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

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; grup 
toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. Grup toplantı-
mıza katılan tüm misafirlerimize de hoş 
geldiniz diyor, coşkularından ve heyecan-
larından dolayı kendilerine şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, önceki gece 
idrak ettiğimiz, Sevgili Peygamberimizin, 
Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş Re-
sulü Ekrem Efendimizin dünyaya teşrif-
lerinin 1.443’üncü yıldönümünün, yani 
Mevlit Kandili’nin ülkemiz, milletimiz, 
tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Haz-
reti Peygamber, “Mü’minin mü’mine bağ-
lılığı, taşları kenetlenmiş bir bina gibidir” 
buyurmuş, bütün hayatı da bu kardeşliği 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Ocak 2014
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anlatmakla, yaşamakla ve yaşatmakla geç-
mişti. Aynı kıbleye yönelen milyarlarca 
mü’minin, veladetinin 1.443’üncü yıldönü-
münde, Rehberimiz Peygamberimiz Efen-
dimizin bu emir ve tavsiyelerini tekrar 
tekrar hatırlamasını, bunun üzerinde tek-
rar tekrar düşünmesini ve idrak etmesini 
gönülden arzuluyorum. Rabbim’e, bu kar-
deşliği idrak ve ifa noktasında tüm Müslü-
manlara zihin berraklığı vermesi için dua 
ediyorum. Gerek Türkiye’de, gerek yakın 
coğrafyamızda, aynı kıbleye yönelen, aynı 
Rahmet Peygamberi’nin izinden giden-
lerin birbirine sırtını dönmesi; mezhep, 
etnik köken, hizip ayrımlarına aldanıp bir-
biriyle çatışması gerçekten içimizi acıtıyor. 
Efendimiz ki, düşmanına dahi, kendisine 
ve Ashabına en ağır işkenceleri yapan za-
limler için dahi hidayet dilemişti. Bu engin 
hoşgörünün, bu müşfik ve kucaklayıcı tav-
rın, özellikle de Hazreti Resul’ün kardeşlik 
talimatlarının, O’nun izinden gittiğini id-
dia eden herkes için bir ibret vesilesi olma-
sını da yürekten temenni ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Gündemimizdeki önemli mevzulara gir-
meden önce, geçtiğimiz hafta boyunca, 
Japonya, Singapur ve Malezya’da gerçek-
leştirdiğimiz resmi temaslar hakkında 
sizlere çok kısa bilgi vermek arzusunda-
yım. 5 Ocak Pazar akşamı, beraberimizde 
Bakan arkadaşlarımız, Milletvekillerimiz, 
çok sayıda işadamının bulunduğu geniş 
katılımlı bir heyetle Japonya’nın Başkenti 
Tokyo’ya hareket ettik. Tokyo’da, öncelikle, 
Japonya’nın ve dünyanın önemli ekonomi 
gazetelerinden NİKKEİ’nin düzenlediği, 

Japon finans çevrelerinin ve büyükelçile-
rin katıldığı bir konferansta Türkiye eko-
nomisini ve dış politikamızı anlattık. Aynı 
gün, Türkiye’den ve Japonya’dan işadam-
larının katıldığı İş Forumu’nu gerçekleştir-
dik. Japonya Başbakanı Sayın Şinzo Abe ile 
heyetlerarası görüşmelerimizi tamamladık 
ve iki ülke arasında bazı anlaşmalar imza-
ladık. Bunlar arasında, Türk-Japon Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına 
dair işbirliği mutabakatı da yer alıyor. Çar-
şamba günü, Tokyo’daki Mitsubişi elektrik 
tesislerine giderek, yapımı tamamlanan, 
fırlatılmak üzere Kazakistan’da BAYKO-
NUR Uzay Üssü’ne gönderilecek TÜRSAT 
4-A uydumuzun teslim törenini yaptık. 
Bizim kendi mühendis ve teknisyenleri-
mizin de katılımıyla imal edilen bu uydu, 
inşallah Şubat ayı ortalarında uzaya fırla-
tılacak ve başta Afrika kıtası olmak üzere 
dünyanın önemli bir kısmı daha kapsama 
alanımıza girecek. Yılın ilk çeyreğinde de 
inşallah TÜRKSAT 4 B uydumuzu uzaya 
gönderiyoruz. TÜRKSAT 4-A uydumuzun 
yanı başında, elbette büyük bir gururu 
yaşadık. Ancak, bu türden kendi uydula-
rımızı yüzde 100 oranında kendimiz imal 
ettiğimiz ve kendimiz uzaya fırlattığımız-
da, daha büyük bir gururun sahibi olacağız 
ki, bunun için de çalışmalarımızı kararlı-
lıkla sürdürüyoruz. Bu törenin ardından, 
Tokyo’da Japon İmparatoru ve İmparato-
riçesi ile görüştük ve Singapur’a geçtik. 
Singapur’da, Cumhurbaşkanı, Parlamento 
Başkanı ve Başbakan’la görüşmeler yaptık, 
özellikle ikili ticaret hacmimizi yükseltme 
kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. 
Dünyanın ikinci büyük Konteynır Lima-
nında incelemeler yaptık; ardından, 1903 
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yılında vefat eden Türk Başkonsolosu 
Ahmet Ataullah Efendi ve eşinin bulun-
duğu mezarlığı ziyaret ettik. Cuma günü 
de Malezya’da temaslarımıza devam ettik. 
Başbakan Necip Razak ile bire bir ve heyet-
lerarası görüşmelerimizi yaptık. Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesi tarafından 
şahsımıza tevcih edilen Fahri Doktora un-
vanını aldık; katılımcılara hitap ettik. Yine, 
Araştırma ve Dönüşüm Vakfı ile Razak 
Yönetim Okulu tarafından düzenlenen bir 
konferansa katıldık, Doğu Asya ve Pasifik 
Bölgesi ile Türkiye’nin ilişkilerini orada 
değerlendirme fırsatı bulduk. Biz bu resmi 
görüşmelerimizi yaparken, Bakanlarımız, 
kurumlarımızın başkanları, işadamlarımız 
da her 3 ülkede muhataplarıyla görüştüler 
ve karşılıklı imkan ve fırsatları gözden 
geçirdiler. 6 gün süren bu uzun ve yoğun 
programın, ülkemiz, milletimiz, özellikle 
ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Bütçe görüşmeleri ve uluslararası temas-
larımız nedeniyle, 3 Aralık tarihinden bu-
güne kadar Grup Toplantıları vasıtasıyla 
sizlerle bir araya gelemedik. Bu bir buçuk 
aylık süre içinde, hepinizin de çok yakın-
dan takip ettiği gibi, demokrasimize yöne-
lik en büyük, en ağır ve aynı zamanda en 
ahlaksız darbe girişimine tevessül edildi. 
Şunu en baştan ifade etmek istiyorum… 
17 Aralık, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk 
tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. 17 
Aralık komplosu, hazırlık aşaması, uygula-
ma şekli, içerden ve dışardan aldığı destek 

ve talimatlar boyutuyla, diğer tüm darbe 
girişimlerini geride bırakmış; millete, dev-
lete ve demokrasiye yönelik ihanet hareke-
ti olarak kayıtlara geçmiştir. 

Değerli arkadaşlarım… 

17 Aralık sabahı, İstanbul ve Ankara’da 
belli merkezlere baskınlar yapılıyor, belli 
şahıslar gözaltına alınıyor. Bilgilendirilme-
leri gereken sorumlular bilgilendirilmiyor. 
Yargı ve emniyet içindeki bir örgüt, son 
derece hukuksuz biçimde, tamamen gizli 
olarak yürüttükleri soruşturmaları, Ma-
halli Seçimlere 3.5 ay kala, yani son derece 
manidar bir zamanda düğmeye basmak 
suretiyle başlatıyorlar. Operasyonun başla-
masıyla birlikte, ihanet projesinin paydaş-
ları da derhal harekete geçiriliyor. Malum 
medya, sabah saatlerinden itibaren, kendi-
sine servis edilen, gizli kalması beklenen 
fotoğraf ve görüntüleri yayınlamaya başlı-
yor. Muhalefet partileri, daha meselenin ne 
olduğu anlaşılmadan, Hükümete yönelik 
saldırılara başlıyorlar. Belli sermaye çevre-
leri harekete geçiyorlar. İçerde ve dışarda 
belli odaklar derhal harekete geçiyorlar. 
Dikkatinizi çekiyorum… Akşam olduğun-
da, adeta soruşturma tamamlanıyor, sorgu 
tamamlanıyor, adeta mahkeme süreci 
tamamlanıyor ve zanlıların tamamı, on-
larla birlikte bakanlarımız, onlarla birlikte 
Hükümetimiz suçlu ilan ediliyor. Sabah 
operasyon yapılıyor, 12 saat sonra infaz 
tamamlanıyor, zanlılar hakkında hüküm 
veriliyor, zanlıların tamamı, yakınlarıyla 
birlikte adeta linç ediliyor. Çok yoğun bir 
karalama kampanyası… Çok yoğun bir 
dezenformasyon… Tam bir algı operasyo-
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nu… Hem içerden, hem dışardan, çok ağır 
bir linç hareketi Hükümetimize yöneliyor. 
Her şey hazırlanmış… Görev dağılımı ya-
pılmış… Kimin nerede duracağı, ne yapa-
cağı, hangi vazifeyi yerine getireceği tek 
tek belirlenmiş. Sosyal medyada operasyon 
başlamış. Yazılı, görsel medyada görev 
dağılımları yapılmış, talimatlar verilmiş, 
kalemler, verilen emirleri kağıda dökmeye 
başlamış. Belli sermaye çevrelerine mesaj-
lar gitmiş. Uluslararası basına, yabancı dil-
de yoğun bir dezenformasyon yapılmaya 
başlanmış. Uluslararası kuruluşlara, ulus-
lararası kamuoyuna yalan yanlış bilgiler 
aktarılmış. Ekonomiyi etkilemek üzere, pi-
yasalara, piyasa oyuncularına kötümserlik 
pompalanmış. Bu ihanet operasyonunda 
maşa olarak kullanılan örgüt, tüm taraftar-
larını harekete geçirmiş, Hükümete karşı 
bir kampanyanın fitilini ateşlemiş. Bir 
anda itibarsızlaştırma girişimleri başla-
mış… İftira, itham, yalan, tehdit, korkutma, 
sindirme, şantaj… Her ne varsa devreye 
alınmış. Yolsuzluk kisvesi altında, yolsuz-
luk süsü verilerek, bir anda Türkiye’de bü-
yük bir belirsizlik, büyük bir kaos ortamı 
oluşturmak için ne gerekiyorsa, hangi ara-
ca ihtiyaç varsa, hepsi harekete geçirilmiş. 
Aylardır, hatta yıllardır hazırlığı yapılan 
bir senaryo, bir kirli plan, seçimlere 3.5 ay 
kala devreye sokulmuş. 

Değerli arkadaşlarım… 

17 Aralık sabahından itibaren, gelişmeleri 
son derece soğukkanlı bir şekilde takip 
ettik ve aynı zamanda tedbirlerimizi de 
çok hızlı şekilde devreye aldık. Bakın ben, 
bu kürsüden defalarca bu tür muhtemel 

senaryolara dikkatlerinizi çektim. Seçim-
lere girerken, muhalefetin umutsuz oldu-
ğunu, siyaset dışı güç ve şer odaklarının 
umutsuz olduğunu, bu umutsuz çevrelerin 
Hükümetimize yönelik çirkin eylemlerin 
içine gireceğini defalarca hatırlattım. 30 
Mart seçimlerinde, AK Parti’nin tekrar 
birinci parti olacağını görenlerin, sandık-
ta AK Parti ile rekabet edemeyeceklerini, 
milletten asla teveccüh göremeyeceklerini 
anlayanların, çok çirkin yollara tevessül 
edebileceğini bu kürsüden defaatle ifade 
ettim. 17 Aralık, işte bu öngördüğümüz 
çirkin girişimin, çirkin tezgahın tezahür 
ettiği tarih oldu. Bu tezgahı kuranlar, bu 
senaryoyu uygulama planına koymak 
isteyenler, birkaç yerde yanlış yaptılar. 
Birincisi, milletin ferasetini, milletin de-
mokrasiye ve seçilmiş Hükümete yönelik 
muhabbetini hesaba katmadılar. Nitekim, 
daha ilk andan itibaren, kamuoyu algısını 
esaret altına almaya yönelik yoğun operas-
yonlara rağmen, aziz milletimiz yapılanı 
gördü, tuzağı gördü ve ilk andan itibaren 
bu tuzağa karşı tavrını çok net olarak 
ortaya koydu. 17 Aralık sonrasında, Sam-
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Görele, Giresun, 
Trabzon, Sakarya, Manisa ve ilçelerinde, 
İzmir’de, Ankara ve İstanbul’da, halkımı-
zın normalin çok çok üzerinde teveccühü-
ne, desteğine şahit olduk. Türkiye’nin her 
ilinden destek mesajları aldık. Türkiye’nin 
81 vilayetinden, hatta dünyanın sayısız 
şehrinden, dostlarımızın, kardeşlerimizin 
bize hayır dualar ettiklerine şahit olduk. 
Hem aziz milletimiz, hem de tüm dünya-
daki dostlarımız, kardeşlerimiz, sevenle-
rimiz, yapılanın bir komplo olduğunu, bir 
darbe girişimi olduğunu, Hükümetimize 
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yönelik bir operasyon olduğunu gördüler 
ve Allah Onlardan Razı olsun, hepsi de 
yüreklerini ortaya koydular. Bu tezgahı 
tertip edenlerin hesaba katmadıkları bir 
başka husus daha vardı… Yolsuzluk iftira-
sıyla Hükümeti yıpratalım derken, başka 
bazı hesaplarını da görmek istiyorlardı. 
Adeta, bir taşla kuş katliamı yapmak ni-
yetindeydiler. Türkiye üzerine kimin ne 
hesabı varsa, nasıl bir çirkin emeli varsa, 
bu operasyonun içine dahil ederek, arzu-
larını yerine getirmeye kalkıştılar. Seçimin 
hemen öncesinde, Hükümeti yıpratmaya 
çalışırken, Türkiye’nin ekonomisini de alt 
üst edelim dediler. Şu faizleri yükseltip, 
eskisi gibi kazanalım dediler. Türkiye’nin 
dış ticaret hamlelerini bozalım dediler. 
Türkiye’nin enerji politikalarını sarsalım 
dediler. 2023 hedeflerini, istikrarlı büyü-
yüşü engelleyelim dediler. Türkiye’nin 
küresel ölçekteki projelerini sekteye uğra-
talım dediler. Mavi Marmara’nın, Mısır’da 
dik duruşun, İran’da, Irak’ta ilkeli dış poli-
tikanın, Suriye’de insani tavrın, Filistin’de 
vicdani itirazın intikamını alalım dediler. 
Dünyada artık sesi çok çıkan, adaletin ve 
vicdanın sesi haline gelen, itibarı her geçen 
gün artan Türkiye’nin yükselişini durdura-
lım dediler. Özellikle de Çözüm Sürecini, 
Milli Birlik ve Kardeşlik sürecini bozalım, 
bu ülkede yeniden kan akıtalım, yeniden 
gençlerin ölmesini ve öldürmesini sağlaya-
lım dediler. Evet… Bir tek operasyon pake-
tinin içine bütün bu kirli niyetleri koydu-
lar ve işte o tuzak ayaklarına dolaştı. Şimdi 
çıkıyorlar, bize dış mihrakları soruyorlar… 
Bu operasyonda “dış mihrak” nerede diye 
istihza ediyorlar… Allah aşkına soruyo-
rum: Bu operasyon eğer başarıya ulaşmış 

olsaydı, bu darbe girişimi eğer başarıya 
ulaşmış olsaydı, kazanan kim olacaktı? 
Bu operasyondan Türkiye’nin, aziz mille-
timizin kazanacağını iddia edecek, bir tek 
akli selim sahibi bulabilir misiniz? Faiz 
lobilerinin, silah lobilerinin, savaş ve kaos 
lobilerinin kazanacağı bir operasyonun, 
yerli olabilme, milli olabilme ihtimali var 
mıdır? Dikkatinizi çekiyorum… Bu operas-
yon, milli olan ne varsa ona kastetmiştir… 
Hükümete kastetmiş, dolayısıyla Milli İra-
deye kastetmiştir. Halkbank’a kastetmiş, 
dolayısıyla Milli Bankamıza kastetmiştir. 
Bu operasyon, Milli Dış Politikamıza, Milli 
Çıkarlarımıza kastetmiştir. Bu operasyon, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecimize kastet-
miştir. Evet, bu operasyon, Milli İstihbarat 
Teşkilatımıza kastetmiştir. Bu ülkenin 
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’deki Bayır 
Bucak Türkmeni kardeşlerimize insani 
yardım ulaştırmaya çalışıyor, Adana’dan 
bir savcı bunu engellemek için elinden ge-
leni yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, bir 
yargı mensubunun, kendi ülkesinin istih-
barat teşkilatına husumet beslediğine şahit 
olamazsınız. Türkiye maalesef bunu yaşa-
mıştır. Bir ülkenin istihbarat teşkilatının 
hasmı, sadece ve sadece harici düşman-
lardır. Milli bir teşkilata yönelik hasmane 
tutum, kesinlikle milli olamaz. Bir savcı, 
Adana’dan kalkıp, Hatay’a, Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın insani yardım operasyonunu 
engellemek üzere geliyorsa, o savcı yasala-
rı çiğnemiştir, milli çıkarlara kastetmiştir, 
evet, açıkça söylüyorum, kendi ülkesine 
değil, ülkesinin düşmanlarına maşalık 
etmiştir. Neden yapıyorlar bunu? Kendi 
ülkelerinin dahi milli kurumlarını neden 
hedef alıyorlar? Aziz Türk milletinden 
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değil, mensubu oldukları örgütten emir ve 
talimat alıyor, öyle hareket ediyorlar. Ulus-
lararası kirli odakların elinde oyuncak ol-
muş, maşa olmuş bir örgüt, adeta efsunla-
dığı mensuplarını, kendi ülkeleri aleyhine 
yönlendiriyor. Siz kimsiniz ki, bu ülkenin, 
bu milletin milli istihbarat teşkilatına karşı 
düşmanca tutumlar içine giriyorsunuz? 
Kamuoyunun gözü önünde, yayın yoluyla, 
manşetlerinde, sayfalarında, ekranlarında 
suç işleyenler ifadeye dahi çağrılmazken, 
köşe yazarları her gün ifadeye çağrılıyor; 
benim ifadelerimi manşete çekti diye gaze-
te yöneticileri ifadeye çağrılıyor. Bir savcı 
çıkıp, sadece iddialar üzerinden, sadece 
sahte ihbarlar üzerinden demokrasiyi kat-
letme, ekonomiyi durdurma, ülkeyi kaosa 
sürükleme cüretinde bulunabiliyor. Bu-
gün artık, geçmişteki bazı yargılamaların 
da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin 
oluştuğunu daha net olarak görüyoruz. 
Sahte ihbar mektuplarıyla, yasa dışı din-
lemelerle, sahte delillerle, tasarlanmış ve 
ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla, 
insanların nasıl mahkum edildiklerini 
bugün çok daha belirgin şekilde görebili-
yoruz. Bütün bunlar, hukuk saikiyle, adalet 
saikiyle, vicdan saikiyle değil, tamamen ör-
güt saikiyle yapılıyor. 17 Aralık’tan bugüne 
kadar, devletin kurumları içinde nasıl bir 
çark kurulduğu, nasıl bir örgütsel yapılan-
maya gidildiği çok net olarak ortaya çıktı. 
Göreceksiniz, bundan çok daha fazlası 
ortaya çıkacak. Nasıl bir takıyyenin, nasıl 
bir kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün hü-
küm sürdüğü ortaya çıkacak. Malezya’da, 
beraberimizdeki medya mensuplarına da 
ifade ettim… Virüs vücuda girmiş, sinsi 
bir şekilde yerleşmiş, çoğalmış ve bir anda 

vücudu esir almak üzere harekete geçiyor. 
Ancak bu bünye, kendisini sinsi virüslere 
teslim edecek kadar zayıf bir bünye de-
ğildir. Bunu biz tarihte Büyük Selçuklu 
Devleti’nde de yaşadık… Haşhaşiler deni-
len, gözü dönmüş bir gizli örgütün, devlet 
bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını, 
gerektiğinde düşmanlarla nasıl işbirliğine 
gittiğini asırlar önce millet olarak yaşadık 
ve gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bu sinsi virüslere, devlet bünyesini felç et-
meye yönelik sızıntılara asla geçit vermez, 
vermeyecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Burada şu noktanın altını kalın çizgilerle 
çiziyorum: Önümüzdeki mesele, kuvvetler 
ayrılığına ya da yargı bağımsızlığına ilişkin 
bir mesele değildir. Mesele, yargının bir 
örgüt tarafından adeta teslim alınarak, ta-
rafsızlığını yitirmesi meselesidir. Yargı ba-
ğımsızlığı, dikkatinizi çekiyorum, Yargının 
tarafsızlığını sağladığı için önemlidir. Eğer 
yargının bir kısmı tarafsızlığını yitirmişse, 
siyasi operasyonlara hukuk kılıfı giydir-
mekle meşgulse, siyasi mücadelenin tarafı 
olmuşsa, özellikle de vicdanı bir kenara 
bırakmış, adına karar verdiği milleti bir 
kenara bırakmış, bir örgüt adına faaliyet 
gösterir hale gelmişse, öncelikli olarak ko-
nuşacağımız mesele, yargının tarafsızlığı 
meselesidir. 

Bakın… 1960’tan beri bu ülkede yargı, 
çeşitli şekillerde siyaseti sınırlamanın, 
siyasete yön vermenin, yani vesayetin bir 
vasıtası olarak kurgulanmıştır. Yassıada 
kararlarını da bir mahkeme vermişti. 12 
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Eylül’ün de, gençlerin yaşını büyütüp idam 
eden mahkemeleri vardı. Yakın zamanda 
367 kararını veren de bir mahkemeydi, 
AK Parti’ye kapatma davası açan da bir 
Cumhuriyet Başsavcısıydı. Biz, 12 Eylül 
2010’da Anayasa’yı değiştirirken, hedefi-
miz en başta siyaseti yargı vesayetinden 
kurtarmaktı. Amacımız, yargının hem ba-
ğımsızlığını güçlendirmek, hem de taraf-
sızlığını sağlamaktı. Güçlünün haklı oldu-
ğu değil, haklının güçlü olduğu bir adalet 
sistemini, bir yargı işleyişini tesis etmeyi 
arzuladık. Yargıyı, etkilerden, tehditler-
den, baskılardan kurtarıp, belli ideoloji ve 
görüşlerin sultasından arındırıp, milletin 
yargısı haline getirmeyi hedefledik. Ha-
tırlayın… Yargı, belli bir ideolojinin, belli 
örgüt ve çetelerin, kimi zaman belli mez-
heplerin etkisi altına giriyor, tarafsızlığını 
yitiriyor ve kamu vicdanında çok ciddi 
yaralar açıyordu. Anayasa Değişikliğine 
giderken, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nu, yargıda bağımsızlığı ve taraf-
sızlığı tesis edecek şekilde yeniden tasar-
ladık. Kurul’un, belli bir ideolojiden, belli 
örgütlerden, özellikle de harici etkilerden 
kurtulup, özgür, demokratik, çok renkli ve 
çok sesli şekilde yeniden yapılanmasını he-
defledik. HSYK’ya ilişkin bazı kanunlarda 
değişiklik yaparak, yargıyı bir örgütün teh-
likeli sultasından kurtaracak, yargı bağım-
sızlığını ve tarafsızlığını temin edeceğiz. 
Yapacağımız değişiklik, Anayasa’ya hiçbir 
aykırılık teşkil etmiyor… Adalet Bakanımız 
bununla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 
Burada şunu açıklayabirim. Eğer muhale-
fet anayasa değişikliğini beraber yapalım 
derse yasa teklifimiz dondurulabilir. Yar-
gının, tehlikeli örgütlerin baskı ve tehdidi 

altında, siyaseti, ekonomiyi, Türkiye’nin 
dış politikasını gayri milli hedefler doğrul-
tusunda şekillendirmesinin önüne geçiyo-
ruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Burada 2 önemli hususun altını özellikle çi-
ziyorum… Birincisi, yapılan operasyon, AK 
Parti Hükümetine yönelik değil, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
milli çıkarlarına, 76 milyonun tamamına 
yapılmış bir operasyondur. AK Partili ol-
sun ya da olmasın, bize oy versin ya da ver-
mesin, herkes şunu iyi bilmelidir ki, yol-
suzluk kılıfına gizlenmiş bu saldırı, esasen, 
demokrasiyi, seçimleri, milli iradeyi hedef 
almıştır. Dün başka hükümetlere yapılan, 
çok daha ağır şekilde bizim Hükümetimize 
yönelmiştir. Eğer bugün bu durdurulmaz-
sa, biliniz ki, yarın gelecek Hükümetlere 
de bu saldırılar yapılacaktır. İşte onun için 
biz tarihi bir misyon taşıyoruz. 11 yıl bo-
yunca bu ülkeye nasıl ilkleri yaşattıysak, 
11 yıl boyunca nasıl her saldırıyı ülkemiz 
ve geleceğimiz adına bertaraf ettiysek, bu-
gün de göğsümüzü siper edecek, yarınların 
Türkiye’sinin herkes için aydınlık olmasını 
inşallah sağlamış olacağız. Biz bu mücade-
leyi kendimiz adına, partimiz ve Hüküme-
timiz adına değil, en başta Türkiye adına, 
en başta 76 milyon adına veriyoruz. 76 mil-
yonun her bir ferdinin de, oynanan oyunu 
göreceğine, tuzağı göreceğine, tehdidi 
görüp tek yürek halinde buna karşı dura-
cağına yürekten inanıyoruz. İkinci önemli 
husus da şudur… Bu sürecin, Türkiye’de 
inançlı kesimleri mağdur etmesine, renci-
de etmesine asla izin vermeyiz ve verme-
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yeceğiz. Örgütün üst yönetimiyle, oradaki 
diğer vatandaşlarımızın hassasiyetlerini 
birbirinden kesinlikle ayırıyoruz. Samimi 
insanlar, samimi gayretlerle, halis gayret-
lerle fedakarlıkta bulunurken, örgütün üst 
yönetimindekilerin çok başka amaçlarla 
bunları istismar ettikleri anlaşılıyor. Biz 
bu ayrımı hassasiyetle muhafaza ediyoruz. 
Yıllarca buralarda fedakarca hizmet etmiş 
samimi kardeşlerimizden, oynanan oyunu, 
kurulan tuzağı görmelerini bekliyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

17 Aralık darbe girişimi, birçok sinsi hede-
fin yanında, biraz önce de ifade ettiğim gibi 
Çözüm Sürecini de hedeflemiştir. 17 Aralık 
darbesinin mimarı olan örgüt, daha önce 
de, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çözüm 
gayretlerini sabote etmiş, MİT Müsteşarını 
tutuklayıp devre dışı bırakma girişiminde 
bulunmuştu. Bu girişimlerinde başarısız 
olan örgüt, 17 Aralık darbe girişimiyle, 
Çözüm Süreci’ne de darbe vurmak istedi. 
Şu anda, çok farklı yöntemlerle, sürecin 
sabote edilmeye, tahrik edilmeye çalışıl-
dığını görüyoruz. Bu aziz millet, çözüm 
sürecinin sabote edilmesine de asla izin 
vermeyecektir. 1 yılı aşkın süredir Türkiye 
acılar yaşamıyor… Tam 1 yıl önce, 15 Ocak 
tarihli grup toplantımızda, çözüm süreci-
nin başladığını ve umutla geleceğe doğru 
yürüdüğünü ilan etmiştik. 2013 yılının 
ilkbaharını büyük bir coşkuyla, heyecanla, 
umutla idrak etmiş ve baharın kalıcı olma-
sı dileğinde bulunmuştuk. Allah’a ham-
dolsun, tüm provokasyonlara, tüm sabotaj 
girişimlerine rağmen, 1 yıl boyunca süreci 
hem muhafaza ettik, hem de ilerlettik. 17 

Aralık komplosu, bu baharı kışa çevirmek, 
kan ve gözyaşını yeniden ülke gündemine 
taşımak için hiç kuşkusuz çirkin girişimle-
rine devam edecektir. 1 yıl içinde nice badi-
reyi aştığımız gibi, bu alçakça ve haince sa-
botajları da inşallah hep birlikte aşacağız. 

Burada şu noktayı özellikle ifade etmek 
durumundayım… Türkiye Cumhuriyeti 
büyük bir devlettir. Bu millet, binlerce yıla 
sari tarih ve medeniyet birikimi olan bir 
millettir. Tarihte biz nice hainler gördük, 
nice ajanlara, nice casuslara, nice gayri 
milli saldırılara şahit olduk. Bu aziz millet, 
duasıyla, gayretiyle, sarsılmaz imanıyla, 
özellikle de kardeşlik ve dayanışmasıyla 
tüm o saldırıları aşmış ve bugünlere ulaş-
mıştır. Asla umutsuz olmayacağız. Asla ve 
asla moralsiz olmayacağız. Kurulan tuzak-
lara aldanıp, umudumuzu, heyecanımızı, 
coşkumuzu asla yitirmeyeceğiz. Bakın 
meydanlarda da, bu kürsüde de defalar-
ca ifade ettim… “Allah bes, baki heves…” 
“Allah bize yeter, gerisi hevadır, heves-
tir…” Pakistan sokaklarında bizlere hayır 
dualar eden kardeşlerimize şahit olduk. 
Malezya caddelerinde bizlere hayır dua-
lar eden kardeşlerimizi gördük. Gazze’de, 
Kahire’de, Şam’da, Halep’te, Saraybosna’da, 
daha nice dost ve kardeş ülkede bizim 
için hayır duaların yapıldığını duyduk. 
Ankara’da, akşam saatinde, eksi 6 derecede 
bizi bağrına basan kardeşlerimizi gördük. 
İstanbul’da, Havalimanında toplanan o ta-
rihi kalabalığı, o tarihi manzarayı gördük. 
Biz yalnız değiliz, sizler yalnız değilsiniz… 
Bu yolda milletimizle yürüyoruz. Bu yolda, 
dünyanın tüm mazlumlarıyla yürüyoruz. 
Umudunuzu hiç kaybetmeyeceksiniz. Hele 
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hele, cesaretinizi asla yitirmeyeceksiniz. 
Aranızdan bazıları ihanet etse de, aranız-
dan bazıları emanete hıyanetlik etse de, 
siz kalbinize umutsuzluğun zehrini yak-
laştırmayacaksınız. Hüzünlenmeyecek, 
yeise kapılmayacak, Allah’ın ve milletin 
bizimle olduğu şuurunu bir an olsun unut-
mayacaksınız. Ülkeye ve millete hizmetkar 
olmanın elbette bir bedeli vardır; eğer 
gerekiyorsa, bu bedeli ödemekten hiçbir 
zaman kaçınmayacaksınız, kaçınmaya-
cağız. AK Parti, ahlakı, ilkeli davranmayı, 
siyasetin yegane limanı olarak görmüştür 
ve bundan bir nebze olsun şaşmayacaktır. 
Milletim müsterih olsun. Milletim bize gü-
vensin… Bu iktidar yetimin hakkını yedir-
medi, yedirmeyecek. Bu iktidar, yolsuzluğa 
bulaşmış olanlara bunun hesabını sordu ve 
sormaya devam edecek. Bu iktidar milletin 
iktidarıdır, öyle kalmaya devam edecektir. 
Bu günler geçecek… Bu günler, sabırla 
geçecek, metanetle, tahammülle geçecek, 
gayretle, çabayla, çalışmayla geçecek. Asla 
vazgeçmeyeceğiz. Asla geri adım atmaya-
cağız. 30 mart 2014 bunun ispatı olacak. 
Milletim kararı en güzel şekilde verecektir. 
Türkiye’yi büyütmeye, bu milletin gururu-
na gurur katmaya devam edeceğiz. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun diyorum… Yolu-
muz, bahtımız açık olsun diyorum… Genel 
Kurul çalışmalarında hepinize başarılar 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Haftalık grup toplantımızın açılışında siz-
leri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; 
grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olma-
sını Rabbimden niyaz ediyorum. Grup 
toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 
de hoş geldiniz diyor, coşkunuz, heyecanı-
nız, muhabbetiniz için hepinize gönülden 
teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta, dış politika temaslarımız 
açısından son derece yoğun bir trafiğe 
sahne oldu. Aynı şekilde, içinde bulundu-
ğumuz haftaya da yine önemli temaslarla 
başladık ve bu temaslarımız devam ede-
cek. Geçtiğimiz hafta Salı günü, Brüksel’de 
bir tam gün boyunca çok önemli görüş-
meler gerçekleştirdik. Avrupa Birliği Kon-
seyi Başkanı’yla, Avrupa Birliği Komis-
yonu Başkanı’yla, Avrupa Parlamentosu 
Başkanı’yla, Parlamento Grup Başkanlarıy-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Ocak 2014
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la, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi’yle görüşme-
lerimiz oldu. 5 yıl aradan sonra, Brüksel’e 
yaptığımız ziyaret ve gerçekleştirdiğimiz 
temaslar, hem Avrupa Birliği-Türkiye iliş-
kilerinin ele alınması, hem de Türkiye’deki 
gelişmelerin sağlıklı şekilde aktarılması 
açısından son derece verimli oldu. 

Burada şu noktanın üzerinde özellikle dur-
mak istiyorum… Avrupa Birliği tarafının, 
Türkiye hakkında tek taraflı olarak bilgi-
lendirildiğini, belli kaynaklardan ve yanlı 
olarak bilgilendirildiğini bu ziyaretimizde 
bir kez daha müşahede etme fırsatımız 
oldu. Muhataplarımıza bu konuyu özellik-
le ilettik. Türkiye’yle ilgili haber kaynak-
larına, yapılan lobi faaliyetlerine ve bilgi-
lendirmelere karşı temkinli olmalarının, 
Türkiye’deki olayları tarafsız şekilde değer-
lendirmeleri bakımından çok daha sağlıklı 
olacağını ifade ettik. Türkiye aleyhine bu 
tür karalama kampanyalarının ve yanlış 
bilgilendirmelerin bizler yabancısı değiliz. 
Gerek 11 yıllık Hükümetimiz döneminde, 
gerek bizden önceki dönemlerde, Türkiye 
dışarıya karşı maalesef olduğundan farklı 
şekilde lanse edilmek istendi, Türkiye ile 
ilgili çok farklı ve haksız resimler çizildi. 
Kampanyalarla, Türkiye demokrasisi ka-
ralanmaya çalışılırken, asıl önemlisi, Tür-
kiye ekonomisi yıpratılmak, uluslararası 
yatırımcılar etki altına alınmak istendi. 
Burada asıl üzücü nokta şudur değerli 
arkadaşlarım… Türkiye aleyhine bu kam-
panyalar, maalesef, çoğu zaman, içerden 
bazı çevrelerin, bazı odakların eliyle yürü-
tülmüştür. Türkiye’deki bir kısım medya, 
bazı işadamları ve iş dünyası örgütleri, 

bazı sivil toplum örgütleri, hatta CHP başta 
olmak üzere bazı siyasi partiler, ne yazık 
ki yurt dışında kendi ülkelerini, kendi 
ülke ekonomilerini kötüleme, karalama 
vazifesi üstlenmişlerdir. Bakın dikkatleri-
nizi çekiyorum... Hükümet değil, Hükümet 
politikaları değil, AK Parti değil, topyekün 
Türkiye, topyekün Türkiye ekonomisi he-
def alınarak, adeta 76 milyonun bir arada 
yolculuk ettiği geminin tabanına delik açıl-
mak istenmiştir. Son derece basit, ama aynı 
derecede ihanet boyutunda bir planı devre-
ye sokmak istediler ve istiyorlar… Ekonomi 
kötü giderse, Hükümet yıpranacak; ama 76 
milyona, çalışanlara, üretenlere, çiftçiye, 
esnafa, sanayiciye ne olacağını zerre kadar 
umursamadılar ve umursamıyorlar. 

Gezi Olayları sırasında biz bunun ibret-
lik bir örneğini yaşadık… Sosyal medya 
üzerinden, ya da başka mecralardan, eko-
nomiyi durdurma, “tüketmeme” çağrısı 
yapanlar oldu. Uluslararası yatırımcılara 
“Türkiye’deki yatırımlarını durdurma, 
Türkiye’deki yatırımlarını geri çekme” çağ-
rısında bulunanlar oldu. Uluslararası med-
yayı da kullanarak, Türkiye’deki yatırım 
ortamını olduğundan farklı gösterme, zi-
hinlerde soru işaretleri oluşturma girişim-
leri oldu. Elbette güneş balçıkla sıvanamaz 
ve sıvanamadı. İhanet boyutundaki tüm 
bu girişimlere, tüm bu çabalara rağmen, 
Türkiye ekonomisi istikrarla büyümeye 
devam etti ve devam ediyor. 

Bakın, burada sizlere sadece bir kaç örnek 
vereceğim… 2002 yılında, Türkiye’de yılın 
tamamında 91 bin adet otomobil satışı ger-
çekleşmişti. 2011 yılında tüm zamanların 
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rekoru kırıldı ve 1 yıl içinde 594 bin adet 
otomobil satışı gerçekleşti. 2012’de, çok az 
bir miktar düşüş oldu, 556 bin adet yeni 
otomobil satıldı. 2013 yılında ise, bize ait 
olan rekoru yeniledik ve yine tüm zaman-
ların en yüksek rakamına ulaştık. Evet… 
2013 yılı boyunca, Türkiye’de 665 bin adet 
yeni otomobil satışı gerçekleşti. 

Buzdolabı satışlarına baktığımızda yine 
rekor görüyoruz… 2002 yılında 1 yıl içinde 
1 milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı. 
2013 yılında tüm zamanların rekoruna 
ulaştık ve 1 yıl içinde 2 milyon 591 bin 
adet yeni buzdolabı satıldı. 

Çamaşır makinesinde durum aynı… 
2002’de 824 bin adet çamaşır makinesi sa-
tılmıştı, 2013’te 1 milyon 992 bin adet yeni 
çamaşır makinesi satıldı ve yine bir rekor 
elde edildi. 

Bütün karalama kampanyalarına, bütün 
sabotajlara rağmen, Türkiye ekonomisi 
son derece sağlam, dirençli şekilde yoluna 
devam ediyor. Nitekim, yılın ilk 9 ayında 
büyüme oranımız yüzde 4 olarak gerçek-
leşti ki bu oranla da dünyada en yüksek 
büyüme kaydeden ülkelerden biri olduk. 
Bir kere şunu, hem tüm aziz vatandaşları-
mızın, hem de Türkiye ekonomisine zarar 
verebileceğini zanneden içerdeki ve dışar-
daki hazımsızların bilmesini istiyorum: 
Türkiye ekonomisi, 11 yılda çok sağlam 
bir zemine kavuştu ve bu sağlam zemin 
üzerinde kararlılıkla ilerliyor. Ekonomi, 
geçmişte olduğu gibi en küçük rüzgardan 
etkilenmiyor, en küçük küresel dalgalan-
mayla dengeleri alt üst olmuyor. Türkiye 

ekonomisi artık içerden ya da dışardan 
yapılan sabotajlar karşısında savrulup git-
miyor. 

Şunu altını çizerek söylüyorum: Bir takım 
işveren örgütlerinin, uluslararası sermaye-
ye, uluslararası finans çevrelerine yaptık-
ları çağrıları, kendi ülkelerine yaptıkları 
tehditleri de artık dünya finans çevreleri 
dikkate almıyor, bunlara hiç itibar etmiyor. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde, kendi ülkesini 
yurt dışına kötüleyen, uluslararası yatırım 
çevrelerine kendi ülkesini karalayan bir 
işveren örgütü bulamazsınız. Dünyanın 
her yerinde de bu yapılanın adı ihanettir. 
AK Parti iktidarına kadar, Türkiye, tüm 
çabalarına rağmen yıllık ortalama 1 milyar 
dolar yatırım çekebiliyordu. 79 yıl boyun-
ca Türkiye’nin çekebildiği uluslararası 
yatırım 15 milyar dolardı. Sadece 11 yıl 
içinde, Türkiye, 150 milyar dolar uluslara-
rası yatırım çekti. 

Çok yeni bir gelişmeyi de burada sizlere ak-
tarmak istiyorum: Dünya Yatırım Ajansları 
Birliği’ne, 130 ülkeden 175 ulusal ve böl-
gesel yatırım ajansı üyedir. Dünya Yatırım 
Ajansları Birliği, 24 Ocak’ta Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde toplandı ve Türkiye’nin 
yatırım Ajansını, yani Başbakanlığa bağlı 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’mızı oy-
birliği ile Başkanlığa seçti. Bizim Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansımız bu Birlik’te 
2011’den beri Başkan Yardımcılığı göre-
vindeydi. Türkiye Başkan olunca, Başkan 
Yardımcılığına da Azerbaycan Yatırım 
Ajansı bizim desteklerimizle seçildi. Biri-
leri yabancı sermayeyi korkutmaya, ürküt-
meye çalışırken, Türkiye bu alanda büyük 
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başarılara imza atmaya devam ediyor. İs-
tikrar sayesinde, güven ortamı sayesinde, 
özellikle de yargıda yaptığımız reformlar 
sayesinde Türkiye uluslararası yatırımlar 
için cazip bir ülke haline geldi. Yabancı ser-
maye bundan sonra da Türkiye’ye gelmeye 
devam edecek, ama öyle görünüyor ki, 
TÜSİAD gibi kuruluşlar, kendi ülkelerine 
yabancı kalmaya devam edecekler. Bugüne 
kadar kendi ülkelerine yabancı kaldılar, 
belli ki bundan sonra da yabancı kalacak-
lar. Eski Türkiye’nin aktörleri artık şunu 
kabullensinler, hazmetsinler: Türkiye’de 
artık kazanan elitler, seçkinler, belli serma-
ye çevreleri değil; Türkiye’de bundan sonra 
kazanan her zaman 76 milyon olacak, her 
zaman millet olacak. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Brüksel’de yaptığımız temaslarda, Türki-
ye’deki hadiselerin gerçek fotoğrafını orta-
ya koyduk ve muhataplarımıza hadiselerin 
iç yüzünü tüm boyutlarıyla aktardık. Aynı 
gün içinde Brüksel’de, Belçika’ya İş Gücü 
Göçü’nün 50’nci yıldönümü vesilesiyle 
düzenlenen sempozyumun kapanış oturu-
muna katıldık ve orada seçkin bir dinleyici 
kitlesine hitap ettik. Ardından, Tüm Sana-
yici ve İşadamları Derneği, TÜMSİAD’ın 
Brüksel’deki Genel İstişare Kurulu’na 
katıldık. Belçika’daki Türk işadamlarının, 
Türkiye’den gelen işadamlarının, farklı ül-
kelerin iş çevrelerinin katıldığı toplantıda, 
hem Türkiye ekonomisini anlatma, hem 
de Türkiye’deki son hadiseleri değerlendir-
me fırsatımız oldu. Brüksel temaslarımız, 
Türkiye için gerçekten tarihi nitelik taşı-
yor. 2014 yılının, Türkiye Avrupa Birliği 

ilişkileri noktasında son derece verimli bir 
yıl olmasını bekliyor ve umuyoruz. Dün, 
Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande 
Ankara’ya bir ziyarette bulundu, kendi-
siyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 
Sayın Hollande’ın ziyareti, 22 yıl sonra, 
Fransa’dan Türkiye’ye yapılan ilk devlet 
ziyareti oldu. 

Önümüzdeki hafta Almanya’ya yapacağı-
mız ziyaret de yine Türkiye Avrupa Birli-
ği ilişkileri açısından önemli bir ziyaret 
olacak. Yine bugün, Grup Toplantımızın 
ardından, akşam saatlerinde resmi bir 
ziyaret amacıyla İran’ın başkenti Tahran’a 
hareket ediyoruz. Yarın inşallah gün bo-
yunca Tahran’da, İran’ın Dini Lider Ayetul-
lah Hamaney, Cumhurbaşkanı Sayın Ru-
hani ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
Sayın Cihangiri ile görüşmelerimiz olacak. 
İran temaslarımızın da, gerek Türkiye İran 
ilişkileri, gerek bölgesel meseleler nok-
tasında hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
umuyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Suriye’de, Birleşmiş Milletler gözetiminde, 
Esed Rejimi ile muhaliflerin de katıldığı 
Cenevre Görüşmeleri devam ederken, reji-
min yaptığı işkence ve katliamları gösteren 
fotoğraflar dünya kamuoyunda sarsıcı bir 
etki yaptı. Nazilerin Musevilere yaptığı 
soykırımı, Bosna Hersek’te 90’ların başın-
da yapılan katliamları, Filistin’deki işken-
celeri anımsatan fotoğraflar, Suriye’deki in-
sanlık dışı tabloyu da tüm netliğiyle ortaya 
koydu. Bu fotoğrafların yanında, Suriye’de, 
Rejim güçlerinin kuşatması altındaki 
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Yermuk Kampı’nda, dünyanın gözünü ka-
padığı, kulaklarını tıkadığı başka bir insan-
lık dramı yaşanıyor. Yermuk Kampı’nda, 
adeta hapsedilen binlerce insan, kadınıyla, 
çocuğuyla, yaşlısıyla şu anda çok büyük bir 
açlıkla pençeleşiyor. Sokaklarda, bir deri 
bir kemik kalmış, bilincini yitirmiş, en son 
ne zaman yemek yediğini hatırlamayan, 
çevreden toplayabildikleri ot ve kaktüsle 
ayakta kalmaya çalışan yüzlerce insanın 
bulunduğu ifade diliyor. Kampta bulunan 
Filistinlilerin ifadelerine göre, su, tuz ve 
baharat karışımı çorba, ulaşabilenlerin en 
lüks gıdası. Temel gıda ve tıbbi malzeme 
girişine izin verilmeyen kampta şu ana 
kadar ölenlerin sayısı 73’e ulaştı. Abluka-
nın devam etmesi durumunda, ölümlerin 
daha da artacağı ifade ediliyor. Suriye’de, 
ne kimyasal silahlarla toplu halde katle-
dilen çocuklar, ne varil bombaları, ne de 
Yermuk Kampı’ndan aktarılan manzara, 
küresel vicdanın titremesine maalesef 
vesile olamadı. Dünyanın gözü önünde 
yaşanan bu insanlık trajedisi, ne yazık ki 
ülkeler, kurumlar, uluslararası platformlar 
nezdinde gereken ilgiyi, gereken yankıyı 
bulamadı. Suriye’de, rejim fotoğrafçısının 
çektiği ve dünyaya ulaştırdığı fotoğraflar, 
meselenin ciddiyetini ortaya koydu ve ina-
nıyorum ki ciddi de bir infial oluşturdu. 

Burada şunu açık açık söylemek durumun-
dayım… Kimyasal silahlarla toplu halde 
öldürülmüş çocukların görüntüleri karşı-
sında, vicdanı olan, merhameti olan herkes 
mahcup olacaktır. Açlıktan bir deri bir ke-
mik kalmış insan görüntüleri karşısında, 
yüreğinde birazcık acıma duygusu olan 
herkes mahcup olacaktır. Ortaya çıkan iş-

kence ve soykırım görüntüleri karşısında, 
zerre kadar insanlığı olan herkes mahcup 
olacaktır. Ancak, Türkiye ve aziz millet, 
hamdolsun, bu insanlık dışı manzara kar-
şısında yüreği parçalansa da, mahcubiyet 
yaşamadı ve yaşamıyor. En başından iti-
baren, Suriye meselesine, vicdanlı, acıma 
duygusu olan, insan odaklı bir dış politika 
anlayışıyla yaklaştık. Suriye’den toprakla-
rımıza sığınan kardeşlerimize kucak açtık. 
Suriye’ye insani yardım ulaştırılması için 
imkanlarımızı hem devlet, hem millet 
olarak seferber ettik. Suriye meselesinin 
çözümü için, uluslararası platformlarda 
uyarıcı bir rol üstlendik. Bunu, içerde, 
Hükümetimize yönelik haksız, acımasız ve 
vicdan dışı, insaf dışı saldırı ve sabotajlara 
rağmen yaptık. Suriye’ye yönelik insani 
politikamızı kıyasıya eleştiren bir CHP’ye 
rağmen dik durduk. Eli kanlı Esed rejimini 
kınayamayan, hatta destekleyen, hatta bu 
katliamlar yapılırken gidip Esed’le hatıra 
fotoğrafı çektiren CHP’ye rağmen insani 
duruştan taviz vermedik. Suriye’ye insani 
yardım götüren Milli İstihbarat Teşkilatı-
mızın TIR’larına, kanun dışı saldırı düzen-
leyenlere rağmen insani ve ilkeli duruştan 
asla vazgeçmedik. 

