… Biz, aşk ile çalışmaya devam 
edeceğiz… Ülke aşkıyla, millet aşkıyla, 
insanlık aşkıyla eser üretmeye, hizmet 
üretmeye devam edeceğiz.

Nasıl ki her yeni günü yeni bir başlangıç 
olarak görüyorsak; ulaştığımız her hedefi 
de yeni bir başlangıç olarak kabul edecek, 
hedeflerimizi sürekli yükselterek, çıtayı 
sürekli daha yükseklere koyarak, kendi-
mizi aşmaya, kendi kendimizle yarışmaya 
devam edeceğiz.

Bakın, on yıllardır siyaset sahnesindeyiz… 
On yıllardır, ülkemize, milletimize aşkla 
hizmet üretmek için yollarda, meydanlar-
dayız… Bizi, on yıllardır takip eden, ama 
hala bizi anlamakta, bizi analiz etmekte, 
bizi çözümlemekte zorlananlar var… Bizi, 
öylesine bir hareket olarak görüp, dar ka-
lıplar içinde tarif etmeye çalışan, sürekli 
de yanılanlar var. Bu davayı, başka dava-
larla karıştırıp, farklı beklentilerin içine 
giren, sürekli hayal kırıklığına uğrayan, 
sürekli yanıldığı halde parametrelerini 
değiştirmeyenler var.
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Değerli arkadaşlar…

Biz, önce milletin, sonra vicdanının sesine 
kulak verip, öyle yürüyen, öyle hareket 
eden bir kadroyuz… Bizi bir araya getiren, 
çıkar birlikteliği değildir. Bizi bir araya 
getiren, ortak hırslar, ortak ihtiraslar değil-
dir. Biz, tesadüfen bir araya gelmiş, öylesi-
ne toplanmış bir topluluk asla değiliz… Biz, 
ortak idealleri, ortak hedefleri olan, ülke ve 
millet için aynı ortak sızıyı yüreğinde his-
seden, adeta feleğin çemberinden geçerek, 
aynı acıları, aynı dertleri yaşayarak bugün-
lere ulaşmış, yani kader ortaklığı yapmış 
bir kadroyuz.

Böyle bir kadro, kader ortaklığında, dava 
arkadaşlığında buluşmuş bir kadro içinde, 
birbirine çelme takmak, birbirinin kuyu-
sunu kazmak, birbirinin başarısızlığından 
medet ummak asla yoktur. Biz, en başın-
dan beri biriz ve beraberiz. Bir ve beraber 
Türkiye için de, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da omuz omuza, dayanışma 
içinde istikbale yürüyeceğiz. Geriye değil, 
hep ileriye bakacağız. Dedikodulara, sanal 
tartışmalara, hakaretlere, iftiralara değil; 
önce milletin sesine, sonra vicdanımızın 
sesine kulak vereceğiz.

Bugüne kadar, kendi gündemimizi hep 
kendimiz belirledik… Bize, dışardan gün-
dem dayatılmasına izin vermeyeceğiz; bizi 
hizmetten alıkoyacak, millet ve ülke için 
çalışma azminden alıkoyacak hiçbir giri-
şime mahal vermeyeceğiz. Şunu buradan 
açık açık ifade ediyorum değerli milletve-
kili arkadaşlarım… Ne yaptığımızdan daha 
ziyade önemli olan, ne yapacağımızdır… 

Millet bizden, ne yaptığımızdan daha çok 
ne yapacağımızı duymak istiyor.

Şunu unutmayın ki bugünlere ne yaptığı-
mızı anlatarak değil, daha çok, ne yapaca-
ğımızı anlatarak geldik. Yaptıklarımız, hep 
yapacaklarımızın teminatıydı. Sözümüzde 
durduğumuz için, vaatlerimizi takip ettiği-
miz için, söz verip sözümüzü yerine getir-
diğimiz için biz buradayız. Yaptıklarımızı 
yeterli görmeyip, daha büyük hedefler be-
lirlediğimiz, ülke ve millet için çok büyük 
hedefler belirleyip o hedeflere koştuğu-
muz, koşturduğumuz için buradayız. Aşk 
ile çalışmaya devam edeceğiz…

Bizi, millete ve ülkeye aşkımızdan uzaklaş-
tıracak her girişimden, her sinsi senaryo-
dan dikkatle uzak duracağız. Bizi yılgınlı-
ğa, bizi umutsuzluğa, bizi yorgunluğa sevk 
edecek, aşkımızı, sevdamızı törpüleyecek 
her girişim karşısında uyanık olacağız. 
Özellikle ümitsizliğe asla prim vermeye-
ceğiz. Biz, öyle bir davanın mensuplarıyız 
ki, bu dava, adeta iğneyle kuyu kazılarak 
bugünlere ulaşmıştır. Bu davanın hamu-
runda, adı bilinen ya da bilinmeyen nice 
gönül insanının alınteri var.

Herkesin sustuğu, susturulduğu, herke-
sin sindirildiği dönemlerde, bulabildiği 
en küçük hareket alanını değerlendiren, 
susmadan, sinmeden, başını öne eğmeden 
davasının mücadelesini veren insanlar bu 
davayı bugünlere taşıdı. Hesabını, sadece 
ve sadece Allah’a ve millete verecek olan-
lar, hiçbir şeyden korkmazlar… Taşıdığı 
canın, Allah’tan bir emanet olduğunu dü-
şünenler, ölümden, ölüm tehditlerinden, 
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baskıdan, zulümden asla çekinmezler, 
asla geri adım atmazlar. Siz iyi olduğunuz 
sürece, mutlaka kötüler olacak, mutlaka o 
kötüler sizi engellemeye çalışacaktır.

Diklenmeyecek, ama dik duracağız… Ba-
şımızı asla öne eğmeyecek, dava taşını 
gediğine koyana kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. Hep söylüyorum: Onların bir 
tuzağı varsa, Allah’ın da bir tuzağı var, mil-
letin de bir tuzağı var… Siz iyi olursanız, o 
tuzaklar alt üst olacak, o tezgahların hepsi 
yerle yeksan olup gidecektir. İşte böyle bir 
şuurla, böyle bir dayanışma ve kardeşlikle, 
azimle, kararlılıkla yolumuzda ilerlemeye 
devam edeceğiz.

Millet için çok iş yaptık, ama yapacağımız 
daha çok iş var. Milletimize, ülkemize çok 
önemli başarılar yaşattık, çok büyük sevinç-
ler yaşattık; ama göreceğimiz daha güzel 
günler var. Bu ülke ve bu millet, hak ettiği 
seviyelere ulaşıncaya kadar, çalışmaya, üret-
meye, hizmet etmeye devam edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler…

Gönül isterdi ki bizim Türkiye için, aziz mil-
letimiz için, 76 milyonun tamamı için pay-
laştığımız şu aşkı, muhalefet de paylaşıyor 
olsaydı. 11 yılda, siyaseti ve siyaset yapma 
şeklini çok değiştirdik. Siyasetin anlamına 
anlam kattık; siyaseti, gerçek anlamıyla bu-
luşturduk. Ancak, bir kez daha ifade etmeli-
yim ki bu süreçte muhalefeti değiştirmeyi, 
muhalefetin de Türkiye vizyonunu paylaş-
masını sağlamayı maalesef başaramadık. 
Muhalefet küçük meselelere takılıp kalmayı 

tercih etti. Muhalefet yerel kalmayı, azla ye-
tinmeyi, statüko kalesine sımsıkı sarılmayı 
tercih etti.

Türkiye, 11 yıllık süreçte, koalisyonlar soru-
nunu, istikrar ve güven sorununu aşarken, 
ne yazık ki muhalefet sorununu aşamadı. 
11 yıl boyunca, söylemlerini, dillerini, 
üsluplarını dahi değiştirme gereği duyma-
dılar. Defalarca yenilmelerine, defalarca 
kaybetmelerine rağmen, ithamları, iftiraları 
defalarca yüzlerine vurulmasına rağmen, 
muhalefet, kendisini yenileme, yeni şartlara 
uyum sağlama, büyük Türkiye vizyonuna 
ayak uydurma gereğini hiçbir zaman his-
setmedi.

Dikkatinizi çekiyorum… 11 yıl boyunca, AK 
Parti’ye hangi çamuru atmak istedilerse, 
hep ellerine yüzlerine bulaştı. AK Parti’ye 
hangi iftirayı attılarsa, o iftira döndü, onları 
buldu, onları vurdu. Millete söyledikleri 
tüm yalanlar, millet tarafından reddedildi, 
millette makes bulamadı. Muhalefet, yaşa-
dıklarından, özellikle de hatalarından ders 
çıkarmak yerine, yanlışta ısrara devam etti.

Hiç kuşkusuz, böyle bir muhalefet, AK Parti 
için talih olsa da, Türkiye için, demokrasi 
için talihsizliktir. Esasen, muhalefetin en 
büyük sorunu, vesayet sorunudur. Türkiye 
vesayetten kurtulurken, demokrasimiz ve-
sayetten kurtulurken, muhalefet, kendisini 
bağımlı hale getiren, üzerinde adeta gölge 
gibi duran vesayetten kurtulamamış, vesa-
yet zincirlerini koparıp atamamıştır.

Vesayetin gölgesinde siyaset yapılamaz. Si-
yaset mühendisliği operasyonlarıyla şekil-
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lendirilmiş partilerde özgür, demokratik, 
katılımcı, çözüm üreten siyaset yapılamaz. 
Korkuların ve ürkekliğin egemen oldu-
ğu partilerde siyaset üretilemez. Siyaset, 
sandığa ve sandık sonuçlarına saygı duy-
makla, demokrasi içinde kalmakla, milli 
iradeye tabi olmakla yapılır.

Çetelerin, terör örgütlerinin, sokak eylem-
lerinin, Türkiye düşmanı kimi odakların 
vesayetinde, onların boyunduruğu altında, 
onların emir ve talimatıyla sağlıklı bir siya-
set yapılamaz, hatta hiç siyaset yapılamaz. 
Değişime direnen, statükoya sarılan, ve-
sayet altında bir muhalefet, her ne kadar 
Türkiye’nin talihsizliği olsa da, biz, bu 
talihsizliği de aşarak, Türkiye’yi hızla bü-
yütmeye devam edeceğiz.

Seçimler öncesinde, başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olmak üzere, her ortamda 
gerilim siyasetine başvuracak muhalefet 
karşısında, her zaman olduğu gibi sağdu-
yulu ve sorumlu davranacağız. Tahriklere 
gelmeyeceğiz, tahriklere boyun eğmeyece-
ğiz. Gerilim siyaseti tuzağına biz düşmeye-
ceğiz. Özellikle, muhalefete, muhalefetin 
kendi dil ve üslubuyla cevap vermeyecek, 
o seviyeye, onların seviyesine düşmeyece-
ğiz. 2014 Mart seçimlerine kadar, gerilimi 
ve kutuplaştırmayı artırmak, buradan 
nemalanmak isteyen muhalefete, bu kozu 
vermeyeceğiz.

Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım… 
Biz, 76 milyonun hükümetiyiz. AK Parti, 
76 milyonun tamamına aynı nazarla ba-
kan, tamamını muhatap alan, 76 milyonun 
tamamına aynı gönül diliyle konuşan, 

Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan 
bir partidir. Muhalefetin kutuplaştırma ve 
kamplaştırma siyasetine karşı, biz kucakla-
yıcı olmayı sürdüreceğiz.

Şunu burada, altını çizerek ifade etmek 
istiyorum… Bugüne kadar her ne yap-
tıysak Türkiye için yaptık, 76 milyonun 
tamamı için yaptık. Hangi adımı attıysak, 
Türkiye’nin normalleşmesi için attık. 
Yaptığımız reformlar, belli kesimlere 
imtiyaz sağlayan değil, tam tersine, belli 
kesimlerdeki imtiyazları alan, 76 milyonu 
birleştiren, Türkiye’yi normalleştiren re-
formlardır.

Ellerinden imtiyazları gidenler, 11 yıl bo-
yunca itiraz ettikleri gibi, bugün de itiraz 
ediyorlar… Yeni Türkiye’de, normalleşen 
Türkiye’de imtiyazlara yer olamaz. Hukuk 
karşısında imtiyaz kabul etmiyoruz. Devlet 
karşısında, devletin hizmetleri karşısında 
imtiyaz kabul etmiyoruz. Devletin vatan-
daşına bakışında imtiyazı asla kabul etmi-
yoruz. Hukuk önünde, devlet nazarında, 
devletin hizmetleri hususunda, her vatan-
daş birdir, eşittir, bütünüyle aynı haklara 
sahiptir.

Devlet, vatandaşına yaşam tarzı dayata-
maz. Devlet, vatandaşına, inanç, mezhep, 
değer dayatamaz; devlet vatandaşına 
çocukluktan başlayarak format atamaz, 
tek tip, standart vatandaş yetiştirmek için 
vatandaşına zulmedemez. Şunu burada, 
altını özellikle çizerek ifade ediyorum: Bi-
zim devletimiz, yani Cumhuriyetimiz, 29 
Ekim 1923’te, 23 Nisan 1920 ruhu üzeri-
ne inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in 
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ifadesiyle, Misak-ı Millî sınırları içindeki 
herkes, özellikle de Müslüman unsurlar, 
yani Anasır-ı İslam, bu Cumhuriyetin ay-
rımsız ve imtiyazsız vatandaşları olarak 
kabul edilmiş; Cumhuriyet de zaten onlar 
tarafından inşa edilmiştir.

23 Nisan 1920’de, Ankara Ulus’ta, Büyük 
Millet Meclisi önündeki fotoğraf, bizim 
Cumhuriyetimizin özünü, ruhunu, felsefe-
sini en net ve en anlamlı şekilde yansıtan 
fotoğraftır. Meclis önünde, Gazi Mustafa 
Kemal’in etrafında, ellerini semaya açmış 
dua edenleri gösteren fotoğraf, bir Türkiye 
fotoğrafıdır, bir Cumhuriyet fotoğrafıdır. 
Orada Türk var, Kürt var, Arap, Çerkez, 
Laz, Gürcü, diğer tüm etnik unsurlar var. 
Orada, Sünni var, Alevi var. Orada, farklı 
libaslar içinde, birbirinin kıyafetine ve ya-
şam tarzına hoşgörü gösteren, saygı duyan 
bir anlayış var. Cumhuriyet, bu topraklar 
üzerindeki tüm farklılıkları bir zenginlik 
olarak gören, farklılıkları aynı idealler 
altında toplayan, farklılıkları birleştiren 
bir ruh, böyle bir felsefe, böyle bir anlayış 
üzerine bina edilmiştir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Sizlerin de, bizleri ekranları başında izle-
yen aziz milletimin de, şu gerçeği bilmesini 
özellikle arzu ediyorum Bugün, attığımız 
her adımı, yaptığımız her reformu, Cum-
huriyete karşı gibi göstermeye çalışan 
cahiller ve istismarcılar var. Bakın, birkaç 
örnek vereceğim… Türkiye’de, yer isimle-
rinin değiştirilmesi, 1949 tarihli bir yasaya 
dayandırılmıştır. Milletimin şunu özellikle 
duymasını istiyorum: 27 Mayıs 1960 dar-

besinden hemen sonra, sadece 4 ay içinde, 
Türkiye’de 10 bin civarında yerleşim mer-
kezinin ismi değişmiştir.

27 Mayıs 1960’tan, 1965’e kadar, 16 bin-
den fazla yer adı değiştirilmiştir. Aynı 
şekilde, yer adları, 12 Eylül 1980 müda-
halesinin ardından yine gündeme gelmiş, 
binlerce yer adı da bu müdahalenin ardın-
dan değişmiştir. TİLLO ismi, bundan sa-
dece 23 yıl önce, 1990 yılında AYDINLAR 
olarak değiştirilmiştir. Allah aşkına, bunun 
Cumhuriyet’le, Cumhuriyetimizin kuruluş 
felsefesiyle nasıl bir ilgisi, nasıl bir alakası 
olabilir? Her sabah öğrencilere okutulan 
“Ant”, 1933 yılında başlayan, bugüne kadar 
da defalarca değiştirilen, kaldırıldığı hal-
de, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de yeniden dirilti-
len bir uygulamadır. Bunun Cumhuriyet’le 
ilgili olduğunu iddia etmek nasıl bir cahil-
liktir? Türkiye’de kılık kıyafet üzerinden 
ayrımcılık, Cumhuriyetin kurulmasından 
çok sonra uygulanmış, 1940’larda adeta 
zulme dönüşmüş, 12 Eylül ve 28 Şubat 
dönemlerinde bu zulüm doruk noktasına 
ulaşmıştır. Başörtüsü yasağını Cumhuri-
yetle ilişkilendirmek nasıl bir cahilliktir, 
nasıl bir istismardır?

Hiç kimse kusura bakmasın… Bu cumhu-
riyet, 28 Şubat’ta, 12 Eylül’de, 27 Mayıs’ta 
kurulan bir cumhuriyet değildir; Bu Cum-
huriyet, 23 Nisan 1920’de temeli atılan, 
29 Ekim 1923’te kuruluşu ilan edilen 
bir cumhuriyettir. 11 yıldır, attığımız her 
adım, yaptığımız her reform, özünden 
uzaklaşan Türkiye’yi özüne döndürmüş-
tür. Yaptığımız her reform, Kuruluş felse-
fesinden uzaklaştırılan Türkiye’yi, yeni-
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den kuruluş felsefesine yaklaştırmıştır. 
Her reform, attığımız her adım, Cumhuri-
yetimizi daha da güçlendirmiş, bir arada 
yaşama zeminimizi daha da sağlam hale 
getirmiştir.

Biz, bozulan dengeleri tamir ediyor, özün-
den uzaklaşan Cumhuriyeti özüne taşıyor, 
1940’lardan itibaren uygulanan baskıları, 
yasakları, zulümleri tek tek ortadan kal-
dırıyoruz. Onlar Türkiye’yi temel kuruluş 
felsefesinden uzaklaştırdılar; biz Cumhu-
riyetimizi yeniden özüyle buluşturuyor, 
Cumhur ile Cumhuriyeti yeniden kucak-
laştırıyoruz. Bizim yaptığımız, Türkiye’yi 
normalleştirmektir. Bizim yaptığımız, 
derin yaraları tedavi etmek, derin acıları 
dindirmektir. Bizim için tarih, birileri 
gibi, 27 Mayıs 1960’ta, 12 Eylül 1980’de 
başlamadı. Biz, bin yılların içinden süzü-
lerek bugünlere ulaştık; bin yıllar boyun-
ca tek bir millet olarak, bir olarak, beraber 
olarak bugünlere ulaştık.

23 Nisan’da Meclis’i birlikte açtık, İstiklal 
Savaşını birlikte verdik, 29 Ekim’de bu 
cumhuriyeti birlikte kurduk. Hiç kimse, 
ama hiç kimse, kendisini Cumhuriyetin 
yegane sahibi olarak göremez, 76 mil-
yonun fertlerine tepeden, kibirle bakıp 
dayatmalarda bulunamaz. Cumhuriyet, 
76 milyonun cumhuriyetidir. Başı açık 
olan bu cumhuriyetin ne kadar sahibiyse, 
başı örtülü olan da bu cumhuriyetin işte 
o kadar sahibidir. İstanbul’daki ne kadar 
bu cumhuriyetin sahibiyse, Edirne’deki, 
Trabzon’daki, Diyarbakır’daki, Hatay’daki 
de işte o kadar bu cumhuriyetin sahibidir.

Bu ülkede, farklı olanlar, uzaydan gelmedi-
ler… Anadili Kürtçe, Arapça, Çerkezce, Laz-
ca olanlar bu ülkeye sonradan gelmediler. 
Aleviler, Sünniler bu ülkeye dışardan gel-
mediler. Namaz kılanlar, başını örtenler, 
bir yere girince “Selamun Aleyküm” diyen-
ler bu ülkeye başka bir ülkeden gelmediler. 
Birileri çıkıyor, “Gitsinler Arabistan’da 
okusunlar” diyor… Birileri çıkıyor, “Çölde 
yaşasınlar” diyor… Birileri çıkıyor, “Ya se-
veceksin, ya terk edeceksin” diyor…

Ya siz, kimi kimin toprağından kovuyorsu-
nuz? Burası bizim toprağımız, burası bizim 
vatanımız, hiçbir yere gitmiyoruz… 76 
milyon içinde, bir tek Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının bile, kendisini “Öz yurdunda 
garip, öz vatanında parya” olarak hissetme-
sini biz kabul etmeyiz, buna rıza gösterme-
yiz. Bu topraklar üzerinde, bayrağımızın 
gölgesi altında, 76 milyon bir ve beraber 
olacak, bir ve beraber yaşayacağız. Kimse 
kimseye yaşam tarzı dayatmayacak. Kimse 
kimsenin yaşam tarzına karışmayacak. Hiç 
kimse, yek diğerinin özgürlük alanına mü-
dahale etmeyecek.

Cumhuriyeti biz işte böyle güçlendirdik, 
böyle yaşatacak, böyle geleceğe taşıyacağız. 
Birbirimize saygı duyarak, birbirimize hoş-
görüyle davranarak, birbirimizi anlamaya 
çalışarak geleceğe yürüyeceğiz. Silahla de-
ğil, terörle değil, molotofla, taşla, sapanla, 
demir bilyeyle değil, konuşarak, istişare 
ederek, birbirimizi dinleyerek anlamaya 
ve anlaşmaya çalışacağız. Ötekileştirme-
den, ayırmadan, öfkelenmeden, şiddete 
asla başvurmadan, demokrasi zemininde, 
siyaset zemininde sorunlarımızı çözeceğiz.



Recep Tayyip ERDOĞAN

242

Değerli arkadaşlarım…

30 Eylül’de, yani geçtiğimiz pazartesi 
günü, Demokratikleşme paketimizi, işte 
böyle bir anlayışın yeni bir halkası olarak 
kamuoyuna açıkladık. Yapacağımız re-
formlarla, Türkiye’de demokrasiyi daha da 
güçlendiriyor, ekonomiye ivme kazandırı-
yor, Cumhuriyetimizi daha fazla cumhurla 
buluşturuyor, kardeşliğimize daha da güç 
katıyoruz. Siyasetin alanını genişletiyor, 
katılımcılığı artırıyor, siyasetin kendisini 
de yasak ve sınırlandırmalardan kurtarıyo-
ruz. Bir arada yaşama kültürümüzü daha 
da güçlendirmek için, ayrımcılık ve nefret 
suçlarına karşı daha etkili düzenlemeler 
getiriyoruz. Toplumun farklı kesimleri 
üzerindeki yasak, baskı ve dayatmaları 
kaldırıyor, özgürlükleri daha da genişleti-
yoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Demokratikleşme Paketi, 11 yıllık sürecin 
aşamalarından sadece biridir. AK Parti, 
kurulduğu andan itibaren, Türkiye’deki 
sorunları, yasakları, dayatmaları etraflıca 
tespit etmiş, çözüm önerilerini, reform 
projelerini, düşündüğü alternatifleri çok 
net bir şekilde ortaya koymuştur. İktidar 
görevini devraldığımız günden itibaren 
de, Parti programımızda, seçim beyanna-
melerimizde, Hükümet programlarımızda 
dile getirdiğimiz reformlarımızı kararlı bir 
şekilde uygulamaya başladık. 11 yıl içinde, 
defalarca reform yaptık, defalarca reform 
paketlerini kamuoyuna duyurduk ve bir 
takvim çerçevesinde uygulama safhasına 
geçtik.

Geçtiğimiz pazartesi günü açıkladığımız 
paket, ne ilktir, ne de sondur… Bu paket, 
önceki reformlarımızın bir devamıdır. Pa-
keti açıkladığımız basın toplantımızda da 
ifade ettim… Bu paket içinde, çözüm nok-
tasında sürprizler olsa da, ele alınan sorun-
lar noktasında hiçbir sürpriz yoktur. Seçim 
barajından tutunuz, partilere yapılan 
yardıma, partilere üye olma yasaklarının 
kaldırılmasından tutunuz, başörtüsüne 
özgürlüğe kadar, açıkladığımız her madde, 
on yıllardır Türkiye’de konuşulan ve sorun 
olduğu herkesçe kabul edilen maddelerdir.

Biz de, AK Parti olarak, bu sorunları ilk kez 
bu pakette ele almadık, ilk kez bu pakette 
zikretmedik. Partimizin Programından, 
30 Eylül 2012 AK Parti 4’üncü Büyük 
Kongresi’ne kadar, her fırsatta bu sorunları 
dile getirdik ve çözeceğimizin sözünü ver-
dik. Milletimiz, 3 genel seçim, 2 yerel se-
çim ve 2 Halkoylamasında, esasında bizim 
bu çözüm irademize tam destek verdi. Biz, 
bu paketle, milletimize verdiğimiz sözü 
tutuyor, önceden vadettiğimiz çözümleri, 
şartlar ve imkanlar oluştuğu için artık ha-
yata geçiriyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Reform Paketimiz, belli bir takvim içeri-
sinde ilerlemeye başladı. Vakıflar Meclisi, 
Süryani Vatandaşlarımıza ait olan arsala-
rın iadesi için dün karar aldı ve tapu tescil 
işleminden sonra bu iade de gerçekleş-
miş olacak. İlkokullarda okutulan andın 
kaldırılmasına yönelik Genelge bugün 
Resmî Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe 
girdi. Aynı şekilde, Kılık Kıyafet Yönet-
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meliği’ndeki değişiklik de bugün Resmî 
Gazete’de yayımlandı ve Türkiye, tarihî 
nitelikte bir normalleşme adımını böylece 
atmış oldu. İnşallah Kılık Kıyafet Yönetme-
liği’ndeki değişiklikle, çok canlar yakan, 
gençlerimize, onların anne babalarına çok 
ağır acılar yaşatan bir uygulama, bir karan-
lık dönem böylece sona eriyor.

Şunu burada tüm samimiyetimle vurgu-
lamak istiyorum… Hiç kimseye imtiyaz 
vermiyoruz; tam tersine, yıllardır esirge-
nen bir insan hakkını nihayet bugün hak 
sahiplerine teslim ediyoruz. Yıllardır, öz 
yurtlarında garip, öz vatanlarında parya 
muamelesi gören bu ülkenin çocuklarına, 
bu ülkenin öz be öz evlatlarına, kendi va-
tanlarında özgürce yaşayacakları bir zemi-
ni, imkan ve fırsat eşitliğini sunuyoruz.

Türkiye’nin yakın tarihindeki kara bir le-
keyi, Türkiye’nin tarihine ayrımcılık lekesi 
olarak geçmiş kara bir gölgeyi kaldırıyor; 
sadece başörtülülerin değil, 76 milyonun 
tamamının ufkunu bugün daha da geniş-
letiyor, daha da aydınlatıyoruz. Bu kısıt-
lamanın kalkması, sadece ve sadece nor-
malleşmedir. Bu baskının, bu dayatmanın 
kalkması, sadece ve sadece eşitliğin tesis 
edilmesidir. 76 milyonun arasına sokulan, 
başörtülü-başı açık ayrımını ve ayrımcılığı-
nı artık ortadan kaldırıyoruz.

Devlet, vatandaşına bakarken, öz evlat, 
üvey evlat muamelesi yapıyordu. Devlet 
vatandaşına bakarken, muteber ve mu-
teber olmayan ayrımı yapıyordu. Devlet 
vatandaşına yaşam tarzı, kılık kıyafet, 
resmî tarih, resmî ideoloji dayatıyordu. 

Biz bugün, devletin bu çarpık bakışına bir 
son veriyor, 76 milyonun devlet nazarında 
bir ve beraber olması için tarihî bir adımı 
atıyoruz. Elbette bırakılan, bırakılmak zo-
runda kalınan o okulların kaybı telafi edi-
lemeyecek. Elbette gurbette geçen yılların, 
vatan, sıla, aile hasretinin telafisi mümkün 
olmayacak. Üniversite kapılarında, ikna 
odalarında onurlarına dokunulan kızları-
mızın yaraları elbette kapanmayacak; hıç-
kırıklarla dökülen gözyaşları elbette geri 
gelmeyecek.

Mahkemelerde, gözaltılarda, hapishane-
lerde, hücrelerde tüketilen hayatlar elbette 
geri verilemeyecek. Titreyen elleriyle, göz-
lerinde damlalarla, başlarındaki örtüyü 
çıkarmak zorunda kalan, itilen, kakılan, 
horlanan kız çocuklarının, daha genç yaşta 
kırılan eğitim şevkleri elbette tamir edi-
lemeyecek. Pencerenin kenarından okula 
giden, işe giden arkadaşını seyreden, kalbi 
ağrıyan kadınların iç çekmeleri elbette te-
lafi edilemeyecek.

Ancak, inanıyorum ki bugün başlayan nor-
malleşme, bugün başlayan yeni, demokra-
tik, özgür süreç, hepimiz için, milletimiz 
için bir teselli, gelecek nesiller için güvence 
olacak. Bizlere, 76 milyon Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının her birine bugünleri 
gösteren Rabb’imize hamdolsun. Bu de-
mokratik ve özgür neticeye ulaşmamızda 
katkısı olanlara, özellikle de bu insan hak-
kının yıllarca çileli mücadelesini verenlere 
selam olsun. Rabb’im, Türkiye’ye bir daha 
böyle acılar yaşatmasın diyor, bu tarihî 
düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün kaldırılan ant uygulamasıyla ilgili 
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olarak, hem sizlere, hem aziz milletimize 
bazı hususları da hatırlatmak istiyorum…

Değerli arkadaşlarım, bizleri ekranları ba-
şında izleyen aziz vatandaşlarım…

İlk ve ortaokullarda “Ant” uygulaması, 
1933 yılında başladı. Andımız olarak bili-
nen metnin yazarı, son derece tartışmalı 
bir isim olan, Doktor Reşit Galip’ti. Mille-
timin şunu da özellikle bilmesini isterim: 
Andımızın yazarı olan Reşit Galip, Türkçe 
Ezan zulmünün mimarlarından, Türkçe 
Ezan metninin yazarlarındandı. Aynı Re-
şit Galip, insanların kafataslarını ölçen, 
insanları kafataslarına göre sınıflandıran 
anlayışı destekleyen sözüm ona bir bilim 
insanıydı.

“Ant” uygulamasının, Cumhuriyetimizle, 
Cumhuriyetimizin temelleriyle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. CHP ve MHP, bu 
uygulamanın tarihini bilmedikleri, bu 
uygulamanın tarihî gelişimini okuma zah-
metine girişmedikleri için, kestirmeden 
bir istismar kampanyası başlatıp, milleti 
yanıltma yoluna gidiyorlar. “Ant” uygu-
laması, içeriğindeki sorunlar bir yana, 
en başta şekil olarak, bugüne, bugünün 
Türkiye’sine, bugünün dünyasına denk 
düşmeyen bir uygulamaydı. 1930’larda ve 
40’larda, Hitler ve Stalin gibi diktatörler 
zamanında, toplumu formatlamak için bu 
tür uygulamalar yapılıyordu.

Bunun başarısız olduğu, anlamsız oldu-
ğu görüldü ve dünyanın hemen hiçbir 
ülkesinde böyle bir uygulama kalmadı. 
Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde, sa-

bah çocukların okul önünde içtimaya di-
zildiğini, hazırolda bekletildiğini, içeriği 
sorunlu, ayrımcı, ırkçı bir sloganlar dizisi-
nin okutulduğunu göremezsiniz. Baskıcı, 
diktatöryel rejimler dahi, bu uygulamanın 
faydasız olduğunu görmüş, toplumu for-
matlayamadıklarını görmüş ve bundan 
vazgeçmişlerdir.

Adana’daki mitingimizde de ifade ettim... 
Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Her sabah 
Türküm demekle Türk olunmaz. Her saban 
“Doğruyum”, “Çalışkanım” demekle doğru 
ve çalışkan olunmaz… Çocuklara her gün 
aynı şeyleri söyleterek, ancak ve ancak 
lafzı hafızalara kazırsınız; ama anlamla 
ilgili hiçbir yansıma göremezsiniz. İnsan, 
sabah okul bahçesinde slogan tekrarlaya-
rak değil, ailesinden, öğretmenlerinden, 
çevresinden aldığı eğitim ve terbiyeyle bir 
takım değerlere sahip olur.

Bugün Andımız üzerinden istismar siyaseti 
yapanların geçmişine bakın… Türkiye’nin 
itibarını yerlerde sürüklediler. Doğruluğu, 
dürüstlüğü bir kenara bırakıp, Türkiye’yi 
çok büyük yolsuzluklara mahkum ettiler. 
Çalışkanlığı bir kenara bırakıp, Türkiye’yi 
borca, enflasyona, işsizliğe, yüksek faizlere 
mahkum ettiler. Eğer ilkokullarda okutu-
lan andımız, lafzın ötesine geçebilseydi, 
en başta CHP, en başta MHP Türkiye’ye bu 
kadar ağır bedeller ödetmezlerdi.

Tekrar ediyorum: Bu uygulama, soğuk 
savaş dönemlerinde kalmış, Demirperde 
ülkelerinde yaşatılmış, modası çoktan 
geçmiş bir uygulamaydı. Türkiye, bu uygu-
lamayı kaldırmakta geç bile kalmıştır. Nazi 
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Almanyası, Faşizm İtalyası, Sosyalist Blok 
uzun yıllar önce bu uygulamalardan vaz-
geçmişken, Türkiye’de bu geri kalmışlık 
manzarası maalesef halen devam ediyor-
du. Geç de olsa, bu uygulamayı kaldırdık 
ve Türkiye’deki bir geri kalmış ülke manza-
rasını böylece değiştirdik.

Milletimden rica ediyorum… Gençleri-
mizden, çocuklarımızdan rica ediyorum… 
Gitsinler, okusunlar ve bu uygulamanın 
tarihini öğrensinler. Eğer okurlarsa, eğer 
öğrenirlerse, bu uygulamanın Cumhuriye-
timizle, özellikle de Cumhuriyetimizin ku-
ruluş felsefesiyle hiçbir bağının olmadığını 
görecek, işte o zaman istismar siyasetçileri-
ni daha iyi anlayacaklardır. Biz, Cumhuri-
yet tarihimiz boyunca, eğitimin altyapısına 
en büyük yatırımı yapmış bir hükümetiz.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca, eğitim, ilk 
kez bizim dönemlerimizde bütçeden en 
büyük payı alan kalem olmuştur. Çocukla-
rımızı en iyi şekilde yetiştirmek, en dürüst, 
en çalışkan, en donanımlı şekilde geleceğe 
hazırlamak için, 11 yıl boyunca olduğu 
gibi, bundan sonra da mücadele vermeye 
devam edeceğiz. Biz, slogan atanlardan, 
slogan milliyetçisi olanlardan değil; mil-
liyetçiliğin gereğini yerine getirenlerden 
olmaya devam edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatil yap-
tığı dönemde, sizler seçim bölgelerinizde 
çalışırken, bizler de hem yurtiçinde, hem 
yurtdışında çalışmalarımızı yoğun olarak 

sürdürdük. Son 1 ay içinde, Adıyaman, Ma-
latya, Denizli ve Adana illerimize giderek, 
buralarda toplu açılışlar yaptık, bazı ilçele-
rimizi ziyaret ettik. Sadece son 1 ay içinde 
ve sadece bu 4 ilimizde, toplamda 3 milyar 
326 milyon lira tutarında eser, hizmet ve 
yatırımın resmî açılışlarını yaptık.

Bu açılışlarımız önümüzdeki haftalarda 
da yoğun olarak devam edecek. Gerek 
Türkiye’nin tamamını ilgilendiren, gerek 
tek tek şehirlerimizi, ilçelerimizi ilgilen-
diren yatırımları tamamlayacak, önü-
müzdeki süreçte çok önemli yatırımların 
açılışlarını gerçekleştireceğiz. İnşallah, bu 
ayın sonunda, Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 90’ıncı yıldönümü olan 29 Ekim’de, 
hem İstanbul, hem de Türkiye için tarihî 
nitelikte bir yatırım olan Marmaray’ı hiz-
mete açıyoruz. Denizin altından, tüpler 
içinden geçen raylarla, sadece Anadolu’yu 
Avrupa’ya değil; Doğu’da Pekin’i, demir ağ-
larla Batı’da Londra’ya bağlıyoruz.

Yine bu süreçte, seçim çalışmalarımızı 
daha da hızlandıracak, 30 Mart seçimleri-
ne son derece dinamik bir şekilde girece-
ğiz. Aday tespit çalışmalarımız çok büyük 
bir hassasiyetle devam ediyor. Sahada bi-
limsel araştırmalarla, mülakatlarla, tema-
yül yoklamalarıyla, teşkilatımızın, bakan 
ve milletvekillerimizin, Genel Başkan yar-
dımcılarımızın, kadın ve gençlik kollarımı-
zın katkılarıyla adaylarımızı belirleyecek 
ve duyuracağız.

Her zaman olduğu gibi, kılı kırk yaran bir 
hassasiyetle, bir kuyumcu titizliğiyle, en 
iyi, en uygun adayı, liyakat, ehliyet sahibi 
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adayları belirleyecek ve onlarla seçimlere 
gireceğiz. Beldelerimizden ilçelerimize, 
şehirlerimizden büyükşehirlerimize kadar, 
belirlediğimiz her aday, vatandaşlarımızın 
orada görmek istedikleri, “İşte benim Baş-
kanım bu” diyecekleri adaylar olacak.

Değerli milletvekilleri, değerli misafirler…

Önümüzdeki hafta inşallah Kurban 
Bayramı’nı idrak edeceğiz. Biz burada 
kurban ibadetimizi eda ederken, inşallah, 
Arafat’ta, Müzdelife’de, Mescid-i Haram’da 
İslam Dünyası’nın farklı ülkelerinden 
gelmiş Hacı adayları ellerini semaya kal-
dıracak ve dua edecekler. Gerek Arafat’ta, 
gerek burada kurbanların başında, iki 
ülkedeki kardeşlerimizin, iki mazlum hal-
kın özellikle hatırlanmasını yürekten arzu 
ediyorum.

Mısır’da, askeri cuntanın kendi halkına 
doğrulttuğu silahlar can almaya devam 
ediyor… Mısır’da Darbe Yönetimi, Mısır’ın 
Zafer Günü’nü, bir kez daha kendi halkını 
katlederek kutladı. Resmî açıklamalara 
göre 50’nin üzerinde kardeşimiz şehit edil-
di, 300’e yakın Mısırlı kardeşimiz de yara-
landı. Mısır’da hak ve adaletin yerini bul-
ması, Mısır’ın topyekün huzur ve istikrara, 
en önemlisi de adil bir yönetime kavuşma-
sı için dualarımızı oradaki kardeşlerimize 
göndermeye devam edeceğiz.

Aynı şekilde, yüzbini aşkın canın yitip 
gittiği Suriye’nin mazlum halkı için de bu-
radan bir kez daha destek mesajlarımızı, 
dualarımızı gönderiyor, onlara da sabır ve 
zafer temenni ediyoruz. Sadece dua değil, 

Türkiye’deki sığınmacı kardeşlerimizi, 
yani muhaciri özellikle hatırlamanızı, kur-
banlarınızda, yapacağınız yardımlarda bu 
soğuk günlerde onları özellikle gözetmeni-
zi diliyorum.

Kurban Bayramı’na girerken, Avrupa sa-
hillerinde, hayat yolculuğunda ölen yoksul 
Somalili ve Eritreli kardeşlerimize, Irak’ta, 
Pakistan’da, Kenya’da ölen kardeşlerimize 
bir kez daha Rabbim’den rahmet niyaz edi-
yorum. İslam coğrafyasında kelimenin tam 
anlamıyla oluk oluk kan akarken, hayata 
tutunma yolculuklarında insanlarla birlik-
te insanlık da can çekişirken, buna seyirci 
kalanların, buna sessiz, tepkisiz kalanların 
vicdanlarının titremesi ve uyanması için 
de gönülden dua ediyoruz.

Evet… Sizlerin, ailelerinizin, tüm sevdik-
lerinizin Kurban Bayramı kutlu, mübarek 
olsun diyorum. Kurban Bayramı’nın, böl-
gemiz, dünyamız, tüm insanlık için hayır-
lara vesile olmasını, ibret olmasını, canın 
değerini anlamamıza, varlığımızın sahibi 
olan Rabbimize yakınlaşmamıza vesile ol-
masını niyaz ediyorum.

Bayramdan sonra yeniden kavuşmak, ye-
niden buluşmak umuduyla, yeni Yasama 
yılında çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun… 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefendi-
ler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; AK Parti Haftalık Grup Toplantısı’nın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Grup toplantımızın hemen başında, 
Rabbim’den; bizleri, aziz milletimizi, tüm 
İslam Alemini ve insanlığı nice Bayram-ı 
Şerif ’lere ulaştırmasını; ailemizle, sevdikle-
rimizle, tüm gönül dostlarımızla, huzur ve 

afiyet içinde nice bayramlara eriştirmesini 
niyaz ediyorum. Geçtiğimiz hafta Arafat’ta 
toplanan ve Hac vazifesini ifa eden tüm kar-
deşlerimizi, Grubumuzdan ve teşkilatları-
mızdan arkadaşlarımızı, tüm Hacılarımızı 
tebrik ediyor, Hac ibadetlerinin kabulünü 
gönülden temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Geniş coğrafyamızın ve medeniyet havza-
mızın en önemli simalarından, 20’nci yüz-
yılın büyük fikir ve aksiyon insanı, devlet 
adamı, değerli dostum Aliya İzzetbegoviç’i, 
bundan tam 10 yıl önce, bir 19 Ekim 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Ekim 2013
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günü Hakk’a uğurlamıştık. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’i, vefatının 10’uncu sene-i dev-
riyesinde bir kez daha rahmetle ve minnetle 
yadediyor, mekanı inşallah Cennet olsun 
diye dua ediyoruz.

Merhum İzzetbegoviç, Balkan coğrafya-
sının, özellikle de Bosna Hersek’in en zor 
zamanlarına şahitlik etmiş; bu zor zaman-
larda dik bir duruş sergilemiş, gerek müca-
delesiyle, gerek liderliğiyle, sadece Bosna 
Hersek’in değil, tüm dünyanın gönlünde 
mümtaz bir yer edinmişti.

Baskılara, zulümlere, asimilasyona, özellik-
le de inancının, kimliğinin, bir millet olarak 
var olabilme iradesinin üzerindeki ağır 
tazyiklere rağmen, yıllarını hapislerde ge-
çirmiş olmasına rağmen, çizgisini hiç boz-
mamış, ülkesi ve milleti için çalışmaktan 
bir an geri durmamıştı. Bosna Hersek’in son 
bağımsızlık savaşında gösterdiği dirayet ve 
liderlik, onu 20’nci yüzyılın ve tarihin en 
büyük devlet adamlarından biri yapmıştı.

19 Ekim’de, vefatından hemen önce, 
Saraybosna’da tedavi gördüğü Hastanede 
kendisini ziyaret etmiş, bir süre sohbet et-
miştik. Vefatından saatler önce, ellerimi tu-
tarak bana fısıldadığı şu vasiyetini burada 
tekrar etmekte ve hatırlatmakta fayda görü-
yorum… Merhum İzzetbegoviç, bana, “Du-
alarımız sizinle” dedikten sonra, “Bosna’mı 
koruyun, Bosna’ma sahip çıkın, o size 
emanet” demişti… Vefatının 10’uncu sene-i 
devriyesinde, merhum İzzetbegoviç’in 
bu vasiyetine sahip çıktığımızı ve her 
daim de sahip çıkacağımızı hatırlatıyor, 
Saraybosna’da, Bosna Şehitlerinin arasında 

yatan Merhum Aliya İzzetbegoviç’e tekrar 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Kurban Bayramı’nda, milletçe sevincimi-
zi çoğaltan güzel bir hadise de yaşadık. 
Lübnan’da kaçırılan ve 72 gün rehine ola-
rak tutulan 2 pilotumuz, Murat Ağca ve Mu-
rat Akpınar, uzun uğraşlarımız, çok dikkatli 
ve çok hassas çabalarımız neticesinde ser-
best kaldılar ve Cumartesi günü Türkiye’ye, 
İstanbul’a intikal ettiler. Pilotlarımızın 
ailelerini bir gün önce aramış ve olumlu 
gelişmeden kendilerini haberdar etmiştim.

Cumartesi günü de Atatürk Havalimanı’nda, 
pilotlarımızın ve ailelerinin o tarifsiz sevin-
cini onlarla birlikte paylaştık. Pilotlarımız 
kaçırıldığı andan itibaren, Hükümet olarak 
tüm imkanlarımızla seferber olmuş, pilot-
larımızın bulunması ve serbest bırakılması 
için büyük bir gayret ortaya koymuştuk.

İşin hassasiyeti bakımından, meseleyi gizli 
tutmak, çalışmaları gizli ve çok dikkatli 
yürütmek gerekiyordu. Siyasetçilerin ve 
kimi medya kuruluşlarının, meselenin has-
sas boyutunu dikkate almadan yaptıkları 
açıklama ve yayınlar zaman zaman işimizi 
zorlaştırsa da, konuyu mutlu bir sona ulaş-
tırdık.

Burada, Dışişleri Bakanlığımıza, Milli İstih-
barat Teşkilatı Müsteşarlığımıza, diğer ilgili 
tüm kurumlarımıza bu hassas ama başarıy-
la neticelenen çalışmalarından dolayı özel-
likle teşekkür ediyorum. Lübnan Devleti’ne, 
Katar Devleti’ne bizimle aynı hassasiyeti 
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paylaştıkları ve işbirliği yaptıkları için ay-
rıca şükranlarımı sunuyorum. Bize bayram 
içinde bayram yaşatan 2 pilotumuza, onla-
rın ailelerine, Türk Hava Yollarımızın tüm 
çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyor, bir daha böyle üzücü hadiselerin 
yaşanmaması için tedbirlerimizi artırdığı-
mızı da hatırlatmakta yarar görüyorum.

Burada şu hususu da özellikle vurgulamak 
istiyorum… Büyük devlet olmanın, büyük 
ve iddialı hedeflere sahip olmanın, nimeti 
olduğu kadar, hiç şüphesiz zaman zaman 
külfetleri de vardır. Külfetten korkan-
lar, nimete kavuşamazlar… Atalarımızın 
dediği gibi: Meyve veren ağaç taşlanır… 
Türkiye’nin bölgedeki etkisi arttıkça, Tür-
kiye, ekonomisi ve demokrasisiyle daha 
da büyüdükçe, hiç kuşkusuz, bu büyümeyi 
çekemeyenler, hazmedeme-yenler de, farklı 
yollara başvurarak, Türkiye’yi hedef alacak-
lardır.

Şunu asla unutmayın değerli arkadaşla-
rım… Bu bölgede, güçlü bir Türkiye iste-
meyen, bunu hazmedemeyen, bunu içine 
sindiremeyen ve bunu engellemek için de 
her yola başvuran odaklar var… Bizim, ülke 
olarak, 30 yıldır yaşadığımız kanlı terörü, 
sosyal, siyasi ve ekonomik boyutuyla oldu-
ğu kadar, diplomatik boyutuyla da değer-
lendirmemiz, uluslararası boyutunu da dik-
kate alarak analiz etmemiz gerekiyor. Aynı 
şekilde bizim, demokrasimizde on yıllardır 
yaşanan aksaklıkları, sosyal, siyasal ve eko-
nomik boyutların yanında, uluslararası bo-
yutuyla da mutlaka ele almamız gerekiyor.

Bunu şurada çok açık olarak ifade etmek 
durumundayım: Türkiye’nin büyümesini 
engellemek, Türkiye’nin kalıcı bir huzur ve 
istikrara kavuşmasını önlemek amacıyla, 
içeride olduğu kadar, dışarıda da tuzaklar 
kurulmuş; dışarıda pişirilen zehirli aşlar, 
içeride servis edilmiştir. Biz 11 yıldır, 
sadece içerdeki karanlık odaklarla değil, 
dışarıdaki karanlık odaklarla da yoğun bir 
mücadele halindeyiz. Türkiye’ye kasteden 
terörü besleyen, kanlı terör örgütlerini 
koruyan, kollayan; çeşitli araçlarla Türkiye 
içinde tahriklere girişen, ülke içinde toplum 
ve siyaset mühendisliği yapmak isteyen 
odaklara karşı da, hukuk içinde, diplomasi 
kuralları çerçevesinde çok yoğun bir müca-
dele veriyoruz.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum: Tür-
kiye, üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke 
değildir; bugüne kadar buna asla müsaade 
etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Malum 
çevreler tarafından sistemli şekilde yürütü-
len kampanyaları ve onların ardındaki asıl 
niyeti çok iyi biliyoruz. Türkiye, bu kampan-
yalara boyun eğecek, bu tuzaklara düşüp 
rotasını değiştirecek bir ülke değildir.

Gerek Türkiye içinde, gerek bölgemizde, 
adaletten, hakkaniyetten, insan hak ve 
özgürlüklerini yüceltmekten başka hiçbir 
gayemiz yok. Biz bunu her fırsatta ifade 
ettik… Hiçbir ülkenin iç işlerinde gözümüz 
yok. Hiçbir ülkenin zararını, biz kendi 
kârımız olarak görmeyiz. Hiçbir ülkenin, 
hiçbir milletin kaybından, üzüntüsünden, 
felaketinden çıkar devşirmek gibi süfli ça-
baların içine girmeyiz. 11 yıl boyunca hem 
içerde, hem dışarda sadece ve sadece Hakk’ı 
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savunduk, bugün de Hakk’ı savunuyoruz, 
var olduğumuz müddetçe de hiç sarsılma-
dan Hakk’ı savunacağız.

Bakın değerli arkadaşlarım… Biz burada, 
Türkiye’de, Allah’a hamdolsun, yaşanan kü-
çük olumsuzluklara rağmen, huzur içinde, 
sevinç içinde bir bayram yaşadık… Bayram 
sabahı, Türkiye’nin her köşesinde insanlar 
camilere akın ettiler, Bayram Namazını 
eda ettiler, ardından, birçok vatandaşımız 
kurbanının başına gitti, huşu ve teslimiyet 
içinde Kurban ibadetini eda etti. Yurt için-
de, yurt dışında kesilen kurbanlar, belki 1 
yıl boyunca, belki yıllar boyunca evine et 
girmeyen yoksulların mutfağına ulaştı, on-
lara bir sevinç vesilesi, bir umut vesilesi, bir 
yaşama tutunma vesilesi oldu.

Kurban Bayramı, sadece bizim bayramımız 
değil; Kurban Bayramı, bizimle birlikte dün-
ya sathına yayılmış tüm Müslümanların 
Bayramı… Biz burada, ailelerimizle, çocuk-
larımızla, sevdiklerimizle bir bayramı idrak 
etmeye çalışırken, bizimle aynı bayrama 
sahip olan başka insanlar, başka cemiyetler, 
başka milletler, insanlık dışı zulümlere ma-
ruz kalmaya devam ettiler.

Myanmar’da anneler, köle olarak satılan 
çocuklarının ardından gözyaşı döktüler. 
Somali’de insanlar, bir avuç pirinç bulabil-
dilerse buna şükrettiler. Daha geçen hafta, 
yine bir bombalı saldırıda, yine insanlık 
dışı bir saldırıda 20 masum insanı yitir-
diler. Irak’ta, camilerde, kahvehanelerde, 
sokaklarda masum insanlar, Kurban kanı 
değil, insanlık dışı çatışmalarda yitirdikleri 
kardeşlerinin kanına şahit oldular. Mısır’da, 

binlerce aile, onurlu bir direnişte kaybettik-
leri aile fertlerinin yokluğunda ilk bayramı 
çok büyük bir boşluk ve burukluk hissiyle 
idrak ettiler.

Bundan çok daha acı hadiselerin yaşandığı 
bir bayramı geride bıraktık… Suriye’de, 
Şam ve çevresinde, çok büyük bir açlıkla im-
tihan edilen kardeşlerimize, eşek, kedi, kö-
pek etinin yenilebileceğine dair fetvaların 
verildiği, çarenin artık buralarda arandığı 
manzaralar yaşanıyor. Bir paket sigarasına, 
hamile kadınların hedef alındığı, hamile 
kadınların karnındaki bebeklerin nişan 
alındığı bir vahşet manzarası yaşanıyor.

Biz, Türkiye olarak, bu milletin evlatları 
olarak, Kurban Bayramı’nı huşu ve sevinç 
içinde eda ederken, kalbimizin bir yarısı 
da işte bu geniş coğrafyadaydı. Kalbimizin 
bir yarısı bayram coşkusunu yaşarken, 
diğer yarısı, bölgemizde akan kanın, akan 
gözyaşının hüznünü taşıyordu. Bizim vicda-
nımızdan, bizim kalbimizden, bu paylaşma 
duygusunu hiç kimse söküp atamaz.

Bu vicdan, 10 yılda, 20 yılda değil, yüzlerce 
yıllık tarih içinde yaşanan acı tatlı olayların 
neticesinde şekillenmiştir. Biz, 1 varil petrol 
için, bir avuç elmas için, bir çuval altın için, 
iktidar ve güç hırsı için kardeşini satacak, 
kardeşini arkasından hançerleyecek, karde-
şine sırtını dönecek bir millet değiliz. Her 
zaman söylüyorum… Dostumuza dost olu-
ruz; bize düşmanlık taslayana da gerekeni 
hiç tereddüt etmeden yaparız.

Bu geniş coğrafyada herkes, her ülke, her 
millet, bizim dostluğumuzdan emin olsun. 



251

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -10

Ama bu coğrafyadaki herkes, bizim her şart 
altında, Hakk’ı savunacağımızı, adaleti savu-
nacağımızı, barışı savunacağımızı da bilsin. 
Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye’nin 
söyleyecek sözü var. Türkiye’nin hedefleri 
var, idealleri var, tezleri var. Türkiye’nin, 
en önemlisi de, tarihten süzülüp bugünlere 
ulaşan değişmez insani ve vicdani ilkeleri 
var.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: Geç-
mişte, zaman zaman, kimi iktidarlar döne-
minde, Türkiye sözünü saklamış olabilir; 
Türkiye hedeflerinden, ideallerinden, tezle-
rinden vazgeçmiş olabilir; Türkiye insani ve 
vicdani ilkelerini geri plana itmiş olabilir. 
Ama bugün, AK Parti iktidarı yönetiminde, 
Türkiye, tarihten ve ecdadından aldığı güç-
le, söyleyecek sözü olan bir ülke konumuna 
yükselmiştir.

İşte onun için, hiç kimse bu ülke üzerinde 
ameliyat yapmaya yeltenmesin… İçeride ve 
dışarıda, koro halinde, senkronize şekilde 
yürütülen kampanyalar, yeni Türkiye’ye 
asla zarar veremez. Biz, hak için, adalet 
için, barış için mücadele etmeye, her or-
tamda Hakk’ı savunmaya, güçlünün değil 
haklının, zalimin değil mazlumun yanında 
durmaya devam edeceğiz. Biz hesabımızı 
önce Allah’a, sonra millete veririz… Bu iki 
makam dışında hiç kimseye hesap verme-
yiz, hiç kimsenin de karanlık senaryoları 
karşısında boynumuzu eğmeyiz.

Değerli Milletvekili arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta içinde, Avrupa Komisyo-
nu, 2013 Türkiye İlerleme Raporu’nu ya-

yınladı. Raporu son derece dikkatli şekilde 
inceledik; raporda yer alan tespitleri, eleşti-
rileri büyük bir samimiyetle not ettik. 2013 
İlerleme Raporu, kimi hususlarda eksik ve 
yanlış bilgilenme neticesinde doğru olma-
yan değerlendirmeler içerse de, genel itiba-
riyle Hükümetimizin reform kararlılığını 
teyit eder mahiyettedir. Bu rapor, elbette ki 
bir karne değildir; Türkiye’ye karne verecek 
yegane mercii hiç kuşkusuz milletimizin 
kendisidir. Ancak, Avrupa Birliği’nin, müza-
kere sürecindeki isteksiz ve oyalayıcı tavrını 
biz bu raporda görmek isterdik.

Kimi hususlarda Türkiye’nin eleştirildiği 
kadar, Avrupa Birliği’nin ve bazı üye ül-
kelerin de, Türkiye’ye yönelik tavırlarının 
eleştirildiğine bu raporda şahit olmak ister-
dik. Açıkçası, Suriye ve Mısır’da yaşanan 
olaylardan sonra, Avrupa Komisyonu’nun, 
aday ülkelerle birlikte, üye ülkeler ve Av-
rupa Birliği için de bir İlerleme Raporu 
hazırlaması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Avrupa Birliği, Suriye’de 2 yıldır devam 
eden, arkasında 110 binden fazla cansız 
beden bırakan katliam karşısında hâlâ etkili 
bir tavır alamamıştır.

Avrupa Birliği, Mısır’da, seçilmiş Hüküme-
te karşı yapılan Askeri darbeye hâlâ darbe 
deme cesaretini gösterememiştir. Aday ül-
keleri eleştirmekte son derece cömert olan 
Avrupa Birliği’nin, kendi özeleştirisini yap-
masını, kendi İlerleme Raporu’nu yazması-
nı samimiyetle bekliyoruz. Önümüze çıka-
rılan tüm engellere, tüm olumsuz tavırlara 
rağmen, Türkiye olarak biz müktesebata 
uyum noktasında çalışmalarımızı karar-
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lılıkla sürdürecek ve reform adımlarımızı 
atmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Önümüzdeki hafta Salı günü, inşallah 
milletçe Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünü kutlayacağız. 90’ıncı 
yıldönümünde, Cumhuriyetimizin ideal ve 
hedeflerine yaraşır şekilde, çok önemli bir 
açılışı gerçekleştirecek, Milletimize olduğu 
kadar Cumhuriyetimize de anlamlı bir hiz-
meti hediye edeceğiz. Evet…

Türkiye’nin, İstanbul’un 122 yıllık rüya-
sı olan Marmaray, nihayet tamamlandı, 
hizmete hazır hale geldi ve Salı günü 
İstanbul’da muhteşem bir törenle bu eserin 
açılışını yapacağız. AK Parti Teşkilatı ola-
rak, 11 yıl boyunca milletimize ve Cumhu-
riyetimize çok önemli hizmetler üretmenin 
bahtiyarlığı içindeyiz. Birçok alanda, Cum-
huriyet tarihimizin rekorlarını kaydettik; 
79 senede yapılan hizmetlerin kat kat fazla-
sını 11 yıla sığdırdık. İnşallah, önümüzdeki 
10 yıl boyunca da Türkiye’yi, milletimizi, 
Cumhuriyetimizi büyütmeye devam ede-
cek, nice hizmetlerle ülkemizi yücelteceğiz.

2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
kuruluş yıldönümünü çok farklı şekilde 
kutlayacak, dünyanın en büyük 10 ülke-
sinden biri olma gururunu inşallah hep 
birlikte yaşayacağız. Bakınız bugün, Maliye 
Bakanımız, 2014 Bütçesi’ni Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyonu’na sunacak. AK Parti 
olarak, 12’nci bütçemizi hazırladık ve bu-
günden itibaren, Aralık sonuna kadar bu 

bütçeyi müzakere edip yasalaştıracağız. 
2002 yılında hazırladığımız ilk bütçeden 
bugüne kadar, her bütçe bir öncekine göre 
daha büyük, daha kapsamlı, en önemlisi de 
daha disiplinli oldu.

Eğitim, sağlık ve sosyal harcamaları her 
bütçede artırdık, 2014 bütçesinde de bu 
alanlarda yine önemli artışlar yapıyoruz. 
2014’de 2 seçim olmasına rağmen, mali di-
siplinden taviz vermiyor, seçim ekonomisi 
kavramını Türkiye gündemine yine yaklaş-
tırmıyoruz. Gerek orta vadeli programımız-
la, gerek 2014 Bütçemizle, 2023 hedeflerine 
daha da yaklaşıyor, kararlı ve emin adımlar-
la gelecek hedeflerimize ilerliyoruz.

Bu arada, ekonomimizi çok yakından ilgi-
lendiren güzel bir gelişmeyi de sizlerle pay-
laşmak istiyorum: 2002 yılında, Türkiye’nin 
toplam turizm geliri 8.5 milyar dolar, gelen 
ziyaretçi sayısı da 13 milyon kişiydi. 2012 
yılında, turizm gelirini 26 milyar dolara, ge-
len turist sayısını da 32 milyon kişiye ulaş-
tırdık. 2013 yılının ilk 8 ayında da Türkiye 
turizmde çok önemli bir başarıya imza attı. 
2012 yılının ilk 8 ayında turizm gelirimiz 
16 milyar dolardı; 2013 yılının ilk 8 ayında 
ise gelirimiz 19 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl ilk 8 ayda 22 milyon turist ülke-
mizi ziyaret etmişti, bu yıl ise yüzde 11’lik 
artışla 24 milyon turist ülkemizi ziyaret 
etti. Dünya Turizm Örgütü’nün ilk 8 aylık 
raporuna göre, Türkiye, Tayland ve Hong 
Kong’un ardından, turizm gelirini en çok 
artıran 3’üncü ülke oldu. Turizmi balta-
lamaya, özellikle de Türkiye’nin imajını 
sarsmaya yönelik çabalara rağmen, Turizm 
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gelirimiz çok ciddi bir artış kaydederek bü-
tün girişimleri, bütün tuzakları altüst etmiş 
oldu. Bu büyük başarının da ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe çalışma-
larına başlarken, Genel Kurul gündeminde-
ki yasaları ele alırken, biz de hafta boyunca 
temaslarımızı, açılış ve ziyaret programla-
rımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Biraz-
dan, Grup toplantımızın hemen ardından, 
Ankara’da önemli bir temel atma törenine 
katılacak, Ankara için inşa edeceğimiz 
ikinci şehir hastanesinin startını vereceğiz. 
Daha önce Adana’da, Ankara Bilkent’te te-
mellerini attığımız şehir hastanelerimizin 
bugün bir yenisine daha başlayacağız.

Yarın, günü birlik bir ziyaret için Kosova’ya 
gidecek, önce, bir Türk şirketi tarafından 
inşa edilen Priştine Uluslararası Havalima-
nı yeni terminal binasının açılışını, Başba-
kan Sayın Haşim Taçi ile birlikte yapacağız. 
Ardından, Sayın Taçi ile birlikte Prizren’e 
geçecek, Türklerin de yoğun olarak yaşadı-
ğı Prizren’de halka hitap edeceğiz. Ayrıca 
Prizren’de görev yapan taburumuzu da 
ziyaret edeceğiz. Kosova’da akşam saatlerin-
de de Meclis Başkanı Sayın Krasniki ile bir 
görüşme yapacağız.

Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımız olacak; Cumartesi ve Pazar 
günleri ise Van’a gidecek, orada tamamla-
dığımız eserlerin toplu açılışlarını gerçek-
leştireceğiz. Önümüzdeki hafta Salı günü, 
Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 90’ıncı yıl 

kutlamaları nedeniyle Grup Toplantımızı 
yapamıyoruz. Bu arada, 2014 Mahalli Se-
çimleri için aday belirleme sürecimiz de bü-
yük bir hassasiyetle devam ediyor. Sahadaki 
kamuoyu yoklaması çalışmaları ilerlerken, 
bu hafta sonunda da 16 Büyükşehrimizde 
ve ilçelerinde temayül yoklamalarını yapa-
cağız. 9 Kasım’da, yeni 14 Büyükşehir’de ve 
ilçelerinde; ardından 16-17 Kasım’da 51 il 
ve bu illerin ilçelerinde temayülleri yapıp 
tamamlayacağız.

Elbette, kamuoyu yoklamaları, temayül-
lerle yetinmiyoruz… Teşkilatımızla, bakan 
ve milletvekili arkadaşlarımızla, Kadın ve 
Gençlik Kollarımızla istişare ederek, her 
il, her ilçe ve belde için en uygun adayları 
belirleyecek, bunları da kademe kademe 
açıklayacağız. Özellikle kasım ayı başında 
yapacağımız Kızılcahamam İstişare Toplan-
tımız, Mahalli Seçimler öncesinde en geniş 
katılımlı ve en kapsamlı istişare toplantımız 
olacak. Aday kriterlerimizi orada tekrar ele 
alma, değerlendirme fırsatını bulacağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, sizlere, Meclis çalışmalarınızda kolay-
lıklar ve başarılar diliyorum. Grup toplan-
tımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, yeniden kavuşmak, 
yeniden buluşmak umuduyla hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın değerli mensupları, sevgili kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nın başında hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; toplantımızın ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. Konuşmamın 

hemen başında, önceki gün günübirlik bir 
ziyaret gerçekleştirdiğimiz Kosova’dan, 
Kosova halkının, Kosovalı kardeşlerimi-
zin, özellikle de oradaki Türklerin selamla-
rını sizlere iletmek istiyorum.

Kosova Priştine Uluslararası Havalimanı’na, 
bir Türkiye firması tarafından, çok büyük 
bir terminal binası ve yeni pist inşa edil-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 25 Ekim 2013
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di. Çarşamba günü Priştine’ye giderek, 
Kosova Başbakanı Sayın Taçi, Arnavutluk 
Başbakanı Sayın Rama ve diğer misafir-
lerle birlikte bu büyük yatırımın açılışını 
gerçekleştirdik.

Kosova ve Arnavutluk Başbakanlarıyla 
Priştine’den Prizren’e geçtik, Türklerin de 
yoğun olarak yaşadığı Prizren’de gerçekten 
coşkulu bir miting gerçekleştirdik. Açıkça-
sı, Prizren’de gerçekleştirdiğimiz mitingin, 
burada, Türkiye’de, şehirlerimizde gerçek-
leştirdiğimiz mitinglerden hemen hiçbir 
farkı yoktu.

Gerek Prizren’deki kardeşlerimiz, gerek 
komşu il, ilçe ve köylerdeki kardeşlerimiz 
akın akın gelerek meydanı doldurdular 
ve mitingin sonuna kadar çok büyük bir 
coşkuyla, büyük bir muhabbetle bizleri ba-
ğırlarına bastılar. Buradan, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızdan, Kosova’yı ve 
Kosovalı kardeşlerimizi tekrar selamlıyor; 
bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi, 
bağımsız bir ülke olarak kalkınma müca-
delesinde de her zaman yanlarında olaca-
ğımızı tekrar ifade etmek istiyorum.

Kosova’da, özel sektör yatırımlarımızın 
ötesinde, başta TİKA olmak üzere birçok 
kurum ve belediyemizle çok önemli çalış-
malar yaptık ve bu çalışmalar devam edi-
yor. Priştine’de, 1460 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından inşa ettirilen camiyi 
restore ettirdik, açılışını bizzat giderek 
ben yaptım ve bu cami şu anda Kosova’ya 
hizmet veriyor. 1615 yılında inşa edilen 
Prizren’deki Sinan Paşa Camii’ni yine biz 
restore ettik, hizmete açtık. Priştine’deki 

Yaşar Paşa Camii’nin restorasyonu devam 
ediyor.

Kosova Muhaberesinin gerçekleştiği mey-
danda, Sultan Murat’ın şehit olduğu yerde 
türbe ve çevre düzenlemesini yine biz 
gerçekleştirdik ve bizzat açılışını yaptık. 
TİKA’nın, Kosova’da sürdürdüğü şu önem-
li çalışmayı burada özellikle dikkatlerinize 
sunmak istiyorum…

Değerli kardeşlerim...

İstiklal Marşımızın Şairi Merhum Meh-
met Akif ’in dedesi, bildiğiniz gibi Koso-
valıydı, bir Arnavut’tu, Kosova’nın İpek 
kasabasının Suşitsa Köyü’nde yaşıyordu. 
Mehmet Akif ’in Dedesi, oğlu Mehmet 
Tahir’i İstanbul’a eğitim için göndermişti. 
İstanbul’da okumasını, imam olarak köye 
dönmesini istemişti. Hatta, köye döndü-
ğünde imamlık yapması için bir cami de 
inşa edilmişti. Ancak, Mehmet Tahir İstan-
bul’daki eğitiminde büyük başarı gösterip, 
Müderrislik makamına kadar yükselin-
ce köyüne dönemedi, Mehmet Akif de 
İstanbul’da dünyaya geldi.

Mehmet Akif ’in dedesinin köyündeki ca-
minin imamlığını bir süre Akif ’in amcaları 
yaptılar. 19 ve 20’nci yüzyılın zor dönem-
lerinde, maalesef bu cami bakımsız kaldı, 
adeta harabeye döndü. 1999 yılında da, bu 
cami savaş nedeniyle tamamen yıkıldı. İşte 
şimdi biz o camiyi bulduk, gerekli hazır-
lıkları yaptık ve Mehmet Akif ’in dedesinin 
köyündeki o tarihî camiyi yeniden ayağa 
kaldırıyor, yeniden inşa ediyoruz. Böylece, 
hem Akif ’e, hem onun babası ve dedesine, 
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hem de Kosova’ya bir kez daha vefa bor-
cumuzu ödüyoruz. Bu vesileyle, İstiklal 
Marşı Şairimizi de bir kez daha rahmetle, 
minnetle yadediyor; özellikle bizlere millet 
şuurunu, gerçek milliyet şuurunu en güzel 
şekilde verdiği, bize İstiklal Marşımızı bir 
miras olarak bıraktığı için tekrar şükranla-
rımızı ifade ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Askerlik süresiyle ilgili yaptığımız çalışma 
tamamlandı, Bakanlar Kurulumuzda gö-
rüşmeleri yaptık, imzalar atıldı ve düzen-
leme bugün Resmî Gazete’de yayınlandı. 
1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere, silah 
altındaki yükümlüleri de kapsayacak şe-
kilde, muvazzaf askerlik süresini, er ve 
erbaşlar için, 15 aydan 12 aya indirdik. Bu 
düzenleme, sadece uzun dönem askerlik 
yapan er ve erbaşlarımızı kapsıyor; kısa 
dönem askerlik süresinde bir değişiklik 
yapmıyoruz. Bu değişiklikten etkilenecek 
Türkiye genelindeki tüm er ve erbaşları-
mıza hayırlı teskereler diliyorum. Askerlik 
çağındaki tüm gençlerimize de bu önemli 
düzenlemenin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim…

Önümüzdeki Salı günü, inşallah, çok 
önemli bir yıldönümünü idrak edecek, 
milletçe Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünü kutlayacağız. Cum-
huriyetimizin Kuruluşu’nun 90’ıncı yıldö-
nümünün şimdiden ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta Gazi 

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak 
üzere, Cumhuriyet’e giden yolda emek ver-
miş herkesi, özellikle de aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yadediyorum. Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantımız vesilesiy-
le, burada, Cumhuriyetimize ilişkin birkaç 
hususu bir kez daha hatırlatmakta fayda 
görüyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde, 
artık şunu herkesin anlaması ve kabullen-
mesi gerekiyor: Cumhuriyet, bir zümrenin, 
bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir et-
nik kökenin değil, bu topraklar üzerinde 
yaşayan 76 milyonun tamamının cumhu-
riyetidir. Cumhuriyet, hepimizin ortak de-
ğeridir. Bu ülkede, özellikle yakın tarihte, 
Cumhuriyet üzerine yapılan tartışmalar, 
yapılan kamplaştırma ve kutuplaştırma-
lar tamamen yapaydır, tamamen sun’idir, 
sanaldır.

Maalesef bir kesim, özellikle de elitler, on 
yıllar boyunca kendilerini Cumhuriyetin 
yegane sahibi olarak görmüş, kendileri dı-
şındaki herkese ikinci sınıf muamelesi yap-
mış, ortaya çıkan itirazları da Cumhuriyet 
karşıtlığı ile yaftalama cüretine girişmiştir. 
Cumhuriyet’in 90’ıncı yıldönümünde, biz-
ler de, aziz milletimiz de, artık şu soruyu 
hiç korkmadan, hiç çekinmeden, hiç tered-
düt etmeden, o elitlere, o seçkinlere sorabi-
liyoruz: Allah aşkına, sizi, Cumhuriyet’in 
tek ve yegane sahibi yapan nedir? Siz kim-
siniz? Cumhuriyet’in tapusunun sadece 
sizde olduğu vehmine nereden kapılıyor-
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sunuz? Kendinizi, Cumhuriyetin tek sahibi 
görerek, kendiniz dışındakilere, adeta par-
mağını sallayarak kibir sergileme hakkını 
siz nereden alıyorsunuz?

90’ıncı yıldönümünde şunu açık açık ifade 
ve ilan ediyorum: Cumhuriyet’in tapusu, 
76 milyonun üzerine kayıtlıdır. Herkes, her 
vatandaş, eşit derecede bu Cumhuriyet’in 
sahibidir, bu Cumhuriyet’in tapusunda 
söz hakkına sahiptir. Hiçbir siyasi parti, 
“Cumhuriyet’i ben kurdum” bahanesine 
sığınarak, millete dayatmalarda bulunma 
hakkına sahip değildir; zira bu ülkenin 
diğer siyasi partileri uzaydan gelmemiş, 
bu milletin bağrından çıkmıştır. Hiç kim-
se, millete, aptal deme, koyun deme, gayri 
mümeyyiz deme hakkına ve haddine sahip 
değildir; zira bu millet uzaydan gelmemiş, 
burada doğmuş, bu Cumhuriyet’i de bu 
millet kurmuştur.

Hiç kimse, bir etnik kökeni makbul sayıp, 
diğerlerini asimilasyona tabi tutamaz. Hiç 
kimse, yoksulu, yolda kalmışı, engelliyi, 
kadını, çocuğu, yaşlıyı, farklı olanı, fark-
lı düşüneni dışlayamaz, ona ikinci sınıf 
muamelesi yapamaz. Daha önce de ifade 
ettim: Batı’daki ne kadar bu Cumhuriye-
tin sahibiyse, Doğu’daki de o kadar bu 
Cumhuriyet’in sahibidir. Zengin, okumuş, 
şehirli ne kadar bu Cumhuriyet’in sahi-
biyse, yoksul, ümmi, köylü de o kadar bu 
Cumhuriyet’in sahibidir. Modern kadar 
muhafazakar, başı açık kadar başı örtülü 
de bu Cumhuriyet’in sahibidir. 76 milyo-
nun her bir ferdinin, bu özgüvene, bu inan-
ca sahip olmasını, kendisini Cumhuriyet’in 
yegane sahibi olarak görenler karşısında, 

“Ben de bu Cumhuriyetin sahibiyim” de-
mesini özellikle istiyor, özellikle arzuluyor 
ve biz bunun mücadelesini veriyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım… Bir Maarif 
Nazırı, şakayla karışık olarak, “Şu mek-
tepler olmasa, Maarifi, yani Milli Eğitim 
Bakanlığı’nı ne güzel idare ederdim” di-
yor… Çok ilginçtir… Bu sözden mülhem 
olarak, on yıllar boyunca Cumhuriyet, 
Cumhursuz yönetilmek istenmiştir. Bir ik-
tidar eliti, bir bürokratik elit oluşturulmuş, 
bunlar, cumhurdan, yani milletten ba-
ğımsız şekilde Cumhuriyet’e yön vermek, 
istikamet çizmek istemişlerdir. Elitlerin, 
bu siyaseti sürdürebilmek, milli iradeyi saf 
dışı bırakabilmek için, Cumhuriyet karşıt-
larına, yani sanal düşmanlara ihtiyaçları 
vardı.

Hatırlayın… Milletten gelen her demokra-
tik talep, milletin desteğiyle iktidara gelen 
hükümetlerin attığı en küçük demokra-
tik adımlar bile, Cumhuriyet için tehdit 
olarak sunuluyordu. “Cumhuriyet tehdit 
altında” diyerek, “Tehlikenin farkında 
mısınız?” diyerek, Cumhuriyet Mitingleri 
düzenlenerek, halk kutuplara, katmanlara 
ayrılıyor, sanal bir gerilim inşa ediliyordu. 
Hepimizin ortak değeri olan Cumhuriyet, 
küçük, dar bir zümrenin, kendi iktidarını 
sürdürmesinin aracı haline getirilmişti. 
Demokratik talep ve istekler, hep Cumhu-
riyet karşıtlığıyla yaftalanıyor, bu talep ve 
istekleri dile getirenler iç düşman, Cumhu-
riyet düşmanı ilân ediliyordu.

Oysa, asıl Cumhuriyeti yıpratan, işte bu 
sanal düşman oluşturan anlayıştır. Cum-
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huriyete asıl zarar veren anlayış, işte bu 
otoriter siyaset anlayışıdır. Cumhuriyet, 
Cumhuriyet düşmanı olarak lanse edilen-
lerden değil, bizzat kendisini yegane Cum-
huriyetçi olarak ilan eden elitlerden en 
büyük yaraları almıştır. Onlar, on yıllar bo-
yunca yolsuzluklarını, sanal Cumhuriyet 
düşmanları üreterek örttüler. Beceriksiz-
liklerini, sanal tehditlerle örttüler. Tembel-
liklerini, kışkırtmalarını, provokasyonları-
nı, iç düşmanlar üreterek gizlediler. Sadece 
Cumhuriyet kavramının içini boşaltmakla 
kalmadılar, Cumhuriyetimize, ülkemize, 
milletimize de çok ağır bedeller ödettiler.

Yaşadığımız büyük acıların altında, işte 
bu ayrımcılık vardır. Nice ölümün, nice 
gözyaşının, heba olup giden nice kaynağın 
altında, işte bu ötekileştirme vardır. Biz, 
“Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık, 
79 yılda yapılanlara kat kat fazlasını ek-
ledik” deyince, birileri bundan rahatsız 
oluyor, bizi Cumhuriyet karşıtı gibi lanse 
etmeye çalışıyor. Biz kimseyle hesaplaş-
mıyoruz, kimsenin karşısında değiliz. Biz, 
bu cumhura ve bu Cumhuriyet’e neler ka-
zandırdığımızı, neler kattığımızı, cumhura 
ve Cumhuriyet’e nasıl hizmet ürettiğimizi 
anlatıyoruz. Yan gelip yatmakla cumhuri-
yetçi olunmaz; cumhura ve Cumhuriyet’e 
hizmet ederek cumhuriyetçi olunur.

Bizim bu Cumhuriyet ve bu cumhur için 
yaptıklarımız ortada… Peki, siz ne yaptınız, 
çıkın da bunu anlatın. Bakın, burada gün-
cel olması hasebiyle, bir husus üzerinde 
özellikle duracağım… 2002 yılına kadar, 
79 yılda, Türkiye’de 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapıldı. Biz, 11 yılda yakla-

şık 16 bin 500 kilometre yeni bölünmüş 
yol inşa ettik. Grup toplantımızda da söy-
ledim: Bunlar yolsuzluk yaptılar, biz yol 
yaptık…

Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim… 
Burada bir hakkı da teslim etmek duru-
mundayız. Cumhuriyet Halk Partisi de yol 
yaptı, yollar inşa etti. Özellikle 1940’larda, 
CHP’nin nasıl yol yaptığını, yolları nasıl 
inşa ettiğini benim milletim hiç unutama-
dı ve inanıyorum ki unutmayacak… Yol 
vergisi adı altında, dünyada örneği olma-
yan, vergi toplamanın ruhuna, özüne, ama-
cına tamamen aykırı şekilde, millete tam 
anlamıyla zulüm yaşattılar. 18 ila 60 yaş 
arasındaki her erkekten yol vergisi aldılar. 
Yol vergisi vermeyenleri, yol yapımında 
çalışmaya mahkum ettiler. Yol vergisi vere-
meyen yoksul köylünün horozunu, evinde-
ki yatağını, ambarındaki buğdayını adeta 
gasp ettiler.

Arabası olan zenginden de aynı miktar-
da para istediler, keçi yolu dahi olmayan 
yoksul köylüden de aynı miktarda para 
istediler. Üstelik, topladıkları parayı yol 
yapımında değil, gittiler, başka amaçlarla 
harcadılar. Yol vergisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu millete en ağır zulümle-
rinden biridir ve bu zulmü de kaldıran 
Demokrat Parti olmuştur. Bunlar, yol 
yapacağız diyerek insanlara kıydılar ve 
yol yapmadılar. Şimdi çıkmışlar, millet-
vekilleriyle, milletvekili kisvesi altındaki 
militanlarıyla, bizim yol inşaatlarımızda 
dozerlerin önüne geçiyor, ellerine taş alıp 
iş makinelerine, polise saldırıyorlar. İşte 
onların zihniyeti budur… Yol yapmak için 
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ağaç taşıyamazsınız derler, ama yol yap-
mak için insana kıymayı normal görürler, 
meşru görürler.

Değerli kardeşlerim…

Burada şunu da özellikle vurgulamak 
durumundayım… Cumhuriyet’i sahici 
kılan, Cumhuriyetin demokrasiyle buluş-
masıdır. Bugün dünyanın birçok ülkesi 
Cumhuriyet’le yönetiliyor. Adı Cumhuriyet 
olan, ama kendisi dikta rejimi olan çok sa-
yıda rejim var. Öte yandan, İngiltere gibi, 
İspanya, Hollanda gibi, Cumhuriyet değil, 
Anayasal Monarşi olan, ama demokrasiyle 
yönetilen rejimler var. Adının Cumhuriyet 
olması, bir rejimi adil hale getirmez. Cum-
huriyet, egemenlik hakkını millet iradesi-
ne bağladığı, yani demokrasiye kapı arala-
dığı, demokrasiyle buluştuğu, kucaklaştığı 
oranda gerçek manada Cumhuriyet olur. 
Cumhuriyet ile demokrasi birbirinin karşı-
tı değil, birbirini tamamlayan, birbirini var 
eden unsurlardır.

Dikkatinizi çekiyorum… 14 Mayıs 1950’de, 
Demokrat Parti seçimlerde mutlak bir 
zafer kazandığında, bunu Cumhuriyet’e 
karşı bir devrim olarak gördüler. 27 Mayıs 
1960’ta, askerî müdahaleyle demokrasi or-
tadan kaldırılınca, bunu bir bayram olarak 
gördüler, bunu Cumhuriyet’in kurtarılma-
sı olarak gördüler. Cumhuriyet adına dar-
beleri savundular; darbeleri cumhuriyeti 
korumanın bir aracı olarak gördüler.

Cumhuriyet, demokrasi ile taçlandığı 
ölçüde anlamlıdır ve değerlidir, ancak o 
zaman Cumhuriyet fazilettir. Demokrasi-

nin olmadığı Cumhuriyet ise, dünyada ve 
bölgemizde bolca bulunduğu üzere, otori-
ter rejimlerdir, dikta rejimleridir. Şunu da 
burada açık açık ifade ediyorum… Tarihte, 
seçimle işbaşına gelen diktatörler, evet, ol-
muştur. Tarihte ve bugün, sembolik seçim-
lerle, yapmacık seçimlerle, diktatörlüğünü 
meşrulaştırmaya çalışanlar da olmuştur ve 
vardır.

Ancak Türkiye bunların hepsini aşmıştır. 
Türkiye, demokraside, seçim sisteminde 
olgunluğa erişmiş, demokratik kültürü 
sarsılmaz şekilde yerleştirmiştir. 1950 yı-
lından itibaren, Türkiye’de seçimler şeffaf 
biçimde, özgür iradenin en güzel şekilde 
tecelli edeceği bir biçimde yapılmış, bizim 
seçimlerimiz dünyadan, uluslar arası göz-
lemcilerden de onay almıştır.

Şu anda, bizi içeride ve dışarıda diktatör-
lükle suçlayanlara hodri meydan diyorum; 
5 ay sonra seçimler var, buyursunlar, orada 
kozlarını paylaşsınlar. Şu anda bizi vesayet 
kurmakla itham edenlere hodri meydan di-
yorum… Buyursunlar, 30 Mart’ta sandıkta 
kozlarını paylaşsınlar. Eğer bu ülkede bir 
diktatör varsa, buyursunlar, bu diktatörü 
sandık yoluyla indirsinler. Eğer Türkiye’de 
bir vesayet sistemi varsa, buyursunlar, 
bunu sandık yoluyla sona erdirsinler.

Biz, siyasi tarihimiz boyunca sandığa 
inandık, sandıktan çıkan sonuca kayıtsız 
ve şartsız itaat ettik. Yüzde 10 barajına rağ-
men, karalama kampanyalarına rağmen, 
medyanın acımasızca, insafsızca saldırı-
larına rağmen, sandığa inancımızı hiçbir 
zaman kaybetmedik. Biz milletimizin 
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iradesine her zaman saygı duyduk ve say-
gı duyuyoruz. Millet bize git derse, hiç te-
reddüt etmeyiz, milletin talimatına uyarız; 
ama millet bize kal derse, millet dışında 
hiçbir odak karşısında da boynumuzu eğ-
meyiz, milletin emanetini kimseye teslim 
etmeyiz.

Bakın, şunu ben defalarca ifade ettim… 
Sandık Namustur. Bunun, yakın tarihi-
mizde çok anlamlı da bir hikayesi var. Yıl 
1947… Türkiye çok partili sisteme geçmiş, 
ama seçimler, tıpkı dikta rejimlerinde 
olduğu gibi, tamamen şaibeli şekilde ya-
pılıyor. Muhtarlık seçimlerinde, Mersin’in 
Arslanköy adlı köyünde, tarihe geçecek 
ibretlik bir hadise yaşanıyor. Muhtarlık 
seçimleri yapılıyor, Demokrat Parti adayı, 
diğer 2 CHP’li adayın kat kat üzerinde bir 
oy alıyor. Ancak, o zamanki kanunlara 
göre, tasnif işleminin yapılması için, Eski 
Muhtar ve 6 azanın sandık başında olması 
gerekiyor.

CHP’li muhtar ve 3 Aza köyü terk ediyor, 
tasnif işlemi yapılamıyor. Dönemin va-
lisi, köyde seçimleri Demokrat Parti’nin 
kazandığını öğrenince, derhal seçimlerin 
yenilenmesi kararını veriyor. Arslanköy’e 
hemen bir Jandarma birliği gidiyor, seçim-
lerin tekrar yapılacağını söylüyor ve köy-
lüden seçim sandığını istiyor… Son derece 
ibretliktir…

Köylüler, özellikle de köyün kadınları, 
seçimlerin kurallara uygun şekilde yapıldı-
ğını söylüyor ve sandığı vermiyorlar. Köylü 
kadınlar, sandığın önünde siper oluyorlar 
ve “Sandık bizim namusumuzdur” diye-

rek seçim sandığını koruyorlar. Güvenlik 
güçleri tarafından köy kuşatılıyor, sokağa 
çıkmak yasaklanıyor, sandığa el konuluyor 
ve seçim yenileniyor. Yeni seçimde, istis-
nasız tüm oyların CHP adayına çıktığı ilan 
ediliyor. Köyün, “Sandık namusumuzdur” 
diye direnen kadın ve erkekleri de, yıllarca 
idamla yargılanıyorlar…

Evet değerli arkadaşlarım… Bugünlere 
hiç kolay gelmedik. Bugünlere, “Sandık 
namusumuzdur” diye direnen, oyuna 
sahip çıkan, iradesine sahip çıkan işte bu 
kahramanların sayesinde ulaştık. Bugün 
Mısır ’da, Rabia Meydanı’nda “Sandık 
namusumuzdur” diyerek, ölümüne irade-
sinin peşinden koşan kardeşlerimiz gibi, 
bundan on yıllar önce bizim köylülerimiz, 
bizim hanım kardeşlerimiz de sandığa, 
oyuna, iradesine sahip çıktılar ve demok-
rasiyi bugünlere taşıdılar.

Tıpkı 1947’de olduğu gibi, bugün de san-
dık namustur… Kimin ne meselesi varsa 
sandıkta o meseleyi halleder. Sandık hesap 
sorma makamıdır. Bu aziz millet, derin fe-
rasetiyle, muhalefete de, iktidara da hesa-
bını sandıkta sorar. Sandıktan çıkan karara 
herkes, istisnasız herkes boyun eğmek zo-
rundadır. Kaybeden de, kazanan da, sandık 
sonucunu hazmetmek, milletin kararına 
saygı göstermek zorundadır.

Sandık sonucunu beğenmeyip, silah zoruy-
la, sokak marifetiyle, terör aracılığıyla mil-
let iradesini gasp etme dönemi artık geri 
gelmemek üzere kapanmıştır. Cumhuriyet 
artık cumhurla kucaklaşmıştır. Cumhu-
riyet artık demokrasiyle güçlenmiştir. Bu 
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cumhuriyeti büyütmeye, cumhuriyetimizi 
daha güçlendirmeye, 76 milyonun tama-
mını bir, beraber ve eşit görmeye devam 
edecek, 100’üncü yıldönümüne de bu şu-
urla inşallah ulaşacağız.

11 yılda Cumhuriyetimizin kazanımları-
na yenilerini ekledik; önümüzdeki 10 yıl 
boyunca da bu Cumhuriyeti korumaya, 
kollamaya, daha da büyütmeye devam 
edeceğiz. Şundan hiç kuşkunuz olmasın ki, 
Cumhuriyetimizi en çok da ileri demokra-
tik standartlarla büyüteceğiz. Reform ka-
rarlılığımızı sürdürecek, yeni reformlarla, 
yeni adımlarla, büyüyen güçlü Türkiye’yi 
birlikte inşa edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim…

Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıldö-
nümünde, Cumhuriyetimize, ülkemize, 
aziz milletimize gerçekten çok manidar 
ve çok büyük bir yatırım kazandırıyoruz. 
Marmaray adını verdiğimiz, yüzyılın pro-
jesi olan Boğaz Tüp Geçidini, inşallah, 29 
Ekim 2013’te, İstanbul’da muhteşem bir 
törenle hizmete açıyoruz. Türkiye’nin ve 
İstanbul’un asırları aşan bir hayalini daha 
gerçeğe dönüştürüyor, küresel ölçekte 
prestiji olan bir yatırımla Türkiye’yi buluş-
turuyoruz.

Yine, yarın ve öbür gün, Van ilimize önem-
li bir ziyaret gerçekleştiriyoruz… 2 yıl önce, 
23 Ekim’de meydana gelen Van Depremi 
sonrası, yaraları sarmak, Van’ın çehresini 
değiştirmek için yaptığımız yatırımları 
orada hizmete alıyoruz. Ancak bundan 

daha da önemlisi, Cumhuriyet’imizin ku-
ruluşunun 90’ıncı Yıldönümünde, talihi 
değişen, Cumhur olduğunun artık farkına 
varan, devletiyle kucaklaşan Van’ı, Van 
özelinde tüm Doğu ve Güneydoğu’yu biz-
ler de kucaklamaya gidiyoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Son 11 
Yılda, AK Parti hükümetleri döneminde, 
Cumhuriyetimiz Cumhurla daha bir mu-
habbetle kucaklaşırken, demokrasimiz güç 
kazanırken, devlet ile millet de daha bir 
kaynaştı, daha bir yakınlaştı. Kendilerini 
Cumhuriyet’in yegane sahibi zanneden, 
diğer herkesi dışlayan, bununla da kal-
mayıp, farklı olanı asimile etmeye çalışan 
zihniyet, artık tarihî bir yenilgi aldı. Cum-
huriyetimiz 100’üncü yılına doğru emin 
ve kararlı adımlarla ilerlerken, geçmişte 
yaşanan acıları da dindiriyor, yaraları sa-
rıyor, geçmişin ihmallerini tek tek telafi 
ediyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum: Yaklaşık 1 yıldır, 
Türkiye’de terör nedeniyle insanlar haya-
tını kaybetmiyor. Yaklaşık 1 yıldır, terör 
nedeniyle Doğu’dan, Güneydoğu’dan, şehit 
cenazeleri gelmiyor. Yaklaşık 1 yıldır Doğu 
ve Güneydoğu, onlarla birlikte 7 coğrafi 
bölgemiz huzurun, barışın, kardeşliğin ik-
liminde geleceğe daha da umutla bakıyor. 
Kepenkler kapanmıyor, sokaklar terörize 
edilmiyor, anneler ağlamıyor, ocaklara ateş 
düşmüyor.

Doğu ve Güneydoğu’nun ıssız, kuş uçmaz, 
kervan geçmez dağları artık sakinleriyle, 
turistlerle, ziyaretçilerle buluşuyor. Köy-
ler, ilçeler canlanıyor, şehirler canlanıyor, 
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yatırımlar artıyor, büyük projeler start alı-
yor. Her şeyden önemlisi, insanımız artık 
geleceğe umutla bakıyor, geleceğe güvenle 
bakıyor.

Biz, bu yılın ilkbaharında, artık bölgedeki 
baharın kalıcı olmasını istediğimizi ifade 
etmiştik. Hamdolsun, bölgedeki bahar ik-
limi, barış iklimi çok güçlü şekilde devam 
ediyor. Silahların sustuğu, şiddetin orta-
dan kalktığı bir ortamda, sorunlarımızı 
daha bir samimiyetle, soğukkanlılıkla, 
cesaretle ele alıyor, her sorunu tek tek çö-
züme kavuşturuyoruz.

Şuna bütün kalbimle inanıyorum… Bölge 
halkı da, tüm Türkiye de, barış ve bahar ik-
liminin tadını almıştır ve inşallah buradan 
geriye dönüşe asla müsaade etmeyecektir. 
Huzurun yeniden bozulmasına, o eski 
karanlık günlerin yeniden gelmesine, en 
başta bölge insanı izin vermeyecektir. Böl-
gedeki yeni durumun birilerini rahatsız 
ettiğini görüyoruz.

Silahların sustuğu, kanın ve göz yaşının 
durduğu bir ortamdan, Doğu’da ve Batı’da 
birilerinin çok ciddi şekilde tedirgin olduk-
larını görüyoruz. Özellikle, terör üzerin-
den, terör tehdidini kullanarak, Türkiye’de 
on yıllar boyunca siyaset mühendisliği 
yapmış olanların işsiz kaldığını görüyor, 
bunların terör örgütlerine akıldanelik yap-
tığına ibretle şahit oluyoruz.

Biz, gerilimin tarafı olmayacağız. Eski acı 
günlerin tekerrür etmemesi için hassasi-
yetimizi koruyacağız. Tehditlere boyun 
eğmeyecek, gerilim siyaseti güdenlerin 

tuzağına düşmeyecek, milletimizle birlikte 
hareket etmeye devam edeceğiz. Bütün im-
kanlarımızla, Türkiye’deki bu yeni süreci 
güçlendirmenin mücadelesi içinde olaca-
ğız. Yarın ve Pazar günü, inşallah Van’da, 
işte bu yeni süreci, bu barış ve kardeşlik 
sürecini yerinde izleyecek, orada kardeşle-
rimizle istişarelerimizi yapacağız.

Değerli arkadaşlarım…

2014 Mahalli seçimleri için aday belirle-
me sürecimiz de devam ediyor… Bu hafta 
sonu, 16 eski Büyükşehrimiz ve ilçelerinde 
temayül yoklamalarını yapıyoruz. Ardın-
dan, 9 Kasım’da, yeni 14 Büyükşehir ve il-
çelerinde temayülleri tamamlayacağız. 16 
ve 17 Kasım’da 51 şehrimiz ve ilçelerinde 
de bu yoklamaları yapıyoruz. Her zaman 
olduğu gibi, liyakati, ehliyeti, birikimi, 
dürüstlüğü, özellikle de halkımızla irtibat 
ve iletişimi, aday belirleme sürecimizde en 
önemli kriterler olarak gözeteceğiz.

Meselemiz, birilerine makam kazandır-
mak değil, şehirlerimize hizmetkarlar 
seçebilmektir. Şehrine, hemşehrilerine en 
iyi hizmeti verebilecek kimse, onu aday 
olarak belirleyecek ve ilan edeceğiz. Hepi-
niz çok iyi biliyorsunuz ki, bu dava şahsi 
bir dava değildir, bu dava makam, mevki, 
rütbe davası değildir. Bu dava, millete hiz-
met davasıdır, millete hizmet sevdasıdır ve 
her birimiz bu hassasiyet içinde hareket 
edeceğiz. İnanıyorum ki en güvenilir, en 
liyakatli ve ehliyetli adaylarla, 30 Mart’ta 
bir kez daha zaferi ülkemize, milletimize 
inşallah hediye edeceğiz.
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Değerli arkadaşlarım…

B u g ü n  İ s t a n b u l ’ d a ,  H a l i ç  K o n g r e 
Merkezi’nde, Avrupa Birliği Bakanlığımız 
tarafından “Uluslararası Helal Akredi-
tasyon Forumu düzenleniyor. Çok sayıda 
yabancı misafirin de katıldığı bu foruma, 
yoğun programımız nedeniyle iştirak ede-
miyoruz. Bu önemli forumun, ülkemiz ve 
geniş coğrafyamız için hayırlara vesile ol-
masını diliyor, tüm katılımcılara buradan 
selam ve sevgilerimi iletiyorum.

60 ülkeden, yaklaşık 1.250 katılımcıyla 
Türkiye, altını çizerek söylüyorum, bu 
alandaki en kapsamlı organizasyona evsa-
hipliği yapıyor. İnanıyorum ki helal akre-
ditasyon konusunda bir anlayış birliğinin 
ve özellikle Müslüman dünyası arasında 
ticareti kolaylaştıracak birtakım ortak 
mekanizmaların hayata geçirilmesi nok-
tasında bu Forum bir milat olacaktır. Yine 
bugün, İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Türk Arap Gençlik Kongresi 
gerçekleştiriliyor.

2’ncisi gerçekleştirilen Kongre’ye de ba-
şarılar diliyor, kardeş ülkelerden gelmiş 
tüm gençlerimize selamlarımı iletiyorum. 
Sözlerime burada son verirken, AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının 
hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri de 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Değerli kardeşlerim, İzmir İl Teşkilatı’mı-
zın çok değerli mensupları, değerli yol 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Konuşmamın hemen başında, 
dün milletçe büyük bir coşkuyla idrak 
ettiğimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 

90’ıncı yıldönümünün ülkemiz ve milleti-
miz için tekrar kutlu olmasını diliyorum.

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, dün, 
İstanbul’da, Marmaray projesinin açılışını 
yaparak, Cumhuriyet’imizin 90’ıncı yıl-
dönümünü çok farklı bir heyecanla kutla-
dık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Somali 
Cumhurbaşkanı’nın, Meclis Başkanı’mı-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

İzmir | 30 Ekim 2013
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zın, Japonya ve Romanya Başbakanlarının, 
birçok ülkeden bakan, bürokrat, büyükelçi, 
medya temsilcisinin ve İstanbulluların ka-
tılımıyla, dün gerçekten farklı bir heyecan 
yaşadık.

Ardından bugün, sabah saatlerinde, 
İzmir’de 5’inci İktisat Kongresinin açılışını 
yaptık. Buradan Kuşadası’na geçecek, ora-
da tamamlanan Efes Kongre Merkezi’nin 
açılışını yapacağız.

Burada bir hususun üzerinde özellikle 
durmak istiyorum… Bakınız, biz, milletçe 
90’ıncı yıl coşkusunu yaşarken, Asrın Pro-
jesi Marmaray’ı uluslararası bir katılımla 
hizmete açarken, İzmir İktisat Kongresi-
ni açarken, dünyanın en büyük kongre 
merkezlerinden biri olan Efes Kongre 
Merkezi’ni açarken; belli bir kesimin, bi-
zim bu heyecanımızı, bu coşkumuzu payla-
şamadığını üzülerek gördük.

Ben, Anamuhalefet ve diğer muhalefet par-
tisinin Genel Başkanlarının, artık kutup-
laştırmanın da ötesine geçen, seviyeyi son 
derece aşağılara çeken üsluplarına cevap 
vermeyeceğimi daha önce ifade etmiştim. 
Dün, Anamuhalefet’in başındaki zatın, 
Ankara’da, güya Cumhuriyet kutlamala-
rında, nasıl bir dil, nasıl bir üslup kullan-
dığını, seviyeleri artık sıfıra değil, sıfırın 
altına çektiğini, seviyeyi yerlere değil, artık 
çukura düşürdüğünü hepiniz gördünüz ve 
duydunuz.

Ben ısrarcıyım… Bu üslup ve seviyeye 
cevap vermeyeceğim… Ancak, burada, 
Anamuhalefet’in başındaki zatın ve arka-

daşlarının şahsında tezahür eden çok daha 
başka bir sorun var. Bu sorunun, İzmir’de 
de ziyadesiyle varolduğunu görüyoruz. 
AK Parti’ye yönelik, Hükümete yönelik 
muhalefet, sorumsuz parti yöneticileri, 
sorumsuz milletvekilleri tarafından bir 
düşmanlığa, bir hınca, öfkeye tahvil edil-
miş durumda.

Şunu burada açık açık söylüyorum… Top-
lumda oluşturulmaya çalışılan kutuplaş-
mada ve ayrıştırmada, Hükümetin ve AK 
Parti’nin hiçbir sorumluluğu, hiçbir kat-
kısı yoktur. Daha kurulduğumuz günden 
itibaren, bir Türkiye partisi olduğumuzu, 
milletin tamamına eşit nazarla baktığımı-
zı, ülkenin tamamını bir ve beraber olarak 
kucakladığımızı ifade ettik.

11 yıl boyunca, hiçbir vatandaşımızın si-
yasi görüşüne, ideolojisine, yaşam tarzına, 
fikrine bakmadan, nereye oy verdiğine 
bakmadan, eşit derecede hizmet götür-
menin gayreti içinde olduk. Türkiye’nin 
en yaralayıcı, en can alıcı sorunu terör 
meselesiydi ve biz, terörün açtığı yaraları 
kapatmanın, terörün kastettiği ayrıştırma-
yı önlemenin samimi mücadelesi içinde 
olduk ve bunda başarı da sağladık.

Dilimiz hep yapıcı bir dil oldu. Üslubu-
muz hep kardeşlik üslubu oldu. Gereksiz 
münakaşalardan, sanal gerilimlerden, 
bizi işimizden alıkoyacak tartışmalardan 
özenle sakındık; 11 yıl boyunca sadece işi-
mize baktık, sadece millete hizmet ürettik. 
Biz, kardeşliğin dilini, muhabbetin dilini 
kullanırken, birileri ısrarla ayrıştırmanın, 
kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin dilini 
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kullandı. Çünkü bazıları, siyaseten ayakta 
kalabilmek için, teröre ihtiyaç duydular 
ve duyuyorlar. Bazıları, siyaseten var ola-
bilmek için, şehitlerimizin istismarına 
ihtiyaç duydular ve bunu sürdürüyorlar. 
Bazıları, varlıklarını sürdürebilmek, oy 
alabilmek için, ayrıştırmaya ve kutuplaş-
tırmaya ihtiyaç duydular ve bunu halen 
yapıyorlar.

Bakın, dün İstanbul’da çok önemli, çok 
anlamlı bir açılış yaptık, bugün de biraz 
sonra Kuşadası’nda yine önemli bir açılış 
yapacağız. Özellikle İstanbul’da, milleti-
mizin Marmaray açılış töreni için akın 
akın geldiğini, oradaki o büyük heyecanı, 
o büyük gururu yüreğinde hissettiğini gör-
dük. Ama bunun karşısında, İstanbul’da, 
İzmir’de, Ankara’da, Anamuhalefet Partisi 
ve bazı marjinal grupların işbirliği halinde, 
çok farklı manzaralar sergilediklerine de 
şahit olduk.

Biz, asrın projesini, hatta asırların projesi-
ni hizmete açarken, ülkemize çok büyük 
bir gururu yaşatırken, birileri polisle çatışı-
yor, molotof atıyor, belli yerleri işgal etme-
ye çalışıyordu. Bakın çok açık söylüyorum, 
çok samimi söylüyorum… Bu acınası bir 
manzaradır.

Ülkenin hemen tamamı Marmaray’ın gu-
rurunu yaşarken, birilerinin bundan rahat-
sız olması, birilerinin bunu hazmedemiyor 
olması, üzerinde dikkatle durulması gere-
ken psikolojik bir vakadır. Biz, CHP’nin, 
MHP’nin, BDP’nin, diğer siyasi partilerin 
tabanından bahsederken her zaman kar-

deşlerimiz ifadesini kullandık, onları hep 
kardeşimiz olarak gördük ve görüyoruz.

Biz, parti yönetimleriyle, parti tabanlarını 
birbirinden özenle ayırdık. Parti yönetim-
leri dar bir kesime hitap ederken, biz her 
zaman milleti, ülkeyi topyekün kucakla-
dık. Şu anda, bazı partilerin tabanlarında 
oluşan sorunu da, açıkçası biz ülke sorunu 
olarak görüyor, buna kendi sorunumuz 
gibi bakıyoruz. CHP’nin, bu kadar becerik-
siz ve bu kadar seviyesiz bir Genel Başkan’a 
sahip olmasına, açıkçası CHP tabanı adına 
üzülüyoruz.

MHP’nin, bu kadar ağzı bozuk, bu kadar 
küfürbaz, Türkçe’nin güzelliğinden bu 
kadar nasipsiz bir Genel Başkanı’nın ol-
masına, MHP tabanı adına üzülüyoruz. 
BDP’nin, bu kadar ayrıştırıcı olmasına, bu 
kadar vesayet altında kalmasına, BDP seç-
meni adına kaygıyla bakıyoruz.

Türkiye’de oluşturulmaya çalışılan kutup-
laştırmanın, ötekileştirmenin, hıncın ve 
husumetin mimarı, AK Parti ya da iktidar 
değil, bizzat muhalefet partileridir. Oradan 
nemalandıkları için, sürekli orayı istismar 
ediyorlar. Her türlü beceriksizliği, yolsuz-
luğu, usulsüzlüğü, vizyonsuzluğu, ufuk-
suzluğu, bu parti yönetimleri ideoloji ile, 
kutuplaştırma ile örtmeye çalışıyorlar.

Bakın, haftasonu Van’a gittik… Van, 2 yıl 
önce yaşadığı depremin ardından ken-
disini toparladı ve çok farklı bir çehreye 
kavuşmaya başladı. Van’daki bu değişim, 
Van’ın oradaki belediyesi sayesinde değil, 
Hükümetin yatırımları sayesinde oldu. 
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Van’da, ziyaret ettiğimiz Özalp ilçesinde, 
inanın, insana yaraşmayan bir yerel yö-
netim zihniyetinin hakim olduğunu gör-
dük. Çöp dağları, pislik, kirlilik, çirkinlik, 
plansızlık… Ne ararsanız var… Ama biz, 
buradaki vatandaşlarımızın yeterince hiz-
met almadığını söylediğimizde, o konuyu 
kapatıp, meseleyi başka istismar alanlarına 
çekiyorlar.

İşte, aynı manzara İzmir’de de yaşanıyor. 
Ege’nin incisi İzmir, hiç hak etmediği bir 
muameleye, hiç hak etmediği bir ihmale 
maruz kalıyor. İzmir’in Türkiye’nin ve dün-
yanın gerisinde kaldığını söylediğinizde, 
Cumhuriyet, Bayrak, Şehitlerimiz gibi or-
tak değerlerimizi istismar etmek suretiyle 
beceriksizliğin üzerini örtüyorlar.

Cumhuriyetçi olmak, bu şehri geri kal-
mışlığa mahkum etmek midir? Bu mudur 
sizin Cumhuriyetçilikten anladığınız? 
Cumhuriyetçi olmak, bu şehri beceriksiz-
liğe, çöpe, kirli suya, kirli havaya mahkum 
etmek midir? “Beceriksizim, ama cumhu-
riyetçiyim” diyerek, ideolojiyle, istismarla 
hareket eden kişi, en başta savunduğu dü-
şünceye, savunduğu değerlere zarar verir.

Değerli yol arkadaşlarım… 

İktidar partisi olarak, AK Parti’nin men-
supları olarak, Türkiye’yi kucaklayan parti 
olarak, CHP, MHP ve BDP seçmeninin içine 
düştüğü bu zor durumu iyi analiz etmek, 
üzerine samimi şekilde gitmek durumun-
dayız. Bakın, dün Marmaray açılırken, An-
kara, İstanbul ve İzmir’de, sokaklara yön-
lendirilen, polisle çatışmaya yönlendirilen 

o küçük kitle bizim içimizi sızlattı. Biz bir 
tarafta büyük bir coşku, büyük bir heyecan 
yaşarken, ülkemiz adına büyük bir gururu 
yaşarken, bazılarının bunu uzaktan adeta 
bir yabancı gibi gizli bir hayranlık ve hınç-
la seyretmesi bizi gerçekten rahatsız etti.