Şunu lütfen hatırınızdan çıkarmayın değer-
li arkadaşlarım: Suriye’deki bu insanlık dışı 
katliam, yüz yıl, hatta belki binlerce yıl unu-
tulmayacaktır. İnanın, Suriye hatırlandıkça, 
Suriye meselesi karşısında dik bir duruş ser-
gileyen, insani ve ilkeli bir duruş sergileyen 
Türkiye’nin tavrı da hatırlanacaktır. Aradan 
yüzyıllar geçmesine rağmen, ecdadımızın 
Endülüs’e, Açe Sumatra’ya, Afrika’ya, hatta 
Avrupa’ya gösterdiği insani ve vicdani du-
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ruş nasıl bugün bile hatırlanıyorsa, aradan 
asırlar geçse de, Türkiye’nin bugünkü du-
ruşu hiç unutulmayacaktır. Bütün baskılara 
rağmen, yapılan tüm sabotajlara rağmen, 
mazlumun yanında durmaya, mazlumun 
hakkını savunmaya devam edeceğiz. Biri-
leri gidip Esed’in yanında dursa, Esed’in 
sırtını sıvazlasa da, biz ısrarla Hakk’ın, ada-
letin, mazlumun yanında durmaya devam 
edeceğiz. Birileri çıkıp, alçakça, haince, 
Milli İstihbarat Teşkilatı’na karşı sabotaj 
düzenlese de, biz, Büyük Devlet olmanın 
getirdiği sorumlulukla, mazlumlara, kom-
şularımıza, kardeşlerimize yardım taşıma-
ya devam edeceğiz. Rabbimden, Suriye’nin 
mazlum halkı için bir kez daha sabır niyaz 
ediyorum. Bu ağır imtihandan Suriye in-
şallah zaferle çıkacak. Suriye ağır imtihan 
yaşarken, Suriye’nin kardeşi olarak, biz de 
inşallah imtihanımızı başarıyla tamamlaya-
cak, bir kez daha tarihe Büyük Millet olarak 
adımızı yazdıracağız. 

Bu arada, Mısır’da, Tahrir Devrimi’nin 
3’üncü yıldönümü olan 25 Ocak’ta, bir kez 
daha kan döküldüğüne, Kahire ve Giza şe-
hirlerinde 62 kişinin katledildiğine şahit ol-
duk. Şehit kardeşlerimize de Allah’tan rah-
met temenni ediyor, Mısır halkının tekrar 
başı sağolsun diyoruz. Mısır’da da insani ve 
vicdani çizgimizi muhafaza etmeye, Mısır 
halkının yanında durmaya devam edece-
ğimizi belirtiyor, Mısırlı kardeşlerimize de 
buradan selamlarımızı iletiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Önceki gün İstanbul’da, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin Seçim Bürosu önünde yaşanan 

bir tartışmanın ardından, silah ve bıçakla 
yapılan saldırı sonucunda 1 kardeşimiz 
hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İstan-
bul Emniyetimiz derhal harekete geçerek 
olayı kısa süre içinde aydınlattı ve zanlıları 
gözaltına aldı. Seçim bürosundaki şahıslar 
ile sokaktan geçenler arasında bir tartışma 
yaşanıyor, ardından bir grup seçim büro-
suna gelerek ateşli silah ve bıçakla saldırı 
düzenliyor. Bu saldırıda maalesef bir kar-
deşimiz hayatını kaybediyor, 7 kişi de yara-
lanıyor. Yine dün gece, Şişli Belediyesi’ne, 
tamamen provokasyon amaçlı bir saldırı 
düzenlendi. Bu olayı da güvenlik güçleri-
miz çok hassas şekilde takip ediyorlar. AK 
Parti’nin seçim bürolarına da defalarca 
saldırılar düzenlendi. En son, Van’da, ada-
yımıza sokakta bir saldırı yapıldı, ardından 
evine 2 kez ses bombası atıldı. Yine, Hak-
kari Çukurca’da İlçe Başkanımızın aracı 
yakıldı. Bütün bu saldırıları sağduyu ve 
soğukkanlılıkla karşıladık; saldırıları bir 
istismar ve kutuplaştırma vesilesi olarak 
kullanma yoluna asla gitmedik. Seçim 
bürolarına yapılan saldırı, sebebi her ne 
olursa olsun, hiç kuşkusuz milli iradeye 
yönelik bir saldırıdır. Bu tür saldırıları bir 
kez daha şiddetle kınıyoruz. Hayatını kay-
beden kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyor, tüm MHP camiasına da buradan 
başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

30 Mart seçimleri için aday belirleme ça-
lışmalarımız artık belli bir aşamaya geldi. 
30 Büyükşehir, 51 İl için adaylarımızı 
belirledik ve kamuoyuna tanıttık. İlçe 
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adaylarımızı büyük oranda belirledik ve 
bunları da kademe kademe kamuoyuna 
açıklıyoruz. Bakan ve Genel Başkan Yar-
dımcısı arkadaşlarım, Milletvekillerimiz, 
illerde yapılan toplantılarla ilçe adaylarını 
açıklamaya başladılar. Biz de, Cuma günü 
Ankara’da, Pazar günü de İstanbul’da, 
coşkulu katılımlarla ilçe adaylarının tanı-
tımlarını gerçekleştirdik. Gerek Ankara’da, 
gerek İstanbul’da, gerekse diğer illerimiz-
de yapılan toplantılarda, teşkilatımızın 
moralinin son derece yüksek, heyecanının 
had safhada olduğunu müşahede ettik. 
Bu arada, İstanbul’da, Cumartesi günü 2 
önemli toplantıya katıldık. Sabah saatle-
rinde, Diyanet İşleri Başkanlığımız tara-
fından, İslam Ansiklopedisi’nin tamamlan-
ması vesilesiyle düzenlenen merasimde, 
çok sayıda alim, bilim insanı, yurt içinden 
ve yurt dışından katılan misafirle bir araya 
geldik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı, 30 yıllık bir çalışmanın 
ardından, gerçekten muhteşem bir eseri, 
bir medeniyet birikimini insanlığın hizme-
tine sundu. Buradan bir kez daha, İslam 
Ansiklopedisi’nin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese, özellikle de alimlerimize 
teşekkür ediyorum.

Cumartesi günü akşam saatlerinde ise, 
Milli İrade Platformu’nun düzenlediği, 
150 sivil toplum kuruluşunun katıldığı bir 
yemeğe iştirak ettik. Eğitim, bilim, insan 
yetiştirme, yardımlaşma, dayanışma gibi 
alanlarda çok başarılı çalışmalar yapan 
dernek ve vakıf larımız; sendikalarımız, 
işçi ve işveren örgütlerimiz böyle bir bu-
luşma vesilesiyle belki de ilk kez bir araya 
geldiler. 

Burada şu hususun özellikle altını çiziyo-
rum… Cumartesi akşamı bir araya gelen 
150 sivil toplum teşkilatı, cemiyetimizin 
gerçekten çok farklı kesimlerini temsil 
ediyorlar. Hemen hepsi, fikirleriyle, kullan-
dıkları yöntemlerle, tarz ve üsluplarla bir-
birlerine göre farklılık arz ediyorlar. Ancak, 
yine hepsi, milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkma, onları yayma ve yaşatma nok-
tasında aynı hedefe bakıyorlar. Dershane-
ler tartışmasının ardından, Hükümetimize 
yönelik insafsızca bir saldırı başladığında, 
bu sivil toplum teşekkülleri gazetelere ilan 
vermiş ve bu insafsız saldırıya karşı 2 ayrı 
bildiri yayınlamışlardı. Cumartesi akşa-
mı, bu 150 teşekkülün, gazetelerde dile 
getirdikleri hissiyatı bir kez de o salonda 
dile getirdiklerini gördük ve bundan da 
gerçekten çok mütehassıs olduk. Tıpkı 
aziz milletimiz gibi, milletimizin temsilci-
leri olan sivil teşekküllerin de, 17 Aralık 
darbe girişimini çok iyi tespit ettiklerini, 
saldırının asıl niyetini, asıl hedefini çok iyi 
keşfettiklerini görüyoruz. Bu 150 teşekkü-
lün, onlarla birlikte birçok dernek ve vak-
fın paylaştıkları ortak bir hissiyat da şu: 
Bir hareketin, bir örgütün, kendi ülkesine 
karşı bu kadar hasmane, bu kadar haince 
tavır sergilemesi karşısında, vakıflarımız, 
derneklerimiz, sendikalarımız ciddi rahat-
sızlık duyuyorlar ve bunu da ifade ediyor-
lar. İslam, hiç kimsenin tekelinde değildir. 
Hizmet etmek, yardımlaşmak, paylaşmak, 
eğitim, bilim, talebe yetiştirmek gibi insani 
kavramlar, hiç kimsenin, hiçbir örgütün 
ipoteği altına giremez, herkesi dışlayan, 
herkesi horlayan bir hareket tarzına asla 
bürünemez. Hele hele, hizmet teşekkülü 
iddiasındaki hareketlerin, işi gücü bıraka-
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rak, adeta bir siyasi parti gibi davranma-
ları, bir takım şantajlarla, bir takım çirkin 
görüntü ve ses kayıtlarıyla anılmaları asla 
kabullenilemez. Hazreti Peygamber de, 
Hazreti Kur’an da, hiçbir hareketin, hiçbir 
oluşumun istismar edemeyeceği, üzerine, 
haşa, ipotek koyamayacağı, bizim, hepimi-
zin ortak, kutsal değerleridir. 

Aynı şekilde, yakın dönemde yaşamış, 
ömrünü ülkesinin zindanlarında geçirmiş, 
zindanlarda ömür tüketmek pahasına dik 
durmuş, ülkesinde durmuş ilim insanları-
nın da, gönül insanlarının da istismarı bi-
zim kabul edebileceğimiz bir tavır değildir. 

Bakın burada, bu malum örgütün mensup-
larına, samimiyetle, safiyane olarak bu ör-
güt içinde yer alan kardeşlerime özellikle 
seslenmek istiyorum… Bu örgütün yöne-
timiyle mensupları arasında maalesef çok 
büyük bir farklılık olduğu net bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Örgütün tabandaki men-
supları, samimi ve hasbi niyetler taşırken, 
böyle hareket ederken, son derece açıktır 
ki, örgütün üst yönetimi farklı yollara 
sapmış, farklı hesapların, farklı gaye ve 
gayretlerin içine girmiştir. Hizmet aşkıyla 
hareket eden, hizmet aşkıyla yollara çıkan, 
hizmet aşkıyla kıtalar aşan nice samimi 
kardeşimize rağmen, bu örgüt, gitmiş, 
uluslararası çevrelerin, Türkiye düşmanla-
rının, Büyük Türkiye’nin hasımlarının ma-
şası olmayı tercih etmiştir. Binlerce insa-
nın gayreti, cehdi, mücadelesi, uluslararası 
karanlık çevrelere adeta peşkeş çekilmiştir. 
Bu örgüt mensubu tüm arkadaşlarımızı, 
bir anlık durmaya, düşünmeye ve muhase-
beye davet ediyorum. 

Kur’an-ı Kerim’in en çok hatırlattığı, en çok 
sorduğu sorulardan bir tanesi, “Akletmez 
misiniz?”dir. Hiçbir kardeşim, hiçbir va-
tandaşım, en başta kendi iradesine ipotek 
koydurmasın. Hiçbir kardeşim, siyasi parti 
olmadığı halde siyaset yapan kapalı örgüt-
lerin aldatmasına gelmesin, aldanmasın. 
Bakın şu anda, Anadolu’da, Trakya’da, 
dünyanın birçok yerinde, şahsımın, yol 
arkadaşlarımın, partimizin ve hüküme-
timizin aleyhine akla hayale gelmedik 
tezviratlar yapılıyor. Biz, bir siyasi partinin 
mensuplarıyız. Bizim her işimiz, her hare-
ketimiz şeffaftır, milletin önündedir. Bizim 
söylediklerimiz milletin önündedir. Bizim 
yaptıklarımız, tavrımız, yapacaklarımız ve 
politikalarımız milletin önündedir. Terör 
konusunda, yolsuzluk konusunda, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreci konusunda, iç, 
dış politikamız konusunda, biz şeffaf ola-
rak milletin önündeyiz ve seçimlerde de çı-
kıp milletin önünde kendimizi muhasebe-
ye çekeriz. Milletin önüne çıkmayanların, 
milletin önünde kendisini muhasebeye 
çekemeyenlerin, şeffaf değil kapalı olanla-
rın tezviratlarına benim hiçbir kardeşim 
kulak asmasın. 

Bakın burada bir noktaya daha özellikle 
değinmek arzusundayım… Önceki gün 
İstanbul’da, aday tanıtım toplantımızda 
ifade ettim… Hırsızlığın her türlüsü kötü-
dür. Yolsuzluğun her türlüsü kötüdür. Ama 
unutmayın: En büyük hırsızlık, en büyük 
yolsuzluk, milli irade hırsızlığıdır… Milli 
İradeyi çalmaya kalkışan biri, çıkıp da 
başkalarına yolsuzluk ithamında buluna-
maz, yolsuzluk iftirasında bulunamaz. 17 
Aralık’ta, milli iradeye yargıdaki fanatik-
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leriyle saldırı düzenleyenler, milli iradeyi 
gasp etmeye çalışanlar, yolsuzluğun izini 
süremezler. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Ey-
lül, 28 Şubat’ta milli iradenin çalınmasına 
göz yumanlar, bu hırsızlığa, bu soygunlara 
alkış tutanlar, bugün çıkıp da bize yolsuz-
luk çamuru atamazlar. CHP, 27 Mayıs’ta 
milli iradenin gasp edilmesine alkış tut-
muş, destek vermiş ve o günden bugüne 
de çalmanın, çırpmanın, yolsuzluğun ve 
hırsızlığın adresi olmuştur. Şu anda, işte 
o Eski Türkiye’nin kaybedenleri, toplu 
halde, koro halinde yolsuzluk türküsü 
söylüyorlar. Bize yolsuzluk iftirası atan bu 
kaybedenler lobisine buradan bir kez daha 
söylüyorum: Eğer yolsuzluk yapan görmek 
istiyorsanız, gidin aynaya bakın. Bu ülkede 
milli iradeyi her zaman bunlar çaldılar. 
Yetmedi, bu ülkenin kaynaklarını, bu ül-
kenin enerjisini bunlar hortumladılar. İşte 
bu bir kısım medya, işte bu bir kısım işve-
ren örgütleri, siyasi partilerin bir kısmı, on 
yıllar boyunca Türkiye’nin birikimlerini, 
kazanımlarını, yetimin, garibin, gurebanın 
hakkını çaldılar. 

Bakın buradan açık açık söylüyorum… Şu 
anda, bize yolsuzluk iftirası, rüşvet iftirası 
atanlar, aslında çok büyük bir soygunu, 
milli irade hırsızlığını örtme çabasının 
ve telaşının içindeler. Şunu herkes bilsin: 
Bu ülkede, hırsızlara yer olmadığı gibi, 
artık milli irade hırsızlarına da ekmek 
yok. Türkiye’de artık, milletin emanetine, 
milletin hazinesine, özellikle de milletin 
iradesine canı pahasına sahip çıkan bir ik-
tidar var. Biz meşruluğumuzu milletten alı-
yoruz; siyasetin de demokratik meşruiyet 
zemininde yürütülmesi için azamî dikkat 

gösteriyoruz. Bir kısım devlet kurumları 
içine sızan şebekelerin, çetelerin millet 
iradesini gasp etmesine, demokratik meş-
ruiyeti sakatlamasına izin vermeyeceğiz. 
Demokratik bir ülkede, ülkenin en temel 
sorunlarında kararı, meşru siyasî aktörler 
verir. Bu ülkenin temel sorunlarında, me-
sela dershaneler meselesinde, mesela terör 
meselesinde, Çözüm Sürecinde, Suriye me-
selesinde karar hakkı, meşru hükümette 
değil de birkaç polisin, savcının elinde mi 
olacak? Terör meselesinin nasıl halledile-
ceğine siyaset değil de yargı mı karar vere-
cek? Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışma-
larını, millet değil, milli irade değil, yargı 
mı belirleyecek? Tarafsızlığını yitirmiş, 
adeta karanlık örgütlerin dümen suyuna 
girmiş, milletin çıkarlarından çok örgütün 
çıkarlarını gözeten bir yargı, millet adına 
karar verebilir mi? Tekrar ediyorum: Biz, 
yargıyla değil, yargı içine sızmış, yargı 
mensuplarını da baskı altına alan, onlara 
da şantaj yapan, yargının tarafsızlığına 
gölge düşüren bir örgütle mücadele edi-
yoruz. Hiç kimse, siyasi iradenin yargıya 
müdahale ettiğini iddia etmesin. Millete 
hesap verecek olan siyasi iradedir. Millet 
önünde kendisini hesaba çekecek olan si-
yasi iradedir. Öyleyse, siyasi kararları vere-
cek ve uygulayacak olan da siyasi iradedir. 
Bundan taviz vermeyeceğiz, siyasi irade-
nin, milli iradenin çalınmasına asla göz 
yummayacağız. Oyun bozulmuştur değerli 
arkadaşlarım… Milli iradeye ve hüküme-
timize kurulan tuzak bir kez daha alt üst 
olmuştur. Millet, hem kendi iradesine, hem 
Hükümetine sahip çıkmış ve bu oyunu 
bozmuştur. 30 Mart’a kadar, her ne boyut-
ta olursa olsun, sergilenecek her sabotajı, 
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her tehdidi, her tuzağı da, Allah’ın izniyle 
milletimizle birlikte bozacağız. Hiç kimse-
nin endişesi olmasın. 11 yıl boyunca nice 
oyunu bozduk, nice tuzağı alt üst ettik, bu 
badireyi de aşacağız. Hepimiz çok sağlam 
duracağız. Daha fazla bir olacak, daha fazla 
dayanışma içinde olacağız. 30 Mart seçim-
leri Türkiye için, demokrasi için, milli ira-
de için inşallah bir dönüm noktası olacak. 
Kaybedenler lobisi, Eski Türkiye’nin kay-
bedenleri, inanın, milletten en son darbeyi 
alacaklar. İşte o zaman Türkiye’nin önünde 
engel kalmayacak. Demokrasinin önünde 
hiçbir engel kalmayacak. Çözümün önün-
de engel kalmayacak. Daha fazla demokra-
tikleşme adımı atacağız. Daha fazla reform 
yapacağız. Toplumun her kesimini rahat-
latacak adımlar atacağız. Şimdiden, bazı 
demokratikleşme hazırlıklarını başlattık. 
Bu tuzakları bozdukça, bu engelleri aştık-
ça, Türkiye’nin ufkunu daha da açacak, hiç 
bitmeyen bir baharı karşılayacağız. 

Geçen yıl, İlk Bahar Doğu ve Güneydoğu 
için bir milat olmuş, kalıcı bir bahara dö-
nüşmüştü. O baharın sıcaklığını bugün 
hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah, 30 Mart’la 
birlikte tüm Türkiye bitmeyen bir bahara 
kavuşacak. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, Meclis çalışmalarında sizlere 
başarılar temenni ediyorum. Tüm teşkila-
tımıza, zorlu ama kutlu bu süreçte sabır, 
metanet ve ardından zafer diliyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz 
açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Şubat 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; hafta-
lık grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz 
ve demokrasimiz için hayırlara vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Grup 
toplantımızı teşrif eden misafirlerimize 
hoş geldiniz diyor; heyecanınızdan, coşku-
nuzdan dolayı her birinize tek tek şükran-
larımı sunuyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Cumartesi 
günü, Van’ın Saray ilçesinde, askeri bir 
aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 aske-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum; yakın-
larına, Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı 
temennilerimi iletiyorum. Aynı kazadan 
yaralanan 18 askerimize de buradan acil 
şifalar niyaz ediyorum. Yine önceki gün, 
Medine’de, umre ziyaretçilerinin bulun-
duğu bir otelde çıkan yangın neticesinde 
17 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yara-
landı. Orada hayatını kaybeden kardeşleri-
mize de Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara 
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geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. 
Bu arada, Bosna-Hersek’te devam eden 
olayları kaygıyla izlediğimizi, dualarımızın 
Bosna Hersek’in, Boşnak kardeşlerimizin 
huzura kavuşmaları için olduğunu ifade 
ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler...

Önceki hafta gerçekleştirdiğimiz son grup 
toplantımızdan bugüne kadar, gerek yurt 
içinde, gerek yurt dışında yine çok sayıda 
temasımız, ziyaretimiz, yine çok yoğun 
programlarımız oldu. Son grup toplantı-
mızın ardından biliyorsunuz komşumuz 
İran’a gittik, Cumhurbaşkanı, Cumhur-
başkanı Birinci Yardımcısı, Dinî Lider ve 
Dışişleri Bakanıyla görüşmeler yaptık. İran 
ziyaretimiz sırasında, müzakereleri 10 
yıldır süren Tercihli Ticaret Antlaşmasını, 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulma-
sına dair ortak bildiriyi ve kurumlarımız 
arasında işbirliğini öngören çeşitli proto-
kolleri imzaladık. İran’la aramızdaki dış 
ticareti 2015 yılına kadar 30 milyar dolara 
çıkarma konusunda mutabakata vardık; 
ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel 
meseleleri de orada ele aldık. Geçen hafta 
Salı günü de Almanya’da temaslarımız 
oldu. Şansölye Sayın Merkel’le bir çalış-
ma yemeğinde bir araya geldik; Federal 
Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı’yla gö-
rüştük. Almanya’da, Alman Dış Politika 
Enstitüsü’nde seçkin bir katılımcı toplu-
luğuna hitabımız oldu. Akşam saatlerinde 
de Berlin’de, Avrupalı Türk Demokratlar 
Birliği tarafından düzenlenen buluşma-
ya iştirak ettik, vatandaşlarımızla hasret 

giderdik. Almanya temaslarımızda da 
bölgesel meseleler, Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkileri, ekonomik ilişkiler gündemimiz-
deydi ve bunlarla ilgili konuları detaylı 
şekilde ele aldık. Almanya’daki vatandaşla-
rımızın sorunları da elbette gündemimizin 
ilk sıralarındaydı. Biliyorsunuz, yaptığımız 
bir düzenlemeyle, yurt dışındaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının da milletve-
kili genel seçimleri ve halkoylamalarında 
oy kullanabilmeleri hakkını getirmiştik. 
Daha önce yurt dışındaki vatandaşlarımız 
sınır kapılarına gelip oy kullanmak zorun-
da kalıyordu, bunu yerinde çözmek için 
önemli bir düzenleme yapmıştık. İnşallah, 
2014 yılında gerçekleşecek Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde, ardından da tüm 
genel seçim ve halkoylamalarında vatan-
daşlarımız bulundukları ülkede oylarını 
kullanabilecekler. Büyükelçiliklerimiz, 
konsolosluklarımız bu noktada hazırlıkla-
ra başladılar. Yurt dışında en fazla vatanda-
şımızın yaşadığı Almanya’da da hazırlıklar 
belli bir aşamaya geldi ve inşallah 7 nok-
tada vatandaşlarımız oylarını kullanabile-
cekler. Çeşitli engellemeler nedeniyle çok 
gecikmiş olsa da, bu önemli demokratik 
hakkın, yurt dışındaki tüm kardeşlerimiz 
için, demokrasimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz bir 
başka önemli ziyaret de Rusya’nın Soçi 
kentine oldu… 22’nci Kış Olimpiyatları’nın 
açılışı için gittiğimiz Soçi’de, Rusya Devlet 
Başkanı Sayın Putin ile de bir görüşme ya-
parak gerek ülkelerimiz arasındaki konula-
rı, gerek bölgesel meseleleri değerlendirme 
imkanımız oldu. Yine bu 2 haftalık süreçte, 
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KKTC Başbakanı’nı, Irak Meclis Başkanı’nı, 
Romanya Devlet Başkanı’nı ülkemizde 
ağırladık ve görüşmeler yaptık. Açılış ve 
diğer törenlerimiz aynı şekilde devam etti. 
İstanbul’da, Okmeydanı’nda, yaklaşık 60 
yıldır var olan bir sorunu, tapu sorununu 
çözdük, kentsel dönüşüm çalışmalarını 
başlattık ve 1 Şubat’ta yaptığımız bir törenle 
200 kadar tapuyu hak sahiplerine dağıttık. 
Cumartesi günü Kartal’da İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemizin tamamladığı 150 
milyon lira bedelle inşa edilen 20 kavşak ve 
yolun açılışını gerçekleştirdik. Pazar günü 
de, Alibeyköy’de Mecidiyeköy Mahmutbey 
Metro hattının temelini attık, ayrıca 201 
Erguvan Otobüsü hizmete aldık. Yarın yine 
önemli bir açılış gerçekleştiriyoruz… An-
kara Büyükşehir Belediyemizin başlattığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımızın tamamladığı, Batıkent Sincan 
Metro hattı artık açılma aşamasına geldi. 
Yarın, Sincan’da, İspanya Başbakanı Sayın 
Rajoy’un da katılımıyla, inşallah bu hattı 
artık hizmete alıyoruz, Sincan’ı, on yılların 
özlemi olan metro hattıyla buluşturuyoruz. 
Sırada Çayyolu ve Keçiören metroları var; 
inşallah onları da en kısa sürede tamamla-
yarak, Ankara’da şehir içi ulaşıma çok farklı 
bir boyut kazandırmış olacağız. Şimdiden, 
Batıkent Sincan Metro hattının, başta Er-
yamanlı ve Sincanlı kardeşlerimiz olmak 
üzere, tüm Ankara’ya, Ankaralılara hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler...

30 Mart yerel seçimlerine şurada artık 
sadece 47 gün kaldı. AK Parti olarak, uzun 

süredir yoğun şekilde devam eden seçim 
hazırlıklarımızı belli bir aşamaya getirdik. 
Büyükşehir ve İl adaylarımızı açıkladık; 
birçok ilimizde ilçe adayları açıklandı. İlçe 
adaylarımızın, Belediye Meclis ve İl Genel 
Meclisi adaylarımızın tespit süreci tam bir 
hassasiyet içinde ilerliyor. Bu arada, Seçim 
Beyannamesi üzerindeki çalışmalarımız, 
propaganda malzemelerine ilişkin çalış-
malarımız da artık tamamlanma noktasına 
geldi. Şu anda zaten sahada teşkilatımızla 
çalışmaları sürdürüyoruz. Gelecek hafta 
inşallah mitinglerimize başlayacak, prog-
ramımız elverdiği ölçüde şehirlerimizi 
ziyaret edeceğiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de, gündemindeki acil yasaları 
tamamladıktan sonra, inşallah milletvekil-
lerimizle, teşkilatımızla, tam kadro halinde 
sahaya inmiş olacağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

30 Mart seçimlerinin çok çok önemli 
olduğunu, seçim sürecinin de oldukça 
zorlu geçeceğini ben defalarca dile getir-
miştim. Nitekim, şu ana kadar olan sürece 
bakıldığında, yaşananlara bakıldığında, 
öngörümüzde ne kadar haklı olduğumuz 
ortaya çıktı ve çıkıyor. Şimdi ben burada 
bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… Siz değerli milletvekillerimiz-
le, salondaki misafirlerle birlikte, ekranları 
başında bizi izleyen aziz vatandaşlarımın 
da bu hususa dikkatlerini çekiyorum… 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu aziz millet, tarihi boyunca gerçekten 
çok büyük acılar yaşadı, çok büyük ba-
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direler atlattı. Hiç kuşkusuz, zaferler ka-
zanmış, destansı kahramanlıklar yazmış, 
medeniyet inşa etmiş; onurunu, şerefini, 
istiklalini, hürriyetini yiğitçe muhafaza et-
miş; yani izzetini, azizliğini gerçekten hak 
etmiş bir millete sahibiz, böyle bir milletin 
evlatlarıyız. Ama aynı zamanda, çok çileler 
çekmiş, çektiği çileler adeta yüzüne, yüre-
ğine işlemiş bir milletiz, böyle bir milletin 
mensuplarıyız. Lütfen, şöyle geriye dönüp, 
Anadolu’nun, Trakya’nın, şehirleriyle, 
kasabalarıyla, köyleriyle, yaşadığı o uzun 
tarihi bir gözünüzün önüne getirin… Her 
neye ihtiyacı varsa, millete gidildi. Paraya 
ihtiyaç varsa, millete gidildi. Eğer feda-
karlık gerekiyorsa, cefa gerekiyorsa, bir 
yükün altına, bir bedelin altına girilmesi 
gerekiyorsa, tek adres milletti, millete gi-
dildi. Ama o aziz millet, karar süreçlerinin 
hiçbirinde yer almadı. Milletin görüşüne 
başvurulmadı. Milletin hissiyatı dikkate 
alınmadı. Milletin itirazına kulak veril-
medi. Cefayı çeken her zaman millet oldu, 
ama sefayı bir avuç seçkin zümre sürdü. 
Öküzünü vereceksin dediler, hiç itiraz et-
medi, kara sabanın önüne kendisi geçti tar-
lasını sürdü, öküzünü verdi. Buğdayından, 
tavuğundan, horozundan pay vereceksin 
denildi, bağrına taş bastı, midesine taş bağ-
ladı, varını yoğunu verdi. Biricik evladını, 
yavrusunu, ana kuzusunu, yüreğinin par-
çasını askere gönderdi; tabut içinde geri 
getirdiler, yutkundu, olduğu yere çöktü, 
“Vatan sağ olsun” deyip kaderine razı oldu. 
Ama yol istedi, yol yapmadılar. Hastane is-
tedi, hastane yapmadılar. Okul istedi, okul 
yapmadılar. Doktor istedi, hemşire istedi, 
öğretmen istedi, göndermediler. Huzur 
istedi, emniyet istedi, istikrar istedi, bunu 

da vermediler. Hani, o acıklı türküde diyor 
ya… Şavata’dan Ankara’ya ses gitmiyor / 
Bizim gitmeye kuvvetimiz hiç yetmiyor / 
Malımız yok, yolumuz yok / Ankara’ya ses 
verecek dilimiz yok / Bu ne biçim memle-
kettir oy! diyerek, bu millet asırlarca adeta 
inim inim inledi. Ya bir anne düşünün… 
Yavrusunu 9 ay karnında taşımış… Onu 
beslemiş, büyütmüş, yürütmüş. Yavrusunu 
canından bir can, canından bir parça ola-
rak görmüş. Delikanlı olunca, eline, saçına 
kınalar yakmış, dualarla, davulla, zurnayla 
askere uğurlamış. Yavrusu şehit olup, tabut 
içinde geri geldiğinde, “Düşmanı sevin-
dirmeyeceğim” diyerek bir damla gözyaşı 
dökmemiş, başını bir an yere eğmemiş… 
“Vatan sağ olsun” diyerek, Anadolu ka-
dınının ne mübarek, ne aziz, ne yüce bir 
varlık olduğunu bütün dünyaya göstermiş. 
Ama bir devlet dairesine gidince yüzüne 
bakılmamış. Başörtülüsün, sen buraya gi-
remezsin demişler. Başörtülüsün, sen oku-
yamazsın demişler. Sen köylüsün demişler, 
taşralısın demişler, fakirsin demişler; 
yetmemiş, sen makarnacısın, sen aptalsın, 
sen göbeğini kaşıyansın, bidon kafalısın 
demişler. Bu ülke bunları gördü değerli ar-
kadaşlarım… Daha yakın zamanlara kadar 
bu ülke bunları yaşadı… Her şeyi, ama her 
şeyi milletten aldılar; ama milletin görüşü-
nü, fikrini, hissiyatını zerre kadar önem-
semediler. Demokrasiye geçilmiş olması, 
sandığın ortaya konması, millete seçme 
hakkı verilmesi bile, milletin kararının, 
milletin itirazının duyulmasına yetmedi… 
Merhum Menderes gibi, milletten, millî 
iradeden bahseden siyasetçiler geldi. Ama 
sonuçta kazanan darağacı oldu, cellatlar 
oldu; kazanan yine Cumhuriyet Halk Parti-
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si oldu, yine sermaye, yine seçkinler oldu. 
Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu 
ülkede medyanın dediği oldu, sermayenin 
dediği oldu, demokrasi dışı kurumların, 
çetelerin, mafyanın dediği oldu. 

Bakın burada açık açık ifade ediyorum… 
Cumhuriyet tarihimizde, hatta yüzlerce 
asırlık tarihimizde, millet iradesi ilk kez 
bu ölçüde karar süreçlerine AK Parti dö-
neminde yansımıştır. Tarihte ilk kez, millî 
irade bu kadar güçlenmiş, millet bu kadar 
karar süreçlerine hakim duruma yüksel-
miştir. AK Parti’nin dik duruşu sayesinde, 
millet, tarihinde ilk kez bu ölçüde, devletle 
buluşmuş, devletle kucaklaşmış, ilk kez 
bu ölçüde iradenin, sözün, mührün kendi-
sinde olduğunu hissetmiştir. Dikkat edin 
arkadaşlar! Bu durum, birileri için elbette 
yenilir yutulur bir durum değildir. Asırlar-
dır ötelenen, asırlardır itilen, insan yerine 
konulmayan, hali, hatırı sorulmayan, fik-
rine, kararına, hissiyatına başvurulmayan 
millet, ilk kez AK Parti döneminde tam an-
lamıyla iktidara gelmiştir. Bu durumu da 
birileri bir türlü içlerine sindirememiştir. 
Oysa geçmiş çok güzeldi… Şurada, 11 yıl 
öncesine kadar, Hükümetleri sermaye ku-
ruyor, sermaye yıkıyordu. 11 yıl öncesine 
kadar, medya bu ülkede hükümetlerin bile 
üzerinde fonksiyon icra ediyordu. 11 yıl 
öncesine kadar, millet kaybediyor, bir avuç 
mutlu zümre ise kazandıkça kazanıyordu. 
İşte biz bu çarkı bozduk. Bu kirli çarkın 
dişlilerini kırdık. Bu kara düzeni, bu ada-
letsiz, bu dengesiz, bu istikrarsız tezgahı 
altüst ettik. Elbette bunu sindiremiyorlar… 
Elbette bunu kabullenemiyor, hazmedemi-
yorlar… 

Sevgili kardeşlerim, aziz milletim...

Senin evladın, eksi 40 derecede, Cudi 
Dağı’nın eteklerinde terörle mücadele 
ederken kahramanca şehit olmuş; sen zan-
nediyor musun ki bunların umurundadır? 
Senin derdinle hiçbir zaman dertlenme-
diler. Senin meseleni mesele yapmadılar. 
Senin gözyaşını görmediler, yüreğindeki 
yangını hiçbir zaman hissetmediler. Çok 
açık söylüyorum: Bunlar senin dirini değil, 
evet, ölünü sevdiler… Ben bunları sadece 
AK Partili kardeşlerime söylemiyorum… 
CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye, diğer tüm siyasi 
partilere gönül vermiş kardeşlerime, Alevi 
kardeşime, Sünni kardeşime, Türk’e oldu-
ğu kadar Kürt’e, Çerkez’e, Laz’a; sağcıya 
olduğu kadar solcuya da söylüyorum: Bu 
ülkede iktidarları artık siz belirliyorsunuz. 
Bu ülkede kararları artık siz veriyorsunuz. 
Siz, sandıkta ne derseniz, o oluyor. Artık 
bu ülkeyi “idare fırkası” değil, sizler, yani 
millet idare ediyor. Her meselenin çözüm 
yeri işte burasıdır, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Bu ülke artık kapalı kapılar 
ardında yapılan toplantılarla yönetilemez. 
Bu ülke artık faiz lobisi, vaiz lobisi, medya 
lobisi, sermaye lobisi tarafından idare edi-
lemez. Kimin ne meselesi varsa, buyursun, 
siyasetle o meseleyi çözmenin mücadelesi-
ni versin. 

Bakın biz şu anda, 30 Mart öncesinde, 
siyaset dışı yöntemlerin kullanıldığı bir 
saldırıya karşı mücadele veriyoruz. Bu 
saldırıda yargı kullanılıyor. Bu saldırıda 
ses kayıtları, görüntüler kullanılıyor. Bu 
saldırıda kara propaganda kullanılıyor. En 
önemlisi de bu saldırıda, devlete paralel 
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yapı kullanılıyor. Bizim karşımıza, mertçe, 
siyaset meydanında çıkmıyorlar. Bunların, 
hesaplarını sandıkta görmek gibi bir dert-
leri, böyle bir niyetleri yok. Çünkü milletle 
aynı dili kullanmıyor, milletle aynı yolda 
yürümüyor, milletle aynı istikamete bak-
mıyorlar. Millet bunların arkasında değil, 
karşısında. Bunu bildikleri için ne siyasete, 
ne sandığa yanaşmıyor, yaklaşmıyorlar. 

Bakın biz, 17 Aralık’tan sonraki mücade-
lemizi, yeni bir İstiklal Mücadelesi olarak 
ilan ettik. Burada tekrar ediyorum: 17 
Aralık saldırısı, sadece AK Parti’ye, sadece 
Hükümete yönelik bir saldırı değildir. 17 
Aralık saldırısı, millete yönelik, ülkeye 
yönelik, Yeni Türkiye’ye, Türkiye’nin tüm 
kazanımlarına yönelik bir saldırıdır. 17 
Aralık saldırısı, altını çizerek ifade ediyo-
rum, sadece ve sadece bir yıkım projesidir. 
Dikkat edin… Sadece ve sadece yıkmanın 
peşindeler, sadece yıkmaya çalışıyorlar. 
Ama yapmak gibi bir dertleri, yapmak gibi 
bir hedefleri yok. AK Parti gitsin diyorlar, 
Hükümet gitsin diyorlar… AK Parti’nin, 
Hükümetin yerine, geçmişte olduğu gibi, 
Eski Türkiye’de olduğu gibi, kaosu, belir-
sizliği, istikrarsızlığı, yoksulluğu, yolsuz-
luğu, yasakları öneriyorlar. Milletin devre 
dışı olduğu, “idare fırkası”nın memleketi 
idare ettiği ve hep belli kesimlerin kazandı-
ğı bir Türkiye özlemi içinde, her türlü ah-
laksız saldırıyla üzerimize geliyorlar. Şunu 
da buradan açık açık ifade ediyorum… 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine 
bu süreçte çok açık bir şekilde ipotek ko-
nulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
iradesine bu süreçte çok açık bir şekilde 
ipotek konulmuştur. Gizli görüntü kayıt-

ları, gizli ses kayıtları, CHP’yi de, MHP’yi 
de esir almıştır. CHP’nin, gizli görüntü 
kayıtlarıyla nasıl şekillendiğini tüm millet 
açık, net bir şekilde gördü. İşte o şekillen-
me devam ediyor… O şekillenme, CHP’nin 
aday belirleme sürecinde kendisini çok 
net biçimde hissettiriyor. Yolsuzluktan 
ihraç ettiklerini aday yapıyorlar. Kendi iç-
lerinden aday yokmuş gibi, birçok şehirde, 
dünya görüşlerini asla paylaşmadıkları 
kişileri aday gösteriyorlar. Yıllarca hakaret 
ettikleri, en ağır ifadelerle yüklendikleri bu 
paralel yapının yedeğinde, adeta birlikte 
bir uçuruma doğru ilerliyorlar. İşte onun 
için, bu mesele sadece bir AK Parti mesele-
si değil, bu mesele bir Türkiye meselesidir. 
CHP ve MHP, bu gizli yapının, bu paralel 
yapının oyuncağı haline gelebilir; ama biz 
gelmedik ve gelmeyeceğiz. Biz, irademizi 
asla sinsi yapılara teslim etmedik, etmeyiz 
ve etmeyeceğiz. Biz, üzerimizde kutsal bir 
emanet olarak taşıdığımız millî iradeyi, ipi 
uluslararası çevrelerin elinde olan bu para-
lel yapıya asla peşkeş çekmeyeceğiz. Hodri 
meydan… Ellerinden geleni yapsınlar… 
Ellerinde hangi kirli araç varsa, buyursun-
lar kullansınlar. Çiğ yemedik ki karnımız 
ağrısın. Abdestimizden şüphemiz yok ki, 
namazımızdan şüphemiz olsun. 

Bakın bunu da buradan açıklıyorum… 
Mersin’de, Validen Belediye Başkanına, AK 
Parti İl Başkanlığından CHP’ye, MHP’den 
BDP’ye kadar bütün partiler dinlenmiş ve 
bunlar kaydedilmiş. Sadece benim değil, 
sadece Cumhurbaşkanımızın değil, bakan-
ların, milletvekillerinin, bürokratların, 
siyasetçilerin, sanatçıların, gazetecilerin 
görüşmeleri dinlenmiş, bunlar şantaj 
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amacıyla kaydedilmiş. Şimdi CHP, MHP 
çıkıyor, “Sen hükümetsin, gereğini yap” 
diyor… Peki ben de soruyorum: HSYK ile 
ilgili Anayasa değişikliğine neden yanaş-
madınız? HSYK Yasasıyla ilgili neden o 
kadar gürültü kopardınız? Paralel yapıyla 
ilgili ağzınızı neden bıçak bile açmıyor? 
Soruyorum: İnternetle ilgili yaptığımız dü-
zenlemeye neden destek vermiyorsunuz 
da, karşı geliyorsunuz, itiraz ediyorsunuz? 
Hükümet gereğini yapıyor ve yapacak… 
Ama siz neden uzakta duruyorsunuz, siz 
neden Hükümete engel çıkarıyorsunuz? 
Önce bunu bir açıklayın. Sizi kimin tehdit 
ettiğini, neyle tehdit ettiğini açıklayın. 

Bakın biz, internet düzenlemesiyle, en baş-
ta, siyasetin ve siyasi partilerin üzerindeki 
çok çirkin, çok ahlaksız bir tehdidi ortadan 
kaldırıyoruz. Kasetlerle siyasetin dizayn 
edilmesinin önüne geçiyoruz. Dün, kaset-
ler yoluyla CHP dizayn edildi. MHP aynı 
şekilde tehdit edildi. Şu anda AK Parti, ka-
setler yoluyla yıpratılmak isteniyor. Ama 
biz buna boyun eğmeyeceğiz. Eğer buna 
boyun eğersek, milletin emanetine ihanet 
etmiş oluruz. Eğer buna boyun eğersek, 
Türkiye’nin geleceğini karartmış oluruz. 
Biz, internet düzenlemesiyle, kişilik hak-
larını, mahremiyetin gizliliğini koruma 
altına alıyoruz. Bir ses kaydının, bir görün-
tü kaydının engellenmesi 5 gün alıyordu. 
Mahkeme karar verinceye kadar kişilik 
hakları zedeleniyor, mahremiyetin gizliliği 
ihlal ediliyor, itibar suikastı yapılıyordu. 
Yeni yasayla, Telekominikasyon İletişim 
Başkanlığı şikayetleri anında değerlendi-
recek, erişimi engelleyecek ve ardından 
mahkeme kararını bekleyecek. Hiç kimse 

fişlenmeyecek, hiç kimsenin internetteki 
verileri depolanmayacak. Hiç kimsenin 
özgürlüğü ihlal edilmeyecek. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Biz göre-
ve geldiğimizde, Türkiye’de geniş bant 
internet abonesi sayısı 20 bin kişiydi, şu 
anda sayı 34 milyonu aştı. İnternet karşıtı, 
özgürlük karşıtı bir hükümet bunu yapar 
mı? Bütün okullara internet erişimi sağ-
ladık, yüksek öğrenim yurtlarına ücretsiz 
internet erişimi sağladık, çocuklarımızın 
internetle eğitim almasının altyapısını biz 
hazırladık. Şu ana kadar çocuklarımıza 63 
bin tablet bilgisayar dağıttık. Bu hafta 100 
bin bilgisayar daha dağıtıyoruz. Önümüz-
deki 1 ay içinde 675 bin tablet bilgisayarı 
çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Allah aş-
kına, internetin karşısında olsak, özgürlük-
lerin karşısında olsak bunu yapar mıydık? 

Ama bir şeyi herkesin görmesi lazım… 
Şu anda, sadece Türkiye’de değil, başta 
Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD olmak 
üzere, dünyanın hemen her ülkesinde, 
“siber zorbalık” adı verilen çok ciddi bir 
sorun var. İnternette görüntüleri çekilip 
yayımlanan, bundan dolayı intihar edenler 
var, bundan dolayı cinayet işleyenler var. 
Başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere 
birçok ülkede, internetle ilgili düzenleme-
ler var. Daha yakın zamanlarda, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, Tivıtır üzerinden, 
“Amerika’yı yerle bir edeceğiz” diye şaka 
yollu mesaj atan 2 İrlandalı geceyi ce-
zaevinde geçirdiler ve ardından hemen 
sınırdışı edildiler. İnternet üzerinden 
dolandırılanlar var. İnternet üzerinden 
tacize uğrayan çocuklar var. Her türlü ah-
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laksızlığın, edepsizliğin, dolandırıcılığın 
fırsat kolladığı, siber zorbaların cirit attığı 
bir internet dünyası var. Her ülkede de, 
bu saldırılara karşı alınmış tedbirler var. 
Türkiye’de, siber zorbalığın bir türü de, işte 
kaset siyaseti. Biz, yeni düzenlemeyle buna 
karşı mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı, 
gençlerimizi korumanın yanında, özel 
hayatı, mahremiyeti korumanın yanında, 
siyaseti ve millî iradeyi ağır bir tehditten 
korumaya çalışıyoruz. Aklı olan, vicdanı 
olan, en önemlisi de evde küçük çocuğu 
olan hiçbir insan, bu düzenlemeye karşı 
çıkmaz, çıkamaz. Hele hele, CHP gibi, 
MHP gibi, siber zorbalığın acısını çekmiş 
partiler, böyle bir düzenlemenin karşısın-
da duramaz. Eğer duruyorlarsa, biliniz ki 
orada bir başka sebep vardır, bir başka teh-
dit vardır. CHP’nin, MHP’nin üzerindeki 
o tehdidi de biz kaldıracağız. Biz, AK Parti 
siyasetine değil, Türkiye siyasetine güç 
kazandırmanın mücadelesini veriyoruz ve 
bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Biz bugün varız, yarın yokuz… Millet bize, 
bu makamları ehline teslim edin dediğin-
de, bir an bile tereddüt etmez, bu makam-
ları, bu emaneti sahibine teslim ederiz. 
Ama bu emanet bizde olduğu müddetçe, 
millî iradeyi, demokrasiyi, özgür siyaseti 
sonuna kadar savunmaya, güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Sadece kendimiz için de-
ğil, neslimiz için değil, Türkiye’nin geleceği 
için, istikbali ve istiklali için, gözümüzü 
kırpmadan mücadele edeceğiz.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Bu paralel 
yapının ne olduğunu, nasıl çalıştığını, ne 
yapmaya çalıştığını artık herkesin görmesi 
ve anlaması gerekiyor. Aziz milletimin, 

bu paralel yapının nasıl bir tehdit oldu-
ğunu görmesini istiyorum… Yurt dışında, 
Türkiye’yi izleyen, Türkiye ile ilgilenen 
çevrelerin, bu paralel yapının ne olduğunu 
çok iyi kavramalarını diliyorum. Özellikle, 
bu paralel yapı içinde yer almış, tamamen 
saf, tamamen temiz duygularla bu yapı 
içinde hizmet etmeye çalışmış kardeşle-
rimin, bu yapının karanlık tarafını görüp 
anlamalarını gönülden temenni ediyorum. 