Tekrar ediyorum: Bu içler acısı manzara-
nın mimarı, iktidar değildir, AK Parti de-
ğildir, hatta muhalefet partilerinin taban-
ları da değildir; bu içler acısı manzaranın 
mimarı, istismar siyaseti yapan muhalefet 
partileridir, bu partilerin yöneticileridir. 
Bizim, teşkilat olarak sorumluluğumuz 
büyük… Bizim, özellikle de İzmir teşkilatı 
olarak sorumluluğumuz büyük.

Türkiye’ye hizmet hareketinin içine ala-
madığımız, kucaklayamadığımız her bir 
kardeşimizin vebali üzerimizdedir. Yaşa-
dığımız sevinci birlikte paylaşamadığımız, 
bize bir yabancı gibi bakan her bir vatan-
daşımızın vebali bizim üzerimizdedir. Mu-
halefetin tüm kutuplaştırma ve ayrıştırma 
çabalarına rağmen, bizim ısrarla birleştiri-
ci olmamız gerekiyor. Muhalefet, toplumu 
kamplara ayırmak için bir çalışıyorsa, 
bizim 10 çalışmamız gerekiyor. Özellikle 
İzmir’de, ideolojinin, istismarın egemen-
liğini kırmamız, sağlıklı ve birleştirici bir 
siyaset zeminini oluşturmamız gerekiyor.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi , 
İzmir’de yaptıklarımız ve yapacaklarımız 
bizim siyaset dilimizi şekillendirecek. 
Bütün ideolojik tavırlara, karşımızdaki 
tüm istismar siyasetine rağmen, biz ısrarla 
hizmeti öne çıkaracak, projelerimizi anlat-
maya, projelerimizi tek tek hayata geçir-
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meye devam edeceğiz. Biz yaparız, ama oy 
vermezler… Hiç önemli değil… Bizim vazi-
femiz yapmak ve biz vazifemizi bihakkın 
yerine getireceğiz. Biz samimi olduğumuz 
sürece, bugün olmazsa yarın, mutlaka hak 
yerini bulacaktır.

Bakın, İzmir’de, Türkiye’nin hemen hiçbir 
ilinde olmadığı kadar büyük ve kapsamlı 
projeler gerçekleştiriyoruz. 12 Haziran 
seçimleri öncesinde, İzmirli Bakan arka-
daşlarım bu projeleri kamuoyuna duyur-
muşlardı. İzmir’e 35 proje sözü vermiştik. 
Metro, Çandarlı Limanı, Lojistik Merkezi, 
Körfez Dönüşümü, Havalimanı, demiryol-
ları, köprüler, otoyolları ve daha nice ya-
tırımı ihtiva eden 35 yatırımdan 17’sinin 
yapımına başlandı. 8 proje de ihale ve ka-
mulaştırma aşamasında. 35 projenin her 
birini, bizzat Binali Bey de, ben de takip 
ediyoruz.

İşte bu 35 projeyi, İzmir’e de sürekli ha-
tırlatacağız. İzmir’in, çalışanla yan gelip 
yatanı, iş üretenle söz üreteni, gerçek Cum-
huriyetçi ile Cumhuriyeti istismar edeni 
görmesini sağlayacak, hiç vazgeçmeden 
samimiyetle kardeşlik dilini kullanacağız. 
Vatandaşlarımızın, bize oy verip verme-
mesi elbette kendi takdiridir. Ancak, siyasi 
farklılığın, bir toplumsal kırılma ve kutup-
laşmaya gitmesine, muhalefete rağmen biz 
müsaade etmeyeceğiz.

Çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. 
İzmir’in, diğer 80 ilden çok daha fazla ça-
lışması gereken bir sürece giriyoruz. İzmir 
İl Teşkilatı’na ben yürekten inanıyor, gü-
veniyorum. 12 Haziran seçimlerinde elde 

ettiğiniz başarıyı, 30 Mart’ta çok daha üst 
seviyelere çıkaracağınızı biliyorum. Şim-
diden hepinize kolaylıklar diliyorum. Ye-
niden kavuşmak, yeniden hasret gidermek 
umuduyla, sizleri Allah’a emanet ediyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti 
Teşkilatı’nın değerli mensupları, çok de-
ğerli kardeşlerim, bizleri ekranları başında 
izleyen aziz vatandaşlarım, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

AK Parti 21’inci İstişare Toplantısı’nın 
açılışında sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 21’incisini gerçekleştirdiğimiz 

İstişare toplantımızın, ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olması-
nı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün ve yarın, inşallah, belirlediğimiz 
konu başlıklarında Genel Başkan Yardım-
cısı ve bakan arkadaşlarımız sunumlarını 
yapacak, hem gündemimize aldığımız bu 
konular üzerinde, hem de ülkemizi, parti-

AK Parti Yirmi Birinci Istişare 
Toplantısı

Ankara | 2 Kasım 2013
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mizi ilgilendiren konularda 2 gün boyunca 
istişarelerimizi gerçekleştireceğiz.

Daha önceki yirmi İstişare Toplantımızda 
olduğu gibi, bugün ve yarın da, katılımcı 
tüm arkadaşlarımız, özgür, demokratik 
bir ortamda, samimiyetin ve muhabbetin 
egemen olduğu bir atmosferde, inşallah 
tüm görüş, öneri ve eleştirilerini dile geti-
recekler. İstişare Toplantımız, her zaman 
olduğu gibi, partimizin ve ülkemizin yük-
sek yoğunluklu bir fotoğrafının çekildiği, 
sorunların tespit edildiği, çözümlerin üre-
tildiği bir platform olacak.

Şimdiden, katılımcı arkadaşlarımıza da, 
katkı sunacak arkadaşlarımıza da, AK Parti 
Yönetimi adına, şahsım, ülkem ve milletim 
adına tek tek teşekkür ediyorum. Bu geniş 
katılımlı geleneksel istişare toplantımızın 
tekrar hepimiz için, ülkemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim, bizleri ekranları başında izleyen 
aziz vatandaşlarım…

21’inci İstişare Toplantımızı, son derece 
anlamlı ve önemli bir yıldönümünde 
gerçekleştiriyoruz. Evet… 3 Kasım 2002 
seçimlerinin üzerinden tam 11 yıl geçti ve 
yarın da hep birlikte 11’inci yıldönümünü 
idrak edeceğiz. Bundan 11 yıl önce, 3 Ka-
sım 2002’de, milletimiz sandıkta bize yetki 
verdi, bize ülkenin idaresini emanet etti ve 
11 yıldır milletimiz adına bu yetkiyi kul-
lanıyor, milletimizin bu emanetine sahip 
çıkıyoruz.

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından, 2 
yerel seçimde, 2 genel seçimde ve 2 hal-
koylamasında milletimizin huzuruna 
çıktık ve Allah’a Hamdolsun, her imtihanı 
başarıyla tamamladık, milletimizin artan 
teveccühüyle, her seçimde artırdığımız 
oy oranlarıyla yolumuza devam ettik ve 
devam ediyoruz. 11 yıl içinde, Türkiye 
siyasetinin yerleşik tüm teorilerini alt üst 
ettik; demokrasi tarihimize altın harflerle 
yazılacak çok farklı bir sürecin altına im-
zamızı attık.

Bizimle ilgili olarak ortaya konulan olum-
suz siyasi öngörüler boşa çıktı. Niyet oku-
maların ne kadar art niyetli olduğu bu 11 
yıllık süreçte defalarca görüldü. Bizimle 
ilgili yapılan olumsuz tahminler, bizim 
geleceğimize ilişkin ortaya konulan negatif 
projeksiyonlar, analizler tutmadı. Bizim, 
konjonktürel, gelip geçici bir siyasi hareket 
olduğumuz söyleniyordu. İktidarın yıpra-
tıcı olduğu, iktidar partisinde er ya da geç 
bir yorulmanın olacağı ifade ediliyor, AK 
Parti’nin yorulmasından medet umuluyor-
du.

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim… 
AK Parti, siyasetin teorisini de, demokrasi 
tarihini de yeni baştan yazmış bir parti-
dir, böyle bir siyasi harekettir. AK Parti’yi 
tanımak, tanımlamak ve analiz etmek as-
lında hiç zor değil… Milleti tanıyan, ülkeyi 
tanıyan, bu toprakları tanıyan herkes, AK 
Parti’yi tanır ve kolayca tanımlar.

AK Parti milletin partisidir, AK Parti, mil-
letin ta kendisidir. AK Parti, bir konjonktür 
partisi değildir… AK Parti, şartların ortaya 
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çıkardığı, şartlar değişince ortadan kalka-
cak bir siyasi hareket değildir. AK Parti, 
Türkiye’de ve dünyada esen rüzgarların 
önünde, oradan buraya savrulan, o yapay 
rüzgarlar kesildiğinde hızı kesilen bir parti 
değildir.

AK Parti, 1071’de, Malazgirt Ovası’nda, 
Sultan Alparslan ve ordusunun sahip oldu-
ğu iman ve iradeye sahip, oradaki ruhtan, 
oradaki gelenekten beslenen bir partidir. 
AK Parti, 1299’da, Söğüt’teki heyecanı, 
oradaki ruhu, oradaki özü yüreğinde hisse-
den, o mirası omuzlarında taşıyan bir par-
tidir. AK Parti, 1453’te, Topkapı surlarının 
önünde, göğüsleri imanla dolu neferlerin 
umudunu, fedakarlığını, kahramanlığını 
tevarüs etmiş bir partidir.

AK Parti, Çanakkale ruhunu, Çanakkale 
dayanışmasını ve kardeşliğini özümsemiş, 
Çanakkale’de yazılan destanı kendisine yol 
haritası olarak belirlemiş bir partidir. En 
önemlisi de AK Parti, 23 Nisan 1920’de, 
Ankara’da teşekkül eden ilk Meclis’in renk-
liliğini, zenginliğini kendisine örnek almış; 
orada tezahür eden iman ve kardeşliği, 
hareketinin odak noktasına yerleştirmiş 
bir partidir.

Hiç kuşkusuz, AK Parti 14 Ağustos 2001’de 
kurulmuştur… Ama şunu asla unutma-
yın… 14 Ağustos 2001’de, çok köklü bir 
hareket, çok köklü bir dava, çok eski bir 
medeniyet yürüyüşü, AK Parti olarak teza-
hür etmiştir.

Bu hareket, Nurettin Zengi’den Selahattin 
Eyyubi’ye; Sultan Alparslan’dan Osman 

Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Sultan 
Abdülhamit’e; Gazi Mustafa Kemal’den 
Adnan Menderes’e, Turgut Özal’dan Pro-
fesör Doktor Necmettin Erbakan’a kadar, 
uzun bir silsilenin devamı, o altın zincirin 
halkası olan bir harekettir.

“Yanlış yaptığında seni kılıcımızla dü-
zeltiriz” diyen Ashab-ı Kiram karşısında; 
“Allah’a hamdolsun, yanlış yaptığımda 
beni düzeltecek kardeşlerim var” diyen 
Hazreti Ömer’i anlamayanlar, bu hareketi, 
bu davayı anlayamazlar…

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” diyen 
Şeyh Edebali’yi anlayamayanlar, bizi an-
layamazlar. “Ya İstanbul beni alır, ya da 
ben İstanbul’u alırım“ diyen Fatih Sultan 
Mehmet’in kararlılığını anlayamayanlar, 
bizi anlayamazlar. “Ya istiklal, ya ölüm” di-
yen Gazi Mustafa Kemal’i anlayamayanlar, 
bizi anlayamazlar. “Yeter, söz milletindir” 
diyen Merhum Adnan Menderes’i anlaya-
mayanlar, bizi anlayamazlar…

“Yaradılanı severim, yaradandan ötürü” 
diyen Yunus Emre’yi, “Aşkınan çalışan 
yorulmaz” diyen Neşet Ertaş’ı anlayama-
yanlar, bizi de anlayamazlar. Yüreğinde 
İskilipli Atıf Hoca’nın sızısı olmayanlar, 
yüreğinde, vatanını terk edip gurbette 
okumak zorunda kalan gençlerin sızısı 
olmayanlar, yüreğinde, gurbette ölen Ah-
met Kaya’nın, gurbete hüküm giymiş Cem 
Karaca’nın sızısı olmayanlar bizi anlaya-
mazlar.

Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın gönülleri 
fetih hareketini, onların kardeşlik, daya-
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nışma ve sevgi medeniyetini anlamayan-
lar, Filistin davasını, Mısır meselesini, 
Suriye mezalimini, Somali yoksulluğunu, 
Myanmar’ın acısını anlayamayanlar, bizi 
de, bizim dış politikamızı da anlayamaz-
lar.

3 Kasım öncesinde ve 11 yıl boyunca, 81 
vilayette, seccadelerinin başında bizim 
için dua edenleri; sadece 81 vilayette de-
ğil, dünya kentlerinde kardeşlerimizin 
bizim başarımız için ettikleri duaları, o 
hissiyatı, o kardeşlik şuurunu anlayama-
yanlar da bizi anlayamazlar.

Bu milletin derdi, bizim derdimizdir. Bu 
milletin tarihi bizim tarihimizdir. Bu mil-
letin medeniyet tasavvuru bizim medeni-
yet tasavvurumuzdur. İşte onun için, biri-
leri bizi anlamasa da millet çok iyi anladı 
ve anlıyor. Bu aziz millet, ülkenin başında 
nasıl bir idareci kadrosu görmek istiyorsa, 
işte biz oyuz, o kadroyuz. Bu aziz millet, 
kendisine nasıl bir hizmetkar kadrosu is-
tiyorsa, işte biz o hizmet kadrosuyuz. Biz, 
bu millet, kendisinin nasıl yönetilmesini 
istiyor, nasıl yönetilmesini tasavvur edi-
yorsa, işte onun tezahürüyüz.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

3 Kasım 2002 seçimleri ve sonrasında 
elde ettiğimiz her zafer, bizim sorumlu-
luğumuzu kat be kat artırmıştır. Seçim 
sonuçlarını öğrendiğimizde, milletimizin 
bize teveccühünü, itimadını, ahde vefası-
nı gördüğümüzde, bizim telaşımız, gayre-
timiz, mesaimiz çoğalmıştır.

Allah’a hamdolsun, zaferle çıktığımız her 
seçim, bizim kibrimizi değil, tevazumuzu 
artırmıştır. Zaferle çıktığımız her seçim, 
bizi milletimize daha fazla hizmet üretme-
ye zorlamış, sorun çözme irademizi çok 
daha güçlendirmiştir.

AK Parti, bütün siyaset teorilerini altüst 
edip, bütün öngörü, tahmin ve niyetleri 
aşıp, 11 yıl boyunca, zaferlerine zafer ekle-
yerek bugünlere geldiyse, biliniz ki bu, te-
vazuyu, ağır başlılığı, paylaşmayı, dayanış-
mayı, kardeşliği yüceltmiş olmasındandır.

Her zaman söylüyorum… Bugün burada 
bir kez daha tekrar etmekte fayda görü-
yorum… Makamlar, mevkiler, rütbeler, 
payeler hepsi gelip geçicidir. Ezeli ve ebedi 
rütbe, milletin gönlünde, Allah’ın nezdin-
de elde edilen rütbedir.

Şöyle tarihe dönüp bir bakın… Nice sul-
tanlar gelip geçti, isimleri hatırlanmıyor… 
Nice kudretli padişahlar, krallar, firavun-
lar, Hamanlar, Nemrutlar gelip geçti, isim-
leri bilinmiyor… Nice kudretli kumandan-
lar, yumruğuyla orduları, insanları ezip 
geçen nice ceberut savaşçılar gelip geçti, 
isimlerini hiç kimse hatırlamıyor.

Başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği, be-
lediye başkanlığı payeleri unutulur, gider… 
Müsteşarlık, genel müdürlük, başkanlık, 
generallik, şeflik payeleri unutulur gider… 
Anadolu ve Trakya’nın tarihine ve şehirle-
rine bakın…

O şehre hükmetmiş nice sultanların, nice 
valilerin, kadıların, subaşıların, daha ya-
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kın tarihte nice başbakanların, bakanla-
rın, milletvekillerinin hatırlanmadığını, 
ama bir kaymakamın, bir belediye baş-
kanının, o şehre emek vermiş bir hizmet 
erinin hiç unutulmadığını görürsünüz. 
Sokaklara, caddelere, okullara ismi dahi 
verilse, yalancı şöhretlerin yad edilme-
diğini, ama ismi resmî evraka yazılma-
yan nice gönül insanının, nice kanaat 
önderinin, o şehre hizmet eden nice gizli 
kahramanın gönüllerden silinmediğini 
görürsünüz.

Tarihten ve milletin gönlünden silin-
meyecek olan, tarihe silinmeyecek iz 
bırakacak olan; eserdir, hizmettir, tarih 
kitaplarından ziyade, milletin gönül kita-
bında kendine makam edinenlerdir. Dev-
letler dahi gelip geçicidir… Nice devletler 
vardır, kurulmuş, büyümüş, dünyaya 
hükmetmiş, ama gün gelmiş, yok olup 
gitmiştir…

Ama millet, kalıcıdır… Devletler silinip 
gider, ama milletler yürüyüşlerine de-
vam ederler… İşte onun için, asıl paye, 
milletin teslim ettiği, milletin takdim 
ettiği payedir.

Makamların insana ne kattığına hiç kim-
se bakmaz… İnsanın makamlara ne kattı-
ğına bakarlar…

Değerli kardeşlerim… 

Şunu aklınızdan, zihninizden, hafızanız-
dan bir an olsun çıkarmamanızı istiyo-
rum. Bu hareketin lideri olarak elbette 
sorumluluk öncelikle benim üzerimde-

dir. Ama hep ifade ediyorum, biz bir kad-
ro hareketiyiz. 

Dicle’nin kenarında bir koyunu kurt kapsa, 
bunun mesuliyeti ne kadar benim üze-
rimdeyse, o kadar da sizin üzerinizdedir. 
Bacası tütmeyen hanenin, ocağı yanmayan 
mutfağın, üzerinde ekmek olmayan sofra-
nın derdi, benim olduğu kadar sizin derdi-
nizdir. Sırtında paltosu olmayan, ayağında 
doğru-dürüst bir ayakkabısı bulunmayan, 
karda üşüyerek yürüyen, tir tir titreyen 
parmağıyla kalem tutmaya çalışan her bir 
yavrucağın sızısı, benim sızımdır, sizin de 
sızınızdır.

Filistin’in, Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın, 
Afganistan, Somali, Myanmar’ın, yeryü-
zündeki her mazlum ve mağdur halkın 
sorumluluğu, bizim, hepimizin, tüm bu 
kadronun üzerindedir. Bu teşkilat içindeki 
her bir kardeşim, en üst kademeden en alt 
kademeye kadar, bu ülkenin, bu milletin ve 
insanlığın meselesini eşit derecede omuz-
lamış, emaneti eşit derecede paylaşmıştır.

Bu salonda bulunan ya da bulunmayan, 
AK Parti teşkilatı içindeki her bir karde-
şim, her gece başını yastığa koyduğunda, 
“Bugün hak için, halk için, vatan için ne 
yaptım” sorusunu da kendisine sormak, 
kendi iç muhasebesini her an yapmak zo-
rundadır. İşte, bizimle ilgili, bu teşkilatla 
ilgili, bu hareket ve bu dava ile ilgili, biri-
lerinin yıllardır anlayamadığı önemli bir 
husus da budur…

Bu kadro, fedakarlık üzerine kurulmuş 
bir kadrodur. Bu kadro, şahsi çıkarlar çer-
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çevesinde değil, millet, ülke ve insanlığın 
çıkarları çerçevesinde teşekkül etmiş bir 
kadrodur. Bu kadro, en önemlisi, kardeşlik 
üzerine inşa edilmiş; temeli kardeşlikle, 
muhabbetle, dayanışmayla atılmış bir kad-
rodur.

AK Parti içinde 11 yıldır, sen-ben kavgası 
bekleyenler var… Bütün siyasi ikbalini, is-
tikbalini, bir şeyler üretmek üzerine değil, 
AK Parti içinde temenni ettikleri nifak üze-
rine kurmuş, bunun için pusuda bekleyen-
ler var. 11 yıldır, işte bunların heveslerini 
kursaklarında bıraktık, bundan sonra da 
onları hayal kırıklığına uğratmaya devam 
edeceğiz.

Bizim şablonumuz bellidir… Bizim hareket 
tarzımız bellidir. Bizim dava şuurumuz ka-
dar, dava ahlakımız da yüzyılların içinden 
şekillenip gelen bir ahlaktır. Bu parti için-
de bir kardeş kavgası bekleyenler, 11 yıl 
boşuna beklediler, bundan sonra da inşal-
lah boşuna bekleyecekler. Bizim fetretimiz, 
milletin fetretidir.

Öyleyse biz, bir fetret dönemine, bir fetret 
iklimine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizi 
buraya getiren, milletimiz için yaptığımız 
hizmetler kadar, milletimize verdiğimiz 
sözlerdir. Allah’ın izniyle hiçbir sözümüz-
den geri dönmeyecek, bu sayede milletimi-
zin gönlündeki yerimizi hiç sarsmayacağız.

Bu teşkilatın birikimi ve feraseti, her yeni 
duruma taze çözümler üretebilecek kadar 
engindir. Kaos, belirsizlik, bilinmezlik gibi 
kavramları hareketimiz için asla kabul 
etmiyoruz. AK Parti’nin rotası, istikameti 

bellidir; bunun dışındaki her şey teferru-
attır. Biz ayrıntılara takılıp, hedefinden, 
istikametinden şaşan, bu şekilde millet 
nezdinde itibarını kaybeden siyasi hareket-
lerden biri asla olmayacağız.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’nin demokrasi tarihinde, kesin-
tisiz 11 yıl hizmet veren yegane parti AK 
Parti’dir. Hiç kuşkusuz, istikrar ve güven 
noktasında, 11 yıl kesintisiz iş başında 
olmak bir avantajdır. Ancak, burada çok 
önemli bir dezavantajımızı özellikle dik-
katlerinize sunmak istiyorum…

Bakınız; 11 yıl önce, 3 Kasım 2002 seçim-
lerine girerken, 10 yaşında olan, siyasetle 
ilgilenmeyen, ülke meselelerini henüz 
idrak edemeyen çocuklarımız, bugün ar-
tık 21 yaşına ulaştılar… Bu gençlerimiz, 
Türkiye’nin yaşadığı sorunları, Türkiye’nin 
atlattığı badireleri yaşamadılar.

Bu gençlerimiz, koalisyon nedir, hiç tecrü-
be etmediler… Bu gençlerimiz, ortalama 16 
ayda bir hükümet değişmesini görmediler, 
yaşamadılar. 1946 ila 2002 yılı arasında 
geçen 56 yıllık dönemde, bizim hüküme-
timize kadar, 43 hükümet görev yaptı. 56 
yılda 43 hükümet... 

Bu da demektir ki çok partili demokratik 
dönemde, bizim hükümetlerimize kadar, 
bir hükümetin ortalama iktidar süresi 
sadece ve sadece 16 ay... Yani, 16 ayda bir 
hükümet değişmiş. Ki merhum Menderes, 
Sayın Demirel ve merhum Özal’ın tek par-
tili dönemlerini çıkarsanız, ortalama 16 
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ay bile olmayacak, demokrasi tarihimizde, 
maalesef istikrar namına geriye hiçbir şey 
kalmayacaktı.

Yüksek enflasyon ortamını, yüksek faiz 
dönemlerini, ekonomik krizleri, siyasi 
krizleri, vesayet sistemini, hatta çeteler 
dönemini, cuntalar dönemini bu gençleri-
miz sadece duydular, sadece okudular. 11 
yıllık AK Parti döneminin Türkiye’ye neler 
kazandırdığını, neler kattığını, Türkiye’yi 
nereden alıp, nereye getirdiğini anlamak 
noktasında, bu gençlerimiz tecrübi bilgiye 
sahip değiller.

Esasen, muhalefet partilerinin durumu, 
bu gençlerimize az çok fikir veriyor… Geç-
mişin alışkanlıklarından vazgeçmeyen, 
eski Türkiye’nin siyasetini halen sürdüren, 
statükodan beslenen ve tamamen statik 
bir yapıya sahip olan muhalefet partileri, 
gençlerimizin AK Parti’yi anlamalarına, 
bir kıyas yapabilmelerine imkan tanıyor.

Yine de teşkilat olarak bu gençlerimize 
eski Türkiye ile Yeni Türkiye’yi çok iyi 
anlatmak zorundayız. Nereden nereye 
geldiğimizi, bu süreç içinde hangi zorluk-
ları yaşadığımızı, hangi engelleri aşarak 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdığımızı genç-
lerimize izah etmek durumundayız…

Bakınız, İstanbul’da, Asırların Projesi olan 
Marmaray’ı açtığımızda, sosyal medyada 
birileri çıktı, “Tabii ki yapacaksınız, bu 
sizin vazifeniz” dedi… Evet… Biz vazifemi-
zi yerine getiriyoruz… Ama sevgili genç 
kardeşlerim, bizim bugün hakkıyla yerine 
getirdiğimiz vazifeyi, on yıllar boyunca 

Türkiye’de hükümetler yerine getirmedi-
ler. Marmaray, 153 yıllık bir hayaldi… Sul-
tan Abdülmecid’in, Sultan Abdülhamid’in 
hayaliydi… Osmanlı döneminde de, Cum-
huriyet tarihimizde de, bu hayal, bu rüya 
gerçeğe dönüştürülemedi.

Sevgili gençler, “tüp geçit” dedim de, aklı-
ma tüp kuyrukları geldi. 

Bugün birçok genç, tüpün ne demek ol-
duğunu, evde ne için kullanıldığını bile 
bilmiyor… Çünkü artık Türkiye’de birçok 
eve tüp girmiyor, doğalgaz giriyor… Ama 
bundan 20-30 yıl önce, büyükşehirlerde 
dahi, evde tencereyi kaynatacak tüp bu-
lunamıyor, tüpçülerin önünde uzun kuy-
ruklar oluşuyordu. Margarinin, kıymanın, 
şekerin kuyrukla alındığı; emekli maaş-
larının, kitabın, defterin, kalemin, sağlık 
hizmetlerinin kuyrukla alındığı günlerden 
bugünlere geldik.

Evet… Biz vazifemizi yapıyoruz; vazifemizi 
de hakkıyla yapıyoruz… Ama bu ülkede 
yıllar boyunca o asli vazifeler yapılma-
dı… Millet kuyrukta hayati ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışırken, milletin, ülkenin 
kaynakları yolsuzluklarda çarçur edildi. İş 
bilmezlerin elinde, dürüstlükten uzak siya-
setçilerin elinde, milletten aldığı emanetin 
şuurunda olmayanların elinde, on yıllar 
boyunca Türkiye’nin enerjisi, Türkiye’nin 
kaynakları, Türkiye’nin vakti heba edildi.

İşte şu andaki muhalefet partilerine bir 
bakın… Bırakınız 2023, 2053, 2071 vizyo-
nunu, bu muhalefette, bir Marmaray vizyo-
nunu gören var mı? Bu muhalefette, hızlı 
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tren vizyonunu gören var mı? Bu muhale-
fette, bütün Türkiye’yi kucaklayan, bütün 
dünyaya el uzatan bir dış politika vizyonu 
görebilen var mı?

Biz, İstanbul’da, Cumhurbaşkanımızla, 
bakanlarımızla, konuk cumhurbaşkanıyla, 
konuk Başbakanlarla, en önemlisi de yüz-
binlerce vatandaşımızla Marmaray coşku-
sunu yaşarken, muhalefetin genel müdürü 
Ankara Tandoğan’da son derece seviyesiz, 
son derece edepsiz biçimde bu ülkenin 
Başbakanına hakaret ediyordu. Onlar hep 
birlikte 10’uncu Yıl Marşı’nı söylerken, 
biz 90’ıncı yıla Marmaray’ı hediye ediyor, 
100’üncü yılın hedeflerinden bahsediyor-
duk.

Bakın burada şu noktaya da özellikle de-
ğinmek istiyorum… Marmaray’ın, dualarla 
açılmasını, Diyanet İşleri Başkanımızın 
orada güzel bir dua etmesini, Japonya 
Başbakanı dahil orada ellerin semaya açıl-
mış olmasını birileri pek yadırgadı… Bu 
ülkenin ilk Meclisi Gazi Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının iştirak ettiği dualarla 
açılmışken, Marmaray’ın dualarla açılması 
sizi neden rahatsız ediyor? Bu ülkenin ilk 
meclisi, 23 Nisan 1920’de, Gazi Mustafa 
Kemal’in bizzat bir Cuma gününü seçme-
siyle, Cuma namazının ardından, hatim-
lerin, mevlitlerin akabinde, Eski Meclis 
Binası önünde yapılan dualarla açılmıştır. 
Bu ülkenin, bizatihi İstiklal Marşı’nda dua 
vardır:
Ruhumun, senden ilahî, şudur ancak emeli:

Değmesin Ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Evet… Marmaray’ın açılışında dua edilme-
sinden rahatsız olanlar, bu ülkeyi, bu mille-
ti, bu toprakları tanımadığı kadar, kendi ta-
rihine, kendi tarihinin değerlerine bigane 
olacak kadar bu medeniyetin yabancısıdır.

Değerli yol arkadaşlarım, bizleri izleyen 
aziz milletim...

30 Eylül’de açıkladığımız Demokratik-
leşme Paketi, ardından, 29 Ekim kutla-
malarında ve Marmaray’ın açılışında 
ortaya çıkan manzarayla ilgili olarak, bazı 
değerlendirmelerimi de burada sizlerle 
paylaşmak arzusundayım… İzmir’de, AK 
Parti teşkilatımızla yaptığımız toplantıda 
da bu görüşlerimi ifade ettim… Bakınız; 
Türkiye’de bir kutuplaşma, bir ayrışma, 
bir farklılaşma yoktur. Bu yönde, muhale-
fetin çok yoğun çabaları olmasına rağmen, 
Türkiye, yakın tarihte hiç olmadığı kadar 
birbirine kenetlenmiş ve aynı istikamete 
yönelmiş haldedir.

Bir kere en baştan şunu söylemek duru-
mundayım… Belli çevreler tarafından, 
son derece kasıtlı bir biçimde Türkiye 
gündemine taşınmak istenen kavramlar, 
demokratik siyaset zeminini zayıflatmayı 
amaçlayan kavramlardır.

Diktatörlük, sivil diktatörlük, post modern 
otoriterlik, Müslüman vesayeti, kutuplaş-
ma, çoğunluğun azınlığa hükmetmesi, ma-
halle baskısı, yaşam tarzlarına müdahale 
gibi kavramlar, belli zamanlarda ve belli 
bir program dahilinde tedavüle sokulmak 
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isteniyor. On yıllardır sahip oldukları imti-
yazları ellerinden gidenler, bu imtiyazları 
kaybediyor olmanın burukluğu içinde, 
normalleşme yolundaki her adımı bir kor-
ku senaryosuna tahvil etmeye çalışıyorlar.

Karanlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş 
olanlar, aydınlıktan ürküyorlar. Kaosu, 
puslu, sisli havayı içselleştirmiş olanlar; 
kaos ve sis dağıldıkça, kendilerine has o 
eski güzel günlerini özlüyor, o günlere geri 
dönmenin mücadelesini veriyorlar.

Demokratik sistemler, farklı fikirlerin, 
farklı taleplerin özgürce dile getirilebildiği 
sistemlerdir. Başkasının özgürlük alanına 
müdahale etmediği sürece, başkasının de-
ğerlerine hakaret etmediği sürece, herke-
sin görüşlerini ifade edebilme, taleplerini 
dile getirebilme hakkı vardır.

Uzlaşmak, herkesin, 76 milyonun aynı şeyi 
düşünmesi, aynı şeyi istemesi asla değildir. 
Bizim, öncelikle, üzerinde uzlaşmamız 
gereken şey, meşru demokratik siyaset ze-
mininin korunması ve bu zeminin şiddet 
içermeyen her fikre, her talebe açık olması-
dır. Başkasının özgürlük alanını daraltarak 
uzlaşma olmaz. Başkasının görüşlerini, 
fikirlerini, yaşam tarzlarını kısıtlayarak 
uzlaşma olmaz.

Milletin fertleri arasında ayrışmaya, eşit-
sizliğe, horlamaya sebep olacak imtiyazları 
savunarak, dayatmaları, baskıları muhafa-
za ederek uzlaşma olmaz. Eğer kendinizi 
diğer herkesten üstün görüyor, kendi 
yaşam tarzınızı herkese dayatıyor, kendi-
nizi ülkenin ve devletin sahibi görüp, diğer 

herkese misafir muamelesi yapıyorsanız, 
burada uzlaşma olmaz.

Kendinizi Cumhuriyet’in yegane sahibi 
olarak görüyor, kendinizi bayrağın, vata-
nın, ortak millî değerlerin yegane sahibi 
olarak görürseniz, oradan demokratik bir 
kültür hasıl olmaz, oradan özgürlük hasıl 
olmaz. Toplumun farklı düşünmesi, ya da 
farklı talepleri dile getirmesi bir kutuplaş-
ma değildir.

Ancak, imtiyaz elde etmek, ya da elindeki 
imtiyazları muhafaza etmek adına, teröre, 
şiddete, sokak eylemlerine, illegal yön-
temlere başvurmak bir kutuplaşmadır ve 
biz böyle bir kutuplaşmanın önünde var 
gücümüzle dururuz. İmtiyaz elde etmek, 
ya da elindeki imtiyazları muhafaza etmek 
isteyenlerle her hangi bir uzlaşmayı, biz, 
demokrasiye, insani değerlere, her şeyden 
öte millete bir ihanet olarak görürüz. Yani, 
çoğunluk, evet, azınlığa baskı uygulamaya-
cak, tahakküm etmeyecek.

Ancak, on yıllardır yapıldığı gibi, azınlığın 
çoğunluğa baskı uygulaması, dayatmalar-
da bulunması, tahakküm etmesi de yeni 
Türkiye’de asla kendisine yer bulamaya-
cak. Yeni Türkiye’de imtiyazlara yer yoktur 
ve olamaz. Yeni Türkiye’de, siyasette, hu-
kukta, ekonomide, sosyal hayatta, imtiyaz-
lara yer yoktur ve olamaz.

Şunu bugün bir kez daha söylüyorum, 
altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum: 
Türkiye’nin sahibi 76 milyonun tamamı-
dır. Bayrağın sahibi, vatanın sahibi, ortak 
değerlerimizin sahibi 76 milyonun tama-
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mıdır. Büyük bir kibirle, ceberut bir tavırla, 
parmağını sallayarak, kendisi dışındakileri 
aşağılama dönemi, geri gelmemek üzere 
kapanmıştır. Kendisini ülkenin yegane sa-
hibi görüp, diğerlerine mürebbiye tavrıyla 
muamele eden herkesin, eski Türkiye’nin 
bu kötü alışkanlığından vazgeçmesini rica 
ediyorum.

Bugüne kadar horlanmış, bugüne kadar 
aşağılanmış, bugüne kadar, kendisini 
ikinci sınıf vatandaşmış gibi hissetmiş her-
kesin de, her bir vatandaşımın, her bir kar-
deşimin de, artık özgüven içinde, göğsünü 
gere gere, “Ben de bu ülkenin sahibiyim” 
demesini, bunu da sonuna kadar savunma-
sını rica ediyorum.

Bizim, 11 yıldır attığımız her adım, 
Türkiye’yi normalleştirme adımıdır. Biz, 
bir yandan imtiyazları ortadan kaldırır-
ken, diğer yandan, on yıllardır horlanmış, 
ötekileştirilmiş kesimleri, bu ülkenin eşit 
vatandaşları haline getirmenin mücadele-
sini veriyoruz. Bundan hiç kimse rahatsız 
olmasın. Bundan dolayı hiç kimse üzül-
mesin, kimse hüzünlenmesin, hiç kimse 
kendisini dışlanmış, ötekileştirilmiş hisset-
mesin.

Bu ülkede, on yıllar boyunca, belli kesimle-
re, belli inanç gruplarına, belli etnik köken-
lere uygulanan, ret, inkar ve asimilasyon 
politikalarını kaldırırken, hiç kimsenin 
haklarını sınırlandırmıyor, tam tersine 
gecikmiş hakları teslim ediyoruz. Bu ülke-
de, on yıllar boyunca, ortak değerlerimize, 
dini değerlerimize, manevi değerlerimize 
yöneltilmiş baskıları kaldırırken, hiç kim-

senin hayat tarzına kastetmiyor, tam tersi-
ne, hayat tarzları kısıtlanmış vatandaşları-
mızı rahatlatıyoruz.

Türkiye’de yaşanan, tam anlamıyla bir nor-
malleşmedir. Normal olan, dillerin yasak-
lanması değil, yaşayan her dilin özgürce 
konuşulmasıdır. Normal olan, inançların 
gizlenmesi değil, özgürce yaşanmasıdır. 
Normal olan, inançların gereğini yapma-
nın kısıtlanması değil, bunların önünün 
olabildiğince açılmasıdır.

Başı örtülü kızların üniversiteye girebilme-
si değil, üniversite kapılarından çevrilmesi 
anormaldir. Başı örtülü bayanların, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ne girmesi değil, 
bugüne kadar girememiş olması garabet-
tir. Üniversitelerde, ortaokul ve liselerde, 
farklı dil ve lehçelerin okutulması, Siyer-i 
Nebi’nin, Kur’an-ı Kerim’in seçmeli ders 
olarak okutulması, üniversitelerde farklı 
dil ve lehçelerde kürsülerin, enstitülerin 
açılması, böyle özel okulların kurulacak ol-
ması garabet değil, bunların bugüne kadar 
yapılmamış olması eksikliktir.

Bugüne kadar yaptığımız hiçbir reform, bi-
rilerine imtiyaz sağlamak için yapılmamış, 
tam tersine, eşitliği, normalliği tesis etmek 
adına yapılmıştır. Başı örtülü kadınlarımız 
gibi başı açık kadınlarımızın da bu ter-
cihleri bizim teminatımız altındadır. İşte 
bugün de her ne yapıyorsak, adalet için ya-
pıyor, Türkiye’de normalleşmeyi sağlamak 
için yapıyoruz.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum… Bu 
ülkeyi, bu Cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk 
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Partisi değil, millet kurmuştur. Bu ülkeye 
demokrasiyi Cumhuriyet Halk Partisi 
getirmemiş, CHP’nin direnişine rağmen 
millet demokrasiyi getirmiştir. Neyin 
normal, neyin anormal olduğuna karar 
verecek olan, Cumhuriyet Halk Partisi ya 
da onun bazı kibirli milletvekilleri değil, 
76 milyonun tamamıdır.

Evet… O günler artık geride kalmıştır. 
Tek Parti dönemi de, tek parti zihniyeti 
de, kendisini Cumhuriyetin yegane sahi-
bi görme hastalığı da artık geride kalmış-
tır. Herkesin ortak değerleri olan Cum-
huriyet üzerinden, bayrak üzerinden bir 
ayrışmaya, bir kutuplaşmaya gidilmesine 
bizim gönlümüz razı olamaz.

İzmir’deki Cumhuriyet coşkusu da bizim 
coşkumuzdur; İstanbul’daki Marmaray 
coşkusu da bizim coşkumuzdur. Ne Cum-
huriyet birilerinin tapulu malıdır, ne de 
Marmaray birilerinin tapulu malıdır. 
Cumhuriyet bizim ortak gururumuzdur. 
Demokrasi bizim ortak gururumuzdur. 
Ekonomide elde ettiğimiz her başarı bi-
zim ortak gururumuzdur.

Marmaray, hızlı tren, hastaneler, üniver-
siteler, derslikler, 2’nci tüp geçit, 3’üncü 
köprü, havalimanları… Cumhuriyetimi-
zin tüm kazanımları bizim ortak gururu-
muzdur. Bayrak, hiçbir zümrenin değil, 
76 milyonun bayrağıdır. Şehitlerimiz, 
hiçbir siyasi partinin değil, 76 milyonun 
şehitleridir. Cumhuriyet, hiçbir siyasi 
partinin değil, 76 milyonun cumhuriye-
tidir.

Yeni Türkiye’de, bayrak, şehitlerimiz, Cum-
huriyetimiz, ortak değerlerimiz, özellikle 
de demokrasi ve insan hakları üzerinden 
bir kutuplaşmayı kabul etmiyoruz, böyle 
bir kutuplaşmaya da asla zemin hazırlama-
yız. Yeni Türkiye, Meclis’in açıldığı günkü 
Türkiye’dir. Yeni Türkiye, 76 milyonu bir, 
beraber, eşit gören bir Türkiye’dir. Yeni 
Türkiye, imtiyazları ortadan kaldırmış, ge-
leceğe umutla bakan, güvenle bakan, ortak 
hedeflere birlikte yürüyen bir Türkiye’dir.

Tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi, bugü-
nün ve geleceğin Türkiye’sinde de ayrımcı-
lığa yer yaşanmayacak. Tıpkı ilk Meclis’te 
olduğu gibi, bugünün ve geleceğin Türki-
ye’sinde de, aşağılama, horlama, red, inkar 
ve asimilasyon olmayacak. Yeni Türkiye’de 
inşallah yeni acılar olmayacak.

Yeni Türkiye’de, geçmişin ağırlıkları, geç-
mişin prangaları, zincirleri olmayacak. 
Yeni Türkiye’de paryalar olmayacak, ga-
ripler olmayacak, kendisini misafir gibi 
hisseden, kendisini yabancı gibi hisseden, 
kendisine, uzaydan gelmiş gibi muamele 
edilen kesimler olmayacak.

23 Nisan 1920’de, nasıl ki hepimiz bu va-
tanın sahibiysek, bugün de, yarın da, ken-
dimizi bu vatanın eşit sahip ve sahibeleri 
olarak hissedecek, geleceği de böyle inşa 
edeceğiz. Buradan, yeni Türkiye’yi, özüyle, 
ruhuyla, tarihiyle ve ecdadıyla yeniden 
kucaklaşan Türkiye’yi gönülden selamlı-
yor, Türkiye’nin ufku her daim açık olsun 
diyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim, aziz vatandaşlarım...

Eski Türkiye’den bugüne devrolunan bir 
önemli sorunumuz, hepinizin bildiği gibi 
terör sorunudur. Tıpkı Türkiye’nin diğer 
kronik meseleleri gibi, terör meselesinin 
de ilelebet devam edeceğine hiçbir zaman 
inanmadık, bu konuda hiçbir zaman umut-
suz olmadık. Partimizi kurduğumuz andan 
itibaren bu meselenin üzerine cesaretle 
gittik. Şunu herkesin özellikle bilmesini 
isterim: Terör meselesinin çözümünde kar-
şılaştığımız dirençle, bugüne kadar hiçbir 
meselede karşılaşmadık.

Hem içerden, hem dışarıdan, çok farklı 
odakların, çok farklı çevrelerin, bu mesele-
nin çözümünü engellemek için yoğun bir 
direnç sergilediklerine, her yola başvur-
duklarına şahit olduk. Ancak, meselenin 
çözümü noktasında hiçbir zaman umutsuz 
olmadık.

Hiç vazgeçmedik, hiçbir zaman mesele-
nin üzerini örtme gayretine girmedik, 
asla, böyle gelmiş, böyle gider anlayışına 
tevessül etmedik. Eski Türkiye’de, çözüm-
süzlüğün çözüm olarak kabul edildiği 
nice mesele gibi, terör meselesinin de çö-
zümsüzlüğe mahkum edilmesine asla rıza 
göstermedik.

Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım… Şura-
da, Kızılcahamam ilçesinin merkezinde, 
bir Şehit Ağacı var… Türkiye her şehit 
verdiğinde, o Şehit Ağacı’na bir künye ça-
kılıyor… Kökü derinde bir çınarın yaprak-
ları gibi, o Şehit Ağacı’nın üzerinde 8 bine 

yakın künye, bize tarihimizi hatırlatıyor, 
bize şehitlerimizi hatırlatıyor ve bize bizi 
hatırlatıyor.

Değerli kardeşlerim…

Son 1 yılda, o şehit ağacına, terör nedeniy-
le şehit olmuş bir tek askerimizin bile kün-
yesi çakılmadı… Birilerinin, o ağaca yeni 
künyeler çakabilmek için sabırsızlandığını 
biliyoruz. Birilerinin, o ağaca yeni künye-
ler çaktırabilmek için de sabırsızlandığını 
biliyoruz. Ama biz, o ağacın yeni acılara 
şahit olmaması için samimiyetle çaba sarf 
ediyoruz.

1 yıldır, yeni terör şehitleri için gözyaşı 
dökmeyen, sadece o ağaç değil, sadece 
Kızılcahamam değil… Allah’a hamdolsun, 
1 yıldır, Türkiye’de, terör nedeniyle acı 
haberler almıyor, gözyaşı dökmüyoruz. 1 
yıldır, terör nedeniyle ocaklara ateş düş-
müyor, annelerin, babaların yürekleri dağ-
lanmıyor.

İşte Van’a gittik ,  Doğu’nun o erken 
kışına rağmen, bahar coşkusunun yü-
rekleri tamamıyla kuşattığına ve ısıttı-
ğına şahit olduk. Şırnak’ta, Batman’da, 
Hakkari’de, Diyarbakır’da, Doğu’nun ve 
Güneydoğu’nun illerinde olduğu kadar 
diğer bölgelerimizde, 81 vilayetimizde, ba-
har coşkusunun devam ettiğini, umudun 
yeşerdiğini görüyoruz.

Süreci, çok büyük bir sabırla, çok büyük 
bir hassasiyetle muhafaza ediyoruz. Mu-
halefet partilerinin son derece sorumsuz 
tavırlarına rağmen, içerde ve dışarda 
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yapılan çirkin sabotajlara rağmen, savaş 
lobilerinin, kan lobilerinin kışkırtmalarına 
rağmen, bu baharın kalıcı olması için yüre-
ğimizi ortaya koyuyoruz.

Bu süreci bozan, bunun vebalinin altında 
kalır. Biz vebal altına girmeyeceğiz. Biz, 
elimizi, bedenimizi, canımızı bu sürece 
koyduk; inşallah da nihai neticeyi alıncaya 
kadar, gençlerin ölümünü tamamen dur-
duruncaya kadar mücadele etmeye devam 
edeceğiz Bizim niyetimiz gayet açıktır…

Biz, şiddetin ve silahın artık devreden çık-
masını, siyasetin devreye girmesini arzu 
ediyoruz. Ne mesele varsa, siyaset zemi-
ninde, demokrasi ve meşruiyet zemininde 
konuşulur ve o zemin üzerinde sorunlar 
çözüme kavuşturulur. Silahların devreden 
çıkması, siyasetin sorumluluk alması için 
de hassasiyet içinde ilerlemeyi sürdürece-
ğiz.

Çok değerli arkadaşlarım...

30 Mart 2014 seçimlerine doğru, hazır-
lıklarımız artık belli bir aşamaya gelmiş 
bulunuyor. Sahadaki araştırmalarımızı 
yaptık ve yapıyoruz. Temayül yoklamala-
rımız geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 16 
mevcut Büyükşehir ve ilçelerinde yapıldı. 
Önümüzdeki hafta, yani 9 Kasım’da yeni 
14 Büyükşehir ve ilçelerinde, daha son-
raki hafta, 16-17 Kasım’da 51 ilimiz ve 
ilçelerinde temayül yoklamalarını yapacak 
ve bu süreci tamamlamış olacağız. Anket 
çalışmaları, temayül yoklamaları yanında, 
Teşkilatımızın tüm kademelerinin, şehir-
lerimizde kanaat önderlerinin görüşlerini 

de alacak, inşallah tüm adaylarımızı belli 
bir takvim içinde kamuoyuna duyuracağız.

Şunu burada, İstişare Toplantımızda tek-
rar vurgulamak durumundayım… Değerli 
kardeşlerim, bizim derdimiz, gayemiz, bi-
rilerine makam tahsis etmek değil. Biz, şe-
hirlerimize hizmet üretecek, AK Parti’nin 
belediyecilik anlayışını şehirlerimize ta-
şıyacak, Türkiye ile paralel olarak tek tek 
şehirlerimizi 2023’e taşıyacak kadroların 
iş başına gelmesini istiyoruz.

Ehliyet, liyakat ve dürüstlük, adaylarımız-
da arayacağımız en öncelikli nitelikler ola-
cak. Şehirlerimizde durumu idare edecek 
değil, mevcuda yenilerini ekleyecek, viz-
yon sahibi, ufuk sahibi, çalışkan arkadaş-
larımızı iş başında görmek arzusundayız. 
İnşallah, son derece hassas bir aday tercih 
süreciyle, her yerleşim biriminde sevinçle 
karşılanacak, güven telkin edecek adaylar 
belirleyeceğiz.

Seçim sürecinde, takdir edersiniz ki sadece 
adayın, sadece Genel Merkez’in çalışması 
yetmiyor. Son derece kritik bir seçime giri-
yoruz. Sandığın horlandığı, demokrasi ve 
seçimlerin tartışmaya açılmak istendiği, 
sokak hareketleriyle demokrasinin adeta 
zabtu rabt altına alınmak istendiği bir sü-
rece giriyoruz. Muhalefet, sandıktan umu-
dunu kestiği için, sokakları terörize etmek, 
sokak olaylarını kışkırtmak suretiyle, çok 
çirkin, kirli ve tehlikeli oyunların içine 
giriyor.

CHP’ye bir bakıyorsunuz, Reyhanlı sal-
dırısıyla irtibatlı, bir bakıyorsunuz, Katil 
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Esed’le irtibatlı, bir bakıyorsunuz, eli kanlı 
terör örgütleriyle irtibatlı. Kendi milletve-
killeri dahi, sandıktan umudunu kesmiş 
şekilde, eline taş alıp terör estirebiliyor, 
sokak eylemlerine çağrı yapabiliyor, eli 
kanlı örgütlerle içli dışlı eylemlerde yer 
alabiliyor.

Muhalefetin, Türkiye’yi çekmeye çalıştığı 
bu tehlikeli sürece rağmen, biz, soğuk-
kanlılıkla, sabırla, sandığı ve demokrasiyi 
daha da yücelterek halkımızın huzuruna 
çıkacağız. Halkımızın bu seçimde söyleye-
ceği, söylemeyi arzu ettiği gerçekten çok 
şey var. Halkımız, söyleyeceğini sandıkta 
söylemek için büyük bir sabırla bekliyor. 
İnşallah, günü saati geldiğinde, millet bu 
muhalefete hak ettiği cevabı da verecek.

Türkiye’nin 81 vilayetinde sahada en çok 
biz olacağız. Kapı kapı dolaşacak, tek tek 
bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Hal-
kımıza yaptıklarımızı anlatacak, ama en 
çok da yapacaklarımızla gönülleri kazana-
cağız. Son derece uyanık, son derece aktif 
olacağız. Seçim kazanma umudu olmayan 
muhalefet her türlü kirli yönteme başvu-
rurken, biz tüm teşkilatımızla, tüm men-
suplarımızla, anında müdahale edip, iftira-
ları, ithamları hemen çürütecek, halkımıza 
doğruları çok hızlı şekilde anlatacağız. 30 
Mart, inşallah, Türkiye’de demokrasinin 
daha da güç kazanması, proje ve politika-
larımızın tekrar teyit alması bakımından 
milat olacaktır.

Bu vesileyle, Kızılcahamam’da doğalgaz 
dağıtımını, ilçe meydanında saat 13.30’da 
bizim de katılacağımız bir törenle resmen 

başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Allah yolumu-
zu, bahtımızı açık etsin diyorum.

21’inci İstişare Toplantımızın hayırlara ve-
sile olmasını diliyor, öğleden sonra buluş-
mak üzere, şimdilik oturuma ara veriyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, Teşkilatımızın her kademedeki 
değerli mensupları, değerli basın mensup-
ları ve bizleri izleyen aziz milletim...

AK Parti 21’inci İstişare Toplantısı’nın 
kapanışında sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 2 gün boyunca 
yoğun şekilde gerçekleştirdiğimiz istişa-

relerin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasi-
mize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Dün, açılışın ardından, Genel Başkan Yar-
dımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin Anayasa 
çalışmaları sürecini anlattı. Ardından, Baş-
bakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay, 30 
Eylül’de açıkladığımız Demokratikleşme 

AK Parti Yirmi Birinci Istişare 
Toplantısı Kapanış Konuşması

Ankara | 3 Kasım 2013
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Paketiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mende-
res Türel, Yerel Yönetimler Vizyonumuzu 
anlatırken; yine Genel Başkan Yardımcı-
mız Sayın Mustafa Şentop da, Seçim İşleri 
Başkanlığımızın çalışmaları ve yerel seçim 
süreciyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Bu sunumların her birinin ardından, katı-
lımcı arkadaşlarımız sorularını yönelttiler, 
görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. 
Bugün öğleden önce de, bizzat benim ve 
bakan arkadaşlarımın katılımıyla, prog-
ramımız çerçevesinde genel görüşme 
gerçekleştirdik; arkadaşlarımız sorularını 
sordular, biz bunlara cevap verdik; ayrıca 
İstişare toplantımıza katılan arkadaşları-
mızın görüş ve önerilerini dinledik, bunla-
rı not ettik.

21’inci İstişare Toplantımız, diğer 20 top-
lantı gibi, son derece samimi bir ortamda, 
teşkilatımızın her kademesinden arkadaş-
larımızın ve ailelerin bir arada bulunduğu 
bir muhabbet ikliminde tamamlandı.

Dikkatinizi çekiyorum... 12 yıllık bir par-
tiyiz ve 21’inci İstişare Toplantımızı ger-
çekleştiriyoruz... Olağanüstü bir durum 
olmazsa, yılda 2 kez böyle bir buluşmayı 
sağlıyor, 2 gün boyunca, baş başa kalarak, 
partimizin, ülkemizin, demokrasimizin ve 
insanlığın meselelerini etraflıca ele alıyo-
ruz.

Elbette, tek istişare mekanizmamız da bu 
değil... Birebir görüşmelerden parti kurul-
larımıza, Meclis Grup Toplantılarımızdan 
Kongrelerimize kadar her fırsatta, her 

zeminde istişare kültürünü yaşıyor ve 
yaşatıyoruz. Burada şunu da özellikle vur-
gulamak durumundayım: İstişarelerimizi, 
sadece kendi aramızda yapmakla yetinmi-
yoruz.

Toplumun her kesimiyle, her görüşle, 
söyleyecek sözü olan herkesle bir araya 
geliyor, gündemdeki konuları ele alıyor, 
ülkenin istikametini, tam bir istişare ve 
uzlaşma kültürüyle şekillendirmenin 
mücadelesini veriyoruz. Sivil Toplum Ör-
gütleriyle, sendikalarla, düzenlediğimiz 
çalıştaylarla, konferanslarla, Akil İnsanlar 
Heyeti başta olmak üzere çeşitli gruplarla 
yaptığımız görüşmelerle, her alanda ortak 
aklı oluşturmanın ve ortak akıl dairesinde 
bir rota belirlemenin çabasını sergiliyoruz. 

Cumhuriyet tarihimizde, özellikle de de-
mokrasi tarihimizde, farklı kesimlere bu 
kadar kulak veren, gözünü ve kulağını 
açtığı kadar, gönlünü de bu kadar farklı 
kesimlere açan bir başka hükümet yoktur. 
Her söz, her görüş, her öneri ve her eleştiri 
bizim için eşi bulunmaz değerdedir. Her-
kesin aynı şeyi düşündüğü, aynı cümleleri 
kurduğu bir dünya, takdir edersiniz ki son 
derece sıkıcı, renksiz, tek düze bir dünya 
olurdu.

Hiç kuşkusuz, bizim belli ilkelerimiz var, 
politikalarımız var, belli sınırlarımız ve 
çizgilerimiz var... Ama bu, başkalarını 
dinlememize engel değil. Politikalarımızı 
daha da zenginleştirmek, toplumun tüm 
kesimlerini çok daha samimi şekilde ku-
caklayabilmek, bize oy verenlerin olduğu 
kadar, bize oy vermeyenlerin de hukukunu 
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savunmak için, kendi aramızda ve toplu-
mun tüm kesimleriyle istişarelerimizi, di-
yaloğumuzu artırarak sürdüreceğiz.

21’inci İstişare Toplantımızı da işte böyle 
bir anlayışla gerçekleştirdik. Bu İstişare 
toplantımızın tekrar hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum. Dün ve bugün, 
gerek sunum yapan, gerek değerli fikir-
leriyle katkıda bulunan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bu salonda dile geti-
rilen görüşlerin asla havaya karışıp gitme-
yeceğini, hepsinin tek tek not edildiğini 
ve hepsinin dikkate alınacağını özellikle 
bilmenizi istiyorum.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim...

Yarın, ülkemiz ve İslam Coğrafyası için 
son derece önemli bir günü idrak edecek, 
Muharrem ayının 1’i olması hasebiyle, 
Hicri Yılbaşını kutlayacağız. Hicri 1435 
yılına girerken, bu yeni yılın, ülkemiz, 
milletimiz, tüm İslam coğrafyası için ha-
yırlara vesile olmasını, özellikle de maz-
lumlar için kurtuluşun, necatın, refah ve 
huzura hicretin kapılarını aralamasını 
niyaz ediyorum.

Tabii, Muharrem ayıyla birlikte, önemli 
bir yıldönümüne daha inşallah erişecek 
ve o yıldönümünde de yine ellerimizi se-
maya açacağız. Evet... Miladi 680 yılında, 
Hicri, 10 Muharrem 61 yılında, Hazreti 
Hüseyin ve Ehli Beyt, Kerbela’da önce 
susuzluğa mahkum edilmiş, ardından ta-
rihin en acı katliamı gerçekleşmiş, o mü-
barek insan, Hazreti Peygamber’in, Arşın 

Küpelerinden biri olarak vasıflandırdığı, 
efendimiz Hazreti Hüseyin ve ailesi şehit 
edilmişti.

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi, Haz-
reti Hüseyin Efendimizin, onun ailesinin 
ve Ehl-i Beyt’in üzerine olsun. Rabbim 
inşallah bizleri onların şahitliğine mazhar 
eylesin. Bu arada, Alevi vatandaşlarımızın 
tutacakları Muharrem oruçlarının da ka-
bulünü niyaz ediyor, Rabbim, sofralarında-
ki bereketi ve milletçe aramızdaki muhab-
beti artırsın diyorum.

Değerli kardeşlerim...

Hazreti Hüseyin, Hazreti Peygamber Efen-
dimizin torunu olarak, Ashab-ı Kiram’ın 
bir büyüğü olarak, Ehl-i Beyt’in bir men-
subu olarak, hepimiz için örnek bir şahsi-
yetti. Hayatı, yaşam tarzı, sözleri, öğütleri, 
hepimiz için bugün de rehberlik yapıyor, 
bugün de yolumuzu aydınlatıyor.

Ancak, Hazret-i Hüseyin’in, yaşamı kadar 
şehadeti de bizlere çok önemli, hem de hiç 
unutulmayacak dersler verdi. Kerbela faci-
asının üzerinden 1374 yıl geçmiş olmasına 
rağmen, Kerbela’nın tam olarak anlaşılma-
dığını, Hazreti Hüseyin’in şehadeti tercih 
ederek vermek istediği mesajın hâlâ tam 
olarak alınmadığını görüyor ve bu eksik-
liğin acısını tüm coğrafyamızda yaşıyoruz.

Hazreti Hüseyin bize, haksızlık karşısında 
eğilmenin, zillet olduğunu, esaret olduğu-
nu, onursuzluk olduğunu öğretti. Hazreti 
Hüseyin bize, haksızlık karşısında susma-
nın, dilsiz şeytan olmak olduğunu öğretti. 
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Hazreti Hüseyin bize, onurlu bir ölümün, 
yani şehadetin, onursuz bir duruştan, 
onursuz bir teslimiyetten ve boyun eğişten 
çok daha değerli olduğunu öğretti...

Ama şu hususun altını da özellikle çiziyo-
rum... Hazreti Hüseyin, Kerbela’da, inan-
dığı dava uğruna başını verirken, bize, kar-
deş kavgasının ne kadar büyük bir acı, ne 
kadar derin bir yara olduğunu da öğretti. 
Hazreti Hüseyin’in şehadetinden, Kerbela 
faciasından; intikam, öfke, nefret, husu-
met, ayrışma çıkaranlar, kardeş katlinin 
caiz olduğu sonucunu çıkaranlar, açık açık 
söylüyorum, Hazreti Hüseyin’i anlamamış-
tır, Kerbela’yı anlamamıştır, Ehl-i Beyt’i hiç 
anlamamıştır.

Hazret-i Hüseyin, kahramanca ruhunu 
teslim ederken, arkasında bir tefrika bı-
rakmayı değil, kesinlikle ve kesinlikle ar-
kasında kanla yazılmış bir ders bırakmayı 
temenni ediyordu. Bugün, başta Irak ve 
Suriye olmak üzere, mezhep taassubundan 
yola çıkarak, kardeşine kasteden herkes, 
en başta Hazret-i Hüseyin’in aziz hatırasını 
çiğnemiştir.

İster Sünnilerin, ister Şiilerin olsun her-
hangi bir Camide ibadet eden masum 
Müslümanlara, hatta çocuklara kasteden 
herkes, Hazreti Hüseyin’in değil, hiç tartış-
masız şekilde Yezid’in yanında yer almıştır. 
Sadece camilere değil, başka dinlerin iba-
det yerlerine, sadece Müslümanlara değil, 
başka dinlerin mensuplarına, yani insana 
kasteden, Hazret-i Hüseyin’in, Ehl-i Beyt’in 
ve Hazret-i Peygamber’in mesajlarını ayak-
larının altına almıştır.

Kalbinde hardal tanesi kadar inanç olan 
birisi için, Kerbela’da ortaya çıkan acı ders 
yeterlidir. Kalbinde susam tanesi kadar 
insaniyet olan birisi için, Kerbela’da yaşan-
mış facia ibret olarak yeterlidir. 1374 yıl 
önce yaşanan Kerbela faciasının ardından, 
bugün geniş coğrafyamızda yaşanan yeni 
Kerbela’lar, içimizi acıtmakta, yüreğimizi 
sızlatmaktadır.

Bakın, Suriye’de 2 yıldır devam eden çatış-
malarda, 130 binden fazla insan hayatını 
kaybetti, 7 milyondan fazla insan evini terk 
etmek zorunda kaldı. Gurbete gidenler ayrı 
bir acı yaşıyor, Suriye içinde kalanlar çok 
ayrı bir acı yaşıyor. Suriye’nin her köşesin-
de, her gün, her an adeta mini bir Kerbela 
yaşanıyor ve Şam’daki Yezid, kendi halkı-
na, kendi vatandaşına, her gün yerden ve 
gökten ölüm gönderiyor.

Şimdi birileri çıkmış bize, susun diyor, 
konuşmayın diyor, görmeyin, duymayın, 
hissetmeyin diyor... Allah aşkına, susarsak, 
görmezsek, duymazsak, oradaki acıyı yü-
reğimizde hissetmezsek, yarın biz Hazret-i 
Hüseyin’in yüzüne nasıl bakarız? Bizim, 
her meselede safımız bellidir... Biz, tarihi-
miz boyunca hiç bir zaman Yezid’lerin tara-
fında olmadık; bundan sonra da Yezid’lerin 
tarafında olmayacak, Hazreti Hüseyin’in 
safında yer almaya devam edeceğiz.

Açık söylüyorum... Yaşadığımız acılar, bir 
Sünni-Şii çatışması değil, bir Hak ve Batıl 
çatışmasıdır... İşte Mısır’da da farklı bir acı-
yı yaşıyoruz... Mısır’da da, kardeşin karde-
şe kastettiğini, kardeşin kardeşi acımasızca 
katlettiğini görüyor, Hak ve Hukuk arayış-
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larının silahla karşılık bulduğuna üzülerek 
şahitlik ediyoruz.

Mısır’ın meselesi, sadece Mısırlı kardeş-
lerimizin değil, insanlığın meselesidir. Bu 
Rabia işareti, sadece Mısır halkının haklı 
davasının işareti değildir. Bu Rabia işareti, 
dünyanın her yerinde artık “Haksızlığa 
dur” işaretidir. Bu Rabia işareti, dünyanın 
her yerinde, “Zulme, baskıya, ölümlere, kat-
liamlara yeter” işaretidir. Bu Rabia işareti, 
artık dünyanın her yerinde, “Darbeye dur” 
işaretidir...

Türkiye olarak, safına bakmadan, inancına 
bakmadan, etnik kökenine, diline, derisinin 
rengine bakmadan, özellikle de mezhebine 
bakmadan, dünyanın her yerinde sadece ve 
sadece Hakk’ı savunmaya devam edeceğiz. 
Biz kimsenin tarafında değiliz, biz Türkiye 
olarak sadece Hakk’ın tarafındayız.

Defalarca ifade ettim... Eğer, bugün Mısır’da, 
oyları hiçe sayılan, kendilerine darbe yapı-
lan eğer Tahrir’dekiler olsaydı, Türkiye hiç 
tereddüt etmeden onların haklarını savuna-
caktı. Türkiye’nin ilkeleri bellidir... Türkiye, 
seçimle işbaşına gelmiş yöneticilerin sadece 
seçimle gönderilmesini savunur.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda 
da hatırlatmıştım... Mersin’de, Arslanköy’de, 
1947 yılındaki seçimlerde hile yapılınca, 
sandığa kapanıp, “Sandık namusumuz-
dur” diyen kadınlar, aslında bize tarihî bir 
sorumluluk yüklediler... Evet... Her yerde 
sandık namustur... Türkiye’de olduğu kadar, 
dünyanın her ülkesinde sandık namustur... 

Biz de, Türkiye olarak sandığın namus ol-
duğunu, hem içerde hem dışarda en güçlü 
şekilde savunmaya devam edeceğiz. Hiç 
kimse Türkiye’nin tarafsız ve barışçıl tutu-
mundan rahatsız olmasın... Yaşanabilir bir 
dünya, kardeşlik, dostluk ve barış içinde bir 
yeryüzü hayalinden başka hiç bir hayal, hiç 
bir niyet taşımıyoruz.

Burada, içerde, Türkiye’yi dönüştürürken, 
Türkiye’yi hayalleriyle ve hedef leriyle 
buluştururken, dışarda da değişimin ve 
dönüşümün önemli bir unsuru olmak için 
samimi mücadele veriyoruz. Allah imkan 
verdiği sürece, millet arkamızda durduğu 
müddetçe, Türkiye için olduğu kadar, dün-
ya mazlumları için de çalışmaya, mücadele 
etmeye, sesimizi yükseltmeye ve Hakk’ı söy-
lemeye devam edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim...

Dün de ifade ettiğim gibi, bugün, 3 Kasım 
seçimlerinin 11’inci yıldönümünü idrak 
ediyoruz. 11’inci yıldönümü vesilesiyle, 
Partimizin kuruluşundan bugüne kadar, 
bu harekete, bu davaya gönül vermiş, omuz 
vermiş, emek vermiş tüm kardeşlerimi teb-
rik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Teşkilatımız için, bu süreç içinde hayatını 
kaybetmiş kardeşlerimizi tekrar rahmetle 
ve minnetle yad ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

3 Kasım seçimlerinin 11’inci yıldönü-
münde, en az 3 Kasım seçimleri kadar 
önemli bir seçime, 30 Mart seçimlerine 
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hazırlanıyoruz. Şimdi burada bir hususa 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum... 
Genel başkan yardımcılarımızdan bakan-
larımıza, Kadın Kolları başkanlığımızdan 
Gençlik Kollarına, milletvekillerimizden 
il başkanlarımıza, belediye başkanlarımız-
dan sandık müşahitlerimize kadar, her 
kademedeki kardeşimin, yol arkadaşımın, 
buraya özellikle dikkat etmelerini rica edi-
yorum...

Bakınız değerli kardeşlerim... Biz, 3 Kasım 
2002’de, milletin emanetini omuzladık, 
milletin sancağını kavradık ve zirveye 
doğru, yani Türkiye’nin hedeflerine doğru 
yola çıktık. Biz öyle bir yokuş çıkıyoruz ki 
bakın altını çizerek söylüyorum, bu yokuş-
ta durmanın, duraklamanın, rehavetin hiç 
bir mazereti yoktur ve olamaz.

Sancağı aldık ve şu kadar yüksekliğe çı-
kardık... Yetmez... Millete, ülkeye şu kadar 
hizmet yaptık... Yetmez.. Türkiye’yi şura-
dan aldık, şuraya getirdik; önemli ama, 
yetmez... Zira biraz soluklanayım deyip 
bir kenara iliştiğiniz anda, o dik yokuştan, 
o uçurumlardan, zirvenin eteğindeki o 
kayalıklardan, Allah vermesin, milletin 
emaneti düşer, milletin sancağı düşer ve 
yuvarlanıp gider...

Biz, menzile varmakla mükellef değiliz; 
o, Allah’ın takdiridir, milletin takdiridir... 
Ama menzile giden yolda, çok ama çok 
dikkatli olmak, o emaneti de, o sancağı da 
çok iyi kavramak zorundayız. En küçük 
bir rehavet, milletin tüm kazanımlarının 
heba olmasına yol açabilir. En küçük bir 
gevşeme, en küçük bir ihmal, Türkiye’nin 

Eski Türkiye’ye rücu etmesine sebep ola-
bilir.

Zirveye doğru emaneti ve sancağı taşır-
ken, 2 önemli hususu sürekli dikkatleri-
mizde bulundurmak zorundayız. Bir: Zir-
veye giden yolun zeminini sağlam taşlarla 
döşeyeceğiz. İki: Bizden sonra emaneti ta-
şıyacak, bu emanetin, bu mübarek sanca-
ğın şuurunda olacak, vatanına, ülkesine, 
milletine hizmetkarlık yapacak nesillere 
yollar açacağız.

Eğer, bu saftan biri ayrıldığında, biri 
Hakk’a yürüdüğünde, biri istikamet de-
ğiştirdiğinde, milletin emaneti, milletin 
sancağı yolda kalıyorsa, tehlike altına 
giriyorsa, o hareket, zemini sağlam bir 
hareket değildir. Hiç kuşkunuz olmasın 
ki bu hareketin zemini sağlamdır. Allah’a 
hamdolsun, arkadan gelen, bu emanetin 
ve bu sancağın kutsiyet şuurunu taşıyan, 
alnı ak, bahtı ak, çalışkan, dürüst nice 
gencimiz var. Ancak, bu bile bizi rehavete 
sevk etmeyecek...

Değerli arkadaşlarım... 

Nasıl olsa oylar geliyor, nasıl olsa an-
ketlerden iyi sonuçlar çıkıyor, nasıl olsa 
Türkiye’de her iki kişiden biri bize oy ve-
riyor diyerek, rehavet içinde olanlar, hem 
kendileri kaybetmiştir, hem de omuzların-
daki emanete haksızlık etmiştir. Ankara 
çalışıyor, Genel Merkez çalışıyor diyerek, 
ihmal bataklığına saplananlar, 3 Kasım 
2002’de omuzlarımıza yüklenmiş, zirveye 
doğru ilerleyen emanete kastetmişlerdir.
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Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini 
istiyorum... Eğer “Sen yoksan, bir eksi-
ğiz...” Her kademedeki arkadaşım, Genel 
Başkan’dan Sandık Müşahidine kadar her 
kademedeki teşkilat mensubumuz, bu teş-
kilat içinde en kritik noktadadır, en hayati 
sorumluluğu yüklenmiş durumdadır. Üstat 
Necip Fazıl’ın ifade ettiği gibi; herkes, sağına 
soluna bakmadan, “Ben varım” diyebilecek 
cesarette olmak zorundadır. “O çalışıyor, 
öyleyse benim çalışmama gerek yok” diyen, 
hem kaybetmiştir, hem de bu emaneti maa-
lesef yere düşürmüştür.

Bakın arkadaşlar... Biz, bütün teşkilat ola-
rak, bize iftira atanlardan çok daha fazla 
cesur olmak zorundayız. Onlar, yıkmada ne 
kadar cüretkarsa, biz, yapmada o kadar cü-
retkar olmak zorundayız. Onlar kışkırtma-
da ne kadar yürekliyse, biz, sakinleştirmede 
o kadar yürekli olmak zorundayız. Onların 
sorumluluğu yok. Onların sırtında yumurta 
küfesi yok. Onların omuzlarında milletin 
emaneti, ellerinde milletin sancağı yok.

Biz, hem sorumlu olmak, hem omuzlarımız-
daki emaneti, elimizdeki sancağı muhafaza 
etmek, hem de onlardan daha cesur olup, 
daha cüretkar olup, daha yürekli olup, sal-
dırılarına göğüs germek zorundayız. Onlar, 
gayri meşru yollara, teröre, silaha, şiddete, 
taşa, molotofa, yağmacılığa, barbarlığa 
başvursa bile, biz, meşruiyet içinde kalmak, 
hukuk içinde kalmak, ağırbaşlı olmak, ama 
aynı zamanda da cesur olmak zorundayız.

Durarak olmaz. Hatta defansta kalarak ol-
maz. Rüzgarın esmesini bekleyerek olmaz. 
Ortaya çıkan her sorunu anında sahiplen-

mek, anında çözmek, anında müdahale 
etmek zorundayız.

Size şunu burada özellikle hatırlatmak 
zorundayım... Bu coğrafyada, öyle me-
deniyetler inşa edildi ki, tarih, böyle bir 
mimari, böyle bir estetik, böyle bir incelik 
görmedi. Bu coğrafyada bilim öyle gelişti 
ki, bugünün kütüphaneleri kadar yazma 
eserler birikti. Sanat o kadar ilerledi ki, 
dünyaya yön verdi, dünyaya ilham verdi.

Binbir Gece Masalları ’nın Bağdat ’ ı , 
Basra’nın kütüphaneleri, Endülüs’ün 
s a ray l a r ı ,  Ko nya’ n ı n  m e d r e s e l e r i , 
Saraybosna’nın kütüphaneleri vardı. Ama 
bir gün barbarlar geldi ve insanlığın tüm 
birikimini sadece bir kaç gün içinde yakıp 
yok etti... Geride ne o yazma eserler, ne o 
köprüler, camiler, ne o sanat eserleri kaldı. 
Kelimenin tam anlamıyla, taş üstünde taş, 
baş üstünde baş koymadılar. Ne yaptığınız 
kadar önemli olan, onu nasıl muhafaza 
ettiğinizdir... Rehavet, gevşeme, ihmal, 
vurdumduymazlık, özellikle de korkaklık, 
tüm birikimi, tüm kazanımı, tüm yapılan-
ları bir anda kül edip gidebilir.

Hepiniz, hepimiz, hak için, hukuk için, 
demokrasi için cesur olacağız. Hepimiz, 
özgüven içinde olacağız. Umutsuzluğu ya-
nımıza, yöremize asla yaklaştırmayacağız. 
Tekrar ediyorum: Sizler, bizler, kutsal bir 
emaneti taşıyoruz... Her birimiz, önce şah-
sımızla, önce nefsimizle, önce kendimiz 
olarak, bu emanetin mesuliyeti altındayız. 
Bu emaneti yere düşürmenin hiç bir maze-
reti yoktur.
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Bir tek kişinin ihmali, bütün teşkilatı, bü-
tün ülkeyi zora sokar. Her biriniz, “Benim 
olmadığım yerde kimse yoktur” şuurunda 
olacaksınız. Bu şuurla çalışacak, 30 Mart’ta 
sancağı bu şuurla çok daha yükseklere 
taşıyacaksınız. Size güveniyor, sizlere ina-
nıyorum. Bu teşkilat, tarih yaptı... İnanıyor 
ve umuyorum ki, tarih inşa etmeye devam 
edecektir.

Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
Allah, yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. Sizleri, ailelerinizi, sizin şahsınızda 
aziz milletimizi muhabbetle selamlıyor; 
sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun 
diyorum... 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Grup Toplantımızı teşrif eden kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; haf-
talık Grup Toplantımızın ülkemiz, mille-
timiz ve demokrasimiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 
Grup toplantımızı teşrif eden tüm misa-

firlerimize de hoş geldiniz diyor, şehirle-
rimizden, ilçelerimizden, köylerimizden, 
aziz vatandaşlarımızdan getirdikleri gönül 
dolusu selamlar için her birine tek tek te-
şekkür ediyorum.

Grup toplantımız vesilesiyle, bir kez daha, 
milletimizin ve İslam dünyasının yeni Hic-
ri yılını tebrik ediyor; Hicri 1435 yılının, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Kasım 2013
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kanayan İslam coğrafyası ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Cumartesi ve pazar günleri, Kızılcahamam’da 
Partimizin 21’inci İstişare Toplantısını hep 
birlikte gerçekleştirdik. Dünyanın, ülkemi-
zin ve teşkilatımızın güncel meselelerini, 
2 gün boyunca, samimi bir ortamda, her 
zaman olduğu gibi son derece özgür ve de-
mokratik bir atmosferde istişare ettik. Önce-
likle, 21’inci İstişare Toplantımızın bir kez 
daha ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz 
için, özellikle AK Parti teşkilatı için hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

İstişare toplantılarımızı, şehirden uzak, 
izole, yani dışarıya mümkün olduğunca 
kapalı bir ortamda yapmamızın neden-
leri var… Toplantının samimi bir havada 
gerçekleşmesi, tam bir özgürlük, tam bir 
serbestlik ortamında gerçekleşmesi için, 
2 gün boyunca dışarıyla, bağlantımızı ke-
siyoruz. Buna rağmen, içerde konuşulan 
konuların dışarıya sızdırıldığını, üstelik de 
maalesef, yanlış ve eksik şekilde sızdırıldı-
ğını görüyor, buna da üzülüyoruz.

Nitekim dün, bazı yazılı, görsel ve sosyal 
medyada, İstişare Toplantımızda konuşul-
duğu iddia edilen kimi konular yer aldı. 
Resmî ağızdan açıklama yapılmadığı süre-
ce, bu söylentilerin dikkate alınmamasını 
özellikle rica ediyorum. Elbette gazeteci 
arkadaşlar görevlerini yapıyorlar; ancak, 
onlara da, kendilerini ciddi şekilde yanıl-

tan bu haber kaynaklarını gözden geçirme-
lerini önemle tavsiye ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önceki hafta gerçekleştirdiğimiz son grup 
toplantısından bugüne kadar gerçekten 
yoğun bir programımız oldu. 23 Ekim’de, 
Kosova’nın Başkenti Priştine’ye gittik, Ko-
sova Başbakanı Sayın Taçi ve Arnavutluk 
Başbakanı Sayın Rama ile birlikte, bir Türk 
firması tarafından inşa edilen Priştine 
Havalimanı Yeni Terminal binasının resmî 
açılışını yaptık. Oradan Prizren’e geçtik ve 
yine 3 Başbakan olarak, Prizren’de, çoğun-
luğu Türk ve Arnavut kardeşlerimizden 
oluşan Kosovalılara hitap ettik.

O hafta sonunu Van ilimize ayırdık ve 
depremin 2’nci yıldönümünde, Van’a, 
gerek depremin yaralarını sarmak, gerek 
Van’ın ihtiyaçlarını gidermek için inşa 
ettiğimiz eser ve yatırımların resmî açı-
lışını yaptık. Van Merkez’de, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nde, Özalp ve Erciş ilçelerinde 
2 gün boyunca, 152 kalem, 1.5 milyar lira-
lık yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bu 
arada, Van’a, depremin ardından 5 milyar 
liralık yatırım yaptığımızı da özellikle vur-
gulamak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta Salı günü, bildiğiniz gibi, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünü milletçe hep birlikte kutla-
dık. 90’ıncı yılı çok farklı kılan, unutulmaz 
hale getiren bir açılışı da İstanbul’da ger-
çekleştirdik. Asırların Projesi olan Marma-
ray, muhteşem bir günde, muhteşem bir 
törenle hizmete açıldı. Sayın Cumhurbaş-



293

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -10

kanımız, Somali Cumhurbaşkanı, Japonya 
ve Romanya Başbakanları, yurt dışından, 
yurt içinden çok sayıda misafir ve elbette 
İstanbulluların katılımıyla, çok farklı bir 
heyecanı orada hep birlikte yaşadık.

Açılış töreninin ardından, misafirlerimizle 
birlikte Marmaray’a bindik ve Asya kıta-
sından, Avrupa kıtasına doğru hareket et-
tik… Tabii bu ilk sefer 4 dakika sürmedi… 
Boğaz’ın tam altında kısa bir mola verdik, 
ilk sefer münasebetiyle, konuklarımızla 
birlikte Marmaray tüplerine plaketleri 
çaktık.

Tören sırasında, Sayın Cumhurbaş-kanı-
mızın da hatırlatmasıyla, Bakanımıza bir 
talimat verdik ve Marmaray’ın 15 gün 
boyunca ücretsiz olmasını sağladık. İlk 
gün Marmaray’ı kullanan sayısı 300 bin 
rakamına ulaştı.

Pazar günü ise Marmaray’da 350 bin yol-
cu taşındı.Asrın projesini, küresel ölçekte 
büyük bir projeyi görmek, Türkiye’nin 
bu büyük gururunu yaşamak için, sadece 
İstanbul’dan değil, Türkiye’nin dört bir 
tarafından vatandaşlarımız geldiler ve 
Marmaray gururunu orada yaşadılar, yaşa-
maya devam ediyorlar. Marmaray’da yaşa-
nan küçük çaplı aksaklıkların, özellikle de 
emniyet kollarının çekilmesiyle yaşanan 
duraksamaların, bazı çevrelerde çok bü-
yük bir keyfe sebep olduğunu görüyoruz.

76 milyonun hemen tamamı Marmaray’ın 
gururunu yaşarken, bunun sevincini ya-
şarken, varsın bazıları da Marmaray’ın 
küçük aksaklıklarından dolayı sevinç ya-

şasınlar. Ama bu hazımsızlığın, bu hasedin 
son bulması ve şu anda Marmaray guru-
runu yaşamayanların da bu gurura ortak 
olabilmesi en büyük temennimiz.

Özellikle, Marmaray’a binmeyeceğini ifade 
edenlere, Marmaray’ı seyirlik olsun diye 
değil; içine binip bir kıtadan diğerine hızlı, 
güvenli, konforlu şekilde geçmek için inşa 
ettiğimizi de hatırlatıyoruz. Onların da bir 
an önce o trenleri tecrübe etmelerini, mil-
letin gururunu onların da paylaşmalarını 
yürekten arzu ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 90’ıncı yıldönümünde Marmaray 
coşkusunu yaşarken, hemen ertesi gün, 
İzmir’de, 5’inci İzmir İktisat Kongresi’nin 
heyecanını yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 
katılımıyla başta Dünya Bankası Başkanı, 
Türkiye’den ve dünyadan ekonomi oto-
ritelerinin, uzmanların katılımıyla 5’inci 
İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Kongrede 
ulusal ve küresel ekonomi ayrıntılı şekilde 
ele alındı.

İzmir’de, İktisat Kongresi’nin ardından AK 
Parti teşkilatıyla bir araya geldik. Ardın-
dan Kuşadası’na geçerek, Türkiye’nin en 
büyüğü olan, Avrupa’nın ilk 10’unda yer 
alan bir tesisin, Efes Kongre Merkezi’nin 
açılışını gerçekleştirdik. Hemen ertesinde, 
31 Ekim’de İstanbul’a geçtik, orada da, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız eliyle, Türki-
ye genelinde tamamlanan 213 spor tesisi-
nin resmî açılışlarını ve amatör kulüplere 
malzeme dağıtımını yaptık. Tüm bu açılış-
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ların, ülkemize, milletimize, şehirlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu devasa ya-
tırımların ve eserlerin oluşumunda emeği 
geçenleri bir kez de buradan tebrik ediyor, 
hepsine şükranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bu yoğun program içinde, 31 Ekim Cuma 
Günü, İstanbul’da, Türkiye ekonomisi 
adına son derece önemli bir buluşma ger-
çekleştirdik. 11 yıl boyunca, Türkiye’deki 
yatırım ortamını iyileştirmek için gerçek-
ten önemli adımlar attık, önemli reformlar 
yaptık. Bu reformlara paralel olarak, gerek 
yaptıklarımızı değerlendirmek, gerek bir 
yol haritası çıkarmak üzere, 2004 yılından 
itibaren her yıl, Yatırım Danışma Konseyi 
adı altında bir buluşmayı tertip ediyoruz.

Başta Dünya Bankası olmak üzere, en üst 
düzeyde ekonomi otoritelerinin yanı sıra, 
dünyanın çok büyük şirketlerinin üst 
kademe yöneticilerini ülkemizde ağırlaya-
rak, bir tam gün boyunca değerlendirme-
lerini aldık. 2004 yılından itibaren her yıl 
yaptığımız bu Yatırım Danışma Konseyi 
toplantılarının tamamına bizzat başkanlık 
ettim.

İlgili bakan ve bürokrat arkadaşlarımızla 
birlikte, katılımcıların görüş ve tavsiyele-
rini dikkatle not ettik, bu konuları takip 
ettik ve her yıl, ilerleme raporlarını da top-
lantılarda müzakere ettik. Yatırım Danış-
ma Konseyi toplantılarından, uluslararası 
yatırımlar noktasında çok ciddi şekilde 
istifade ettik…

B a k ı n ı z ,  b i z i m  d ö n e m i m i z e  ka d a r, 
Türkiye’de, bazı istisnalar dışında yıllık 
uluslararası yatırım tutarı 1 milyar dolar 
seviyesini aşamıyordu. 2002 yılına kadar, 
79 yıl içinde Türkiye’nin çekebildiği top-
lam uluslararası yatırım tutarı sadece 15 
milyar dolar olmuştu. 2002 yılı ile 2013 
yılı Ağustos ayı arasında ise, Türkiye, 
gerçekleştirdiği reformlar sayesinde, 131 
milyar dolar uluslararası yatırım çekti. 79 
yılda 15 milyar dolar; 11 yılda 131 milyar 
dolar…

Her yıl  yaptığımız Yatırım Danışma 
Konseyi toplantılarında, Türkiye’nin bu 
performansından övgüyle söz edildi ve 
daha yüksek seviyelere ulaşılabilmesi için 
öneriler dile getirildi. Bu yıl 8’incisini ger-
çekleştirdiğimiz Yatırım Danışma Konseyi 
Toplantısı’nda, Türkiye ekonomisine yö-
nelik ilgi ve takdirin hiç yoğunluk kaybet-
meden devam ettiğini de müşahede ettik. 
Gerek büyüme oranlarıyla, gerek makro 
ekonomik göstergeleriyle, gerekse sergile-
diğimiz disiplinle, Türkiye, küresel ekono-
mik kriz ortamında farklı bir istikamette 
ilerlemeye devam ediyor.

Bakınız, önceki gün Kızılcahamam’da da 
ifade ettim… Merkez Bankası Rezervimiz, 
yeniden rekor seviyelere ulaştı. 2002 so-
nunda 27.5 milyar dolar olan rezerv, şu 
anda 134 milyar dolar seviyesinde. Bu 
arada, Uluslararası Para Fonu’yla görüşme-
ler de tamamlandı, IMF’nin Türkiye’den 5 
milyar dolar borç alabilmesi için imkanı 
kendilerine sağladık, gerektiğinde IMF, bu 
borcu Türkiye’den alabilecek.
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Evet… 2002’de Türkiye’nin 23.5 milyar 
dolar IMF’ye borcu vardı; 14 Mayıs’ta bu 
borcu kapattık; artık şimdi IMF’ye borç 
vermeye hazır bir ülke konumuna yüksel-
dik. Şimdi burada, Türkiye’deki her me-
selede olduğu gibi, ekonomide de zaman 
zaman sergilenen bir art niyetin üzerinde 
özellikle durmak istiyorum…

Bakınız değerli arkadaşlarım… Marmaray 
seferlere başladığında, bazı çevrelerde, 
Marmaray’ın başarısız olması yönünde, 
hatta, Allah korusun, kaza yapması konu-
sunda temennilerin açık açık dile getiril-
diğini gördük. Biz, Japonya Başbakanı da 
dahil olmak üzere, Marmaray’ın açılışında 
hayır duaları yaparken, birilerinin de bed-
dua ettiklerine üzülerek şahit olduk. Ülke-
mizde maalesef, sayıları az da olsa, kendi 
ülkesinin başına gelecek felaketten haz du-
yacak kadar gözü dönmüş hazımsızlar var.

Marmaray’da sergilenen bu hazımsızlık, 
11 yıldır Türkiye ekonomisine ilişkin ola-
rak sürekli sergileniyor. Aynı hazımsızlığı 
terör meselesinde de görüyoruz. Siyasi ikti-
darı sandıkta alt edemeyenler, bunun için 
de hiçbir çaba sarf etmeyenler, her alanda 
kriz çıkmasını temenni ederek, iktidarın 
yıpranmasını istiyor, buradan nemalan-
mak istiyorlar. Sandıkta başarı umudu 
olmayanlar, ülkenin felaketinden medet 
umuyorlar.

Bakıyorsunuz, terör bitmesin, hatta terör 
eylemleri olsun da, şehitler gelsin de, böy-
lece Hükümet yıpransın diye dua edenler, 
temennide bulunanlar, siyasi ikbalini böy-
le bir felakete bağlayanlar var. Aynı hazım-

sızlığı dış politikada görüyoruz. Bakıyorsu-
nuz, Türkiye dış politikada başarısız olsun 
da, Hükümet yıpransın diye, Türkiye’nin 
başarısızlığından kendi ikbaline pay çıka-
ranlar var.

Yine bakıyorsunuz, 11 yıldır, ekonomi 
çöksün de, bir kriz çıksın da, Hükümet 
yıpransın diye dua edenler, felaket tellal-
lığı yapanlar, zihinleri bulandırmaya çalı-
şanlar var. Bu tavır, tehlikeli olduğu kadar, 
hastalıklı bir tavırdır… “Ben iktidarda de-
ğilsem, bu ülke batsın, bitsin, krizler içinde 
kıvransın” tavrı, bencilce bir tavırdır. Ken-
di ikbalini, kendi istikbalini, başkalarının 
felaketine, hele hele, mensubu olduğu 
ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketi-
ne bağlayanlar, millet nezdinde asla itibar 
göremezler.

Bakın bizdeki muhalefetin temel sorunu 
da esasen budur… Plan derseniz yok. Pro-
je derseniz, yok. Çözüm önerisi derseniz, 
yok. Sandıkta rekabet kültürü hiç yok. 11 
yıldır, bütün temennileri, ülkenin başarı-
sız olması, böylece iktidarın yıpranması 
üzerine kurulu. Terörün bitmesini bunun 
için istemiyor, işte bunun için ellerini ta-
şın altına koymuyor, bu mücadelede yer 
almıyorlar.

Olimpiyatların Türkiye’ye gelmemesin-
den memnuniyet duyuyorlar, hatta bunu 
açıkça söyleyebiliyorlar. Dış politikada 
Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor, 
işte onun için Türkiye düşmanlarıyla aynı 
safta yer alıyor, Türkiye düşmanlarının 
dilini kullanıyor, hatta onlarla fotoğraf 
çektiriyorlar.
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Türkiye’nin ekonomide başarılı olmasını 
hazmedemiyor, işte onun için, istikrar 
ve güven ortamını zedeleme noktasında 
her yola, her yönteme başvuruyorlar. İşte 
bu tavır, Eski Türkiye’ye ait bir tavırdır… 
“Türkiye bizim olsun da, ne olursa olsun” 
dediler… “Küçük olsun, ama bizim olsun” 
dediler… “Yeter ki Türkiye’yi biz idare 
edelim, müdahalelerle Türkiye’ye ne za-
rar verirlerse versinler” dediler…

“Çeteler bize dokunmasın da, varsın, faili 
meçhuller olsun, kışkırtmalar olsun, bas-
kılar, dayatmalar olsun” dediler… “Bizim 
zenginliğimiz artsın, bizim kazancımız 
artsın da, geri kalana ne olursa olsun, 
varsın, halk yoksulluk içinde kıvransın” 
dediler… “Bize, bizim çocuklarımıza do-
kunmasın da, varsın terör devam etsin, 
varsın, yoksul halkın çocukları şehit 
olsun, ölsün” dediler. “Biz özgür olalım 
da, Türkiye’nin geri kalanı aman başını 
kaldırmasın, aman bir talepte bulunma-
sın” dediler… “Hukuk her zaman lehimize 
karar versin, geri kalanlara hukuk lazım 
değil, adalet lazım değil, demokrasi lazım 
değil” dediler…

İşte biz, AK Parti olarak, en başta, Eski 
Türkiye’nin bu köhnemiş bencilliğine son 
verdik. Çetelere, mafyaya, karanlık suç 
örgütlerine, cuntaya hayır dedik. Türkiye 
zenginleşecekse, hep birlikte, 76 milyonla 
zenginleşecek dedik. Türkiye büyüyecek-
se, 76 milyon büyüyecek dedik. Sadece 
belli kesim için, belli zümreler için değil, 
76 milyon için özgürlük dedik, adalet de-
dik, hukuk dedik, demokrasi dedik.

Eski Türkiye’de, belli zümrelerin, belli çev-
relerin işleri tıkır tıkır yürüyor, ama halk 
kan ağlıyordu… Yeni Türkiye’de böyle bir 
ayrımcılık yok, Yeni Türkiye’de eskisi gibi 
imtiyazlar yok… İşte, şu anda, imtiyazları-
nı kaybedenler itiraz ediyorlar. On yıllardır 
ellerinde tuttukları imtiyazları tek tek 
yitirenler, Türkiye’nin felaketi için beddua 
ediyor, temennide bulunuyorlar. Allah’ın 
izniyle, bu temenniler hiçbir zaman ger-
çeğe dönüşmeyecek. Milletin hayır duası, 
tüm bu beddua ve temennilere inşallah 
galebe çalacak.

Biz de işimizi sıkı tutacağız. Yere sağlam 
basacağız. Ülkesinin felaketinden medet 
umanlara fırsat tanımayacak, zemin hazır-
lamayacağız. Biz, belli bir çevrenin, belli 
bir zümrenin ikbali için değil, 76 milyonun 
tamamının ikbali, tamamının çıkarı, fayda-
sı için çalışacak, 76 milyonu bir ve beraber 
olarak kucaklayacağız.

Bakın burada şunun altını özellikle çiziyo-
rum… Kadınları, başı örtülü - başı açık diye 
ayrımcılığa tabi tutan hiçbir zaman biz 
olmadık… Her zaman ifade ediyorum…Bi-
zim için insan, en başta insandır, en başta 
candır… Biz, başı örtülü olanların da, başı 
açıklar kadar insan olduğunu, onlar kadar 
bu ülkenin, bu milletin mensubu oldukla-
rını savunduk ve her zaman ayrımcılığın 
karşısında durduk.

Başı örtülü olarak okumanın, çalışmanın 
ve siyaset yapmanın önünü açarken, hiç 
kimseye imtiyaz sağlamıyoruz, ayrımcılık 
yapmıyoruz, tam tersine, insanlık dışı bir 
ayrımcılığı ortadan kaldırıyoruz. Şimdi 
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bize, “Başı açık olanların haklarını da savu-
nacak mısınız?” diye soruyorlar…

Cevabımız çok net: Biz, böyle bir ayrımı, 
böyle bir tasnifi asla kabul etmiyoruz… 
Biz, bu soruyu soranlar gibi, millete, va-
tandaşa, insana tepeden bakanlardan, 
insanlar arasında ayrım yapanlardan de-
ğiliz. Tekrar ediyorum: Biz, insana insan 
olarak bakarız, insana, milletimizin bir 
mensubu olarak bakarız, vatandaş olarak 
bakarız. Dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, 
yaşam tarzı her ne olursa olsun, bizim 
nezdimizde insan, insandır, devlet karşı-
sında eşit vatandaştır.

Şu ana kadar her ne yaptıysak, Türkiye’yi 
normalleştirmek için, evrensel insan hak-
ları normlarını Türkiye’ye egemen kılmak 
için yaptık. Bundan sonra da Türkiye’yi 
normalleştirmeye devam edeceğiz. Türki-
ye tam anlamıyla normalleşinceye kadar, 
yani evrensel insan hakkı normlarına 
kavuşuncaya kadar, bu mücadelemizi ka-
rarlılıkla, samimiyetle sürdüreceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

30 Mart seçimleri yolunda hazırlıklarımız 
artık belli bir aşamaya gelmiş durumda. 
Önceki hafta sonu, Mevcut 16 Büyükşeh-
rimiz ve ilçelerinde temayül yoklama-
larını yaptık. Bu hafta sonunda, yeni 14 
Büyükşehir ve ilçelerinde temayülleri 
alacağız. Ardından, 16 ve 17 Kasım’da di-
ğer 51 şehrimizde temayül yoklamalarını 
yapacağız ve temayül sürecini bitireceğiz.

Şunun altını çiziyorum: Temayül, aday 
belirleme araçlarımızdan yalnızca bir 
tanesidir… Aday belirlerken, yüzde 100 
temayülü, yahut yüzde 100 anketi gözet-
miyoruz. Çok büyük bir hassasiyetle, çok 
sayıda kriteri, çok sayıda referansı dik-
kate alıyor, hiçbir siyasi partide olmadığı 
kadar ince eliyor, sık dokuyor ve adayları-
mızı ona göre belirliyoruz.

Bakın, şu anda partiler 81 vilayete, bütün 
ilçelere, beldelere aday bulabilme konu-
sunda sıkıntı yaşıyorlar. Birçok beldede, 
ilçede, hatta ilde, sadece vitrin olsun diye, 
sadece formalite icabı aday ismi açıklıyor-
lar. AK Parti’de, hiçbir aday vitrin adayı 
değildir, hiçbir aday formalite icabı belir-
lenmiş aday değildir. Biz, her bir adayımı-
za, o beldenin, ilçenin, ilin, Büyükşehir’in 
müstakbel Belediye Başkanı olarak baka-
rız.

Ona göre de liyakati, ehliyeti, birikimi 
olan adayları belirler, onları listemize alı-
rız. Başkaları için aday belirlemek kolay 
olabilir… Nasıl olsa seçilemeyecek diye 
onlar boşlukları doldurabilir. Bizde böyle 
bir şey yok… Kılı kırk yaran bir hassasi-
yetle tercih yapmak, doğru adayı tespit 
etmek zorundayız. Onun için de, aday 
belirleme sürecinde çok sayıda kritere 
bakıyor, çok sayıda yöntem kullanıyoruz.

Bu arada, Belediye Meclis ve İl Genel Mec-
lis üyelikleriyle ilgili başvuru süresini 1 
Aralık tarihine kadar uzattık. Bir yandan 
başvuruları alıyor, bir yandan değerlen-
dirmeleri yapıyoruz. İnşallah, kademe 
kademe adaylarımızı açıklayacak; adayla-
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rımızla, teşkilatımızla daha yoğun şekilde 
sahaya çıkacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bugün, akşam saatlerinde, beraberimiz-
de bakan arkadaşlarımızla, milletvekili 
arkadaşlarımızla, geniş bir işadamı heye-
tiyle, 3 ülkeyi kapsayan bir resmî ziyaret 
turuna başlıyoruz. Bu akşam, inşallah, 
Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’ye gide-
cek, yarın orada temaslara başlayacağız. 
Finlandiya’da, Cumhurbaşkanı, Meclis 
Başkanı ve Başbakan’la görüşecek, Helsinki 
Belediye Başkanı’nın onurumuza vereceği 
yemeğe katılacak, ayrıca Türk ve Fin işa-
damlarının katılımıyla İş Forumunu ger-
çekleştireceğiz.

Yarın akşam, İsveç’in Başkenti Stokholm’e 
geçiyor, Perşembe sabahından itibaren de 
İsveç temaslarımıza başlıyoruz. İsveç’te, 
İsveç Kralı, Meclis Başkanı ve Başbakan’la 
görüşecek, özellikle enerji alanında İsveç’in 
bazı önemli projelerini yerinde inceleyece-
ğiz. Burada da Türkiye İsveç İş Forumu’na 
katılacağız. Perşembe akşamı Polonya’nın 
Başkenti Varşova’ya geçiyor, Cuma günü de 
oradaki temaslarımıza başlıyoruz.

Polonya’da da yine Cumhurbaşkanı, Meclis 
ve Senato Başkanları, Başbakanla görü-
şecek, orada da İş Forumu’na katılacağız. 
Polonya’da ayrıca, Polonya Uluslararası İliş-
kiler Enstitüsü’nde Türkiye Avrupa ilişkileri 
konulu bir konferansa katılıp, görüşlerimizi 
ifade edeceğiz. Aynı gün temaslarımızı ta-
mamlayarak inşallah Türkiye’ye döneceğiz.

Bu önemli ziyaretlerin ve yoğun progra-
mın da ülkelerimiz arasındaki ilişkilere 
katkı sunmasını, ekonomi başta olmak 
üzere her alanda ülkemiz için hayırla neti-
celenmesini diliyorum. Sözlerime burada 
son verirken, sizlere de Meclis çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum.

Yeniden buluşmak üzere sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli  milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
başında sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor; Grup Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum.

Toplantımızı teşrif eden tüm misafirleri-
mize de hoş geldiniz diyor, grup toplantı-
mıza katıldıkları, coşkumuzu, heyecanımı-
zı bizlerle paylaştıkları için şükranlarımı 
sunuyorum. Konuşmamın hemen başın-
da, yaşanan tayfun felaketi nedeniyle çok 
zor günler geçiren Filipinler halkına bu-
radan bir kez daha başsağlığı ve geçmiş 
olsun temennilerimi iletiyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Kasım 2013
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Haiyan adı verilen tayfundan Filipinler’de 
4.5 milyon insanın etkilendiğini ve 330 bin 
kişinin de evsiz kaldığını Birleşmiş Millet-
ler açıkladı. Can kaybı konusunda henüz 
sağlıklı rakamlar alınamıyor; ancak can 
kaybının da 10 binli rakamlarına ulaşabi-
leceği ifade ediliyor.

Önceki gün, Filipinler Devlet Başkanı Sa-
yın Benigno Akino’ya bir taziye telgrafı 
göndererek üzüntülerimizi ifade ettik ve 
dayanışma mesajımızı ilettik. Tabii Filipin-
ler’deki bu büyük afet karşısında sadece 
mesaj iletmekle, temennilerimizi ifade et-
mekle kalmadık. Dün, Başbakan Yardımcı-
mız Sayın Beşir Atalay’ın refakatinde, için-
de battaniyelerin, barınma çadırlarının, 
mutfak setlerinin bulunduğu 65 ton, bir 
kargo uçağı dolusu yardım malzemesini 
Filipinler’e ulaştırdık.

Başbakan Yardımcımızla birlikte, AFAD 
Başkanımız ve ekibi de Filipinler’e ulaş-
tılar ve yardım çalışmalarını başlattılar. 
Avustralya’da bulunan bir Türk Kızılayı 
ekibi de yine Filipinler’e ulaştı ve onlar da 
çalışmalara başladılar. Filipinler’deki ve 
bölgedeki Türkiyeli sivil yardım kuruluşla-
rı da şu anda Filipinler halkına her konuda 
yardım ellerini uzatıyorlar. Filipinler hal-
kına tekrar başsağlığı dileklerimizi ileti-
yor; Türkiye’nin her aşamada Filipinler’in 
yanında olacağını belirtmek istiyorum.

Bu arada, bugün, 1999 yılında Düzce’de 
gerçekleşen depremin de 14’üncü sene-i 
devriyesinde bulunuyoruz. 14 yıl önce 
Düzce’de meydana gelen depremde 782 
vatandaşımızı yitirmiş, 2 bin 700 vatan-

daşımız da yaralanmıştı. 14’üncü yıldö-
nümünde, Düzce depreminde hayatını 
kaybeden kardeşlerimizi de rahmetle yad 
ediyor; Rabbim’den, milletimizi, tüm in-
sanlığı böyle afetlerden muhafaza etmesini 
diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Cumartesi günü, hem değerli bir dostu-
muz, hem de Türkiye’nin yetiştirdiği çok 
değerli bir gazeteci kardeşimiz, Savaş Ay 
ruhunu teslim etti. Dün İstanbul’da, Savaş 
Ay sevenlerinin yoğun katılımıyla dü-
zenlenen bir cenaze merasimiyle Hakk’a 
uğurlandı… Biz katılamasak da bakan, 
Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili 
arkadaşlarımız cenaze merasimine eşlik 
ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımdan itibaren birlikte çalıştığımız 
değerli dostumuz Savaş Ay’a Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, sevenle-
rine, medya camiasına sabır ve başsağlığı 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Yarın inşallah, hem Türkiye olarak, hem 
tüm İslam coğrafyası olarak, Muharrem 
ayının 10’uncu gününü idrak edeceğiz. 
Aşura adını verdiğimiz bu gün, insanlık 
tarihindeki birçok önemli hadisenin yıldö-
nümü olarak biliniyor.

Hazreti Adem’in tövbesinin kabul ol-
masından Hazreti İsa’nın doğumuna, 
Hazreti Yusuf ’un kuyudan çıkmasından 
Hazreti Musa’nın denizi yarmasına kadar 
birçok hadisenin 10 Muharrem’de ger-
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çekleştiği rivayet ediliyor. 10 Muharrem, 
sadece İslam’da değil, Hıristiyanlık ve Mu-
sevilikte de önemli bir gün olarak kabul 
ediliyor.

Tabii, bizim için 10 Muharrem’in bir başka 
önemi, daha doğrusu acı bir hatırası da 
bulunuyor. Hazreti Peygamber’in mübarek 
torunu, Hazreti Hüseyin efendimiz bir 10 
Muharrem gününde, Kerbela’da, ailesiyle 
birlikte şehit edilmişlerdi. Bu vesileyle, 
Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Ehl-i Beyt’i 
bir kez daha hürmetle yad ediyor, Allah’ın 
selamı onların üzerine olsun diyorum.

Hazreti Peygamber, Muharrem ayında 
tutulan orucun, Ramazan’dan sonraki 
en faziletli oruç olduğunu buyurmuşlar-
dı. Peygamber Efendimizin bu sünneti, 
Hamdolsun hem Türkiye’de, hem İslam 
dünyasında; hem Sünniler, hem de Şiiler 
arasında çok güçlü şekilde yaşatılıyor. Dün 
de, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma 
Vakfı adlı Sivil Toplum Kuruluşumuzun 
davetine icabetle, bir Muharrem iftarına 
katıldık, Türkiye’nin bütün renklerini ih-
tiva eden, çoğunlukla da Alevi kardeşleri-
mizin bulunduğu bir sofrada orucumuzu 
açtık.

Değerli arkadaşlarım…

Kerbela’nın, özellikle de Hazreti Hüseyin 
Efendimizin şehadetinin, bir tefrikanın, 
bir ayrışmanın aracı olamayacağını biz 
yıllardır her fırsatta ifade ettik ve ediyoruz. 
Bunu, sadece Türkiye içinde değil, bu nok-
tada büyük ızdıraplar çeken bölge ülkele-
rinde de defaatle vurguladık.

Elbette, 13 asırdan fazla bir süredir üze-
rinde konuşulan bu meselenin bir anda 
çözüleceği umudunda değiliz. Ancak bu 
meselenin, mezhepler arasında bir yorum 
farkı olarak kalmasını, sadece fikir düze-
yinde bir farklılaşmayla sınırlı olmasını 
her zaman arzuladık ve bunun için de tav-
siyelerimizi her fırsatta dile getirdik.

Kerbela’da, 1374 yıl önce yaşanmış o acı 
hadiseden yola çıkılarak, kardeşin kardeşi 
katletmesini, kardeşlerin birbirine hasım 
olmasını, Kerbela üzerinden bir kutuplaş-
manın yaşanmasını, biz en başta Hazreti 
Hüseyin Efendimizin mübarek hatıraları-
na bir haksızlık olarak görüyoruz. Bugün 
dünyanın herhangi bir yerinde kendisini 
Müslüman olarak tanımlayan bir şahıs, 
ya da bir grup çıkıyor, üzerine bombaları 
sarıyor, gidiyor ve bir camide, bir ibadet-
hanede, bir kutsal mekanda bu bombaları 
patlatıyor.

Böyle bir vahşetin, böyle bir gaddarlığın, 
bırakınız Sünniliği, bırakınız Şiiliği, insan-
lıkla da alakası yoktur, İslam’la da asla ve 
asla, uzaktan yakından alakası yoktur ve 
olamaz. Çocuklar ölüyor… Kadınlar ölü-
yor… İbadet eden masum insanlar ölüyor… 
Kerbela’dan ders çıkarılması gerekirken, 
hemen hergün yeni Kerbela’lar yaşanıyor, 
hemen hergün, çağın Yezid’leri, çağın Hü-
seyin’lerini katlediyor.