Bakın değerli kardeşlerim… Yaklaşık 40 yıl-
lık bir süreç söz konusu… Yani sadece bizim 
zamanımızda değil, 40 yıl boyunca örgüt-
lenmiş, 40 yıl boyunca devlete sızmaya ça-
lışmış, başka bazı faaliyetlerin içine girmiş 
bir yapı söz konusu. Bu yapı şeffaf değil. Bu 
yapı açık değil. Karşımızda, sınırları belli 
olmayan, ilkeleri, gayeleri, yapılanmaları, 
finansmanları açık ve şeffaf olmayan bir 
yapı var. Bu yapının tabanında, bir kez daha 
söylüyorum, hasbi, samimi, saf ve temiz 
duygularla, hizmet aşkıyla mücadele veren 
kardeşlerimiz var. Ama bu yapının tavanın-
da, lider kadrosunda, çok farklı hedeflerin, 
çok farklı gayelerin peşinde koşan bir kadro 
var. Bu yapı, emniyet içinde gizlice örgüt-
lenerek, emniyet teşkilatının, amirlerinin 
talimatıyla değil, liderlerinin talimatıyla 
hareket etmesini sağlıyor. Anayasa, yasa-
lar çiğneniyor, Türkiye’nin millî çıkarları 
çiğneniyor, Emniyet içinde, örgüt çıkarları 
öne çıkıyor. Maalesef, illegal operasyonlar 
da, işte bu yapının tehditleriyle, talimat-
larıyla yapılıyor. Aynı yapı, yargı içinde 
örgütlenmiş… Yargı içinde, belli savcıların, 
hakimlerin, bürokratların, Türkiye adına, 
Türk milleti adına değil, örgüt adına çalış-
tıklarını, örgütle aldıkları talimatla hareket 
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ettiklerini, yargıyı bu şekilde tanzim ettikle-
rini, davalara bu şekilde etki ettiklerini gö-
rüyoruz. Masum insanların, sırf örgüt çıkar-
larına tehdit oluşturdukları için mahkum 
edildiklerini, suçluların ise ellerini kollarını 
sallayarak dolaştıklarını görüyoruz. Aynı 
yapı, devletin hemen her kurumunda etkin 
hale gelmeye çalışmış. Bazı devlet kurumla-
rının, bu yapının çıkarları doğrultusunda, 
kadrolaşmaya gittiğini ve hukuksuz işlem-
ler yaptığını görüyoruz. Peki neler yapıyor-
lar? Devlet imkanlarını kullanarak, fişleme 
yapmışlar. Devlet imkanlarını kullanarak 
illegal kayıtlar, illegal izlemeler yapmışlar. 
Elde ettikleri verilerle, işadamlarından 
gazetecilere, siyasetçilerden bürokratlara 
kadar hemen her kesime şantaj yapmışlar. 
İşe alım sınavlarında usulsüzlükler yapmış-
lar. Fakirin, fukaranın, esnafın, sanayicinin, 
işçinin, memurun parasını toplamış, bu 
paraları meçhul bir şekilde tasarruf etmiş-
ler. Şantajdan tehdide, nüfuz kullanmaktan 
iltimasa, usulsüzlükten yolsuzluğa kadar, 
ne kadar kirli iş varsa, hemen hepsine bulaş-
mışlar. Her ahlaksızlığı, her hukuksuzluğu, 
adeta gönüllerini çaldıkları, adeta hislerini 
esir aldıkları temiz insanlar nezdinde, dinî 
görünüm altında mübah hale getirmeye 
çalışmışlar. Allah aşkına soruyorum: Bir 
Müslüman, Müslüman kardeşinin zaafını 
araştırır, daha da ileriye gidip bunları kay-
deder, daha da ileriye gidip, bunları şantaj 
olarak kullanabilir mi? Bir Müslüman, 
diğer bir Müslümanın, hatta diğer bir insa-
nın mahremine girebilir, bunları kaydedip 
yayabilir mi? Bu yapı içindeki saf, temiz 
kardeşlerime sesleniyorum: Yapılanların 
dine, imana, hadi onları bir kenara koyun, 
vicdana, insafa sığar yanı var mı? Örgütün 

lideri, Amerika’dan, birilerinin izlendiğini, 
bu izlenme bilgisinin kendisine ulaştığını, 
bunu engellediğini, buna benzer başka va-
kaların kendisinde olduğunu itiraf ediyor. 
Şu ana kadar, bizim dışımızda bir tane genel 
başkan da çıkıp, bunun hesabını sormadı. 
Bazı gazeteciler bunu hiç duymadı, hiç gör-
medi. Her meselede konuşan malum işve-
ren örgütü bu meselede ağzını bile açmadı. 
Aradan aylar geçti, bir tane savcı da çıkıp, ya 
sen orada ne yapıyorsun, sen neyi itiraf edi-
yorsun diye soruşturma başlatmadı, dava 
açmadı. Herkes susuyor, ama biz cesaretle 
konuşuyoruz. Herkes siniyor, biz cesaretle 
bu meselenin üzerine gidiyoruz. Kusura 
bakmayın, bu mesele bizimle başlamış bir 
mesele de değil. Bu meselenin kökü 12 Ey-
lül 1980 darbesinde. Bu meselenin kökü, 
28 Şubat darbesinde. Biz, 7 Şubat hadisesi 
olduğunda, meselenin ciddiyetini kavra-
dık ve üzerine gidiyoruz. 17 Aralık darbe 
girişimiyle birlikte, şu anda, bu meselenin 
üzerine tek başına biz gidiyoruz. Evet, bu 
meselede de tek başımıza bırakıldık. Ama 
biliyoruz ki, Allah bizimledir, millet bizim-
ledir. Şu anda, yargıda bu meseleyle ilgili 
hazırlıklar yapılıyor. Hiçbir hukuksuzluğun 
üzeri örtülmeyecek. Hiçbir mağduriyetin, 
hiçbir haksız mahkumiyetin üzeri kapa-
tılmayacak. Biz bunu bir hak mücadelesi 
olarak görüyoruz ve son nefesimize kadar 
bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu yapı için-
deki kardeşlerime tekrar sesleniyorum… 
Başlarını iki ellerinin arasına alıp, tekrar 
tekrar düşünmelerini rica ediyorum. Nasıl 
bir yapı içinde olduklarını, nasıl sinsice bir 
kumpasın içinde olduklarını görmelerini 
temenni ediyorum. Hiçbir şey görmüyorlar-
sa, bu yapının, Türkiye’nin millî çıkarlarına, 
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millî kurumlarına, millî bankasına, Milli 
İstihbarat Teşkilatı’na, Çözüm Sürecine 
nasıl saldırdığını görsünler. Bu yapının, 
Türkiye’nin küresel projelerine nasıl saldır-
dığını görsünler. Bu yapının, Türkiye’nin 
değil, belli bazı ülkelerin, güneydeki o 
sevdikleri ülkenin, belli uluslararası çev-
relerin çıkarına nasıl hizmet ettiğini, nasıl 
bir ihanetin içinde olduğunu görsünler. Bu 
kardeşlerimin, oyunu göreceklerine, tuzağı 
göreceklerine, ihaneti göreceklerine ve bu 
yapıyla aralarına mesafe koyacaklarına, bu 
çirkin, ahlaksız saldırganlarla yollarını ayı-
racaklarına yürekten inanıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Biz, tek başımıza da kalsak, millî iradeyi 
şerefimiz ve namusumuz gibi savunmaya 
devam edeceğiz. Tek başımıza da kalsak, 
demokrasiyi, sandığı şerefimiz ve namu-
sumuz gibi savunmaya devam edeceğiz. 
Bu ahlaksız saldırılar karşısında boyun 
eğmedik, boyun eğmeyeceğiz. Bu kutlu yol-
da yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bu kutlu 
yolda aziz milletimizin de bizimle birlikte 
olduğunu biliyorum. Aramızdan millî irade 
hırsızları çıksa da, aramızdan, Türkiye düş-
manlarına uşaklık yapan, milletten aldığı 
emaneti örgüt liderlerine peşkeş çekenler 
olsa da, biz, bir olarak, beraber olarak, mil-
leti ve millet iradesini savunmaya devam 
edeceğiz. Türkiye’de Hükümetleri, sermaye 
değil, medya değil, kasetler değil, sandık be-
lirleyecek. Bu ülkede Hükümetleri karanlık 
örgütler belirleyemeyecek; Hükümetleri, 
millet belirleyecek millet… Bu, evet, bir İs-
tiklal Mücadelesidir. AK Parti’li olsun ya da 
olmasın, bu, 77 milyonun irade mücadelesi-

dir. 30 Mart, bu iradenin sarsılmaz şekilde 
güç kazanacağı bir tarih olacak. 30 Mart, 
Türkiye düşmanlarının ve onların maşala-
rının kaybedeceği, Türkiye’nin, 77 milyon 
aziz milletin kazanacağı bir tarih olacak. 30 
Mart, inşallah, yeni Türkiye için bir milat 
olacak. İşte onun için asla ihmalkar olmaya-
cağız, asla rehavet içinde olmayacağız. Bir 
anımızı bile boşa harcamayacağız. Yıkım 
ekibi 1 çalışıyorsa, biz 10 çalışacağız, 100 
çalışacağız, bin çalışacağız. Onlar bir kapıya 
ulaşıyor, bir posta kutusuna broşür bıra-
kıyor, yıkmak için sinsice çalışıyorsa; biz 
yüzlerce, binlerce kapıya ulaşacak, yapma-
nın, imarın, ihyanın, inşanın mücadelesini 
vereceğiz. 

Tekrar ediyorum… Her ne yaparlarsa yap-
sınlar, hangi yolu denerlerse denesinler, 
Allah bizimledir, millet bizimledir, unutma-
yın, milletin hayır duası bizimledir. Siz AK 
bir kadrosunuz. Aranıza karalar karışsa da, 
bugüne kadar onları elediniz, bundan son-
ra da karalar çıkarsa onları eleyeceksiniz. 
Aklığınıza asla leke sürdürmeyeceksiniz, 
sürdürmeyeceğiz. Yetimin hakkını 11 yıldır 
nasıl muhafaza ettiyseniz, bundan sonra da 
muhafaza edeceğiz. Bizim sevdamız Tür-
kiye sevdası. Bu sevdanın neferleri olarak, 
bu kutlu yolda hiç sarsılmadan yürümeye 
devam edecek, eski Türkiye’nin kapılarına 
kilit vuracak, Yeni Türkiye’yi de şaha kaldı-
racağız. 

Bir kez daha Allah yar ve yardımcımız 
olsun diye dua ediyorum. Yolumuz, bah-
tımız açık olsun. Meclis çalışmalarınızda 
hepinize başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Ak Parti Eski Milletvekilleriyle 
Toplantı 

Ankara | 13 Şubat 2014

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum…

Türkiye için tarihî öneme sahip şu gün-
lerde sizlerle birlikte olmamıza, sizlerle 
dertleşmemize, hasbihal etmemize vesile 
olan bu güzel toplantıyı organize eden Ah-
met İnal arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 
AK Parti çatısı altında, gerek milletvekili 
sıfatıyla, gerekse öncesinde ve sonrasında 
yaptığınız hizmetleriniz için her birinize 
şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar, 
tam 730 arkadaşımız milletvekili sıfatıyla 
AK Parti çatısı altında vazife almış, mille-
timize hizmet etmiştir. Elbette 730 kişiden 
bizimle, partimizle yollarını tamamen ayı-
ran, kendisine başka istikametler çizenler 
oldu. Aynı şekilde, bunların içinde çeşitli 
tarihlerde vefat eden, rahmetle, minnetle 
yad ettiğimiz arkadaşlarımız var. Bu 730 
kişiden bir bölümü de halen milletvekili-
miz olarak Meclis’te görev yapıyor. Ben, 
bu vesileyle AK Parti milletvekili sıfatı 
taşımış her bir arkadaşıma teşekkür edi-
yorum. Bunların içinden, bu toplantıya 
iştirak ederek, bizimle yol arkadaşlığını, 
dava arkadaşlığını, kardeşlik hukukunu 

devam ettirdiğini gösteren sizlere özellikle 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Bugün Türkiye, tarihinin en önemli, en 
kritik seçimlerinden birinin daha arife-
sinde bulunuyor. AK Parti olarak seçim-
lerle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde 
tamamladık. Büyükşehir, il, ilçe, belde 
adaylarımızı belirledik. Belediye meclisi 
ve il genel meclisi adaylarımızla ilgili ça-
lışmalarımız da birkaç gün içinde tamam-
lanacak. İnşallah önümüzdeki Çarşamba 
günü, Ankara Arena Salonunda yapacağı-
mız muhteşem bir toplantıyla, seçim kam-
panyamızı resmen başlatıyoruz. 22 Şubat 
Cumartesi gününden itibaren de mitingle-
rimizin startını veriyor, “Bismillah” deyip 
yola çıkıyoruz. Bu süreçte, AK Parti’nin ilk 
yola çıkışından bugüne kadar ki safahatını 
bilen, bu partinin her başarısında emeği, 
katkısı olan siz değerli arkadaşlarıma da 
çok önemli görevler düşüyor. Millete hiz-
met yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bu 
yolda zaman zaman nöbet değişimlerine, 
nefeslenmelere, kulvar değişikliklerine 
ihtiyaç duyulabiliyor. Bizim nezdimizde 
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milletvekilliği, millete hizmet yolunun 
araçlarından sadece biridir. Nasıl ki bürok-
rasiden, diğer siyasi pozisyonlardan, sivil 
toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerden 
milletvekilliğine geçiş mümkünse, aynı 
şekilde, milletvekilliğinden de buralara ge-
çiş söz konusu olabiliyor.  Biz, AK Parti’nin 
ilkelerini, felsefesini, inancını muhafaza 
eden her arkadaşımızla sonuna kadar 
yoldaşlığımızı sürdürdük, sürdürmeye de-
vam edeceğiz. Geçmişte milletvekili olarak 
görev alan arkadaşlarımın pek çoğuyla bu-
gün, farklı konumlarda, farklı kurumlarda 
çalışmalarımızı aynı samimiyetle, aynı 
yoğunlukla sürdürüyoruz. Asıl olan gönül 
birlikteliğidir, davamıza aynı aşkla, aynı 
sevdayla, aynı inançla bakabiliyor olmak-
tır. Hamdolsun buradaki arkadaşlarımın 
hiçbiriyle gönül bağımız asla kopmadı. Pek 
çoğunuzla, çeşitli vesilelerle mesaimizi 
devam ettirdik, ettiriyoruz. Milletvekilliği 
sonrasında, büyükelçilikten yönetim ku-
rullarına, bakan yardımcılıklarından parti-
mizin çeşitli kademelerine kadar her yerde 
görev alan arkadaşlarım var. Yarın, pek 
çoğunuzla, belki çok daha farklı şekillerde 
çalışma imkanımız olacak. AK Parti’de gö-
rev almış arkadaşlarımızın birikimlerinin 
heba olmasına razı olmadık, olmayacağız. 
Bizim kader arkadaşlığımız, seçimlerle, 
unvanlarla, makamlarla asla sınırlı de-
ğildir. Biz en başta bu yola birlikte çıktık, 
inşallah sonuna kadar da birlikte devam 
edeceğiz. 30 Mart’ta yapılacak seçim süre-
cinde, adaylarımızın, teşkilatlarımızın siz-
lerin birikimine ve tecrübesine ihtiyaçları 
var. Seçim süreci, kader arkadaşlığımızı, 
birliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha 
göstermek için çok önemli bir imkandır, 

vesiledir. AK Parti’nin sadece bir parti de-
ğil, Türkiye’de, bölgemizde ve hatta dünya-
da eşine az rastlanır bir gönül hareketi ol-
duğunu, 30 Mart’a kadar olan dönemde bir 
kez daha gösterelim. Şimdiden desteğiniz, 
katkınız, emeğiniz için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

30 Mart seçimleri, sadece mahalli idareler 
seçimi olmaktan çıkmış ve Türkiye’nin 
geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası 
haline dönüşmüştür. 17 Aralık darbe giri-
şimiyle, şahsımıza, partimize yönelik teh-
didin ötesinde Türkiye üzerinde oynanan 
karanlık bir oyun deşifre olmuştur. 

Evet, Türkiye yeni bir İstiklal Mücadelesiy-
le karşı karşıyadır. Bu, bizim için, partimiz 
için değil, Türkiye’nin geleceği için verilen 
bir mücadeledir. Türkiye’yi kalkındırma, 
Türkiye’yi pek çok vesayetten kurtarma 
çabamız gibi, bu mücadeleyi de, maalesef 
tek başımıza vermek mecburiyetinde oldu-
ğumuzu görüyoruz. Bizim mücadele etti-
ğimiz vesayet odakları zamanla değişiyor, 
ama bize karşı ortaya konan düşmanlığın 
derecesi ve yöntemleri değişmiyor. Dün, 
bizimle sandıkta başa çıkamayacağını an-
layanlar, çare olarak partimizi kapatmayı 
bulmuşlardı. Bakıyorsunuz, bugün de aynı 
şeyler konuşuluyor, aynı teklifler yapılıyor. 
Dün, bizimle millet önünde hesaplaşama-
yanlar, kapalı kapılar ardında kumpaslar 
kurarak, oyunlar oynayarak önümüzü kes-
meye çalışıyorlardı. Bugün de aynı şeyler 
yapılıyor. Dün, bize karşı, “düşmanımın 
düşmanı dostumdur” anlayışıyla, normal 
şartlarda asla biraraya gelemeyecek olan-
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lar ittifaklar kuruyordu. Bugün de benzer 
şekilde akıllara ziyan ittifaklar tesis edil-
diğini görüyoruz. Dün, AK Parti’ye zarar 
vermek için Türkiye’nin millî çıkarlarına 
saldıranlar, bugün de aynı yöntemlerle 
üzerimize geliyorlar. Halk Bankası üze-
rinden ülkemize yapılan saldırının daha 
dumanı tüterken, bu defa Ziraat Bankası 
üzerinden aynı şekilde Türkiye’yi hedef 
aldılar. Bakınız, Halk Bankası meselesin-
de de, Ziraat Bankası meselesinde de bize 
zarar vermek adına, Türkiye’nin millî çı-
karlarına, millî politikalarına ağır darbeler 
vuruyorlar. Üstelik bunu bilerek, isteye-
rek, kasıtlı olarak yapıyorlar. Yalanların, 
iftiraların, itibar suikastlarının ardı arkası 
kesilmiyor. Bu mücadelede, Türkiye’nin 
millî menfaatlerinin yanında olması gere-
ken muhalefet partileri ise, maalesef, akıl 
almaz bir aymazlıkla, millî irade karşıtları-
nın safında yer alıyor. 17 Aralık darbesinin 
AK Parti’ye değil, Türkiye’ye, Türkiye’nin 
2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik ol-
duğunu muhalefet anlamamış olabilir ama 
milletimiz bunu gayet iyi gördü, gayet iyi 
değerlendirdi. 

Geçmişte, diğer vesayet odaklarına karşı 
nasıl kararlı, güçlü, sonuç alıcı mücade-
leler verdiysek, bugün karşımıza çıkan 
bu örgütle de, aynı şekilde mücadele ede-
ceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 
Türkiye’nin, asla milletimizin değil, başka 
yerlerin çıkarları doğrultusunda yönlen-
dirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu gayri-
meşru örgütün tüm araçlarını, tüm im-
kanlarını, kullandığı tüm aktörleri tek tek 
ortaya çıkartacak ve hukuk içinde gereğini 
yapacağız. Siz değerli arkadaşlarımdan, 

bu mücadelemize destek vermenizi, kat-
kı sağlamanızı bekliyorum. Bir kez daha 
altını çizerek ifade ediyorum: Bu bizimle 
ve partimizle değil, topyekûn Türkiye’nin 
istiklaliyle ve istikbaliyle ilgili bir mücade-
ledir. Fevkalade dönemler, fevkalade şart-
lar, fevkalade mücadeleleri gerektirir. 30 
Mart’a kadar olan dönemde ve sonrasında 
vereceğimiz mücadele, işte böyle fevka-
lade bir mücadele olacaktır. Milletimiz, o 
şaşmaz ferasetiyle bu mücadelede kimin 
hangi safta olduğunu gayet iyi görüyor. 
Tarih, bu mücadelede karanlık güçlerin 
yanında olanlarla milletimizin yanında 
olanların muhasebesini en iyi şekilde ya-
pacaktır. Milletimizin, bu coğrafyadaki bin 
yıllık varlığına tahammül edemeyenler, bir 
kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Onlar 
varsınlar bizim ölmemiz için beddua etsin-
ler; bizim arkamızda hayır dualarıyla on-
ları maddi ve manevi alemde yerle yeksan 
edecek koskoca bir millet var; Somali’den 
Bosna’ya tüm mazlumların duası var. Bi-
zim arkamızdaki bu samimi destek, onla-
rın gece gündüz kin kusan medyasından 
da, kendi çıkarlarını putlaştırmış organi-
zasyonlarından da daha güçlüdür, daha 
etkilidir. Yeni Türkiye’ye giden yolda, bu 
engeli de inşallah aşacağız. 

Türkiye, 30 Mart’ta da, Ağustos ayındaki 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, önümüz-
deki yıl yapılacak milletvekili seçiminde 
de, daha sonrasında da, kutlu yürüyüşü-
ne devam edecektir. Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek’in, milletimizin hissiyatına ter-
cüman olarak dediği gibi: Mehmed’im, 
sevinin, başlar yüksekte ölsek de sevinin, 
eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır 
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tümsekte yarın, elbet bizim, elbet bizimdir 
gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir... 

Değerli arkadaşlarım… 

Yıllarca beraber yürüdüğümüz bu dava yo-
lunda, karşımıza çıkan bu yeni ve önemli 
sorunun üstesinden gelmek için, 30 Mart 
seçimlerinden başarıyla çıkmak mecburi-
yetindeyiz. Gerek, ülkemizin çeşitli şehir-
lerine yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz 
manzaralar, gerek yaptırdığımız kamuoyu 
araştırmalarından elde ettiğimiz sonuçlar 
gayet memnuniyet vericidir. Ancak, sadece 
iyi sonuç almak yeterli değil. Bu mücadele-
yi güçlü şekilde sürdürmek için, çok daha 
büyük bir başarı elde etmemiz lazım. Öyle 
bir sonuç almalıyız ki, kimse başarımızı 
tartışamamalı, kimse yürüttüğümüz mü-
cadelenin haklılığı konusunda şüpheye 
kapılmamalı. Öyle bir sonuç almalıyız ki, 
herkes AK Parti’nin milletimizle olan güç-
lü bağını görmeli, anlamalı. Dolayısıyla, 30 
Mart’ın sonucu, sadece ülkemizdeki yerel 
yöneticileri belirlemekle kalmayacak, 
aynı zamanda Türkiye’nin bölgesindeki 
ve dünyadaki konumunu da etkileyecek. 
Açıkça ifade ediyorum: AK Parti’nin kaderi 
Türkiye’nin kaderiyle bütünleşmiştir, iç 
içe geçmiştir. Sizlerin bu süreçte sağlayaca-
ğınız katkı, partinizle birlikte Türkiye’nin 
geleceğine verdiğiniz bir destek olacaktır. 
Her birinizin bu anlayışla, bu sorumluluk-
la, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimiz-
de, köylerimizde canla, başla çalışacağını-
za inanıyorum. 

Bu toplantıyı tertip ederek bizleri bir araya 
getiren arkadaşlarımıza bir kez daha teşek-

kür ediyor, sizlere selamlarımı, saygılarımı 
sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 18 Şubat 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… 

Haftalık Grup Toplantımızın açılışında 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Grup toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize hoş geldiniz diyor, coşku 
ve heyecanınız için hepinize teşekkür edi-
yorum. 

Dün, İstanbul Maltepe’de, bir olaya müda-
hale eden polis memurlarımıza maalesef 

menfur bir saldırı gerçekleştirildi ve bir 
polisimiz şehit oldu, biri de yaralandı. 
Şehit Polisimiz Mehmet Emin Aydın’a 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyor, İstanbul 
Emniyetine, Polis Teşkilatımıza, ailesi-
ne, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına 
sabırlar diliyorum. Yaralı polisimize de 
rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. 
Yine, Taksim’de, bir binada meydana gelen 
patlama nedeniyle yaralanan 4 vatandaşı-
mıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, 
acil şifalar diliyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Geçen haftaki Grup Toplantımızdan bu-
güne kadar, Ankara ve İstanbul’da önemli 
uluslararası temaslarımız oldu, aynı za-
manda çok önemli açılış ve temel atma 
törenlerini gerçekleştirdik. Geçen hafta 
Salı günü, İspanya Başbakanı Sayın Rahoy 
ve heyetini Ankara’da ağırladık, Türkiye 
İspanya 5’inci Hükümetlerarası Zirvesi’ni 
gerçekleştirdik. Çarşamba günü de, İspan-
ya Başbakanı Sayın Rahoy’la birlikte, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Meclis Baş-
kanımızın da katıldığı bir törenle, Ankara 
Sincan’da, Batıkent-Sincan Metro Hattının 
açılışını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Rahoy’la 
birlikte, Batıkent’ten metroya bindik ve 
Sincan’a kadar gittik. Sincan’da gerçekten 
büyük bir kalabalık bizleri karşıladı. Hem 
devletimizin zirvesi, hem İspanya’nın 
konuk Başbakanı, Sincan’da halkımız ta-
rafından büyük bir coşkuyla, büyük bir 
heyecanla kucaklandı. Ankara Büyükşe-
hir Belediyemizin başlattığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın 
tamamladığı Batıkent-Sincan Metro Hattı 
15.5 kilometreden oluşuyor. Metro, belir-
lenen zamandan 11 ay önce tamamlandı 
ve hizmete açıldı. Şu anda, Batıkent’te yol-
cular aktarma yaparak Sincan Metrosuna 
biniyorlar; ancak, yapılacak düzenleme-
lerle, bu aktarmayı da ortadan kaldıracak, 
Kızılay’dan Sincan’ı metroyla kesintisiz 
birbirine bağlamış olacağız. Mart ayı 
içinde, Ankara’da bir başka hattı, Kızılay-
Çayyolu hattını da hizmete açıyoruz. Bu 
hattı da, belirlenen süreden 10 ay önce 
tamamladık. Kızılay-Keçiören Metro Hattı 

ise, 2014 sonunda tamamlanarak testleri-
ne başlanacak. Böylece, Ankara’da şu anda 
23.5 kilometre olan raylı sistem uzunluğu-
nu inşallah 67.5 kilometreye yükseltmiş 
olacağız. Bir kez de buradan, Batıkent-
Sincan Metro Hattının Ankaralılara; Batı-
kentli, Eryamanlı, Sincanlı kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hafta içinde, yine Ankara’da, Afganistan-
Pakistan-Türkiye üçlü zirvesi gerçekleşti. 
Afganistan ve Pakistan arasındaki mese-
leleri ele aldığımız bu zirve kapsamında, 
Pakistan Başbakanı Sayın Navaz Şerif ve 
Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Karzai 
ile de ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Yine 
hafta içinde, Katar Emiri Şeyh El Sani ile, 
Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın 
Neçirvan Barzani ile görüşmelerimiz oldu. 

Hafta sonunda ise İstanbul’da açılış ve te-
mel atma törenlerine katıldık. Cumartesi 
günü, Yenikapı’da, İstanbul’un metro ulaşı-
mı için hayati derecede önemli bir bağlantı 
hattını, çok değerli bir projeyi resmî olarak 
hizmete aldık. Üsküdar’dan Yenikapı’ya, 
Marmaray’a binerek, Marmaray’ı bir kez 
daha tecrübe ederek ulaştık. 3.5 kilometre 
uzunluğunda, Şişhane-Haliç Köprüsü ve 
Yenikapı olmak üzere 3 istasyondan olu-
şan hattı açarak, Sarıyer, Maslak, Levent, 
Şişli, Taksim’i Marmaray hattına, oradan 
da Üsküdar ve Kartal’a bağlamış olduk. Bu 
hat, İstanbul’un binlerce yıllık tarihinin 
olduğu bir bölgede inşa edildi. Gecikmeyi 
göze alarak, ek maliyeti göze alarak, tarihî 
eserlerin ortaya çıkarılması için büyük bir 
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hassasiyet sergiledik. Kazılar sırasında, 
23 antik gemi kalıntısı ve 50 binden fazla 
tarihî eser ortaya çıkarıldı. Bu kazılar saye-
sinde, İstanbul’un bilinen tarihi 8 bin 500 
yıl öncesine kadar belirlenmiş oldu. Tarihî 
eserlerin yoğun olduğu bölgeden geçen 
bu hatta, tarihî dokunun zarar görmemesi 
için, titreşim ve gürültüyü en aza indirecek 
özel ray bağlantıları yapıldı. Tabii, hattın 
en önemli yapısı ve istasyonu, Haliç üzeri-
ne inşa ettiğimiz köprü oldu. İstanbul’un 
hem Marmara tarafını, hem Haliç tarafını 
seyretme imkanı veren bu köprü, İstanbul 
turizmine de çok önemli katkı sağlayacak. 
Bu hattın da İstanbul’umuza bir kez daha 
hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 

Aynı gün içinde, Haliç Kongre Merkezi’nde, 
İstanbul’daki halk otobüsçüleriyle bir ara-
ya geldik. Son derece coşkulu, son derece 
muhabbet dolu bir buluşma gerçekleştir-
dik, hem sorunları istişare ettik, hem de 
o arkadaşlarımızla hasret giderdik. Ak-
şam saatlerinde de, İstanbul’daki Ordulu 
kardeşlerimizin Sevgi Şöleni’nde onlarla 
buluştuk ve yine orada da Ordulu kar-
deşlerimizle özlem giderdik. Pazar günü 
yine İstanbul’da 2 önemli törene katıldık. 
Türkiye genelinde inşa edeceğimiz Şehir 
Hastanelerinden birinin daha, İstanbul 
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin temelini 
Pazar günü İstanbullu kardeşlerimizle 
birlikte attık. Türkiye’nin, hatta bölge-
mizin en büyük Sağlık Tesisini, İstanbul 
Başakşehir’de, 790 bin metrekarelik bir 
arazi üzerinde inşa ediyoruz. Bu alanda 2 
bin 682 hasta yatağı kapasiteli, son derece 
modern imkan ve teçhizata sahip 6 ayrı 
hastane ile dev bir teşhis ve tedavi kütlesi 

inşa edeceğiz. Sadece İstanbul ve bölge-
sine değil, tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya 
hizmet verecek bir Spor Hastanesi’ni de bu 
alan içinde kuruyoruz. İnşallah, 3 yıl gibi 
kısa bir süre içinde bu büyük proje tamam-
lanmış ve hizmet vermeye başlamış olacak. 
Yine İstanbul’da, aynı gün, bir başka hasta-
nemizin, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet 
Hastanesi’nin yeni bloğunun açılışını ger-
çekleştirdik. Bu yeni bina, 350 polikliniğiy-
le, en modern tıbbi cihazlarıyla Bakırköy 
ve tüm İstanbul’a hizmet verecek. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Dün Ankara’da, bir başka önemli töreni, son 
derece anlamlı, tarihî ehemmiyeti olan bir 
töreni gerçekleştirdik. Evet dün, Ankara’da 
yaptığımız törenle, Türkiye genelinde, 81 
vilayetimizde, 100 bin öğrencimize daha 
tablet bilgisayarlarını teslim ettik. Şu an iti-
bariyle, dağıttığımız tablet bilgisayar sayısı 
163 bine ulaştı. Mart ayı sonunda, bu sayı-
ya inşallah 675 bin daha eklemiş oluyoruz. 
Yine şu an itibariyle, meslek liseleri hariç 
tüm liselerimizdeki sınıflara, 85 bin adet 
etkileşimli tahta kurulumu yaptık. Meslek 
liseleri ve diğer okullarımızı kapsayacak 
şekilde, 40 bin okula daha etkileşimli tahta 
yerleştireceğiz. Önümüzdeki 18 ay içinde, 
etkileşimli tahtası olan sınıf sayımız 350 
bine ulaşacak. Bilgisayar ve internet taban-
lı eğitimde, dünyanın ilgiyle ve hayranlıkla 
izlediği bir değişimi, dönüşümü yaşıyoruz. 
Hem öğrencilerimiz, hem de öğretmenle-
rimiz yeni sisteme ayak uydurdular ve bu 
yeni eğitimi başarıyla sürdürüyorlar. Şu 
anda, 5 bin eğitim videosu, 3 bin 200 metin 
ve ses kaydı oluşturuldu. 54 bine yakın, ko-
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nularına uygun ve tarihî arşiv niteliğinde 
görsel malzeme hazırlandı. 100 bin öğret-
menimiz, Fatih Projesi’nin eğitimini aldı 
ve bu malzemeleri kullanacak donanım 
kazandı. Şu rakamın altını özellikle çizi-
yorum: Önümüzdeki aylar itibariyle, geniş 
bant internet erişimine sahip okul sayımız 
50 bine ulaşacak. 11 yıl önce, görevi dev-
raldığımızda, okullarımızda bilgisayar ve 
internet yok denecek kadar azdı. Şu anda 
okullarımızda 1 milyon bilgisayar, 30 bin 
bilişim teknolojisi sınıfı, yakında sayısı 50 
bine ulaşacak olan geniş bant internet im-
kanı bulunuyor. 

Şimdi bir kısım medyada, şurada burada, 
Hükümet interneti yasaklıyor, internete 
sansür getiriyor diye, afedersiniz yaygara 
koparanlar var. Öbür yandan milletim, 
kimin ne yaptığını bizzat yaşayarak görü-
yor. Bakın dün, 100 bin çocuğumuz, 100 
bin öğrencimiz, evlerine ellerinde tablet 
bilgisayarlarla gitti. Yaklaşık 163 bin öğ-
rencimiz şu anda etkileşimli tahtayla, yani 
internetle eğitim görüyor. Bu medyanın, 
İstanbul’da, plazalarda attığı manşetlerle, 
Anadolu’da, Trakya’da, milletin gördüğü, 
yaşadığı birbirini tutmuyor. Okullara 1 
milyon bilgisayar gönderen, 30 bin bilişim 
teknolojisi sınıfı kuran bir Hükümete, 
interneti engelliyor diye ithamda bulunur-
sanız, size dünyanın her yerinde gülerler. 
163 bin çocuğa tablet bilgisayar dağıtan, 
bütün öğrencilere de bunu verecek olan 
bir iktidara, interneti yasaklıyor iftirasını 
atarsanız, bütün dünyada sizinle alay eder-
ler. Geniş bant internet aboneliği sayısını 
2002’de 20 binden alıp, bugün 34 milyo-
na ulaştıran; okullara geniş bant internet 

erişimi sağlayan bir kadroya, siz yasakçı 
derseniz, sansürcü derseniz, diktatör diye 
çamur atarsanız, hiç kusura bakmayın, o 
çamur döner, sizin yüzünüze çarpar. An-
cak burada bir çizgiyi net olarak ortaya 
koyacağız… 

Geçen hafta burada ifade ettim, dün, 
tablet dağıtım töreninde çocuklarımıza 
da tavsiyede bulundum. İnternet ve bilgi-
sayar, eğer uygun şekilde kullanılmazsa, 
eğer denetim ve düzen altında olmazsa, 
yararlı bir araç olmaktan, bir eğitim aracı 
olmaktan çıkıyor, çok acı sonuçları olan bir 
tehlikeye dönüşebiliyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bu tehdidi önlemeye dönük 
çok sıkı tedbirler var. Avrupa’da aynı şekil-
de alınmış tedbirler, düzenlemeler var. 

Bakın burada, internetin kimi zaman nasıl 
bir tehdit olduğunun görülmesi bakımın-
dan, bir çalışma arkadaşımızın çocukla-
rının başına gelen hadiseyi de özellikle 
anlatmak istiyorum. 12-13 yaşlarında 2 
çocuk, evdeki bilgisayarda internette ge-
zinirken karşılarına bir ekran görüntüsü 
çıkıyor. Ekran görüntüsünde çocuklardan 
birinin resmi var. Bilgisayarın kamera-
sından çekilmiş. Yani birileri, bilgisayara 
girmiş, kamerasını kontrol altına almış ve 
evin içindeki görüntüyü çekmiş. Sonra o 
görüntüyü bir sayfaya yerleştiriyor, “Sizi 
tanıyoruz, sizi biliyoruz, adresiniz eli-
mizde, biz jandarmayız, polisiz” diyerek, 
jandarmanın, polisin, MİT’in logolarını 
da sayfaya yerleştirerek, çocuklardan, ve-
rilen hesaba para yatırmalarını istiyorlar. 
Bakın, inanın, birçok çocuk, anne babaları 
duymasın diye, korkuyla, kendilerine ek-
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randan emredileni yapıyorlar. Bizim arka-
daşımızın çocukları, korkuyla, ağlayarak 
babalarını arıyorlar, babaları çocukları tes-
kin ediyor. İşte bu, internette yapılan belki 
de en basit dolandırıcılık şekli… Şimdi biz, 
bunlara karşı bir tedbir alınca, bir düzen-
leme getirince, belli çevreler koro halinde 
sansür türküsü söylemeye başlıyor. Bizi 
anne babalar anlıyor. Bizi öğretmenler an-
lıyor. 2011’de, güvenli internete geçerken, 
işte bu çevreler sokağa döküldüler, çocuk 
yaştaki kızın eline o ahlaksız pankartı tu-
tuşturup sokakta eylem yaptılar. O zaman 
da işte bu CHP, tıpkı bugün olduğu gibi, bu 
ahlaksızlara destek verdi. Çocuklara, genç-
lere, nesillere sahip çıkmak bizim Anayasal 
görevimizdir ve biz bu görevi yapacağız. 
2011’de, internete sansür geliyor diye 
sokağa dökülenler, bugün de aynısını yapı-
yorlar. Hayır… İnternete sansür gelmiyor, 
özgürlük kısıtlanmıyor; sadece ahlaksız-
lığa, şantaja, tehdide karşı tedbir alınıyor. 
Bugün tekrar söylüyorum: Bu yeni yasa-
dan en fazla istifade edecek olan, CHP’dir, 
MHP’dir. Çünkü en fazla kaset saldırısına 
uğrayan, kayıtlarla en fazla tehdit edilen, 
dizayn edilen, CHP ile MHP’dir. Biz, yeni 
internet düzenlemesiyle, sadece çocukları 
değil, CHP’yi, MHP’yi diğer partileri de 
alçakça tehdit ve şantaj karşısında koruma 
altına alıyoruz. İnanın, CHP de, MHP de, 
içten içe bu düzenlemeyi sonuna kadar 
savunuyorlar. Ama bunlara şantaj yapan, 
bunları artık esaret altına alan o paralel 
yapıya şirin görünmek için seslerini çıka-
ramıyorlar. 

Geçen hafta CHP Genel Başkanı, grup sa-
lonuna ses sistemi kurdurmuş, yayımlan-

ması yasa dışı olan ses kayıtlarını millet-
vekillerine dinletiyor. Bakın bu dinlemeler 
tamamen hukuksuz şekilde yapılmıştır. 
Bu dinlemeler, hukuk çiğnenmek suretiyle 
dosyalara konulmuştur. Bu dinlemeler, 
tamamen hukuksuz şekilde kamuoyuna 
sızdırılmıştır. Ortada, bırakın hukuku 
çiğnemeyi, bırakın suç işlemeyi, çok açık 
ve net bir şekilde vatana ihanet vardır. Ma-
dem öyle, madem ahlaksızlık, kuralsızlık 
bu boyutlara kadar ulaştı, CHP’ye buradan 
çağrı yapıyorum: Bugün de arkanızdaki 
perdeden, CHP eski Genel Başkanıyla ile il-
gili internete verilen, bizim engellediğimiz 
o görüntüleri yayımlayın. CHP’lilerle ilgili 
çıkan görüntüleri yayımlayın. Madem bu 
kadar ahlakı ayaklar altına aldınız, bu ka-
dar yasaları hiçe saydınız, bugün de grup 
salonunda, CHP’li belediye başkanlarının 
rüşvet pazarlıklarını, yamyam itiraflarını, 
bunların ses kayıtlarını yayımlayın. Eğer 
cesaretiniz varsa, bugün de, patronunu-
zun, ananaslı, tespihli, Ugandalı ses ka-
yıtlarını yayımlayın. Hakimlere, savcılara 
verilen ihanet talimatlarını yayımlayın. 
Hatta açın o beddua görüntülerini, hocanız 
beddua etsin, siz de salondan CHP’liler ola-
rak hep birlikte “Amin” deyin. Zaten işiniz 
sadece bedduaya kaldı. Biz bedduayla de-
ğil, duayla yürüyoruz; biz milletin duasıyla 
yürüyoruz. Bizim arkamızda 77 milyonun 
duası var; bizim arkamızda Filistinli, Mı-
sırlı, Somalili, Açeli, Myanmarlı mazlumun 
duası var. Bizim arkamızda, önünde parça-
lanmış bebeğinin başında, ellerini havaya 
açarak feryat eden, aynı zamanda da bize 
hayır duaları eden, o tertemiz, o samimi 
yüreği paramparça Suriyeli annelerin du-
ası var. İşte onun için, burada bir kez daha 
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açık açık ifade ediyorum… Kimin, elinde 
ne varsa, hiç çekinmesin ortalığa döksün. 
Hangi görüntü, hangi ses kaydı varsa, hep-
sini ortalığa saçsınlar. CHP’nin, MHP’nin, 
siyaset yapmak için zaten kırıntılara ih-
tiyacı var; buyursunlar, CHP ve MHP’nin 
önüne o kırıntıları, o yemleri atsınlar. Bir 
kez daha söylüyorum: Korkaklar, zafer 
anıtı dikemezler… Bizim içimizde korkak-
lar vardı. Bizim içimizde zor zamanda dik 
duramayanlar vardı. Bu partinin içinde 
korkaklara yer yoktur. 

Şunu da lütfen unutmayın değerli kar-
deşlerim… Biz, bu makamlara, medyanın 
üfürmesiyle değil, milletin mührüyle 
geldik; üstelik buraya biz medyaya rağ-
men geldik. 28 Şubat döneminde, işte bu 
medya, bize en alçakça saldırıları yaptı. 
Ben ceza aldığımda, “Muhtar bile olamaz” 
diyerek, adeta zil taktılar oynadılar. On-
ların, “Muhtar bile olamaz” diyerek alay 
ettiklerini, bu millet Başbakanlık makamı-
na yükseltti. “411 el kaosa kalktı” diyerek, 
millî iradeyi aşağılayanlara, AK Parti’nin 
kapatılması için ellerinden geleni yapanla-
ra rağmen biz bugün buradayız. Şu anda, o 
malum medya, koro halinde, hep bir ağız-
dan bize saldırıyor. 28 Şubat’ta yaptılar, 
milletten cevabını aldılar. Partimize açılan 
dava sürecinde yaptılar, milletten cevabını 
aldılar. Başörtüsü oylaması sırasında yaptı-
lar, cevabı aldılar. Her seçimde koro halin-
de saldırdılar, cevabını aldılar. Hiç endişe 
etmeyin, işte bu medya, 30 Mart’ta da gere-
ken cevabı milletten alacak. Hiç şüpheniz 
olmasın: Bunlar hangi manşeti atarlarsa at-
sınlar, son manşeti sandıkta millet atacak. 
Şimdi bakın… Son günlerde, Türkiye’de 

medya tarihinin en aşağılık, en alçakça, en 
müptezel linç girişimi yaşanıyor. İnanın, 
tarihte bunun bir başka örneğini göremez-
siniz. Bir kadıncağız, Kabataş’ta, yanındaki 
6 aylık çocuğuyla linç girişimine maruz 
kalıyor. Bunu ifade vererek izah ediyor. 
Yetmedi, Adli Tıp raporuyla, kendisinin ve 
bebeğin vücudundaki darp izlerini belge-
liyor. Haziran ayındaki bu alçakça linç gi-
rişimi yetmezmiş gibi, 8 ay sonra, bu sefer 
de medya yeniden linç girişimine başlıyor. 
O malum gazeteler, malum televizyonlar, 
aynı yerden emir ve talimat alarak, aynı 
cümlelerle, aynı manşetlerle, genç bir ka-
dın üzerinden linç kampanyası başlatıyor. 
Ya Allah aşkına, sizin insanlığınız öldü mü 
be? Sizin vicdanınız bu kadar mı karardı? 
Akşam eve gidince, çocuklarınızın, eşini-
zin, anne babanızın yüzüne nasıl bakabili-
yorsunuz be? Aynı hadise, Allah korusun, 
sizin, çocuklarınızın başına gelseydi, böyle 
mi davranırdınız? 

Şimdi 2 hafta sonra, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kutlanacak. Hangi yüzle kadın 
haklarından bahsedeceksiniz? Hangi yüzle 
“Kadına şiddete hayır” diyeceksiniz? Bun-
dan sonra, her tecavüze uğrayan kadın, 
bunları ikna etmek için elinde görüntü 
kaydıyla mı gelecek? Kocasından şiddet 
gören, eli yüzü kan içindeki kadın, iddi-
asını ispat etmek için elinde kayıtla mı 
gelecek? Sokakta kurşunlanarak öldürül-
müş kadın, cesedinin yanına artık görüntü 
kaydı mı koyacak? Ortada ifade tutanağı 
var, adli tıp raporu var, linç edilmiş bir ka-
dın var, darp edilmiş bir bebek var; bunlar 
çıkmışlar, olayın nasıl olmadığını ispat 
etmeye çalışıyorlar. Şunu da buradan açık 
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açık ifade edeceğim… Eğer, o kadıncağız 
başörtülü olmasaydı, bu linç olur muydu? 
Dün, başörtüsüne füruat diyenler, işte 
bugün başörtülü bir kadın üzerinden ba-
şörtüsü düşmanlığını sürdürüyorlar. Bunu 
yapanların ilkeleri yok, sınırları yok; bun-
lar için helal yok, haram yok. Bunlar, her 
işi meşru görüyor, mübah görüyorlar. Ge-
rektiğinde Hazreti Peygamberi Miraç’tan 
indirip kamyonete bindiriyor, o şekilde 
her istediklerini meşru hale getiriyorlar. 
Ama ben diğerlerine sormak istiyorum: 
Ya siz bunların arkasına niye takıldınız? 
Sizin bunlarla ne işiniz var? Cevabı çok 
basit: Gezicilerle Paralel Örgütün patronu 
bir. Bunlar zaten ezelden kardeştiler. İşte 
şimdi de, dayanışma içinde millete karşı, 
millî iradeye karşı birlikte operasyon yürü-
tüyorlar. Biz bunları, 28 Şubat’taki manşet-
lerinden, aynı zamanda 28 Şubat’taki iha-
netlerinden tanırız. “Beceremediniz, artık 
bırakın” manşetini bu millet unutmadı ve 
unutmayacak. O ihaneti, o hançeri, 28 Şu-
batçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu mil-
let unutmadı ve asla unutmayacak. Hazreti 
Yusuf ’u kuyuya kardeşleri atmıştı. Allah, 
O Yusuf ’u kuyudan çıkardı, Mısır’a vezir 
yaptı. Kardeşlerinin kuyuya attığı Yusuf ’u 
kör kuyulardan çıkaran Allah Kadir-i 
Mutlak’tır. Unutmayın; manşetlerin dediği 
değil; milletin dediği olur, Allah’ın dediği 
olur. Bu alçaklığın, bu ihanetin hesabı da 
er ya da geç bu hainlerden sorulur. İşte 
onun için, bir an bile olsun rehavet içinde 
olmayacağız. Bir an bile olsun boş bulun-
mayacağız. 

Şunu özellikle bilmenizi istiyorum değerli 
kardeşlerim… 17 Aralık darbe girişimi tam 

anlamıyla çökmüştür, tam anlamıyla geri 
tepmiştir. Ekonomiye, millî kurumlara, 
istikrara yönelik saldırı tamamen püskür-
tülmüştür. Şu anda, paralel yapının başını 
çektiği ittifakın 2 hedefi kaldı: Bunlardan 
biri 30 Mart seçimleri, diğeri de Çözüm Sü-
recidir. 30 Mart seçimlerine AK Parti ola-
rak bir kez daha gümbür gümbür giriyoruz. 
Yaptığımız kamuoyu anketlerinin tama-
mında AK Parti’nin, 2011 seçimlerindeki 
oy oranını muhafaza ettiğini görüyoruz. 
Ancak şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Şu 
anda, CHP’li kardeşlerimiz, MHP’li kardeş-
lerimiz, yaşanan bu darbe girişiminden ve 
partilerinin tutumundan çok ciddi şekilde 
rahatsızlar. CHP ve MHP’nin, paralel örgü-
tün maşası haline gelmesi, paralel örgütün 
attığı kırıntılarla siyaset yapıyor olması, bu 
partilerin tabanlarını rahatsız ediyor. 2010 
Halkoylamasında, CHP ve MHP, bütün 
marjinal örgütlerle bir araya gelmiş ve bir 
ittifak oluşturmuşlardı. Bu ittifaktan rahat-
sız olan CHP ve MHP’liler de Halkoylama-
sında “Evet” oyu vermiş, oy oranının yüzde 
58’e kadar yükselmesini sağlamışlardı. Şu 
anda, CHP, MHP, Geziciler ve Paralel Örgüt 
ittifakı da inanın, bu partilerin tabanını AK 
Parti’ye taşıyacaktır. İşte bunun için çok 
çalışmak zorundayız. Bütün teşkilatımızın, 
cadde cadde, sokak sokak çok çalışması 
gerekiyor. Ulaşılmadık tek bir kişi bile bı-
rakmayacağız. Bu kirli darbe girişimini, bu 
ihanet girişimini ulaştığımız her bir karde-
şimize anlatacağız. 