Biz millet olarak hiçbir zaman Yezid’in ve 
Yezid’lerin tarafında durmadık; her zaman 
Hüseyinlerin tarafında durduk. Bakın 
burada şu hususu özellikle ve özellikle 
ifade etmek istiyorum… Kerbela faciası, 
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Yezid’in, iktidar hırsının bir eseriydi… Şu 
anda, coğrafyamızda, Kerbela üzerinden 
ayrışanların birbiriyle kanlı mücadelesi 
de, tamamen birilerinin iktidar hırsının 
eseridir.

1374 yıl önce, Yezid’in iktidar hırsı, nasıl ki 
Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyt’in 
kanını Kerbela’nın ateş gibi sıcak toprağına 
döktüyse, şu anda da birilerinin iktidar hır-
sı, mazlumların kanını maalesef acımasız-
ca toprağa döküyor. Hazreti Hüseyin Efen-
dimiz, haşa, Şii ya da Sünni değil, Hazreti 
Peygamberin torunu, Hazreti Ali’nin oğlu, 
yani bir kutup yıldızıydı, bütün varlığıyla 
sadece Müslümandı.

Bugün de, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, 
Lübnan’da, kendisine hangi sıfatı takar-
sa taksın, mazlumu katledenin sıfatı 
Yezid’dir, mazlumun sıfatı da Hüseyin’dir. 
Biz, bu geniş coğrafyada, kan üzerine ku-
rulu iktidarlara, öldürerek ayakta kalmaya 
çalışan iktidarlara hep aynı nazarla bakıyo-
ruz. Güç savaşlarında şehit olan kardeşleri-
miz için, tıpkı Kerbela şehitlerimiz gibi acı 
duyuyor, gözyaşı döküyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Hem İslam coğrafyasında, hem Türkiye’de, 
bizim ortak medeniyetimizin mensupları-
nın, artık bu güç savaşlarını daha samimi 
şekilde sorgulamasını, vicdanlarıyla karar 
vermelerini yürekten arzu ediyoruz. Eğer 
bizim aramıza başkaları girmezse, bizim 
aramıza yabancı fitne odakları sızmazsa, 
eğer özümüzle, bizi biz yapan değerlerle 

konuşabilirsek, inanın, aramızda hiçbir 
mesele kalmayacak.

Alevi kardeşimle Sünni kardeşim arasında, 
inanın ortak değerlerin yanında, farklılık-
lar çok ama çok cüzi seviyededir. Biz aynı 
toprakların insanıyız. Biz, aynı medeni-
yetin mirasçıları, daha da önemlisi, aynı 
medeniyetin ortak mimarlarıyız. Nasıl ki 
Mevlana ismi silindiğinde bu topraklardan 
geriye hiçbir şey kalmazsa, Hacı Bektaş 
Veli ismi silindiğinde de bu topraklardan 
geriye hiçbir şey kalmaz.

Biz, 1071’den bugüne kadar, hatta çok 
daha öncesinden, bu toprakları birlikte 
imar ettik, bu topraklar üzerindeki me-
deniyeti hep birlikte inşa ettik. Bu tarih 
içinde, Alevi ya da Sünni, acıları, hüzün-
leri, kederleri birlikte yaşadık; sevinçleri, 
coşkuyu, heyecanı birlikte paylaştık. Yakın 
tarihte yaşanmış, Dersim gibi, Çorum, Kah-
ramanmaraş, Sivas, Gazi Mahallesi gibi acı 
hadiseler, bizim bin yıllık kardeşliğimizi 
bozamaz.

İktidar hırsı içindeki, yani Yezid’in izinde-
ki bir takım nifak odakları bizim aramızı 
açamaz. Bazı ülkelerin, bazı partilerin, 
bazı milletvekillerinin, özellikle de bir ta-
kım kanlı terör örgütlerinin kışkırtmaları, 
bizim kadim kardeşliğimizi sarsamaz. Biz, 
aracılarla konuşmayacağız. Biz, ruberu 
konuşacağız, gönül diliyle konuşacağız ve 
var olan her meseleyi Allah’ın izniyle hep 
birlikte aşacağız.

Aramıza birileri girdiği müddetçe, gönül 
dili zedelendiği müddetçe, biz sorunla-
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rımızı konuşamayız, aşamayız. Aracılara 
gerek duymayacağız. Aşık Veysel’in o 
muhteşem dizelerini burada bir kez daha 
tekrarlamakta fayda görüyorum… Diyor ki 
Veysel:
 
Yezid nedir, ne Kızılbaş?

Değil miyiz hep bir kardaş?

Bizi yakar, bizim ataş,

Söndürmektir tek çaresi...

Evet… Ateş, bizim ateşimizdir ve bunu sön-
dürecek olan da sadece biziz… Birilerinin 
gelip bu ateşi körüklemesine izin vermeye-
ceğiz. Birilerinin gelip bu ateşi söndürme-
sini de beklemeyeceğiz. Bu ateşi inşallah, 
Hacı Bektaş Veli’nin o büyük öğüdüyle, 
“Bir olarak, iri olarak, diri olarak”, biz hep 
birlikte söndüreceğiz.

Bakın 11 yıllık süreçte, Alevi kardeşleri-
mizin sorunlarını çok samimi şekilde ele 
aldık ve bazı adımlar da attık. Bugüne 
kadar hiçbir hükümetin sergilemediği bir 
samimiyet sergiledik ve sorunları çözmede 
tam bir kararlılık içinde olduk.

Yaptığımız çalıştaylarla sorunu tespit et-
tik, çözüm yollarını belirledik ve uzlaşılan 
konularda çözümleri uygulamaya koyduk. 
En son, Nevşehir’deki Üniversitemizin adı-
nı Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yaparak, 
bu noktada bir adım daha attık. Çok daha 
fazlasını yaparız ve yapacağız. Ama, tekrar 
ediyorum, güç devşirme peşindeki odakla-
rı aramıza almayalım. İstismarcıları aramı-
za almayalım. Militan devşirme peşindeki 
terör örgütlerini, Alevilere sadece birer oy 

deposu olarak bakan istismar siyasetini 
aramıza almayalım.

Biz, hep birlikte, 76 milyon BİZ olduğumuz 
müddetçe, inşallah bin yıllık kardeşlik ta-
rihimizi çok daha güçlü şekilde geleceğe 
taşırız ve taşıyacağız. Bu vesileyle, Alevi 
olsun, Sünni olsun, Muharrem orucunu 
tutan tüm kardeşlerimin oruçlarının ve 
ibadetlerinin kabul olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyor; Muharrem ayının ülkemizde, 
bölgemizde, yeryüzünde daha fazla kar-
deşliğe ve dayanışmaya kapı aralamasını 
gönülden temenni ediyorum.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta, Türkiye ekonomisini, 
özellikle de Türkiye ekonomisinin ulaştığı 
güven ve istikrar seviyesini gösteren son 
derece dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 
Emlak Konut, toplam büyüklüğü 3.25 mil-
yar lira, yani 1.6 milyar dolarlık bir halka 
arz gerçekleştirdi.

Bu arzın, 2.6 milyar liralık kısmı uluslara-
rası yatırımcılara, 650 milyon liralık kısmı 
da yerli yatırımcılara tahsis edilmişti. Em-
lak Konut’un, uluslararası yatırımcılara 
tahsis edilen kısmına, 80 değişik yatırımcı-
dan, toplam 5 milyar liralık talep geldi.

Dolar olarak ifade edersek; biz, 1.3 milyar 
dolar arz ettik, 2.5 milyar dolar talep geldi. 
Yerli kısmındaysa, 650 milyon liralık arza, 
3.5 katı fazlasıyla, 2.4 milyar lira talep gel-
di. Böylece toplamda, 3.25 milyar liralık 
arza, 7.5 milyar lira talep gelmiş oldu.
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Emlak Konut’un arz işlemi, 2013 yılın-
da yapılan en büyük arz işlemi olurken, 
Türkiye’de bugüne kadar yapılmış, Halk-
bank ve Türk Telekom’dan sonraki en bü-
yük 3’üncü Halka arz işlemi oldu. Ayrıca, 
Emlak Konut’un arzı, 2013 yılında, Doğu 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesindeki 
en büyük halka arz işlemi, Avrupa’da ise en 
büyük 3’üncü halka arz işlemi oldu.

Yarın itibariyle inşallah, Emlak Konut’a 
yaklaşık 3.3 milyar lira nakit girdisi ger-
çekleşecek. Bu işlem, başta da ifade ettiğim 
gibi, Türkiye ekonomisinin ulaştığı güven 
ve istikrar seviyesini göstermesi bakımın-
dan son derece önemli. Hem içeride, hem 
dışarıda, Türkiye ekonomisine güven 
duyuluyor, Türkiye ekonomisinin istikrar 
içinde büyümesi dikkat çekiyor ve yatırım-
cılar, Türkiye’de yatırım yapmak için adeta 
sıraya girerek, arzın kat kat fazlası talepte 
bulunuyorlar. Türkiye’nin, bir dönem 
zarar eden, bir dönem çok büyük açıklar 
veren, görev zararlarıyla devlet hazinesine 
yük olan kurumları, bugün artık dünyanın 
en büyük şirketleri olarak, paha biçilmez 
değerlere ulaşıyorlar. Bu güzel gelişmenin 
de, ekonomimiz için, ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçen hafta, grup toplantımızın ardından, 
3 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan yoğun 
bir resmî ziyaret programını gerçekleştir-
dik. Finlandiya, İsveç ve Polonya’daki prog-
ramlarımıza, geniş bir işadamı heyeti de 
eşlik etti. Bu ülkelerde muhataplarımızla 
görüşmeler yaptık, çeşitli kabuller gerçek-

leştirdik, ayrıca o ülke işadamlarının da ka-
tılımıyla İş Forumlarında karşılıklı yatırım 
ve ticaret konularını ele aldık.

Finlandiya, İsveç ve Polonya, en başın-
dan itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğini güçlü şekilde desteklediler ve 
ziyaretimizde, bu desteği bir kez daha teyit 
ettik. Özellikle, Avrupa Birliği tarafından 
önümüze çıkarılan engelleri, zorlukları bu 
ülkelerde muhataplarımıza etraflı şekilde 
izah etme fırsatımız oldu. Biz bu temasları 
gerçekleştirirken, 2 önemli gelişmeye de 
şahit olduk.

5 Kasım 2013 Salı Günü, Avrupa Birliği Ba-
kanımız ve Başmüzakerecimiz Egemen Ba-
ğış ile Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz, 
Brüksel’de Hükümetlerarası Konferansa 
katılarak 22’nci Fasıl olan Bölgesel Politi-
kalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
Faslını müzakerelere açtılar. Bu Fasıl, daha 
önce Fransa’da Sarkozy Yönetimi’nin engel 
koyduğu 5 başlıktan biriydi.

Ancak Sayın Hollande, yönetimi devral-
dıktan sonra bu 5 başlık arasında yer alan 
22’nci Fasıldaki blokajı kaldırdı ve biz de 
bu konuda hemen gerekli hazırlıkları ya-
parak Faslı açacak kapasiteyi yakaladık. 
22’nci Faslın açılmasıyla birlikte, Avrupa 
Birliği katılım müzakerelerinde toplamda, 
35 fasıldan 14’ü açılmış oldu.

Yeterli mi? Tabii ki değil. Biz daha önce 
de bunu gecikmiş ama olumlu bir adım 
olarak değerlendirmiştik. Ümit ederiz ki 
bu olumlu adım beraberinde ilave olum-
lu adımlarla güçlenerek Türkiye-Avrupa 
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Birliği katılım müzakerelerinin rayına 
oturmasına katkı sağlar. Bir başka önemli 
gelişme de, AK Parti’nin Avrupa içindeki 
üyelik değişikliği oldu.

AK Parti, Avrupa’da, Avrupa Halk Partisi’ne 
Gözlemci Üye’ydi… Geçtiğimiz hafta, Avru-
pa Halk Partisi Gözlemci Üye statüsünden 
ayrıldığımızı bir mektupla bildirdik ve 
yeni kurulan, Avrupa Muhafazakarlar Ve 
Reformcular İttifakı’na üye olduk. Dikka-
tinizi çekiyorum, Gözlemci Üye değil, Tam 
Üye olduk… Hatta İttifak içinde Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlendik; Genel Baş-
kan Yardımcımız Mevlüt Çavuşoğlu bu gö-
revi üzerine aldı ve inanıyorum ki hakkıyla 
da yerine getirecek. Bu iki önemli geliş-
menin de, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz 
bakımından hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bu noktada, önemli bir hususu burada 
hem sizlere, hem de aziz milletimize bir 
kez daha hatırlatmak arzusundayım. 
Kızılcahamam’da, İstişare Toplantımızın 
açılışında da bunu ifade etmiştim… AK 
Parti, kurulduğu günden bugüne kadar, 
yaptıklarıyla, duruşuyla, tavrıyla, vizyo-
nuyla, hedefleriyle, mevcut siyasi teori-
lerin, mevcut şablonların ve kalıpların 
sınırlarını aşmış bir partidir.

AK Parti, siyasetin teorisini adeta yeni-
den yazmış, dünyada, siyaset bilimine ve 
siyaset tarihine çok önemli yenilikler kat-
mış bir partidir. İşte şu anda, Avrupa’da, 
muhafazakarlar da, demokratlar da AK 
Parti’yi kendilerine yakın buluyor ve AK 

Parti’ye üyelik davetinde bulunuyorlar. 
Aynı şekilde, sosyalistler de, güçlü sosyal 
devlet anlayışı ve sosyal politika uygula-
maları sebebiyle AK Parti’ye üyelik daveti 
yapabiliyorlar.

Dikkatinizi çekiyorum: Bu, AK Parti’nin, 
şekilsiz, sınırları belli olmayan, amorf bir 
yapı olduğu anlamına gelmez. Değişik ve-
silelerle ifade ettiğim gibi, AK Parti, kökü 
mazide olan, kökü ta Büyük Selçuklu’ya 
kadar giden, süreklilik arz eden bir hare-
ketin, bir davanın, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet çınarının kollarından biridir.

AK Parti, köksüz bir parti değil, tam ter-
sine kökü çok derinlerde bir partidir. AK 
Parti, ilkeleri olan, sınırları olan, kırmızı 
çizgileri olan, hedefleri, idealleri olan bir 
partidir. En önemlisi AK Parti, bir mede-
niyet tasavvuru olan, ecdadından miras 
devraldığı bu medeniyet tasavvurunu ge-
leceğe taşıyan bir partidir. Bizi anlayanlar, 
bizim hadiseler karşısında nasıl tavır takı-
nacağımızı da anlarlar. Bizi anlamayanlar, 
bizim hadiseler karşısında takındığımız 
tavırdan dolayı gereksiz bir hayal kırıklı-
ğına uğrarlar.

Bakın şuraya özellikle dikkatlerinizi çe-
kiyorum… 1994’de, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını kazandığımızda, bi-
rileri şaşırdılar, büyük hayal kırıklığı ya-
şadılar, hiç böyle bir sonucu beklemiyor-
lardı. Sonra, bunu kabullendiler, ancak 
bu sefer de şunu söylemeye başladılar… 
Bunlar, çöp toplasın. Bunlar yol inşa etsin, 
köprü inşa etsin, metro inşa etsin. Bunlar, 
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havayı temizlesin, su getirsin, trafik soru-
nunu çözsün, park yapsın, bahçe yapsın.

Bu kadarla yetinmemizi istediler. Ekono-
miden, siyasetten, dış politikadan, sosyal 
politikalardan, ülkeye vizyon çizecek 
projelerden bizim uzak durmamızı iste-
diler. Aynı sorunu, İktidar olduğumuzda 
ve sonrasında da yaşadık… Aynı şeyleri 
söylediler… Hükümet yol yapsın, okul yap-
sın, konut yapsın. Hükümet köprü yapsın, 
hızlı tren hatları inşa etsin, tüneller açsın, 
Marmaray gibi projeler yapsın. Hükümet 
hastaneler yapsın, enflasyonla, işsizlikle, 
faizlerle mücadele etsin. Ama hükümet 
çetelere dokunmasın dediler. Hükümet, sa-
adet zincirine dönüşen ekonomik sisteme 
neşter atmasın dediler. Hükümet, tıkanan 
demokrasi kanallarını açmasın dediler. 
Anayasa’ya dokunamazsınız, yargıyı mille-
tin yargısı yapamazsınız, Cumhurbaşkanı 
seçemezsiniz dediler…

Değerli arkadaşlarım...

Biz mühendis değiliz, biz müteahhit de-
ğiliz, biz yüklenici firma değiliz; biz, bu 
milletin tercihiyle işbaşına gelmiş, milletin 
iradesini, milletin emanetini omuzlarında 
taşıyan bir hükümetiz. Bu ülkeyi, bu mil-
leti ilgilendiren her mesele, bizim de ilgi 
alanımızdadır. Bu milletin, bu ülkenin her 
derdi bizim derdimiz, her meselesi bizim 
meselemizdir. Siyasi parti olarak, hem ül-
kenin, hem dünyanın bütün sorunları hak-
kında görüş bildirir, ne düşündüğümüzü 
ifade eder, tarafımızı belli ederiz.

Milletin çirkin gördüğünü, siyasi parti ola-
rak biz de çirkin görürüz. Milletin kötü gör-
düğünü, siyasi parti olarak, son derece ta-
bii biçimde biz de kötü görürüz. Hükümet 
olarak da, altını çizerek ifade ediyorum, 
anayasa ve yasa çerçevesinde, milletin bize 
verdiği yetkiyi kullanır, programımız dahi-
linde ne gerekiyorsa onu yaparız.

Eğer, parti olarak bir şeyi kötü görüyorsak; 
hükümet olarak da, yetkimiz varsa onunla 
mücadele ederiz; bu da bizim en tabii hak-
kımızdır. Bu partiyi kurduğumuz andan 
itibaren biz bir şey söyledik: Bize, sadece 
ve sadece millet istikamet çizer, bizim rota-
mızı sadece millet belirler dedik. Biz, bunu 
sadece bir slogan olarak dile getirmiyoruz; 
bu sözümüzün arkasında durmak için 11 
yıldır mücadele veriyoruz.

Bir adım atarken, sermaye ne der diye 
bakmayız. Bir reform yaparken, medya bu 
konuda ne yazacak diye çekinmeyiz. Bir 
değişimi gerçekleştirirken, aydınlar, ya-
zarlar, içerde ve dışarda lobiler nasıl tavır 
alacak diye istikametimizi değiştirmeyiz. 
Biz, sadece ve sadece milletin ne dediğine 
bakar, milletin çizdiği istikamette yolu-
muzda ilerleriz.

Bakın, burada tekrar ifade ediyorum: Hiç 
kimse, parmağını kaldırarak, kibir içinde 
bizi azarlayacak, bize hiza ve istikamet 
çizecek yetkiye sahip değildir. O günler ge-
ride kalmıştır. Hem aziz milletim, hem de 
işte bu salonda bulunan her bir arkadaşım, 
göğsünü gere gere, bu kibir abidelerine, 
“Siz kim oluyorsunuz” deme cesaretini gös-
termelidir.
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Biz, birilerinin keyfi için, birilerinin o bit-
mez tükenmez kibri için, inançlarımızdan, 
değerlerimizden, hedef ve ideallerimizden 
vazgeçecek bir kadro hiçbir zaman olma-
dık ve olmayız. Siyasi parti olarak, neye 
inanıyorsak, ne düşünüyorsak, Türkiye 
için nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, 
hiç çekinmeden, hiç sıkılmadan, korkma-
dan, tereddüt etmeden çıkar ve onu söyle-
riz.

Aman şu bizi eleştirecek… Varsın eleştir-
sin… Aman şu bizim aleyhimizde yaza-
cak… Varsın yazsın… Aman şunlar tavır 
alacak… Varsın alsın… Bizi millet bağlar 
değerli arkadaşlar…

Arkamızda millet olduğu müddetçe kork-
mayacağız, çekinmeyeceğiz; eğer korkar-
sak, eğer çekinirsek, o milletin emanetine 
ihanet etmiş oluruz. Bu kadro içindeki her-
kesin özgüveni olacak. Bu kadro içindeki 
herkes, arkasında milletin gücü olduğunu 
hissedecek, böyle bir özgüvenle hareket 
edecek.

Milletin değil, şunların, bunların ne diye-
ceğine bakan, daha en baştan bu davayı 
kaybetmiştir. Bu sözlerimi de hiç kimse 
farklı yerlere çekmesin… 200 yıldır, bu mil-
lete istikamet dayatılıyor. Milletin önüne 
seçenek konulmuyor. Millete görüşü sorul-
muyor. Milletin değerleri dikkate alınmı-
yor. 200 yıldır, “Doğru olan budur” denili-
yor ve bu doğru millete baskıyla, şiddetle, 
ceberut bir devlet anlayışıyla dayatılıyor.

Devlet, özellikle de Tek Parti döneminde, 
millete yaşam tarzı dayatıyor, kılık kıya-

fetinden sakal bıyığına, yeme içmesinden 
okumasına yazmasına kadar sınır çiziyor, 
çerçeve çiziyordu. Biz hiçbir zaman, bize 
yapılanları başkasına reva görmek gibi bir 
yanlışın içinde olmadık. Bu millete tek tip 
yaşam tarzları dayatılırken, biz, 11 yıldır 
aziz milletimizin önüne seçenekler koyan 
bir iktidar olduk. Her alanda milletin önü-
ne tercihler koyduk, birden fazla tercih 
hakkı koyduk.

Okulda çocuğun Kur’an-ı Kerim mi öğ-
rensin istiyorsun, orada seçmeli ders var, 
seçersin. Öğrenmesini istemiyorsan da seç-
mezsin. Okulda çocuğun Hazreti Peygam-
berin hayatını öğrensin istiyorsan, tercih 
senin, Siyer dersini seçersin; istemiyorsan 
seçmezsin. 4+4+4 seçeneğiyle, okullar 
arasında tercih hakkını getirdik; istediğin 
okulu seçersin. Farklı dil ve lehçeleri öğ-
renmek mi istiyorsun, tercihini ona göre 
yaparsın; istemiyorsan tercih etmezsin.

Kamuda ister başörtülü çalışırsın, ister 
başı açık çalışırsın. Meclis’e ister başörtülü 
gelirsin, ister başı açık gelirsin. Her alanda, 
her konuda, dayatmaları kaldırıyor, tek tip 
uygulamaları kaldırıyor, yaşam tarzı da-
yatmasını ortadan kaldırıyor, milletimizin 
önüne tercihler getiriyoruz.

Arkadaşlar… Her fırsatta ifade ediyorum, 
elbette çoğunluğun azınlığa hükmetmesi-
ne karşıyız, ama asıl, azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesine karşıyız. Dikkat edin… At-
tığımız her adımda, ağzımızdan çıkan her 
cümleyle birlikte, bir koronun, “Yaşam tar-
zımıza müdahale ediliyor” diyerek bir ka-
ralama kampanyası başlattığını görüyoruz. 
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Senin 200 yıldır sahip olduğun haklara, 
şimdi bu milletin tamamı kavuşuyorsa, bu, 
senin yaşam tarzına müdahale değildir; bu 
eşitliktir, bu özgürlüktür, bu demokratik-
leşmedir, bu normalleşmedir.

Arkadaşlar… Zincirleri, prangaları parça-
layarak kölelikten kurtulamazsınız… En 
başta, zihninize, dilinize, kalbinize takıl-
mış zincirlerden, o prangalardan kurtula-
caksınız. İnandığınız neyse, onu cesaretle 
savunacaksınız. Kim iseniz, o olacaksınız. 
Başkasının ne dediğine değil, en başta vic-
danınızın, kalbinizin, sonra da mensubu 
olduğunuz milletin ne dediğine bakacak-
sınız.

Bırakın eleştirsinler. Yunus Emre’nin de-
diği gibi, bırakın gülsünler, yeter ki Hak 
bizim olsun… Biz, muhafazakar demokrat 
bir partiyiz… Bunu en baştan ifade ettik, 
bugüne kadar da böyle geldik… Bu toplu-
mun kadim değerlerini, kültürünü, mede-
niyetini, inançlarını, renkliliğini, kardeş-
liğini muhafaza etmek, bizim partimizin 
çizgisidir.

Aynı zamanda, farklılıkların var olma hak-
larını ve yaşam tarzlarını teminat altına 
almak, farklı olanı savunmak da bizim 
demokrat kimliğimizin bir gereğidir. Biz, 
200 yıldır yapıldığı gibi, millete değer da-
yatmayız, değerleri muhafaza eder, değer 
dayatılmasına da karşı çıkarız.

Aynı zamanda biz, birileri hazzetmiyor 
diye muhafazakar kimliğimizden, birileri 
hazzetmiyor diye demokrat kimliğimizden 
de vazgeçmeyiz. “Ya olduğun gibi görün, 

ya da göründüğün gibi ol …” Bizim ilkemiz 
budur… Bakın şu detayın altını, kalın çiz-
gilerle tekrar çiziyorum… AK Parti olarak, 
muhafazakar demokrat bir parti olarak, 
her meselede görüşümüz vardır, söyleye-
cek sözümüz vardır, hedefimiz ve tasavvu-
rumuz vardır; ama hükümet olarak, Ana-
yasa ne derse, yasalar ne derse, yani millet 
ne derse, biz sadece onu yaparız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde bir kez daha gör-
dük ki, AK Parti ile sandıkta yarışamaya-
cağını anlayanlar, çok farklı temennilerin 
içine girmiş durumdalar. AK Parti’yi, 
çalışarak, mücadele ederek, milletin tevec-
cühünü kazanarak yenmekten umudunu 
kesenler, adeta pusuya yatmış, farklı bek-
lentilerin peşine düşmüş durumdalar. Bu 
çevreler, kendi ikballerini, sadece ve sade-
ce AK Parti’nin zafiyetinde görecek kadar 
zavallılar.

Düşünebiliyor musunuz? AK Parti san-
dıkta kaybetsin diye değil, AK Parti’nin 
içinde nifak oluşsun, AK Parti çatırdasın, 
bölünsün, zayıflasın diye dua ediyor, bun-
dan da medet umuyorlar. Kimse kusura 
bakmasın… Bu zavallılıktır, bu acınası bir 
durumdur. AK Parti, hiçbir zaman bunla-
rın temennilerine fırsat tanımayacaktır. 
Bu hareket içindeki, bu dava ve bu parti 
içindeki hiçbir kardeşim, inanıyorum ki, 
pusuda bekleyen bu zavallılara ümit ver-
meyecektir.

Biz çıkar birliği yapmış bir kadro değiliz; 
biz dava ortaklığı, kader ortaklığı yapmış, 
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birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadro-
yuz. Bizzat şahsım olmak üzere, bu teşki-
lat içindeki, her kademedeki arkadaşım, 
sadece millete hizmet için bu makamlara 
geldik, millete hizmetkarlık ediyoruz ve 
millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de 
hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Elbette bu kadro içinde zaman zaman fark-
lı düşünenler olabilir. Elbette bu büyük 
kadro içinde, zaman zaman yanlış anlama-
lar, yanlış anlaşılmalar olabilir.

Dava arkadaşlığının, kardeşlik hukukunun 
bir gereği olarak, biz, meselelerimizi ara-
mızda konuşur ve çözüme kavuştururuz. 
14 Ağustos 2001’den bugüne kadar hep 
böyle yaptık. Her meseleyi kendi aramızda 
konuştuk, kardeşlik hukuku çerçevesinde 
kendi aramızda çözdük. Hiç kimsenin şüp-
hesi olmasın: Bundan sonra da aramızdaki 
meseleleri kendi aramızda konuşacak, ken-
di aramızda çözüm yoluna koyacağız.

Pusuda bekleyenlere asla fırsat tanımaya-
cağız. Ellerini ovuşturanlara asla imkan 
vermeyeceğiz. Kendi ikbalini başkasının 
izmihlaline bağlayanların heveslerini hep 
kursaklarında bırakacağız. Her bir arkada-
şımın, teşkilatımızın her kademesindeki 
kardeşimin, böyle bir mesuliyetle hareket 
edeceğine, düşmanı sevindirmeyeceğine 
yürekten inanıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yarın, inşallah, Azerbaycan Devlet Baş-
kanı, Değerli Kardeşim İlham Aliyev’i 
Türkiye’de ağırlayacağız. Değerli kardeşim 

Aliev’le Öncelikle Türkiye ile Azerbaycan 
arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 
Toplantısını yapacağız.

Hafta sonu da inşallah 2 gün boyunca Di-
yarbakır’dayız… İlk gün merkezde, ikinci 
gün Bismil ve Ergani’de açılışlar yapacak, 
oralardaki kardeşlerimizle hasret gidere-
ceğiz. Diyarbakır ziyaretimiz kapsamında, 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Sayın Mesut Barzani’yi de misafir edecek, 
onunla da bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Bütün bu temasların, ziyaretlerin, ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Sizlere de Meclis çalışmaları-
nızda başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Haftalık Grup Toplantımızın başında 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
toplantımızın ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Grubumuzu 
teşrif eden çok değerli misafirlerimize de 
hoş geldiniz diyorum.

Pazar günü, Trabzon’da öğretmenlerimizle 
bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutladık. Bir kez de bugün, Grup 
Toplantımızda, tüm öğretmenlerimizin 24 
Kasım öğretmenler gününü kutluyor, hep-
sine yürekten başarılar diliyoruz.

Açıkçası biz, medeniyetimizin ve tari-
himizin, ilme, öğrenmeye ve öğretmeye 
verdiği değer mucibince, öğretmenlerini 
yılda sadece bir kere hatırlayan değil, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Kasım 2013
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öğretmenini adeta ailenin ferdi olarak 
gören bir toplumuz. Nitekim, 11 yıl bo-
yunca da, eğitimi en öncelikli gündem 
maddemiz yaparken, eğitimin vazgeçil-
mez unsuru öğretmenlerimizi de hep baş 
tacı yaptık.

Burada birkaç rakamı özellikle dikkatle-
rinize sunmak istiyorum: 11 yıl içinde 
atamasını yaptığımız öğretmen sayısı, 
tam rakamı veriyorum, 407 bin 469’dur. 
Bu atamalarla birlikte toplam öğretmen 
sayımız 810 bin kişiye ulaştı. Yani, şu 
andaki öğretmenlerimizin yarıdan fazla-
sının atamasını biz gerçekleştirdik.

Aynı şekilde, 1.312 engelli kardeşimizin, 
651 millî sporcumuzun da öğretmen 
olarak atanmasını sağladık. Öğretmenle-
rimizin özlük haklarında da çok önemli 
iyileştirmeler yaptık. Örneğin, 2002’de 
mesleğe yeni başlamış, bekar ve ek ders 
ücreti almayan bir öğretmenimizin eline 
470 lira geçiyordu. Bu rakam, temmuz 
ayı itibariyle 1894 liraya yükseldi. Şimdi, 
1 Ocak’tan itibaren, mesleğe yeni başla-
mış, bekar ve ek ders ücreti almayan öğ-
retmenimiz, 2 bin 81 lira maaş alacak. 11 
yılda sadece bu şartlardaki öğretmenimi-
ze yaptığımız zam oranı, yüzde 373…

İnşallah, Türkiye’nin şartları iyileştikçe, 
imkanları arttıkça, bunu en önce eğitime, 
en önce öğretmenlerimize yansıtmaya 
devam edeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nün tekrar kutlu olmasını diliyor, 
buradan tüm öğretmenlerimize selam ve 
hürmetlerimizi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 2014 büt-
çesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. 
Aralık ayının 10’u gibi, Genel Kurul’da 
2014 bütçesini müzakere etmeye başlaya-
cak, Aralık sonunda da inşallah müzake-
releri tamamlayıp oylama yapacağız. AK 
Parti olarak, 12’nci bütçemizi hazırlıyor, 
12’nci bütçemizi Genel Kurul’a getiriyoruz.

Diğer 11 bütçemiz gibi 2014 bütçesi de, 
eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti büyüten, 
sosyal politikaları güçlendiren, yatırımları 
artıran bir bütçe olarak hazırlandı. Disip-
linden asla taviz vermeden, politikaları-
mızdan hiçbir sapma göstermeden, 2014 
yılındaki seçimlere rağmen popülizme hiç 
tevessül etmeden, bu bütçemizi de uygula-
yacak, Türkiye’yi daha da büyüteceğiz.

Bu vesileyle, haftalardır çok yoğun bir me-
sai yapan Plan ve Bütçe Komisyonumuzu, 
Sayın Başkan ve üyeleri, tüm bürokrat, tek-
nokrat arkadaşlarımızı, kurumlarımızın 
tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, 
şahsım ve milletim adına kendilerine şük-
ranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler…

Cumartesi ve Pazar günü, Trabzon ile il-
çelerini ziyaret ettik, çok önemli açılış ve 
temel atma törenleri gerçekleştirdik. Trab-
zon merkezde, muhteşem bir katılımla, 
537 milyon liralık hizmet ve yatırımların 
açılışını yaptık. 2 bin 162 TOKİ konutu, 
314 derslik, 5 ticaret merkezi, 3 cami, 8 
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spor salonu, Sevgi Evleri, altyapı projeleri, 
2 öğrenci yurdu, Valiliğimizin, İl Özel İda-
remizin, Trabzon Belediyemizin yatırımla-
rını resmî olarak hizmete aldık.

Trabzon’da, toplu açılış töreninin ardın-
dan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 
Karadeniz Bölge Toplantısına katıldık, 
orada da çiftçi temsilcisi kardeşlerimizle 
istişarelerimizi yaptık. Ardından, aynı gün, 
Valiliğin organize ettiği yemekte Trabzon 
eşrafıyla, sivil toplum örgütlerimizle, ka-
naat önderleriyle bir araya geldik. Pazar 
günü, biraz önce de ifade ettiğim gibi, önce 
Trabzon’daki öğretmenlerimizle bir araya 
geldik ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutladık.

Ardından, Trabzon için son derece önemli 
bir temel atma törenine geçtik. Sporun, 
özellikle de futbolun Trabzon için ne kadar 
önemli olduğunu biliyorsunuz… Maalesef, 
Trabzon, bu spor aşkına karşılık gelecek 
bir stadyum ve spor tesisine sahip değildi. 
Hüseyin Avni Aker Stadı hem yetersiz kalı-
yordu, hem de eskiliğiyle, yıpranmışlığıy-
la, Trabzon’a cevap veremiyordu.

Trabzon’a bu konuda bir söz vermiş, 40 
bin kişilik bir Stadyum, stadyumla bir-
likte büyük bir spor tesisi yapacağımızı 
söylemiştik. Ancak, Trabzon’da bu büyük 
tesis için yer bulma konusunda zorluklar 
yaşadık. Bu zorluğu da deniz üzerinde 
795 bin metrekarelik bir alanı doldurarak 
çözdük. Haziran ayında yer teslimi yapıldı, 
Pazar günü de gittik, Akyazı’da bu büyük 
spor tesisinin temelini attık. İnşallah, 2 yıl 
içinde bu tesisi bitirecek, Trabzon’a, 40 bin 

değil, 41 bin 61 kişilik bir stadyumu, ya-
nında modern spor tesislerini kazandırmış 
olacağız.

Akyazı’daki bu temel atma töreninin ar-
dından Vakfıkebir ilçesine geçtik, orada 
da muhteşem bir katılımla 33 milyon lira 
tutarındaki yatırımlarımızı hizmete açtık. 
Trabzon’da son olarak Araklı ilçesine git-
tik, orada da yine muhteşem bir katılımla 
23 milyon liralık yatırımlarımızın açılışını 
gerçekleştirdik.

Toplamda, 2 gün içinde Trabzon’da açı-
lışını yaptığımız yatırımların bedeli 593 
milyon lira. Açılışını yaptığımız eserlerin, 
temelini attığımız yatırımın Trabzon’a ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçen herkesi buradan tebrik ediyor, teşek-
kür ediyorum. Burada bir hususun üzerin-
de özellikle durmak istiyorum…

Değerli arkadaşlarım…

Diyarbakır’daki tarihî buluşmanın ardın-
dan, Türkiye’deki normalleşmeden rahat-
sız olanlar, çeşitli iftiralarla, ithamlarla, 
hakaretlerle, hem süreci, hem de zihinleri 
bulandırmak için yeniden bir gayretin 
içine girdiler. Geçmişte defalarca yaptık-
ları gibi, bizim, Doğu’da söylediklerimizi 
Batı’da, Kuzey’de, Güney’de söyleyemeye-
ceğimizi iddia ettiler.

Geçmişte, başta Trabzon olmak üzere, her 
ilimiz, bu iftiraya anında cevap vermiştir. 
Hafta sonu da Trabzon aynı şekilde, bizi 
kucaklayarak, bizi bağrına basarak, sami-
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miyetimiz karşısında muhabbetini açık bir 
şekilde dile getirmiştir.

Şunu burada özellikle vurgulamak istiyo-
rum… Biz, çözüm sürecini, sürpriz politika-
larla ilerleten bir parti, böyle bir hükümet 
değiliz. 2001’de, Parti Programımızda bu 
meseleyi çok açık, çok net şekilde ortaya 
koyduk. 2001’den itibaren, her vesileyle, 
her fırsatta meseleyle ilgili görüşlerimizi, 
politikalarımızı, çözüm önerilerimizi, yol 
haritalarımızı milletimizle paylaştık.

Girdiğimiz her seçim, yaptıklarımızı teyit 
kadar, yapacaklarımıza da bir onay anlamı-
nı taşımıştır. Aziz milletimiz, her seçimde 
oylarımızı artırarak, bize daha fazla des-
tek vererek, bize inandığını, güvendiğini, 
yaptıklarımızı beğendiği kadar, yapacak-
larımıza da yetki verdiğini sandıkta ifade 
etmiştir.

Eğer milletimiz, bizim yanlış yolda ilerledi-
ğimizi düşünseydi, 2007 yılında bizi yüzde 
47 ile tekrar göreve getirmezdi. Eğer mille-
timiz, politikalarımızı yanlış bulsaydı, bize 
karşı bir güven bunalımı içinde olsaydı, 
2010 halkoylamasında, 2011 seçimlerinde 
bize daha güçlü destek vermezdi. Millet, 
bizim ne yaptığımızı, ne yapmaya çalıştığı-
mızı, nasıl bir samimiyet içinde olduğumu-
zu çok ama çok net olarak görüyor.

Bakın, geçen hafta bu kürsüden etraflıca 
izah ettim… Hiç kimsenin çıkıp, bize, bö-
len, parçalayan, ayrıştıran deme hakkı da 
yoktur, haddi de yoktur… Bu iftiralar, bu 
ithamlar, sadece hakaret değil, aynı zaman-
da hezeyandır, acziyetin, zavallılığın ifade-

sidir. Hiç kimse kusura bakmasın; biz, CHP 
ve MHP’nin, bu ülkeye on yıllar boyunca 
ektikleri nifak tohumlarını temizlemenin 
mücadelesi içindeyiz.

Onların bozduklarını tamir ediyor, onla-
rın yıktıklarını yeniden ve daha sağlam 
yapıyoruz. Onların inkar ettiklerini biz gö-
rüyor, onların reddettiklerini biz kabul edi-
yoruz. Onlar, on yıllar boyunca Türkiye’yi 
olağanüstü şartlara mahkum ederken, biz 
şimdi Türkiye’yi normalleştiriyor, özüyle, 
asli ruhuyla buluşturuyoruz.

Herkes elini vicdanına koysun ve lütfen 
şu soruyu kendisine sorsun… On yıllar 
boyunca, belli kelimeleri, belli kavramları, 
türküleri, şarkıları, sanatçıları, düşüncele-
ri yok sayarak, inkar ederek, reddederek, 
Türkiye iyi bir şey yapmış olabilir mi? 
Türkiye, sanal korkularıyla yüzleşmekten 
kaçınarak iyi bir şey yapmış olabilir mi?

Yok denildiğinde, varlık asla yok olmaz… 
Siz istediğiniz kadar görmeyin, görmezden 
gelin, inkar edin… Var olan, siz görmüyor-
sunuz diye yok olup gitmez. Siz sorunu 
arayıp bulmazsanız, derinden sinsice iler-
ler; fark edildiğinde de, çoğu zaman iş işten 
geçmiş olur.

Siz görmeseniz de, inkar etseniz de, o so-
run toplum bünyesinde ilerler ve bir gün 
“Ben buradayım” diyerek ortaya çıkıverir… 
İşte Türkiye on yıllar boyunca bunu yaşa-
dı… İnkar, sorunu ortadan kaldırmadı. Ret, 
asimilasyon sorunu ortadan kaldırmadı. 
Sümen altı yapmak, kilimin altına süpür-
mek, geçici tedbirlerle, makyajla durumu 
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idare etmek sorunu yok etmedi. Sorun 
gizlice büyüdü, bünyeyi sardı ve çok farklı 
şekillerde tezahür etmeye başladı.

Çok açık söylüyorum: Bizden öncekilerin 
yaptığını yapar, inkar edebilirdik, reddede-
bilirdik, görmezden gelebilirdik. Biz de ge-
çici çözümlere, makyaja, palyatif tedbirlere 
sığınabilirdik. Ama biz bunu yapmayız, ya-
pamayız… Çünkü bu ülke bizim… Bizim, bu 
ülkeden başka gidebileceğimiz bir yer yok.

Sorun artık gizlenemez, saklanamaz hale 
getirdiğinde, pılımızı pırtımızı toplayıp gi-
deceğimiz bir yer yok. Üstelik biz bu ülkeye, 
bu millete sevdalıyız… Biz bu meselenin 
üzerini örtersek, çocuklarımız bu meseleyle 
yüzleşecek, torunlarımız yüzleşecek.

Bizim yaşadığımızı onlar neden yaşasın? 
Bizim çektiğimiz çileyi onlar neden çeksin? 
Geleceğe böyle bir kötü miras bırakmak 
istemiyoruz. Bu sözlerimi hiç kimse farklı 
yerlere çekmesin… Bu meseleyi, “Her ne pa-
hasına olursa olsun çözme” anlayışı içinde 
değiliz. “Çözülsün de, ne olursa olsun” anla-
yışı içinde değiliz…

Biz sorunu, birliğimizi, bütünlüğümüzü, 
kardeşliğimizi muhafaza ederek çözüyoruz. 
Sorunu, kırmadan, dökmeden, bir tarafı 
tamir ederken diğer tarafı bozmadan, böyle 
bir hassasiyetle çözüyoruz. Bir taraftan alıp 
diğer tarafa vererek değil; meseleyi, adalet 
terazisinde tartarak çözüyoruz.

Anayasa bize ne sınır çiziyorsa, o sınırın 
içindeyiz, kanunlar ne sınır çiziyorsa, o 
sınırın içindeyiz. Meşruiyet dairesinin için-

deyiz ve vicdanımızla her an baş başayız. 
Açık söylüyorum: Eğer, bu milletin başını 
öne eğdirecek bir girişim olursa, bunun 
karşısında ilk duracak olan Recep Tayyip 
Erdoğan’dır, arkadaşlarıdır, AK Parti’dir, AK 
Parti Hükümetidir.

Kimse bize milliyetçilik, vatanseverlik 
dersi vermesin; bu dersi almak isteyen var-
sa, bizim 11 yılımıza baksın. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her alanda itibarını artı-
ran bir iktidarız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bayrağı, pasaportu, parası, bizim dönemi-
mizde itibarına itibar katmış, var olduğu 
her yerde hürmet görmüş, daha fazla değer 
ifade etmiştir.

Dünyanın her yerinde artık şu çok iyi 
biliniyor: Türkiye, hakkı destekleyen bir 
ülkedir, haksızlığın karşısında da mertçe, 
yiğitçe, eğilmeden, bükülmeden durabilen 
bir ülkedir. Bizim ay-yıldızlı bayrağımızı, 
yeryüzünde kim görürse, “İşte geldiler” 
diyor… “Yetiştiler” diyor… “Kardeşlerimiz, 
dostlarımız bize ulaştılar” diyor… Çoğu 
yerde, Ay Yıldızlı Türk Bayrağını görünce, 
Kızılay’ın hilalini görünce, TİKA’nın logosu-
nu görünce, insanlar,”100 yıldır bizi beklet-
tiniz” diye sitem ediyor, sevinç gözyaşlarını 
tutamıyorlar.

Bakın değerli arkadaşlarım… Burada hep 
turist sayısındaki artışı zikrediyoruz; ama 
bir de yurt dışına giden vatandaşlarımız 
var. 2003 yılında, yurt dışına giden va-
tandaş sayısı 3.5 milyon kişiydi. Şu anda 
bu sayı 7 milyona yaklaşmış durumda. 
Her yıl, yaklaşık 7 milyon kişi yurt dışına 
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çıkıyor, iş yapıyor, vazife yapıyor, turistik 
seyahat yapıyor.

Nüfusumuzun yaklaşık 10’da biri artık 
dünyayı görüyor, tanıyor. Bu 7 milyon kişi, 
dışardan Türkiye’nin nasıl değiştiğini, 
Türkiye’nin pasaportunun, parasının artık 
nasıl değer ifade ettiğini bizzat yaşıyor. 
Bizim Anamuhalefet Partisi, yurt dışına 
gittiğinde ülkesini şikayet edip alay konusu 
oluyor; yavru muhalefet ise zaten neredeyse 
hiç yurt dışına gitmiyor.

Balkanlar’a gitseler, Türki cumhuriyetlere 
gitseler, Ortadoğu’nun sokaklarında dola-
şabilseler, inanın kendi ülkelerini daha iyi 
görecek, daha iyi tanıyacaklar; inanın ülke-
leriyle onlar da gurur duyacaklar. Ama bun-
lar, bırakın Edirne’yi, Kars’ı, hâlâ Sivas’ın 
ötesine geçemiyorlar. Bizim üzerimizde 
bölücü yaftası durmaz; ama bunların zihin-
lerinde, masalarındaki haritalarda ülkeyi 
nasıl böldüklerini milletim çok iyi görüyor.

Biri Hakkari’ye gidip Türk bayrağını sal-
layamayacak; diğeri Van’a gidip “Geçmiş 
olsun” bile demeyecek; sonra kalkıp bize ha-
karet edecekler. Sevsinler sizin gibi muha-
lefeti, sizin gibi milliyetçiyi… Milliyetçilik, 
Diyarbakır’da da, Trabzon’da da onbinlere 
hitap edebilmek, yüzbinlerin gönlünü ka-
zanabilmek, her yerde aynı gönül diliyle 
konuşabilmektir.

Milliyetçilik, bütünleştirmektir, kucaklaş-
madır, helalleşmedir. Türkiye, attığı adım-
larla, zayıflayan değil, daha da güçlenen, 
güç birliği, gönül birliği, kader ortaklığı 
yapan bir ülkedir. Şunu hiçbir zaman aklı-

nızdan çıkarmayın değerli arkadaşlar… Mil-
letimiz bizi gayet iyi anlıyor… Milletimiz, ne 
yaptığımızı görüyor, ne yapacağımızı çok iyi 
biliyor.

Attığımız her adımın milletin, ülkenin le-
hine olduğunu, Türkiye’yi büyütmek için 
olduğunu; her adımın samimi bir adım 
olduğunu milletimiz kalp gözüyle takip 
ediyor. Teoriler bir kenarda dursun… Ma-
tematik hesapları bir kenarda dursun… Biz, 
milletimizle, teorileri de aşan, hesapları da 
aşan bir iletişim şekli inşa ettik.

Diyor ya Neşet Ertaş… “Kalpten kalbe bir yol 
vardır görülmez / Gönülden gönüle gider 
yol gizli gizli…” Evet… İşte o gönül diliyle, o 
kalp diliyle milletimizle konuşuyor, çok da 
iyi anlaşıyoruz. Diyarbakır’daki coşku bu-
nun ispatıdır. Trabzon’daki heyecan bunun 
ispatıdır. Allah’ın izniyle, ne yaparlarsa yap-
sınlar, bu gönül dilini unutturamayacak, 
kalpten kalbe giden yolları yıkamayacaklar.

Tuzakların üzerinde bir tuzak vardır… 
Hesapların üzerinde bir hesap vardır… Biz 
iyi niyetli olduğumuz müddetçe, biz hayır 
istediğimiz müddetçe, önce Allah’ın, sonra 
milletin hesabı her hesaba galebe çalacaktır. 
Bugüne kadar her işimizde biz şunu söyle-
dik: Niyet hayır, akıbet hayır… Başladığımız 
her işe bu duayla başladık.
 
Hak şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Arif onu seyreyler,

Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler…
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Biz “Bismillah” diyerek başladık, hayır ni-
yetle başladık, inşallah, başladığımız her 
işte de hayırlı neticelere ulaşacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Mısır’da, 3 Temmuz’da yapılan darbe, ar-
kasında enkaz bırakarak ilerlemeye devam 
ediyor. Ne yazık ki, 3 Temmuz darbesinin 
ardından, Mısır’da 4 bine yakın kardeşi-
miz şehit edildi, on binlercesi yaralandı, 
binlercesi tutuklandı. Türkiye olarak, Mı-
sır’daki bu darbeyi eleştirmemiz, Mısırlı 
kardeşlerimize sahip çıkmamız, tabii ola-
rak darbecileri ciddi şekilde rahatsız etti.

Cumartesi günü, Mısır’daki Büyükelçimi-
zi “İstenmeyen Adam” ilan ettiler; biz de 
hemen, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde 
Mısır’ın Ankara Büyükelçisini “İstenme-
yen Adam” ilan ettik. Mısır’la ilişkilerimizi 
Maslahatgüzar seviyesine indirdik. En baş-
ta şunu söylemek istiyorum… Mısır’daki 
darbe yönetimi rahatsız oluyor diye, Hakkı 
söylemekten, Mısır halkının yanında dur-
maktan vazgeçmeyeceğiz.

Bizim Mısır’la, Mısır halkıyla ilişkimiz, 
öyle birkaç yıllık değil, asırlara sari, hatta 
neredeyse bin yıllık bir ilişkidir. Bu zalim 
darbe yönetimi gelir ve geçer; ama bizim 
Mısır halkıyla gönül bağımız ebedidir. Be-
deli ne olursa olsun, Mısır halkının yanın-
da durmaya, hakkı söylemeye, Mısır’daki 
askeri darbeyi ve insanlık dramını dünya-
ya anlatmaya devam edeceğiz.

Biz, Mısır halkıyla, sadece elçilerle değil, 
birbirine karşı olan kalplerimizle irtibatlı 

haldeyiz. Bu irtibatı sürdürecek, Mısır hal-
kıyla dayanışma içinde olmaya devam ede-
ceğiz. Pazar günü, bir başka komşumuzla, 
İran’la ilgili önemli bir gelişmeye şahit 
olduk. Cenevre’de, İran’ın Nükleer Prog-
ramıyla ilgili yürütülen müzakerelerde, 3 
turun ardından olumlu sonuçlar alınmaya 
başlandı.

2010 yılında, Tahran Deklarasyonu’nun 
ardından, bu konuda ilk kez olumlu bir 
hava oluştu. Elbette, Cenevre’de sadece bir 
ilk adım atıldı… Ancak başlı başına bu bile 
umut verici bir gelişme. Tarafların sağdu-
yulu, yapıcı yaklaşımlarıyla, sürecin daha 
ileriye götürülmesini umut ediyoruz.

Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum… 
Biz, daha en başından itibaren, İran’a yap-
tırım uygulamak yerine, müzakerelerin 
sürdürülmesini, meselenin barışçıl şekil-
de, diyalogla çözülmesini savunmuştuk. 
Bunun için de çok yoğun ve samimi bir 
çabanın içinde olmuştuk. İran’a yaptırım 
uygulanması kararına da, Tahran Dekla-
rasyonu kapsamında, Brezilya ile birlikte 
karşı çıkmıştık.

Bizim bu çabamız, dışarıdan daha çok, 
içerde, muhalefet tarafından eleştiri ko-
nusu yapıldı. Türkiye yalnızlığa itildi de-
diler. Türkiye’nin ekseni kayıyor dediler. 
Türkiye İran’la aynı fotoğrafta yer alıyor 
dediler. Daha birçok eleştiri yaptılar. Ge-
linen noktada, Cenevre’de ortaya çıkan 
sonuçla, Türkiye’nin haklılığı ortaya çık-
mış, Türkiye’nin tezleri kabul görmüştür. 
Türkiye’yi, haklı, ilkeli tutumundan dolayı 
eleştirenler, bugün mahcup olmuşlardır.
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Biz dış politikada, başkalarına göre pozis-
yon alan değil, ilkelerimize göre pozisyon 
alan bir hükümetiz. Suriye’de, Mısır’da 
nasıl hakkın yanındaysak, İran’ın nükleer 
çalışmaları konusunda da sadece hakkın 
yanında olduk. Suriye’de, Mısır’da, nasıl 
başkalarına göre değil, ilkelerimiz doğrul-
tusunda karar aldıysak, İran konusunda da 
başkalarına göre değil, akıl ve vicdan den-
gesini gözeterek karar aldık. Türkiye’nin 
büyüklüğü de işte buradadır. Göreceksiniz, 
zaman, İran konusunda olduğu gibi, Su-
riye ve Mısır konusunda da haklılığımızı 
inşallah gösterecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Çok kısa olarak, burada, Anayasa çalışma-
larında gelinen son noktayı da değerlendir-
mek arzusundayım… Evet… Biz, AK parti 
olarak, 2010 halkoylamasına giderken, 
milletimize yeni bir anayasa için çalışma 
sözü verdik. 2011 seçimlerinde, tek başı-
mıza anayasa yapacak kadar, bir taslağı 
halkoylamasına sunacak kadar milletve-
kili çoğunluğu elde edemedik; yine de, 12 
Haziran akşamı, yeni bir anayasa için çalış-
ma talimatını verdik. Yeni bir anayasanın 
Türkiye için ne büyük bir ihtiyaç olduğunu 
hep dile getirdik ve bunun için de hep sa-
mimi çaba içinde olduk.

Bakınız… Türkiye, ilk sivil Anayasası-
nı, 1921 yılında yapmıştır. 1921’deki o 
Anayasa’dan sonra, ne yazık ki, bu derece 
katılımcı bir Anayasa yapılmamıştır. Bu 
bile, Anayasa tarihimiz adına son derece 
sıkıntılı, son derece üzücü bir durumdur. 
Biz, tıpkı 1921’de olduğu gibi, herkesin 

katkı verdiği, herkesi kucaklayan, herkesin 
diline, inancına, kimliğine saygı duyan 
sivil bir Anayasa yapmak arzusundaydık.

Mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi ya-
pısının bunu başarabileceğine de yürekten 
inandık. Evet… Darbeciler Anayasa yapa-
biliyorsa, siviller de yapabilir, hem de çok 
daha iyisini yapabilir; sivil, demokratik, 
katılımcı bir Anayasa yazabilir diye iyi 
niyetli davrandık, umutlu olduk. Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu kurulurken, bu iyi 
niyetimizi de ortaya koyduk. Partilerin 
milletvekili sayısına göre üye değil, her 
partiden 3 üye olmasını savunduk. Ko-
misyon çalışmalarında da hep iyi niyetli 
olduk, hep yapıcı olduk.

Biz, sivillerin de Anayasa yazabileceğini is-
pat etmeye çalışırken, maalesef muhalefet, 
bunun tam tersini savundu ve tam tersi 
istikamette yürüdü. Açıkçası, bugüne ka-
dar darbeleri alkışlamış, darbelere çanak 
tutmuş, hatta darbe çığırtkanlığı yapmış 
partilerden, sivil Anayasa yazmalarını 
beklemek akıntıya kürek çekmekti ama biz 
yine de iyi niyetimizi, umudumuzu muha-
faza ettik.

Sonuçta, statüko partileri süreci tıkadı-
lar ve Meclis Başkanı Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nu feshederek bu süreci son-
landırdı. Şimdi çıkmış, “Masadan kalkma-
yacağız” diyorlar… Masadayken ne yaptı-
nız ki? Eğer masadayken bir çabanız yoksa, 
masada olsanız ne, olmasanız ne?

İşte gördünüz… CHP’nin 3 üyesi, sanki 3 
farklı partinin temsilcileri gibi birbirlerine 
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düştüler. Sadece 60 madde üzerinde uz-
laşma sağlandı. O 60 maddeye bile olumlu 
baktık. Onları değiştirelim dedik. CHP her 
zamanki gibi çark etti. CHP, MHP, BDP o 
masada olsa ne fayda, olmasa ne fayda? Bu 
aşamadan sonra istedikleri kadar masada 
otursunlar… Bugüne kadar uzlaşmadan 
yana olmadan o masada oturdular, bugün 
de artık olmayan bir komisyonda beyhude 
otursunlar.

Yeni bir anayasa yapılmasını en çok biz 
istedik, en samimi gayreti biz gösterdik. 
Komisyonu çalışamaz hale getiren, Komis-
yonu fesih noktasına getiren asla biz ol-
madık. Açık söylüyorum: Yeni bir anayasa 
hedefinden de vazgeçmiş değiliz.

Komisyondan sonuç çıkmasa da, biz, farklı 
yolları denemeye, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
Yeni Anayasa için samimi şekilde çalış-
maya devam edeceğiz. Burada da niyeti-
miz hayır… Sonuç elde edilmese bile, bu 
uğurda gösterdiğimiz çaba, inanıyorum 
ki milletimiz tarafından görülecek, takdir 
edilecek, değerlendirmesi yapılacaktır.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler…

30 Mart’ta yapılacak mahalli seçimlere 
yönelik aday belirleme çalışmalarımız 
belli bir aşamaya geldi. Bugün, Grup top-
lantımızdan başlayarak, kademe kademe, 
adaylarımızı kamuoyuna artık duyuruyo-
ruz. Bugün, 5’i şehir, 5’i Büyükşehir olmak 
üzere 10 ilimizdeki adaylarımızı sizlere 
tanıtacağız. Cuma günü, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızda, hem kampan-

ya sürecine dair bazı bilgileri paylaşacak, 
hem de o güne kadar belirlediğimiz bir 
kısım adaylarımızı kamuoyuna duyuracak 
ve tanıtacağız.

Şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, be-
lediye meclis ve il genel meclis adaylarımız 
belli oldukça, bir takvim çerçevesinde, çe-
şitli buluşmalar vesilesiyle bunların tanı-
tımlarını yapacağız. Burada öncelikle şunu 
ifade etmek istiyorum… Her zamankinden 
çok daha hassas, çok daha ince bir aday 
belirleme yöntemi takip ediyoruz. Her 
açıdan kendi iç muhasebemizi yapıyor, 
belediye başkanı çıkardığımız yerleri de, 
çıkaramadığımız yerleri de mercek altında 
tutuyoruz.

Mevcut başkanlarımızın performanslarını 
yakından takip ederken, başkanlarımızın 
olmadığı yerlerde en iyi adayları da tespit 
etmeye çalışıyoruz.

Bunun için çok sayıda yöntem kullandık… 
Periyodik olarak anketler yaptırdık ve 
yaptırıyoruz. Kamuoyunun nabzını çok 
yakından tutuyoruz. Her şehirde, sözüne, 
analizine, değerlendirmesine güvendiği-
miz dostlarımızla istişareler yapıyoruz. 
Temayül yoklamalarını bitirdik, oralardan 
çıkan sonuçları değerlendiriyoruz.

Elbette, Teşkilatımıza her aşamada da-
nışıyor, belde, ilçe, İl başkanlarımızdan 
milletvekillerimize, Genel Başkan yardım-
cılarımızdan bakanlarımıza kadar her ka-
demeden görüş alıyoruz. Bütün bu verileri, 
Genel Merkezimizde kurduğumuz bir üst 
kurulda değerlendiriyor ve en uygun adayı 
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belirliyoruz. Adaylarımızda aradığımız kri-
terleri, beklentilerimizi, vizyonumuzu, in-
şallah Cuma günü Genişletilmiş İl Başkan-
ları toplantısında etraflıca izah edeceğiz.

Ancak, her zamanki gibi, tecrübeyi, liya-
kati, ehliyeti, özellikle de dürüstlüğü ön 
planda tutuyor, değişmez kriterler olarak 
muhafaza ediyoruz. Evet şimdi, 5 şehrimi-
zin ve 5 büyük şehrimizin adaylarını sizle-
re tanıtacağız. Öncelikle, bu şehirlerimizin 
her biriyle ilgili kısa görüntülerimiz var.

Şehirlerimizde, Hükümet olarak, ilaveten, 
partimize mensupsa Belediye olarak yap-
tığımız hizmetlerimizi çok kısa özet olarak 
anlatan videolarımız var. Bu videoları tek 
tek seyredecek, adaylarımızın özgeçmiş-
lerini aktaracak, ardından da ismi sizlere 
açıklayacağız.

Bu adaylarımızın, şehirlerimize hayırlı ol-
masını diliyorum. Adaylarımıza, seçim sü-
recinde ve sonrasında başarılar diliyorum. 
Grup toplantımızın da ülkemiz ve milleti-
miz için hayırlara vesile olmasını diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Başkanlar, çok değerli yol arkadaş-
larım, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Kasım Ayı Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızın açılışında sizleri kalpten selam-
lıyor; toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Salı günü, Grup Toplantımızda, 10 şehri-
mizdeki Belediye Başkan adaylarımızı ka-
muoyuna tanıttık. Bugün de, konuşmamın 
sonunda, 21 şehrimizin adaylarını, sizlere, 
şehirlerimize ve kamuoyuna duyurmuş ola-
cağız. Aday tanıtımlarına geçmeden önce, 
burada sizlerle, yaklaşan seçime ilişkin bazı 
önemli değerlendirmelerimi paylaşmak 
arzusundayım.

Değerli kardeşlerim…

30 Mart Mahalli Seçimleri için artık son 
dönemece girmiş bulunuyoruz… Önümüz-
de sadece 4 ay var… Müteaddit defalar, 
önümüzdeki bu seçimin son derece önemli 
olduğunu, seçim sürecinin de son derece 
meşakkatli olacağını ifade ettim. Zira kar-

şımızda, hiçbir şey üretmeyen; bir şey üret-
mek için de çabası, gayreti, niyeti, enerjisi 
olmayan bir muhalefet var.

Aramızdaki fark, bizim iktidarda olmamız, 
onların muhalefette olması değil… Aramız-
daki fark şu: Bizim projelerimiz var, bizim 
vizyonumuz var, hedeflerimiz, hayallerimiz 
var; enerjimiz, heyecanımız var. Onlar ise, 
var olanla yetiniyor, küçük olsun, bizim 
olsun diyor, proje, vizyon siyasetinin karşı-
sına, istismar siyasetiyle çıkıyorlar.

AK Parti teşkilatı, bu farkı bir avantaj ola-
rak görmesin… Evet, onların projesi, viz-
yonu, heyecanı, enerjisi yok… Ama değerli 
arkadaşlar, fitne üretmek, nifak üretmek, 
kışkırtmak için, bunların hiçbirine de ihti-
yaç yok… Dikkat edin… Bugüne kadar her 
seçimde, hiçbir gayret göstermeden, hiçbir 
proje sunmadan, ortaya bir tek eser koyma-
dan bu oyları aldılar…

Onlar rahat… Onların, bulundukları sevi-
yenin üzerine çıkmak, daha fazla oy almak 
gibi bir hedefleri yok. Ama biz böyle bir 
rehavetin içinde asla olamayız. Biz var 
olanla yetinemeyiz. Hem, daha fazla gönül 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 29 Kasım 2013
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kazanmak, daha fazla hizmet vermek için 
mücadele etmek, hem de fitneye, nifaka, 
kışkırtmalara karşı son derece dikkatli ol-
mak zorundayız.

İşte şimdiden başladılar… CHP’de bir Genel 
Başkan Yardımcısı çıkıyor, güya elinde bir 
belge, “Suriyeli sığınmacılar seçmen yapıl-
dı” diye ortaya bir iddia atıyor… Gösterdiği 
nüfus cüzdanı, 18 yıldır Türkiye’de yaşayan, 
2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığına geçen, Suriye kökenli bir vatanda-
şımıza ait.

Bunların siyaset yapma tarzı işte bu… Biri-
leri bunların eline bir iki kağıt parçası veri-
yor, gösteriyorlar, rezil oluyorlar, ama hiçbir 
şey olmamış gibi, utanmadan, sıkılmadan, 
yüzleri hiç kızarmadan yollarına devam 
ediyorlar. Genel müdürleri neyse, genel mü-
dür yardımcıları da o, milletvekilleri de o… 
Haya perdesi bir kez yırtılırsa, ar damarı bir 
kez çatlarsa, o insan, artık arsızlığı, hayasız-
lığı bir gıda olarak görmeye başlar.

Şimdi bakıyorsunuz, bir takım terbiye-
sizlikler yapıyorlar… Polislere, kadınlara, 
milletvekillerine, bakanlara karşı ağza 
alınmayacak ifadeler kullanıyorlar, çirkince 
davranışlar sergiliyorlar. Aile mahremiyeti, 
kişi mahremiyeti, özel hayat, edep, haya ta-
nımadan saldırıyorlar.

Bunlara karşılık verdiğinizde, tepki göster-
diğinizde, eleştirdiğinizde, o kadar hayasız-
lar ki, inanın, memnun oluyorlar. Onlar size 
hakaret ettiğinde, siz incinirsiniz… Ama 
siz onlara hakaret ederseniz, onların gıdası 

hakaret, onları büyütürsünüz. Onlar size 
küfretse, siz rahatsız olursunuz… 

Ama onlara küfredildiğinde, inanın, bunu 
bir iltifat olarak alır, bundan memnuniyet 
duyarlar. İşte onun için, enerjimizi bunlarla 
harcamayacağız. Hiçbir iftiralarını, hiçbir 
iddialarını karşılıksız bırakmayacak, ama 
üslubumuzdan, edep ve hayamızdan da asla 
taviz vermeyeceğiz. Onlara, ihtiyaçları olan 
gıdayı, ihtiyaçları olan çamuru sunmayaca-
ğız.

Çok güzel bir söz var: Cahille sohbet etme; 
dışardan bakanlar, aranızdaki farkı anla-
mayabilir… “Nadan ile -yani cahille- sohbet 
zordur” bilene Çünkü nadan, ne gelirse söy-
ler diline… Tekrar ediyorum: hiçbir iddia ve 
ithamlarını cevapsız bırakmayacağız. Ama 
onlara oksijen vermeyeceğiz, onların sevi-
yesine düşmeyecek, düştükleri çukurda, 
düştükleri çamurda onları öyle kendi halle-
rine bırakacağız.

Bu türden, bizi tahrik etmek için yaptıkları 
edepsizlik ve hayasızlıklar karşısında çok 
dikkatli olacağız. Onlar, bizi paçamızdan 
tutup, aşağıya, kendi seviyelerine çekmeye 
çalışacak, ama biz o seviyelere düşmeyece-
ğiz. Bunun dışında da tuzaklar kurdular ve 
kuruyorlar… Önümüzdeki 4 ay boyunca, 
dikkatinizi çekiyorum, plan, proje, vizyon 
değil, sadece fitne üretecekler.

Ne gerekiyorsa yapacaklar. Ellerine ne ge-
çerse kullanacaklar. Her imkanı, her fırsatı, 
her çirkinliği ve ittifakı değerlendirmenin 
gayreti içinde olacaklar. İçerden ya da dışar-
dan, ellerine ne geçerse fırlatacak, Türkiye 
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düşmanlarıyla, hatta kendi düşmanlarıyla 
bile işbirlikleri yapıp üzerimize saldıracak-
lar. Unutmayın: Meyve veren ağaç taşlanır…

Şunu da unutmayın: Onların tuzağı varsa; 
Allah’ın da bir hesabı var, milletin de bir he-
sabı var… Onlar her yolu, ama her yolu meş-
ru görecekler… Ama biz böyle değiliz, böyle 
olamayız… Kaybedeceğimizi de bilsek, biz 
meşruiyet dairesinden, edep ve haya daire-
sinden çıkamayız.

Eğer, edep perdesi yırtılmış, ar damarı çat-
lamışsa, oradan bir kazanç çıksa da, o ka-
yıptır. İşte 4 ay boyunca biz böyle bir şuurla 
hareket edeceğiz… Biz işimize bakacağız… 
Biz proje üretecek, milletimize, ülkemize 
vizyon ve hedef göstereceğiz. Bize hayasızca 
saldıranları, onların seviyesini, üslubunu, 
milletimizin takdirine, değerlendirmesine 
bırakacağız.

Arkadaşlar! Biz, muhalefet gibi olamayız… 
Tekrar ediyorum, biz, var olanla yetineme-
yiz. Hem var olanı muhafaza etmek, hem de 
daha ileriye gitmek için, bir an bile durak-
samadan çalışmak zorundayız. Eğer, “Millet 
nasıl olsa bizi seviyor, millet nasıl olsa bize 
oy verecek, nasıl olsa oylarımızı bu seviyede 
tutacağız” derseniz, işte muhalefetin duru-
muna düşersiniz.

Bu partinin Genel Başkanı olarak, emin 
olun, eğer imkanım olsa, eğer fırsatım olsa, 
780 bin kilometre kare içindeki her bir ha-
nenin kapısını çalmak, içeri misafir olmak, 
bir bardak çay içip hasbihal etmek isterim. 
Bütün yoğunluğumuza rağmen de bunu 
fırsat buldukça yapıyorum…

Eğer ben bunu arzuluyorsam, Genel Başkan 
Yardımcılarımızdan Bakanlarımıza, Kadın 
Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza, Mil-
letvekillerimizden İl, İlçe Başkanlarımıza, 
Belediye Başkanlarımızdan ta Sandık Mü-
şahitlerimize kadar her bir arkadaşım da 
bunu arzulamalı ve yapmalıdır.

Bizim işimiz ganimet toplamak değil arka-
daşlar… Millet bizi bu makamlara ganimet 
için göndermedi… Bırakın! Ganimet peşin-
de, fani olanın peşinde başkaları koşsun; 
biz, dava taşını gediğine koymanın peşinde 
olacağız. Biz Ulubatlı Hasanlar olacağız… 
Bırakın ganimeti, ok, mızrak, gürz, gülle, 
hepsini göğüsleyecek, ama, Türkiye’nin, 
milletin sancağını en yüksek burca dikme-
nin mücadelesi içinde olacağız.

Ganimet peşine düşen, daha en baştan 
kaybetmiştir. Meselesi makam olan, daha 
şimdiden kaybetmiştir. Nasıl olsa kazana-
cağız diyerek, oturduğu yerden kalkmayan, 
seçimi kazansa bile kaybetmiştir.
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…

İşte böyle bir şuura, böyle bir heyecana 
sahip olarak bugüne geldik, bundan son-
ra da aynen böyle devam edeceğiz. Ocak 
ayını, Şubat’ı, Mart’ı beklemeyeceğiz… 
Hemen, şu andan itibaren, bütün AK Parti 
Teşkilatı’nın, bu davaya, bu harekete gönül 
vermiş her bir kardeşimin sokaklara, cad-
delere, mahallelere dağılmasını istiyorum. 
“Efendim bu kapıdan kovacaklar…” Kovsun-
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lar, sen hele bir git… “Efendim bu sokağa 
giremiyoruz…” İstersen girersin. “Tehdit 
ediyorlar, saldırıyorlar, taşlıyorlar…” Sinme, 
korkma, asla geri adım atma… Zafer, müca-
dele ister, yürek ister, cesaret ister…

Bugün bizim böyle bir millet davamız var-
sa, bu; cepheden kaçmamak için birbirinin 
ayaklarını bağlayan, geri dönmemek için 
gemilerini yakan, “Ya istiklal, ya ölüm” 
diye haykıran kahramanlar sayesindedir. 
Geri dönen, korkan, sinen; sadece davayı 
kaybetmekle kalmaz, milletin emanetine, 
yol arkadaşına, omuzlarındaki mirasa da 
haksızlık eder.

Bu hassas süreçte, teşkilatımızın kademe-
leri arasında hiç bir münakaşayı hoş gör-
meyiz, mazur görmeyiz. Zaman, münakaşa 
zamanı değil. Eğer meselesi olan varsa, rica 
ediyorum, meselesini, 30 Mart akşamına 
kadar ertelesin. Biz, her bir adayımızı, kılı 
kırk yaran bir hassasiyetle, bir kuyumcu 
inceliğiyle, çok sayıda kriteri dikkate alarak 
belirliyoruz.

Bir kişinin, bir kaç kişinin, hatta bütün bir 
teşkilatın değil, bütün bir şehrin hassasiyet-
lerini gözeterek adaylarımızı belirliyoruz. 
Adaya, adayın ismine takılmadan, geçmişin 
küllerini kaldırmadan, nefsin, ‘ben’in iğva-
sına kapılmadan hemen yola revan olacağız.

Küsmek, darılmak, bozulmak, kırılmak, bi-
zim dava kültürümüzde asla kendisine yer 
bulamaz. Sadece adaylarla değil, aday aday-
larıyla, il, ilçe, belde başkanlarımızla, tüm 
gençler, tüm kadınlarla, üyeler, gönüllüler-

le, tek yürek halinde çalışacağız. Bu süreç, 
aynı zamanda bir samimiyet imtihanıdır…

“Beni aday yapmadılar” diye kenara çekilen, 
uzak duran, mesafe koyan, partimizi değil, 
lütfen önce kendi nefsini, kendi kalbini sor-
gulasın. İnanıyorum ki biz bu sorgulamala-
ra şahit olmayacağız. Kimsenin küstüğüne, 
darıldığına inşallah tanık olmayacağız. Bir 
olarak, beraber olarak, tüm teşkilat, yol ar-
kadaşı, kardeş olarak ilerleyecek, inşallah 
siyaset tarihimize yeni ve anlamlı bir zaferi 
daha eklemiş olacağız.

Değerli başkanlar, değerli yol arkadaşla-
rım…

Seçim sürecinde takip edeceğimiz kampan-
ya ile ilgili hazırlıklarımız belli bir aşamaya 
geldi. Aday tanıtım toplantılarımızda, ya 
da diğer vesilelerle, kampanyamızla ilgili, 
takip edeceğimiz metotlarla ilgili bilgilen-
dirmeleri sizlerle paylaşacağız.

Her türlü doküman, Genel Merkezimiz tara-
fından hazırlandı. Seçim Beyannamemizle 
ilgili çalışmalar devam ediyor. Kullanaca-
ğımız sloganları, ezgileri, yol ve yöntemleri 
kademe kademe sizlere duyuracağız. Bugün 
burada, Mahalli Seçim vizyonumuzla ilgili 
bir çerçeveyi de sizlerle istişare etme arzu-
sundayım…

Değerli arkadaşlarım…

Her zaman ifade ediyorum: Biz, millet ola-
rak, ülke olarak, köklü bir tarih ve medeni-
yet mirasının üzerinde bulunuyoruz. Bakı-
nız… Bunu hep vurguladım… Medeniyet, 
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Medine, yani şehir kelimesinden türemiş 
bir kavramdır.

Ahlak, sanat, siyaset, felsefe, hatta dini dü-
şünce, kırdan ziyade şehirde gelişir. Şehir, 
insanların bir arada, birbirlerini görerek ya-
şadığı, yani, birbirlerine yaban olmadıkları 
yerdir. Bizim kendi öz tarihimiz, şehirler 
inşa etmiş, şehirlerden de medeniyet inşa 
etmiş bir tarihtir. Bir kere, en başta Belediye 
Başkanlarımızdan, bizim medeniyet tarihi-
mizi, şehir tarihlerimizi, mimari ve estetik 
geleneklerimizi çok iyi bilmelerini, anlama-
larını, okumalarını rica ediyorum.

Bize sadece beton bilgisi lazım değil… Bize 
sadece asfalt bilgisi lazım değil… Bize, 
en başta medeniyet tasavvuru ve yaşana-
bilecek bir şehir muhayyilesi lazım. Biz, 
tarihimiz ve medeniyetimiz itibariyle, şe-
hir tasavvuruna ve tahayyülüne sahip bir 
milletiz. Bizim kadim şehirlerimiz, adeta 
insan ruhunun yansıması, cennet hayalinin 
izdüşümüdür.

Şehirlerimiz, insan için inşa edilmiştir. 
Cami, okul, çarşı, imaret, şifahane, han ve 
diğerleri, insan için, insanın hizmeti için, in-
sanı örnek alarak imar edilmiştir. Şehir, en 
çok da çocuklar için, kadınlar için, yaşlılar, 
engelliler, fukara, kimsesizler için tasarlan-
mıştır. Pencerelerden cumbalara, taşlardan 
duvarlara, çiçek tezyinlerinden ağaçlara 
kadar her şey, ruhun adeta yansıması olarak 
şekillenmiştir.

Şehirlerimizin, son 1 asır içinde yaşadıkları 
yıkıma bakıp, asla ve asla umutsuz olmaya-
cağız. Biz kendi şehir tasavvurumuzdan ve 

tahayyülümüzden kesinlikle kopmayaca-
ğız. Tam tersine, şehirleri güzelleştirmeyi, 
bize ait olan o şehir tasavvurunu yeniden 
ihya etmeyi hedefleyeceğiz.

5 yıllık bir süreçte, şehirlerimizi kökten 
değiştirmek elbette mümkün olamaz… Ge-
ride kalan 11 yılda bu doğrultuda çok işler 
yaptık. Önümüzdeki dönemde çok daha 
fazlasını yapacağız. Her bir şehrimiz için, 
artık, 50 yıllık, hatta 100 yıllık vizyonlar 
belirleyeceğiz. 1 asır içinde tahrip edilen şe-
hirlerimizi, önümüzdeki 1 asırda nasıl ihya 
ederiz, buna kafa yoracağız.

Bunu yapmak, bizim, çocuklarımıza ve 
torunlarımıza borcumuzdur. Ecdadımız, 
geride muhteşem şehirler bıraktılar… Biz, 
bu ihtişamın ancak izlerini görebiliyoruz. 
Ama çocuklarımıza, torunlarımıza, gurur 
duyacakları şehirleri miras bırakmalıyız ve 
bunun tohumlarını da işte bugünden topra-
ğa atmak zorundayız.

Öyle şehirlerimiz olsun ki, şairlerin durağı 
olsun… Şairler, şehirden ilham alıp, o şehre 
şiirler yazsın. Öyle şehirlerimiz olsun ki, 
şarkılara konu olsun… Öyle şehirlerimiz 
olsun ki, onlarca, yüzlerce ciltlik tarihleri 
olsun. Şehirlerimiz, ressamlara ilham kay-
nağı, mimarlara, mühendislere, şehir plan-
cılarına örnek olsun.

Şehirlerimizin bir dili, felsefesi, kültürü 
olsun; oradan beslenip, şehirlerimiz dili, 
felsefeyi, kültürü oluştursun. İnsan, kendi 
değerlerinden yola çıkıp şehri inşa etsin; 
sonra, şehir insanı inşa etmeye, insanı şekil-
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lendirmeye, çocuklarımıza muhayyile imar 
etmeye başlasın.

Önümüzdeki zorluklara bakıp asla karam-
sar olmayacağız. 20 yıl önce İstanbul’da 
başlayan süreci, daha da hızlandırarak, 
zenginleştirerek, yeni boyutlar katarak, ge-
leceğe doğru taşıyacağız. Nereden başlarsak 
kardır… Eğer biz başlatırsak, çocuklarımız 
o mirası alacak, torunlarımıza devredecek, 
gelecek emin olun bugünden çok çok farklı 
olacaktır.

Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım… 
Şehir, inandıklarınızın yansımasıdır… Şe-
hir ve insan, birbirinin aynasıdır… Şimdi, 
önümüzdeki süreçte, son derece haksız bir 
şekilde, çıkıp, şehirlerin mevcut durumun-
dan dolayı bizleri itham edecekler mutlaka 
olacaktır.

Bakın… Bir ya da birkaç dönemlik Belediye 
Başkanı, tek başına bir şehir inşa edemez. 
Bir ya da birkaç hükümet, tek başına şehir 
inşa edemez. Şehri, o şehrin bütün sakinleri 
inşa eder… Burada, TOKİ konutlarından, 
kentsel dönüşümlerden, şehirlerimizdeki 
büyük projelerimizden bahsetmiyorum.

Onları yapmaya devam edeceğiz… Ama 
asıl önemlisi, uzun vade içinde, gönüller 
inşa etmenin, estetik bir ruh inşa etmenin, 
insanımıza özgüven vermenin, insanımızı 
tarihiyle ve medeniyetiyle buluşturmanın 
mücadelesini vereceğiz.

Eğer bu mücadeleyi başlatırsak, göreceksi-
niz, insanımızı, onun tarih ve medeniyetini, 
onun sağlıklı ruh yapısını yansıtan şehirlere 

de kavuşturacağız. Bugüne kadar olduğu 
gibi, alt yapıda, konut inşasında, ulaşım pro-
jelerinde, sosyal yardımlarda öncü beledi-
yecilik anlayışını sürdüreceğiz. Ama artık, 
buna paralel olarak, insan üzerinde daha 
çok çalışacak, şehrin ruha, ruhun da şehre 
yansıyacağı çalışmalara ağırlık vereceğiz.

AK Parti, sosyal belediyecilik kavramını, 
proje üreten ve uygulayan belediyecilik 
kavramını Türkiye’de yerleştirdi. Demok-
rasinin, yerelde başlayıp genele hakim ol-
ması için önemli çalışmalar yaptık. Birçok 
şehrimizde, mevcut sorunları çözerken, 
son derece başarılı şekilde, geleceğin şe-
hir tasavvurunun da ilk adımlarını attık. 
Sorunları kararlı şekilde çözmeye devam 
edeceğiz. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz. 
Yeni projelere başlayacağız. Bunun yanın-
da, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyeci-
lik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz.

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum… Değerli arkadaşlar… Şehrin sakinle-
rine daha fazla temas eden, dokunan, etki-
leyen çalışmalara bu yeni dönemde ağırlık 
vereceğiz. Büyük projeler inşa ederken, 
büyük adımlar atarken, küçük ama önemli 
dokunuşları ihmal etmeyeceğiz.

Marmaray’ı ne kadar önemsiyorsak, mil-
yonlarca insanın yürüdüğü kaldırım taş-
larını da o kadar önemsemek zorundayız. 
Rekor uzunlukta tüneller açarken, araçların 
ve yayaların güven içinde olacağı sokakları 
da tasarlamak zorundayız. Şehir güvenliği-
ne, temizliğine, estetiğine, yeşile, parklara 
daha fazla yoğunlaşacak; çocuklar, kadınlar, 
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yaşlılar, engelliler için çok daha fazla yatı-
rım yapacağız.

Özellikle çocuklar… Her belediye başkanı-
mız, attığı her adımda çocukları düşüne-
cek… Bebek arabasındaki bebekten, okula 
giden öğrenciye kadar, her planda, önce 
çocukları hesaba katacak. Çocuklar iyi şe-
hirlerde yaşarlarsa, unutmayın, büyüdükle-
rinde iyi şehirler inşa ederler.

Değerli arkadaşlarım, değerli başkanlar…

Önümüzdeki günlerde, şehir tasavvurumu-
za, belediyecilik anlayışımıza, yeni projele-
rimize yönelik çerçeveyi daha detaylı olarak 
sizlere aktaracağız. Seçim Beyannamesi ve 
diğer dokümanlarımızla, hem vizyonumu-
zu ortaya koyacak, hem de Belediye Başkan-
larımızın yol haritalarını daha da netleşti-
receğiz.

Şurası da son derece önemli… AK Parti’nin, 
Büyükşehir, Şehir, İlçe ve Belde Belediye 
Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis 
Üyeleri, bugüne kadar, ortak değerler, or-
tak idealler çerçevesinde birlikte çalıştılar. 
Aramızdaki uyum ve koordinasyon, tek tek 
yerleşim birimlerine yansıtılırken, çok cid-
di ve değerli biçimde, tecrübe aktarımları 
gerçekleşti.

İnanın, AK Parti’nin belediyecilik birikimiy-
le, değil Türkiye’de, dünyada yarışacak çok 
az belediye vardır. Belediyecilik konusunda 
öncüyüz ve öncü olmaya devam edeceğiz. 
AK Partili mahalli yöneticilerin birbiriyle 
uyumu kadar, elbette merkezi yönetimle 
uyumu da şehirlerimize çok önemli hizmet-

ler kazandırdı. Seçim sürecinde, bu uyumu 
da sürekli vurgulayacağız.

Birbirimizle koordinasyonumuz kadar, 
Hükümetle olan uyuma da dikkat çekecek, 
bunun getireceği avantajları seçmene anla-
tacağız. Evet… Bu noktada ben konuşmama 
son veriyor, şimdi, adaylarımızın tanıtımı-
na geçiyorum. Salı günü 5 şehir ve 5 Büyük-
şehir olmak üzere, 10 adayımızı tanıtmıştık.

Bugün de, 21 şehrimizin adaylarını burada 
tanıtıyoruz. Salı günü yaptığımız gibi, şehir-
lerimize ait kısa görüntüler izleyecek, ardın-
dan adaylarımızı sahneye alacağız.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Haftalık Grup Toplantımızın ülke-
miz, milletimiz ve demokrasimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. Grup toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, he-
yecanınızdan, coşkunuzdan dolayı hepi-

nize teşekkür ediyorum. Bugün, Grup top-
lantımıza renk katan, varlıklarıyla bizleri 
şereflendiren; bize, engelleri aşma azmi, 
kuvveti, motivasyonu veren tüm kardeş-
lerime de özellikle hoş geldiniz diyorum…

Evet… 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü 
kutlu olsun… Bu anlamlı günün, ülkemiz-
deki tüm engelli kardeşlerimiz, dünyadaki 
tüm engelli dost ve kardeşlerimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Aralık 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Aralık 2013
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Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, burada 
şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Her insan farklı yaratılmıştır… Her insan, 
parmak iziyle, yüzüyle, tavrı, edası, duygu-
ları ve düşünceleriyle diğerinden farklıdır. 
Her insan, her can, Allah tarafından yara-
tılmış, O’nun takdiriyle vücut bulmuştur.

Standart bir insan tanımı asla yapılamaz. 
Standart insan tanımı yapmak, insanları, 
hangi kritere göre olursa olsun, yaradılış 
özellikleri üzerinden tasnife tabii tutmak, 
en başta yaratana hürmetsizliktir. Kadın ve 
erkek arasında ayrımcılık, insani değerlere 
olduğu kadar, dini değerlere de tamamen 
aykırıdır.

Zengin ile yoksul, Doğulu ile Batılı, beyaz 
ile siyah, uzun ile kısa arasında ayrım 
yapmak, vicdani değerlere olduğu kadar, 
İslami değerlere de taban tabana aykırıdır. 
İnsanlara, derilerinin renginden, etnik 
kökenlerinden, dillerinden, ekonomik du-
rumlarından dolayı farklı nazarla bakmak 
ne kadar faşizm, ne kadar ırkçılıksa, insan-
lara, yaradılıştan veya sonradan oluşmuş 
bir takım engeller nedeniyle farklı bakmak 
da o kadar faşizmdir, o kadar ırkçılıktır.

Normal ya da anormal insan yoktur; insan 
vardır, can vardır… İnsanlar arasında, hiç-
bir ayrımı bugüne kadar kabul etmedik. 
Partimizi kurduğumuz andan itibaren de, 
bu değişmez ilkemizi, Yunus Emre’nin şu 
muhteşem dizeleriyle ifade ettik: “Yaratı-
lan severim, yaratandan ötürü…”

Evet… Bir başka öğüdünde Yunus şunu 
söylüyor:

Cümle yaratılmışa,

Bir göz ile bakmayan,

Halka müderris olsa, 

Hakikatte asidir…

İşte bu anlayış, bizim insan nazarımızı, 
insana bakış çerçevemizi çizen anlayıştır. 
Her alanda ihmalleri ortadan kaldırırken, 
Türkiye’yi her alanda normalleştirirken, 
engelli kardeşlerimiz için de daha yaşa-
nabilir bir ülke, daha yaşanabilir şehirler, 
sokaklar, binalar inşa etmenin mücadelesi 
içinde olduk.

2005 yılında, ilk Engelli Kanunu biz çıkar-
dık. 2010 yılında yaptığımız değişiklikle, 
engelliler için yapılacak düzenlemelerin 
eşitlik ilkesini bozmayacağını Anayasa 
hükmüne bağladık. 2013 yılında yaptığı-
mız bir düzenleme ile yasa ve mevzuat-
taki, engelli kardeşlerimizi rahatsız eden 
ifadeleri çıkardık. Engelli kardeşlerimizin 
eğitimine özel önem verdik…

Özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve 
kaynaştırma sınıf larında engelli öğren-
ci sayısı 2002 yılında 53 bin kişi idi; şu 
anda bu sayı 231 bin kişiye ulaştı. Engelli 
kardeşlerimizi okullara ücretsiz taşımaya 
başladık ve şu anda 46 bin kişiyi ücretsiz 
okullara taşıyoruz.

İstihdam noktasında çok önemli adımlar 
attık… 2002 yılında, kamuda 5 bin 777 
engelli kardeşimiz çalışıyordu; şu anda 
32 bin kardeşimiz kamuda çalışıyor. 2002 
yılında, kamuda ve özel sektörde işçi kad-
rosunda yılda 10 bin engelli kardeşimiz 
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istihdam edilirken, bu rakam 2013 yılında 
35 bin kişiyi geçti. 

Engelliden öğretmen olmaz deniliyordu… 
Bu yanlışı ortadan kaldırdık, engelli kar-
deşlerimizden de artık öğretmen ataması 
yapmaya başladık. 1.312 engelli kardeşi-
miz öğretmen olarak atandı ve son derece 
mutlu, hayat dolu şekilde görev yerlerine 
gittiler, görevlerine başladılar.

Maaşlar konusunda da çok önemli artışlar 
yaptık. 2002’de, bir engelli kardeşimiz 24 
lira, evet ayda sadece 24 lira maaş alıyordu. 
Şu anda, engellilik durumuna göre, 564 
lira ile 725 lira arasında ödeme yapıyoruz. 
Engelli kardeşlerimizin bazılarının bakı-
mının sabır istediğini biliyoruz. Bu nok-
tada aileleri de rahatlatmanın mücadelesi 
içinde olduk. 2007 yılında evde bakım ay-
lığı uygulamasını başlattık ve o yıl, engelli 
kardeşlerimizin ailelerine aylık 403 lira 
ödemeye başladık. Şu anda da aylık 703 
lirayı bu kardeşlerimize ödüyoruz.

11 yıl önce, 30 engelliye 1 bakım elemanı 
düşüyordu; şu anda 6 engelliye 1 bakım 
elemanı hizmet veriyor. Vergiden emekli-
liğe kadar birçok alanda hem engelli kar-
deşlerimize, hem annelerine kolaylıklar 
sağladık. Bunlar, engelli kardeşlerimiz 
için yaptıklarımızın sadece bir kısmı… İn-
şallah, daha da fazlasını yapmaya devam 
edeceğiz. Her türlü ayrımcılığı, özellikle de 
her türlü engeli ortadan kaldıracağız.

Bakın şu anda, AK Parti Genel Merkez 
binası, engelli kardeşlerimiz için baştan 
sona yeniden düzenlendi ve engelsiz bina 

halini aldı. Kamuda bu düzenlemeleri 
daha yoğun yapacağız. Özellikle belediye 
başkanlarımızın, idare ettikleri şehirleri 
engelsiz hale getirmeleri en büyük arzu-
muz, bunun için de projeler oluşturmaya, 
vizyon oluşturmaya devam edeceğiz. Yeter 
ki gönüller engelli olmasın… İnşallah her 
engel aşılır ve hep birlikte aşacağız. Bir kez 
daha, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Ekonomiye ilişkin 2 güzel gelişmeyi, 2 
önemli rekoru da burada sizlerle paylaş-
mak istiyorum… Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi, 2013 Kasım ayı ihracat rakamlarını 
açıkladı. Kasım ayında ihracat, geçen yılın 
Kasım ayına göre yüzde 8.8 oranında arta-
rak, 13 milyar 798 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca, tek bir ayda yapılan en yüksek 
ihracat rakamı.

Yani Türkiye, ihracatta, aylık bazda Cum-
huriyet tarihinin rekorunu kaydetmiş 
oldu. Aralık ayında da olağanüstü bir 
durum olmazsa, küresel kriz ortamına 
rağmen Türkiye yıllık ihracatta gerileme 
yaşamayan, ihracatını muhafaza edebilen 
nadir ülkelerden biri olacak. Bir başka 
önemli rekoru da Merkez Bankası rezervle-
rimizde kaydettik…

2002 yılında Merkez Bankası rezervini 
27.5 milyar dolar olarak devralmıştık. 
Merkez Bankası rezervimiz, bu yılın Mart 
ayında 135 milyar dolara ulaşarak tari-
hinin en yüksek rakamına ulaşmıştı. Şu 
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anda ise, Merkez Bankası rezervimiz, 135 
milyar 328 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, 
tüm zamanların en yüksek rakamı. Bu 
güzel gelişmenin de ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Diğer taraftan, 
yeni çıkardığımız bir Kanuna da burada 
özellikle halkımızın dikkatlerini çekmek 
istiyorum…

Evet… 28 Kasım Perşembe günü, Tüketici 
Kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Bu yeni Kanunla, vatandaşı-
mızın, müşterinin haklarını daha geniş ve 
adil biçimde koruma altına alıyor, hak ara-
ma yollarını genişletiyoruz. Tüketicilerin 
haklarını aramak için mutlaka mahkeme-
ye gitmelerine gerek bırakmayacak, onlara 
ilave külfetler getirmeyecek mekanizmalar 
oluşturan bu kanunun da ülkemize ve mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Geride bıraktığımız hafta, hem Yerel Seçim 
hazırlıkları, hem de açılışlarımız ve temas-
larımız açısından yine son derece yoğun 
geçti. Hafta içinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber 
ile bir görüşmemiz oldu. Yine hafta içinde, 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başbaka-
nı Neçirvan Barzani ile görüştük. Ziraat 
Bankamızın 150’inci kuruluş yıldönümü-
ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türki-
ye İnovasyon Kongresi’ne iştirak ettik.

Hafta sonunda, yeni büyükşehir yaptığı-
mız Muğla’ya gittik, geceyi orada geçirmek 
suretiyle, hem Muğla Merkez’de, hem 

Fethiye ve Milas ilçelerinde toplu açılış-
lar gerçekleştirdik. Muğla ve ilçelerinde, 
dersliklerden yollara, üniversite yatırımla-
rından spor tesislerine, enerji yatırımların-
dan hastanelere kadar, toplam 205 milyon 
liralık eser ve hizmetin resmî açılışlarını 
yaptık.

İnşallah, bu hafta sonunda, Cuma, Cumar-
tesi ve Pazar günleri Trakya Bölgemize gi-
diyoruz. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da 
yine toplu açılışlar yapacak, orada vatan-
daşlarımızla buluşacağız. Bu arada, Yerel 
Seçimlerdeki adaylarımızın tanıtımlarını 
da belli bir takvim çerçevesinde yapıyoruz.

Geçen hafta grup toplantımızda 10 şehri-
mizin adaylarını kamuoyuna tanıtmıştık. 
Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımızı yaptık, orada da 21 adayı-
mızı açıkladık ve kamuoyuna tanıttık. 
Muğla’da, Teşkilatımızla yaptığımız bir 
toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkan adayımızı tanıttık ve böylece, şu 
ana kadar 32 şehrimizin aday tanıtımlarını 
yapmış olduk.

Bugün, Grup Toplantısı açış konuşmamızın 
ardından, 15 Şehrimizin daha adaylarını 
ilan ediyoruz ve böylece açıkladığımız 
aday sayısı 47’ye ulaşıyor. Perşembe Günü 
de İstanbul’da bir Aday Tanıtım toplantısı 
gerçekleştirecek, orada bazı adaylarımızı 
tanıtacağız. İnşallah, kademe kademe iler-
leyerek, bütün büyükşehir, şehir, ilçe, belde 
adaylarımızı, il genel meclisi ve belediye 
meclis üyesi adaylarımızı ilan etmek sure-
tiyle artık tam kadro sahaya çıkmış halde 
seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Yeni 15 adayımızı açıklamadan önce, bu-
rada önemli bir hususun üzerinde durmak 
istiyorum. Bakınız… Kasım ayı itibariyle 
artık hükümette 11 yılımızı doldurduk ve 
12’nci yıldan gün almaya başladık… Allah’a 
hamdolsun, Türkiye’ye iz bırakacak, milleti-
mizin gönlünde inşallah silinmez bir mevki 
teşkil edecek eserler ortaya koyduk. 11 yıl 
boyunca, gece gündüz çalışarak, bütün 
Türkiye’yi, dünyanın birçok ülkesini dola-
şarak, ülkemizi büyütmenin, milletimizin 
refahını çoğaltmanın mücadelesini verdik.

Iğdır’dan Muğla’ya, Hakkari’den Edirne’ye 
kadar, 780 bin kilometrekarenin tamamın-
da, en ücra yerleşim birimlerinden Büyük-
şehirlerimize kadar nefes alınıp verilen 
her yerde eserler inşa ettik. Ancak, tüm bu 
eserlerin yanında, AK Parti hükümetleri 
olarak, Türkiye’nin istikbalini çok ama çok 
yakından ilgilendiren bir önemli hizmeti de 
gerçekleştirdik.

Esasen bu hizmet, bizim diğer tüm hizmet-
lerimiz kadar önemli bir hizmettir; hatta 
belki de bu, bizim bugüne kadar ortaya 
koyduğumuz eserler arasında en önemliler-
den biridir. Evet… 11 yıl boyunca, daha ilk 
günden bugüne kadar, millî iradenin güç 
kazanması için, sadece güç kazanması değil, 
millî iradenin tüm süreçlere tam anlamıyla 
hakim olması için en yoğun, en kapsamlı 
mücadeleyi verdik.

Bakın değerli arkadaşlarım… Çok büyük 
projeler inşa edebilirsiniz… Okullar, Hasta-

neler, yollar, barajlar kurabilirsiniz… Eko-
nomiyi büyütebilir, dış politikada ülkenizi 
aktif bir duruma getirebilirsiniz… Ama 
tüm bunları yapmaktan daha önemli olan, 
bu inşa ve imar sürecini devamlı kılmak, 
yani sarsılmaz bir istikrarı ülkenize kazan-
dırmaktır.

Bir zihniyet devrimini, bir fikri dönüşü-
mü gerçekleştirmek, reform ve kalkınma 
süreçlerini istikrarlı, sürdürülebilir hale 
getirmek, ortaya konulması gereken en bü-
yük eserdir. Biz hepimiz faniyiz… Ama bu 
ülke, inşallah insanlık var oldukça var ola-
cak; bu millet, dünya var oldukça inşallah 
var olacak… Eğer biz göçtüğümüzde, ar-
kamızdaki eserler de göçüp gidiyorsa, bu, 
sağlam bir zemin inşa edilmemiş demektir. 
Zemin sağlam değilse, üzerindeki binanın, 
yapının, eserin hiçbir anlamı yoktur.

İşte, biz bir yandan Türkiye’ye büyük 
eserler bırakırken, bir yandan da bu eser-
lerin kalıcı olması, bu eserlere yenilerinin 
eklenebilmesi için, sağlam bir zemin de 
inşa etmenin mücadelesini verdik ve ve-
riyoruz. Bu sağlam zemin, hiç kuşkusuz, 
millî iradenin, özgür ve bağımsız şekilde 
tecellisidir. Bir kere şunu artık herkesin 
bilmesi, anlaması ve kabullenmesi gereki-
yor… Millet, gayri mümeyyiz değildir. Yani 
millet, kendi kararını kendisi vermekten, 
kendi istikametini kendisi çizmekten aciz 
değildir. Milletin vesayete ve vasilere hiç 
ama hiç ihtiyacı yoktur.

Hatırlayın değerli arkadaşlar… Bu ülke-
de bir dönem, tek parti, yani CHP, hiçbir 
eleştiriyi, hiçbir öneriyi, tavsiyeyi dikkate 
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almadan, hiçbir feryadı duymadan, hiçbir 
itiraza kulak vermeden ülke yönetmiştir. 
Millete, “Siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız” 
denilmiştir… Millete, “Devlet yönetmek 
önemli iştir” diyerek, hiçbir konuda karar 
hakkı tanınmamıştır.

Milletin de bir fikri olduğu, bir sözü oldu-
ğu, bir feraseti olduğu kabul edilmemiş, 
hiç dikkate alınmamıştır. 1950-1960 ara-
sındaki çok partili demokratik dönem, 27 
Mayıs müdahalesiyle rafa kaldırılırken, 
aslında yine millete aynı hakaret yapıl-
mıştır. Millete, “Siz beceremediniz” denil-
miştir, “Siz yapamadınız” denilmiştir…

12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de, aynı 
şekilde millet tahkir edilmiş, milletin ka-
rarı, tercihi, hatta milletin bizatihi kendisi 
yok sayılmıştır. Milleti yok sayan, sadece 
tek parti dönemi değil, sadece müdahale 
dönemleri değildir… Çok partili dönem-
lerde, demokrasi dönemlerinde, kimi 
çeteler, kimi karanlık odaklar, kimi zümre 
ve gruplar, bazı sermaye çevreleri, bazı 
medya kuruluşları, millete aynı tahkir 
edici nazarla bakmış, milletin tercihini 
yok saymış, milletin kararına dudak bük-
müştür.

Gazi Mustafa Kemal’in daha İlk Meclis 
açılırken, 22 Nisan 1920’de Misak-ı Millî 
sınırları içindeki yetkili makamlara çek-
tiği bir telgrafını ben çok sık hatırlatıyo-
rum… Bu telgraf önemlidir… Çünkü bu 
telgraf, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
ne olduğunu, neden açıldığını, en kısa, en 
öz şekilde anlatan ifadelere sahiptir.

Diyor ki Gazi Mustafa Kemal: “23 Nisan 
1920’den itibaren, bütün, sivil ve askerî 
makamların, bütün milletin başvuracağı 
merci, Büyük Millet Meclisi olacaktır…” 
Evet… Daha en baştan, Türkiye’ye isti-
kamet çizecek en büyük ve en önemli 
mercinin Meclis olacağı ifade ediliyor. 
Milleti temsil eden, millet adına orada bu-
lunan, millet adına karar veren vekillerin, 
Türkiye’nin istikametini tayin edeceği ifa-
de ediliyor ve Meclis’in, her türlü sivil, her 
türlü askerî makamların üzerinde olduğu 
daha en baştan ve en güçlü şekilde ortaya 
konuluyor.

Bakın değerli arkadaşlar… Demokrasilerde 
Sivil Toplum, dernekler, vakıflar, sendika-
lar elbette çok önemlidir… Demokrasiler-
de medya elbette çok önemlidir… Onlar, 
eleştirilerini yaparlar, tavsiyelerini ortaya 
koyarlar, meşru ve demokratik çerçevede 
istek ve taleplerini dile getirirler… Ancak, 
nihayetinde karar verecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’dir, milletin seçtiği 
vekillerdir, o vekillerin tayin ettiği hükü-
metlerdir. Meclis’i de, hükümetleri de teş-
kil eden, ona görev veren, millettir. Millet, 
beğendiğini orada tutar, beğenmediğini 
de alaşağı eder. İşte bu anlayış, bu kültür, 
Türkiye’de sarsılmaz şekilde var olmalı ve 
korunmalıdır.

Burada özellikle üzerinde durmak is-
tediğim husus da şudur: Millî iradeye, 
sandığa, demokrasiye en fazla sahip 
çıkması gereken, bizzat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kendisidir. Millî iradeyi 
güçlendirme noktasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, saygınlığını en üst seviyede 
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korumak zorundadır. Meclis içindeki her 
bir vekil, her bir siyasi parti, saygınlığını 
en üst seviyede korumalı, millî iradeye en 
güçlü şekilde sahip çıkmalıdır.

Eğer bir vekil, ya da bir siyasi parti, yetki-
nin kendisinde değil, Meclis dışındaki güç-
lerde olduğuna inanıyorsa, Meclis dışın-
dan medet umuyorsa, o vekil ya da o siyasi 
parti en başta kendisini inkar etmiştir. Yani 
millî iradeye, demokrasiye, sandığa, sade-
ce iktidar partisi değil, aynı oranda, aynı 
samimiyetle, aynı kararlılıkla, muhalefet 
partileri de sahip çıkmalıdır.

İktidar partisinin milletin tamamına 
duyduğu güveni, aynı oranda muhalefet 
partileri de duymalıdır, duymak zorun-
dadır. İktidar partisinin, millî iradeyi 
güçlendirmek için ortaya koyduğu gayreti, 
muhalefet partileri de samimi şekilde des-
teklemelidir. Milletten başka, sandıktan 
başka karar mercileri aramak, Türkiye’nin 
bugününe, özellikle de yarınına yapılmış 
en büyük haksızlık olacaktır.

Meclis, iradesini, Meclis dışındaki güç 
odaklarına teslim edemez. Medya Meclis’in 
yerine geçemez. Baskı grupları Meclis’in 
yerine geçemez. Sermaye Meclis’in yerine 
geçemez. Özellikle de çeteler, mafyatik 
örgütler, karanlık suç örgütleri, kendileri-
ni Meclis’in yerine koyamaz, kendilerini 
Meclis’in üzerinde göremez, millet adına 
karar veremezler.

Geçmişte, Türkiye’de, millî irade, Meclis’in 
saygınlığı ve siyasetçinin itimadı defalar-
ca sarsıldı. Ama biz, 11 yıl boyunca buna 

hiçbir şekilde müsaade etmedik, bundan 
sonra da Allah’ın izniyle müsaade etmeye-
ceğiz. Hiçbir gücün, Meclis’e, siyasetçiye 
ve millî iradeye boyun eğdirmesine izin 
vermeyeceğiz, göz yummayacağız.

Kurtuluş Savaşı günlerinde, Ankara’nın 
Polatlı ilçesinden top sesleri gelirken, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi vazifesini bihak-
kın yerine getirmişti. Bugün de sermayesi-
ni, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta bir 
kurşun gibi Meclis’in üzerine çevirenlere 
rağmen, Meclis’in ve siyasetin saygınlığın-
dan taviz vermeyeceğiz. Türkiye’nin her 
meselesinin çözüm yeri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir.

Her meselenin çözüm aracı siyasettir. Ne 
eli silahlı terör örgütleri, ne çeteler, ne 
manşetler, ne de sermaye çevreleri, hiçbir 
şart altında Meclis’in ve siyasetçinin çö-
züm iradesini gasp edemezler. Arkadaşlar! 
Biz, siyasetçiler olarak, Milletvekilleri ola-
rak, Başbakan, Bakanlar olarak, milletin 
emanetini omuzlarımızda taşıyoruz.

Milletin kendisi  dışında bir  gücün , 
Türkiye’ye istikamet çizmesine göz yu-
manlar, Allah Korusun, milletin emanetine 
ihanet ederler. Kirli komplolardan, sokak 
hareketlerinden, terörist saldırılarından, 
yurtiçinde ve yurtdışında yazılan senaryo-
lardan medet umanlar, milletin emanetine 
ihanet ederler. Tekrar ediyorum: Her me-
selenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir, her meselenin çözüm aracı 
siyasettir. AK Parti olarak, kurulduğumuz 
andan itibaren millî iradeyi ve siyaseti çok 
güçlü şekilde savunduk, bundan sonra da 
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savunmaya devam edeceğiz. Millî iradeyi 
bu topraklar üzerinde sarsılmaz ve tartışıl-
maz şekilde inşa etmeye devam edeceğiz.

Bakın, 11 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çok 
sayıda reform arasından, burada sadece 
bir kaçını sizlerle paylaşmak istiyorum… 
2002 yılından itibaren Türk Ceza Kanunu 
ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere temel kanunlarda demokratikleşme 
yönünde sürekli iyileştirmeler yaptık.

Yine 2002 yılında Olağanüstü Hal’i kaldır-
dık. 2003 yılında işkenceye sıfır tolerans 
getirdik, MGK’yı sivilleştirdik. 2004 yılın-
da DGM’leri kaldırdık, zaten uygulaması 
olmayan ölüm cezasını mevzuatımızdan 
tamamen ayıkladık. 2005 yılında Türk 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 
Kabahatler Kanunu gibi temel ceza kanun-
ları tümüyle yeniledik, yerel yönetimleri 
güçlendirecek yasal altyapıyı oluşturduk. 