Bakın geçtiğimiz hafta, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, HSYK 
Yasasının, iyi niyetle ertelediğimiz mad-
delerinin oylaması yapıldı. CHP, MHP ve 
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BDP, bir kez daha Genel Kurul salonunu 
terörize ettiler. Sonuçta çıka çıka 28 tane 
red oyu çıktı. İşte bunların samimiyeti, 
bunların ciddiyeti bu kadar. Bir kere bu-
rada her birinizi, maddelerin yasalaşması 
sürecinde gösterdiğiniz gayretten dolayı 
kutluyor, hepinize tek tek teşekkür edi-
yorum. CHP, MHP ve BDP tabanları, işte 
buradaki samimiyetsizliği de görecekler 
ve gördüler. Bir yandan yasaya karşıymış 
gibi yapıyorlar, bir yandan Genel Kurul’u 
şiddetle teslim almaya çalışıyorlar, ama 
diğer yandan sadece 28 red oyu çıkıyor. 
Ana muhalefetin, yavru muhalefetin Genel 
Başkanları çıkmışlar, bu yasayı eleştiriyor-
lar. Yasanın çıkmasını istemiyordunuz da, 
neden oylama sırasında orada değildiniz? 
Silivri önünde Türkiye’nin hakimlerine, 
savcılarına en ağır hakaretleri yapan CHP 
Genel Müdürüne soruyorum: Daha 2 ay 
öncesine kadar hukuku, hakim ve savcıları 
ayaklarının altına alıyordun, 17 Aralık’ta 
ne oldu da hukukun üstünlüğüne inanma-
ya başladın? 17 Aralık paralel hukukunu 
kabul ediyorsun da, şimdi verilen kararları 
neden hazmedemiyorsun? Bunlar, inanın, 
CHP’yi de, MHP’yi de, paralel güçlerin 
oyuncağı haline getirdiler. Her 2 parti de, 
tarihleri boyunca hiç böyle acınacak bir 
duruma düşmemişti. Bir kez daha CHP’ye, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime “Allah 
sabır versin” diye dua ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Son günlerde, bu paralel yapı ve onun 
arkasına taktığı kesimler tarafından, 
Çözüm Süreci de hedef alındı. Doğu ve 
Güneydoğu’da, silahların tekrar konuş-

ması için kışkırtmalar yapıyorlar. Diğer 
bölgelerde de, Hükümetin tavizler verdiği 
iftirasını işleyerek, bu tarafı kışkırtmanın 
mücadelesini veriyorlar. Allah’a hamdol-
sun, benim Türk kardeşlerim de, Kürt kar-
deşlerim de, bu kışkırtmalara gelmiyor, bu 
alçakları zaten okumuyor, dinlemiyor. Ba-
kın çatışmasız ortamda 1 yılı artık geride 
bıraktık. 30 yıldır devam eden acılı, çileli 
süreç, son 1 yıldır can almıyor, canlara kıy-
mıyor. Hiçbir taviz vermedik, hiçbir ilke-
mizden vazgeçmedik, bir tek bile Anayasa, 
yasa maddesini çiğnemedik, meşruiyetten 
bir nebze olsun ayrılmadık. Siyaseti devre-
ye aldık ve meselenin siyaset zemininde, 
demokrasiyle çözülmesi için samimi gay-
ret sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. 
Oluşan bu kalıcı bahar havasından 77 mil-
yonun tamamı da çok büyük bir memnuni-
yet içinde. İnanın, Doğu’da, Güneydoğu’da 
hayatlar değişti, sokaklar, caddeler değişti, 
iklim, atmosfer tamamen değişti. Doğu’da 
da, Batı’da da, Kuzey’de de, Güneyde de, 77 
milyon tebessüm etmeye, gülümsemeye, 
umutlarını çoğaltmaya başladılar. 

Bakın buradan bir kez daha tekrar edi-
yorum: Türkiye’de, demokratikleşmenin 
önündeki en büyük engel, çeteler olmuş-
tur, mafyatik yapılanmalar olmuştur, 
cuntalar olmuştur. 11 yıl boyunca, çete-
lerle mücadelemizde sağladığımız başarı 
oranında demokratik hamleler gerçekleş-
tirdik. Şimdi artık Son Çete’yle mücadele 
ediyoruz. Bu Çete de tarihe karıştığında, 
bu paralel yapı da çöktüğünde, inanın, 
demokrasinin önünde hiçbir engel kalma-
yacak. Ekonomiye saldırdılar, güçlü eko-
nomiyi yıkamadılar. İstikrara saldırdılar, 
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istikrarı bozamadılar. Demokrasiye saldırı-
yorlar, hiç kuşkunuz olmasın, demokrasiyi 
de yıpratamayacaklar, tam tersine demok-
rasi buradan güçlenerek çıkacak. 

Değerli arkadaşlarım… 

Dik duracağız… Diklenmeden dik dura-
cağız… Emniyet içindeki kardeşlerim dik 
duracak. Yargı mensupları dik duracak. 
Siyaset dik durmaya devam edecek. Bu 
aziz millet, zaten bunlara geçit vermeye-
cek. Bakın arkadaşlar, bir gazete, Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın tırlarına, MİT 
mensuplarımıza yapılan hanice saldırının 
görüntülerini yayımladı. Tırları, sanki düş-
man tırlarıymış gibi durduruyorlar. MİT 
mensuplarının aracını durduruyor, içinde-
ki Yüzbaşıyı, Üsteğmeni çıkarıp darp edi-
yor, kelepçe takıyorlar. Meselenin ne kadar 
ciddi olduğunu, ihanetin hangi boyutlara 
vardığını, işte bu görüntüler tartışmaya 
yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu. 
Sadece AK Partili değil, CHP’li, MHP’li, 
BDP’li, diğer tüm kardeşlerimin, vatandaş-
larımın, işte bu görüntülere bakıp, bu man-
zaraya bakıp, işin ciddiyetini görmelerini 
rica ediyorum. 

Yargı içindeki paralel yapı, Jandarmadaki 
uzantılarını da yanına alarak, bu ülkenin 
Milli İstihbarat Teşkilatı’na yasa dışı ope-
rasyon yapıyor. İşte bu süreç, bu görüntü-
lerden dolayı bir İstiklal Mücadelesi süreci-
dir. İnanın, İstanbul işgal edildiği dönemin 
mütareke basınında dahi bu derecede bir 
hıyanet sergilenmemiştir. Bu operasyon, 
altını çizerek ifade ediyorum, düpedüz 
bir casusluk operasyonudur. Buradaki 

ayrıntılar ortaya çıktığında, o operasyon-
da kimlerin yer aldığı, kimlerin kimlere 
talimat verdiği, ihbarda bulunduğu ortaya 
çıktığında, milletim ihanetin derecesini 
daha net olarak görecek. İşte onun için dik 
duracağız… Buradan aziz milletime de bir 
hususu özellikle vurgulamak istiyorum… 
Biz, 17 Aralık’tan itibaren ortaya atılan 
tüm iddialara, tüm iftiralara tek tek cevap 
vereceğiz. Allah’a şükür, verilemeyecek 
hiçbir hesabımız, cevabı olmayan hiçbir 
soru yok. Ancak, aziz milletimin de, teş-
kilatımın da şunu bilmesini isterim… Bu 
hainlerin, bu paralel yapının, Türkiye’de 
gündemi belirlemesine, gündemi esir al-
masına izin vermeyeceğiz. Bu paralel yapı, 
CHP’nin, MHP’nin önüne yem atıyor, onla-
rı besliyor ve onları kendi gündemlerinin 
esiri haline getiriyor. Ama AK Parti’yi böyle 
yapay gündemler esir alamaz. 

Hatırlayın değerli arkadaşlarım… Gezi 
olayları sırasında, Vandallar sokakla-
rı ateşe verirken, yakarken, yıkarken, 
Türkiye’nin her yerinde huzuru bozarken, 
inançlı kesime karşı alçakça hakaretler, 
saldırılar yaparken, işte bu medya bir 
“palalı” militanın peşine takıldı, günlerce 
manşetten bunu gördü. Haftalar sonra, 
kendi kurdukları tuzağa kendileri düştü-
ler. O “palalı”nın, bir CHP organizasyonu 
olduğunu, bizzat CHP’liler itiraf ettiler. 
Bugün de kendi kurdukları tuzaklara 
kendileri düşecekler. Göreceksiniz, kendi 
attıkları manşetler dönecek, dolaşacak ve 
kendilerini vuracak. Biz eğer, bu iftiraların, 
bu ithamların peşine takılırsak, ülkemize, 
milletimize hizmet üretemeyiz. 
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S a d e c e  2  h a f t a  i ç i n d e ,  A n ka ra’ d a , 
İstanbul’da metro hatlarını açtık, hastane 
temelleri attık, hastaneleri hizmete açtık, 
100 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıt-
tık. Geçen hafta, Kazakistan’ın Baykonur 
Uzay Üssü’nden Türksat 4 A uydumuzu 
başarıyla uzaya fırlattık. Bizim gündemi-
mizde işte bunlar var ve bunlar olacak. 
Biz bunların çektiği tuzağa düşmeyeceğiz. 
Bunların manşetlerine aldanıp gündem 
değiştirmeyeceğiz. Bunların değil, milleti-
mizin istikametine ram olacak, o istikamet-
te yürümeye devam edeceğiz. Süreç bizim 
haklılığımızı ortaya koyacak. Vakti zamanı 
geldiğinde her hadise aydınlanacak. Mille-
timizin feraseti, her meseleyi aydınlatacak, 
her meselede şaşmaz terazi olacak. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Yarın, inşallah, Ankara’da, 30 Mart seçim-
leri için hazırladığımız Seçim Beyanname-
sini, seçim malzemelerini, hazırladığımız 
sloganları, şarkıları, ezgileri kamuoyuna 
tanıtacağımız bir toplantı yapacağız. Aday-
larımızı belirleme sürecimiz tamamlandı, 
Belediye Meclis listelerini Yüksek Seçim 
Kurulu’na teslim ediyoruz. Meclis çalışma-
larımız önümüzdeki haftaya kadar devam 
edecek. Daha sonra bütün enerjimizi sa-
haya yoğunlaştıracağız. Tekrar ediyorum: 
Kendi gündemimizle ve milletin gerçek 
gündemiyle sahalarda olacağız. Açılışlar 
yapacağız, yaptıklarımızı anlatacak, ya-
pacaklarımızı milletimizle paylaşacağız. 
Yıkım ekibi arkadan koro halinde istediği 
iftirayı atsın, istediği çamuru atsın, biz 
sadece Türkiye’nin ve aziz milletimizin 
gündemiyle meşgul olacağız. 

Meclis çalışmalarınızdaki sabır için, dira-
yet için, kararlılık için sizlere bir kez daha 
şahsım ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu hafta ve öbür hafta ya-
pacağınız çalışmalardan dolayı başarılar 
diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Ak Parti Aday Tanıtım 
Toplantısı 

Ankara | 19 Şubat 2014

AK Parti Teşkilatı’nın değerli mensupları, 
çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Beledi-
ye Başkan Adaylarımız, saygıdeğer hanıme-
fendiler, beyefendiler… 

Bu tarihî günde, kutlu medeniyet yolcu-
luğumuza devam ettiğimiz bu muhteşem 
buluşmada, her birinizi tek tek gönülden 
selamlıyorum.

Evet, bugün yeni Türkiye için sürdür-
düğümüz yolculuğumuza yeni bir güçle 
devam ediyoruz. Bugün, adaylarımızı ka-
muoyuna tanıtarak, hazırladığımız Seçim 
Beyannamesini açıklayarak kampanyamızı 
başlatıyor, 30 Mart’a giden o muhteşem 
yolculuğun kapılarını aralıyoruz. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız 
açık olsun. 30 Mart seçimleri, Türkiye için, 
aziz milletimiz için, tüm şehirlerimiz, ilçe, 
belde, köylerimiz için, bölgemiz için, dün-
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ya ve insanlık için inşallah hayırlara vesile 
olsun diyorum. Rabbim bizleri utandırma-
sın; Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri 
korusun, her türlü tehditten ve tehlikeden 
esirgesin diye dualar ediyorum. 

Evet bugün, Yeni Türkiye için medeniyet 
yolculuğumuzu başlatıyoruz. Bundan yak-
laşık 20 yıl önce, 27 Mart 1994’te, Rabbim 
bize nasip etti ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığına seçildik. Seçileceğimizi 
beklemiyorlardı, İstanbul’un bizi tercih 
edeceğini tahmin etmiyorlardı. 28 Mart 
sabahına kadar, bizim seçilmiş olduğumuza 
ihtimal vermiyor, kendilerince zaferlerini 
ilan ediyorlardı. Hiçbir tartışmaya mahal 
bırakmayacak bir neticeyle İstanbul’a Bü-
yükşehir Belediye Başkanı seçildik. Bu sefer 
de, yapamayacağımızı, beceremeyeceğimi-
zi, başarılı olamayacağımızı iddia ettiler. 
Köşelerinden, manşetlerinden bu şekilde 
yazdılar, çizdiler. Her türlü engeli çıkardılar. 
Her türlü tuzağı kurdular. Hükümet gücü-
nü kullanarak, devlet gücünü kullanarak, 
başarısız olmamız için ellerinden geleni 
yaptılar. Ama biz, İstanbul için aşkla çalış-
tık, sevdayla çalıştık, tutkuyla çalıştık ve 
orada tarih yazdık. İstanbul’u ilklerle buluş-
turduk. İstanbul’da hava kirliliğini ilk kez 
biz sorun olmaktan çıkardık. İstanbul’da 
çöpü ilk kez biz sorun olmaktan çıkardık. 
İstanbul’da susuzluğa son verdik, 180 ki-
lometre uzaktan, Istranca dağlarından su 
getirerek, İstanbul’un 50 yıllık sorununu ilk 
kez biz çözdük. Haliç’i temizleyen biz olduk. 
İstanbul’a bunca yeşil alanı kazandıran 
biz olduk. İstanbul’u raylı sistemle ilk kez 
tanıştıran biz olduk. Şehri engelliler için, 
çocuklar için, yaşlılar için ilk kez tasarlayan 

biz olduk. Belediyeyi halkımıza açan biz 
olduk. Beyaz Masa uygulamasını ilk kez 
başlatan biz olduk. Kentsel dönüşümleri 
başlatan, ucuz konutlar üreten, köprüler, 
viyadükler, dal-çık’lar inşa eden biz olduk. 
Sosyal belediyeciliği, kültürel belediyeciliği, 
katılımcı, çevre dostu, hizmet belediyecili-
ğini İstanbul’a, oradan Türkiye’ye tanıtan 
biz olduk. İlklerin Belediye Başkanı olarak, 
önce İstanbul’un, sonra Türkiye’nin gön-
lüne giren, milletin teveccühünü kazanan 
biz olduk. Bizim başarısız olacağımızı zan-
nedenler, bunu bekleyenler hayal kırıklığı 
yaşadılar. İstanbul’daki bu ilkleri, bu başa-
rıyı, bu büyük hizmeti hazmedemediler. 
İstanbul’un gelişmesinden, güzelleşmesin-
den, İstanbul’un sorunlarının çözülmesin-
den rahatsız oldular. Yolsuzlukların önüne 
geçtiğimiz için, rantın önüne geçtiğimiz 
için, milletin, yetimin hakkını koruduğu-
muz ve kolladığımız için ciddi şekilde ra-
hatsız oldular. Zannetmeyin ki bir şiir oku-
duğumuz için bizi mahkum ettiler… Bizi, 
milletin gönlünde sarsılmaz bir yer edindi-
ğimiz için, milletle aynı dili konuştuğumuz, 
aynı yöne baktığımız, milletle kol kola yü-
rüdüğümüz için mahkum ettiler. “Muhtar 
bile olamaz” diye manşetler attılar… “İşi 
bitti” dediler… “Bir daha siyaset yapamaz” 
dediler… Ama biz işte bugün buradayız. Mil-
letimizle birlikte, partimizle, teşkilatımızla 
dimdik ayaktayız. Üstelik, onurumuzla, 
gururumuzla, millete ürettiğimiz hizmet-
lerin bahtiyarlığıyla bugün burada, bugün 
milletin arasında, milletin huzurundayız. 
1994’te, İstanbul’da başlayan hizmet yol-
culuğumuz, şimdi Türkiye’yi kucaklayarak 
devam ediyor. İstanbul’da ilklere imza attık, 
şimdi Türkiye’de ilklere imzamızı atıyoruz. 
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İstanbul’da hayalleri gerçekleştirdik, işte 
şimdi Türkiye genelinde, 81 vilayette hayal-
leri gerçeğe dönüştürüyoruz. 

Kardeşlerim… 

AK Parti’nin siyaseti, eser siyasetidir, hiz-
met siyasetidir. İşte bakın şu CHP’ye… 90 
yaşında olmakla övünüyor. Soruyorum: 
1938’de, Gazi Mustafa Kemal’in vefatından 
sonra, bu ülke için ne yaptınız? Hangi eseri-
niz var? Hangi hizmetiniz var? Nerede dikili 
bir ağacınız, nerede üst üste koyduğunuz 
bir taşınız, tuğlanız var? CHP’nin arkasında 
Dersim Katliamı var. CHP’nin tarihinde 27 
Mayıs var. CHP’nin tarihinde darağacına 
gönderdiği merhum Menderes ve arkadaş-
ları var. CHP’nin tarihinde zulüm var, baskı 
var, yasak var; çöp dağları, hava kirliliği, 
susuzluk var; CHP’nin tarihinde yolsuzluk 
var, İSKİ skandalı var. En son, 17 Aralık 
darbe girişimini de CHP ıskalamadı. Orada 
da CHP hemen kendisine rol kaptı. Darbe 
girişimini kimin yaptığının hiç önemi yok. 
Darbecilerin ideolojisinin, fikrinin, zihniye-
tinin hiç önemi yok. Eğer bir darbe girişimi 
varsa, CHP oradadır ve sorgusuz sualsiz 
destek verir.

Bakın dün söyledim… Eğer cesaretiniz var-
sa, CHP Grubunda, ortalığa dökülen diğer 
ses kayıtlarını da yayımlayın, onları da 
dinleyin dedim. İşte dün, bazı ses kayıtları 
ortalığa döküldü. Buyursun CHP bunları da 
dinlesin… Buyursun MHP bunları da din-
lesin. Elindeki medyasıyla Hükümete, millî 
iradeye alçakça saldıran medya patronu-
nun kirli işlerinin üzerine gitsinler. Benim 
ofisimi dinlemek için konulmuş böceği, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin üzerine 
atma pazarlıklarını dinlesinler. Azerbaycan 
üzerine yapılan kirli hesapları dinlesinler. 
CHP içinde yapılan operasyonları, pazar-
lıkları, kurulan kumpasları dinlesinler. 
Ama bunları dinleyemezler, dinletemezler. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ipleri, hiç 
kimse kusura bakmasın, işte bu Haşhaşiler 
örgütünün eline geçmiştir. Gazi Mustafa 
Kemal’in kurduğu, 90 yaşındaki parti, bece-
riksiz ellerde artık kendisini inkar eden bir 
noktaya ulaşmıştır. Buradan bir kez daha 
söylüyorum… Cumhuriyet Halk Partisi, 
paralel örgütün şantajlarıyla, kayıtlarıyla, 
kasetleriyle tamamen esaret altına alın-
mıştır. Bakın çok yakındır… CHP’nin Genel 
Müdürü, çıkıp da, “Nerede bu paralel dev-
let, nerede bu örgüt, gidip de üye olacağım” 
derse, hiç kimse şaşırmasın. CHP’nin, son 
2 aydır Ergenekon’dan bahsettiğini duyan 
var mı? CHP’nin son 2 aydır, 17 Aralık’tan 
sonra, Silivri’den, Silivri hakimlerinden söz 
ettiğini duyan var mı? Ya Allah aşkına soru-
yorum… CHP’nin içinde hiç mi aday yoktu 
da, gittiler, en sağdan aday devşirdiler? 
Marjinal sol gruplar, Ülkücü CHP’li adayla-
rın reklamını yapıyor. Bunu izah edecek biri 
var mı? Bakın ben buradan söylüyorum… 
CHP, kasetlerin bedelini ödüyor. Kasetle 
gelirsen, işte böyle kasetlerin esiri olursun, 
son kullanma tarihin de geçince yine kaset-
le gidersin… 

Şimdi geliyorum MHP’ye… MHP Genel 
Başkanının da CHP’den hiç farkı yok… Dün 
çıkmış, “Kabataş olayından dolayı Başbakan 
özür dilesin” diyor… Ey Bahçeli! Gezicileri 
savunmak sana mı kaldı? Başörtüsüyle, 
yanında 6 aylık çocuğuyla linç girişimine 
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uğrayan başörtülü kızımızın karşısında 
Gezi vandallarını savunmak sana mı kaldı? 
Duvarlara, “Zulüm 1453’te başladı” sloga-
nını yazan Türkiye düşmanlarını, ecdat 
düşmanlarını savunmak artık MHP’ye mi 
kaldı? Marjinal sol örgütleri, terör örgütleri-
ni, cam çerçeve kıran, sokakları ateşe veren, 
bira şişeleriyle TC yazan, Ankara’da Türk 
Bayrağını yakan militanları savunmak artık 
MHP’ye mi kaldı? MHP Genel Başkanı’na 
da buradan açık açık soruyorum… Sizi CHP 
ile aynı çizgiye getiren ne? Sizi ulusalcı-
larla, Gezicilerle, paralel örgütle, marjinal 
sol örgütlerle aynı hizaya getiren ne? Size 
yapılan şantajı, size yapılan tehditleri çıkın 
açık açık söyleyin. İçişleri Bakanımız da, 
ben de, Mersin’de bütün siyasi partilerin İl 
Başkanlıklarının dinlendiğini ifade ettik. 
Bir tane CHP’li, bir tane MHP’li çıkıp da, 
bizi kim dinledi, niye dinledi, o kayıtlar 
nerede, kimin elinde diye sordu mu? Niye 
bu kadar ilgisizler? Niye sormazlar? Diye-
cekler ki: “Siz iktidarsınız, bu işin sorumlu-
luğu sizde.” Peki o zaman, HSYK Yasasına, 
hem de şiddet kullanarak neden karşı çı-
kıyorsunuz? İnternet yasasına neden karşı 
çıkıyorsunuz? Yargıdaki bu sorunları dile 
getirdiğimizde, dinleme skandallarını dile 
getirdiğimizde, bunu neden yargıya müda-
hale olarak görüyorsunuz? 

Korkmayın Sayın Bahçeli… Sayın CHP 
Genel Müdürü, sen de korkma! Hiç kimse 
korkmasın. Hiç kimse tedirgin olmasın. 
İşte bizimle ilgili her gün bir ses kaydı or-
taya çıkıyor… Gündelik konuşmalarımız, 
ahlaksızca, edepsizce, alçakça kaydedilmiş 
ve her gün servis ediliyor. Ülkenin Cum-
hurbaşkanı, Başbakanı dinlenmiş... Ülkenin 

Başbakanı’nın sıradan konuşmaları servis 
ediliyor. Ama biz korkmadık ve korkmuyo-
ruz. Ses kayıtlarıyla AK Parti’nin, siyasetin, 
Türkiye’nin dizayn edilmesi karşısında 
asla boynumuzu eğmedik, boynumuzu 
eğmiyoruz. Bir kez daha söylüyorum… 
Hodri meydan… Elinizde ne varsa dökün 
ortaya… O namus timsali geçinen gaze-
telere, gazetecilere sesleniyorum… Basın 
özgürlüğünden, gazeteciliğin namusundan, 
şerefinden dem vuran köşe yazarlarına, 
yorumculara sesleniyorum. İstediğiniz ses 
kaydını yayımlayın, istediğiniz ses kaydının 
üzerinde tepinin. Sel gider, kumu kalır… 
Devran döner. Keser döner, sap döner, gün 
gelir hesap döner… 28 Şubatta yaptıklarının 
altında kaldılar; inanın bugün yaptıklarının 
da altında kalacaklar. Kabataş’ta linç edilen 
başörtülü kızımızı tekrar manşetlerle linç 
etmenin bedelini de ödeyecekler. Yayınla-
dıkları tamamen hukuksuz ses kayıtlarının 
da bedelini ödeyecekler. Bürokrasidekiler 
de bunun hukuk içinde bedelini ödeyecek, 
bunlara susanlar, bunlara sessiz kalanlar, 
bunları destekleyenler de aynı şekilde be-
delini ödeyecekler. Sizin karşınızda Türkiye 
Cumhuriyeti var… Bu ülke, tankla, topla, 
tüfekle alınamadı ki, ses kayıtlarıyla teslim 
alınabilsin. 

Şuna bakar mısınız Allah aşkına… Tür-
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Bosna 
Hersek’te faizsiz kredi veriyor, bu paralel 
yapı bundan rahatsız oluyor, Boşnak’lara 
nasıl faizsiz kredi verirsiniz diye birinci 
sayfadan haber yapıyor. MİT, Suriye’deki 
Bayır Bucak Türkmenlerine insani yardım 
götürüyor, bundan rahatsız olup MİT men-
suplarına saldırıyorlar. Mavi Marmara’da 
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aynı tutum. Filistin meselesinde, Suriye, 
Mısır meselesinde aynı tutum. Somali’ye 
yapılan yardımda aynı tutum, Çözüm 
Sürecinde, Millî Birlik ve Kardeşlik Proje-
sinde aynı tutum. İnanın, yeminli Türkiye 
düşmanları bunların yaptıklarını yapmaz. 
Dün söyledim, bugün yine söylüyorum: Bu 
ses kayıtlarının gündemi esir almasına izin 
vermeyeceğiz. Buradan aziz milletime ses-
leniyorum, Buradan tüm teşkilatıma sesle-
niyorum. Bu operasyonların, bizim günde-
mimizi meşgul etmesine izin vermeyeceğiz. 
Bırakın CHP, MHP, Geziciler, Paralel Örgüt, 
tüm marjinal örgütler, terör örgütleri ittifak 
halinde kendi çamurlarında debelensinler. 
Biz kendi işimize bakacağız. Vakti zamanı 
gelince, bütün iddiaların, bütün iftiraların 
cevabı ortaya çıkacak, her mesele aydınla-
nacak. Ama biz, bunlara cevap vermekle, 
bunların gündemine aldanmakla vaktimizi 
harcamayacağız. 

Arkadaşlar, bizim çok işimiz var… Bu ülke-
de biz daha okullar inşa edeceğiz. Daha inşa 
edeceğimiz yollar var, köprüler var, baraj-
lar var. Tamamlanmayı bekleyen küresel 
projeler var. Bizim gündemimizde uzaya 
gönderdiğimiz ve göndereceğimiz uydular 
var. Bizim gündemimizde, imal ettiğimiz 
ve edeceğimiz tanklarımız, piyade tüfekle-
rimiz, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, 
uçaklarımız, helikopterlerimiz, füzelerimiz 
var. Bizim gündemimizde Türkiye’nin 
sorunları var; Suriye’deki, Filistin’deki, 
Mısır’daki mazlumların sorunları var. 
Ekonomiyi daha da büyüteceğiz. Demokra-
sinin standartlarını daha da ileri boyutlara 
taşıyacağız. Dış politikada daha da aktif 
olacağız. Bizim 2023 hedeflerimiz var; o 

hedefleri tutturmanın mücadelesi içinde 
olacağız. Bizim gündemimizde bir büyük 
medeniyet hedefi var. Onlar ses kayıtlarını 
konuşsun. Onlar iftiraları konuşsun. Onlar, 
esaret altında, önlerine atılan kırıntılarla 
yetinsinler. Biz işimize bakacak, Türkiye 
sevdasıyla yollara düşeceğiz. 12 yıldır söyle-
diğimiz gibi, biz, “Durmak yok, yola devam” 
diyecek, durmadan, dinlenmeden bu kutlu 
yolda yürüyeceğiz. 

Çok değerli aday arkadaşlarım… 

AK Parti, yerel yönetimlerden elde ettiği tec-
rübeyi, genele yaymış; yerelden başlayarak 
Türkiye’yi kucaklamış bir partidir. Bazıları-
nız AK Parti çatısı altında 1 veya 2 dönemi 
tamamladınız, 30 Mart’ta 3’üncü döneme 
gireceksiniz. Bazılarınız inşallah ilk defa se-
çileceksiniz. 30 Mart’tan itibaren, yeniden 
seçilenler de, ilk kez seçilen arkadaşlarımız 
da, artık çok farklı bir anlayışla şehirleri-
mizi, ilçe ve beldelerimizi idare edecekler. 
Bakın, gerek kamu yatırımlarıyla, gerek 
görevde bulunduğumuz belediyelerdeki 
yatırımlarımızla, yerleşim birimlerimizin 
temel sorunlarını çok büyük oranda çözü-
me kavuşturduk. Yerleşim birimlerimizin 
acil sorunlarını çözdük; ulaştırma, temizlik, 
su gibi temel konularda önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik. 30 Mart’tan itibaren, artık, 
medeniyet tasavvurumuzla örtüşen şehir-
ler inşa etme mücadelesini başlatacağız. 
On yıllar boyunca yıkıma uğramış, tahrip 
edilmiş, ihmal edilmiş şehirlerimizi, görev 
yaptığımız süre içinde belli bir noktaya taşı-
dık. Ama şimdi, artık ince işçiliğe geçiyoruz. 
Tarihte nasıl güzel şehirlerimiz varsa, yaşa-
nabilir şehirlerimiz varsa, işte o muhteşem 
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şehirleri günümüz şartlarına uygun bir 
anlayışla yeniden imar etme sürecini başla-
tıyoruz. 

Bakın bugün, bir ilki gerçekleştiriyor ve 
ilk kez, bir yerel seçim öncesinde, seçim 
beyannamesi açıklıyoruz. Bu beyanname 
sizlere dağıtıldı. 100 sayfalık bu kitapta, 
AK Parti’nin şehir ve insan anlayışını, AK 
Parti’nin belediyecilik anlayışını, ama özel-
likle de, önümüzdeki dönemde izleyeceği-
miz politikaları bulacaksınız. Bütün aday 
arkadaşlarımın bu beyannameyi okumala-
rını özellikle rica ediyorum. 

Önümüzdeki dönem, emaneti devralacağı-
mız her şehrimizde, her ilçe ve beldemiz-
de, adeta yeniden diriliş dönemi olacak. 
Yeni Türkiye, yerelden başlayarak genele 
sirayet edecek. Şehirleri, unutmayın, gö-
nüllerle birlikte inşa edeceğiz. Şehri inşa 
ederken, kendimiz de o şehrin içinde inşa 
olacağız. Hep söylüyorum: Şehir insanın 
aynasıdır; insan da şehrin aynasıdır. Sizler 
nasılsanız, şehirleriniz de öyle olur; şehir-
leriniz nasılsa, sizler de öyle olursunuz. 
İçimizdeki güzelliği şehre yansıtmanın, 
gönlümüzde olanı şehirle buluşturmanın 
mücadelesini vereceğiz. Her birimizin çı-
tası, hedefi şu olacak: Öyle bir şehir inşa 
edeyim ki, şairler, ressamlar ondan ilham 
alsın. Öyle bir şehir imar edeyim ki, mü-
hendislere, mimarlara, şehir plancılarına 
esin kaynağı olsun. Öyle bir şehir tanzim 
edeyim ki, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, so-
kaklara çıktıklarında huzur bulsun, güven 
duysun, şehriyle gururlansın. Bu, uzun 
soluklu bir medeniyet yolculuğudur. Belki 
de, hayalimizdeki şehirlere ulaşmak için 

ömür vefa etmez. Ama, öyle adımlar ata-
lım, öyle temeller atalım ki, bizden sonra 
gelecek belediye başkanları da o izden 
yürüsün, o anlayışla, o ilhamla, o mede-
niyet tasavvuruyla yarım kalanı idame 
ettirsinler. 1 yıllık, 5 yıllık planlar değil, 50 
yıllık, 100 yıllık planlarımız, hayallerimiz, 
hedeflerimiz olsun. Biz, her bir şehrimizin 
marka bir şehir olmasını istiyoruz… Antal-
ya turizmiyle marka olsun. Trabzon sporla 
marka olsun. Hakkari tabiat güzelliğiyle 
marka olsun. Erzurum, Gümüşhane, Kars 
kış sporlarıyla marka olsun. Gaziantep üni-
versiteleriyle, İzmir ticaretiyle, Diyarbakır 
tarihî eserleriyle, Hatay hoşgörüsüyle, Rize 
çayıyla, Giresun, Ordu fındığıyla, Edirne 
mimarisiyle marka olsun. 81 vilayetimizin 
81’i de dünyada tanınan, bilinen şehirler 
olsun istiyoruz. Şehirlerimizin her biri, 
öncelikle insan dostu olsun. Her şehrimiz, 
çevre dostu, estetik, katılımcı, müreffeh bir 
yapıya kavuşsun istiyoruz. 

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim...

30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi, 5 ana 
başlık altında, AK Parti Belediyeciliğinin 
önümüzdeki dönem yol haritasını kayıt al-
tına alıyor. Birincisi, katılımcı belediyecilik 
diyoruz… Yerel yönetim, demokrasinin ilk 
basamağıdır. Her şehir, her yerleşim biri-
mi, mutlaka orada yaşayanların süreçlere 
katılmasıyla idare edilmelidir. Şehrin bü-
tün sakinlerini etkileyen kararlarda, halk 
ile, STK’larla, kanaat önderleriyle istişare 
içinde olmak, AK Partili belediye başkanla-
rının asli görevi olacaktır. 
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İkincisi, kültürel belediyecilik diyoruz… 
Kültür ve sanat merkezlerinden meslek 
edindirme kurslarına, tarihî eser çalışma-
larından konser, sinema, tiyatroya kadar, 
insanımızın, en önemlisi de genç ve çocuk-
larımızın hayata bakışlarını derinleştirecek 
adımlar atacağız. Güzel ve huzurlu şehirler-
de büyüyen çocuklar, iyi ve özgün şehirler 
kurarlar. Kültür ve medeniyetimizi, en 
başta şehirlerde çocuklarımıza aktaracak; 
şehirler yoluyla çocuklarımızda bir medeni-
yet idrakini inşa edeceğiz. 

Üçüncüsü sosyal belediyecilik diyoruz… 
AK Partili belediyeler, bugüne kadar, sosyal 
belediyecilik konusunda ilkleri başardılar. 
Sosyal yatırımlarımıza, sosyal yardım ve 
faaliyetlerimize daha da ağırlık vereceğiz. 
Bir şehrin, yoksulları, kimsesizleri, engel-
lileri, çocuk ve yaşlıları, özellikle de gazile-
rimiz, özellikle de şehitlerimizin yakınları, 
o şehrin belediye başkanına emanettir. Bu 
kesimler başta olmak üzere, şehirdeki her-
kese ulaşılacak, derdi dinlenecek ve çözüm 
aranacak. 

Dördüncüsü çevre dostu belediyecilik diyo-
ruz… Bugüne kadar çevre konusunda çok 
büyük hassasiyet içinde olduk. Hem Türki-
ye genelinde, hem de görevde bulunduğu-
muz belediyelerde, kişi başına düşen ağaç 
miktarını, parkları, bahçeleri kat kat artır-
dık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca, yeşile 
en fazla önem veren, bunu da somut olarak 
icra eden bir parti olduk. 30 Mart’tan itiba-
ren de, tarih ile geleceği buluşturduğumuz 
kadar, yeşili de insanımızla buluşturmaya 
devam edeceğiz. 

Beşincisi hizmet belediyeciliği diyoruz… 
Sudan çevre temizliğine, ulaşımdan kanali-
zasyona, hava kirliliğinden parklara kadar, 
her soruna kalıcı çözümler üretecek, akılcı, 
israftan uzak, kullanılabilir projelerle şehir-
lerimizin alt yapısını imar etmeye devam 
edeceğiz. 

Çok değerli aday arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim… 

Şimdi de, 30 Mart seçimlerinde kullana-
cağımız materyallerden bazılarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Önceki tüm seçimler-
de olduğu gibi, 30 Mart seçimlerine de son 
derece hazırlıklı şekilde giriyoruz. Belli bir 
takvim içerisinde kampanyamızı sürdüre-
ceğiz. Ulaşılmadık hiç kimseyi bırakmaya-
cağız. Hiçbir araç, hiçbir malzeme, yüz yüze, 
ru be ru görüşmek kadar etkili değildir. Size 
ulaştıracağımız bu malzemeleri, vatandaş-
larımıza ulaştırdığınız kadar, sizlerin de 
özümseyerek vatandaşımıza anlatmanızı 
rica ediyoruz. 

Öncelikle, teşkilatımıza, vatandaşlarımıza 
ulaştırmak için, Millete Hizmet Yolunda 12 
Yıl adlı kitapları göndereceğiz. Bu kitapları, 
hem Türkiye geneli için, hem de her şeh-
rimiz için ayrı ayrı hazırladık. Genel Mer-
kezimizde, 15 ay süren çalışma ile, 12 yıl 
içinde, Türkiye genelinde ve her şehrimize 
yapılan yatırımları, hizmetleri, destekleri 
özet olarak bir araya getirdik. Şu gördüğü-
nüz büyük kitap, 695 sayfadan oluşuyor ve 
Türkiye genelinde, yurt dışında yaptığımız 
faaliyetleri anlatıyor. Bu küçük kitaplar da, 
örneğin, GÜMÜŞHANE, ANKARA, RİZE 
için hazırlanmış kitaplarımız. 81 vilayeti-
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miz için tek tek hazırladığımız bu kitaplar, 
toplamda 12 bin 832 sayfadan oluşuyor. 
Yani, 12 bin 832 sayfa boyunca, 12 yılda 
yaptığımız işleri anlatıyoruz. 

Ek bir bilgi olsun diye söylüyorum: 81 ili-
mize, 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam 
yatırım tutarı, 676 milyar 700 milyon liraya 
ulaştı. Bu rakamların tek tek detayı da işte 
bu kitaplarda yer alıyor. Bu kitapları, sizle-
re, şu şekilde, bir taşınabilir bellek içinde de 
veriyoruz. Bu bellekte, 30 Mart Yerel Seçim 
şarkılarımız, Millete Hizmet Yolunda 12 
Yıl Türkiye kitabı, Millete Hizmet Yolunda 
12 Yıl 81 İl kitapları, Seçim Beyannamesi 
bulunuyor. 

Her ilimiz için, yaklaşık 30 dakikalık filmler 
oluşturduk. Bu filmler de medya ve internet 
aracılığıyla hizmetinize sunulacak. Seçim 
dönemine, internette çok önemli değişiklik-
lerle giriyoruz. 81 ilimiz için, aynı kurumsal 
kimlik altında, 81 ayrı veb sitesi hazırladık. 
Örneğin, akpartiankara.org.tr adresine 
girerek, Ankaralı vatandaşlarımız, Ankara 
için yapılan ve yapılacak tüm hizmetleri 
görebilecek, filmleri seyredecek, şarkıları 
dinleyecekler. Bu siteler, tüm mobil cihaz-
larla uyumlu olacak. Her bir veb sitesinin 
bir sorumlusu var. Bu alanda eğitim görmüş 
sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla 
da sürekli irtibat halinde olacaklar. AK Parti 
Genel Merkez veb sitesi de bugün itibariyle 
yenilendi. Buradan da, Türkiye geneli ve 
tek tek tüm illerimizin yatırımlarına, ille-
rimizin veb sitelerine ulaşmak mümkün 
olacak. Bütün bunların yanında, bayrak-
larımız, afişlerimiz, broşürlerimiz belli bir 
takvim içerisinde teşkilatımıza dağıtılacak. 

Televizyon ve gazeteler için hazırladığımız 
ilanlarımız, reklam filmlerimiz, yine belli 
bir takvim çerçevesinde yayımlanacak. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bakın, 12 yıllık icraatlarımızı bir araya top-
layalım dedik, yaklaşık 13 bin sayfalık bir 
külliyat ortaya çıktı. Buna Türkiye geneli, 
dış politika gibi, ekonomi gibi faaliyetle-
rimizi de eklediğinizde, yaklaşık 14 bin 
sayfalık dev bir eser ortaya çıkıyor. Kağıt 
üzerinde özet icmali 14 bin sayfa tutan bu 
hizmetlerin, Türkiye’yi nereden nereye 
getirdiğini siz düşünün. İşte biz sahada, bu 
yaptıklarımızla konuşacağız. Yaptıklarımızı 
anlatacak, yapacaklarımızı anlatacak, 2023 
hedefleri üzerinden vatandaşımıza seslene-
ceğiz. CHP siyaseti esersizlik siyasetidir, laf 
üretme siyasetidir. MHP siyaseti hakaret 
siyasetidir. BDP siyaseti gerilim siyasetidir. 
Biz ise, eser ve hizmet siyasetiyle milletimi-
zin huzuruna çıkacağız. Gerilime asla prim 
vermeyeceğiz. Nezaketten asla taviz verme-
yeceğiz. Rahatsız edici olmayacak, tam ter-
sine, güven veren, itimat telkin eden, huzur 
veren, ikna edici bir dil ve tavır içinde olaca-
ğız. Bütün Teşkilat, İl, İlçe başkanlarımızla, 
bakan, milletvekillerimizle, aday adayları, 
eski başkanlar, eski milletvekilleri, eski 
meclis üyeleriyle, tüm gönüldaşlarımızla, 
tam bir uyum ve kardeşlik sergileyeceğiz. 

Şunu özellikle hatırınızda tutmanızı isti-
yorum… Tarihimizin en önemli, en hayati 
seçimine giriyoruz. Millî iradeye, demokra-
siye en ağır saldırıların olduğu bir sürecin 
içindeyiz. Özellikle medyanın, var gücüyle, 
bugüne kadar hiç olmayan bir ahlaksızlık 
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ve edepsizlikle, millî iradeye, demokrasiye, 
değerlerimize saldırdığı bir dönemden ge-
çiyoruz. Bu saldırılar seçim sürecinde daha 
da artacaktır. İşte onun için, biz bu süreci 
İstiklal Mücadelesi olarak tanımlıyoruz. Bu 
mücadele, aynı zamanda Yeni Türkiye’nin 
kuruluş mücadelesidir. Herkesi kucak-
lamanız ve herkese bunu anlatmanız bu 
sefer daha büyük önem taşıyor. CHP’liye, 
MHP’liye, BDP’liye, diğer tüm partilerden 
kardeşlerimize, yapılan saldırının AK 
Parti’ye, Hükümete değil, tüm Türkiye’ye 
olduğunu tane tane anlatmanızı rica edi-
yorum. Özellikle, Paralel yapının mensubu 
olan iyi niyetli kardeşlerimize, mensubu 
oldukları yapının neye dönüştüğünü, kime 
hizmet ettiğini, sabırla ve nezaketle aktar-
manız çok önemli. Tabanda, samimi, ihlaslı, 
imanlı, temiz ve saf kardeşlerimiz hizmet 
etme gayesi taşırken, yukarda, başka ülke ve 
odakların maşası haline gelen, artık ihanet-
leri tescillenen bir yönetim var. Haşa, Haz-
reti Peygamberi dahi kendi kirli emellerine 
alet edecek kadar izanını yitirmiş bir anla-
yış var. Amaca ulaşmak için her yolu mübah 
gören, helal ve haram kavramlarını yitiren, 
kendi mensuplarını dahi istismar eden bir 
anlayış var. Bu yapının mensubu kardeşle-
rimizin gerçeği görmeleri için, son derece 
hassas bir şekilde çalışmanızı da istiyorum. 
Programımız elverdiği ölçüde, illerimizde 
sizlerle bir araya geleceğiz. Bizim gidemedi-
ğimiz yerlere Bakan arkadaşlarımız, Genel 
Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız gidecek. 
Hepimiz, tam kadro sahada olacak, bu İs-
tiklal Mücadelesini 30 Mart’ta sarsılmaz bir 
zafere kavuşturacağız. 

Aday arkadaşlarımızın tamamına bir kez 
daha başarılar diliyorum. Allah hayırlı et-
sin. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. 
“Büyük medeniyet yolunda daima ileri” 
diyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 25 Şubat 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; Grup Toplantımızın ülkemiz, milleti-
miz ve demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Grup toplantımıza katılan tüm misafirle-
rimize de hoş geldiniz diyor, heyecanınız-
dan, coşkunuzdan dolayı her birinize tek 
tek teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

Yarın, yani 26 Şubat’ta, Hocalı Katliamı’nın 
üzerinden 22 yıl geçmiş olacak. 26 Şu-
bat 1992’de, Ermenistan Kuvvetleri 
Karabağ’da maalesef insanlık dışı katliam-
lara imza attılar. Bu katliamların en büyü-
ğü ve en trajik olanı Hocalı kasabasında 
yaşandı. 106’sı kadın, 83’ü çocuk, tam 
613 kişi şehit edildi. Şunu burada bir kez 
daha ifade etmek isterim ki; Karabağ’da, 
özellikle de Hocalı’da yaşanan katliamda 
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hayatını kaybedenler, Azerbaycan’ın evlat-
ları olduğu kadar bizim de evlatlarımız-
dır. Azerbaycan’ın, Azeri kardeşlerimizin 
yaşadığı büyük acıyı bizler de yürekleri-
mizde yaşıyor; Hocalı’da katledilen şehit-
lerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. 
İstanbul’da, Hocalı katliamını protesto 
eden bir grubun, ırkçı sloganlar atmasını 
ve ırkçı pankartlar açmasını da esefle kı-
nadığımızı burada vurgulamak istiyorum. 
Kan kanla temizlenemeyeceği gibi, ırk-
çılığın panzehiri de asla ırkçılık değildir. 
Karabağ’ın meşru davasına zarar verecek 
ırkçı girişim ve söylemlerden herkesin 
özenle sakınması gerektiğini hatırlatmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 

2 gün sonra, 27 Şubat’ta, bir başka mah-
zun yıldönümüne daha ulaşacağız. Eski 
Başbakanlarımızdan, değerli bir devlet 
adamı, değerli bir siyasetçi ve bilim insa-
nı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan, 3 
yıl önce, bir 27 Şubat günü Hakk’a yürü-
müştü. Vefatının 3’üncü sene-i devriye-
sinde Merhum Hocamızı da rahmetle ya-
dediyor, Allah O’ndan razı olsun, mekanı 
inşallah Cennet olsun diye dua ediyoruz. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler... 

Bu hafta, Cuma günü, bir meş’um tarihin, 
bir kara günün, demokrasi tarihimizdeki 
kara bir lekenin, yani 28 Şubat müdaha-
lesinin 17’nci yıldönümüne ulaşıyoruz. 
28 Şubat, post modern tarzda, sadece 
siyaseti, sadece seçilmişleri hedef alan 

darbe girişimi olarak değil, vatandaşımı-
za, memurlara, iş dünyasına, öğrencilere 
yaptığı zulümle de her zaman hatırla-
nacak. 28 Şubat müdahalesi, özellikle 
de, ekonomiye vurduğu darbeyle, 2001 
krizinin oluşumuna hazırladığı zemin-
le, yetimin hakkını, milletin istikbalini, 
Türkiye’nin kazanımlarını heba eden 
bir girişim olarak hafızalardan hiç silin-
meyecek. Burada şu noktanın özellikle 
üzerinde durmak istiyorum... 28 Şubat 
Müdahalesiyle ilgili açılan dava, ne yazık 
ki, meseleyi sulandırmaya, ciddiyetini ze-
delemeye, 28 Şubat’ı küçümsemeye doğru 
gidiyor. Ancak, yargıdan daha önce, aziz 
milletimiz bu müdahaleyle ilgili zaten 
kararını vicdanında verdi, sorumluları 
gördü ve yine vicdanında onların hepsini 
mahkum etti. Meselenin, maalesef üzücü 
tarafı şudur... 28 Şubat’ta, milletimize bu 
zulmü yapanların, normal şartlar altında, 
aslında sokağa dahi çıkacak yüzlerinin ol-
maması gerekir. Millete bu ağır baskıları 
yapanların, ekonomiye bu ağır darbeyi 
vuranların, Türkiye’ye çok ağır bedeller 
ödetenlerin, en azından kendi vicdanla-
rında kendilerini sorgulayıp, aynaya bak-
tıklarında yüzlerinin kızarması gerekir. 
Ancak, özellikle bugünlerde, işte bu kişi-
lerin, bu çevrelerin, bırakın yüzlerinin kı-
zarmasını, bırakın sokağa çıkmaktan haya 
etmelerini, utanmazca yeni bir darbe giri-
şimine omuz verdiklerini görüyoruz. Aynı 
medya, aynı manşetlerle, bir kez daha 
demokrasiye karşı saldırıya geçti. Aynı 
yazarlar, aynı yüzsüzlükle, aynı edepsiz-
likle, bir kez daha millî iradeyi aşağılama-
ya başladı. 28 Şubat’ın o malum işveren 
örgütleri, tam bir pişkinlik içinde, işte bu 
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son darbe girişimine de destek vermeye, 
Türkiye’ye yeni bedeller ödetecek adımlar 
atmaya başladı. Bu ülkede defalarca darbe 
yaşamış, her birinde darbenin yanında 
yer almış, darbelere verdikleri destekler 
tarihlerine kara bir leke olarak yapışmış 
partiler de, bir kez daha eğilmeye, bir kez 
daha darbeden medet ummaya başladı. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım... Hafta 
sonunda il mitinglerimizde dile getirdi-
ğim bir konuyu, burada tekrarlamakta 
fayda görüyorum. 1946 yılından bugüne 
kadar, Türkiye’de, siyaset merkezli tartış-
maların neredeyse tamamı, “Türkiye’yi 
kim yönetecek” sorusu etrafında şekillen-
miştir. Türkiye’de, tam 68 yıldır işte bu 
tartışılıyor: “Türkiye’yi kimin yöneteceği, 
kimin idare edeceği” tartışılıyor. Esasen, 
Gazi Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920’de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıla-
cağını duyurduğu telgrafta, yani işin en 
başında, Türkiye’yi kimin yöneteceğini 
tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde 
ortaya koymuştu. Gazi Mustafa Kemal, 23 
Nisan 1920’den itibaren, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin, tüm sivil ve askerî ma-
kamların üzerinde, yegane karar mercii 
olduğunu söylemişti. Yani, Türkiye’yi, se-
çip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gön-
derdiği vekiller eliyle, milletin yöneteceği, 
23 Nisan’da karar altına alınmıştı. 1946, 
hatta 1950 yılına kadar, maalesef bu karar 
uygulanmadı. CHP, seçimlere tek parti 
olarak girdi. 2 kez çok partili seçim de-
nendi, ancak, açık oy, gizli tasnifle, kaza-
nan yine idare fırkası oldu, kazanan yine 
CHP oldu. Merhum Menderes’in, 1950’de 
iktidara nasıl yürüdüğünü lütfen unutma-

yın... “Yeter” demişti merhum Menderes; 
“Yeter, söz milletindir...” 