2007’de cumhurbaşkanının halk tarafın-
dan seçilmesini getirdik, uygulama imkanı 
kalmamış olan kanunları yürürlükten kal-
dırdık. 2008’de Yeni Vakıflar Kanunu’nu 
çıkardık. TCK 301’inci Maddeyi yeniden 
düzenledik. 2009 yılında farklı dil ve leh-
çelerde yayın, akademik çalışma, kültürel 
faaliyet yapılabilmesinin önünü açtık. 

2010 yılında EMASYA Protokolü’nü kaldır-
dık. Halkoyuyla Anayasa’nın 26 maddesini 
değiştirdik. Böylece YAŞ kararlarına yargı 
yolunu açtık, askerî mahkemelerin yargı 
yetkisini sınırlandırdık ve 12 Eylül darbe-
cilerine yargı yolunu açtık. Başbakanlık 
Uygulamayı Takip Kurulu’nu kaldırdık.

2012 yılında liselerden Millî Güvenlik der-
sini kaldırdık, İnsan Hakları Kurumu’nu 
kurduk. 2013 yılında Türk Silahlı Kuvvet-
leri İç Hizmet Kanunu 35’inci maddeyi de-
ğiştirdik. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü 
alanında yeni düzenlemeler yaptık. Son 
açıkladığımız Demokratikleşme Paketi’yle, 
kamuda kılık kıyafet yönetmeliğini değiş-
tirdik; yardım toplama üzerindeki baskıla-
rı ve dayatmaları kaldırdık.

Bunlar yaptığımız reformlardan sadece 
örnek mahiyetinde ifade ettiğim başlıklar. 
Bunların her biri tarihî reformlardır. Attı-
ğımız bu adımların her biri, Türkiye’nin 
kronik meselelerini çözmüş, millî irade-
nin gücüne güç katmıştır. 11 yıl önce, 
bu adımların atılabilmesi tamamen bir 
hayaldi. Bu reformların yapılabilmesine 
ihtimal dahi verilmiyordu; bin yıl boyun-
ca bu reformların yapılması imkansız 
görülüyordu.

Ama biz, milletin bize yüklediği emanetin 
hakkını verdik. Milletin arzularını, talep-
lerini, isteklerini dikkate aldık. Siyasetin 
gücüne, millî iradenin, Meclis’in gücüne 
inandık ve bu reformları yaptık. Sizler de 
biliyorsunuz ki kolay olmadı… Partimiz 
kapatılmak istendi… Müdahale senaryo-
ları kurgulandı. Tehdit edildik. Cinayetler 
işlendi ve faturası bize çıkarılmak istendi. 
Kışkırtmalar yapıldı, kirli ittifaklar yapıl-
dı, çok kirli tuzaklar kuruldu.

Hepsinden, aziz milletimizin duasıyla, 
yıkılmadan, yalpalamadan, yıpranmadan 
çıkmayı başardık. Biz sadece iktidardaki 
parti olarak itibar kazanmakla kalmadık, 
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dikkat edin, siyaset kurumunun topyekûn 
itibar kazanmasına, itimat kazanmasına 
da vesile olduk.

Bundan sonra da millî iradeyi sarsıl-
maz şekilde korumaya devam edeceğiz. 
Meclis’in ve siyaset kurumunun itibarını 
muhafaza etmeye, daha da güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyo-
ruz, milletimize güveniyoruz. Milletimi-
zin, her konuda en iyi kararı vereceğine 
yürekten inanıyoruz. Biz başkaları gibi 
değiliz… Allah korusun, milleti küçüm-
seyenlerden, hor görenlerden, milletin 
kararını hafife alanlardan değiliz.

Tam tersine, millet ne derse, o doğrudur… 
Çünkü millet, feraset sahibidir, basiret 
sahibidir. Millet, doğru ile yanlışı birbi-
rinden ayıracak akıl ve irade sahibidir. 
Millet, bize oy verse de doğru kararı ver-
miştir, vermese de doğru kararı vermiştir. 
Biz başkaları gibi, bize oy verenleri mak-
bul, vermeyenleri bidon kafalı, göbeğini 
kaşıyan adam, makarnacı, kömürcü gibi 
sıfatlarla tahkir edenlerden asla olmayız.

11 yıl boyunca olduğu gibi, bundan son-
ra da millî iradenin güçlenmesi için çok 
çalışacağız. Türkiye’ye bırakacağımız en 
büyük eser, güçlü bir millî irade olacaktır. 
Millî İrade, istikrar içinde, güven içinde, 
kardeşlik hukukuyla Türkiye’yi büyüt-
meye devam edecektir. İnanın, geride bı-
rakacağımız en büyük eser de, yollardan, 
hastanelerden, okullardan, barajlardan, 
güçlü bir ekonomiden öte, güçlü bir millî 
irade olacaktır.

11 yıl boyunca, millî iradenin, siyaset ku-
rumunun, demokrasinin güçlenmesi için 
mücadele veren herkesi bugün bir kez 
daha tebrik ediyor, milletim adına herkese 
teşekkür ediyorum. Bize sahip çıkan, bize 
güvenen, bizi dualarıyla her an diri ve he-
yecanlı tutan aziz milletimize de buradan 
bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.

Evet… Şimdi, yerel seçimler için belirledi-
ğimiz adaylarımızı sizlere tanıtmak istiyo-
rum… Daha önce olduğu gibi, şehirlerimiz-
le ilgili kısa filmleri izleyecek, ardından 
adaylarımızı, o şehrin milletvekillerini, İl 
Başkanımızı, varsa eski başkanımızı kürsü-
ye davet edeceğim.
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arka-
daşlarım, sevgili İstanbullular, şehirleri-
mizden gelmiş çok değerli misafirler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Bugün, birazdan isimlerini açık-
layacağımız ve kendilerini kamuoyuna 
tanıtacağımız Büyükşehir ve İl Belediye 
Başkan adaylarımızın, şehirlerimiz için 
hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyor, 
kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Evet… Şu ana kadar, 2 kez grup toplantı-
mızda, 1 kez Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda, 1’i de Muğla ilimizde 
olmak üzere, toplam 47 ilimizin adayla-

rını açıkladık. Bugün açıklayacağımız 21 
adayla birlikte, 68 ilimizin aday tanıtımını 
tamamlamış olacağız. Geriye 13 ilimiz ka-
lıyor… Bu 13 ilimizi, ilçeleri, beldeleri, İl 
Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerini 
de belli bir takvim içerisinde kamuoyuna 
duyuracak, ardından tam kadro, sahada 
çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

30 Mart Mahalli Seçimlerine, AK Parti 
olarak 2 büyük ve önemli avantajla giri-
yoruz… Birincisi, seçimlere belediyecilik 
alanındaki yıllara sari büyük tecrübemizle 

Aday Açıklama Toplantısı

İstanbul | 5 Aralık 2013
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giriyoruz. İkincisi de, yine bu seçimlere, 
bizi bizden ziyade anlatacak eserlerimizle, 
yatırımlarımızla, plan ve projelerimizle 
giriyoruz.

AK Parti, demokrasinin yerelde başladığı-
na inanmış, bunu ilke edinmiş; yerelden 
yola çıkarak, geneli, yani 780 bin kilomet-
rekarenin tamamını, hatta yeryüzünü, 
insanlığı kucaklayan bir anlayış sergilemiş-
tir. AK Parti, 1994’te, İstanbul’da başlayan 
belediyecilik sürecini önemli bir tecrübe 
olarak almış, bunun üzerine geneli, ulusalı 
ve küreseli bina etmiştir.

Bizim, 1994’ten itibaren eşsiz bir İstanbul 
tecrübemiz var. Ankara, Konya, Kayse-
ri, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Erzurum ve 
isimleri uzun bir liste olan çok sayıda 
Büyükşehir, il, ilçe tecrübemiz var. Çoğu 
şehrimizde, çoğu ilçemizde, 2 dönem, 3 
dönem, 4 dönem hizmet veren, her seçim-
de memnuniyeti artırmış şekilde yoluna 
devam eden çok sayıda başarılı belediye 
başkanımız var.

Her bir başkanımız, kendi şahsi tecrübe-
lerini kullandıkları kadar, AK Parti çatısı 
altında oluşan tecrübeden de istifade edi-
yor, uyum içinde, koordinasyon içinde, 
birikimleri paylaşarak en kaliteli hizmeti 
şehirlerine sunuyor. AK Parti’nin beledi-
yecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. 
Sorunlara çözüm üretme, hızlı neticeler 
alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için 
vizyon oluşturma konusunda hiç kimse, 
hiçbir siyasi parti, AK Parti ile aynı kulvar-
da yarışamaz.

Belediyecilik, diğerlerinin nazarında bir 
rant kapısı olabilir; bizim nazarımızda 
sadece millete hizmet kapısıdır. Beledi-
yecilik, diğerlerinin nazarında makam 
vesilesi olabilir; bizim nazarımızda sadece 
millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır 
ve sevdadır. Tıpkı hükümet etme anlayı-
şımızda olduğu gibi, belediyecilikte de 
bizim anlayışımız, kendi cebini, eşinin, 
dostunun, akrabalarının cebini doldurmak 
değil; milletin cebini doldurmak, milletin 
hazinesini doldurmak, yaşanabilir şehirler 
inşa etmektir.

Birçok şehrimizde, artık 20 yıla ulaşan 
belediyecilik tecrübemiz, arkasında sayısız 
eser bırakmıştır. Yollar, köprüler, tüneller, 
raylı sistemler, parklar, yeşillendirme ça-
lışmaları, temiz su, temiz hava, yaşanabilir 
çevre, düzenli caddeler ve sosyal politika-
larla, Türkiye’de, AK Partili belediyelerin 
olduğu her yerde anlayış değişmiş, beledi-
ye kültürü değişmiş, çıta çok çok yukarıla-
ra çıkarılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Bugüne kadar her ne yaptıysak, insan için 
yaptık… Bundan sonra da her ne yapacak-
sak, insan için yapacağız. Bizim daha en 
baştan söylediğimiz şudur: İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın. Evet… İnsanımızı daha 
huzurlu hale getirecek, şehirlerimizi ve 
ülkemizi kalıcı huzurla buluşturacağız. 
İnsanımızın refah düzeyini daha da artıra-
cak, şehirlerimizin ve ülkemizin refah sevi-
yesini daha yüksek seviyelere çıkaracağız.
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Çevreyi, hayvanları, akarsuları, yeşili, ta-
bii dengeyi daha güçlü şekilde muhafaza 
edecek; insanı, şehir ve tabiat arasında bir 
seçim yapmak zorunda olan değil, şehri ve 
tabiatı iç içe yaşayan bir varlık olarak daha 
da yücelteceğiz.

Ankara’da, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımızda etraflı şekilde izah ettim… 
Değerli arkadaşlarım, değerli aday arka-
daşlarım… Şunu özellikle bilmenizi istiyo-
rum… Biz, sadece bugüne karşı sorumlu 
değiliz. Biz, sadece bugünün şehirlerine, 
bugünün insanına, bugünün Türkiye’sine 
karşı sorumlu değiliz.

Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarı-
nı imar etmenin sorumluluğunu omuzla-
rımızda taşıyoruz. Bugünden öyle adımlar 
atmalıyız ki, yarınlar aydınlansın. Bugün-
den öyle izler bırakmalıyız ki, o izler yarın-
ları bina etsin. Bugünden öyle bir vizyon 
ortaya koymalı, öyle kapılar aralamalıyız 
ki, yarınlar, o süzgecin, o eleğin içinden 
geçerek, süzülerek, bugünden çok daha iyi 
olsun.

Bizim neslimiz, maalesef, yıkımların şahi-
di olmuş bir nesildir. Biz, şehirlerin yıkıl-
dığına şahit olduk. Yüreklerin, gönüllerin 
yıkıldığına şahit olduk. Tarihî eserlerin, 
estetiğin, yüzlerce yıllık mimari anlayışın 
yıkıldığına şahit olduk. Kültürümüzün, 
medeniyetimizin, dilimizin, değerlerimi-
zin yıkımına, tahribatına şahit olduk.

Hem yerelde, hem Hükümet olarak Tür-
kiye genelinde, var gücümüzle yıkımları 
durdurmanın, tahribata son vermenin, 

çürümenin, yozlaşmanın önüne geçmenin 
mücadelesini verdik. Ancak, şu andan 
itibaren, yapıma, inşaya, adeta yeniden 
bir dirilişe ağırlık vermek, bizden sonraki 
nesillerin yıkıma değil, yeniden inşaya, 
büyük bir medeniyet tasavvurunun yeni-
den ihyasına şahit olmalarını tesis etmek 
zorundayız.

Sevgili kardeşlerim…

Yakın tarihte bir büyük mütefekkir (Said-i 
Nursi) şu son derece anlamlı ilkeyi ortaya 
koyuyor: “Güzel gören, güzel düşünür… 
Güzel düşünen, hayatından zevk ve lezzet 
alır…” Evet… Hayat kadar, hayata bakışı-
mız kadar, şehirlerimize bakışımız da işte 
bu güzel sözün ihtiva ettiği anlam üzerinde 
yükselmelidir. Hem vücut gözüyle, hem 
de gönül gözüyle baktığımızda, içimizi 
ferahlatan, ufkumuzu açan, huzurumuzu 
artıran, yaşama aşkımızı, şevkimizi, heye-
canımızı çoğaltan bir çevre inşa etmek en 
önemli hedefimiz olmak zorundadır.

Çocuklarımız sokağa çıktıklarında, ruhla-
rını incitecek en küçük bir çirkinliğe şahit 
olmasınlar. Kadınlar sokağa çıktıklarında, 
güvenlerini zedeleyecek en küçük bir 
olumsuzlukla karşılaşmasınlar. Yaşlıları-
mız sokağa çıktıklarında, en az evlerindeki 
kadar kendilerini huzur içinde hissetsin-
ler. Engelli kardeşlerimiz sokağa çıktıkla-
rında, hiçbir engelle karşılaşmasın, asla 
hüzünlenmesinler.

Bakın, ben bunu defaatle ifade ettim… 
Süleymaniye Camii’nin penceresinden 
dünyaya bakan bir çocuğun tasavvuru ile, 
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bir gecekondunun penceresinden dünyaya 
bakan çocuğun tasavvuru aynı değildir. 
Parklarda, bahçelerde, yeşilliğin içinde, 
güven içinde oynayan bir çocuğun hayat 
algısı ile çamurun, tozun, gürültünün, teh-
likenin içinde büyüyen bir çocuğun hayat 
algısı aynı değildir.

Sokakları, caddeleri, şehirleri dönüştürür-
ken, sadece şekli düzenlemeler yapmıyor, 
aslında insanımızın, özellikle de çocukla-
rımızın tasavvurunu değiştiriyoruz. İşte 
onun için, şehirlerimiz, göze ve gönüllere 
hitap edecek bir kimliğe kavuşmalı, şehir-
lerimizle birlikte tasavvur değişmeli, yani 
bugünden, geleceğin adımları atılmalıdır.

Burada şunun altını özellikle çiziyorum… 
Otomobiller için değil, insanlar için şehir 
tasarlayacağız… Elbette trafik akacak, tra-
fik sorunları çözülecek, yollar, köprüler, tü-
neller inşa edilecek… Elbette raylı sistem-
ler inşa edeceğiz, toplu taşıma sistemini en 
modern anlamda şehirlerimize taşıyacağız. 
Ama otomobiller, motorlu araçlardan ziya-
de, şehirleri, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, 
engelliler için, yani insan için tasarlayaca-
ğız. Otomobillerin kolayca gelip geçeceği 
değil, yayaların kolayca gelip geçeceği; ma-
kinenin değil, insanın merkeze alındığı bir 
şehir tasarımını egemen kılacağız.

Bakın, şu hususun altını çiziyorum… 
Tasavvur, birkaç yılda oluşmaz… Yitik de-
ğerlerimizi öyle birkaç yıl içinde yeniden 
inşa etmenin zorluğunu hepimiz biliyo-
ruz. Ama bugünden tohumları atacağız… 
Bugün artık boy vermiş fidanları şefkatle 
muhafaza edeceğiz. Şehirlerimizde her tür-

lü yıkımı durdurmanın verdiği özgüvenle, 
yeniden bir medeniyet ve tasavvur inşası-
na daha fazla yoğunlaşacağız. Çocukları-
mıza, inşallah, daha yaşanabilir şehirler, 
daha huzurlu bir ülke kadar, bir medeniyet 
mirasını da inşallah emanet etmiş olacağız.

Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, 
çok değerli yol arkadaşlarım…

İstanbul, bir şehir sıfatıyla, o şehrin içinde 
yaşayan insanlarıyla, şehri inşa eden ve 
şehrin inşa ettiği güzel sakinleriyle, her 
zaman bir kutup yıldızı şehir oldu. İstan-
bul, diğer 80 vilayetin özüdür, özetidir. 
İstanbul, İstanbul olduğu kadar, Siirt’tir, 
Mardin’dir, Adana’dır, Samsun, Ankara, 
İzmir, Edirne’dir.

İs t anbul ,  sadece  80  vi layete  deği l , 
Bağdat ’ tan Saraybosna’ya ,  Şam’dan 
Üsküp’e, Beyrut’tan Priştine’ye, Kahire’den 
Londra’ya kadar, ilham kaynağıdır, esin 
kaynağıdır. İstanbul, bizim millet olarak, 
medeniyet tasavvurumuzun nüvesi oldu-
ğu kadar, ülke olarak en büyük değerimiz, 
en büyük hazinemizdir.

Şunu özellikle vurgulamak isterim… İs-
tanbul, nice şehirlere, nice medeniyetlere 
öncülük ettiği kadar, AK Parti’nin ilke ve 
ideallerini, proje ve hedeflerini de şekillen-
dirmiş, bize öncülük etmiş, bize istikamet 
çizmiş bir şehirdir. İstanbul öz, diğer şehir-
ler elbette üvey değildir… Ama İstanbul ne 
kadar iyi olursa, ne kadar bayındır, ne ka-
dar mamur olursa, biliyoruz ki diğer 80 vi-
layet de o kadar bayındır, o kadar mamur, 
o kadar gururlu ve huzurlu olurlar. Şunu 



Recep Tayyip ERDOĞAN

340

unutmayın sevgili kardeşlerim… İstanbul, 
alan bir şehir değil, veren bir şehirdir…

İstanbul’a gelen, kendisini İstanbullu 
görür… İstanbul’a giren, İstanbul’un aşı-
ğı, tutkunu olur. İstanbul, sakinlerinin 
şekillendirdiği değil, sakinleriyle birlikte 
şekillenen, adeta fatihlerini fetheden bir 
şehirdir. Müzik nereden gelirse gelsin, bu-
rada İstanbullu olur. Irklar, inançlar, diller, 
İstanbul’da tek bir kimliğe bürünür, İstan-
bullu olur. Bilim, sanat, estetik, mimari 
İstanbul’da İstanbullu olur. İşte onun için, 
İstanbul almaz, herkese cömertçe zenginli-
ğini, ilhamını verir.

İstanbul’a hizmet etmek, 80 vilayetin ta-
mamına hizmetkar olmaktır. İstanbul’un 
huzuru, refahı, büyümesi; Türkiye’nin de 
huzuru, refahı ve büyümesidir. 80 vila-
yet içinde hiçbiri yoktur ki, İstanbul’da 
izi olmasın, İstanbul’da eseri olmasın, 
İstanbul’da hemşehrisi olmasın…

İşte onun için İstanbul önemlidir… İstan-
bul, herkesin hizmetkar olabileceği, herke-
sin böyle bir şerefe nail olabileceği bir şe-
hir asla değildir. İstanbul alelade bir şehir 
değildir, alelade bir Şehremini’yi kabullen-
mez. İstanbul’un ruhunu, özünü, tarihini, 
kültürünü özümsemeyenler, İstanbul’a 
hizmet etme gururunu yüklenemezler. 
İstanbul’un mezar taşlarından camilerine, 
erguvanlarından lalelerine, çarşılarından 
şadırvanlarına, simitçilerinden bozacıları-
na, poyrazından lodosuna, kedilerinden lü-
ferine kadar, her dem anlattığı tarihi anla-
mayanlar, İstanbul’u da asla anlayamazlar.

İstanbul’u asfalt yollardan ibaret görenler, 
hiçbir şey görmemiştir. İstanbul’u beton-
lardan ibaret görenler, İstanbul’da hiçbir 
şey görmemiştir. Nasıl ki sadece asfalt, 
sadece beton değilse, İstanbul sadece Bo-
ğaz, sadece zengin, sadece elit de değildir. 
İstanbul’a, bu şehrin tarihi ve medeni-
yeti dışında istikamet çizmek isteyenler, 
İstanbul’un ruhuna vakıf olamayanlardır.

İstanbul Türkiye’dir… Topyekûn Türkiye’yi 
kucaklayamayan, topyekûn Türkiye’nin 
hissiyatını anlamayan da İstanbul’u anla-
yamaz, dinleyemez. Allah’a hamdolsun, 
biz İstanbul’u anladığımız için Türkiye’yi, 
Türkiye’yi anladığımız için İstanbul’u anla-
dık. İstanbul’a çok eser, çok hizmet kazan-
dırdık. İstanbul’da sürüp giden tahribatı 
durdurduk, İstanbul’da yeniden dirilişin, 
inşanın, imarın kapılarını araladık.

İstanbul’a çok hizmet etmenin gururu 
içindeyiz; ama İstanbul’a çok hizmet ver-
menin de aşkı, sevdası, heyecanı içindeyiz. 
Başlattığımız nice proje var… İstanbul’da 
başlayacağımız nice proje var… İstanbul’a 
kazandırdıklarımızdan çok daha fazla ka-
zandıracaklarımız var. İnşallah İstanbul’u 
yarınlara, geleceğe hazırlamaya devam 
edecek, İstanbul’u İstanbul olarak, şehir-
lerin annesi olarak muhafaza etmeyi sür-
düreceğiz… İstanbul’dan aldığımız ilhamla 
Türkiye’yi, Türkiye’den aldığımız dua ile 
İstanbul’u büyütmeye devam edeceğiz.

Evet… İstanbul’u, şehirlerin annesi olarak 
en sona bırakıyorum… Önce 20 şehrimi-
zin, ardından İstanbul’umuzun adayını 
sizlere tanıtmaya başlıyorum.
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Sevgili Tekirdağlılar, çok değerli kardeş-
lerim, çok değerli katılımcılar… değerli 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu gü-
zel buluşmayı tertip eden AK Parti Tekir-
dağ İl Teşkilatı’mıza teşekkür ediyorum.

B u g ü n ,  ö ğ l e d e n  ö n c e  K ı r k l a r e l i 
Pınarhisar’da, öğle saatlerinde Kırklareli 
Merkez’de, öğleden sonra ise yine Kırklare-
li Lüleburgaz’da bakanlıklarımızın, valilik 
ve il özel idaremizin, belediyelerimizin, 
Kırklareli Üniversitemizin ve özel sektö-
rümüzün yapımını tamamladıkları hizmet 
ve tesislerin açılışını gerçekleştirdik. Böy-
lece bir gün içinde, Kırklareli genelinde 2 
milyar 696 milyon lira yatırım tutarı olan 
hizmet ve eserlerin resmî açılışını gerçek-
leştirmiş olduk.

Aynı şekilde, yarın burada, Tekirdağ 
Merkez’de ve ilçelerinde toplu açılış tören-
lerimiz olacak. Bir sonraki gün, yani Pazar 
günü, Trakya’mızın bir başka şehrine, 
Edirne’ye gidecek, Edirneli kardeşlerimiz-
le buluşacak, orada da toplu açılışlarımızı 
gerçekleştireceğiz. Açılışını yaptığımız, 
yapacağımız tüm bu eser ve hizmetlerin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar-

da emeği geçen herkese, Kırklareli adına, 
Tekirdağ adına, Edirne adına, şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne; aynı anda 
hem birbirinin lokomotifi, hem de vagonu 
olan şehirler… Bu illerimizin birinde eko-
nomi ayağa kalktığı zaman, bu, tabiatıyla 
diğerini de etkiliyor, diğerinin de ekono-
misinin ayağa kalkmasına, büyümesine 
vesile oluyor. Aynı şekilde, bu illerimizin 
birinde sıkıntı olduğu zaman, bu, maale-
sef, diğer illerimizi de olumsuz etkiliyor…

Onun için, biz bu üç ilimizi, aynı pota için-
de görüyor, öyle değerlendiriyoruz. İnanı-
yorum ki Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’ye 
yatırımlar arttıkça, Trakya cazibesini çok 
daha arttıracak, çok daha gelişmiş bir mer-
kez haline gelecektir.

11 yıllık süreçte, bu şuurla, bu anlayış-
la Trakya’nın tamamına; Kırklareli’ne, 
Tekirdağ’a, Edirne’ye çok büyük yatırım-
lar yaptık, çok önemli hizmetler, eserler 
kazandırdık. Eğitimden sağlığa, adaletten 
emniyete, ulaşımdan toplu konuta kadar, 
barajlardan tarım ve hayvancılığa kadar 
pek çok alanda Trakya’yı destekledik, 

AK Parti Teşkilatı ile Yemek

Tekirdağ | 6 Aralık 2013
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Trakya’nın gelişimine, büyümesine, kal-
kınmasına önem verdik. Ancak, biz, hü-
kümet eliyle yaptıklarımızı yeterli görmü-
yoruz. İstiyoruz ki Edirne’ye, Tekirdağ’a, 
Kırklareli’ne; yani Trakya’nın tamamına 
mahalli bazda, yerel yönetim noktasında 
da hizmet edelim. 

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

2004 yılında, AK Partili Belediye yöneti-
minde Tekirdağ önemli hizmetlere kavuş-
tu. Yereldeki imkanların yanı sıra, 11 yıl bo-
yunca yaptığımız yatırımlarla, Tekirdağ’ın 
potansiyelini işledik, çok önemli projeleri 
gerçekleştirdik. En son, Tekirdağ’ı Büyük-
şehir Belediyesi statüsüne kavuşturduk ve 
artık Tekirdağ’da yeni bir süreci başlattık.

Şimdi Tekirdağ’ın, kendi potansiyeli, 
Hükümet yatırımları, buna ek olarak 
Büyükşehirde vizyon sahibi bir belediye 
başkanıyla, kabuğunu kırması, geleceğe 
emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Bili-
yorsunuz, dün Tekirdağ Belediye Başkan 
adayımızı açıkladık… Bu vesileyle, bura-
dan, Mustafa Yel kardeşimi tebrik ediyor 
ve kendisine başarılar diliyorum. Mustafa 
Yel kardeşim, inşallah, yerel yönetim 
noktasında Tekirdağ için hangi projeleri 
yaptığımızı, Tekirdağ’a hangi eserleri, 
hangi hizmetleri kazandıracağımızı, kam-
panya süresince anlatacak… Tekirdağ’ın 
potansiyelini açığa çıkarmak, daha hızlı 
şekilde kalkındırmak için oluşturacağımız 
vizyonu tüm Tekirdağlı kardeşlerime ulaş-
tıracak.

Şunu iftiharla belirtmek isterim: AK Parti, 
belediyecilik konusunda, mahalli yönetim 
konusunda tartışmasız lider durumdadır. 
Bizler, AK Parti olarak, belediyecilikte çı-
tayı çok yükseğe taşıdık… AK Parti, yerel 
yönetimlerde artık bir marka haline geldi. 
AK Partili belediyeler ile diğer belediye-
ler arasındaki fark ortada. İstanbul, artık 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın cazibe 
merkezi haline geldi… Ankara, aynı şe-
kilde, şehircilik noktasında, dünyanın en 
itibarlı ödüllerini alıyor.

Kayseri, Konya, Gaziantep, Bursa AK Parti-
li belediyelerin elinde, şehircilik noktasın-
da adeta uçuşa geçti. Büyükşehirlerimizde, 
var olduğumuz, çalıştığımız her ilde, ilçe-
de, beldede, çok önemli işler yaptık, çok 
önemli eserler inşa ettik. CHP’li, MHP’li, 
BDP’li belediyelere bakıyorsunuz, hizmet 
namına, eser namına, yatırım namına hiç-
bir şey yok… Her birinden bir yolsuzluk hi-
kayesi çıkıyor. Her birinden bir başarısızlık 
öyküsü çıkıyor. Bu yüzden, hizmet siyaseti 
yerine, kimlik siyasetini, istismar siyase-
tini benimsiyorlar. Bu yüzden ideolojiye, 
hamasete sığınıyorlar.

Tabii, bütün bunlar bizim için bir mazeret 
olamaz, olmamalı da… Onlar, elbette bizi 
karalayacak, bize çamur atacak, yalan do-
lanla, iftiralarla halkımızın gözünde bizi 
küçük düşürmek isteyeceklerdir. Ama biz 
bununla da başa çıkacağız, bunun da üste-
sinden geleceğiz.

Kendimizi çok daha iyi ifade edecek, 
çok daha yoğun bir şekilde anlatacağız. 
Türkiye’nin dört bir yanında başlattığımız 
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değişim ve dönüşümü, inşallah, Tekirdağ’a 
da, Tekirdağ ile birlikte, Trakya’nın tama-
mına da ulaştıracağız. Bunun için çok daha 
fazla çalışmamız, çok daha fazla gayret et-
memiz, çok daha fazla koşturmamız lazım.

Zengin yoksul ayırt  etmeden ,  gece -
kondu-plaza ayırt etmeden her haneye 
gitmemiz, herkesin kapısını çalmamız, 
herkese misafir olmamız, herkesle selam-
laşmamız lazım. Bir kere de değil… İki 
kere, üç kere, dört kere… Bu hareket, bu şe-
kilde, fedakârca çalışarak, milletle el ele tu-
tuşarak, milletin desteğini arkasına alarak 
bu başarıları elde etti, bu seviyelere geldi. 

Şunu bir kere asla unutmayın, asla aklınız-
dan çıkarmayın: Biz, milletimiz bize oy ver-
miyor diye onlara sırtımızı dönecek değiliz. 
Bugüne kadar asla böyle bir şey yapmadık, 
yapmayacağız da… Millete sırtını dönmek, 
millete küsmek, kendisine oy vermeyene 
aptal demek, bidon kafa demek, göbeğini 
kaşıyan adam demek muhalefetin siyase-
ti… Biz bir gönül hareketiyiz. Biz, gönülleri 
kazanıncaya, gönülleri fethedinceye kadar 
bu yolda yürüyeceğiz.

Biz, bu ülkede yaşayan, bu ülkeye aidiyet 
bağı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin ge-
lişmesini, büyümesini, kalkınmasını iste-
yen herkesle gönül bağı kurabiliriz. Bizim 
Anadolu’yla da, Trakya’yla da aramızda 
özel bir bağ var. Bizim, 7 coğrafi bölgeyle 
de aramızda özel bağlar var. Çünkü AK Par-
ti sadece bir bölgenin partisi değildir. AK 
Parti sadece bir zümrenin partisi değildir. 
AK Parti bir etnik kimliğin, bir ideolojinin, 
dar bir siyasi anlayışın partisi de değildir.

Biz, AK Parti olarak, 76 milyon insanımı-
zın tamamına sesleniyor, tamamına hitap 
ediyor, tamamına kucak açıyoruz. Çünkü 
biz Türkiye partisiyiz. Hiç kimsenin yaşam 
tarzıyla derdimiz yok… Hiç kimsenin gi-
yim kuşamıyla derdimiz yok. Hiç kimsenin 
etnik kimliğiyle, diliyle, diniyle, mezhebiy-
le bir derdimiz yok. Olmadı, olmayacak 
da… Herkese eşit mesafedeyiz, herkese 
adaletle yaklaşıyoruz, her kesimin sorun-
larıyla ilgileniyor, herkesin refahı, huzuru, 
emniyeti için mücadele veriyoruz.

Biz, oy için değil, rakamlar için, istatistik-
ler için, oranlar için değil; milletin tama-
mına hizmet için buralardayız. Dolayısıyla 
çok çalışacağız… Çok çabalayacağız… Çok 
gayret sarf edeceğiz... İnşallah bu çabala-
rımız sayesinde Tekirdağ’ı tekrar, yerel 
yönetimler noktasında hizmet kervanına 
ekleyeceğiz.

Ben, Tekirdağ İl Teşkilatı’mızın bunu başa-
racağına yürekten inanıyorum. Bu düşün-
celerle, hepinizi bir kez daha en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, şimdiden yolunuz 
açık olsun diyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arka-
daşlarım, sevgili İzmirliler, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, İzmir’de-
ki tüm vatandaşlarımıza, İzmir ve ilçele-
rindeki tüm kardeşlerimize selamlarımı 
sevgilerimi yolluyorum. AK Parti İzmir İl 
Teşkilatı’nı, İzmirli bakanımızı, milletvekil-
lerimizi, İl Yönetimi’ni, ilçe yönetimlerini, 
Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerimizi, 

Kadın ve Gençlik Kollarımızı, mahalle tem-
silcilerini, sandık müşahitlerimizi özellikle 
selamlıyorum.

Tarih boyunca İzmir’e hizmet etmiş kah-
ramanlarımızı bugün burada özellikle 
rahmetle minnetle yad ediyorum. Çaka 
Bey, Umur Bey, İzmir’de ilk kurşunu atan 
Gazeteci Hasan Tahsin, merhum Adnan 
Menderes başta olmak üzere, İzmir’in tüm 
yiğitlerine, efelerine, İzmir’in tüm şehit ve 
gazilerine Rabbimden rahmet niyaz ediyo-

Aday Açıklama Toplantısı

İzmir | 13 Aralık 2013
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rum. Selanik’ten göçüp İzmir’e yerleşen ve 
burada hayata veda eden, burada metfun 
olan Gazi Mustafa Kemal’in merhume an-
nesi Zübeyde Hanım’ı rahmetle ve hürmetle 
anıyorum.

Evet… Bugün burada, İzmir’le birlikte 11 
ilimizin daha adayını açıklıyoruz. Aydın’ı, 
Aydınlı kardeşlerimi buradan selamlı-
yorum. Denizli’ye buradan selamlarımı 
iletiyorum. Manisa’ya, Uşak’a, Kars’a, 
Tunceli’ye, Burdur’a, Isparta’ya, Kilis’e, 
Karaman’a, Osmaniye’ye selamlarımı, sevgi-
lerimi gönderiyorum. Bugün itibariyle artık 
80 vilayetimizin adayını açıklamış olacağız. 
Geriye sadece Antalya kalıyor… Cumartesi 
de Antalya’yı açıklıyor, 81 ilimizi açıklamış 
şekilde artık 30 Mart’a doğru emin adımlar-
la ilerliyoruz.

Sevgili kardeşlerim, AK Parti Teşkilatının 
çok değerli mensupları, değerli yol arkadaş-
larım…

Evet… Bugün İzmir’de bir milat yaşıyoruz. 
Bugün, İzmir’in talihini değiştirecek bir sü-
recin ilk adımını atıyoruz. İzmir’i, tarihteki 
o güzel günlerine, o şanlı, o capcanlı gün-
lerine yeniden kavuşturacak, İzmir’i ayağa 
kaldıracak, İzmir’i yeniden bir dünya mar-
kası haline getirecek süreci bugün, burada 
başlatıyoruz. Bu yeni sürecin, şimdiden 
İzmir’e, İzmirlilere, tüm Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum.

İzmir, tarihi boyunca, Ege’nin ve Akdeniz’in 
incisi bir şehir oldu. İzmir, stratejik konu-
muyla, merkezi konumuyla, çalışkan, yiğit, 
mert insanlarıyla, her zaman bu coğrafya-

nın parlayan yıldızı oldu. İzmir, maalesef, 
tarihinde zaman zaman fetret dönemleri 
yaşadı. İzmir, Moğol istilasına, Haçlı seferle-
rine maruz kaldı. İzmir, Osmanlı’nın fetret 
döneminde fetreti yaşadı. Defalarca yangın-
lara, yıkımlara, isyanlara maruz kaldı.

İzmir, 1919’da, tarihinin en acı işgallerin-
den birini yaşadı; ancak şanlı bir direniş 
sergiledi, 9 Eylül 1922’de şanlı bir istiklale 
kavuştu. İzmir, Cumhuriyet tarihimizde, de-
mokrasi tarihimizde her zaman müstesna 
bir yere sahip oldu. Burada şunu özellikle 
vurgulamak istiyorum… İzmir, yakın tari-
himizde, Tek Parti CHP Yönetimine karşı, 
en anlamlı, en dokunaklı, Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek itirazları dile getirmiş bir şe-
hirdir. İzmir, baskıya, zulme, dayatmalara 
boyun eğmemiş, her zaman demokrasiden, 
her zaman özgürlüklerden yana olmuş bir 
şehirdir.

Burada, İzmir’le ilgili şu tarihî hatırlatmayı 
bir kez daha yapmak durumundayım… 
Bakınız… Tarih, 12 Ağustos 1930… Gazi 
Mustafa Kemal, demokrasi tarihimiz açı-
sından son derece önemli bir adım atıyor… 
Tek partili sistemin mahzurlarını görüyor, 
ikinci bir parti kurulması, bir muhalefetin 
oluşması için adım atıyor. Fethi Okyar’ı ça-
ğırıyor, bir parti kurmasını istiyor, CHP’nin 
karşısına çıkmasını, CHP’yi eleştirmesini, 
demokrasinin gereği olarak muhalefet yap-
masını istiyor.

Fethi Okyar, bizzat Gazi Mustafa Kemal’in 
talimat ve teşvikiyle, Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nı kuruyor. Halk buna müthiş dere-
cede seviniyor. CHP’nin baskılarından, zul-
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münden, keyfi kararlarından bıkmış olan 
Halk, bu yeni partiyle birlikte umutlanıyor. 
Bu yeni partinin kuruluşundan, sadece 22 
gün sonra, Fethi Bey İzmir’e geliyor.

Dikkatinizi çekiyorum… Sadece 22 gün-
lük bir parti… Parti’nin ismini kimse 
bilmiyor… Partinin genel başkanını hiç 
kimse tanımıyor. Ancak, Halk, CHP’den 
o kadar bıkmış, o kadar rahatsız olmuş, 
o kadar illallah etmiş ki, 22 günlük bir 
partiyi kelimenin tam anlamıyla bağrına 
basıyor. İzmir, Fethi Bey’in ziyaretiyle 
tarihî bir gün yaşıyor. Bütün İzmir halkı 
rıhtıma akın ediyor. İzmir, adeta kurtarı-
cısını bekliyor.

İzmir, CHP zulmüne dur diyecek, CHP’yi 
frenleyecek, CHP’den artık hesap sora-
cak bir lideri karşılamaya hazırlanıyor. 
Sevinçten, heyecandan, umuttan, İzmir 
Rıhtımı’nda izdiham yaşanıyor. Bir gaze-
te, Fethi Bey’in İzmir’de nasıl karşılandı-
ğını şu satırlarla aktarıyor:

“Millet, Fethi Beye sarılıyordu. Birçokları 
ağlıyordu. İzmir rıhtımında, vatandaşın 
sevgi gösterilerinde, Fethi Beyin ceketi 
yırtıldı. Bu esnada denize düşenler, ezi-
lenler, çiğnenenler oldu. Davullar, zurna-
lar çalıyordu…”

Evet… İzmir’de bayram yaşanıyordu. İz-
mir, demokrasiye susamışlığın göstergesi 
olarak, yeni partiyi, yeni lideri umutla 
kucaklıyordu. Ama hem İzmir’deki, hem 
Türkiye’deki bu heyecandan, bu umut 
atmosferinden rahatsız olanlar da vardı. 
Cumhuriyet Halk Partisi, başına gelecek-

leri bildiği için, Gazi Mustafa Kemal’in 
kurdurduğu bu partiden rahatsızdı.

İzmir’de, dönemin Hükümeti, Fethi Bey’e 
çok büyük zorluklar çıkardı. Yeni kurulan 
partinin milletle kucaklaşmaması, milletle 
hasret gidermemesi için dönemin iktidarı 
çok büyük eziyetler yaptı. Gazi Mustafa 
Kemal’in araya girmesine rağmen, bu 
partinin faaliyetlerinin güvenliğinin sağ-
lanmasını emretmesine rağmen, İzmir’de 
güvenlik sağlanmadı, hatta kalabalığa ateş 
açıldı ve 12 yaşında masum bir çocuk öl-
dürüldü.

Ay-yıldızlı bayrağa sarılmış, o 12 yaşın-
daki çocuğu aldılar, Fethi Bey’in önüne 
götürdüler ve “İşte ilk kurbanımız” dediler. 
İzmir özgürlük istiyordu. İzmir demok-
rasi istiyordu. İzmir, artık Tek Parti CHP 
zulmünden kurtulmak istiyordu. Bunun 
için İzmirli canını dahi vermeye hazırdı. 
İşte bu özgürlük taleplerini, bu demokrasi 
taleplerini bastırdılar. Kurulduktan sadece 
3 ay sonra, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı 
kapatılmasına yol açtılar.

1950 yı l ına  kadar,  20 yı l  boyunca , 
Türkiye’den, milletten, İzmir’den demok-
rasiyi esirgediler. 1950’de, demokrasinin 
güneşi bir kez daha Ege’den, bu bölgeden 
doğdu. Aydın’da doğan, nüfus cüzdanında 
doğum yeri İzmir yazan merhum Adnan 
Menderes, buradan yola çıkarak, yarım 
kalan işi tamamladı. İzmirli, Aydınlı, Egeli 
Adnan Menderes, Türkiye’yi demokrasiyle 
buluşturdu, on yıllardır hasret çeken mille-
ti eserle, hizmetle, özgürlükle buluşturdu.
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Merhum Menderes, “Yeter” dedi… “Ye-
ter, söz milletindir” dedi… Evet… İzmir, 
CHP’den çok çekti… İzmir, CHP’nin ağır 
zulmünü yaşadı. İzmir, CHP’nin becerik-
sizliğine, yolsuzluklarına, usulsüzlükle-
rine çok uzun yıllar sabretti, tahammül 
etti.

İşte İzmir, şimdi yeniden “Yeter” diyor… 
İzmir bu sefer, AK Parti’nin, “Yeter, söz 
de karar da milletindir” haykırışına 
ortak oluyor. İzmir, inşallah, fetret dö-
nemini artık geride bırakıyor, tarihteki 
o asil makamına, Ege ve Akdeniz’deki o 
müstesna konumuna yeniden kavuşuyor.

Sevgili kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

İzmir, her yönüyle bir dünya şehridir. 
İzmir, sanayi şehridir, ticaret şehridir, 
turizm şehridir. İzmir, Batılı bir şehirdir, 
yüzü Batı’ya dönük bir şehirdir. İzmir, 
iddiaları olan, hedefleri olan, potansiye-
li olan bir şehirdir. Tıpkı İstanbul gibi, 
tıpkı Antalya gibi, İzmir, tüm dünyada 
marka olmayı hak eden, tüm dünyada 
tanınmayı hak eden bir vizyon şehridir.

İzmir,  Barselona’nın ,  Marsi lya’nın , 
Roma’nın, Atina’nın gerisinde kalmayı 
hak etmeyen; ismi, bu şehirlerin yanın-
da, bu şehirlerle anılmayı, bu şehirlerin 
üzerinde anılmayı ziyadesiyle hak eden 
bir şehirdir. Dünyada, şehir etrafına sur-
lar inşa etme dönemi artık geride kalmış-
tır. İçine kapanan, dünyaya kendisini ka-
patan, kendi yağıyla kavrulmaya çalışan 
şehirler dönemi artık geride kalmıştır.

Bu şehirler, yüzyıllar önce tarihe karışmış, 
yüzyıllar önce surlar yıkılmıştır. 21’inci 
yüzyılda, Ege’de, etrafında görünmez surlar 
olan, kendisini içe kapatan, sanal tehditler 
üretip sürekli korkuyla yaşayan bir şehir 
tahayyül dahi edilemez. Vizyonu olmayan, 
planı, projesi olmayan, ufku ve hedefleri 
olmayan idareciler elinde, İzmir, dünyanın 
gözü önünde sönüp gidemez, parlaklığını 
yitiremez.

İzmir’in vizyona ihtiyacı var. İzmir’in, bü-
yük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya, 
büyük hedefler belirleyip o hedeflere doğ-
ru atılım yapmaya ihtiyacı var. Burada şu 
hususun altını özellikle çiziyorum… Bir 
şehrin, sosyal dokusunu, kültürünü, gele-
neklerini, özellikle de yaşam tarzını, siyaset 
ya da siyasetçiler değil; o şehrin bizzat ken-
disi belirler.

İzmir’in talihini ve tarihini şekillendire-
cek olan, sadece İzmirlilerdir. Siyasetin ve 
siyasetçinin görevi hizmet etmektir. Siya-
set, siyasetçi, belediye başkanı, imkanlar 
oluşturan, fırsatları değerlendiren, alt yapı 
yatırımları yapan, kapıları açan, yolları açık 
tutan, zemini hazırlayan unsurdur.

İzmir’in yaşam tarzına hiç kimse karışmaz 
ve karışamaz. İstanbul’un yaşam tarzına 
karışmadık; Türkiye’de hiçbir vilayetin 
yaşam tarzına karışmadık; İzmir’in yaşam 
tarzına karışmayız, buna karışılmasına da 
göz yummayız.

Yaşam tarzlarına karışmak, tek parti zihni-
yetinin siyasetidir. Yaşam tarzlarına karış-
mak; korku siyaseti, tehdit siyaseti üreten-
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lerin işidir. Biz özgürlüklerden yanayız. 11 
yıl boyunca hep özgürlüklerden yana olduk, 
özgürlükleri genişlettik, başkasının özgür-
lük alanına müdahale olmadıkça özgürlük-
leri en güçlü şekilde savunduk.

Biz, 76 milyona tek millet nazarıyla baktık 
ve öyle bakmaya devam edeceğiz. Bizim 
nazarımızda, milletin her bir ferdi eşittir. 
Hiç kimseye imtiyaz sağlanmasına izin 
vermeyiz; hiç kimsenin de, dilinden, etnik 
kökeninden, inancından, değerlerinden, 
yaşam tarzından dolayı horlanmasına mü-
saade etmeyiz.

Şurada, Çanakkale’de yatan şehitlerimiz, 
bizim millet mührümüzü bu toprakla-
ra vurmuş kahramanlardır. Sakarya’da, 
Dumlupınar’da, İzmir Şehitliğinde yatan 
şehitlerimiz, bizim millet manifestomuzu 
yazan yiğitlerdir. Cumhuriyet, hepimizin 
ortak cumhuriyetidir. Bayrak, hepimizin 
ortak bayrağıdır. Devlet, hepimizin devleti, 
vatan hepimizin vatanıdır.

Şehitlerimiz nasıl ki aynı toprakta, aynı ka-
birde yatıyorsa, bizler de onların evlatları 
olarak bir olacak, beraber olacak, birlikte 
Türkiye olacağız. Milletin fertleri arasına 
husumet, nifak, fitne sokmaya çalışanlara 
imkan tanımayacağız. Doğu-Batı ayrımı 
yapanlara, Kuzey-Güney ayrımı yapanlara 
fırsat vermeyeceğiz. 11 yıldır Türkiye’yi 
kardeşlik üzere büyüttük, kardeşlikle, daya-
nışmayla, kucaklaşmayla hep birlikte büyü-
meye devam edeceğiz.

Biz, İzmir’in, büyük Türkiye vizyonun-
dan daha fazla uzak kalmasını istemiyo-

ruz. İzmir’in daha fazla içe kapanmasını, 
Türkiye’nin ilerleyişinden, dünyanın değişi-
minden geri kalmasını istemiyoruz. Bakın, 
11 yıl içinde, İzmir’e 20.5 milyar liralık 
yatırım ve destek sağladık. Ulaştırma-Ha-
berleşme alanında 4 milyar lira, Orman ve 
Su İşleri alanında 2 milyar lira, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık alanında 1.7 milyar lira, 
eğitimde 1.6 milyar lira, TOKİ 1 milyar lira, 
sağlıkta 841 milyon lira… Liste bu şekilde 
uzayıp gidiyor.

Dile kolay… Toplamda 20.5 milyar liralık 
hizmet, eser ve yatırım 11 yıllık AK Parti ik-
tidarları döneminde İzmir’le buluştu. 2011 
seçimlerinde, İzmir için 35 büyük proje 
duyurduk. Devam eden projelere hız ver-
dik, yeni projeleri başlattık. Egeray, Aliağa-
Cumaovası Projesini 2011’de hizmete açtık.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projemiz 
devam ediyor. İzmit Körfezi üzerinde dün-
yanın en uzun köprülerinden biri hızla 
yükseliyor. Konak Tüneli’nin temelini attık, 
2014’te inşallah tamamlıyoruz. Ankara 
İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ilk adı-
mı atıldı, Polatlı-Afyonkarahisar arasının 
yapımına başlandı. İzmir içinde banliyö 
sistemini geliştiriyoruz. İZBAN’ı, 2016 yılı 
itibariyle, Kuzeyde Bergama, Güneyde Tor-
balı ve Selçuk’a kadar uzatıyoruz.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın 10’uncu 
büyük limanı olacak Çandarlı Limanı’nın 
inşaatı devam ediyor. Bunun gibi 35 proje-
mizle İzmir’in çehresi değişiyor, İzmir öz-
lediği, arzuladığı, hasretini çektiği konuma 
doğru ilerliyor. İnşallah, 30 Mart’tan sonra 
İzmir yerel anlamda da vizyona kavuşacak 
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ve bu yatırımlar çok daha hızlı şekilde iler-
leyecek. 

Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim...

Millet ve milliyetçilik, hiç kimsenin ipoteği 
altında değildir. Cumhuriyet ve cumhuri-
yetçilik, hiç kimsenin tapulu malı değildir. 
Milliyetçilik de, cumhuriyetçilik de, ancak 
insanın ülkesi için, milleti için, geleceği 
için hizmet ve eser üretmesiyle somut hale 
gelir.

Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik, Türkiye’yi 
içine kapatmak, Türkiye’yi şikayet etmek, 
Türkiye’nin dünyadaki itibarını zedelemek 
değil, Türkiye’yi büyütmektir, Türkiye’nin 
itibarına itibar katmaktır. Türkiye, AK 
Parti iktidarları döneminde, 11 yıl içinde, 
millî gelirini 3 kattan fazla artırdı; 230 
milyar dolardan aldı, 786 milyar dolara 
çıkardı.

Dünyanın en güçlü ekonomileri daralır-
ken, yüzde 1. yüzde 2 ancak büyüyebilir-
ken, Türkiye ekonomisi, 3’üncü çeyrekte 
yüzde 4.4 büyüdü. Bu yılın ilk 9 ayındaki 
büyüme hızı yüzde 4 oldu. Türkiye, Ulus-
lararası Para Fonu’ndan sürekli yüksek 
faizle borç alırken, bu borcun altında ezi-
lirken, 11 yıl önce 23.5 milyar dolar ola-
rak aldığımız borcu biz tamamen ödedik, 
14 Mayıs’ta bu defteri kapattık. Şu anda, 
IMF’ye kredi açmış bir ülkeyiz. Eğer IMF 
isterse, 5 milyar dolar borç verebilecek ko-
numda bir ülkeyiz.

Bakın, dün Cumhuriyet tarihimizin yeni 
bir rekorunu elde ettik. Merkez Bankamı-

zın, millî bankamızın rezervini biz 27.5 
milyar dolar olarak devralmıştık. Dün 
itibariyle, Merkez Bankamızın döviz re-
zervi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 
seviyesine çıktı: 135 milyar 637 milyon 
dolara ulaştı. Savunma sanayiinde Türkiye 
dünyada dikkatleri üzerine toplayan bir 
ülke oldu.

11 yıl içinde, 2 savaş gemisini bitirdik ve 
denizlerimize uğurladık. Kendi imkanla-
rımızla, kendi mühendislerimizle, işçileri-
mizle, kendi tersanelerimizde, kendi savaş 
gemilerimizi üretir hale geldik. Türkiye, şu 
anda, dünyada, kendi savaş gemilerini üre-
tebilen 10 ülkeden biri. 2 uydu tasarladık, 
inşa ettik, uydularımızı uzaya gönderdik. 
Kendi tankımızı, piyade tüfeklerimizi, in-
sansız hava araçlarımızı, roketlerimizi, he-
likopterlerimizi imal eden bir ülke olduk.

İnşallah, kendi savaş uçaklarını yapabilen, 
kendi uydularını kendisi fırlatabilen bir 
ülke olma yolunda emin adımlarla ilerli-
yoruz. Dünyanın her yerinde, aktif dış po-
litikamızla, yardım kuruluşlarımızla, yatı-
rımlarımızla, mazluma el uzatan, Hakk’ın 
yanında yer alan dik duruşumuzla varlık 
gösteriyoruz.

Makedonya’da, Kocacık Köyü’nde, Gazi 
Mustafa Kemal’in Babası Ali Rıza Bey’in 
evini biz bulduk, o evi yeni baştan inşa et-
tik ve ziyarete açtık. Manastır’da Gazi’nin 
okuduğu Manastır İdadisi’ni biz restore 
ettik. İstiklal şarimiz Mehmet Akif ’in 
dedesinin köyünü bulduk, yaptırdığı ca-
miyi bulduk, yeniden ayağa kaldırdık. 
Moğolistan’da ilk Türk anıtlarını bulduk, 
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yolunu yaptık, müzesini yaptık, dünya mi-
rasına biz kazandırdık.

Amerika’da Kızılderili kabilelerine de biz 
ulaşıyoruz, Somali’de mazlumlara da biz 
ulaşıyoruz. Filistin’in yanında da, Mısır’ın 
yanında da, Suriye mazlumlarının yanın-
da da biz varız. Moğolistan’daki Dukha 
Türklerinin, Etiyopya’da Harar Türkleri-
nin yanında biz varız.

İçeride ekonomiyi büyütürken, demok-
rasiyi, özgürlükleri büyütürken, dünya-
da da Türkiye’nin itibarını büyütüyor, 
Türkiye’nin saygınlığına saygınlık katıyo-
ruz. Biz, 23 Nisan 1920’deki o heyecana, 
o umuda inanmış, Türkiye’yi o ruhla, o 
özle büyüten, Türkiye’yi aslıyla, özüyle, 
tarihiyle ve ecdadıyla buluşturan bir hü-
kümetiz.

Biz milliyetçiliğin sloganını atmayız, ge-
reğini yerine getiririz. Biz cumhuriyetçi-
liğin sloganını atmayız, gereği neyse onu 
yaparız. Biz, İzmir’de Türk bayrağının 
istismarını yapan, ama Hakkari’ye gidip 
Türk bayrağını saklayanlardan değil, 780 
bin kilometrede bayrağın ve şehitlerin 
yüceliğini en güçlü şekilde savunan bir 
partiyiz.

Şimdi, İzmir Teşkilatımdan, diğer tüm 
illerimizin teşkilatından ben bir şey rica 
ediyorum… Bütün AK Parti Teşkilatı’nın 
tüm mensuplarından bir ricam var… 
Milletvekillerimizden, belediye başkan-
larımızdan, il genel ve belediye meclis 
üyelerimizden bir arzum var. Şu an görev 
yapan arkadaşlarımızdan, adaylarımız-

dan, aday adaylarımızdan bir ricam var. 
Sevgili gençler, özellikle sizlerden, değerli 
hanımlar özellikle sizlerden bir ricam var.

Türkiye genelinde, her eve, her haneye, her 
bir ferde ulaşmak durumundayız. Herkese 
gerçekleri anlatmak zorundayız. Girilmedik 
sokak, cadde kalmamalı. Türkiye’yi, devle-
tiyle, milletiyle, bayrağıyla, pasaportuyla, 
Türk Lirası’yla kimin büyüttüğünü, kimin 
yücelttiğini, kimin de sadece slogan attığını 
Türkiye bir kez de bizden dinlemeli.

Hiçbir tehditten korkmayacaksınız. Çirkin 
muamele edilse bile vazgeçmeyeceksiniz. 
Siz, nezaketten asla taviz vermeyeceksiniz. 
Baskıya, şiddete, istismara geçit vermeye-
ceksiniz. Siz, Türkiye’yi bir bütün olarak ku-
caklayacaksınız. Hiçbir AK Partilinin, başını 
öne eğmesini, geri adım atmasını, rehavet 
içinde olmasını, heyecanını kaybetmesini 
arzulamıyor, istemiyorum.

Türkiye’ye bu kadar büyük hizmetler 
yapmış bir partinin mensupları olarak, 
özgüven içinde çalışmanızı sizlerden rica 
ediyorum. Türkiye sizlerden hizmet bekli-
yor. Şehirlerimiz sizlerden hizmet bekliyor. 
Özellikle İzmir, kabuğunu kırmak, yeniden 
Ege’nin incisi, yeniden Akdeniz’in parlayan 
yıldızı olmak için sizden mücadele bekliyor.

Teşkilatıma yürekten inanıyor ve güveniyo-
rum. Şimdiden yolunuz açık, bahtınız açık 
olsun diyorum.
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Sevgili Antalyalılar, AK Parti Antalya İl 
Teşkilatımızın değerli mensupları, çok 
değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, tüm 
Antalya’ya, Antalyalı tüm kardeşlerimize 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. AK 
Parti Antalya İl Teşkilatımızı, Bakan, Genel 
Başkan Yardımcısı, Milletvekili, İl Başkanı, 
İlçe Başkanlarımızı, yönetimlerini, Bele-

diye Başkanlarımızı, Belediye ve İl Genel 
Meclisi Üyelerimizi, Mahalle, köy, sandık 
müşahitlerimizi de yürekten selamlıyo-
rum.

Evet… Antalya’da bir kez daha tarihî günler 
yaşıyoruz… Antalya’da yeni bir dönemin 
kapılarını bugün aralıyoruz. Dün, İzmir’de 
açıkladığımız 12 İl Belediye Başkanı ada-
yımızla birlikte, sayı 80’e ulaştı. Geriye 
sadece 1 ilimiz, Antalya kaldı. Bugün de 
Antalya adayımızı açıklıyor, 81 vilayetin 

Aday Açıklama Toplantısı

Antalya | 14 Aralık 2013
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aday tanıtımlarını böylece tamamlamış 
oluyoruz.

Antalya’da sadece adayımızı açıklamıyo-
ruz. Antalya’da bugün açılışlar yaptık. Bu 
gece burada misafiriz, inşallah yarın da 
açılışlara devam edeceğiz. Öğlen geldik, 
Antalya Gazipaşa Havalimanı’nı resmen 
hizmete açtık. Oradan Manavgat’a geçtik, 
orada tamamladığımız 21 kalem yatırımı, 
68 milyon lira tutarındaki eseri resmî ola-
rak hizmete açtık.

Yarın, Antalya Merkez’de, Merkez ilçe ve 
diğer ilçelerimizde tamamladığımız 75 
kalemden oluşan, 678 milyon liralık yatı-
rımın resmî açılışını yapacağız. Oradan ge-
çiyoruz Korkuteli’ne… Korkuteli’nde, 178 
milyon liralık 11 yatırımı hizmete alıyoruz. 
Oradan geçiyoruz Finike’ye… Finike’de, 12 
milyon liralık 5 eser ve hizmeti resmî ola-
rak açıyoruz.

Evet… Antalya’da, 2 gün boyunca, 1 milyar 
211 milyon liralık eser, hizmet ve yatırımın 
açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bütün bu 
eser, hizmet ve yatırımların Antalya’ya 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli Antalyalı-
lar…

Antalya, 11 yıllık Hükümetlerimiz döne-
minde bizim adeta gözbebeğimiz oldu. 
11 yıl boyunca Antalya’ya çok büyük hiz-
metler, çok büyük eserler kazandırdık. 
Antalya’yı bir dünya markası yapmak için 
prestij projeler hayata geçirdik. Antalya’yı 

sadece Türkiye’de değil, dünyada farklı 
bir noktaya taşımanın mücadelesi içinde 
olduk.

Antalya’ya, 11 yıllık süreçte yaptığımız 
yatırımların toplam tutarı 13 milyar lira. 
Ulaştırma ve Haberleşme için 2.5 milyar 
liralık yatırım yaptık. Eğitim için 1.5 mil-
yar lira sarf ettik. Orman ve Su İşlerinde 
920 milyon liralık eser ürettik. Enerjide 
745 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 
Adalette 205 milyon lira, toplu konutta 
500 milyon lira, sağlıkta 390 milyon lira 
tutarında yatırım yaptık.

Evet… Dile kolay… 13 milyar liralık, yani 
eski parayla 13 katrilyon liralık eser, hiz-
met ve yatırımı Antalya ile buluşturduk. 
Antalya’da 66 bin 518 derslik yaptık, 2 
yeni üniversite kurduk. Yeni hastanelerle, 
sağlık tesisleriyle, ambulanslarla, sağlık 
personeli sayısıyla, Antalya’yı turizmin ol-
duğu kadar sağlığın da merkezi yaptık.

Yılda 3 milyon turist çekebilen Antalya, bu 
yıl Kasım ayı sonu itibariyle 11 milyon 400 
bin turisti ağırlar hale geldi. Bir havalima-
nı yetmedi, işte bugün resmî açılışını yap-
tığımız Gazipaşa Havalimanı’nı hizmete al-
dık. 295 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 
Antalya’yı doğalgazla tanıştırdık. Tarımda, 
sanayide, sosyal yardımlarda, enerjide, ko-
nutta Antalya’yı ilklerle tanıştırdık.

Antalya’da çok büyük projeleri de başlattık 
ve bu projeler şu anda hızla devam ediyor. 
Antalya’ya bir sözümüz vardı… 33 bin kişi-
lik bir stadyum sözü vermiştik… Evet… Bu 
verdiğimiz sözün arkasında durduk, teme-
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li attık, şu anda Stadyum inşaatında yüzde 
85 ilerleme sağlamış durumdayız.

10 bin seyirci kapasiteli Antalya Spor 
Salonu’nun ihalesini tamamladık, yarın 
temelini atıyoruz. 3 bin seyirci kapasiteli 
Antalya Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nun 
proje çalışmaları devam ediyor. Antalya 
Balıkçı Barınağı projemiz yüzde 98 ora-
nında tamamlandı. Gazipaşa ve Demre 
Yat Limanları 2016 yılında tamamlanmış 
olacak.

Antalya’ya, Bin yatak kapasiteli, 6 hastane-
den oluşacak Şehir Hastanesi inşa ediyo-
ruz. Toplam 550 kilometre uzunluğunda, 
Kayseri Antalya Demiryolu projesinin 
çalışmalarına başladık. Antalya-Alanya 
arasında bir otoban için proje çalışmaları-
nı başlattık. Antalya, Manvagat, Alanya’yı 
da inşallah artık otobana kavuşturuyoruz.

Başlattığımız projeleri hızla sürdüreceğiz… 
Antalya’yı, turizmde, eğitimde, sağlıkta, ta-
rımda daha da büyütmeye, Akdeniz’de par-
layan bir yıldız haline, dünyada bir marka 
şehir haline getirmeye devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Antalyalılar…

Bir şehir, vizyonla büyür. Bir şehir, planla, 
projeyle büyür. Şehirle ilgili hayalleriniz 
olacak, şehre aşkınız olacak, sevdanız ola-
cak; bir şehir işte ancak böyle gelişir. Her 
zaman söylüyorum… Biz, makam peşinde, 
mevki peşinde, rütbe, paye peşinde değiliz.

Bizim insanımıza sevdamız var. Bizim 
milletimize, ülkemize aşkımız var. Bizim 

şehirlerimize tutkumuz var. Biz, şehirdeki 
rant bizim olsun, prestij bizim olsun, idare 
bizde olsun, güç bizde olsun diye değil; 
şehre hizmet etmek, şehri büyütmek, hu-
zura, güvenliğe kavuşturmak, imar ve inşa 
etmek için bu yollardayız.

Sevgili kardeşlerim…

Antalya, 5 yıldır bir fetret dönemini yaşı-
yor… Antalya, kamu yatırımlarını bolca 
alsa da, yereldeki vizyon eksikliği nede-
niyle, potansiyelini açığa çıkaramıyor. Bir 
dünya şehri olması gereken, Akdeniz’de 
bir yıldız gibi parlaması gereken Antalya, 
ne yazık ki ufuksuzluğa, vizyonsuzluğa 
mahkum ediliyor.

Antalya’ya bir rant kapısı olarak bakan-
lar, Antalya’ya yazık ediyorlar. Antalya’yı, 
yolsuzluğun, usulsüzlüğün, entrikaların 
merkezi haline getirenler Antalya’ya yazık 
ediyorlar. Antalya bunları hak etmiyor… 
Antalya, gelenekleriyle, köküyle, ruhuyla 
örtüşmeyen zihniyetleri hak etmiyor. İşte, 
30 Mart, inşallah Antalya için yeniden bir 
milat olacak.

Antalya, inşallah, 30 Mart’ta yeni bir 
başlangıç yapacak, yeni ufuklara doğru 
yelken açacak. AK Parti olarak Antalya’yı 
bir kez daha kucaklayacağız. AK Parti 
olarak, Antalya’yı tekrar hizmetle, eserle, 
yatırımla, en önemlisi de ufukla, vizyonla 
buluşturacağız. Bunun için çok ama çok 
çalışacağız.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli Antalya 
Teşkilatı’mız… Antalya’da bizi çok yoğun 
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bir 3.5 ay bekliyor. 29 Mart akşamına ka-
dar bize Antalya’da uyumak, durmak, din-
lenmek yok. 29 Mart akşamına kadar, reha-
vet yok, gevşeme yok, ihmal yok. 29 Mart 
akşamına kadar, 81 vilayetin tamamında, 
Antalya’da, kavga asla yok, münakaşa yok, 
çekişme yok.

Bütün teşkilat bir olacağız. Bütün teşkilat, 
hep birlikte, tek yürek olarak çalışacağız. 
Antalya’da her eve, her haneye, her dük-
kana ulaşacağız. Antalya’da her bir karde-
şimize, vatandaşımıza tek tek ulaşacağız. 
Onlara, Antalya’da yaptıklarımızı anlataca-
ğız. Devam eden projelerimizi göstereceğiz. 
Başlayacağımız projeleri tanıtacağız.

Belediyecilikte AK Parti’nin nasıl öncü ol-
duğunu, lider olduğunu, nasıl bir hizmet aş-
kıyla yürüdüğünü anlatacağız. Hakkımızda 
üretilen dedikodulara, iftiralara, ithamlara 
anında cevap verecek; yalanın değil, iftira-
ların değil, çarpıtmaların değil, gerçeğin 
egemen olmasını bizzat biz sağlayacağız.

İşte terör meselesi… CHP de, MHP de, BDP 
de, bu terör meselesi üzerinden farklı farklı 
kara propagandalar yapıyorlar. Ama bizim 
bu konuda söyleyeceğimiz çok net… Allah’a 
hamdolsun, şu Antalya’ya, son 1 yıldır yeni 
şehitler gelmiyor. Antalya’da ocaklara ateş 
düşmüyor, anneler yavrularını yitirmiyor. 
Çocuklarımızı kaybetmezken, işte, istikrar 
sayesinde, güvenlik sayesinde, Antalya’ya 
dünyanın her ülkesinden akın akın turist 
geliyor. Antalya’da anneler huzurlu, babalar 
huzurlu. Antalya’da esnaf huzurlu, tüccar 
huzurlu. Antalya’da sanayici, turizmci, ihra-
catçı, çiftçi huzurlu.

CHP ne derse desin… MHP, BDP ne derse 
desin… Antalya’da, diğer 80 vilayetimizde 
işte sonuç ortada. Bu barış sürecini, bu hu-
zur ve güvenlik sürecini tesis ederken, hiç-
bir şeyden taviz vermedik. CHP, Antalya’da 
istismar ettiği bayrağı, gidip Hakkari’de 
sallayamadı. Bayraktan utandılar bayrak-
tan… İzmir’de, Antalya’da Türk Bayrağını 
bir istismar, bir ayrıştırma aracı olarak 
kullanırken, gidip de Hakkari’de gururla 
bu bayrağı sallayamadılar.

Ulusalcıyız diyorlar ama Türkiye’yi bir 
bütün olarak kucaklayamıyorlar. Milliyet-
çiyiz diyorlar ama milletin her bir ferdine 
aynı nazarla bakamıyorlar. Biz, onlar gibi 
sloganlarla konuşmuyoruz… Biz iş üre-
tiyoruz, hizmet üretiyoruz, ortaya eser 
koyuyoruz. Onlar, şehitler gelsin, gençler 
hayatını kaybetsin diye ellerini ovuşturur-
ken, buradan bir çıkar sağlamanın müca-
delesini verirken, biz ölümleri durduruyor, 
gözyaşlarını dindiriyor, Türkiye’yi büyütü-
yor, ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar 
katıyoruz.

İşte Antalyalı kardeşlerimize bunu anlata-
cağız. Türkiye’yi nasıl kardeşlik üzerinde 
büyüttüğümüzü anlatacağız. Türkiye’nin 7 
coğrafi bölgesinde olduğumuzu, 81 vilaye-
tin her birinde var olduğumuzu, 76 milyo-
nu bir ve beraber olarak kucakladığımızı 
anlatacağız.

CHP, MHP, BDP Antalya’da istismarın 
dilini kullanacak, biz gönül dilini kullana-
cağız. Onlar yıkıcı dil kullanacak, biz ya-
pıcı olacağız. Onlar korkutacak, biz güven 
vereceğiz. Onlar, olmayandan bahsedecek, 
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sanal korkulardan, sanal tehditlerden bah-
sedecek, biz yaptıklarımızla, yapacakları-
mızla konuşacağız.

Sevgili kardeşlerim, değerli AK Parti teşki-
latı…

Şu andan itibaren Antalya’nın talihi artık 
önce Allah’ın, sonra sizlerin ellerindedir. 
Siz çalışırsanız, gayret ederseniz, mücadele 
ederseniz, Allah da hiç şüphesiz sizleri za-
ferle buluşturacaktır. Ben size inanıyorum, 
size güveniyorum. Bu teşkilatın, Antalya 
aşkıyla, Antalya’da bir kez daha tarih yaza-
cağına gönülden inanıyorum.

Şimdi Antalya’da çok güçlü bir ekiple, her 
zamankinden güçlü bir ekiple hizmete 
devam edeceğiz. Tecrübeli, çalışkan, el ele, 
omuz omuza, aşkla çalışacak bir ekip. Daha 
iyi imkanları bırakıp, Antalya sevdasıyla 
hizmete talip olan bir ekip. 

Hep beraber, yeni bir şehircilik, yeni bir 
belediyecilikle Antalya’yı 21’inci Yüzyılın 
dünya şehri yapacak bir ekip. İnanıyorum 
ki bu ekip, bu seçimde çok güzel bir başarı 
kazanacak ve Antalya artık şaha kalkacak-
tır. Buradan, sizlerin huzurunda, Antalya 
Teşkilatı’mızın, Antalyalı kardeşlerimizin 
huzurunda, ismini biraz sonra açıklayaca-
ğımız Büyükşehir Belediye Başkan adayı-
mıza ve ekibine şunları açık açık söylüyo-
rum:

Antalya’da şu çirkin betonlaşmayı azal-
tacaksınız. Trafikte yeni bir hamle yapa-
caksınız. Antalya’da trafik kilitlerini aça-
cak yatırımları planlayacaksınız. Esnafa 

yapacaklarınızı anlatın, esnafla birlikte 
hareket edin. Antalya’nın işadamlarını 
toplayın, Antalyalı işadamlarının önünü 
açın. Turizmcileri toplayın. Turizmde yeni 
pazarlara açılın. Antalya’da evine ekmek 
götürmekte zorlanan varsa, yanında olun. 

Bakacak kimsesi olmayan yaşlılara özel 
hizmet götürün. Yaşlı insanlarımızın evi-
ne doktor, sağlık hizmeti götürün. Geçen 
defa bu hizmetleri başlattınız, artık en üst 
seviyeye çıkarın. Beş yıldızlı otellerden çok 
kenar mahalle kahvelerinde, camilerinde, 
evlerinde vakit geçirin. 

Artık Antalya’da köylerden de siz sorum-
lusunuz. Suyu kesilen köye siz koşturacak-
sınız. Köylere özel önem verin. Tarımda 
üreticileri toplayın, birleştirin. Sadece yol, 
kaldırım yapmakla kalmayacaksınız. Siz 
Antalya’nın topyekûn kalkınmasından da 
sorumlusunuz. Antalya’yı birleştirin. 

MHP’ye, CHP’ye oy veren kardeşlerimize 
de gidin. Kandırılmış, yanlış yönlendiril-
miş, hatta peşin hükümlü, bizi bugüne 
kadar tanıyamamış vatandaşlarımız ola-
bilir, onlarla konuşun. Hizmetlerinizde 
hangi partiye oy vermiş olursa olsun, 
dürüst, liyakatli insanlarla çalışın. Antal-
yalılara CHP’nin gerçek yüzünü gösterin. 
Antalya’ya CHP’nin doğru dürüst tek proje-
si, yatırımı olmadığını anlatın. Vatandaşa 
şunu da hatırlatın. 

Biz Kalkınma Ajanslarını kurduğumuzda 
CHP önce engelledi. Sonra da hani bizim 
Kalkınma Ajansımız diye bağırmaya baş-
ladı. Büyükşehir Kanunu çıkardığımızda 
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yine engellediler. Belediye bütün şehri 
yönetemez dediler. Antalya’dan Kaş’a 
Gazipaşa’ya biz hizmet götüremeyiz dedi-
ler. 

Şimdi ne yüzle çıkıp aday oluyorlar? O 
zaman biz yönetemeyiz diyordunuz. Şimdi 
ne oldu da talip oluyorsunuz? O zaman 
yalan mı söylediniz, yoksa şimdi mi yalan 
söylüyorsunuz? Bunları sorun. Bunları 
sormaya sizin de hakkınız var, vatandaşın 
da hakkı var. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz Türkiye’yi, Antalya’yı karşılıksız sevi-
yoruz. Biz milletimizin her ferdini seviyo-
ruz. Bize oy verse de vermese de hakkın ve 
hukukun içinde olan herkes başımızın tacı-
dır. Hak aşkıyla, halk aşkıyla, hizmet aşkıy-
la Antalya’yı büyütmeye devam edeceğiz. 

Evet… Şimdi, 81’inci ilimizin, Antalya’mı-
zın Büyükşehir Belediye Başkanını siz-
lere açıklıyorum. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Antalya Milletvekili, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı: Men-
deres Türel…



357

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -10

Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
sının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, önceki gün İzmir Tersanesi’nde 
meydana gelen elim kazada şehit olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personelimize 

Allah’tan rahmet diliyor; yaralılarımıza 
acil şifalar temenni ediyorum.

İzmir Tersanesi’nde, havuzda bakımda 
olan Değirmendere Römorkörü’nün yan 
yatması sonucu, maalesef 1 Başçavuşu-
muz, 2 sivil personelimiz ve 7 denizci 
erimiz şehit oldu, 17 personelimiz de ya-
ralandı. Kazayla ilgili, başta Genelkurmay 
Başkanlığı’mız olmak üzere ilgili birimleri-
miz gerekli incelemeleri başlattılar.

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 25 Aralık 2013
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10 şehidimize tekrar Allah’tan rahmet di-
liyor, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri-
mize ve milletimize başsağlığı dileklerimi 
iletiyor, yaralılarımızın da bir an önce şifa 
bulmasını gönülden arzu ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

22 Aralık tarihi, 1914 yılında, Osmanlı 
Ordusu tarafından başlatılan Sarıkamış 
Harekatı’nın başlatılmasının 99’uncu yıl-
dönümüdür. Sarıkamış’tan itibaren, Kars 
da dahil olmak üzere, Kafkasya’daki işgali 
sona erdirmek için başlatılan harekat, ma-
alesef çetin kış şartları nedeniyle arkasın-
da çok hazin bir tablo bırakmıştır. 

Allahu Ekber dağlarını aşmaya çalışan çok 
sayıda Mehmetçik, cepheye ulaşamadan, 
soğuk ve tipinin etkisiyle şehitlik merte-
besine ulaştı. Benim büyük dedem de bu 
harekatta şehit oldu. 99’uncu yıldönümün-
de, Sarıkamış şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

Önümüzdeki yıl, 100’üncü yıldönümünde, 
inşallah Sarıkamış Harekatını da, Sarıka-
mış şehitlerimizi de, hatıralarına yaraşır 
şekilde, bilimsel etkinlik olsun, tören ol-
sun, anma toplantıları olsun, birçok etkin-
likle yad edecek, hatıralarını inşallah daha 
da diri tutacağız.

Yine bu hafta içinde çok önemli bir ismi, 
27 Aralık 1936’da Hakk’a uğurladığımız, 
İstiklal Marşı Şairimiz, büyük mütefekkir 
Mehmet Akif Ersoy’u da, vefatının 77’inci 
sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle 
yad ediyoruz.

Vefatının 77’inci yıldönümünde, Merhum 
Akif ’e de, bize İstiklal Marşı gibi bir mani-
festo bıraktığı için, Safahat gibi muhteşem 
bir eser bıraktığı için, bize millet kavra-
mının çerçevesini yaşayarak çizdiği için 
dualarımızı gönderiyor, kendisinden Allah 
razı olsun, mekanı inşallah cennet olsun 
diyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

2014 Bütçesi Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kurulu’nda görüşüldü ve Cuma 
günü yapılan oylamayla kabul edildi. 2014 
Bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekono-
mimiz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Bütçenin hazırlanmasında ve görü-
şülmesi sürecinde yapıcı katkıda bulunan 
herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bundan önceki tüm bütçe görüşmelerinde 
olduğu gibi, 2014 Bütçesi görüşmelerinde 
de, muhalefet, yapıcı katkı yapmak, yapıcı 
eleştiride bulunmak yerine, süreci yavaş-
latmayı, Meclis Genel Kurulu’nu adeta te-
rörize etmeyi tercih etti. Yapılan tüm çirkin 
girişimlere, sözlü ve fiili tüm saldırılara 
rağmen, AK Parti Grubu tam bir ciddiyet 
içinde bütçe görüşmelerini sürdürdü ve 
neticelendirdi. Bu vesileyle, bir kez daha 
AK Parti Grubumuza şükranlarımı ifade 
ediyor; 2014 Bütçesinin hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti’nin 
değerli mensupları...

Pazar günü akşam, Trabzon’dan, beraberi-
mizde bakan arkadaşlarımızın, milletvekil-
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lerinin, işadamlarının olduğu geniş bir he-
yetle Pakistan’a hareket ettik. Pakistan’da, 
ilk olarak Lahor’da, Başbakan Sayın Navaz 
Şerif ’in de katılımıyla Türkiye Pakistan İş 
Forumunu gerçekleştirdik.

Pencap Eyalet Başbakanı Sayın Şahbaz 
Şerif ’le de görüştüğümüz Pencap’tan Baş-
kent İslamabad’a geçtik. İslamabad’da, 
Başbakan Sayın Şerif ’le başbaşa ve heyet-
lerarası görüşmelerimizi yaptık, Cumhur-
başkanı Sayın Memnun Hüseyin tarafın-
dan kabul edildik.

Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve di-
ğer tüm idarecilerine, özellikle de Pakistan 
halkına, 2 günlük ziyaretimizde gösterdik-
leri yoğun ilgi ve teveccühten dolayı bir 
kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
Özellikle, kardeş Pakistan halkının, sokak-
lara taşan yoğun sevgi gösterileri eşliğin-
de, Türkiye’ye, milletimize gönderdikleri 
selamı da burada aziz milletimize iletmek 
istiyorum.

Tarihleri boyunca Türkiye ile Pakistan 
dünyaya örnek teşkil edecek bir dayanış-
ma ve kardeşlik sergilediler. Bu dayanış-
manın, bu kardeşliğin ebedi olmasını, 
artarak devam etmesini gönülden temenni 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Pakistan ziyaretimiz öncesinde, hafta 
sonunda, Cumartesi günü Ünye, Fatsa, 
Ordu’da; Pazar günü Giresun ve Görele’de 
toplu açılış törenleri yaptık. Ordu’da, mer-
kez, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, toplam 

632 milyon liralık hizmet ve yatırımın açı-
lışını yaptık.

Pazar günü de Giresun ve Görele ilçele-
rinde 136 milyon liralık açılışlar gerçek-
leştirdik. Tabii, Samsun’dan başlayarak, 
Trabzon’a kadar, Karadeniz bizi çok 
farklı, çok coşkulu, çok heyecanlı şekilde 
karşıladı ve adeta bağrına bastı. Samsun 
Çarşamba’da havalimanına indiğimizde, 
binlerce Samsunlunun orada bizi bekledi-
ğini gördük, onlarla kucaklaştık, onlarla 
hasbihal ettik.

Ardından Ünye’ye geçtik, orada tarihî 
bir kalabalığa şahit olduk. Fatsa aynı şe-
kilde bir başka kalabalıktı. Ordu’da, geç 
saat olmasına, soğuğa rağmen, meydanın 
bütünüyle dolu olduğunu gördük, açılış 
töreninin sonuna kadar da coşkunun hiç 
eksilmediğine şahit olduk.

Pazar günü Giresun’a geçtiğimizde, yine 
tarihî bir manzarayla karşılaştık. Partimizi 
kurduğumuz andan beri defalarca ziyaret 
ettiğimiz Giresun’da, bugüne kadar hiç 
görmediğimiz ölçüde bir kalabalığın, yak-
laşık 50 bin kişinin bizi beklediğini gör-
dük. Görele’de yine aynı şekilde kardeşle-
rimizin sevgi gösterilerine mazhar olduk.

Akşam saatlerinde, Trabzon’a geçtiğimiz-
de, orada da havalimanında çok sayıda 
Trabzonlu kardeşimiz bizi bekliyordu. 
Özellikle gençler, üzerlerine giydikleri 
beyaz kefenleriyle, bizi bir başka duygu-
landırdılar. Samsun, Ordu, Giresun ve 
Trabzon’daki tüm kardeşlerime, tüm va-
tandaşlarıma, ahde vefalarından, itimatla-
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rından dolayı buradan bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Dün, Pakistan dönüşünde, 
Ankara’da bizi karşılayan Ankaralı kardeş-
lerimize aynı şekilde teşekkür ediyorum. 
81 vilayetimizde, bizim için dua eden, bize 
itimat eden, güvenen, 11 yıldır arkamızda 
duran ve durmaya da devam eden her bir 
kardeşime, her bir vatandaşıma sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.

Bakın ,  daha bu yola çıkarken, daha 
Afyonkarahisar’dan biz bu yolculuğa çıkar-
ken, milletimize bir söz verdik: Milletimize 
mahcup olmayacağız dedik, Milletimizi 
mahcup etmeyeceğiz dedik. Milletimize, 
ülkemize hayal kırıklığı yaşatmayacağız 
dedik. 11 yıllık hükümet görevimizde, 
Hamdolsun, bu sözümüzü tuttuk, mahcup 
olmadık, mahcup etmedik, milletimizi ha-
yal kırıklığına uğratmadık.

Buradan aziz milletime, bizi ekranları 
başında izleyen tüm kardeşlerime bir kez 
daha bunun sözünü veriyorum: Milletim 
müsterih olsun. Gönlünü ferah tutsun. Mil-
letim bize güvensin. Biz, her zaman Hakk’ı 
söylemeye; doğruya doğru, eğriye eğri 
demeye devam edeceğiz. Halkın önünde 
hesaba çekileceğimizi biliriz; ondan da öte, 
hesap gününde, mahşerde hesaba çekile-
ceğimizi biliriz, her adımı da bu şuurla, bu 
anlayışla, bu korkuyla atarız.

Bizim partimizi bu seviyelere çıkartan, 
bizi bu makamlara getiren, 11 yıl boyunca 
da bizi burada tutan, en başta dürüstlüğü-
müzdür, emanete olan bağlılığımızdır, yol-
suzluklar karşısındaki sert, kararlı, tavizsiz 
duruşumuzdur. AK Parti, yolsuzluklara 

göz yummaz, müsamaha göstermez; zira 
bunu yaparsa, varoluş zeminini ortadan 
kaldırmış olur.

Bizi bugünlere dürüstlüğümüz ulaştırdı. 
Bizi bugünlere, dik duruşumuz ulaştırdı. 
Biz, cesur olduğumuz için, Türkiye’ye 
aşkla, sevdayla bağlı olduğumuz için, eser 
ürettiğimiz, hizmet ürettiğimiz için bugün-
lere ve buralara geldik. Bundan asla taviz 
vermeyeceğiz…

Bakın değerli  arkadaşlarım … İmam 
Hatip’te, hocalarımız bize hep şu öğüdü 
verirlerdi… Sizin hayat şeridiniz bembe-
yaz derlerdi… Eğer tek bir yanlış yaparsa-
nız, tek bir kusurunuz olursa, o bembeyaz 
şerit üzerinde o yanlış, o kusur bir leke 
olarak dikkat çeker derlerdi. Hayat şeridi 
simsiyah olanların üzerindeki lekeler dik-
kat çekmez.

Bizler, AK Parti’nin ak kadroları olarak, 
bembeyaz, süt kadar ak bir sicille yürüyo-
ruz. En küçük bir çamur parçası, en küçük 
bir siyahlık, bizim sicilimizde hemen dik-
kat çeker. Biz, böyle bir hassasiyetle yürü-
yoruz… Başkaları bizim için ölçü değil… 
Sicili simsiyah olanların ne yaptıkları 
bizim için ölçü değil.

Biz, kendi sicilimize bakarız ve o sicil 
üzerinde en küçük bir leke olmaması 
için azami dikkat ederiz. 11 yıl içinde, 
zaman zaman hakkımızda ithamlar oldu, 
iftiralar oldu, karalamalar, çamur atma 
girişimleri oldu. Hiç tereddüt etmedik… 
Sicilimizin bembeyaz kalabilmesi adına, 
kötüleri aramızdan ayıkladık, hakkında 
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iftira olanların da aklanıp gelmesini sabır-
la bekledik.

Dikkatinizi çekiyorum: Kötüyü aramızda 
barındırmadık, ama, sırf iftiraya maruz 
kaldı, sırf çamur atıldı diye de, söylenti-
ler üzerinden, karalama kampanyaları 
üzerinden, hukuksuz şekilde aramızdaki 
iyileri feda etmedik, ahde vefasızlık etme-
dik.

Değerli arkadaşlar… 

Hukuk, hakkın, adaletin tecelli etmesi, 
iyinin kötüden ayrılabilmesi için vardır. 
Mahkemeler, hakimler, savcılar, hakkı 
haksızlıktan, haklıyı haksızdan, iyiyi 
kötüden ayırt etmek için vardır. Meclis, 
mahkemelerin yerine geçemez. Siyasi Par-
tiler, Siyasi Parti Genel Başkanları hakim-
lerin yerine geçemez. Özellikle de medya, 
gazeteler, televizyonlar, yazarlar, yorum-
cular, hakimin, savcının yerine geçemez.

Bakın… 9 gündür bir operasyon yürütü-
lüyor… Aman Allah’ım… Daha ilk gün, 
adı konuldu: Büyük rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu… Ardından bir sıfat daha 
takıldı: Tarihin en büyük yolsuzluğu… 
Daha ikinci günden itibaren, gözaltı, sor-
gu, savunma, mahkeme aşamaları geçildi, 
medya tarafından, siyasetçiler tarafından 
doğrudan infaz yapılmaya başlandı. Bu 
arada, içerden dışarıya sürekli bilgi sızı-
yor… Fotoğraf lar, belgeler, iddialar her 
gün manşetlerde, her gün ekranlarda.

Bu mudur hukuk? Eğer kararı, operasyo-
nun ikinci gününde, Ana muhalefetin, 

yavru muhalefetin temsilcileri verecekse, 
hakime ne ihtiyaç var, mahkemeye ne 
ihtiyaç var? Eğer kararı medya verecekse, 
anında infaz yapacaksa, bütün bu uzun 
hukuk süreçlerine ne ihtiyaç var? Şimdi, 
günlerdir Halkbank Genel Müdürü’nün 
evinden çıkan kutular konuşuluyor…

Ya siz bu kutuların ne olduğunu nereden 
biliyorsunuz? O paraların ne olduğunu 
nereden biliyorsunuz? Eğer, evinde para 
çıktı diye, bir insan anında suçlu oluyorsa, 
buradan CHP’ye soruyorum, evinden 2.5 
milyon avro çıkan şahsı siz neden millet-
vekili yaptınız? Bu iş bu kadar basit mi? 
Bakın, bu operasyon başlayıncaya kadar, 
CHP, hukuk sistemine, hakimlere, savcıla-
ra, polislere demediğini bırakmadı.

Defalarca hakaret ettiler… Hatta, CHP’nin 
Genel Müdürü hakkında, hakimlere ha-
karetten, mahkemeye hakaretten fezleke 
hazırlandı. Aynı CHP Genel Müdürü şimdi 
çıkmış, güya hakimi, savcıyı savunuyor… 
Daha bir hafta öncesine kadar, polise de-
mediğini bırakmayan CHP, şimdi sözüm 
ona polise sahip çıkıyor.

CHP’nin milletvekili polisimize afedersi-
niz, kameraların önünde ana avrat sövdü. 
Ne yaptılar? Hiç… CHP’nin bir milletvekili, 
kameraların önünde elindeki taşı polise 
fırlattı. Ne yaptılar? Hiç… CHP milletve-
killeri barikatların en önünde oturdular, 
görevi başındaki polisi engellediler. Ne 
yaptılar? Koca bir hiç…

Hukuk sisteminde aksayan bir şey varsa, 
Hükümet olarak biz yetkimiz, sınırlarımız 
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dahilinde onun üzerine gideriz. Devlet 
kurumları içinde, görevini yapmayan, yet-
kisini kötüye kullanan varsa; eğer devlete 
paralel bir örgütlenme söz konusuysa, biz 
onun da üzerine gideriz.

Biz ilkelerle hareket ederiz, hukukla hare-
ket ederiz, Anayasayla, yasalarla hareket 
ederiz… Devlet kurumlarının hiçbirini 
topyekûn töhmet altında bırakmayız, çü-
rükleri temizleriz ya da temizlenmesi için 
gerekeni yaparız. Şimdi burada bir noktaya 
tekrar dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 
Ekranları başında aziz milletimin de bura-
yı özellikle dinlemelerini rica ediyorum…

Bakın, 2013 yılında biz çok farklı bir Mayıs 
ayı yaşadık… Küresel finans krizinin etki-
leri tüm dünyada çok ağır şekilde devam 
ederken, Mayıs ayında biz, Türkiye olarak, 
tarihte örneği görülmeyen başarılara, re-
korlara imzamızı attık.

Nedir bunlar?

1- İstanbul’a 46 milyar dolarlık 3’üncü 
Havalimanı ihalesini gerçekleştirdik ve 
dünyanın en büyük havalimanını yapmak 
için kolları sıvadık.

2- Ankara’da Japonya Başbakanını ağır-
ladık. Japonya ile, Türkiye’de 22 milyar 
dolarlık bir yatırımla Nükleer Santral ku-
rulması için ilk adımları attık.

3- İstanbul Boğazı’na, 2.5 milyar dolarlık 
bir yatırımla, 3’üncü Köprü’nün temelini 
attık. 

4- İstanbul Borsası, 93 binin üzerine çıka-
rak, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı, 
rekor kırdı.

5- Merkez Bankası rezervini biz 2002 yılın-
da 27.5 milyar dolar olarak devralmıştık. 
Mayıs ayı içinde, Merkez Bankası rezervi-
miz 135 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

6- Gösterge faizi biz yüzde 63 seviyesinden 
devralmıştık. Mayıs ayı içinde, gösterge 
faiz tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 
4.6’ya kadar geriledi.

7- Bir değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 kre-
di derecelendirme kuruluşu, art arda, 
Türkiye’nin kredi notunu Mayıs ayı içinde 
artırdı.

8- IMF ile ilişkilerimizde tarihî bir gelişme 
yaşandı. 23.5 milyar dolardan devraldığı-
mız borcu, 14 Mayıs’ta ödedik ve o defteri 
kapattık, IMF’ye borcumuzu sıfırladık.

9- Enflasyonda, sanayi üretiminde, dış tica-
rette yeni rekorlara şahit olduk.

Evet… İşte tüm bunları, sadece 1 ay için-
de, peş peşe yaşadık. Peki sonra ne oldu? 
Gezi Olayları denilen sokak eylemleri 
başladı. Uluslararası medya İstanbul’a, 
Ankara’ya kamp kurdu. Bir yandan ulus-
lararası medya, bir yandan ulusal medya, 
bir yandan sosyal medya, Türkiye’yi dün-
yaya karalamaya başladı.

Bakın açık söylüyorum: Apaçık bir iha-
nete, apaçık bir ekonomik suikasta şahit 
olduk. Sadece faizin yükselmesinden, 
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Türkiye’nin kaybı 2 milyar doları aştı. 
Allah’a hamdolsun, Gezi’de başarılı ola-
madılar, Türkiye’ye daha ağır bedeller 
ödetemediler.

Ekim ayından beri Türkiye yine çok par-
lak bir dönem yaşıyor. Turizmde rekorlar 
kırdık. İhracatta rekorlar kırdık. Merkez 
Bankamızın rezervi bu sefer 136 milyar 
dolara çıktı, orada yine yeni bir rekor kır-
dık. Ama daha önemlisi şu…

Diyarbakır’da, son derece muhteşem, coş-
kulu, heyecanlı, umut verici bir açılış töre-
ni yaptık. Sayın Mesut Barzani’nin, 38 yıl-
dır vatanından ayrı kalmış Şivan Perver’in, 
değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’in katı-
lımıyla, unutulmaz bir Diyarbakır tablosu 
ortaya çıktı. Diyarbakır’da insanlar, o mey-
danda ağladılar… Ekranları başında, 81 vi-
layette insanlar sevinç gözyaşları döktüler.

Çözüm sürecinin nasıl hızlı yol aldığını, 
nasıl güçlendiğini görenler, sevindiler, 
umutlandılar. İşte geçen hafta başından 
itibaren, en başta çözüm sürecine yönelik, 
kardeşliğimizi hedef alan bir suikast giri-
şiminde bulunuldu.

Gezi’de, mayıs ayının başarıları sabote 
edilmek istendi, 17 Aralık’ta Diyarbakır 
tablosuna suikast düzenlendi. Burada 
hedef sadece çözüm süreci de değil… 
Bir paket hazırladılar, içine, birbirinden 
farklı, birbiriyle ilgisi olmayan dosyaları 
koydular ve kamuoyunu etkilemek için 
bu paketi yolsuzluk ambalajıyla sundular. 
Manşetlere yolsuzluk iddiasını sürdüler.

CHP’yi, MHP’yi, TÜSİAD’ı, diğer sivil top-
lum örgütlerini, sermaye kuruluşlarını, 
yolsuzluk üzerinden sahaya iteklediler. 
Kamuoyunu yolsuzluk iddialarıyla meşgul 
ederken, arka planda, Diyarbakır’ın intika-
mını almak, Mavi Marmara’nın intikamını 
almak, Oslo’nun, 7 Şubat’ın, bunun ya-
nında Halkbank’ın intikamını almak için 
tezgah kurdular.

Bakın değerli arkadaşlar… Bu süreçte, 9 
gün içinde, sadece Halkbank’ın uğradığı 
değer kaybı, dikkatinizi çekiyorum, 1 mil-
yar 625 milyon dolar… Halka açık şirketle-
rimizin değeri, bu 9 gün içinde yaklaşık 20 
milyar dolar değer kaybetti. Faizlerde artış 
var, Türk Lirası’nın değerinde bir miktar 
düşüş var.

Türkiye’ye kaybettirdiler, ama birileri bu 
işten çok karlı çıktı. Hadisenin daha da 
acı tarafı şudur… Türkiye içinde bir ta-
kım odaklar, bir takım örgütler, bir takım 
merkezler, bu kirli komploda maşa olarak 
kullanıldılar. Şu yaşadığımız 9 gün, Tür-
kiye açısından tam anlamıyla bir turnusol 
kağıdı olmuştur.

Bakın, biz bu medyayı, bu sermaye çev-
relerini, bu örgütleri on yıllardır çok iyi 
biliyoruz, çok yakından tanıyoruz. Ama şu 
süreçte, bunların ne oldukları, neye hizmet 
ettikleri, kimin çıkarını düşündükleri, ki-
min değirmenine su taşıdıkları, açık ve net 
şekilde ortaya çıkmıştır.

Burada açık açık söylüyorum: Şu son olay 
göstermiştir ki, Türkiye’de, kendi ülkesinin 
değil, başka ülkelerin çıkarlarını düşünen, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

364

kendi milletinin değil, başka çevrelerin 
rantını düşünen, vatana ihanet içinde, 
ajanlık yapan medya kuruluşları var, ser-
maye çevreleri var, örgütler, çeteler var.

Devlet içinde maalesef böyle maşalar, 
böyle taşeronlar var. Hükümet olarak biz, 
yetkimiz dahilinde, tamamen hukuk içe-
risinde kalarak, bunun üzerine gideceğiz 
ve gidiyoruz. Çetelerle mücadele etmiş bir 
Hükümet olarak, devlet içinde yeni çetele-
rin, devlet içinde devletin, devlete paralel 
yapıların oluşmasına asla göz yummaya-
cağız.

Bir hareket, bir dava, en başta ahlak sahibi 
olmak zorundadır. Ahlakı olmayan hiçbir 
hareket başarıya ulaşamaz. Her yolu meşru 
gören, her yolu mübah gören bir hareket 
asla başarıya ulaşamaz. Kuran diyeceksin, 
hadis diyeceksin, Allah, Peygamber diye-
ceksin; ama adın kasetlerle, adın komp-
lolarla, adın ulusal ve uluslararası kirli 
işlerle anılacak.

Hiç kimsenin, bu aziz dine bu haksızlığı 
yapmaya hakkı yoktur. Ordu’da da söyle-
dim… Bu din azizdir… Bu Mushaf, indiği 
andan itibaren korunmuştur. Kendi men-
suplarının yaptıklarından bu din yara al-
maz, Kur’an yara almaz; ama yanlış içinde 
olanlar yara alır, onların maskeleri düşer, 
kime ve neye hizmet ettikleri açıkça ortaya 
çıkar.

Birliğimizi, kardeşliğimizi, milletimizin 
bekasını ilgilendiren bir durum ortaya çı-
kıyorsa, biz de Anayasa ve yasalar çerçeve-
sinde gereken adımı hiç tereddüt etmeden 

atarız. Dinî bir kisve altındaki örgütlerin, 
bir takım ülkelerin ve çevrelerin maşası 
olarak benim ülkemde operasyon yapma-
larına, ameliyat yapmalarına biz müsaade 
etmeyiz ve etmeyeceğiz.

Türkiye’ye, millete, millî iradeye yönelik 
bir tezgah kurdular ama biz, dik durarak 
bu tezgahı anında deşifre ettik, deşifre 
etmeye de devam edeceğiz. Bu kirli tez-
gahın içinde, AK Parti iktidarıyla birlikte 
çıkarları zedelenen malum çevreler var. 
Türkiye’nin kazanıyor olmasından rahat-
sız olan, Türkiye büyüdükçe, Türkiye ka-
zandıkça kaybeden çevreler var.

Medyaya, yapılan yayınlara bakın, bu 
çevreleri göreceksiniz. Siyasete bakın, bu 
çevreleri göreceksiniz. Sermayeye bakın, 
bu çevreleri göreceksiniz. Maalesef, devlet 
kurumlarda da, işte bu anlayışın taşeronla-
rını, maşalarını göreceksiniz. CHP çıkıyor, 
kendince bize yolsuzluk ithamlarında bu-
lunuyor.

Çünkü CHP’ye bu vazifeyi verdiler, ona dü-
şen rol bu… CHP, Hükümetlerde hiçbir za-
man seçimle görev almış bir parti değildir. 
Bakın CHP’nin geçmişine… Ya darbelerle 
iş başına getirilmiştir, ya da işte böyle kirli 
komplolarla iş başına getirilmiştir.

İşbaşına geldiği zaman da, arkasında en-
kaz bırakarak, onlarca yolsuzluk dosyası 
bırakarak iktidardan ayrılmıştır. İşte şu 
anda, partilerinin içinde, yolsuzluktan hü-
küm giymiş, suçu sabit milletvekilleri var. 
Bu yetmedi, İstanbul’a, yolsuzlukla suç-
ladıkları, kendi kongrelerinde yolsuzluk 
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nedeniyle ihraç ettikleri şahsı Büyükşehir 
Belediye Başkanı adayı olarak koydular.

CHP’nin Genel Müdürü, bu şahsın yolsuz-
luk dosyası önünde objektiflere poz veri-
yordu. Dün yolsuzluk iddiasıyla attıkları-
na, bugün kucak açıyor, kurtuluş reçetesi 
olarak bakıyorlar.

Bu ilkesizliği, bu çarkı örtmek için de, AK 
Parti’ye saldırıyor, iftira atıyorlar. CHP, yol-
suzluk yapan görmek istiyorsa, gitsin ken-
di tarihine baksın, gitsin aynaya baksın. 
On yıllardır eleştirdikleri, hatta hakaret et-
tikleri, hatta kuyusunu kazdıkları o örgütle 
şimdi ittifak yapıyorlar.

Bunların birlikte yapabilecekleri tek bir 
şey var: Bunlar, birlikte ancak beddua se-
ansları düzenlerler. Ama bize milletimizin 
duası yeter… Biz bu yola milletin duasıyla 
çıktık, öyle yürüdük, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle, milletin duasıyla yürüme-
ye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Yolsuzluk kılıfına gizlenmiş, Türkiye’ye, 
millete, Türkiye’nin geleceğine kasteden 
bir saldırıyla karşı karşıyayız. Şunu herkes 
görüyor: Bu bir yolsuzluk soruşturması 
değildir. Bu, siyasete ve millete karşı açık 
bir komplodur, açık bir tezgahtır. Allah’ın 
izniyle, bu tezgah, bu oyun, milletimiz ta-
rafından sandıkta bozulacak.

Yeni Türkiye yürüyüşümüzü hiç kimse 
durduramayacak. Yeni Türkiye’de yeni ve-
sayetlere yer olmayacak. Yeni Türkiye’de, 

uluslararası operasyonlara, bu operas-
yonların maşalarına yer olmayacak. Yeni 
Türkiye’de, devlet içinde devlet olmayacak, 
devlete paralel yapılanmalar asla olmaya-
cak. Yeni Türkiye’de, hukuk keyfilik içinde 
olmayacak.

Yeni Türkiye’de, maşalar eliyle, kardeşliğe, 
ekonomiye, dış politikaya, millî iradeye 
suikastlar yapılmayacak. Yeni Türkiye’de 
vesayet, siyasetin yerini alamayacak. Yeni 
Türkiye, kasetlerin siyaseti dizayn ettiği, 
çirkin komploların ülkeye istikamet çiz-
diği bir Türkiye olmayacak. Yeni Türkiye, 
76 milyonun bir ve beraber olduğu, özgür 
olduğu, en önemlisi de bağımsız olduğu 
ve bunu güçlü şekilde muhafaza ettiği bir 
ülke olacak.

Bakın, buradan 76 milyonun tamamına 
sesleniyorum… Bize oy versin ya da ver-
mesin, bizi sevsin ya da sevmesin, her bir 
vatandaşıma, her bir kardeşime sesleniyo-
rum. Bu komplo, sadece AK Parti’ye değil, 
sadece Hükümete değil, Türkiye’ye, 76 
milyona yapılmış bir komplodur.

Bu komplo, sadece AK Parti’yi değil, mil-
letin tamamını, millî iradeyi, siyaset ku-
rumunu hedeflemiş bir komplodur. Hangi 
partiye oy verirseniz verin; ama bu çirkin 
komployu lütfen görün. Bu komplonun, 
Türkiye’nin hayrına değil, şerrine olduğu-
nu lütfen görün. Bu komplonun benzerleri, 
dün merhum Menderes’e yapıldı, merhum 
Özal’a yapıldı, merhum Erbakan’a yapıldı.

Bu komplonun benzerleri, inanın, mer-
hum Ecevit’e, Sayın Demirel’e, hatta Sayın 
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Baykal’a dahi yapıldı. Eğer bugün bu çirkin 
operasyonlara en sert, en kararlı cevabı 
vermezsek, biliniz ki, bu komplolar yapıl-
maya, gelecekte de millî irade üzerinde 
mühendislik tasarımları yapılmaya devam 
edecektir.

76 milyonun tamamını, AK Partili, di-
ğer partilerin gönüldaşlarını, siyasetle 
ilgilenen, ilgilenmeyen herkesi, bu çirkin 
komploya karşı tavır almaya çağırıyorum. 
Milletim, bu medyanın asıl niyetini görsün 
ve anlasın. Milletim, sermaye çevrelerinin, 
kimi siyasi partilerin, kimi örgütlerin asıl 
niyetini görsün ve anlasın.

Meselenin yolsuzluk olmadığını, meselenin 
Türkiye ekonomisi olduğunu, faiz olduğu-
nu, dış politikamız olduğunu, en önemlisi 
de bağımsızlığımız olduğunu milletim 
lütfen görsün ve anlasın. Bu komployu hep 
birlikte bozacağız. 76 milyon hep birlikte 
bu oyunu bozacağız. Bu çeteleri temizledi-
ğimizde, hukuksuzlukları giderdiğimizde, 
Türkiye’nin çok daha farklı bir yer olduğu-
nu hep birlikte göreceğiz.

Demokratik reformlarımızı o zaman çok 
daha hızlı yapacağız. Çözüm Sürecini daha 
hızlı ilerletecek, kan ve gözyaşı kapısını 
ilanihaye inşallah kapatacağız. Alevilerin, 
Sünnilerin, Türklerin, Kürtlerin, azınlıkla-
rın; yani meselesi olan her kesimin sorunla-
rını daha hızlı çözeceğiz. Hiç kimsenin ken-
disini tehdit altında hissetmediği, yaşam 
tarzlarının tehdit edilmediği, özgürlüklerin 
kısıtlanmadığı, 76 milyonun bir, beraber ve 
kardeş olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa 
edeceğiz.

Şer olarak görünende hayır vardır… Allah, 
şerleri hayra tebdil eder… Bu çirkin komp-
lodan, bu çirkin operasyondan güçlenerek 
çıkacak, inşallah çok farklı şekilde, Yeni 
Türkiye’yi imar edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

30 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu, 
sürecin çetin geçeceğini, partimize, ülkemi-
ze yönelik çeşitli boyutlarda operasyonlar 
olacağını daha önce de ifade etmiştim. Bü-
tün bir teşkilat olarak, yılmayacağız, asla 
yıkılmayacağız. Zihnimizde en küçük bir te-
reddüt dahi olmayacak. Göreceksiniz, kısa 
süre zarfında, eğer varsa, tüm tereddütleri 
gidereceğiz.

81 vilayette sahada olacağız. Milletimize, 
oynanan oyunun büyüklüğünü anlatacak, 
gerçekleri duyuracağız. En küçük bir ihma-
le artık yer yok. En küçük bir rehavete, boş 
vermişliğe, hele hele umutsuzluğa, moral-
sizliğe yer yok. Açık söylüyorum: Siz çalı-
şırsanız, Türkiye kazanacak. Eğer siz ihmal 
ederseniz, bütün Türkiye kaybedecek, millî 
irade kaybedecek, geleceğimiz kaybedecek.

Bu süreç, Yeni Türkiye’nin İstiklal Mücade-
lesi sürecidir. Bu süreç, Türkiye üzerine he-
sapları olanların, hesaplarının bozulacağı 
süreçtir. Bu süreç, faiz lobisinin Türkiye’den 
son darbeyi yiyeceği süreçtir. Yeise kapılma-
dan, karamsarlığa asla prim vermeden, mo-
ralleri yüksek tutarak, kararlı bir mücadele 
vereceğiz.

Tekrar ediyorum: Millet bizimle, milletin 
hayır duası bizimle. Bırakın onlar man-
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şetleriyle ihanet içinde olsunlar. Bırakın, 
onlar milletin emeğini faiz lobilerine pa-
zarlamanın gayreti içinde olsunlar. Bırakın 
sosyal medyada, iğrenç internet sitelerin-
de, kasetlerinin içinde onlar boğulsun-
lar. Bırakın o kaset montajcıları, o itibar 
suikastçıları Müslümanlara beddualar 
etsinler.

Biz bedduaya lanet, duaya davet edeceğiz. 
Milletin hayır duası bize yeter… Filistinli 
mazlumların duası bize yeter… Somalili 
yoksulların duası bize yeter… Suriyeli maz-
lum çocuğun arşı inleten duası bize yeter. 
Allah bize yeter, millet bize yeter…

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Yo-
lumuz, bahtımız açık olsun diyorum. 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.