Evet... 1950’den itibaren, milletin hür 
iradesi sandığa yansımış, milletin tercih 
ettiği parti Hükümet görevini üstlenmiş, 
demokrasi, millet iradesi olarak tecelli 
etmeye başlamıştı. 27 Mayıs 1960’ta, 
birileri çıktı ve Türkiye’yi millet yönete-
mez, biz yöneteceğiz diyerek, yönetime 
el koydu. 12 Eylül’de aynısını yaptılar. 28 
Şubat’ta aynısını yaptılar... Her bir müda-
halede, milletin elinden yetkisini aldılar, 
Türkiye’nin yönetimine el koydular. Ba-
kın burada şu hususun altını çiziyorum... 
Yönetime el koyanlar, iktidarlarını başka 
çevrelerle paylaştılar. Kimdi bu çevre-
ler? İş dünyasıyla paylaştılar. Medyayla 
paylaştılar. Belli sivil toplum örgütleriyle 
paylaştılar. Elitlerle, seçkinlerle, çetelerle 
paylaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi’yle, 
diğer statüko partileriyle paylaştılar. Bir 
tek kesimle paylaşmadılar: İktidarı, mil-
letle asla paylaşmadılar. Siyasetin üzerine 
ihdas ettikleri kurumlarla, özellikle de 
yargısal kurumlarla, millet iradesini hep 
dar bir çerçevede tuttular. 

İşte, 14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi 
kurarak, biz bu kısırdöngüye itirazımızı 
dile getirdik. “Yeter” dedik... “Yeter, söz 
de, karar da milletindir...” Biz, 14 ağustos 
2001’de, AK Parti’yi kurarak, Türkiye’yi 
kim yönetecek sorusuna kesin ve net bir 
cevap verdik, millet dedik ve bu münaka-
şaya kesin bir nokta koyduk. 

Evet... 23 Nisan 1920’de ifade edildiği 
gibi, Türkiye’yi, sadece ve sadece millet 
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yönetir. Bu ülkenin sahibi, 77 milyon aziz 
millettir. Siyasetin sahibi millettir. Dev-
letin sahibi millettir. Bütün kurumların 
sahibi de millettir. Şunu burada açık ve 
net olarak bir kez daha tekrar ediyorum... 
Türkiye’yi yönetme iradesini, biz, hiç 
kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir grupla, 
hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık 
ve paylaşmayız. Türkiye’yi yönetme ira-
desini, hiçbir sermaye grubuyla, hiçbir 
medya patronuyla, hiçbir örgütle, bugüne 
kadar paylaşmadık, bundan sonra da pay-
laşmayız. AK Parti’yle birlikte millet bir 
kez daha iktidara gelmiştir. AK Parti’yle 
birlikte, millet, bir kez daha yönetime el 
koymuştur. Hiç kimse milletten bu iradeyi 
alamaz; hiç kimse, milletin bu iradesine 
ortak olamaz, paydaş olamaz. 

Bakın şu anda, işte bu eski tartışmayı, bu 
üzeri artık küllenmiş, tarihin çöplüğünde 
kalmış tartışmayı canlandırmak isteyen-
ler var. “Türkiye’yi kim yönetecek” soru-
sunu tekrar gündeme taşıyıp, milletin 
iradesine ortak olmaya, paydaş olmaya, 
milletin iradesini gaspetmeye çalışanlar 
var. Bunların utanmaz olduklarını, haya-
sız, yüzsüz olduklarını söylemiştim... Bun-
lar o kadar da pervasızlar ki, işte son haf-
talarda, köşelerinden, milleti tekrar tahkir 
etmeye, milleti aşağılamaya başladılar. 
Sivas’ta,Yozgat’ta, Afyonkarahisar’da, 
Kütahya’da toplanan o mahşeri kalabalığı, 
koyun sürüsü olarak niteleyecek kadar 
edebini, hayasını, iza’anını yitirenler var. 
Birileri çıkmış, şunu söylüyor: “Ya” diyor, 
“Biz haftalardır yolsuzlukları dile getiri-
yoruz; ama anketlerde yine AK Parti önde, 
meydanlar yine dolu. Bu koyun sürüsü 

millet bizi duymuyor” diyor. İşte 68 yıldır 
bu zihniyetteler. 68 yıldır, açılan her san-
dıkta milletten tokat yediler, ama bir türlü 
kendilerine gelemediler. 68 yıldır millet 
bunlara bir şey anlatmaya çalıştı, ama o 
küçük zihinleriyle bunu anlayamadılar. 
Millet artık bunların ciğerini okuyor ciğe-
rini... Attıkları her manşetteki maksatları-
nı millet çok iyi görüyor. Yaptıkları açıkla-
maları millet çok iyi okuyor. Takındıkları 
tavrı, ilkesizliği, omurgasızlığı millet çok 
iyi hissediyor. İşte bu aziz millet, bunlarla 
iktidarını, iradesini asla paylaşmak iste-
miyor. Siz bu milletin seçilmiş başbakanı-
nı astınız başbakanını... Bu millet sizi asla 
affetmedi, asla affetmeyecek. O eski gün-
ler de artık geride kaldı... Bu aziz millet, 
artık iradesine sahip çıkıyor, reyine sahip 
çıkıyor, hükümetine sahip çıkıyor. Bu aziz 
millet artık sağduyusuyla, vakarıyla, ağır 
başlılığıyla, meydanlara çıkıp, sandığa gi-
dip, söyleyeceğini net bir şekilde söylüyor. 
Millet iftiralarınıza itibar etmiyor. Millet, 
hakaretlerinize itibar etmiyor. Bu millet, 
sizin darbe girişimlerinizi de çok net ola-
rak görüyor ve işte bugün olduğu gibi hü-
kümetine, partisine sımsıkı sahip çıkıyor. 

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaş-
lar... 17 Aralık komplosu, tam anlamıyla, 
millet iradesini gasp etme komplosudur. 
12 yıldır, AK Parti döneminde, milletle 
iktidarı paylaşa-mayanlar, son bir hamle 
yaparak, iktidarı çalmak, bir kez daha 
milletin sofrasına ortakçı olmak istemiş-
lerdir. İşte biz buna dur dedik. İşte biz 
bunu engelledik. Bakın burada bir şeyi 
de açık açık ifade edeceğim... Milletin, AK 
Parti eliyle iktidarda olmasından, sadece 
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bir kesim değil, birkaç kesim çok ciddi 
şekilde rahatsızdı. içerde ve dışarda faiz 
lobisi rahatsızdı. Çünkü istikrar ve düşük 
faiz oranları nedeniyle eskisi gibi kazana-
mıyorlardı. Terör lobisi, savaş lobisi ra-
hatsızdı. Çünkü sona eren terör nedeniyle 
onlar da rantlarını kaybediyorlardı. CHP 
rahatsızdı, MHP rahatsızdı. Çünkü bir tür-
lü milletten yüz bulamıyor, bir türlü san-
dıktan çıkamıyorlardı. Sermaye rahatsız-
dı. Çünkü eskisi gibi faizden kazanamıyor, 
eskisi gibi tekel oluşturamıyor, eskisi gibi 
Türkiye içinde alternatifsiz güç olarak 
hareket edip istediklerini yapamıyorlardı. 
Medya rahatsızdı. Çünkü manşetlerle ar-
tık Türkiye’ye yön veremiyorlardı. Başka 
rahatsız olanlar da vardı... Türkiye’nin 
Hakk’ı söylemesinden, mazlumların ya-
nında durmasından, Filistin demesinden, 
Gazze demesinden, Suriye, Mısır deme-
sinden, Rabia demesinden, Şehit Esma de-
mesinden rahatsız olanlar vardı. Milletin 
iktidarda olmasından rahatsız olan, bir de 
vaiz lobisi vardı. Diledikleri gibi örgütle-
nemeyen, devletin içinde bir ur gibi çoğa-
lamayan, devleti esir alamayan, şantajları, 
komploları, ihanetleri ortaya çıkan, çirkin 
senaryoları ortaya dökülen vaiz lobisi de 
milletin iktidarından rahatsızdı. İşte 17 
Aralık’ta, bütün bu rahatsızlar bir araya 
geldiler. Milletten yüz bulamayanlar lo-
bisi, her zaman kaybedenler güruhu, 17 
Aralık’ta bir kez daha bir araya geldiler, 
bir kez daha ittifak yaptılar. İşte bunlar, şu 
anda, Türkiye’yi biz yöneteceğiz diyorlar... 
Biz de diyoruz ki, hayır, Türkiye’yi millet 
yönetecek. Var olduğumuz sürece, nefes 
alıp verdiğimiz sürece, milletin iradesini 
bunlara teslim etmeyecek, milletin ikti-

darını asla bunlarla paylaşmayacağız. 23 
Nisan 1920’de verilen ahdi, oradaki şuu-
ru, oradaki hissiyat ve kararlılığı, canımız 
pahasına yaşatmaya devam edeceğiz. 

Dün, akşam saatlerinde, kendi kurgula-
dıkları, dublajını da kendilerinin yaptığı 
bir piyesi servis ettiler. Bakın ben hafta-
lardır bir çağrıda bulunuyorum… Eteği-
nizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde 
ne varsa çıkarın diyorum. Ama, bunlar 
gidiyor, alçakça, hayasızca, edepsizce 
montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Dün 
başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. 
Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanına 
alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çizi-
yorum; Recep Tayyip Erdoğan’a değil, 
AK Parti’nin Genel Başkanı’na değil, bu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanına 
yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da 
kimsenin yanına bırakmayız ve bırakma-
yacağız. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, çok büyük 
bir ihtimalle bugün, bu montajı gerçek-
miş gibi lanse edecek, bu montaj üzerin-
den dedikodu siyaseti yapacak. Buradan 
da peşinen ifade ediyorum: Ey CHP! Siz 
kendi partinizde kaset siyaseti yapabilirsi-
niz. Siz kendi partinizi kasetle tanzim ede-
bilirsiniz. Siz, kasetle genel başkan gönde-
rip, kasetle genel başkan getirebilirsiniz. 
Ama sizin kaset siyasetiniz AK Parti’ye 
sökmez ve sökmeyecek. Türkiye Cumhu-
riyeti, bu ihanete, bu alçakça saldırıya asla 
teslim olmaz ve asla teslim olmayacak. 
Dün akşam, CHP ve MHP yönetimleri ola-
ğanüstü toplantı yapmışlar. Niye? Montaj 
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var ya… Oradan bir şey çıkarabilir miyiz? 
Oradan bir rant, bir nema elde edebilir 
miyiz? Sandıktan çıkamıyoruz, darbe de 
olmuyor, bari bu okyanus ötesindeki mec-
zubun attığı yemle idare edelim. Aç tavuk 
rüyasında kendisini darı ambarında gö-
rürmüş. Avuçlarını yalarlar. Bizi buraya 
millet getirdi, sadece ve sadece millet gö-
türür. Montaj kasetlerle milletin emane-
tini yere düşüreceğimizi zannedenler de 
ancak ham hayalle yetinir. Burada şunun 
da altını çiziyorum… Daha önce de defa-
atle ifade ettim, bugün de söylüyorum. 
Biz, bu gündeme teslim olmayacağız. Aziz 
milletimin burayı özellikle dinlemesini 
rica ediyorum: Bütün iddialara, bütün ifti-
ralara, tüm ithamlara tek tek cevap veririz 
ve vakti zamanı geldiğinde cevabını da 
vereceğiz. Süreç, zaten akla karayı ortaya 
çıkarıyor. Yaşadığımız süreç, oynanan 
oyunu, kurulan tuzağı, yapılmak istenen 
itibarsızlaşma operasyonunu zaten deşif-
re ediyor. Tekrar söylüyorum: Cevabını 
veremeyeceğimiz hiçbir iddia yok. Ama 
ne ben, ne AK Parti teşkilatı, bu gündem 
değiştirme tuzağına düşmeyecek, bunla-
rın gündemine teslim olmayacağız. Eğer 
bunların gündemine teslim olursak, bun-
ların kirli montajlarıyla, kirli tuzaklarıyla 
uğraşmaktan, millete hizmet üretemeyiz. 
30 Mart’a kadar bunları hiç umursama-
yacağız. Milletim şunu bilsin… Bu saldırı, 
Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan bir sal-
dırı değildir. Bu saldırı, AK Parti Genel 
Başkanı’na yapılan bir saldırı değildir. Bu 
saldırı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun 
başbakanına yapılan bir saldırıdır. Bugün 
eğer buna boyun eğersek, bizden sonra ge-
lecek tüm başbakanlara, tüm bakanlara, 

Türkiye siyasetinin geleceğine haksızlık 
yapmış oluruz. Merhum Menderes’i idam 
ederek, ondan sonra gelen tüm başbakan-
lara korku salmak istediler. Hiçbir şeyden 
korkumuz yok. Hiç kimseden korkumuz 
yok. Hiçbir ülkeden, hiçbir ülkede kuru-
lan tezgahtan, tuzaktan, hiçbir hainden 
korkumuz yok. Bizimle bir hesabı olan 
varsa, bunu gelecek, sandıkta görecek. 
sandık dışındaki her niyet, açık şekilde 
millî iradeye, açık şekilde demokrasiye, 
açık şekilde istiklalimize saldırıdır. Evet… 
Bu bir İstiklal Mücadelesidir. İstiklalimiz 
adına, canımızı ortaya koymaktan da bir 
an bile tereddüt etmeyeceğiz. Buradan 
tekrar söylüyorum: Ellerinden geleni 
yapsınlar. İstedikleri montajı üretsinler. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, son sözü millet 
söyleyecek, son kararı da millet verecek. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

17 Aralık’ta, yargı ve emniyet içindeki bir 
örgüt eliyle, milletin hükümetine, millî 
iradeye, millî kurum ve değerlerimize 
açık bir saldırı yapıldı. 17 Aralık süre-
cinin ne kadar hukuksuz olduğunu ve 
ne tür gayeler taşıdığını aziz milletimiz 
gördü ve görmeye devam ediyor. Aslında 
hesapları şuydu... 17 Aralık, ardından 
25 Aralık saldırısıyla, Hükümeti saf dışı 
bırakacak, AK Parti’yi bölecek, siyaseti 
yeniden tanzim edecek ve bir kez daha 
yönetime el koyacaklardı. Bütün planla-
rını yapmışlardı. Bütün hesapları tamdı. 
Kendilerince kusursuz bir senaryo hazır-
lamışlardı. Vaiz Lobisi yargı ve emniyetle 
vuracaktı. Medya Lobisi manşetlerle, 
televizyonla vuracaktı. Sosyal Medyada 
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kurdukları robot lobisi tivitlerle vuracak-
tı. Faiz lobisi, açıklama yaparak, “Ekonomi 
kötüye gidiyor” yaygarası yaparak vura-
caktı. Terör Lobisi, Terör örgütünü kışkır-
tarak, silahları yeniden devreye sokarak 
vuracaktı. Uluslararası Lobi de, sağdan, 
soldan açıklama yaparak, kınayarak, eleş-
tirerek, uluslararası medyada haberler 
çıkararak vuracaktı. Marjinal örgütler 
sokağa dökülecek, yine cam çerçeve kı-
rılacak, sokakta anarşi vuracaktı. CHP 
ve MHP, güya siyasetin içindeymiş gibi 
görünecek, onlar da siyaseten vuracaktı. 
Ayrıca, AK Parti içinde bazı tuzluklara da 
emir verilecek, onlar da sırttan vuracak, 
hançerleyecekti. Kendilerince planları 
kusursuzdu. Böylece, 17 Aralık’ta, büyük 
bir heyecanla, büyük bir umutla harekete 
geçtiler. Herkes rolünü oynadı, herkes, 
kendisine yazılan senaryoyu uyguladı. 
Ama bir şeyi unuttular... Hep söylüyorum 
ya... Onların bir hesabı varsa, milletin de 
bir hesabı vardır. Onların bir tuzağı var-
sa, Allah’ın da bir tuzağı vardır... Milletin 
hesabı, Allah’ın takdiri galebe çaldı ve 
hesapları, tuzakları, oyunları, senaryoları 
alt üst oldu. Aradan 2 ay geçmiş olmasına 
rağmen, başarısızlığı hazmedemiyor, yan-
lış yaptık demeyi gururlarına yediremi-
yor, ayakta duruyormuş gibi yapıyorlar. 
Bu darbe girişiminde, bu saldırıda her 
kim yer aldıysa ve alıyorsa, şu anda zaten 
rezil olmuştur, çok daha rezil olacaktır. 
Şunu da çok açık söylüyorum... Bu darbe 
girişimi hesapsız kalmaz, hesapsız kalma-
yacak... 27 Mayıs hesapsız kalmış olabilir. 
12 Eylül, ancak 30 yıl sonra yargıya intikal 
etmiş olabilir. 28 Şubat, 15 yıl sonra yargı-
lanmış olabilir. 17 Aralık darbesi inşallah 

o kadar gecikmeyecek, önce millet, sonra 
yargı, bu darbe girişiminin hesabını mut-
laka soracaktır.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım... Dün, 
2 gazetede, tarihimizin en büyük dinle-
me skandalı deşifre edildi. Bir tek dosya 
içinde, her görüşten, her fikirden, her si-
yasi partiden, 2 bin 287 kişiyi dinlemişler. 
Bakın dikkatinizi çekiyorum... Bu liste, 
sadece bir dosyaya ait. Buna benzer daha 
onlarca dosyanın, daha binlerce dinleme 
klasörünün olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi, Genel 
Başkan Yardımcılarımızı, danışmanları-
mızı, bürokratları, herkesin ailesini, parti 
genel merkezlerini, STK’ları, gazetecileri, 
yazarları yıllarca dinlemişler. Birbiriyle 
hiç ilgisi, alakası olmayan isimleri, sözde 
bir terör örgütü şüphesinin altına koyup, 
yıllarca insanların özel hayatlarını takip 
etmişler. Skandal, hukuksuz olarak baş-
lamış, hukuksuz olarak devam etmiş, en 
temel hukuk ilkeleri, hukuk usulü çiğ-
nenmiş. Geçmişte CHP ve MHP’ye, işte 
bu hukuksuz kayıtlarla şantaj yaptılar. Şu 
anda bize yapıyorlar. Belki de ilerde, işte 
bu hukuksuz kayıtlarla, binlerce kişiye de 
bu şantajı yapacak, eğer 17 Aralık darbesi 
gerçekleşseydi, belki de bütün bu isimleri 
toplayıp içeri atacaklardı. Şimdi dün, gün 
boyunca Darbe Medyasından çıt çıkmadı. 
17 Aralık darbesinin figüranı olan gazete-
cilerden, yazarlardan çıt çıkmadı. CHP ve 
MHP, bu büyük skandal karşısında, çıkıp 
da ciddi bir iki cümle bile kuramadı. Ne-
den susuyorlar? Neden konuşmuyorlar? 
Bu dinlemeleri yapanlara, bu dinleme-
lerin arkasındaki paralel örgüte neden 
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bir çift söz söyleyemiyorlar? 3 maymun 
oyununu daha ne kadar sürdürecekler? 
Bakın, dün, bazı gazetelerin internet say-
falarında, tarihin en büyük dinleme skan-
dalıyla ilgili bir tek satır haber yer almadı. 
Ama, bu dinlemelerin arkasındaki paralel 
yapının elebaşı bir açıklama yaptı, bütün 
o gazeteler manşetten verdi. Paralel yapı-
nın elebaşı çıkmış, biz yapmadık diyor... 
Ya, “Kapalı kapıların ardındakini duyduk” 
diyen siz değil miydiniz? “Birilerini takip 
eden, alufteye gideceğini öğrenen, orada 
bir komplo sezen, sonra o kişiyi uyaran” 
siz değil miydiniz? Elinizde buna benzer 
başka vakaların olduğunu itiraf eden siz 
değil miydiniz? Bizim dışımızda bir kişi 
daha çıkıp, bir siyasi parti daha çıkıp, 
sen bu kapalı kapıların ardındakini nasıl 
duyuyorsun, sen bu haberleri nasıl alıyor-
sun, sana bu bilgiyi kim, nasıl ulaştırıyor 
diye sormayacak mı? Buradan yargıya ses-
leniyorum: Bu suç itirafını daha ne kadar 
duymazdan geleceksiniz? Bu röntgenci-
liğin hesabını daha ne kadar erteleyecek-
siniz? Yargı içinde, bu paralel örgüte, bu 
çeteye karşı yüreklice mücadele verecek, 
bu hukuksuzluğun, bu dinlemelerin he-
sabını soracak, örgüt liderlerinden değil, 
milletinden emir alan hakim ve savcıların 
olduğunu biliyoruz. Susan herkes, bu in-
sanlık dışı suça ortak olur. Dinlendiğini 
bile bile, bu alçakça skandala sessiz kalan, 
bu skandalın paydaşı olur. CHP ve MHP, 
susarak, sessiz kalarak, korkarak, işte bu 
paralel örgütün vagonu olarak, bir bilin-
meze, bir uçuruma doğru hızla ilerliyor-
lar. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. 
Tekrar ediyorum: Topla, tüfekle, silahla iş-
galle alınamayan bu güzel ülkeyi, dinleme 

skandallarına, tehdide ve şantaja teslim 
etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteğiyle, bu paralel örgütün, bu paralel 
yapının, bütün rezilliklerini tek tek orta-
ya dökecek, bunları da, bunlarla birlikte 
yürüyenleri de sokağa çıkamayacak kadar 
mahcup hale getireceğiz. İnanın, 40 yıl-
dır kandırdıkları, 40 yıldır duygularını 
istismar ettikleri, emeklerini çaldıkları 
kendi tabanlarının dahi yüzüne bakamaz 
hale gelecekler. Müslümanlara ve kendi 
ülkelerine yaptıkları büyük ihanetten 
dolayı, inanın, aynaya bile bakamayacak, 
kendi yüzleriyle bile yüzleşemeyecek bir 
duruma düşecekler. Milletim müsterih 
olsun... Dinlenen tüm vatandaşlarım da 
müsterih olsun... Biz, yeni internet yasa-
sını, işte bu şantajın, bu tehdidin önüne 
geçmek için çıkardık. Bunların yayımlan-
masına, dağılmasına, bunların insanımızı 
rencide etmesine müsaade etmeyecek, 
bu skandaldan ülkemizi yine biz düzlüğe 
çıkaracağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Bu hafta yoğun bir şekilde çalışarak, 
gündemimizdeki önemli yasaları çıkara-
rak, inşallah hafta sonuna kadar Meclis’i 
tatil etmiş olacağız. Gündemimizde MİT 
Yasa Tasarısı, Dershaneler Tasarısı ve 
Demokratikleşme Paketi var. 1983’te, mü-
dahale döneminde hazırlanan MİT yasası, 
artık dünya şartlarına uymuyor, Büyük 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamakta ye-
tersiz kalıyordu. 2023 hedeflerimiz, geniş 
uf kumuz ve vizyonumuz çerçevesinde, 
MİT yasasını yeniden ele alıyor, günün 
ihtiyaçlarını karşılar hale getiriyoruz. 
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Dershaneler konusunda aynı şekilde, mil-
letin üzerine, gençlerimizin üzerine adeta 
bir karabasan gibi çöken sorunu ortadan 
kaldırıyoruz. Demokratikleşmede ataca-
ğımız adımlarla da, seçim öncesinde ülke-
mize nefes aldıracak, ülkemizin yolunu, 
rotasını aydınlatacak adımlar atıyoruz. 
Bu çalışmaları tamamlar tamamlamaz da 
artık sahaya dağılıyor, illerimize dağılı-
yor, Yeni İstiklal Mücadelemizin sahadaki 
çalışmalarına başlıyoruz. 

Gerçekten çok yoğun çalıştınız. Gece 
gündüz çok büyük emek sarf ettiniz. Tüm 
saldırılara, şiddete, hakaretlere göğüs 
gerdiniz, hepsiyle mücadele ettiniz. İnanı-
yorum ki, aziz milletim sizlerden razıdır. 
Bizler de sizden razıyız. Allah hepinizden 
razı olsun. Rabbim, emeklerinizi karşılık-
sız bırakmasın, zayi etmesin. 30 Mart’ta, 
Türkiye’nin coşkusunu, sevincini, AK 
Parti’nin zaferini inşallah birlikte yaşa-
yacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, 
yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. 
Şehirlerimize benim selamlarımı iletme-
nizi sizlerden rica ediyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Mahalle Başkanlarıyla Toplantı 

Ankara | 8 Mart 2014

Çok değerli arkadaşlarım, sizleri muhab-
betle selamlıyor; AK Parti İstanbul İl Baş-
kanlığımıza, bu önemli toplantıyı tertip 
ettikleri için teşekkür ediyorum. Öncelikle, 
bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılı 
çalışmalardan dolayı her birinize teşekkür 
ediyorum. 30 Mart seçimleri sürecinde ve 
seçim esnasında yapacağınız çalışmalarda 
da kolaylıklar diliyorum. 

AK Parti teşkilatı, adeta bir zincir gibi ku-
rulmuştur. Zincirin her bir halkası önem-
lidir, zincirin her bir halkası, hayatiyet arz 
eder. Düşünün ki, bir zincirde, tek bir hal-
kanın zayıf olması, sorunlu olması, o zinciri 
tamamen işlevsiz hale getirir. Dolayısıyla 
AK Parti’de de, her bir halka, en baştaki hal-
ka kadar, en sondaki halka kadar önemlidir, 
işlevseldir. Esasen, AK Parti teşkilatında, 
halkla, milletimizle olan irtibat yoğunluğu 
dikkate alındığında; köylerimizin, mahal-
lelerimizin temsilcileri, başkanlarımız, san-
dık müşahitlerimiz en büyük yükü taşırlar, 
en stratejik hizmeti yaparlar. AK Parti’yi 
de, politikalarımızı da şekillendiren, AK 
Parti’yi millet nezdinde böyle bir tevec-
cühe, böyle bir mazhariyete ulaştıran, hiç 
kuşkusuz sizlersiniz, hiç kuşkusuz mahalle 
başkanlarımızdır. 

Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim... 
Biz, “Bir parti kuralım, sonra oy toplayalım, 

sonra iktidara gelelim” anlayışında hiçbir 
zaman olmadık. Biz, milletimizin bir ihti-
yacının neticesi olarak yola çıktık. Milleti 
şekillendirmek için değil, milletin şekillen-
dirdiği bir yapı olarak ortaya çıktık. AK Par-
ti, yukardan aşağıya doğru şekillenen değil; 
köylerin, mahallelerin, sokak ve caddelerin 
şekillendirdiği, yani tabandan tavana doğru 
şekillenmiş bir partidir. Başka partilerin 
böyle dertleri, böyle meseleleri, böyle ide-
alleri olmayabilir. Başka partiler, köyle, 
mahalleyle irtibatı önemsemiyor olabilir. 
İşte aradaki bu fark, sandıkta kendisini za-
ten gösteriyor. Onlar, mevcutla yetinirken, 
belli kalıpların içinde kalırken, sadece belli 
illere, belli bölgelere hitap ederken; biz, 77 
milyonun tamamına hitap ediyor, tamamı-
na aynı nazarla bakıyoruz. Onun için de her 
seçimde oylarımızı artırıyor, her seçimde 
biraz daha büyüyoruz. Her seçimde so-
rumluluğumuz biraz daha artıyor. Allah’ın 
izniyle, milletimizin destek ve hayır dua-
sıyla, sizlerin de çabalarıyla, inşallah, hem 
büyümeye, hem de daha büyük hizmetler 
üretmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim... 

Zor bir seçime doğru ilerliyoruz. Sandıktan 
umudunu kesen siyasi partilerin, sandık 
dışı yollara tevessül ettikleri bir seçime 
yaklaşıyoruz. Seçim öncesinde, 17 Aralık 
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darbe girişimiyle, bizi denklem dışı bırak-
mak istediler, bunda başarılı olamadılar. 
Şu anda, bizim millet nezdinde itibarımızı 
yıpratmak için çaba sarf ediyorlar, bunda 
da başarılı olamıyorlar. Şu ana kadar 18 
ilimizde mitinglerimizi yaptık. İnanın, 
bugüne kadar hiçbir seçimde karşılaş-
madığımız manzaralarla karşılaşıyoruz. 
Havalimanlarından miting meydanına zor 
ulaşıyoruz. Vatandaşın yollara döküldüğü-
nü, balkonlara, pencerelere çıktığını, çok 
yoğun sevgi gösterisi yaptığını görüyoruz. 
Miting meydanına ulaştığımızda, meydan-
da tarihî bir katılımın olduğunu, coşkunun, 
tezahüratın, heyecanın, mitingin sonuna 
kadar devam ettiğini görüyoruz. Moraller 
çok yüksek… İlgi, alaka çok yüksek… Türki-
ye Cumhuriyeti’ne, devletimize, hükümete 
ve Başbakana yönelik alçakça saldırı, mil-
letimizde çok ciddi bir tepki oluşturmuş 
durumda. Milletimiz, basiretiyle, irfanıyla 
oynanan oyunu görüyor ve adeta 30 Mart’ta 
gereken cevabı vermek için sabırsızlanıyor. 

Ancak şunu burada özellikle dikkatlerinize 
getirmek istiyorum... Seçime sadece 22 gün 
kaldı. Bu 22 gün içinde, muarızlarımız ve 
muhalefet, başka çirkin oyunlar oynamak 
için ellerinden geleni yapacaklar ve yapıyor-
lar. Ses kayıtları yayımlayacaklar. Montajla-
rı piyasaya sürecekler. Bunlardan hiç kork-
muyoruz, bunlara hiç aldırış etmiyoruz, 
milletimiz de zaten bunlarla hiç ilgilenmi-
yor. Paralel örgütün, bazı gençleri harekete 
geçirdiğini, kapı kapı dolaşarak, AK Parti’ye 
oy vermeyin çağrıları yaptıklarını haber 
alıyoruz. İşte bunu da etkisizleştirmek için, 
bizim onlardan daha fazla çalışmamız, 
daha fazla insana ulaşmamız gerekiyor. AK 

Parti’ye oy vermeyin diye kapılara giden-
lerin zaten hiçbir etkisi olmayacaktır. Bir 
partisi olmayan, bir siyasi hareketin içinde 
olmayan kişilerin, bu şekildeki propaganda-
ları eminim ki tam tersi bir etki yapacaktır. 
Ama bizim yine de, her kapıya, her ferde 
ulaşıp, bu saldırıyı, bu ittifakı anlatmamız 
gerekiyor. Bu seçimde sandık çok önemli 
değerli kardeşlerim. Bakın, anketler, aşağı 
yukarı sonucu ortaya koydular. Şu anda, 
CHP, MHP ve paralel örgüt, 30 Mart’ta çı-
kacak sonucu biliyorlar. Kaybedeceklerini, 
ağır bir yenilgi alacaklarını anladıkları için, 
hem sandıkta hile yapmanın, hem de san-
dıkta hile yapıldı propagandasını yapmanın 
hazırlığı içindeler. Seçim sandıkta kazanılır 
değerli arkadaşlar. Sandıkta hile yapılması-
na izin vermeyecek, hile yapıldı söylentileri-
ne de asla mahal vermeyeceğiz. Çok dikkatli 
olacağız. Uyanık olacağız. Asla boynumuzu 
eğmeyecek, asla Hak’tan taviz vermeyece-
ğiz. Hiçbir hileye aldanmayacağız. Hayati 
derecede önemli bir seçime giriyoruz. 
Ülkemizin hem istiklalini, hem istikbalini 
etkileyecek bir seçime gidiyoruz. İstiklal 
mücadelesi ruhuyla, her türlü fedakârlığı 
yaparak, sandıklara sahip çıkacağız. Geri-
limlerin tarafı asla olmayacağız. Ama, geri-
lim çıkararak, oradan bir kazanç sağlamaya 
çalışanlara da imkan vermeyeceğiz. 

Ben, bir kez daha sizlere çok çok teşekkür 
ediyorum. Bu süreçte hepinize kolaylıklar, 
başarılar diliyorum. Bütün mahallelerimize 
selamlarımı iletmenizi sizlerden rica edi-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum.
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30 Mart Seçimleri Sonuç 
Değerlendirme Açıklaması

Ankara | 8 Mart 2014

Aziz milletim, çok değerli kardeşlerim, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 81 
vilayeti, 77 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşını bu akşam bir kez daha mu-
habbetle selamlıyorum. Ankara’dan, AK 
Parti Genel Merkezi’nden, 81 vilayetle bir-
likte, dünyanın tüm dost, kardeş başkent-
lerini, şehirlerini yürekten selamlıyorum. 
Öncelikle, Rabbime, bize böyle büyük bir 
zafer, anlamlı bir sonuç nasip ettiği için 
sonsuz şükranlarımı ifade ediyor, hamdu 
senalar ediyorum. Dünyanın her yerinde, 
zaferimiz için ellerini, gönüllerini, dudak-
larını duaya açan dost ve kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Filistin’de, gözü seçim 
sonuçlarında olan, Türkiye’nin zaferini 
kendi zaferi olarak gören kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Mısır’da, demokrasi 
mücadelesi veren, bizim mücadelemizi 
çok iyi anlayan kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Balkanlar’da, Bosna Hersek’te, 
Makedonya’da, Kosova’da; Avrupa’nın 
tüm kentlerinde, yürekleri bizimle atan, 
bizim kadar coşkuyla zaferi kutlayan 
kardeşlerime, vatandaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Suriye’de, bombaların, kurşun-
ların altında, açlıkla, kıtlıkla başbaşa, her 

an büyük acılar yaşan, ama Türkiye’nin, 
AK Parti’nin zaferi için her an dua eden 
mazlum kardeşlerime sonsuz teşekkür 
ediyorum. Tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesin-
de olduğu gibi, dünyanın dört bir köşe-
sinde ellerini semaya açarak Türkiye’nin 
istiklal mücadelesine yürekleriyle, duala-
rıyla destek olan tüm kardeşlerimize, tüm 
dostlarımıza, aziz milletimin selamlarını, 
şükran duygularını ifade ediyorum. El-
bette en büyük teşekkürü, bu aziz millet, 
bu asil millet hak ediyor. 

Kardeşlerim... 

Siz, yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesi-
ne sahip çıktınız, sizlere teşekkür ediyo-
rum. Siz, büyük Türkiye idealine, büyük 
Türkiye hedeflerine sahip çıktınız, her bi-
rinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz, en 
başta kendi iradenize, kendi geleceğinize, 
siyasete, partinize, Başbakanınıza sahip 
çıktınız; hepinize sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. 

İşte bugün 30 Mart... İşte bugün millet, 
oyunu bozdu, tuzağı bozdu, ihanet şebe-



Recep Tayyip ERDOĞAN

70

kelerine gereken cevabı sandıkta verdi. 
Bugün aziz milletin verdiği mesaj çok 
ama çok açıktır. Millet, bugün sandıkta, 
Türkiye’ye ve dünyaya, “Biz buradayız” 
demiştir, “Türk milleti geçilmez” demiştir. 
Millet, “Biz bu ülkenin sahipleriyiz” de-
miştir, “Millet eğilmez; Türkiye yenilmez” 
demiştir. Bu aziz millet 3 Kasım’da, 22 
Temmuz’da, 12 Haziran’da nasıl iradesine 
sahip çıktıysa, bugün de iradesine sahip 
çıkmıştır, demokrasiye güç vermiştir. 

Kardeşlerim... 

Esasen, bugün, aziz milletin sandıkta ver-
diği çok önemli bir mesaj var: Milletimiz, 
siyaset dışı yollardan Türkiye’nin istika-
metinin belirlenmesine bugün çok çarpıcı 
şekilde itirazını ortaya koymuştur. Şunu 
burada özellikle vurgulamak istiyorum: 
Sandık sonuçları, kimin kazandığından 
çok, kimin kaybettiğini gösterir. Evet, bu-
gün, ahlak dışı siyaset kaybetmiştir. Kaset 
siyaseti, montaj siyaseti, iftira ve çamur 
siyaseti kaybetmiştir. Esersizlik siyaseti, 
plansız, projesiz, hedefsiz siyaset bugün 
kaybetmiştir. Statüko bugün çok ağır bir 
darbe almıştır. Kirli ilişkiler, adı konul-
mamış ittifaklar bugün kaybetmiştir. Ve-
sayetin her türü, vesayetçi odakların her 
türlüsü de bugün milletin şamarını ye-
miştir. Bugün kibir kaybetmiştir. Milleti-
ne tepeden bakan, milletini küçümseyen, 
milletin tercihlerini hafife alan, millete en 
ağır hakaretleri yapan kibir, bugün bir kez 
daha sandıkta yenilmiştir. Harflerinden 
kanlar damlayan, öfke damlayan, nefret 
damlayan manşetler, bugün bir kez daha 
ağır bir yenilgi almıştır. Sermayesini de-

mokrasinin karşısına konumlandıranlar, 
bugün milletten çok ağır bir darbe yemiş-
tir. 21’inci yüzyılda, 2014 Türkiye’sinde, 
hâlâ darbe beklentisi içinde olanlar, siya-
set dışı müdahalelerle Türkiye’ye rota çiz-
me sevdası içinde olanlar da bugün san-
dıkta kaybetmişlerdir. Yalan, iftira, şantaj, 
montaj siyaseti bugün yerle bir olmuştur. 

Kardeşlerim... 

Türkiye’nin tüm sorunlarının çözüm ara-
cı, tartışmasız şekilde siyasettir, demok-
rasidir. Kimin ne meselesi varsa, bunu 
siyasetle çözme yoluna gitmelidir. Kimin 
ne meselesi varsa, bunu artık sadece ve 
sadece sandıkta çözme yoluna gitmelidir. 
Buradan muhalefet partilerine de açık 
çağrı yapıyorum: Biz AK Parti olarak her 
seçim sonrasında olduğu gibi bu seçim-
den sonra da sonuçları tüm boyutlarıyla 
analiz edeceğiz, milletimizin mesajını en 
doğru şekilde anlamaya çalışacağız. Bize 
oy veren insanların da, oy vermeyen in-
sanların da hissiyatını, mesajını samimi 
şekilde değerlendireceğiz. Muhalefet par-
tileri de bugün milletin sandıkta verdiği 
mesajı doğru okumalı, artık kendilerini 
sorgulamalı, kendi özeleştirilerini sağlık-
lı şekilde yapmalıdır. Yeni Türkiye, eski 
siyaset tarzıyla, hele hele, eski muhalefet 
tarzıyla yürüyemez. Yeni Türkiye’nin, 
yeni bir muhalefet ihtiyacı açıktır. Yeni 
Türkiye’nin, iktidar kadar milleti ku-
caklayan bir muhalefete ihtiyacı vardır. 
Yeni Türkiye’nin artık, ayrıştırıcı, kamp-
laştırıcı, kutuplaştırıcı muhalefete değil, 
Türkiye’nin 77 milyonuna aynı dille konu-
şan bir muhalefete ihtiyacı vardır. Şunu 
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net bir şekilde gördük ki, sadece iktidarın, 
sadece iktidar partisinin Türkiye’yi ku-
caklaması yetmiyor. Gerilimden, krizden 
beslenen muhalefet anlayışı, ülkeye fayda 
getirmiyor. İstismar siyaseti artık son 
bulmalıdır. Korkutma siyaseti artık son 
bulmalıdır. Kibirli, aşağılayıcı, dışlayıcı, 
horlayıcı siyaset, artık muhalefet partileri 
nezdinde son bulmalıdır. Muhalefet parti-
si yöneticileri bu akşam aynaya bakmalı, 
kendilerine sorular sormalı, yaptıkları ha-
taların farkına vararak, kendilerine mut-
laka çeki düzen vermelidir. AK Parti’nin 
bileğini tek başına bükemeyenlerin girdi-
ği kirli ilişkilerin, adı konulmamış ittifak-
ların, ilkesiz siyasetin fayda getirmediğini 
herkes görmüştür. Biz diyoruz ki, gelin 
yeni bir sayfa açalım. Bu yeni sayfada, 
Türkiye sevdası her şeyin üzerinde olsun. 
Türkiye’nin âlî menfaatleri her şeyin üze-
rinde olsun. Biz hep ne dedik: Türkiye 
kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız de-
dik. AK Parti kaybetsin de Türkiye’ye ne 
olursa olsun anlayışı artık tarihe karışsın. 
Siyasetin merkezinde ilke olsun, değer 
olsun, samimiyet olsun. Türkiye’yi hep 
birlikte yüceltelim. 

Kardeşlerim... 

Allah’a sonsuz hamdediyorum ki, Tür-
kiye’ye saldıranlar, bugün hayalkırıklığı 
yaşamışlardır. Türkiye düşmanlarının 
maşaları bugün hayalkırıklığı yaşamış-
lardır. Bu milletin içinden çıkan, ama bu 
millete ihanet eden taşeronlar, bugün, 
milletin ne kadar aziz, ne kadar asil, ne 
kadar kahraman olduğunu bir kez daha 
görmüşlerdir. Millet, istiklaline uzanan 

elleri bugün kırmıştır. Millet, sinsi plan-
ları, ahlaksız tuzakları bugün bozmuştur. 
Milletin sağduyusu, feraseti, basireti, bu-
gün hilelere ve desiselere galebe çalmıştır. 
Buradan, istiklaline, iradesine, ülkesine, 
bayrağına sahip çıkan aziz milletime tek-
rar tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bu 
aziz milleti korusun diye dua ediyorum. 
Bu millet, ümmetin umududur, dünyanın 
umududur. Rabbim, bu milleti doğru yol-
dan ayırmasın, her türlü plana, oyuna ve 
tuzağa karşı korusun diye dua ediyorum. 

Kardeşlerim... 

Seçim mitinglerimiz boyunca bir şeyi 
özellikle söyledim. Bediüzzaman Said 
Nursi diyor ki: “Baki hakikatler, fani 
şahsiyetler üzerine bina edilemez.” Biz, 
ezelden gelen, inşallah ebede giden bir 
davanın sadece hizmetkârlarıyız. Biz, bü-
yük bir dava taşının sadece hamallarıyız. 
Dün biz yoktuk; ama bu dava vardı. Yarın, 
biz olmayacağız, ama bu dava var olacak. 
Dünya var oldukça, inşallah, ay yıldızlı 
bayrağımız, dünyanın barış umudu olarak 
en yüksek burçlarda dalgalanmaya devam 
edecek. Rabbime sonsuz şükürler olsun 
ki, bize, bu davanın bayraktarlığını yapma 
şeref ve izzetini bahşetti. Yarın belki biz-
ler bu makamlarda olmayacağız. Bugüne 
kadar Rabbim hangi emaneti yüklediyse 
canımız pahasına ona sahip çıkmaya, onu 
yüceltmeye çalıştık. Bundan sonra da bu 
can, bu tende olduğu sürece üzerimize 
hangi emanet yüklenirse Allah’ın izniyle 
ona sadakatle sahip çıkmaya çalışacağız. 
İnşallah, son nefesimize kadar, milletin 
ve ülkenin hizmetkârı olarak, bayrağımı-
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zı, toprağımızı yüceltmenin mücadelesi 
içinde olacağız. Ben, son derece müsterih 
bir haldeyim. Bizden öncekilerden devral-
dığımız büyük Türkiye sancağını yüksek 
burçlara dikmiş olmanın gururu içinde-
yim. Siyasete güç kazandırmış olmanın, 
demokrasiyi güçlendirmiş olmanın mem-
nuniyeti içindeyim. Büyük AK Parti ailesi-
nin her ferdinin bu şuurla hareket edece-
ğinden en küçük bir şüphe duymuyorum. 
İnanıyorum ki, bu büyük hareketin her 
neferi, daha büyük bir aşkla, daha büyük 
sevdayla, daha büyük bir gayretle, bu bay-
rağı, bu sancağı, çok daha yüksek burçlara 
dikmenin mücadelesi içinde olacaklardır. 
Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. 
Türkiye, siyaseti, sandığı, millî iradeyi, 
sarsılmaz bir noktaya taşımıştır. Genç kar-
deşlerimin, bu açılan kapıdan ilerleyerek, 
Türkiye’ye çok daha büyük başarıları ya-
şatacağına gönülden inanıyorum. 

Kardeşlerim... 

Bugün hiç kimse mahzun olmasın. Bugün, 
hiç kimse üzülmesin. 77 milyon bilsin ki, 
bugün Türkiye kazanmıştır. 77 milyonun 
her bir ferdi bilsin ki, bugün yeni Türki-
ye kazanmıştır. Bugün yeni Türkiye’nin 
düğün günüdür. Bugün, 77 milyon, bir ve 
beraber olarak, birbirine kardeş olarak, 
yeni Türkiye’nin zafer günüdür. Bugün, 
barışı savunan, mazlumların elinden 
tutan, hakkı her yerde cesaretle savunan 
Türkiye kazanmıştır. Bugün, 2023 hedef-
leri kazanmıştır. Bugün, çözüm süreci 
kazanmış, millî birlik ve kardeşlik süreci 
kazanmış, 77 milyonun ezeli ve ebedi 
kardeşliği kazanmıştır. 77 milyon içinde 

tek bir kişi bile kaybetmemiştir. Evet... 
Seviyesiz muhalefet, statüko, vesayet, 
darbe girişimleri kaybetmiştir, ahlak ve 
edep dışı siyaset kaybetmiştir, ihanet 
kaybetmiştir ama 77 milyonun her bir 
ferdi bugün kazanmıştır. Bir kez daha mil-
letime teşekkür ediyorum. Aylardır, du-
daklarından dualar düşmeyen dedelere, 
ninelere, hatta çocuklara, gençlere, hanım 
kardeşlerime, beyefendilere teşekkür edi-
yorum. Bize güvenen, bize inanan kardeş-
lerime teşekkür ediyorum. Dünyanın her 
yerinde, Türkiye için, Türkiye’nin istiklali 
için dualar edenlere teşekkür ediyorum. 
Teşkilatıma, üstün gayretlerinden dolayı 
hassaten teşekkür ediyorum. Seçilen tüm 
başkanlara, Meclis üyelerine, muhtarlara 
başarılar diliyorum. Rabbim, bu seçimleri 
Türkiye için hayırlara vesile kılsın. Rab-
bim ülkemi, milletimi korusun. Türkiye 
eğilmez, millet yenilmez diyor, zaferin 
kutlu mübarek olmasını diliyor, hepinizi 
yürekten selamlıyorum. Türkiye’nin her 
yerinde, kutlamalara sağduyunun hâkim 
olmasını özellikle rica ediyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -11

73

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Nisan 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, sevgili gençler, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
AK Parti Grup Toplantısı’nın ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırla-
ra vesile olmasını Rabbimden niyaz edi-
yorum. 30 Mart yerel seçimleri nedeniyle 
çalışmalarına ara veren, bugün yeniden 
çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne, özellikle de siz değer-

li milletvekillerimize başarılar diliyor, 
bu çalışma döneminin de ülkemiz için 
hayırlı neticeler doğurmasını temenni 
ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
Cuma günü Suudi Arabistan’ın Cidde 
şehrinde hayata gözlerini yuman, Hakk’a 
yürüyen büyük İslam mütefekkiri, aksi-
yon insanı Muhammet Kutup’a Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, mekânı inşallah cen-
net olsun diyorum. Muhammet Kutup, 
ağabeyi merhum Seyyit Kutup’la birlikte, 
İslam coğrafyasının bütün dertlerini, 
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bütün acılarını yüreğinde toplamış, fikir 
düzeyinde ortaya gerçekten büyük eserler 
koymuş bir mücadele insanıydı. Ağabeyi 
Seyyit Kutup idam edilirken, Muhammet 
Kutup idamdan kurtulmuş, ancak tüm 
hayatını sürgünde geçirmişti. Geride çileli 
bir hayat bırakan, ama ondan önemlisi 
unutulmaz bir mücadele çizgisini ve eser-
lerini istikbale miras olarak emanet eden 
Muhammed Kutup’a bir kez daha Rahmet 
diliyorum. Bu vesileyle, merhum Seyyit 
Kutup’u da rahmetle yâd ediyor, Allah on-
lardan razı olsun diyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

30 Mart seçimlerini geride bıraktık ve 
AK Parti olarak, 13 yılda girdiğimiz bu 
8’inci seçimi de tartışmasız bir zaferle so-
nuçlandırdık. 30 Mart akşamı, bu zaferde 
emeği olan, desteği olan, duası olan her-
kese ve her kesime teşekkürlerimizi ilet-
miştim. Bir kez de buradan, AK Parti’nin 
Grup Salonu’ndan, 30 Mart seçimlerini, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadele-
sini zafere taşıyan herkese sonsuz şükran-
larımı ifade ediyorum. Teşkilatımızın her 
bir mensubuna buradan bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcı-
larımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kol-
larımıza, İl, İlçe, Belde Başkanlıklarımıza, 
tüm aday adaylarımıza ve adaylarımıza, 
mahalle ve köy temsilcilerimize teşekkür 
ediyorum. 30 Mart sabahından itibaren, 
“Sandık namustur” diyerek, sandığa ve 
oylara sahip çıkan, seçimin adil bir şe-
kilde yapılması için gayret gösteren, her 
türlü hileden uzak duran, her türlü hileyi 

de cesaretle engelleyen Sandık Müşahit-
lerimize özellikle teşekkür ediyorum. El-
bette en büyük teşekkürü aziz milletimiz 
hak ediyor. İradesine, ülkesine, bayrağına, 
istiklaline ve demokrasiye sahip çıkan, İs-
tiklal Mücadelesi ruhuyla sandığa giden, 
bir kez daha sandık yoluyla yönetime el 
koyan aziz milletimize çok çok teşekkür 
ediyor, her birinden Allah razı olsun di-
yorum. Yurt içinde ve yurt dışında, gün-
lerce, haftalarca, Yeni Türkiye’nin istiklal 
mücadelesinin zaferle neticelenmesi için 
ellerini semaya kaldıran ve kalpten dua 
eden kardeşlerimize buradan şükranları-
mı sunuyorum. Türkiye’nin zaferini adeta 
kendi zaferi gibi kabul eden, 30 Mart se-
çim sonuçlarına en az Türkiyeli kardeşleri 
kadar sevinen, dünyadaki tüm dost ve 
kardeşlerimize bir kez de buradan teşek-
kür ediyorum. Hiç kuşkusuz, bu salonda 
bulunan arkadaşlarımın tamamı, özellik-
le de milletvekillerimiz, 30 Mart zaferinin 
mimarlarındandır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında, millet için yaptığı-
nız hizmetler kadar, illerinizde yaptığınız 
yoğun çalışmalar da zaferin yolunu açmış-
tır. Bu büyük zaferin, milletin temsilcileri 
olarak sizin zaferiniz olduğunu burada 
bir kez daha vurguluyor, grubumuzun 
tüm üyelerine, tüm milletvekili arkadaş-
larıma da şükranlarımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Gerçekten çok zorlu bir seçim sürecinden 
geçtik. Demokrasi tarihimizin belki de 
en meşakkatli seçimini yaşadık. Büyük 
Türkiye’den, Yeni Türkiye’den rahatsız 
olanların, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü 
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durdurmak isteyenlerin kirli bir ittifak 
yaptıkları, çok kirli, ahlak dışı, edep dışı 
kampanya yürüttükleri bir seçim sürecine 
şahit olduk. Geçtiğimiz yıl, Gezi olayla-
rından başlayarak, demokrasinin, siyase-
tin, istikrar ve huzur ortamının, Çözüm 
Süreci’nin, ekonomi ve dış politikanın, 
yani büyüyen Türkiye’nin acımasızca he-
def alındığını gördük. Daha önce de ifade 
ettim: Hedef, Hükümetimizden çok, AK 
Parti’den çok Türkiye’ydi, Türkiye’nin bir-
liği, kardeşliği ve ülkemizin hedefleriydi. 
Her yöntemi kullandılar, sokak hareket-
lerini devreye aldılar. Terörü, vandallığı, 
faşizmi, ırkçılığı, nefret ve ayrımcılığı en 
azami şekilde kullandılar. Türkiye’nin 
en hassas meselelerini, yaşam tarzlarını, 
inançları, mezhepleri acımasızca istismar 
ettiler. Uluslararası platformlarda Tür-
kiye imajını karalamaktan tutun, yatak 
odalarına girip insanların en mahrem 
görüntülerini kaydetmeye kadar, insan-
lık dışı, insaf dışı her yöntemden medet 
umdular. Bakın biz, bu yaşananları asla 
ve asla unutmayacağız. Bunları unutmak 
mümkün değil. 

Arkadaşlar… 

Bu ülkede birileri gittiler, terör örgütle-
rini, silahlı eylem yapmaları yönünde 
teşvik ettiler. Dağa mesaj gönderenler 
oldu. “Silahları elinize alın, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ordusuna saldırın” diye 
çağrı yapanlar oldu. Eli kanlı terör örgüt-
lerini, Ankara’da, İstanbul’da, Hatay’da 
sokaklara dökmek, kan akıtılmasını sağ-
lamak için her türlü teşviki, her türlü tah-
riki yaptılar. Uluslararası platformlarda, 

ne kadar Türkiye karşıtı odak varsa, çevre 
varsa, onlarla işbirliği yapacak kadar 
alçaldılar. Ekonomiyi durdurma çağrısı 
yapanlar oldu. Yatırımcılara, Türkiye’ye 
gelmeyin diye akıl verenler oldu. Düşü-
nebiliyor musunuz? Türkiye’nin uçağı 
düşürüldüğünde, saldırganların yanında 
yer aldılar, Türkiye haklı olarak uçak 
düşürdüğünde, gittiler, yine o saldırgan-
ların yanında saf tuttular. Suriye’deki 
Türkmenlere yardım malzemesi götüren 
TIR’ların önünü kesecek, onlara düşman 
muamelesi yapacak kadar büyük bir al-
çaklığın, büyük bir ihanetin içinde yer 
aldılar. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, MİT 
Müsteşarı, Genelkurmay İkinci Başkanı, 
son derece önemli bir görüşme yaparken 
bunu dinlediler, kaydettiler, yetmedi 
bunu servis ettiler. Binlerce kişinin tele-
fonunu hukuksuzca dinlediler. İnsanların 
mahrem görüşmelerini, ahlaksızca yayın-
ladılar. Bu ülkede, “Ben gazeteciyim, ben 
köşe yazarıyım, ben düşünürüm” diye 
ortaya çıkanlar, devletin en gizli sırları 
üzerinden, insanların mahrem görüşme-
leri üzerinden, haftalarca ahlaksız bir 
şekilde yorum yaptılar, yayın yaptılar. İn-
sanların iffetini, namusunu, şerefini, aile 
yaşantısını, kurdukları kurtlar sofrasına 
meze yapıp, tatmin olmaz bir iştahla tü-
ketmenin mücadelesini verdiler. Ellerine 
ne geçtiyse üzerimize fırlattılar. Bir süre 
sonra, fırlatacak bir şey bulamayınca 
kendi şereflerini, namuslarını, haysiyet-
lerini dahi gözden çıkarıp, onları bile fır-
latmaktan çekinmediler. İnsanların, vefat 
etmiş annelerine hakaret etmekten tutun, 
milletin tamamını aşağılamaya kadar, 
ahlaksızlığın, edepsizliğin, alçaklığın her 
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çeşidini sergilediler. Anketlerle manipü-
lasyon yaptılar. Daha seçim yapılmadan, 
“Seçimde hile yapılacak” diye şayialar yay-
dılar. 30 Mart akşamından itibaren, postal 
giymiş haber ajanslarını da kullanarak, 
sonuçları çarpıtmaya, insanları sokağa 
dökmeye çalıştılar. Kendi özeleştirilerini 
yapmak, kendi yenilgilerini konuşmak 
yerine, günlerce hile iddiaları üzerin-
den sokakları kan gölüne çevirmenin 
hesabını yaptılar. Evet… Bunları biz asla 
unutmayacağız. Siyaset tarihi, demokrasi 
tarihi, bu ihaneti, bu alçaklığı, bu insan-
lık dışı saldırıları asla unutmayacak. O 
atılan manşetleri unutmayacağız. Basın 
ahlak ilkelerinin ayaklar altına alınarak, 
manşetlerin, satırların, sütunların, kö-
şelerin, vahşilerin elindeki mızrak gibi 
nasıl kullanıldığını asla unutmayacağız. 
Bu ülkenin inançlarına, değerlerine, hu-
zuruna ve kardeşliğine yapılan haince 
saldırıları asla unutmayacağız. Muhalefet 
partilerinin, hainlerle yaptığı işbirliğini, 
hainlere nasıl taşeronluk yaptıklarını asla 
unutmayacağız. Utanmadan, sıkılmadan, 
bizim kendi arzu ettikleri gibi bir balkon 
konuşması yapmamızı beklediler. Bütün 
yapılanları sineye çekecektik. Bütün o ha-
karetleri yutacaktık. İnsana yakışmayan o 
alçakça, o ahlaksızca saldırıların hepsinin 
üzerine güya çizgi çekecektik. Bir balkon 
konuşması yapacak, her şeyi unutacak, 
hiçbir şey olmamış gibi yolumuza de-
vam edecektik. Bizden, boynumuzu yere 
eğmemizi bekliyorlar. Bizden her şeyi 
unutmamızı bekliyorlar. Hayır efendim… 
Biz boynumuzu yere eğmiyoruz ve eğme-
yeceğiz. Biz bu yapılan ihaneti, bu alçak-
lığı sineye çekmedik, çekmeyeceğiz. Açık 

açık söylüyorum: Hiç kimsenin yaptığı 
yanına kâr kalmayacak. İhanet, ajanlık, 
casusluk, alçaklık ve edepsizlik asla karşı-
lıksız kalmayacak. Bakın buradan bir şeyi 
açık açık söylüyorum: 30 Mart, çok çok 
önemlidir. 30 Mart, 27 Mayıs’ta başlayan, 
silahların gölgesinde siyasetin artık son 
bulduğu tarihtir. 30 Mart, vesayet defteri-
nin dürüldüğü tarihtir. 30 Mart, kibir abi-
delerinin artık yıkıldığı tarihtir. 30 Mart, 
bir mürebbiye edasıyla, kibirle, kendini 
beğenmişlikle, parmaklarını millete karşı 
sallayan, milleti terbiye etme küstahlığına 
girişen imtiyazlı çevrelerin ebediyen kay-
bettiği tarihtir. Eğer bir balkon konuşması 
yapılacaksa, buyursun bunu CHP yapsın, 
MHP yapsın, BDP yapsın. Çıksınlar bal-
kona, özür dilesinler. Çıksınlar balkona, 
ahlak dışı siyasetleriyle nasıl kaybettikle-
rini izah etsinler. O balkonda özeleştiri-
lerini yapsınlar, hatalarını itiraf etsinler. 
AK Parti, 77 milyonun tamamını kucak-
layarak, balkon konuşmasını sandıkta 
yapmıştır; eğer yürekleri yetiyorsa, şimdi 
CHP, MHP, BDP çıksınlar, AK Parti gibi 77 
milyonu kucaklayan bir konuşma yapsın-
lar. Millet artık AK Parti’den değil, muha-
lefet partilerinden bir balkon konuşması 
bekliyor. Peki nerede bu muhalefet, gören 
var mı? CHP Genel Müdürü derin bir ses-
sizliğin içinde. MHP Genel Başkanı seçim 
gecesi, sabaha karşı bir göründü, o andan 
beri ses seda yok. Bunlar hesap vermezler. 
Bunlar kendilerini sorguya çekmezler. 
Oturdukları o sıcak koltukları, defalarca 
başarısız olmalarına rağmen ehline teslim 
etmezler. MHP Genel Başkanı, AK Parti 
karşısında 8’inci yenilgisini aldı ama hâlâ 
orada oturmaya devam ediyor. CHP Ge-
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nel Müdürü, 5 yıl içinde 4 kez AK Parti 
karşısında kaybetti ama orada oturmaya 
devam ediyor. Kimsenin bunu sorgula-
dığı yok. Utanmadan, sıkılmadan bize 
diktatör diyen o kalemlerin, bu her daim 
kaybedip koltuğuna gömülenlere söyle-
yecek bir çift sözü yok. İlkelerini, ideal-
lerini, hatta arkadaşlarını satıp, “CHP’ye 
oy vereceğim” diye bunu kamuoyuna ilan 
eden gazeteciler, acaba şimdi CHP’den 
hesap soracaklar mı? Soramazlar. Çünkü 
onlarda böyle bir kültür, böyle bir ahlak 
yok. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz 
bu ülkede demokrasiyi güçlendirmeye, 
siyaseti güçlendirmeye devam edeceğiz. 
77 milyonu kucaklamaya, 77 milyonu bir 
ve beraber görmeye devam edeceğiz. San-
dıktan zaferle çıkmış olmamıza rağmen, 
yüzde 45.5 oy almış olmamıza rağmen, 
biz sandıkta verilen mesajı iyi okumanın, 
iyi analiz etmenin gayreti içinde olacağız. 

Kardeşlerim… 

Burada şu hususun altını özellikle çizi-
yorum: Aziz milletimiz, Gezi olaylarının 
iç yüzünü gördü, 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimini gördü. Millet, engin ferasetiyle, 
hem Gezi olaylarının, hem 17 ve 25 Ara-
lık darbe girişiminin iç yüzünü, gerçek 
niyetini çok iyi anladı. Ancak milletimiz 
sabretti. Gezi olayları karşısında sabretti. 
17 ve 25 Aralık darbe girişi karşısında 
sabretti. Millet, adeta dişini sıktı, sabretti, 
tahammül etti. Allah’a hamdolsun, bü-
tün tahriklere, bütün kirli kampanyalara 
rağmen, milletimiz sokağa çıkmadı, sal-
dırılara karşılık vermedi, oyuna gelmedi, 
tuzağa düşmedi. Millet, sabırla sandığı 

bekledi. Önce miting meydanlarında mil-
letimiz gövde gösterisini yaptı, ardından 
sandıkta söyleyeceğini çok net bir biçim-
de söyledi. Biz, aziz milletimizin, sandık 
yoluyla verdiği mesajı çok iyi aldık. Millet 
bize bir kez daha güvenoyu verdi, politi-
kalarımızı teyit etti. En önemlisi halkımız, 
bize, Paralel Yapı’yla mücadele talimatını 
verdi. Vatana ihaneti, ajanlık ve casusluk 
faaliyetleri artık tescillenen, Türkiye’nin 
istiklaline açıkça kasteden bu yapının 
tasfiyesi için millet bize yetki verdi. Bu 
konuda en küçük bir tereddüdün içinde 
olmayacağız. Tekrar ediyorum: Yapı-
lan ihaneti asla unutmayacağız. Paralel 
Yapı’nın MİT tırlarına yaptığı saldırıyı, 
devletin en gizli görüşmelerini kaydedip 
yayınlamasını, bana, aileme, arkadaşla-
rıma yaptığı ahlaksızlıkları asla sineye 
çekmeyeceğiz. Bu noktada, hukuk ve 
demokrasiden taviz vermeyeceğimizi bu-
rada bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
Sorumluların hepsi yargı önünde hesap 
verecekler. Fakat altını çiziyorum; kendi 
paralel yargıları önünde değil, milletin 
yargısı önünde hesap verecekler. Paralel 
Yapı’nın uluslararası ajanlık faaliyetleri-
ni tek tek ortaya dökeceğiz. Uluslararası 
bağlantılarının üzerine gideceğiz. Cuma 
günü, seçim zaferimizin ardından ilk 
ziyaretimizi, kardeş ülke Azerbaycan’a 
yaptık. Türkiye ve Azerbaycan arasın-
daki güncel konuların yanında, Paralel 
Yapı meselesini de ele aldık. Uluslararası 
platformlarda bu mesele gündemimizde 
olmaya devam edecek. Hukuk dışı eko-
nomik faaliyetlerin de tamamını mercek 
altına alacağız. Memurlardan, işçilerden, 
esnaftan, iş adamlarından, kimi zaman 
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zekat, sadaka, himmet adı altında, iyi 
niyet görüntüsü altında kayıtsız şekilde 
toplanan ve kayıtsız şekilde harcanan 
paraların da, kimi zaman tehdit ve şan-
tajla toplanan haraçların da hesabı tek 
tek sorulacak. Buradan halkımıza bir kez 
daha çağrı yapıyorum: Bu Paralel Yapı’nın 
bu şekilde kayıtsız para toplamasına ve 
insanların samimi duygularını istismar 
etmesine artık müsamaha göstermeye-
lim. Tehdit altındaki herkesin, kendisine 
şantaj yapılan herkesin, hiç korkmadan, 
çekinmeden, asla tereddüt etmeden bun-
ları bizimle paylaşmasını istiyoruz. Artık 
hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu Paralel 
Yapı’nın tehdit ve şantajlarına artık hiç 
kimse boyun eğmesin. Aynı şekilde, Para-
lel Yapı’nın mensubu olan kardeşlerime 
de buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. 
Bu yapının ne kadar takiyeci, yalancı, if-
tiracı olduğunu, nasıl bir ihanetin içinde 
olduğunu eminim ki bu yapının içindeki 
kardeşlerim de gördüler. Paralel Yapı için-
deki kardeşlerimin, ciddi bir aldatılmışlık 
duygusu içinde olduklarını biliyorum. 
Onlara şunu da tekrar hatırlatmak istiyo-
rum: Bu yapı, çok ciddi itikadi sorunları 
ihtiva eden bir yapıdır. Örgüt liderinin bir 
alim değil, bir gönül insanı, bir hoca değil, 
bir holding patronu, bir örgüt yöneticisi 
olduğu açıkça görülmüştür. Tabandaki 
kardeşlerimizin hayal kırıklığı yaşadıkla-
rını biliyorum. Onların hissiyatını ben de 
aynı şekilde paylaşıyorum. Zira, sadece 
onlar değil, bizler de aldatıldık. Kardeş-
leri tarafından kuyuya atılan Hazreti 
Yusuf ’un hissiyatı neyse, bizim hissiya-
tımız da o. Sadece onlar değil, bizler de 
sırtımızdan hançerlendik. Bu mücadelede 

artık onların da bizimle olmasını bekliyor, 
bu zor günleri birlikte daha kolay aşacağı-
mıza yürekten inanıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

30 Mart seçimlerinden çıkan bir baş-
ka mesaj, Çözüm Süreci’nin muhafaza 
edilmesi mesajıdır. 1 yıldır devam eden 
huzur ortamı, sandığa çok somut şekilde 
yansımıştır. Halkımız, Çözüm Süreci’ne 
destek vermiş, onaylamış, bu barış ve 
huzur ortamının devam ettirilmesi için 
herkese talimat vermiştir. Biz de, bu bahar 
ortamını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. 
Kardeşliğimizi inşallah daha da yücel-
tecek, yeni adımlarla, yeni reformlarla, 
Türkiye’nin meselelerini tek tek çözüme 
kavuşturacağız. 

Kardeşlerim… 

Yolsuzluklar konusunda hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmayacağımızı burada 
tekrar ilan etmek istiyorum. AK Parti, yol-
suzluklarla mücadele etme kararlılığıyla 
iş başına gelmiş, 12 yıl boyunca da bunu 
başarıyla sürdürmüştür. Samimi her id-
diayı ciddiye alırız ve ciddi her iddianın 
üzerine kararlılıkla gideriz. Yetimin hak-
kına el uzatana asla müsamaha gösterme-
yiz, o eli kırmakta asla tereddüt etmeyiz. 
Bu konuda da hiç kimsenin endişesi, te-
reddüdü olmasın. Her iftiraya, her iddiaya 
boyun eğecek değiliz. Paralel yargının algı 
operasyonlarına da göz yumacak değiliz. 
Ancak, her iddianın da kılı kırk yaran 
bir hassasiyetle incelenmesinden asla 
kaçınmayız ve kaçınmayacağız. Nitekim, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, iddiala-
rı soruşturmasını bizzat iddiaların hedefi 
olan arkadaşlarımız istedi. Bu süreci tam 
bir hassasiyet içinde götürecek, gerçekle-
rin ortaya çıkmasını sağlayacağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Burada, 30 Mart seçimlerinin sonuçlarına 
ilişkin tabloyu da sizlerle paylaşmak ar-
zusundayım. AK Parti Genel Merkezi’nde, 
resmi olmayan sonuçlara göre veriler 
derlendi ve ilk analizler yapıldı. AK Parti, 
2004 yerel seçimlerinde yüzde 41.7 ora-
nında oy almıştı. 2009 yerel seçimlerinde 
oy oranımız yüzde 38.4 olarak gerçekleşti. 
30 Büyükşehirdeki Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile, 51 ildeki İl Genel Meclisi 
Üyeliği Oy oranlarına göre, 2014 Yerel 
Seçimlerindeki oy oranımız, yüzde 45.5 
oldu. Geçerli 45 milyon oyun 20 milyon 
540 binini AK Parti aldı. CHP, yüzde 
27.8’le 12 milyon 500 bin; MHP yüzde 15 
ile 6 milyon 871 bin; BDP de yüzde 4.2 ile 
yaklaşık 2 milyon oy aldı. Burada bir nok-
taya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum: 
Seçim sonuçlarını hazmedemeyenler, AK 
Parti’nin yerel seçimdeki oy oranını genel 
seçim ile karşılaştırmak gibi bir kurnazlı-
ğın içine giriyorlar. Muhalefet bu şekilde 
kendisini ve üyelerini kandırabilir. Mu-
halefetin yandaşı kalemşorlar da bu şe-
kilde rakamları çarpıtabilir. Ancak, yerel 
seçim, yerel seçimle kıyaslanır. AK Parti, 
2009 seçimlerine göre oy oranını 7 puan 
artırmış, rekor seviyede oy almış, 30 Mart 
seçimlerinin tartışmasız galibi olmuştur. 
CHP ve MHP oylarını topladığınızda, AK 

Parti’nin oylarına yetişemediğini görürsü-
nüz. Yani AK Parti, CHP ve MHP’nin topla-
mından daha fazla oy oranına ulaşmıştır. 
Kazanılan belediyelere bakıldığında AK 
Parti rakiplerine açık ara fark atmıştır. Bu 
verilerde, seçimin yenilenmesi kararı alı-
nan Ağrı’yı dışarıda tutuyorum. Türkiye 
genelinde, 1.394 belediyenin 823 tane-
sini AK Parti adayları kazanmıştır. Yani, 
toplam belediyelerin yüzde 59’unu AK 
Parti almıştır. 30 Büyükşehirden 18’ini, 
yani yüzde 60’ını AK Parti kazanmıştır. 
Geriye kalan 51 ilden 30’unu, yani yüzde 
59’unu yine AK Parti almıştır. 919 ilçeden 
562’si, yani yüzde 61’i; 394 beldeden de 
213’ü, yani yüzde 54’ü AK Parti’yi tercih 
etmiştir. 7 ilde, Bayburt, Düzce, Kilis, 
Gümüşhane, Kocaeli, Ordu ve Sakarya’da 
AK Parti tüm ilçeleri kazanmıştır. Antal-
ya, Artvin, Balıkesir, Gümüşhane, Kas-
tamonu, Ordu ve Uşak daha önce bizde 
değilken, 30 Mart’ta AK Parti’yi tercih 
etmiştir. AK Parti, 81 vilayetin 48’inde 
birinci parti, 29’unda ikinci parti, sadece 
4’ünde 3’üncü parti olmuştur. 7 coğrafi 
bölgenin 6’sında AK Parti birinci parti 
olmuş, sadece Ege bölgesinde, bin beş 
yüz oy farkıyla AK Parti ikinci olmuştur. 
Burada, en başarılı 4 ilimizi de hatırlat-
mak istiyorum: Rize, yüzde 68 oy oranıyla 
birinci sırada yer alıyor. Konya, yüzde 
64 oy oranıyla ikinci sırada. Şanlıurfa ve 
Malatya, yüzde 62 oy oranıyla 3 ve 4’üncü 
sırada bulunuyor. Bu illerimizi de ayrıca 
tebrik ediyorum. Konya ve Kayseri’de ses 
kısıklığımız nedeniyle yapamadığımız 
mitingleri, teşekkür mahiyetinde telafi 
edeceğimizi belirtmek istiyorum. İlçe ba-
zında en yüksek oy aldığımız ilçelerimizi 
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de unutmuyorum. Trabzon’un Hayrat il-
çesi, yüzde 83 oranında AK Parti diyerek, 
ilçeler arasında en yüksek orana ulaştı. 
Rize’nin Güneysu ilçesi, yüzde 81’le ikinci 
sırada. Sırasıyla Konya-Karatay, Nevşehir-
Acıgöl, Rize-İyidere, Karaman-Başyayla, 
Şanlıurfa-Haliliye, Malatya-Pütürge AK 
Parti’ye en çok mührü basan ilçelerimiz 
oldu. Bütün ilçelerimizin yanında bu 8 il-
çemizi de özellikle tebrik ediyorum. 2009 
yerel seçimlerine oranla, AK Parti’nin 
oyları sadece 7 ilde küçük düşüşler kay-
detmiş, geriye kalan 74 ilin tamamında 
AK Parti’nin oyları artmıştır. AK Parti 
oyları, hiçbir ilde yüzde 10’un altına düş-
memiş, sadece 1 ilde, Tunceli’de yüzde 
20’nin altında olmuştur. Buna karşılık, 
CHP, 26 ilde yüzde 5’in altında kalmıştır. 
MHP, 16 ilde yüzde 5’in altında kalmıştır. 
BDP, 62 ilde yüzde 5’in altında kalmıştır. 
Yani AK Parti, kurulduğu günden itiba-
ren girdiği 8’inci seçimde de, bir Türkiye 
partisi olduğunu, Türkiye’yi bir bütün 
olarak kucakladığını tekrar göstermiştir. 
Türkiye haritası üzerinde bakıldığında, 
CHP, MHP, BDP belli bölgelerde kısmi 
varlık gösterirken, AK Parti 7 coğrafi böl-
gede, kuzey, güney, doğu ve batıda varlık 
gösteren bir parti olmuştur. Bakın biz 
rakamlarla, oranlarla, kıyaslarla konu-
şuyoruz. CHP, seçimin üzerinden 10 gün 
geçmiş olmasına rağmen, daha çıkıp da 
seçimlerin değerlendirmesini yapmamış, 
milletin önünde hesabını vermemiştir. 10 
gündür, CHP’nin MHP’li Ankara adayı, 
tahrik edici açıklamalar yaparak, insanla-
rı sokağa dökerek, hezimeti gölgelemeye 
çalışıyor. Yenilgiyi hazmetmek gerekiyor. 
Başarısızlığı kabullenmek gerekiyor. Çok 

bağırmakla, “Hile var” diye iftira atmak-
la, yalan söylemekle seçim kazanılmaz. 
Hele hele, Pensilvanya’nın medyasına, 
ajanslarına sırtını dayayıp, insanları so-
kağa dökmekle seçim hiç kazanılmaz. 
Herkes dürüst olacak, sonuçları kabulle-
necek, milletin takdiri karşısında boyun 
eğecek. Ankara’da hile var dediler, itiraz 
ettiler, bazı sandıklar yeniden sayıldı, AK 
Parti’nin oyları daha da arttı. Kimin hile 
yaptığı ortada. Seçim öncesindeki ahlak 
dışı kampanyayı, seçim sonrasına taşımak 
da hiç kimseye fayda sağlamaz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Seçim sonuçları üzerinde ayrıntılı ana-
lizler yapmaya parti olarak devam ede-
ceğiz. Başarısız olduğumuz birimlerde 
kendimizi sorguya çekecek, nerede hata 
yaptığımızı göreceğiz. Başarılı olduğu-
muz illerde, bundan sonra oy oranlarımızı 
daha da artırmak için neler gerektiğini 
oturup değerlendireceğiz. Belediye Baş-
kanlarımızın, seçildikleri büyükşehir, il, 
ilçe ve beldelerde başarılı olmaları için, 
vaatlerini yerine getirmeleri için her aşa-
mada takipçi olacağız. Genelde olduğu 
kadar, yerelde de her seçimde kendimize 
ait rekoru aşıyor, daha çok insanımızı 
kucaklıyor, daha çok vatandaşımıza ye-
relde hizmet taşıyoruz. Bu artış grafiğini 
inşallah hep muhafaza edeceğiz. 2019 
yerel seçimleri, yüzde 45.5’in de üzerine 
çıktığımız, daha çok birimde zafer kazan-
dığımız, daha çok belediyede göreve geldi-
ğimiz bir yıl olacak. Bazıları, oturdukları 
yerden, hiçbir şey yapmadan, hiçbir proje 
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üretmeden başarısız olmamızı, yıpranma-
mızı beklerken, biz, her seçimde inşallah 
oylarımızı artırarak ilerlemeyi sürdüre-
ceğiz. 12 yıl boyunca, kibre, gurura, re-
havete asla prim vermedik. Şımarmadan, 
rehavete kapılmadan, ilkelerimizden asla 
taviz vermeden, çizgimizi bozmadan, bu 
kutlu yolda yürümeye, bu kutlu emaneti 
taşımaya devam edeceğiz. 77 milyon Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının her birine 
samimiyetle sesleniyorum: Biz, ayrıştırıcı 
olmadık, olmayacağız. Biz nefretin dilini, 
kutuplaşmanın dilini asla kullanma-
dık, bundan sonra da kullanmayacağız. 
Türkiye’yi bir olarak, beraber olarak ku-
caklamaya devam edeceğiz. Demokrasiyi, 
özgürlükleri, millî iradeyi, siyaseti en 
güçlü şekilde savunacak, Türkiye’yi ve 
kardeşliği daha da büyüteceğiz. Hiç kimse 
umutsuz olmasın. Hiç kimse hüzün için-
de, yeis içinde olmasın. Tekrar ediyorum: 
30 Mart’ta kazanan Türkiye olmuştur, 
kazanan 77 milyon olmuştur. 30 Mart’ta, 
ihanet gereken cevabı almıştır, ahlak dışı 
siyaset kaybetmiştir, iftira ve çamur siya-
seti yenilmiştir. 30 Mart’ta Büyük Türkiye 
kazanmıştır, Yeni Türkiye kazanmıştır, is-
tiklal ve istikbal mücadelesi sarsılmaz bir 
zafer elde etmiştir. 

Kardeşlerim… 

Yapılan tüm saldırılara rağmen Türki-
ye ekonomisi sarsılmaz şekilde yoluna 
devam ediyor. Daha seçime 1 hafta kala, 
AK Parti’nin seçimi kazanacağı belli oldu 
ve ekonomide iyimserlik havası yeniden 
egemen oldu. Bu arada Türkiye ekonomi-
si, 2013’ün tamamında yüzde 4 büyüme 

kaydetti ve 820 milyon dolar millî gelirle 
yeni bir rekora imza attı. Muhalefetin ve 
Paralel Yapı’nın tüm tahrip çabalarına 
rağmen, dış politikamızda kararlı duruşu-
muz, barışçı tavrımız sarsılmadı. Birileri, 
Türkiye’nin, özellikle Avrupa Birliği nez-
dinde imajını yaralamak için çok gayret 
gösterdi, hâlâ da gösteriyorlar. Avrupa 
Birliği’nin, 30 Mart seçimleri öncesi de-
mokrasiye yapılan ahlak dışı saldırıları 
göreceğine, bunlara prim vermeyeceğine 
inanıyorum. Twitter, YouTube, Facebook 
gibi uluslararası şirketlerin, son derece 
kuralsız biçimde, Türkiye’ye yönelik sal-
dırılarda araç olarak kullanıldığını da 
herkes gördü ve izledi. Tekrar ediyorum: 
Biz, özgürlükleri kısıtlamak gibi bir yak-
laşımın içinde olmayız. Ancak, hiç kim-
senin, özgürlük maskesi altında, ırkçılık, 
ayrımcılık yapmasına, nefret söylemini 
yaymasına, hakaret etmesine de göz yum-
mayız. Türkiye’nin ulusal güvenliğini 
ilgilendiren çok önemli konularda bile, 
bu şirketlerin sorumsuzca hareket ettikle-
rini eminim ki herkes gördü. Bu şirketler, 
birçok ülkenin anayasasına, yasalarına, 
kurallarına uydukları gibi, Türkiye’nin 
de kurallarına uymak zorundalar. ABD 
ile, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ile 
nasıl işbirliği yapıyorlarsa, bizimle de 
işbirliği yapacaklar. Gelecekler, burada 
vergilerini ödeyecekler. Gelecekler, bura-
da Anayasa’ya, yasalara, kişilik haklarına 
saygı gösterecekler. Birileri çıkıp, bu ulus-
lararası şirketlerin çıkarını, millî çıkarla-
rımızın üzerinde görebilir. Türkiye’nin en 
acil hukuki sorunlarını gündemlerine al-
mayanlar, uluslararası şirketlerin sorun-
ları hakkında alelacele karar verebilir. Biz 
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Türkiye’yi, Türkiye’nin çıkarlarını, millî 
güvenliğimizi, kişilik haklarını ve mah-
remiyeti savunmaya devam edeceğiz. 30 
Mart’ın ardından, Türkiye’yi yeniden sa-
nal tartışmaların içine çekmek isteyenle-
re karşı son derece dikkatli olunmasını da 
vatandaşlarımdan rica ediyorum. Ağustos 
ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesinde, yüzsüzlük ve pişkinlik 
içinde, yeniden gerilim üretmek isteyen-
lere bu fırsatı tanımayacağız. Türkiye, 
inşallah, tarihinde ilk kez halkın oylarıyla 
bir Cumhurbaşkanı seçecek. Bu sürecin, 
birlik, beraberlik, kardeşlik içinde, dürüst 
bir rekabet içinde geçmesi için biz yapıcı 
olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 
hep Türkiye kazansın istedik, bundan 
sonra da Türkiye kazansın diye gayret 
göstereceğiz. Seçim sürecinde, “Millet 
eğilmez, Türkiye yenilmez” demiştik. 
Evet… Millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. 
İnşallah, bundan sonra da Bu Millet eğil-
meyecek, Türkiye yenilmeyecek. Bir kez 
daha aziz milletime şükranlarımı ifade 
ediyorum. Teşkilatımızı bir kez daha kut-
luyorum. Siz değerli Milletvekillerimize 
de tekrar teşekkür ediyor, hepinizi tebrik 
ediyor, Meclis çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Nisan 2014

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

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, AK 
Parti Grup Toplantımızın ülkemiz, mil-
letimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz edi-
yorum. Konuşmamın hemen başında, 
Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 
her yıl çok anlamlı faaliyetlerle ifa edilen 
Kutlu Doğum Haftası’nın tüm insanlık 

için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Doğumunun sene-i devriyesinde bir kez 
de burada, Hazreti Peygamber Efendimizi 
Allah’ın selam ve salatıyla, hürmetle yâd 
ediyorum. Önceki gün İstanbul’da, Sinan 
Erdem Kapalı Spor Salonu’nda, binlerce 
kişinin katılımıyla gerçekten güzel bir 
merasim gerçekleştirildi. Ay sonuna ka-
dar da buna benzer merasimler devam 
edecek. Bu yıl, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımızın yanı sıra, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız başta olmak üzere, diğer bazı 
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kurumlarımız da, Hazreti Peygamber’i, 
şanına yaraşır bir hürmetle ve çeşitli et-
kinliklerle hatırlıyor ve hatırlatıyorlar. 
Merhum Mehmet Akif ’in o güzel mıs-
ralarda da ifade ettiği gibi, her bir fert, 
her bir cemiyet, hatta tüm bir beşeriyet, 
Hazreti Peygamber’e medyundur. Bizler 
de bu borcumuzu inşallah, Hazreti Nebi’yi 
sürekli hatırlayarak ve hatırlatarak eda et-
meyi sürdüreceğiz. Kutlu Doğum Haftası 
vesilesiyle bir kez daha Hazreti Nebi’ye 
ve ashabına Allah’ın selam ve salatını ile-
tiyor, O’nun gösterdiği istikametten ayrıl-
mamayı Rabbimin herkese nasip etmesini 
diliyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Hafta sonunda İstanbul’da önemli bir 
yatırımın açılışını gerçekleştirdik. İstan-
bul Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
yapımı tamamlanan, Ambarlı İleri Bi-
yolojik Atıksu Arıtma Tesisi Cumartesi 
günü hizmete girdi. Yaklaşık 350 milyon 
liralık bir yatırım olan Ambarlı Tesisi, 
İstanbul’un 5 ilçesinin, 1 milyon 600 bin 
nüfusun atık sularını arıtacak. Bu bü-
yük tesis sayesinde, Marmara Denizi’ne 
yıllık 55 bin ton çamurun, 146 milyon 
metreküp kirli suyun karışması önlenmiş 
olacak. 1994’te biz İstanbul’da görevi dev-
raldığımızda, sadece 2 tane atıksu arıtma 
tesisi vardı. 20 yıl içinde biz İstanbul’a 53 
yeni arıtma tesisi kazandırdık. Şu anda, 
İstanbul’un atık sularının yüzde 97’si, 
arıtma sisteminden geçiyor. Marmara 
Denizi’ne akan atık sular, biyolojik olarak 
yüzde 74 oranında arıtılıyor. İnşallah, 
yapımı devam eden tesisler de bittiğinde, 

Marmara Denizi’ne akan atık sular, yüzde 
99 oranında biyolojik arıtmadan geçmiş 
olacak. Şu anda, gerek Haliç gerek Boğaz 
gerekse Marmara Denizi yüzülebilen, 
balık tutulabilen bir temizliğe kavuşmuş 
durumdalar. İstanbul’da, nüfus hızla ar-
tıyor. Artan refahla birlikte, İstanbul’da 
araç sayısı artıyor, su tüketimi artıyor, 
çöp üretimi artıyor. AK Partili belediyeler 
sayesinde, İstanbul’daki bu büyümeye 
rağmen, dikkatinizi çekiyorum, İstanbul 
geriye gitmiyor, her geçen gün daha da 
güzelleşiyor. Yani bir yandan geçmişin 
sorunlarını çözerken, bir yandan da bü-
yüyen İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılıyor, 
dünyanın en büyük metropollerinden 
birini, daha yaşanabilir hâle getiriyoruz. 
Mahallî seçimlerden hemen 13 gün son-
ra böyle büyük bir açılış gerçekleştirmiş 
olmamız da ayrıca önemli. Sağ olsunlar, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, 
hiç ara vermeden, hemen 30 Mart akşa-
mından itibaren normal mesaiye geçtiler 
ve İstanbul için çalışmayı sürdürdüler. 
Türkiye genelinde, görevi tekrar devralan 
Belediye Başkanlarımız da aynı şekilde 
kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürü-
yorlar. Yeni göreve gelen arkadaşlarımız, 
çok hızlı şekilde kolları sıvadılar, proje-
lerini gerçekleştirmek için hazırlıklarına 
başladılar. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, 
Genel Merkez olarak belediyelerimizi çok 
daha yakından mercek altında tutacağı-
mızı burada özellikle vurgulamak istiyo-
rum. Verilen sözlerin tutulması, halkı-
mıza vadedilen projelerin gerçekleşmesi, 
beldelerimizden büyükşehirlere kadar 
her yerde, oralarda yaşayan halkımızın 
yanı sıra, bizim de yakın ilgi takibimiz-
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de olacak. Belediye Başkanlarımızı her 
aşamada takip edecek, hata yaptıkların-
da uyarılarımızı kendilerine ileteceğiz. 
Her Belediye Başkanımızı projelerinde, 
hizmetlerinde, yatırımlarında daha ya-
kından yönlendirecek ve teşvik edeceğiz. 
Yeni bir anlayışla, daha dinamik, katı-
lımcı, şeffaf bir yönetimle, inşallah, AK 
Partili belediyelerin diğerlerinden farkını 
bu dönemde çok daha belirgin şekilde or-
taya koyacağız. Bu arada, geçtiğimiz hafta 
MYK’mızı, dün de MKYK’mızı topladık 
ve belediye başkanlığına seçilmeleri ne-
deniyle arkadaşlarımızın boşalttıkları gö-
revlere yeni arkadaşlarımızın atamalarını 
yaptık. Fatma Şahin kardeşimiz Gaziantep 
Büyükşehir, Menderes Türel kardeşimiz 
Antalya Büyükşehir, Ahmet Edip Uğur 
kardeşimiz Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildikleri için MKYK’dan ayrıl-
dılar. Bu arkadaşlarımızın, İstanbul Mil-
letvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ, Konya Milletvekili Mustafa 
Akış ve İstanbul Milletvekilimiz Tülay 
Kaynarca MKYK üyesi olarak görev al-
dılar. Dün de MKYK toplantımızda, hem 
MYK’da boşalan görevlere yeni atamaları 
yaptık hem de bazı görev değişikliklerine 
gittik. Menderes Bey’den boşalan Yerel 
Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığına Abdülhamit Gül; Edip 
Bey’den boşalan İdari ve Mali İşlerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına da 
Nureddin Nebati getirildi. 2 Genel Başkan 
Yardımcılığında da değişikliğe gittik; Ar-
Ge’den sorumlu arkadaşımız Süleyman 
Soylu Teşkilattan sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı; Teşkilattan sorumlu arkada-
şımız Ekrem Erdem de Ar-Ge’den sorum-

lu Genel Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildi. MKYK ve MYK’daki görevlerini 
devreden arkadaşlarımıza, bugüne kadar-
ki hizmetleri için tüm teşkilatım adına 
teşekkür ediyorum. AK Parti MKYK’da 
yeni görev alan arkadaşlarımıza ve yeni 
Genel Başkan Yardımcılarımıza da, zorlu 
fakat kutlu vazifelerinde başarılar diliyo-
rum. Bu değişikliklerin de partimiz kadar 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bölgemizde çok önemli gelişmelerin ya-
şandığı bir süreçten geçiyoruz. Suriye’de 
rejimin sürdürdüğü mezalim, arkasında 
200 bine yakın cansız beden, yüz binlerce 
yaralı, milyonu aşkın sürgün bırakarak 
devam ediyor. Mısır’da askerî darbeyle 
başlayan süreç, arkasında bıraktığı bin-
lerce cansız beden yetmezmiş gibi, bir 
de idam kararları yoluyla tekrar dünya 
gündeminde sıcak yerini koruyor. Aynı 
şekilde Ukrayna’da kaygı verici geliş-
melerin yaşandığına şahit oluyoruz. 
Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri 
çok büyük bir dikkatle takip ediyoruz. 
Dışişleri Bakanımız, seçim sürecinde 
dahi temaslarını aralıksız olarak sür-
dürdü ve şu anda da temaslara devam 
ediyor. Biz de, Azerbaycan’a yaptığımız 
resmî ziyaretle birlikte dış politikadaki 
temaslarımızı yoğunlaştırdık. Geçtiğimiz 
hafta içinde, Hırvatistan Parlamentosu 
Başkanı’yla, Kenya Cumhurbaşkanı’yla ve 
Senegal Dışişleri Bakanı’yla görüşmeleri-
miz oldu. Bugün ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı’nı kabul edecek, yarın Letonya 
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Cumhurbaşkanı’yla görüşecek, Perşembe 
günü de kardeş Malezya’nın Başbakanı 
Necip Tun Rezzak’ı Ankara’da ağırlayaca-
ğız. Bakınız seçim öncesinde, Hükümeti-
mizi yıpratmak gayesiyle, içeriden olduğu 
kadar dışarıdan da çok ağır bazı saldırı 
girişimleri oldu ve bunların bazıları şu 
anda da devam ediyor. İçerde, huzura, 
istikrara, demokrasiye, çözüm sürecine 
ve ekonomiye saldırı yapılırken, dışarıda 
da Türkiye’nin imajına yönelik planlı ve 
art niyetli bir kampanya başlatıldı. Dışa-
rıdaki bu kampanyaların hangi niyetle 
yapıldığını ve nerelerden beslendiğini çok 
çok iyi biliyoruz. Zira, içeride bir takım 
algı operasyonları yapılırken, dışarıda da 
aynı paralelde operasyonlar gerçekleşti. 
Örneğin içeride, yargı ve emniyet içindeki 
çeteler marifetiyle MİT’in tırlarına saldı-
rıldı. Bu saldırıda amaç, Türkiye’ye “terör 
örgütlerine yardım eden ülke” iftirasını 
atmaktı. 

Düşünün değerli arkadaşlar… 

Bu ülkenin kurumlarına yerleşmiş çete 
mensupları, kendi ülkelerine “terörist 
ülke” yaftasını yapıştırmak için bu operas-
yonu yaptılar. Tırları durduranlar, MİT 
mensuplarını tartaklayanlar, tamamen 
hukuksuz biçimde o tırlarda arama ya-
panlar, bunu, sadece ve sadece Türkiye’yi 
uluslararası arenada zora sokmak adına 
yaptılar. İnanın, düşman gelse, böyle na-
mertçe davranmazdı. Ama bu ülkenin bazı 
yargı ve emniyet mensupları, Türkiye’nin 
en azılı düşmanlarını bile kıskandıracak 
biçimde, kendi ülkelerine bu ihaneti 
yaptılar. İçerde hainler çalışırken, dışa-

rıda da, bazı raporlar, bazı haber ve köşe 
yazıları marifetiyle farklı bir operasyon 
başlatıldı ve bu operasyon hâlen devam 
ediyor. Suriye’deki kimyasal saldırı ile 
Türkiye arasında bir bağlantı varmış gibi 
tamamen asılsız iddialar ortaya atılıyor. 
El Kaide Terör Örgütü ile Türkiye arasın-
da bir bağlantı varmış gibi, Türkiye terörü 
destekliyormuş gibi bir algı oluşturul-
mak isteniyor. Türkiye içindeki o malum 
çevreler, o malum medya, bu iddiaları 
anında alıyor, hem Türkiye gündemine, 
hem dünya gündemine taşıyor. Bunun 
dışında da ihanet girişimlerine şahit 
olduk. Avrupa Birliği içinde, Türkiye’yi 
hemen hiç tanımayan, Türkiye’de sadece 
belli kaynaklardan haber alan kesimler 
nezdinde kara propaganda yapıldı. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde aynı şekilde 
kara propaganda yapıldı ve yapılıyor. Ül-
kelere mektuplar yazılarak, hatta Ermeni 
Lobisi’nin temsilcileriyle işbirliği yapıla-
rak, Türkiye’ye karşı çok çirkin, çok alçak-
ça karalama kampanyaları yürütülüyor. 
Biz, tüm bu ihanet ve taarruz girişimlerini 
inanın, bu insanlara, bu çevrelere acıya-
rak izliyoruz. Çünkü bu girişimlerin ta-
mamı, bir acziyetin ifadesinden başka bir 
şey değildir. Tüm bu girişimler, 30 Mart 
seçimlerinde milletten çok ağır cevap 
alan, yenilmiş, kaybetmiş çevrelerin heze-
yanından öte değildir. Birileri yanılmasın. 
Türkiye, küresel ölçekteki etkinliğini, 
imaj çalışmalarıyla, gazete haberleriyle, 
sanal olarak inşa etmiş bir ülke değildir. 
Türkiye, gazete haberleriyle, yalan yanlış 
raporlarla, ısmarlama köşe yazılarıyla 
imajı zedelenecek bir ülke hiç değildir. 
Türkiye dünyada, büyüyen ekonomisiyle, 



Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -11

87

gelişen demokrasisiyle, bölgedeki müstes-
na konumuyla varlık gösteren bir ülkedir. 
Biz, imajla değil aktif, ön alıcı, samimi, 
barışçı dış politikamızla dünyada varız 
ve bu şekilde var olmaya devam edeceğiz. 
Türkiye’yi terörle ve terör örgütleriyle 
yan yana göstermeye çalışan her rapor, 
her haber ve yorum, sahiplerinin itibarını 
sarsacak, ama Türkiye’ye ve Türkiye’nin 
itibarına en küçük bir zarar veremeyecek-
tir. Gerek Avrupa Birliği nezdinde gerek 
küresel ölçekte, bu tür saldırıları etkisiz 
kılmak için de yoğun şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu arada, MİT’e ait tır-
ların hukuksuzca durdurulması ve aran-
ması, Dışişleri Bakanlığındaki toplantının 
dinlenmesi ve diğer hukuksuz dinlemeler 
konusunu da çok yakından takip edi-
yoruz. Bu casusluk faaliyetlerinin açığa 
çıkarılmasının önünde ciddi bir direnç 
olduğunu burada özellikle vurgulamak 
istiyorum. Bakın, Adana’da bir vatansever 
savcı çıktı, hem casusluk faaliyetleri, hem 
de hukuksuz dinlemeler konusunda so-
ruşturma başlattı. Bazı zanlılar da bu so-
ruşturmalar kapsamında gözaltına alındı 
ve tutuklandı. Aradan birkaç gün geçme-
den, işte o Paralel Yapı, o paralel çetenin 
mensupları devreye girdiler ve soruştur-
maya müdahale ettiler. Paralel Yapı’nın 
medyası manşet atıyor, Paralel Yapı’nın 
yargıdaki uzantıları adeta talimatı al-
mışçasına zanlıları serbest bırakıyor. 
Ortada apaçık bir ihanet varken, apaçık 
bir casusluk faaliyeti varken, haklarında 
güçlü deliller bulunan zanlıların serbest 
bırakılması gerçekten düşündürücüdür. 
Aynı şey, Böcek soruşturmasında yapıldı, 
zanlılar ellerini kollarını sallayarak yurt-

dışına kaçtılar. Aynı şey, sınavlardaki yol-
suzluk soruşturmasında yapıldı, aradan 
yıllar geçti ve belki de deliller karartıldı. 
Biz, yargıdaki bu çeteleşmeyi, yargının bir 
kısmına sirayet etmiş bu kokuşmuşluğu 
dile getirdiğimizde, “Siyaset yargıya mü-
dahale ediyor” diye birileri ayağa kalkı-
yor. İşte buyurun… Adana’da, çok açık bir 
casusluk faaliyeti var, çok açık bir ihanet 
var ve yargı, içine sızmış çete mensupları 
eliyle, bırakın sessiz kalmayı, casuslar le-
hine, hainler lehine karar alabiliyor. Başta 
HSYK olmak üzere yüksek yargı da bu 
hukuk cinayetlerini adeta uzaktan, film 
izler gibi izliyor. Allah aşkına soruyorum: 
Bu mesele sadece benim meselem midir? 
Bu mesele sadece AK Parti’nin, sadece 
Hükümetin meselesi midir? Bu mesele 
bir Türkiye meselesi değil de nedir? Bu 
ülkenin Cumhurbaşkanının, Başbakanı-
nın, Genelkurmay Başkanının, hakim ve 
savcılarının dinlenmesinden daha vahim 
ne olabilir? Bu ülkenin Dışişleri Bakanlı-
ğındaki en gizli toplantının dinlenip ser-
vis edilmesinden daha vahim ne olabilir? 
Millî İstihbarat Teşkilatı’na ait tırların 
durdurulmasından, MİT mensuplarının 
darp edilmesinden, tırların aranmasın-
dan daha vahim olan nedir? CHP, MHP, 
BDP bu hukuksuzluk karşısında daha ne 
kadar susacak, daha ne kadar 3 maymunu 
oynayacaklar? HSYK, bu hukuksuzluk 
karşısında, bu hukuk cinayeti karşısında 
daha ne kadar sessiz ve tepkisiz kalacak? 
Yargı içindeki paralel çeteye cesaret veren 
bu tavırlar daha ne kadar devam edecek? 
Hiç kusura bakmasınlar. Tek başımıza da 
kalsak, biz bu ülkenin çıkarlarını, bu mil-
letin çıkarlarını, hukuku sonuna kadar sa-
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vunmaya devam edeceğiz. Birileri şantaja 
boyun eğmiş olabilir. Birileri tehditlerle 
sindirilmiş olabilir. Birileri de haşhaşı 
fazla kaçırmış olabilir. Ama biz, sonuna 
kadar bu hukuksuzluğun takipçisi olacak, 
yılmadan, vazgeçmeden, asla boyun eğ-
meden ve geri adım atmadan bu çetenin 
üzerine gideceğiz. Suç işleyenler, er ya 
da geç, ama mutlaka yargının karşısına 
çıkacaklar. Suça göz yumanlar, ortadaki 
açık delillere rağmen suçun üzerini örten-
ler de er ya da geç, ama mutlaka bunun 
hesabını yine yargı önünde verecekler. 
Devletin koridorlarından çeteleri nasıl 
kovduysak, o koridorları nasıl temizlediy-
sek, hiç kimsenin şüphesi olmasın, adliye 
koridorlarından da o çeteleri, o şebekeleri 
kesinlikle temizleyeceğiz. Hiç kimsenin 
yaptığı yanına kâr kalmaz ve kalmayacak. 
Biz bugüne kadar kuvvetler ayrılığını has-
sasiyetle savunduk ve Türkiye’nin selame-
ti adına bunu en güçlü şekilde savunmayı 
sürdüreceğiz. Ama, yasama olarak, yürüt-
me olarak, yargıda tuzun kokmasına da 
müsaade etmeyeceğiz. Yetki alanımız çer-
çevesinde biz zaten gerekeni yapıyoruz. 
Vazifelerini ihmal edenlere de vazifelerini 
hatırlatmak bizim sorumluluğumuzdur, 
bundan da kaçınmayacağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

30 Mart seçimlerinde ağır yenilgiye uğra-
yan siyasi parti ve çevrelerin, hezimetleri-
ni örtmek için yoğun bir şekilde gündemi 
farklı yerlere çekmeye çalıştıklarına şahit 
oluyoruz. Dikkat ederseniz, CHP, MHP ve 
BDP, seçimin üzerinden 16 gün geçmiş 
olmasına rağmen, hâlen çıkıp özeleştiri 

yapmadılar, hâlâ seçim sonuçlarını sağ-
lıklı şekilde değerlendirmediler. Cumhu-
riyet Halk Partisi, 30 Mart akşamından 
itibaren seçimlere hile karıştığı iddiasını 
sürekli gündemde tutarak kendi tabanı-
nı oyaladı. Milliyetçi Hareket Partisi, 30 
Mart akşamından itibaren, seçim sonuçla-
rını konuşmak yerine Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini gündeme getirerek tabanını 
oyaladı. BDP’nin, aynı şekilde, gündemi 
farklı yerlere çekerek seçim yenilgisinin 
üzerini örtmeye çalıştığını görüyoruz. Bir 
kere burada şunu açık açık ifade etmek 
durumundayım: Yapay gündemler, bu 3 
muhalefet partisinin de, seçimin verdiği 
mesajlardan köşe bucak kaçmalarına çare 
olmayacaktır. Bu partiler kendilerini sor-
gulamazsa, tabanlarına gereken hesabı 
vermezlerse, er ya da geç, bu partiye oy 
vermiş kardeşlerim parti yönetimleri-
ni sorgulamaya başlayacaktır. Nitekim, 
CHP’de bu sorgulamanın başladığını da 
görüyoruz. Vatana ihanet içindeki Paralel 
Yapı’yla işbirliği yapmanın elbette bir be-
deli olmalıdır; CHP ve MHP, kendi taban-
larına karşı bunun hesabını mutlaka ver-
melidir. Geçen hafta da ifade ettim: Biz, 
ne bu ihaneti, ne de bu hainlerle işbirliği 
yapanları asla unutmayacağız ve asla da 
unutturmayacağız. Bu ihanetin, bu işbirli-
ği ve ittifakın üzerinin örtülmesine de asla 
göz yummayacağız. Arkadaşlar biz hiçbir 
zaman gerilimin tarafı olmadık. Siz, o sesi 
çok çıkanlara, o malum medya eliyle kara 
propaganda yapanlara hiç aldanmayın. 
Bu ülkede 12 yıldır biz eser siyasetinin, 
plan ve proje siyasetinin temsilcisi olduk; 
onlar gerilim siyasetinin temsilcisi oldu-
lar. 12 yıl boyunca biz eser ürettik, hizmet 
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ürettik, icraat ürettik; onlar sadece ve sa-
dece gerilim ürettiler. Şu ana kadar, 12.5 
yıl içinde 8 seçime girdik ve her seçimden 
birinci parti olarak, zaferle çıktık. Her se-
çim sonrasında, bizden balkon konuşması 
yapmamızı, gerilimi düşürmemizi bekle-
diler. Biz de bunu yaptık; “Büyüklük bizde 
kalsın” dedik, her seçim sonrasında geri-
limi düşürmek için gereken adımı attık. 
İşte en son 12 Haziran 2011 seçimlerinin 
olduğu akşam yine Genel Merkezimizde 
balkona çıktık, “Gün hesaplaşma değil, 
helalleşme günüdür” dedik ve herkesten 
helalleşme istedik. Biz bu büyüklüğü, bu 
olgunluğu gösterirken, ne CHP’den, ne 
MHP’den, ne de BDP’den aynı olgunluğu 
hiçbir zaman göremedik. Biz elimizi uzat-
tık, onlar kaçtılar. Biz musafaha yapalım 
istedik, onlar yumruklarını sıktılar. Öyle 
zamanlar oldu ki, gidelim, partilerinde 
ziyaret edelim, konuşalım dedik, o neza-
keti bile bizden esirgediler. Bu nasıl bir 
hesap Allah aşkına! Kazanan biziz, birinci 
parti olan biziz, zafere ulaşan biziz, ama 
adeta özür dilememizi bekler gibi, balkon 
konuşması yapması beklenen de yine 
biziz. Hiç kusura bakmasınlar, yumuşak 
başlıyız ama uysal koyun değiliz. Gerilim 
siyasetini kim üretiyorsa, gerilimi düşüre-
cek olan da odur. Gergin üslup konusunda 
AK Parti’yi ya da bizi itham edenler, önce 
gitsinler, aynada kendilerine baksınlar, 
kendi üsluplarını gözden geçirsinler. Şu 
anda da yapmak istedikleri bu. Şu anda 
da, gerilim üreterek, hem başarısızlıkları-
nı, hem beceriksizliklerini gizlemeye çalı-
şıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Üre-
tilen yapay gündemler, yapay tartışma ve 
gerilimler, altını çizerek ifade ediyorum, 

AK Parti için kurulmuş bir tuzaktır ve biz 
bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz, Türkiye’nin, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de, ardın-
dan 2015 genel seçimlerine de, sükunet 
içinde, tamamen demokratik kültür ve ol-
gunluk içinde gitmesini arzu ediyoruz ve 
bunun için de samimi şekilde mücadele 
vereceğiz. Önümüzde sadece 4 ay var. Bu 
4 ay içinde, biz, ilkeli duruşumuzu, onur-
lu ve en önemlisi de omurgalı duruşumu-
zu muhafaza edeceğiz. Siyaset, omurgalı 
duruş gerektirir. Siyaset, ilkeli duruş 
gerektirir. Bakın 30 Mart seçimleri önce-
sinde, aynen bugün olduğu gibi, seçimlere 
4 ay kala, 17 Aralık’ta bir senaryo yazdı-
lar ve bu çirkin senaryoyu uygulamaya 
koydular. O senaryonun yazarlarının, 
piyonlarının, maşalarının, aktörlerinin 
bugün ne hâlde olduğunu herkes gördü ve 
görüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 
ay kala da, aynı şekilde bayat senaryola-
ra başvuranlar, milletten gereken cevabı 
alırlar. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri maalesef genellikle sancılı oldu ve 
Türkiye’ye, millete çok ağır bedeller ödet-
ti. Biz, bu sancılı seçimleri sona erdirmek 
için Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesini sağladık ve inşallah Ağustos 
ayında tarihimizde ilk kez Cumhurbaş-
kanı halkın oylarıyla seçilecek. Geçmişte 
olduğu gibi, bugün de, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin bir krize dönüştürülmesine, 
Türkiye’ye ve millete bedeller ödetilmesi-
ne biz asla izin vermeyiz. Bu süreci suhu-
letle götüreceğiz. Ekonomide, demokrasi-
de en küçük bir riskin oluşmasına mahal 
vermeden, ülkede en küçük bir belirsizlik 
oluşmasına mahal vermeden bu süreci 
tamama erdireceğiz. Bu ilk seçimleri in-
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şallah başarıyla gerçekleştirecek, bundan 
sonra da, Türkiye’nin tam bir demokratik 
kültürle bu süreci tamamlaması için ilk 
adımı atmış, kapıyı aralamış olacağız. 

Bakın değerli arkadaşlarım… 

Önümüzdeki hafta, 23 Nisan’da, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 
94’üncü yıldönümünü 77 milyon hep bir-
likte idrak edeceğiz. Bugüne kadar, deği-
şik vesilelerle, 23 Nisan 1920’deki kuruluş 
felsefesine dikkatleri çektik. Türkiye’nin o 
dönemdeki her vilayetinden mebuslar 
Ankara’da, İlk Meclis çatısı altında bir 
araya gelmişlerdi. Alevi de vardı, Sünni de 
vardı. Türk de, Kürt de, diğer etnik kökene 
mensup olanlar da vardı. Sarıklı da vardı, 
fesli de vardı, sakallı, şalvarlı da vardı. Hiç 
kimse, yek diğerinin inancına, mezhebi-
ne, etnik aidiyetine, geldiği şehre, kılık kı-
yafetine, fikrine, meşrebine hoşgörüsüz-
lükle bakmıyordu. Misak-ı Millî içinde ne 
varsa, kim yaşıyorsa, orada, İlk Meclis’te 
temsil edilmesi amaçlanmıştı. Yani Tür-
kiye neyse, İlk Meclis de bir Türkiye fo-
toğrafı olarak teşekkül etmişti. Hepsi de 
istiklalden yanaydı. Hepsi vatanseverdi. 
Hepsi birer kahramandı. Hep birlikte, top-
rakları, vatanları uğruna çalıştılar, İstiklal 
Savaşını idare ettiler ve hep birlikte zafere 
imzalarını attılar. Ne zaman ki, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde, tek tip insan 
modeli oluşturulmak istendi, işte o za-
man sorunlar başladı. Devlet tarafından, 
Tek Parti idaresi tarafından, vatandaşlar 
arasında makbul ve makbul olmayan 
ayrımı yapıldığında işte o hoşgörü, ta-
hammül, birbirine saygı atmosferi büyük 

yara aldı. Devletin vatandaşlar arasında 
yaptığı ayrım, maalesef arkasında hem 
kronik sorunlar bıraktı, hem de kimi za-
man trajik hadiselere sebep oldu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının artık 
100’üncü yılına yaklaşırken, iktidarıyla, 
muhalefetiyle, medyasıyla, sivil toplum 
örgütleriyle, bizim artık ilk Meclis ruhu-
nu bu topraklara yeniden egemen kılma-
mız kaçınılmaz bir zarurettir. Makbul ve 
makbul olmayan vatandaş ayrımı, bu ül-
keye sağlıklı bir istikamet çizemez. Birbir-
lerinin etnik kökenine, mezhebine, meş-
rebine, yaşam tarzına hor gözlerle bakan 
zümreler, Türkiye’ye barış ve huzur dolu 
bir istikamet çizemez. Şiddeti, terörü, nef-
reti, ayrımcılığı teşvik edenler, asla ve asla 
Türkiye’nin hayrına hareket edemezler. 
Kendi koltuğunu, kendi makamını, kendi 
örgütünü ya da kendi zümresini düşünen-
ler, başkalarını tahkir edenler, başkaları-
na kibirle, aşağılayarak bakanlar, bu ülke-
de kardeşliğin değil, kusura bakmasınlar, 
husumetin yanında saf tutarlar. Gerilim 
siyaseti, belli zamanlarda üç beş oy getir-
se de, ya da belli bir oy oranını muhafaza 
etse de, orta vadede hiç kimseye yarar 
getirmez, Türkiye’ye hiç fayda sağlamaz. 
Evet… Geçen hafta da ifade ettim: Biz, ar-
tık muhalefetten balkon konuşması bek-
liyoruz. Biz, artık muhalefetin Türkiye’yi 
kucaklamasını bekliyoruz. AK Parti nasıl 
ki, 81 vilayette varsa, nasıl ki 7 coğrafi 
bölgede varsa, muhalefetin de artık böyle 
bir hedefin peşinde koşmasını, Türkiye’yi 
kucaklayacak bir siyaseti devreye alması-
nı samimiyetle arzuluyoruz. 12 yıl içinde 
biz çok köklü reformlar yaptık. 12 yıl 
önce hayali dahi kurulamayan hedefleri 
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biz gerçeğe dönüştürdük. Daha yapacak 
çok işimiz var, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
daha çok reform var. Bunları da yapabi-
liriz. Var olan sorunları da aşabiliriz. Şu 
önümüzdeki 9 yılda, birbirimize kenetle-
nerek, yapıcı eleştiriler, yapıcı muhalefet 
üreterek, hep birlikte 2023 için çalışarak, 
inanın, bu güzel ülkeyi çok daha yüksek 
hedeflerle buluşturabiliriz. Yenilgiler ye-
timdir, zaferlerin ise sahibi çoktur. Biz, 
her zaman şu duayı ettik: “Allah’ım, bizi 
değil, Türkiye’yi zaferle buluştur.” Türkiye 
kazanacaksa, biz kaybetmeye razıyız. Za-
fer Türkiye’nin olacaksa, biz mağlubiyete 
razıyız. 77 milyonun her bir ferdinin de 
bu hissiyat içinde olduğuna ben yürekten 
inanıyorum. 77 milyonun bu hissiyatının, 
artık siyasette, yargıda, yasamada, yürüt-
mede tam olarak yansıması, medyada, si-
vil toplumda bu hissiyatın tam olarak ege-
men olması en büyük arzumuzdur. Kişisel 
hırsları bırakıp, Türkiye’yi öne çıkaranlar, 
görecekler ki, hem kendileri kazanacak, 
hem Türkiye kazanacak. Biz bu hissiyat-
la yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. 
Türkiye’yi her boyutuyla büyütmeye, 
yüceltmeye, Türkiye’yi her alanda büyük 
zaferlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 
Bu kutlu yolda bizimle yürüyen, yürümek 
isteyen herkese kapımız da, saflarımız da, 
yüreğimiz de sonsuz derecede açıktır. Ku-
caklayarak, birleştirerek, kardeşliği her 
alanda egemen kılarak, inşallah 2023’ü 
hep birlikte inşa edeceğiz. Bu düşünceler-
le sözlerime son verirken, Meclis çalışma-
larınızda sizlere başarılar diliyorum. Gün-
demimizde, ülkemiz ve milletimiz için 
son derece önemli tasarı ve teklifler var. 
Gerilime, tahriklere, hakaretlere boyun 

eğmeden, sabırla ve tahammülle, ülkemi-
zin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu yasa-
ları çıkarmaya devam edeceğiz. Hepinize 
kolaylıklar temenni ediyorum. Allah yar 
ve yardımcınız olsun diyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Milletvekilleriyle Istişare 
Toplantısı 

Ankara | 16 Nisan 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli çalışma arkadaşlarım, hanımefen-
diler, beyefendiler... 

Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
öncesinde, süreci değerlendirmek için 
gerçekleştirdiğimiz bu toplantının, AK 
Parti ve Teşkilatımız için, ülkemiz, mille-

timiz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Parti-
mizin yaklaşık 13 yıllık tarihinde, Allah’a 
hamdolsun, İstişare mekanizmasını son 
derece başarılı şekilde çalıştırdık ve her 
konuda kararlarımızı istişareyle verdik. 
Demokrasi tarihimizdeki partileri ince-
lediğinizde, istişare mekanizmasının bu 
kadar başarılı, bu kadar yoğun işletildiği, 
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karar süreçlerine de bu kadar etki ettiği 
bir başka parti göremezsiniz. Açıkçası, ço-
cuklardan yaşlılara kadar sokaktaki her-
kesin görüşü bizim için son derece önemli 
oldu. Sandık sonuçları, bizim için bir mu-
hasebe imkânı olduğu kadar, bir istişare 
aracı oldu. Mitinglerimiz, salon toplan-
tılarımız, anket çalışmalarımız, bilimsel 
araştırmalarımız aynı şekilde bir istişare 
vesilesi oldular. Partimizin her kademe-
sinde de istişareye yoğun şekilde başvur-
duk. MYK Toplantılarımızdan Grup Top-
lantılarımıza, MKYK Toplantılarımızdan 
Bakanlar Kurulu Toplantılarımıza, Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantılarımız-
dan Geleneksel İstişare Toplantılarımıza 
kadar çeşitli adlar altında istişareyi par-
timizin merkezine aldık. Tabii, şu anda, 
ülkemiz, milletimiz, özellikle de AK Parti 
için hayati derecede önemli bir dönemin 
arifesinde kararımızı vermeden önce, çok 
yoğun şekilde istişarelerimizi yapacağız. 
Şunu ifade etmeliyim ki 30 Mart seçim-
leri,  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
öncesinde milletimizle yaptığımız adeta 
bir istişareydi. 30 Mart’ta, sandık sonuç-
larıyla verilen mesajları en doğru şekilde 
okumaya çalışırken, bu mesajları, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı olarak 
da doğru değerlendirmenin gayreti içinde 
olacağız. Bugün, ilk olarak, siz değerli 
milletvekillerimizle bu konuyu istişare 
edeceğiz. Bundan sonra da, fikirlerine 
değer verdiğimiz herkesle, her kesimle 
bu istişareleri yapacağız. Teşkilatımızın 
her kademesinin görüşlerini alacağız. An-
ketlerle, bilimsel araştırmalarla, kanaat 
önderlerinin tavsiyeleriyle kendimize bir 
istikamet çizeceğiz. Aynı şekilde, mevcut 

Cumhurbaşkanımızla da bu konuyu görü-
şeceğiz. Şunu burada çok açık yüreklilikle 
ifade etmek istiyorum: AK Parti’nin Genel 
Başkanı olarak, henüz Cumhurbaşkanlığı 
konusunda ben şahsen bir karar vermiş 
değilim. Benim kararım, hiçbir zaman 
kendi nefsimin arzuları doğrultusunda 
gerçekleşmedi. Siyasi hayatım boyunca, 
nasıl ki tüm kararları istişareler netice-
sinde verdiysem, bu süreçte de kararım, 
yapacağımız istişarelerin neticesinde 
şekillenecek. Burada şu noktayı özellikle 
dikkatlerinize sunmak istiyorum: AK 
Parti, hiç kuşkusuz bir siyasi partidir. Her 
siyasi parti gibi, AK Parti’nin de hedefi, 
milletin teveccühünü kazanmak, milletin 
oyunu almak ve ülkeyi idare etmek, ülke-
ye istikamet çizmektir. Ancak, AK Parti’yi 
kurduğumuz andan itibaren, biz bir başka 
hususu da sürekli olarak dile getirdik 
ve vurguladık. AK Parti, bir siyasi parti 
olmanın ötesinde, kökü tarihin çok eski 
devirlerine dayanan bir yürüyüşün deva-
mıdır. AK Parti, kökü derinlerde bir ulu 
çınarın, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
çınarının kollarından biridir. AK Parti, 
sadece bir siyasi parti değil, işte bu kadim 
yolculuğun, bu büyük medeniyetin, ec-
dadımızdan bize emanet bırakılan büyük 
bir dava ve hareketin taşıyıcısıdır. Biz, 
Selçuklu’nun yürüdüğü yolda ve onun 
istikametinde yol alıyoruz. Osmanlı’nın, 
Söğüt’ten başlayan, 3 kıtaya yayılan büyük 
yolculuğunun mirası üzerinde yürüyoruz. 
Çanakkale’de kapıları açılan, Kurtuluş 
Savaşı ile zaferini ilan eden Cumhuriyet 
yolculuğumuzun istikametinde ilerliyo-
ruz. Biz, asla köksüz bir hareket değiliz. 
Nereden geldiğimizin, nasıl bir emanet 
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taşıdığımızın, nereye doğru gitmek istedi-
ğimizin şuuru içinde bir hareketiz. Şunu 
her bir arkadaşıma tekrar hatırlatmak 
isterim: Bizim davamız ve hareketimiz, 
isimlere, makamlara, gündelik gelişme-
lere bağlı bir dava, böyle bir hareket de-
ğildir. İsimler, makamlar, gündelik geliş-
meler, ancak ve ancak bu büyük, bu uzun 
ve ince yolculuğun içinde, okyanusta bir 
damla kadar yer tutarlar. Seçim miting-
lerimizde de ifade ettim: Baki hakikatler, 
fani isimler üzerine bina edilemez. Haz-
reti Adem’den bugüne nice isimler geldi 
ve göçtüler. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne 
kadar nice isimler geldiler, kondular ve 
göçtüler. İsimler gelip geçerken, makam-
lar gelip geçerken, yenilgiler zaferleri, 
zaferler yenilgileri takip ederken, değiş-
meyen şey yolculuk olmuştur, Hak-batıl 
mücadelesi olmuştur, bu kutlu dava, bu 
kutlu hareket, bu kutlu istikamet olmuş-
tur. Hiç kuşkusuz, iyi eserler bırakanlar, 
isimlerini de tarihe ve milletin hafızasına 
silinmez şekilde yazmışlardır. Ama tekrar 
ediyorum: Önemli olan isimler değil, da-
vanın, hareketin, yolculuğun kendisidir. 

Şunu da bilmenizi isterim değerli arka-
daşlar…

14 Ağustos 2001 öncesinde, AK Parti yok-
tu ama bir dava, bir hareket, bir yolculuk 
vardı. Gaybı sadece Allah bilir… Gelecekte 
AK Parti olur mu olmaz mı, bu Allah’ın 
takdiridir. Ama biliniz ki, AK Parti olsa da 
olmasa da, AK Parti’nin taşıdığı misyon, 
AK Parti’nin güttüğü dava, AK Parti’nin 
hizmet ettiği hareket inşallah kıyamete 

kadar var olacaktır. İşte onun için, isim-
lere takılıp kalmadık, bundan sonra da 
isimlere takılıp kalmayacağız. İsimler 
üzerine bina edilmiş hareketlerin saman 
alevi gibi gelip geçici olduğu gerçeğini bir 
an olsun aklımızdan çıkarmadık. Recep 
Tayyip Erdoğan, bu hareketin, bu dava-
nın hizmetkarından öte bir isim değildir. 
Bütün Genel Başkan Yardımcılarımız, 
bakanlarımız, milletvekillerimiz, bu kutlu 
davanın neferlerinden öte değildir. Bu-
gün biz varız, bu davanın sancağını biz 
taşıyoruz ama dün bu sancağı başkaları 
taşıyordu, yarın da başkaları taşıyacaklar. 
Şunu da samimi olarak ifade etmek isti-
yorum: “Şu giderse dava biter, şu gelirse 
dava zarar görür” gibi değerlendirmeler, 
altını çizerek ifade ediyorum, takdir-i 
ilahiye mugayir değerlendirmelerdir. 
Elbette biz çalışacağız, gayret edeceğiz, 
mücadele edeceğiz, plan, program yapa-
cağız. Ama nihayetinde, Allah’ın takdiri 
neyse, o olacak. Bu noktada sözlerimi 
daha da somutlaştırmak arzusundayım. 
Biraz önce de ifade ettim: Cumhurbaşkan-
lığı adaylığı konusunda henüz bir karara 
varmış değilim. Bu kararı da nefsimin 
arzuları doğrultusunda değil, istişareler 
neticesinde şekillendireceğim. Eğer, aday 
olmak gibi bir karara varırsak, bu AK 
Parti için ya da Türkiye için asla ve asla 
bir kaos, bir kriz, bir fetret dönemi anla-
mına gelmeyecektir. Bizim, hizmetkarı 
olmaktan şeref duyduğumuz bu davanın 
sancağını omuzlayacak ve taşıyacak çok 
sayıda arkadaşımız var. AK Parti, yürekli 
bir kadro tarafından, hayatını davasına 
tamamıyla vakfetmiş bir kadro tarafın-
dan kuruldu. 13 yıl içinde, alttan da yeni 
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kadrolar geldi. Üstad Necip Fazıl’ın da 
söylediği gibi, “Kim var denildiğinde, sağı-
na soluna bakmadan, ben varım” diyecek 
sayısız arkadaşımız bulunuyor. Her bir 
arkadaşımızın da, kadim dava şuuruyla, 
sancağı layıkıyla taşıyacağına ben yürek-
ten inanıyorum. Yine tekrar ediyorum: Bu 
baki dava, fani isimler üzerinde ilerlemi-
yor… İlkeler var, hedefler var, gidilen bir 
istikamet, sınırları belli bir yol var. Kim 
gelirse gelsin, ilkelerimiz, hedeflerimiz, 
istikametimiz ve sınırlarımız dahilinde 
ilerleyecek, çizgimizi sarsılmaz şekilde 
devam ettirecektir. Benim ya da bir başka 
arkadaşımızın Cumhurbaşkanı olması, bu 
davadan ve hareketten kopuş anlamına da 
asla gelmez. Sonuçta, Cumhurbaşkanlığı 
da bir makamdır, Cumhurbaşkanlığı da 
aynı davanın, aynı hareketin ve yolcu-
luğun hizmetkârlığını yapacak olan bir 
makamdır. Partimiz de, Hükümetimiz 
de, Cumhurbaşkanlığı da bu ülkeye ve 
millete hizmet makamlarıdır. Dolayısıy-
la, bir ayrılıktan, bir kopuştan söz etmek 
asla mümkün değildir. Yapacağımız geniş 
istişareler neticesinde, eğer bana KAL 
denilirse, hizmetini burada devam ettir 
denilirse, bunun daha doğru bir karar 
olduğu neticesi hasıl olursa, orada da hiç-
bir tereddüdümüz olmaz. Biz her zaman 
vazife insanı olduk. Biz, görevlere talip 
olan değil, tevdi edilen görevleri hakkıyla 
yapmanın mücadelesi içinde bir dava ah-
lakına sahip olduk. Yapacağımız değerlen-
dirmeler, kalmamızın daha hayırlı olduğu 
sonucunu doğurursa, o takdirde de yolu-
muza ve yolculuğumuza devam ederiz. 
Bu kadro içindeki her bir arkadaşımın da, 
aynı dava ahlakına sahip olduğunu ben 

çok iyi biliyorum. Bu 4 aylık süreçte, biri-
leri, kendi kirli hesaplarını görme niyetini 
sergileyebilir. Birileri çıkıp, aramıza nifak 
sokmaya çalışabilir. Felaket senaryoları 
yazanlar olabilir. Hiç ummadığımız yer-
lerden, ummadığımız ihanetler sergilen-
mek istenebilir. Hiç birisine aldanmayaca-
ğız. Hiçbir saldırıyı ciddiye almayacağız. 
Nifak ve fitne girişimlerine asla prim 
vermeyeceğiz. Bu süreci, tam anlamıyla 
bir dava ahlak ve şuuruyla götürerek, 
sokaktaki çocuktan mevcut Cumhurbaş-
kanımıza kadar herkesle istişare ederek 
karar vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçi-
minin de, sonrasının da, Türkiye için bir 
kaosa dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz. 
Geçmişin acı hatıralarının canlanmasını, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye 
için kaosa dönüşmesini bekleyenler var, 
onları da hayal kırıklığına uğratacağız. Bu 
süreci, suhuletle, sükunetle idame ettire-
cek, ilk kez yapacağımız seçimli Cumhur-
başkanlığını, geleceğe başarılı bir miras 
olarak emanet edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Burada veya Cumhurbaşkanlığı maka-
mında ya da bir başka makamda, dava 
aşkımız, hizmet aşkımız, milletimiz ve ül-
kemiz için eser üretme aşkımız sarsılma-
dan devam eder. Kalsak da gitsek de aynı 
çizgide, aynı istikamette yürüyüşümüz 
asla kesintiye uğramaz. İhtimallerle ilgili 
olarak üretilen tüm senaryoların afaki ol-
duğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 
Bakın, bizim davamız, hareketimiz, bizim 
siyasetimiz, şablonlara sığmaz, matemati-
ğin keskin denklemleriyle izah edilemez. 
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13 yıl boyunca bunu defalarca gördük ve 
yaşadık. Dışarıdan çizilen senaryoların 
bir çoğu, bu 13 yıllık süreçte alt üst oldu. 
Teoriler alt üst oldu. Öngörüler, tahmin-
ler, beklentiler alt üst oldu. Biz, her zaman 
yaptığımız gibi, bize dışarıdan yazılan 
senaryolara bakmayacağız; Allah’ın tak-
dirine, milletin takdirine bakacağız. “İşte, 
Başbakan aday olursa şöyle olur, olmazsa 
böyle olur, kaos olur, kriz olur, fetret olur 
gibi” çok sayıda senaryo üretenler var. 
Hayır… Bu senaryoların hiç biri tutmaz. 
Gitsek de kalsak da bu hareket yürür, 
bu dava yürür, Türkiye kutlu yolculu-
ğunu sürdürür. Biz, bizi anlayamayan, 
bu davanın ruh kökünü anlayamayan 
çevrelerin yazdıkları senaryolara aldırış 
etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığını, tıpkı 
Başbakanlık gibi, Genel Başkanlık gibi, 
ülkemize ve milletimize hizmet makamı 
olarak görecek, gitsek de kalsak da isti-
kametimizin sarsılmayacağı şuurundan 
ayrılmayacağız. İşte onun için, şu aşama-
dan itibaren yapacağımız istişarelerde, 
zahiri senaryolara değil, kalpten gelen sa-
mimi değerlendirmelere çok ehemmiyet 
vereceğiz. Sizlerden de arzum budur: AK 
Parti’nin geleceği konusunda asla endi-
şeniz olmasın. Türkiye’nin geleceği konu-
sunda, 2023 hedeflerimiz konusunda asla 
endişeniz olmasın. Şu isim giderse şu olur 
gibi denklemler asla aklınızı kurcalama-
sın. Kalbinizde olanı samimi şekilde ifade 
edeceğinize ben yürekten inanıyorum. 
Şimdiden, samimi değerlendirmeleriniz-
den dolayı sizlere teşekkür ediyor, söz 
almak isteyen arkadaşlarıma sözü vermek 
istiyorum.
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Genişletilmiş Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 18 Nisan 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yor, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Konuşmamın hemen ba-

şında, tüm İl Başkanlarımıza ve yönetim-
lerine, onların şahsında tüm ilçe, belde 
başkan ve yönetimlerine, Gençlik Kolları-
mıza, Kadın Kollarımıza, 30 Mart Mahallî 
Seçimlerinde elde ettiğiniz başarıdan 
dolayı şahsım, milletim ve teşkilatım 
adına bir kez daha teşekkürlerimi ifade 
ediyorum. Aynı şekilde, seçimleri zaferle 
neticelendiren ve şehirlerimizde halkı-
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mızdan yetki alan Büyükşehir, İl, İlçe ve 
Belde Belediye Başkanlarımızı, Belediye 
Meclis ve İl Genel Meclis Üyelerimizi de 
bir kez daha tebrik ediyor, 5 yıllık vazife 
dönemlerinde başarılar diliyor, Rabbim 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yine 
bu seçimlerde görev üstlenen tüm muh-
tarlarımıza da başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Hem demokrasi tarihimizin, hem Cumhu-
riyet tarihimizin en zorlu seçimlerinden 
birini geride bıraktık. Gerçekten, 91 yıllık 
Cumhuriyet tarihimize baktığınızda, hiç-
bir seçimin bu kadar çetin, bu kadar zor-
lu, meşakkatli geçmediğini görürsünüz. 
1930 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
karşısına, Gazi Mustafa Kemal’in yönlen-
dirmesiyle, Serbest Cumhuriyet Fırkası 
çıkmış, seçimlere girmiş, ancak CHP’nin 
ve CHP Hükümetinin çok ağır baskıları 
altında bu partinin ömrü uzun olmamıştı. 
Serbest Cumhuriyet Fırkası, seçim süre-
cinde, medyada, meydanlarda, yollarda, 
özellikle de sandıklarda çok ciddi bir zu-
lüm görmüştü; buna rağmen seçimde bü-
yük başarı sağlamış, ama sandıklar gizli 
sayıldığı için, bu başarı da yok sayılmıştı. 
Benzer bir seçim, çok partili dönemde, 
1957 yılında yaşanmıştı. Demokrat Parti 
karşısında, merhum Menderes karşısında 
asla başarı sağlayamayacağını anlayan 
CHP, sandıktan umudunu kesmiş, tüm 
umudunu sokağa, şiddete,  gerilime, 
demokrasi dışı kurumlara bağlamıştı. 
Sandıktan çıkamayacağını anlayan CHP, 
yandaş medyasıyla, yandaş kurumlarıy-
la, bürokratlarıyla, STK’larıyla, özellikle 

de kandırıp sokağa döktüğü gençleriyle 
Demokrat Parti’yi yıpratmak istemiş, 
1957’de bu yöntemle başarılı olamayınca 
maalesef silahlı kuvvetleri tahrik ederek 
darbeye zemin hazırlamıştı. 30 Mart 2014 
seçimleri, maalesef, 1930 seçimlerinden, 
1957 seçimlerinden, diğer tüm seçim-
lerden farklı bir atmosferde gerçekleşti. 
Kamuoyu yoklamaları, anketler, araştır-
malar, raporlar, 30 Mart’ta AK Parti’nin 
ezici bir üstünlük sağlayacağını önceden 
gösteriyordu. AK Parti’nin, 30 Mart’ta 
sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağını 
anlayan çevreler, ittifak yaparak, bunu en-
gelleme mücadelesine giriştiler. Hepimiz 
gördük ve yaşadık. İşi şansa bırakmak 
istemediler. Gözleri dönmüş bir şekilde, 
kesin netice almak üzere bir saldırı baş-
lattılar. Her yönden taarruz ettiler. Elle-
rindeki her aracı, her imkânı, her fırsatı 
değerlendirdiler. Sınır tanımadılar, ilke 
tanımadılar, insani değerleri, vicdani de-
ğerleri, onur, şeref ve haysiyet gibi insana 
ait kavramların hiç birini asla dikkate 
almadılar. 

Arkadaşlar… 

Anadolu’da, Trakya’da sıkça edilen bir dua 
vardır; bizim insanımız der ki: “Allah düş-
manın bile şereflisini versin.” Evet… Öyle 
rakiplerle, öyle muarızlarla mücadele et-
tik ki, maalesef şeref yoksunuydular. Ba-
kın bizim geleneklerimizde, bizim devlet 
geleneğimizde, altını çizerek söylüyorum, 
savaşta dahi uyulması gereken kurallar 
vardır. İnsanların ırzlarına, namuslarına, 
iffetlerine dokunulmaz. İnsanların mah-
remlerine girilmez. Kadınlara, çocuklara, 
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yaşlılara ilişilmez. Savunmasız insanlara 
saldırı yapılmaz. Hele hele bizim kültü-
rümüzde, en azılı düşman dahi olsa o kişi 
asla sırtından vurulmaz. Mert olan, raki-
binin karşısına çıkar, rakibiyle eşit şartlar 
altında yarışır, belli ilkeler, belli sınırlar 
dahilinde kozunu paylaşır. Namert olan 
ise, rakibiyle yüzleşecek, er meydanında 
rakibinin karşısına çıkacak cesarete sahip 
değildir; o sinsice vurmaya, gizlice vurma-
ya, özellikle de arkadan hançerlemeye ça-
lışır. “Harp hiledir”, ama “hile, namertlik 
değildir”, stratejidir, çevikliktir, akıldır, 
zekâdır. İşte biz, her yönden, böyle na-
mertçe bir saldırıya maruz kaldık. Siyasi 
partiler, halkın karşısına çıkarlar, planla-
rını, projelerini, yaptıklarını ve yapacak-
larını anlatırlar, birbirlerine eleştirilerini 
yaparlar, ondan sonra da sandıkta millet-
ten yetki beklerler. Demokrasi budur, se-
çim budur, sandığın manası budur. Ama 
biz öyle bir seçim yaşadık ki, muhalifler 
tarafından, planlar, projeler hiç gündeme 
getirilmedi. Muhalefet, milletin huzuruna 
çıkıp, yaptıklarını, yapacaklarını anlat-
madı. Bizim dışımızda hiçbir parti çıkıp 
da, Türkiye’ye, şehirlerimize bir vizyon 
çizmedi, bir istikbal vadetmedi, bir hedef 
göstermedi. Peki ne yaptılar? Başka yolla-
ra tevessül ettiler. Demokrasi dışı, hukuk 
dışı yollara tevessül ettiler. Gerilimden 
medet umdular. Meclis’te, sokakta, çarşı-
da, pazarda, gerilimi körükleyerek başarı 
sağlayacaklarını zannettiler. Ekonomiye, 
içeriden ve dışarıdan saldırı düzenlediler. 
Çözüm Süreci’ne saldırdılar. Türkiye’nin, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurum-
larına saldırdılar. Bana, aileme, arka-
daşlarıma, bakan, milletvekili, belediye 

başkanı, bürokrat, gazeteci, sanatçı her-
kese karşı onursuzca taarruz ettiler. 30 
Mart akşamında da, bizden bir balkon 
konuşması yapmamızı beklediler. Bir bal-
kon konuşması yapalım, bütün olanları 
unutalım istediler. Bir balkon konuşması 
yapalım, bütün o ahlak dışı saldırıları, bü-
tün o namertlikleri, alçaklıkları unutalım, 
üzerine bir çizgi çekelim istediler. 

Arkadaşlar...

30 Mart öncesinde girdiğimiz 7 seçim-
de, yapılan hakaretleri, yapılan acımasız 
eleştirileri seçim atmosferine bağladık ve 
yaptığımız balkon konuşmalarında bun-
ların üzerini çizdik. Hesaplaşma değil, 
helalleşme dedik… Ama 30 Mart önce-
sinde yapılanlar öyle kolayca unutulacak, 
üzeri çizilecek, affedilecek şeyler değildi. 
Devlete saldırı düzenlendi, millete saldırı 
düzenlendi. İstiklalimize, istikbalimize 
saldırı düzenlendi. Bunu affetmek, bu-
nun üzerini çizmek, “Hadi helalleşelim” 
demek, kusura bakmayın bizim haddi-
miz de, hakkımız da değildir. Bunların 
hesabı sorulacak. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne saldırı düzenleyenlerden bu-
nun hesabı mutlaka sorulacak. Milletimiz 
de bizden bunu istedi. 30 Mart’ta mille-
timiz, ortaya koyduğumuz planlarımız, 
projelerimiz, vizyonumuz kadar; işte bu 
Türkiye düşmanlarından hesap sormamız 
için de bizlere yetki verdi. Bakın, 30 Mart 
öncesinde milletimiz, ferasetiyle, basire-
tiyle, oynanan oyunların tamamını gördü, 
senaryoyu çok iyi anladı, kurulan tuzağı 
çok iyi hissetti. Millet, bu oyunlar, bu tu-
zaklar karşısında dik bir duruş bekliyor-
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du ve AK Parti işte o dik duruşu sergiledi. 
30 Mart’ta, sandıklar açılıp da zaferimiz 
ilan edildikten sonra, eğer milletin bizle-
re bu oyları neden verdiğini unutursak, 
emanete haksızlık etmiş oluruz. İşte onun 
için, demokrasi tarihimizin bu en zorlu, 
en çetin, en ahlak dışı saldırılarının ser-
gilendiği süreci biz asla unutmayacağız. 
Şimdi muhalefet partilerine dikkat edin. 
Ne yapıyorlar? Hiçbir şey olmamış, hiçbir 
şey yaşanmamış gibi davranıyorlar. Gün-
demi farklı yerlere çekerek, seçim öncesi 
yapılanların üzerini örtmeye çalışıyorlar. 
Hiç kusura bakmasınlar; o yapılanların 
üzeri örtülmez, o yapılanlar unutulmaz. 
CHP’nin Genel Müdürü’nün, Türkiye düş-
manı o hain örgütle yaptığı işbirliği ve itti-
fakı inanın biz unutsak da millet unutmaz, 
tarih asla unutmaz. Ankara caddelerinde, 
CHP Genel Müdürü’nün yaptığı bozkurt 
işareti hafızalardan silinmez. İnsanların 
mahremlerine saldıran ses kayıtları ve 
montajların CHP tarafından nasıl ilkesiz-
ce, sınırsızca, hukuksuzca kullanıldığını 
tarih unutmaz. CHP Genel Müdürü’nün 
o malum örgütün medyasına çıkıp, Dı-
şişlerindeki gizli görüşmeyi daha yayın-
lanmadan nasıl ima ettiğini de hiç kimse 
unutmaz. Belli ki, Dışişleri Bakanlığında 
devletin en gizli toplantılarından biri 
dinlendikten, kaydedildikten sonra, götü-
rüldü ve CHP Genel Müdürü’ne dinletti-
rildi. Bu büyük ihanet girişimine, belli ki, 
CHP Genel Müdürü ortak edildi. Biz, CHP 
Genel Müdürü’nden, CHP yönetiminden, 
haftalardır bu konuda tatmin edici bir 
açıklama yapmalarını bekliyoruz. Pensil-
vanya’daki örgütle ne boyutta bir işbirliği 
ve ittifak yaptıklarını açıklasınlar. Birbir-

lerine ne söz verdiklerini, nasıl bir senar-
yo yazdıklarını açıklasınlar. Özellikle de, 
bu hukuksuz dinlemeler, montajlar ve 
bunların yayınlanması konusunda nasıl 
bir paslaşma içine girdiklerini çıksın ve 
açıklasınlar. Eğer açıklamazlarsa, bu ah-
lak dışı saldırılar, özellikle de bu büyük 
ihanet girişimi, CHP’nin tarihine yeni bir 
kara sicil olarak kaydedilecek ve oradan 
hiç çıkmayacaktır. Aynı duruma MHP düş-
tü. MHP, yakın geçmişte kasetlerin, kirli 
kayıtların mağduru olmasına rağmen 30 
Mart seçimlerinde kaset siyasetine sarıldı. 
Şu anda da MHP Genel Başkanı gündemi 
farklı yerlere çekerek bu kaset siyasetinin, 
Pensilvanya örgütüyle yaptığı ittifakın 
üzerini örtmeye çalışıyor. Güya 30 Mart 
öncesini unutturmaya çalışıyor. Ne diyor-
du bu CHP Genel Müdürü, MHP Genel 
Başkanı? “Başbakan kaçacak. Başbakan 
Malezya’ya gidecek, Sudan’a gidecek.” 
Eee? Ne oldu? Şu anda bu ülkeden kaç-
ması gereken, en azından oturdukları o 
koltukları terk etmesi beklenen CHP’nin, 
MHP’nin Genel Başkanlarıdır, ama bunu 
yapmazlar. Dünyanın her yerinde, kay-
beden bunun hesabını verir; ama bizim 
ülkemizde muhalefetin böyle bir kültürü 
yoktur. Bunlar ne kadar çok kaybederler-
se, koltuklarını o kadar sağlama alıyorlar. 
Bunlarda kaybeden terfi ediyor. 

Bakın arkadaşlar… 

Büyükşehir Ve İl Genel Meclis Üyeliği 
seçimi sonuçlarına göre, 30 Mart seçim-
lerinde, AK Parti hiçbir ilde yüzde 5’in 
altında kalmadı. Buna karşılık CHP, 16 
ilde yüzde 5’in, 28 ilde yüzde 10’un altın-
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da kaldı. Aynı şekilde, MHP, 13 ilde yüzde 
5’in, 19 ilde yüzde 10’un altında kaldı. 
Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına 
göre ise CHP 26 ilde yüzde 5’in altında, 
37 ilde yüzde 10’un altında kaldı. MHP 
ise, 15 ilde yüzde 5’in, 22 ilde yüzde 10’un 
altında kaldı. Zaten oyları sadece belli bir 
bölgede toplanan BDP 66 ilde yüzde 20, 
62 ilde yüzde 5 oy oranının, 60 ilde yüzde 
1 oy oranının altında kaldı. AK Parti, Bele-
diye Başkanlığında sadece 2 ilde, Tunceli 
ve Iğdır’da yüzde 20’nin altında kaldı. Bu, 
muhalefet adına gerçekten vahim bir du-
rumdur. Bu tablo, muhalefetin apaçık bir 
hezimet tablosudur. İşte bu tablo, kaset 
siyasetinin, ahlak dışı siyasetin, hainlerle 
işbirliği içinde yürütülen bir siyasetin 
çöküş tablosudur. Muhalefet, hedef sap-
tırarak, gündemi değiştirmeye çalışarak, 
bu tabloyu ve bu tabloyu oluşturan o 
ahlak dışı darbe sürecini unutturamaz. 
Biz, 30 Mart seçimlerinde, yüzde 45.5 
oy oranıyla tartışmasız bir zafer kazan-
dığımız hâlde birileri çıkıyor, hâlâ bizim 
hesap vermemizi, bizim bedel ödememizi 
bekliyor. Bakıyorsunuz, köşelerinde, man-
şetlerinde, ekranlarında, kürsülerinde, 
hâlâ iktidarı sorguya çekmeye çalışanlar 
var. Bugün hâlâ, mütekebbir bir edayla, 
parmaklarını sallayarak, akıllarınca bize 
ders vermeye, bizi hizaya sokmaya, hatta 
bizi tehdit etmeye çalışanlar var. Bunu 
niye yapıyorlar? Bakın burada sizlere, 
30 Mart öncesinde şahit olduğumuz çok 
çarpıcı bir hadiseyi hatırlatacağım. Bu ha-
dise, muhalefetin ruh hâlinin anlaşılması, 
muhalefetin sahip olduğu çarpık zihni-
yetin görülmesi bakımından son derece 
önemlidir, manidardır. CHP’nin İstan-

bul adayının yanında bulunan bir genç, 
kendi deyimiyle kılık değiştiriyor, bizim 
Yenikapı’da yaptığımız o tarihî mitinge 
geliyor ve güya orada gözlemde bulunu-
yor. Kendisini çok çok üstte bir yerde gö-
rüyor. Kendisini bir asilzade gibi görüyor. 
İstanbul içinde, adeta turistik gezi yapar 
gibi bizim mitingimize geliyor, sonra ora-
dan gözlemlerini paylaşıyor. Oradaki kitle 
için, bizim miting kitlemiz için ne diyor 
biliyor musunuz? “Onlar, sivi’si olmayan 
işlerin insanları” diyor. “Onlar uzaktan 
gelenler” diyor. “Onlar İstanbul’da denizi 
yılda bir görenler” diyor. “Onlar çocuğu-
muzun bakıcısı, sitemizin güvenlikçisi, 
kapıcısı” diyor. “Gazete okumayanlar” 
diyor. “İnternete bakmayanlar, talimatla 
bayrak kaldıranlar, beslenmedikleri için 
boyu kısa olanlar, çocuğu, hükümetin ver-
diği makarna sayesinde doyanlar” diyor. 
Şimdi, bir densizin çıkıp bu hakaretleri 
yapmasını normalde ciddiye dahi almaz, 
gülüp geçersiniz. 

Ama arkadaşlar... 

İşte bu aşağılayıcı, hatta bu ırkçı ve faşist 
zihniyet, sadece bu satırları yazan kişide 
değil, maalesef, işte o köşeleri tutan, o 
bazı koltuklarda oturan, hatta bazı siyasi 
partilerde makamları işgal eden pek çok 
kişide de bulunuyor. Bu sözüm ona asil-
zadenin değerlendirmeleri, birilerinin 
köşelerinde, birilerinin sayfalarında ken-
disine yer edindi. 30 Mart seçimlerinin 
ardından birçok köşe yazarı bu minvalde 
yazılar yazdı. Kendilerini her şeyin üze-
rinde görüyorlar. Kendilerini doğuştan 
imtiyazlı görüyor, asilzade görüyorlar. 
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İşte onun için, milletin sandıkta verdiği 
mesajın bunların nezdinde hiçbir anlamı, 
hiçbir değeri yok. Eğer kendileri ya da 
kendi fikirleri iktidarda değilse, hiçbir 
iktidarın bunların nezdinde itibar göre-
bilme imkânı yok. 30 Mart seçimlerinde 
ne yaptılar? Pensilvanya Örgütü’nün 
tabanını kendilerine çekmeye çalıştılar. 
İnanın, işte bu kendini imtiyazlı gören 
zümre, benim muhafazakâr, mütedeyyin, 
saf, temiz kardeşlerime böcek kadar bile 
değer vermedi, vermez. Bu mütekebbir 
zümre, Alevi’ye, Sünni’ye, Kürt’e, Türk’e, 
yoksula, işçiye, emekçiye zerre kadar hoş-
görü göstermez, sempati duymaz. Çünkü 
bunlarda ırkçılık var. Halkın, kendi hür 
iradesiyle verdiği oyu, onun doğuştan ge-
len özelliklerine bağlayan, bunu da tahkir 
eden zihniyet ırkçı zihniyettir, faşisttir, 
hastalıklı zihniyettir. 1940’ların ırkçı 
siyasetinden henüz kendilerini arındıra-
bilmiş, o virüsü henüz atabilmiş, bünyeyi 
temizleyebilmiş değiller. Bunlara göre, 
halkın seçtiği iktidar diktatördür. Ama 
darbecilere bunu söyleyemezler. Tek parti 
rejimlerine bunu söyleyemezler. Kaybet-
tiği hâlde bedel ödemeyen, koltuğundan 
kalkmayan Genel Başkanlara bunu söy-
leyemezler. 27 Mayıs’a, 27 Mayıs’ın bu 
ülkenin başına dert ettiği anti demokratik 
kurumlara, örneğin yargı diktasına bir 
çift eleştiri getirdiklerini duyamazsınız. 
Sosyal medyadaki uluslararası şirketlerin 
kâr özgürlüğünü ve haklarını savunanla-
rın; bu uluslararası şirketlerin seçim ön-
cesinde demokrasiye, millî iradeye nasıl 
saldırdıklarını ifade ettiklerini de duya-
mazsınız. Şunu da buradan açık açık ilan 
ediyorum: 30 Mart, işte bu ırkçı zihniye-

tin artık tamamen iflas ettiği bir tarihtir. 
Milleti tahkir eden, millete tepeden bakan 
o kibirli zihniyet, bu topraklarda hükmü-
nü artık tamamen yitirmiştir. 30 Mart’la 
birlikte, darbe umutları artık tamamen 
silinmiş; 30 Mart’ta sadece AK Parti değil, 
sandık ve demokrasi Türkiye’de egemen-
liğini kayıtsız şartsız ilan etmiştir. Şu 
görülmüştür ki, Türkiye’de sandık dışı 
formül arayanlar, artık her zaman kay-
betmeye mahkûmdur. Silahlı güçlerden, 
terörden, gerilimden, sokak eylemlerin-
den, yargı ve bürokrasi müdahalesinden 
medet umanlar,  avuçlarını yalamış, 
hayal kırıklığına uğramış, beklentileri 
artık suya düşmüştür. Bundan sonra 
Türkiye’de sadece siyasetin hükmü geçer. 
Bundan sonra Türkiye’de sadece sandık 
konuşur. Seçim sürecinde de ifade ettim: 
Türkiye’ye istikameti artık manşetler de-
ğil; özeleştiriden kaçınan, zeytinyağı gibi 
her seferinde üste çıkan, büyük bir piş-
kinlikle, hiçbir şey olmamış gibi davranan 
işveren örgütleri değil; istikameti sadece 
millet belirler. Planı, projesi, vizyonu, 
ufku, muhayyilesi olan siyasi parti göre-
ve gelir, olmayan da ya kaybeder, ya da 
tasfiye edilir. CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin 
30 Mart’ta çıkan sonucu böyle doğru 
okumaları ve buna göre tavır belirleme-
leri bizim en büyük arzumuzdur. Doğu ve 
Güneydoğu’da BDP’nin ürettiği gerilim 
siyaseti, sahillerde CHP’nin, MHP’nin 
ürettiği gerilim siyaseti aynı şekilde 30 
Mart’la birlikte iflas etmiştir. Yurt dışın-
da, hangi odaklara hizmet ettiği artık net 
olarak görülen örgütlerle kirli işbirliği 
ve ittifak, 30 Mart’la birlikte iflas etmiş-
tir. Türkiye’nin düşmanı olan ülkelerle, 
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eli kanlı terör örgütleriyle, vandalizmle, 
ırkçılıkla işbirliği yapan siyaset tarzı da 
bu süreçte iflas etmiştir. Şu görülmüştür 
ki, böyle bir yapıyla, böyle bir anlayış ve 
zihniyetle, bu muhalefetin Türkiye için 
yararlı olma, Türkiye’nin geleceğine katkı 
sunma imkânı yoktur. Muhalefetin artık 
değişmesi, bizzat kendileri için, kendi 
seçmenleri için, en önemlisi de Türkiye 
için artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ben 
inanıyorum ki, Yeni Türkiye, artık yeni 
bir muhalefet anlayışını da doğuracaktır. 
Tek iştigal alanı siyaset olan, tek hedefi 
Türkiye’yi büyütmek olan, planı, projesi, 
vizyonu olan bir muhalefet, inanıyorum 
ki bu yeni süreçte şekillenecektir. Gerili-
min, kutuplaşmanın, özellikle de ahlak ve 
edep dışı saldırıların, Türkiye yarar değil, 
zarar getirdiğini herkes gördü ve yaşadı. 
Kucaklayıcı, kuşatıcı; ayrıştırıcı değil 
birleştirici bir siyaset Türkiye’nin yegane 
gündemi olmalı, Türkiye geleceğe kardeş-
likle yürümelidir. Biz, hiçbir zaman, tek 
tip insan, tek tip vatandaş inşa etmek gibi 
bir gayenin içinde olmadık. Türkiye’nin 
farklılıklarını görebilen, bunu doğru oku-
yabilen, siyasetini bu farklılıkları kabul 
üzerine inşa eden bir hareketiz. Elbette il-
kelerimiz, ideallerimiz, hedeflerimiz var; 
elbette sınırlarımız, kırmızı çizgilerimiz 
var; elbette muhafazakâr demokrat poli-
tikalarımız var. Ama biz, kendi fikrimizi, 
kendi yaşam tarzımızı herkese dayatma-
nın değil, ortak değerlerde buluşmanın, 
ortak bir zeminde buluşmanın derdi için-
de bir kadroyuz. Millet mefkuremiz ortak 
noktamızdır; devletimiz, bayrağımız, 
vatanımız ortak değerlerimizdir. 77 mil-
yonun tamamıyla bu ortak değerlerde bu-

luşuyoruz. Bunun dışındaki tüm farklılık-
lar bir zenginliktir ve biz bu farklılıklara 
saygı duyarak var olmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Yeni Türkiye’nin önemli alametlerinden 
biri, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri. İnşallah, tarihimizde ilk kez, 
Ağustos ayı içinde Cumhurbaşkanı halkın 
oylarıyla seçilecek ve iş başına gelecek. 
Türkiye’de, maalesef, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hemen hepsi sancılı olmuş-
tu. 2007 yılında, Cumhurbaşkanının se-
çimi de aynı şekilde sancılı bir ortamda 
gerçekleşti. Türkiye’ye enerji kaybettiren, 
Türkiye’de belirsizlik oluşturan, gerilim 
oluşturan bu seçimleri, Meclis’teki vekil-
lerden alarak asillere devrettik ve inanıyo-
rum ki artık bu sancıları, bu tartışmaları 
da ortadan kaldırdık. Ağustos ayındaki 
bu ilk seçimlerin, gayet nezih bir ortam-
da, nezaket dairesinde, siyasi bir yarış 
havasında gerçekleşmesi için üzerimize 
düşeni inşallah hakkıyla yerine getirece-
ğiz. Türkiye’ye hiçbir bedel ödetmeden, 
hiçbir belirsizlik ve kaos ihtimaline ma-
hal vermeden Cumhurbaşkanını seçecek, 
istikrar ve huzur ortamını daha da pekiş-
tireceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 
henüz bir karara varmış değiliz. Her konu-
da olduğu gibi, bu son derece önemli ko-
nuda da istişarelerimizi başlattık, yoğun 
şekilde sürdürüyoruz. İlk istişaremizi, 
30 Mart’ta milletimizle yaptık. Ardından, 
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önceki gün, milletvekillerimizle bir araya 
geldik, onlarla istişarelerimizi yaptık. 
Daha sonra Büyük Kongre delegelerimiz-
le gruplar hâlinde bir araya geleceğiz. Bu 
istişareler aynı yoğunlukta devam edecek. 
İlgili her kesimin görüşlerini alacağız; 
önerileri ve tavsiyeleri dinleyeceğiz; Cum-
hurbaşkanımızla da bu konuyu konuşa-
cağız. İstişareler neticesinde inşallah en 
doğru kararı verecek; Türkiye için en ha-
yırlı adım neyse onu atacak ve yolumuza 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

İstişare toplantımızda milletvekillerimize 
de ifade ettim. Bizler, çok uzun soluklu 
bir davanın sadece hizmetkârlarıyız. Ka-
dim bir tarihî geçmişi olan, Selçukludan 
Osmanlı’ya devrolan, Cumhuriyet ile 
geleceğe yürüyen bu dava, dikkatinizi 
çekiyorum, isimlerle değil, medeniyet 
tasavvuruyla, hedef ve ilkeleriyle var 
olan bir davadır. Bu dava millete hizmet, 
ülkeye hizmet davasıdır. Bütün canlılar, 
bütün isimler fanidir; ama bizim millete 
hizmet davamız bakidir. Bediüzzaman 
Said Nursi’nin ifade ettiği gibi, “Baki 
hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina 
edilemez.” Dava, eğer isimlerle var olursa, 
isimlerle de yok olur. İlkelerle, hedeflerle, 
tasavvurla var olan davalar ise geçmişten 
gelir, geleceğe doğru ilerler. Bizden önce 
bu davayı, bu hareketi omuzlayanlar var-
dı; inşallah, kıyamete kadar da bu dava 
sahipsiz, öksüz kalmayacak. İsimler deği-
şir, rütbeler, makamlar değişir; ama dava 
şuuru oldukça, davayı taşıyacak yürekli 
kadrolar oldukça, Allah’ın izniyle kervan, 

uzun ince yolda yürüyüşüne devam eder. 
Her zaman söyledim: Millete, ülkeye, bay-
rağa hizmet etmenin çok çeşitli yolları var. 
Bu aziz millet, size, bize, hangi vazifeyi 
tevdi ederse, biz o vazifeyle hizmetkârlık 
yapmaya devam ederiz. Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde de parti olarak tavrı-
mız, işte bu anlayışın tezahürünü tesis 
etmek olacak. Ne seçimlere kadar ne de 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında, 
Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin, de-
mokrasinin, huzur ve kardeşlik ikliminin 
en küçük bir zarar görmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Bizim şu anda en öncelikli 
hedefimiz, 2023 hedef lerimizdir. Nice 
seçimler olur, nice görev değişiklikleri, 
makam değişiklikleri olur… Ama 2023 he-
deflerimiz, ardından 2053 ve 2071 hedef-
lerimiz bakidir ve bu hedeflerden hiçbir 
sapma inşallah olmaz ve olmayacak. De-
mokratik bir olgunluk içinde, gerilimden 
her zamanki gibi uzak durarak, kucakla-
yıcı bir siyasetle bu süreci götüreceğiz. 
İlk kez milletin oyuyla Cumhurbaşkanı 
seçiyor olmanın bir mesuliyeti var. Bu işi 
ne kadar suhuletle, ne kadar pürüzsüz 
neticelendirirsek, geleceğe de öyle miras 
bırakırız. İnşallah, geçmişin acı hatıra-
larını unutturacak, süreci bir demokrasi 
şölenine çevirecek ve bu şekilde tamama 
erdireceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

30 Mart seçimlerinde, Türkiye genelinde 
toplam 1.394 belediyenin 823 tanesini, 
yani yüzde 59’unu, AK Partili adaylar ka-
zandı. 30 büyükşehrin 18’ini, Ağrı hariç 
olmak üzere 50 ilin 30’unu, 919 ilçenin 
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563’ünü ve 394 beldenin 213’ünü 5 yıl 
boyunca bizim başkanlarımız yönetecek-
ler. Arkadaşlar, inanın, boşa geçirecek tek 
bir saniyemiz bile yok. Sandık sonuçları, 
bizi rehavete değil, tam tersine, sorumlu-
luğumuzun ağırlığıyla daha bir gayrete 
sevk etmek zorundadır. Öncelikle teşkila-
tımızın, her kademede değerlendirmele-
rini yapmalarını, kaybettiğimiz yerlerde 
neden kaybettiğimizi, kazandığımız yer-
lerde neden daha fazla oy alamadığımızı 
sorgulamalarını arzu ediyorum. Eksikleri, 
hataları, varsa ihmalleri ortaya koyacak, 5 
yıl sonrası için şimdiden bunları telafi et-
menin gayreti içine gireceğiz. Adayda mı 
sorun vardı? Teşkilatta mı sorun vardı? 
O yerleşim birimini analiz mi edemedik, 
kendimizi mi anlatamadık? Bu sorula-
rı kendimize soracak, doğru cevapları 
arayacağız. Belediye Başkanlıklarını ka-
zandığımız birimlerde sorumluluğumuz 
daha büyük. Bizim, ilk kez kazandığımız 
birimlerde öyle bir performans ortaya 
koymamız gerekiyor ki, orada kalıcı ola-
lım. Bakın İstanbul’da bunu yaşıyoruz. 
1994’ten beri, kesintisiz olarak İstanbul’a 
hizmet ediyoruz. Aynı durum Ankara, 
Konya, Kayseri ve diğer birçok ilimiz için 
geçerli. Biz buralarda, projelerimizle, 
eserlerimizle, yatırımlarımızla, doğru 
kararlarımızla varlık gösteriyoruz ve üst 
üste milletimizin teveccühüne mazhar 
oluyoruz. İl, ilçe ve beldelerde ilk kez se-
çilen Başkanlarımız, sadece kendi 5 yıllık 
dönemlerini değil, çok daha uzun vadeli 
olarak geleceği de düşünmeli ve orada 
iz bırakmalılar. Öyle ki, komşu beldeler, 
ilçeler, iller, AK Partili belediye başkan-
larının performansını görsün, farklılığı 

görsün ve 5 yıl sonrasında oralar da AK 
Parti’yi tercih etsinler. Seçim öncesi ve-
rilen vaatlerin, halkımızdan önce sizler 
takipçisi olacaksınız. Bu vaatleri bizler 
de Genel Merkez olarak takip edeceğiz. 
Mahallî İdarelerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcılığı görevine, genç bir ar-
kadaşımızı getirdik. Onun enerjisinden, 
dinamizminden, heyecanından istifade 
ederek, inşallah, tüm belediyelerimizi 
çok yakın takibe, mercek altına alacağız. 
Belediyelerdeki projeleri teşvik edecek, 
destekleyecek, eğer olursa hatalar nok-
tasında ikazlarımızı yapacağız. Her türlü 
planlama aşamasında, Hükümet, Genel 
Merkez ve yerel birimler koordinasyon 
içinde olacak, böylece hizmetin hızını, 
kalitesini, verimliliğini artırmış olacağız. 
Belediye Başkanlarımızın, teşkilatımızla, 
özellikle de yereldeki yöneticilerle, sivil 
toplum kuruluşlarıyla, kanaat önder-
leriyle tam bir iletişim ve uyum içinde 
olacaklarına inanıyorum. Her kararınızda 
mutlaka istişareye başvurun ve eleştirile-
ri mutlaka gözden geçirin. Katılımcılığı 
azami düzeyde tesis etmeye lütfen dikkat 
edin. Tıpkı Mimar Sinan gibi, bir çocuğun 
fikri, bir çocuğun hissiyatı dahi sizin için 
hayati önemde olsun. 

Arkadaşlar… 

Bu dönemde, şehirlerimizin güzelliğine, 
estetiğine, huzur ve güvenliğine çok daha 
dikkat etmek zorundayız. Allah’a ham-
dolsun, 12 yıllık süreçte, gerek Hükümet 
yatırımlarıyla, gerek yereldeki hizmetle-
rimizle, bir çok şehrin alt yapı sorunlarını 
çözdük ya da çözüm noktasına getirdik. 
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Su, ulaşım, çöp toplama, arıtma gibi konu-
larda çok başarılı eserler vücuda getirdik. 
Bu yatırımları daha da büyütürken, şehri 
güzelleştirecek, şehri daha yaşanabilir 
kılacak yatırımlara da ağırlık verelim. Bir 
tek kaldırım taşı deyip geçmeyin arkadaş-
lar… Bir tek kaldırım taşı, kimi zaman o 
şehrin sakinleri için bir eziyet olabilir. 
Halkımızın kullandığı sahalarda, altını 
çizerek ifade ediyorum, milimetrekarenin 
dahi uyumuna dikkat etmenizi rica edi-
yorum. Ortaya büyük bir eser koyarsınız; 
ama milimetrekaredeki kusur, o eseri 
örter. Yanlış yerleştirilmiş bir kaldırım 
taşı, yoldaki küçük bir çukur, çirkin bir 
tabela, estetikten uzak bir kavşak, çirkin 
bir bina, tüm yapılanları alır götürür. Biz 
artık, yurtdışına gidip oradaki şehirlere 
hayran olmak değil, dünyanın hayran 
olacağı şehirlere sahip olmak istiyoruz. 
Yollarından kaldırımlarına, parklarından 
yeşil alanlarına, alt yapısından sosyal 
hizmetlerine kadar artık mükemmel 
şehirlerimiz olsun istiyoruz. Bakın biz 
12 yılda gecekondudan toplu konutlara 
geçiş yaptık. Bu bir geçiş dönemiydi. 
Şimdi, toplu konutlardan, artık mimari 
estetiğe, çevre güzelliğine, huzura, şehir 
güvenliğine doğru kararlı adımlar atmak 
zorundayız. On yıllar boyunca tahrip edil-
miş şehirlerimiz, öyle kısa sürede tedavi 
edilmeyecektir. Ama biz adımları attık, 
bu süreci başlattık ve inşallah kesintisiz 
olarak bu süreci devam ettirecek, gelecek 
nesillere kendi şehir kültürümüzü, kendi 
şehir tasavvurumuzu miras bırakacağız. 
Sizin şehre küsmek gibi bir seçeneğiniz 
yok; şehrin de size küsmesine asla mahal 
bırakmayacaksınız. Siz şehri, ama en çok 

da şehir sizi tanıyacak. Sizler, şehirlerin 
“emini”siniz. Vazife yaptığınız şehrin her 
sorunu, sizin sorununuzdur. O şehirde ya-
şayan vatandaşın, size oy versin ya da ver-
mesin, meselesi, derdi, sizin meseleniz ve 
derdinizdir. Önümüzdeki 5 yıl içinde, en 
küçük birimlerde dahi her haneye defa-
larca ulaşmış, misafir olmuş olmanız gere-
kiyor. Sizin kapınız ardına kadar açık ola-
cağı gibi, makamınızda oturup beklemek 
yerine, çoğu zaman siz çıkacak, siz vatan-
daşı ziyaret edeceksiniz. Belediyelerimiz 
arasında yardımlaşmaya, dayanışmaya, 
bilgi ve tecrübe paylaşımına yine dikkat 
etmenizi istiyorum. Yolsuzluk konusunda 
hiçbir müsamahamızın olmadığını sizler 
de çok iyi biliyorsunuz. Sizler, 30 Mart ak-
şamından itibaren, bu milletin emanetini 
taşımaya başladınız. İdarenizde olan her 
bir kuruşta, 77 milyonun hakkı olduğunu 
unutmayın. Sadece yolsuzluğu engel-
lemekle kalmayacak, israfın, lüzumsuz 
harcamanın da önüne geçeceksiniz. Bir 
kez daha, 30 Mart’ta elde ettiğiniz başarı-
dan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. 
Zorlu, fakat kutlu vazifelerinizde sizlere 
üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve 
yardımcınız olsun diyor, şehirlerimize bi-
zim selamlarımızı iletmenizi rica ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Nisan 2014

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

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın ba-
şında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz 
ve demokrasimiz için hayırlara vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Grup 

Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 
hoş geldiniz diyor, heyecanınızdan, coş-
kunuzdan, ahde vefanızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, geçtiğimiz hafta Çanakkale’de, 
bir olaya müdahale sırasında saldırıya 
uğrayan ve şehit olan Jandarma Başçavuş 
İlhan Yıldız ile Jandarma Başçavuş Ömer 
Yanar’a Allah’tan rahmet diliyor; aileleri-
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ne, yakınlarına, Jandarma Teşkilatımıza 
sabır ve başsağlığı mesajlarımı iletiyo-
rum. Yine, bir büyük devlet adamını, eski 
Başbakanlardan, 8’inci Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ı da geçtiğimiz hafta idrak 
ettiğimiz vefatının 21’inci sene-i devriyesi 
vesilesiyle burada bir kez daha rahmetle 
yâd ediyor; Türkiye’ye kazandırdıkların-
dan dolayı kendisine minnettarlığımızı 
milletçe bir kez daha ifade ediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

H a f t a  s o n u n d a ,  Cu m a r t e s i  g ü n ü , 
İstanbul’da çok önemli bir projede, Av-
rasya Tüneli Projesinde önemli bir etabın 
başlama törenini gerçekleştirdik. Bili-
yorsunuz, Marmaray’a paralel olarak şu 
anda, lastikli araçların geçeceği Avrasya 
Tüneli’ni inşa ediyoruz. Kazlıçeşme ile 
Göztepe arasında, iki katlı olarak inşa 
edeceğimiz bu tünelle, Boğaz’ın alttan 
araçlarla da geçilmesini mümkün hâle 
getiriyoruz. 26 Şubat 2011’de, bu küre-
sel projenin imzalarını atmış ve projeyi 
başlatmıştık. Geçen yıl 27 Mayıs’ta da, 
İstanbul Çatladıkapı’da inşaat çalışmaları 
başladı. Cumartesi günü gerçekleşen bir 
törenle de, İstanbul Boğazı’nda, denizin 
altından tünel kazacak olan makine del-
me işlemlerine başladı. Bu büyük makine, 
denizin 25 metre altından, hem tünel 
kazarak, hem de tünelin çeperlerini inşa 
ederek, Asya tarafından Avrupa tarafına 
ulaşacak. Bu büyük ulaşım projesi, Kazlı-
çeşme Göztepe arasında 15 kilometrelik 
bir yoldan oluşuyor. Bu 15 kilometrenin 
5.5 kilometresi de, Boğaz’ın altındaki 
tünelden oluşacak. 1 milyar 245 milyon 

dolara mal olacak bu dev proje ile şu 
anda 100 dakikada alınabilen mesafe 
inşallah 15 dakikada alınacak. Proje, 
yakıtta önemli tasarruf sağlayacağı gibi, 
çevrenin da korunmasını, daha az egzoz 
gazının çevreye salınmasını beraberin-
de getirmiş olacak. Hem İstanbul, hem 
Türkiye için son derece önemli olan bu 
projenin bir an önce tamamlanmasını 
heyecanla bekliyoruz. İnşallah, tıpkı 
Marmaray gibi, hem Avrasya Tüneli’nin 
hem 3’üncü Köprü’nün, bunların yanında 
3’üncü Havalimanı ve Körfez Geçişi’nin 
tamamlandığını görecek, Türkiye için çok 
önemli olan bu projelerin açılış gururunu 
milletçe hep birlikte yaşayacağız. Avrasya 
Tüneli Projesi’nde, başta Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, yük-
lenici firmalar, mimarlarımız, mühendis-
lerimiz, işçilerimiz olmak üzere herkese 
teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Hatırlayacağınız gibi, geçtiğimiz yıl Nisan 
ve Mayıs aylarında Türkiye ekonomisi 
tarihimizin en başarılı dönemlerinden bi-
rine şahit olmuş, hemen her alanda tarihî 
rekorlar elde edilmişti. Özellikle, geçen yıl 
Mayıs ayı içinde, gösterge faiz tarihimizin 
en düşük seviyesine düşmüş, Borsa İstan-
bul, yani BİST endeksi 93 binin üzerine çı-
karak tarihî rekor kırmış, Merkez Bankası 
rezervimiz 136 milyar dolarla tarihin en 
yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yine Mayıs 
ayı içinde IMF’ye olan borcumuzun son 
dilimini ödemiş, borcumuzu sıfırlamıştık. 
Gerek Gezi olaylarında, gerek 17 Aralık 
sürecinde, Türkiye’deki huzur ve istikrar 
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ortamı kadar, ekonomi de hedef alınmıştı. 
Bu hadiseler cereyan ederken, belli odak-
lar, uluslararası platformlarda karalama 
kampanyası başlatarak, uluslararası yatı-
rımcıları tedirgin etmek için epey gayret 
sarf ettiler. Uluslararası medyada boy boy 
ilanlar yayınlandı. Türkiye, bir kaos, bir 
kriz ülkesi gibi gösterilmek istendi. Kimi 
işveren örgütleri çıktılar, “Türkiye’ye 
uluslararası yatırım gelmez” diye hem 
bizi tehdit etmeye kalkıştılar hem de 
adeta uluslararası yatırımcılara gelmeyin 
çağrısı yaptılar. İçeride ya da dışarıda, 
“Tüketmeyelim, ekonomiyi durduralım” 
çağrıları yapıldı. Bütün bu çabalara, bü-
tün bu karalama kampanyalarına rağmen, 
moral bozma, kaos ve kriz görüntüsü oluş-
turma gayretlerine rağmen, içeride ve dı-
şarıdaki tüm ihanet girişimlerine rağmen 
ekonomimiz dimdik ayakta kaldı, bırakın 
gerilemeyi, istikrarla büyümeye devam 
etti. 2013 yılının tamamında ekonomimiz 
yüzde 4 büyüme kaydetti. Millî geliri, biz 
2002 yılında 350 milyar lira olarak dev-
ralmıştık. Yani 350 katrilyon lira… 2013 
sonunda, millî gelirimiz 1.5 trilyon lira 
sınırını aştı ve 1 trilyon 562 milyar liraya, 
eski parayla 1 kentilyon 562 katrilyon li-
raya ulaştı. Dolar bazında millî gelirimiz 
2002’de 230 milyar dolar iken, şu anda 
820 milyar dolara yükseldi. Kişi başına 
millî gelirimiz de 3 bin 500 dolardan, 
2013 sonunda 10 bin 800 dolara çıktı. 
Borcun millî gelire oranında aynı şekilde 
tarihî gelişmeler yaşandı. Kamu net borç 
stokunun millî gelire oranı, 2002 yılında 
yüzde 61.5 seviyesindeydi; bu oran, 2013 
sonu itibariyle yüzde 12.7’ye kadar düştü. 
Avrupa Birliği tanımlı borç stokumuzun 

millî gelire oranı 12 yıl önce yüzde 74 
seviyesindeydi; 2013 sonunda bu oranı 
da yüzde 36 seviyesinde muhafaza ettik. 
2013 yılındaki bütün olumsuzluklara rağ-
men ihracatımız 152 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 2013’te, turizmde, tüm za-
manların rekorunu elde ettik. 2002’de tu-
rizm gelirimiz 8.5 milyar dolardı; 2013’ü 
32 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. 
Turist sayısında 12 yıl önce 13 milyon 
kişi seviyesindeydik; 20013’te 35 milyon 
seviyesini yakaladık. İşsizlik, enflasyon ve 
faiz oranları da, Türkiye’de yaşanan bu ge-
rilimden, Gezi olayları ve 17 Aralık darbe 
girişiminden çok cüzi derecede etkilendi 
ve şu anda da oranlar eski seviyelerine 
doğru hızla ilerliyorlar. Örneğin Merkez 
Bankası rezervini biz 2002’de 27.5 milyar 
dolar olarak devralmış ve geçen yıl Mayıs 
ayında 136 milyar dolara kadar çıkarmış-
tık. Yaşanan süreçlerde rezerv bir miktar 
düşse de, şu anda 128 milyar dolar sevi-
yesini yeniden aştı. Geçmişte, bir Anayasa 
kitapçığı fırlatıldığı için milyar dolarla-
rını kaybeden, bütün dengeleri alt üst 
olan, toplumun bir anda fakirleştiği bir 
ekonomik yapı vardı. Şu anda ise, demok-
rasi tarihimizin en kirli darbe girişimleri 
karşısında bile sarsılmadan duran bir 
ekonomik yapımız var. 30 Mart seçimleri, 
demokrasi, dış politika ve Çözüm Süreci 
için olduğu kadar, Türkiye ekonomisi 
için de bir milat olma özelliğini taşıyor. 
Allah’ın izniyle, artık ekonomi önünde de 
hiçbir engel yok. Türkiye, istikrarla büyü-
meye, millî gelirini, kişi başına millî ge-
lirini artırmaya, göstergelerini çok daha 
iyi seviyelere ulaştırmaya devam edecek. 
Küresel yatırımlarımız zaten hızla devam 
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ediyor. Bunların yanında, eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet başta olmak üzere, 81 
vilayetimizdeki yatırımlarımız da inşal-
lah katlanarak devam edecek. Burada bir 
noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. 

Arkadaşlar…

Gezi olaylarında, 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimlerinde başarısız olan bazı çevrele-
rin, inatla ve ısrarla huzuru bozmak için 
çırpındıklarına şahit oluyoruz. Bugün 
hâlâ, “Acaba sokakları nasıl hareketlen-
diririm, acaba nasıl insanları sokağa 
dökerim, nasıl bir kaos ve gerilim ortamı 
oluştururum” diye, o belli aktörlerin çaba 
sarf ettiklerini görüyoruz. Mayıs ve Hazi-
ran ayları yaklaşırken, huzuru bozmak ga-
yesiyle cam çerçeve kırmak, esnafa zarar 
vermek, sokaktaki, caddedeki, pazardaki 
insanı rahatsız etmek gayesiyle birileri 
her zaman yaptıkları gibi gerilim siyaseti 
üretiyorlar. Bunlar 30 Mart’ta milletten 
gereken cevabı aldılar ama demokrasiye, 
millî iradeye, sandığa saygıları olmadığı 
için, hâlâ başka yerlerden medet umu-
yorlar. 30 Mart’ta millet söyleyeceğini 
sandıkta zaten söyledi. Bu aziz millet, 
artık sokaklarda çatışma görüntüsü, po-
lisle göstericilerin çatışmasını görmek 
istemiyor. Millet, taşın, sopanın, molo-
tofların egemen olduğu sokak görüntüsü 
istemiyor. Sokaklara şiddet görüntüsü-
nün egemen olmasına bugüne kadar izin 
vermedik, bundan sonra da izin vermeyiz. 
Bu şımarık ruh hâli artık son bulmalıdır. 
Bu ülkenin bazı sivil toplum örgütleri, 
bu ülkenin bazı emekçi örgütleri, sendi-
kaları, artık demokratik mücadele kül-

türünü, demokratik gösteri kültürünü 
öğrenmelidir. Her zaman söylüyoruz… 
Başkalarının özgürlük alanına müdahale 
etmediği sürece, herkes dilediğini yapar, 
dilediğini ifade eder. Ancak, başkalarının 
özgürlük alanına müdahale ediyorsa, 
sokaktaki insana, okuldaki öğrenciye, 
aracındaki sürücüye, dükkanındaki es-
nafa rahatsızlık veriyorsa, orada emniyet 
güçleri ve hukuk devreye girer, gereken 
neyse onu yapar. Bakın bir şeyi de burada 
açık açık ifade edeceğim… Türkiye’nin 
yakın tarihindeki tüm karanlık noktaları 
aydınlatmak, AK Parti Hükümeti olarak 
bizim en başından beri gayemiz oldu. Biz, 
darbelerin üzerine giden, bunların araştı-
rılmasını temin eden bir Hükümet olduk. 
Hatta, darbe yapanların cezalandırılması 
için Anayasa’nın değişmesini sağladık. 
Bütün faili meçhullerin üzerine kararlı-
lıkla gittik. Devlet içindeki karanlık suç 
örgütlerinin üzerine cesaretle gittik. 
Kahramanmaraş olaylarını, Sivas olay-
larını, Çorum olaylarını, Gazi Mahallesi 
olaylarını aydınlatmak için samimi giri-
şimlerde bulunduk. Aynı şekilde, 1 Mayıs 
1977 Taksim olaylarının aydınlatılması 
da her zaman bizim arzumuz oldu. Çok 
açık söylüyorum: Bütün bu girişimlerde, 
karşımızda statükoyu bulduk, karşımızda 
statüko partisi CHP’yi, statükonun sivil 
toplum örgütlerini ve sendikalarını bul-
duk. Biz, Ergenekon terör örgütüyle kıya-
sıya mücadele ederken, bu CHP ve onun 
yandaşları, Ergenekon’un avukatlığını 
yapıyorlardı. Biz Anayasa’yı değiştirmeye 
çalışırken, aynı çevreler Anayasa deği-
şikliğine itiraz ediyor, “Hayır” diyorlardı. 
Biz, Türkiye’nin yakın tarihindeki karan-
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lık olaylar aydınlansın diye çırpınırken, 
Türkiye’de demokrasinin standartları 
yükselsin diye çalışırken, birileri inatla 
ve ısrarla statükoyu savundular, vesayeti 
savundular, karanlık olayların üzerini 
örtmeye çalıştılar. 1 Mayıs’ın 124 yıllık 
bir geçmişi var… Bu 124 yıl içinde, bu top-
raklarda 1 Mayıs’a hak ettiği değeri veren 
biz olduk. 2008 yılında, 1 Mayıs’ı Emek 
ve Dayanışma Günü olarak biz tatil ilan 
ettik. 12 yılda, işçilerimiz, emekçilerimiz, 
sendikalarımız için tarihî nitelikte düzen-
lemeleri yapan biz olduk. Net asgari ücret, 
12 yıl içinde yüzde 359 oranında arttı. 
Reel olarak asgari ücreti yüzde 69 oranın-
da artıran biz olduk. Her zaman iş barışın-
dan, diyalogdan yana olduk; her zaman 
emeğin yanında, emekçinin yanında du-
ran bir iktidar olduk. Biz, işçinin, emekçi-
nin kazanımlarını nasıl artırırız, ülkenin 
ekonomisini nasıl daha fazla büyütürüz 
diye çaba gösterirken, birilerinin emekçi 
görüntüsü altında istikrara, huzura, kar-
deşliğe kastetmesini asla kabullenemeyiz. 
Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum 
ve artık esnafa, müşteriye, sokaktaki insa-
na zarar verilmesini biz sineye çekemeyiz 
diyorum. İstanbul’da miting yapılacak 
yerler bellidir. 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen 
gider, yasaların izin verdiği yerde kutla-
masını yapar. Bu ülkenin en büyük örgü-
tü olarak biz nasıl gidip mitinglerimizi 
Kazlıçeşme’de, Yenikapı’da yapıyorsak, 
isteyen sendikalar de belirlenen yerlerde 
kutlamalarını yaparlar. Taksim ısrarına 
biz, hiç kimse kusura bakmasın, artık 
iyi niyetle bakmayız, bakamayız. Sokak 
eylemleriyle, şiddetle, vandalizmle bir 
yere varılamayacağını umuyorum ki ya-

şadığımız süreçte herkes görmüş ve anla-
mıştır. Birilerinin gönlünden, Türkiye’yi 
Mısır’daki, Ukrayna’daki neticelere ulaş-
tırmanın geçtiğini de biz çok iyi biliyoruz. 
Hiç boşuna uğraşmasınlar… Yapamadılar 
ve yapamayacaklar. Millet, 1 yıldır sabırla 
ve tahammülle, sokaklardaki şımarıklığı 
izliyor. Evet… Millet sabretmiş, tahammül 
etmiş, sokağa çıkmamış, ama sandığa 
giderek mesajını net olarak vermiştir. 
Millet, huzur ve istikrar istediğini gayet 
net biçimde ortaya koymuştur. 30 Mart 
seçimlerinin hemen ardından, sokakları 
hareketlendirmeye çalışanlara fırsat tanı-
mayacağımızı herkesin bilmesini isterim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 94’üncü yıldönümünü; bu vesi-
leyle  de  Mil l î  Egemenlik  ve  Çocuk 
Bayramı’nı millet olarak hep birlikte id-
rak edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa 
Kemal başta olmak üzere, Kurtuluş Sava-
şımızın gazi ve şehitlerini bir kez daha 
minnetle yâd ediyorum. 23 Nisan Çocuk 
Bayramı’nın, ülkemiz ve dünya çocukları 
için hayırlara vesile olmasını temenni edi-
yorum. 94 yıl önce, İlk Meclis’te vazife 
üstlenen, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve ida-
re eden, Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden 
tüm vekillere de buradan bir kez daha 
şükranlarımızı  i letiyorum . 16 Mart 
1920’de, 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin 
son Başkenti olan İstanbul işgal edilmiş, 
bir dönem sona ermiş, bir devlet artık 
resmî olarak tarihe karışmıştı. İstanbul’un 
işgalini takip eden günlerde, Ankara’da 
yeni bir devletin şekillenmesi için yeni bir 
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mücadele başlıyordu. Ankara’da bir mec-
lisin kurulması için çalışmalar yapılırken, 
dikkat ediniz, Osmanlı Meclis-i Mebu-
san’ından milletvekilleri bu meclise çağ-
rılmış, ayrıca Anadolu’nun çeşitli vilayet-
lerinde de seçimler yapılmıştı. Tıpkı 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçişte olduğu 
gibi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş de, 
tarihi tamamen reddetmek, eski ile bağla-
rı tamamen kopartmak suretiyle olmadı. 
İ lk Meclis ’ in vekilleri  gibi ,  Türkiye 
Cumhuriyeti ’nin birçok kurumu da, 
Osmanlı’dan miras olarak alındı. Gazi 
Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde, “İlk 
Meclis’e nasıl bir isim verilmesi gerektiği” 
hususunda düşüncelerini anlatıyor. İlk 
yazdığı müsveddelerde, İlk Meclis için 
“Meclis-i Müessisan”, yani “Kurucu Mec-
lis” tabirini kullandığını ifade ediyor. An-
cak, sonradan, bunu gereğince izah ede-
meyeceği, izah etmek istemediği için, 
ayrıca Erzurum ve Sivas’tan ikaz edildiği 
için, “salahiyeti fevkaladeye malik bir 
meclis” ifadesini kullandığını belirtiyor. 
İlk Meclis, hiç kuşkusuz kurucu bir mec-
listi. Ancak, Gazi Mustafa Kemal’in de ifa-
de ettiği gibi, İlk Meclis, aynı zamanda 
Osmanlı Devleti içinde kurulmuş, olağa-
nüstü yetkileri olan bir meclisti. Ortada 
bir devamlılık vardı. Bu devamlılık, Os-
manlı Devleti’nin kurumlarından ziyade, 
Osmanlı millet yapısını yansıtan bir de-
vamlılıktı. 23 Nisan 1920’de, yeni bir Tür-
kiye inşa ediliyordu; ama bu Türkiye, yeni 
bir halkla, yeni bir milletle, köksüz, tarih-
siz, ecdatsız bir devletle değil, mevcut 
halk ile, mevcut millet tasavvuruyla ve 
kadim tarihin ve medeniyetin üzerine 
inşa ediliyordu. 23 Nisan 1920 sonrasın-

da, Anasır-ı İslamiyye yani Müslüman 
Unsurlar tek bir millet olarak görülmüş, 
azınlıklar da bu milletin birer ferdi olarak 
kabul  edilmişti .  Kür tlerin ,  bu Yeni 
Türkiye’de olup olmayacakları o günlerde 
kendi aralarında uzun uzun müzakere 
edildi. Kürtlerin Yeni Türkiye’de olmama-
sı için dışarıdan bir takım tahrikler de ya-
pıldı. Ama Kürtler, Müslüman Türk kar-
deşleriyle birlikte olmayı, o güne kadar 
aynı kaderi paylaştıkları gibi gelecekte de 
aynı kaderi paylaşmayı arzuladıklarını 
beyan ettiler ve Yeni Türkiye’nin asli un-
surlarından, kurucu unsurlarından oldu-
lar. Türkler ve Kürtler gibi, Lazlar, Çerkez-
ler, Boşnaklar, Arnavutlar, Romanlar, 
Gürcüler… Velhasıl tüm etnik gruplar, 
kurucu unsur olarak, bu mecliste ve son-
raki süreçte var oldular. İlk Meclis, hiç 
kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı 
bir meclisti. Bir etnik kökenin, bir mezhe-
bin, bir sınıfın, diğerine üstten bakmadı-
ğı, kibirle yaklaşmadığı bir meclisti. Eğer 
İlk Meclis, böyle bir hoşgörünün üzerine 
bina edilmeseydi, inanın, Kurtuluş Savaşı 
yapılamaz, yapılsa bile zafer kazanabil-
mek mümkün olamazdı. O günleri bir ta-
hayyül edin değerli arkadaşlar… Misak-ı 
Millî içindeki Kürtleri, Arapları, Lazları, 
Gürcüleri, Romanları, diğer tüm etnik 
grupları dışlayan bir meclis, Anadolu ve 
Trakya’da kabul görebilir miydi? Alevileri 
ya da Sünnileri dışlayan bir meclis, Kuva-
yı Milliye’yi sevk ve idare edebilir miydi? 
Mütedeyyin kesimi, sakallıları, başörtülü-
leri, farklı düşünceleri, farklı inançları 
olanları dışarıda bırakan bir meclis, acaba 
düşmanın önüne çıkaracak kahraman ne-
ferler bulabilir miydi? İşte biz, 12 yıldır, 
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23 Nisan 1920’deki bu manzaranın, bu 
fotoğrafın, bu kardeşlik ikliminin üzerin-
de hassasiyetle duruyor, bunu sürekli ha-
tırlatıyoruz. Bizim, AK Parti olarak, Yeni 
Türkiye anlayışımız, 23 Nisan 1920’deki 
Yeni Türkiye anlayışıyla bire bir örtüşen 
bir anlayıştır. 23 Nisan 1920, bu ülkedeki 
her bir unsurun, her bir ferdin, bu ülke-
nin kurucu unsuru olduğu anlayışının 
miladı olan bir tarihtir. 23 Nisan şudur 
değerli arkadaşlar: Elinde silahı olanın, 
elinde silahı olmayana üstünlüğü yoktur. 
Elinde parası olanın, elinde parası olma-
yana üstünlüğü yoktur. Gazetesi, televiz-
yonu olanın, olmayana üstünlüğü yoktur. 
Okumuş olanın ümmiye, Türk’ün Kürt’e, 
Sünni’nin Alevi’ye, Batılının Doğuluya, 
şehirlinin köylüye üstünlüğü yoktur. Hiç-
bir zümrenin, diğer zümre üzerinde üs-
tünlüğü yoktur. 77 milyonun her bir ferdi, 
bu ülkenin kurucu unsurudur, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sahibidir, Türkiye’nin is-
tikbalinde söz sahibidir. Cumhuriyet, tek 
bir kişinin ve ailenin sultasını sona erdi-
rirken, dikkatinizi çekiyorum, yeni dikta-
törler, yönetici elitler ya da Millî Şefler te-
sis etmek için kurulmamıştır. Oy sandığı 
önünde, ailesi, gelir durumu, etnik köke-
ni, mezhebi, yaşam tarzı ayırt edilmeksi-
zin herkes eşittir. Aynı şekilde, Türkiye’nin 
istikbalini, Türkiye’nin kaderini tayin hu-
susunda dağdaki çoban da, üniversitedeki 
profesör de çok tabii olarak aynı derecede 
söz sahibidir. Cumhuriyet’in hemen ar-
dından, Tek Parti dönemi, millet üzerinde 
öyle bir baskı oluşturmuş, milleti öyle sin-
dirmiştir ki; bu ülkenin asıl sahipleri, bu 
ülkenin kurucu unsurları, yani çoğunluk, 
maalesef kendilerini dışlanmış hissetmiş-

lerdir. Darbeler, azınlığı iktidara taşırken, 
çoğunluğun hissiyatını, çoğunluğun hu-
kukunu adeta ayaklar altına almıştır. İşte 
Yeni Türkiye, bu çarpık gidişin artık son 
bulduğu, tarihe karıştığı bir Türkiye’dir. 
Bakın biz, 12 yıldır, Türkiye’yi hayalleriy-
le buluşturmanın mücadelesini veriyo-
ruz. Ama şahsen benim öyle bir hayalim 
var ki, bu hayalin gerçekleşmesini gerçek-
ten çok arzu ediyorum. 77 milyonun her 
bir ferdinin, kendisini bu ülkenin asıl sa-
hibi olarak hissetmesini, özgüven içinde 
olmasını, başını öne eğmeden, dimdik 
ayakta durmasını gönülden arzu ediyor, 
bunun samimi hayaliyle yaşıyorum. 23 
Nisan 1920’de, biz milletçe böyle bir haya-
lin peşine düştük. Ne yazık ki, tek parti 
dönemlerinde bizim bu hayallerimiz örse-
lendi. Ama şimdi, biz bu hayali gerçeğe 
dönüştürmenin, bu hedefi mümkün hâle 
getirmenin mücadelesini veriyoruz. Çete-
lerle mücadele ederken aslında yakın bir 
hayalin peşinden koşuyoruz. Cuntayla, 
mafyayla mücadele ederken, işte bu sami-
mi hayalin peşinden koşuyoruz. Belli 
zümrelerin tahakkümüne son verirken, 
işte bu hayalin özlemiyle gayret gösteriyo-
ruz. Biz, azınlığın çoğunluğa baskı kurdu-
ğu bir iklimden ülkeyi çıkarıp; herkesin 
birbirine aynı nazarla bakabildiği bir ikli-
mi inşa ediyoruz. Hep söyledik, bugün de 
tekrar ediyoruz: Türkiye, sesi çok çıkanla-
rın egemen olduğu bir ülke değildir. Tür-
kiye, sokaklara çıkıp, şımarıkça camı çer-
ç e v e y i  i n d i r e n l e r i n  t a h a k k ü m 
kurabileceği bir ülke değildir. Türkiye, 
parası olanın düdüğü çalacağı, manşet 
atanın rota çizeceği bir ülke de değildir. 
81 vilayetteki, her bir il, ilçe, belde, köy ve 
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mezradaki kardeşimin bu hissiyat içinde 
olmasını, başı dik, onurlu, özgüvenli bi-
çimde kendisini bu ülkenin sahibi olarak 
hissetmesini istiyoruz. Yurtdışındaki tüm 
vatandaşlarımızın, dünyadaki tüm kar-
deşlerimizin ,  güçlü bir  devlet  olan 
Türkiye’nin yanlarında olduğunu hisset-
mesini, bu özgüven içinde olmalarını arzu 
ediyoruz.  Milletimizin bu hissiyatı , 
Türkiye’yi işte bugünlere taşıdı. 30 Mart 
seçimleri öncesinde, işte o kendisini imti-
yazlı zanneden, kendisini asilzade, kendi-
sini bu ülkenin yegane sahibi zanneden 
kibir abideleri kaybetmiş, milletten cevap-
larını almıştır. Millet, en ağır saldırılar 
karşısında, gücünü, iradesini, sabır ve di-
rayetini tüm dünyaya hissettirmiştir. 
Azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği dö-
nemler, bir daha geri gelmemek üzere 
mazide kalmıştır. Millî irade, millî ege-
menlik 94 yıl sonra bir kez daha ülkemize 
tam anlamıyla hakim olmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

2007 yılında, Cumhuriyetimizi daha da 
güçlendirmek, millî egemenliği ve de-
mokrasiyi tahkim etmek için çok önemli 
bir Anayasa değişikliği yaptık. Biliyorsu-
nuz, 2007 yılında yargı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kararına müdahale 
ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
engellemek istemişti. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin her kurum ve iradenin 
üzerinde olduğunu 2007’de bir kez daha 
gösterdik, Anayasa değişikliği için halka 
gittik ve artık Cumhurbaşkanının da halk 
tarafından seçileceğini Anayasal hükme 
bağladık. Allah’ın izni ve milletin takdi-

riyle, Türkiye’de artık Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri bir gerilim fırsatı olmaktan, 
Türkiye’ye ağır bedeller ödeten bir süreç 
olmaktan çıktı. 20 Milletvekili ya da siyasi 
partilerin göstereceği uygun her aday mil-
letin huzuruna çıkacak, milletten yetki 
alırsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhur-
başkanı olabilecek. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti olarak, 10 Ağustos’taki Cumhur-
başkanlığı seçimleri için istişarelerimiz 
yoğun şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz 
hafta, sizlerle, yani milletvekillerimizle 
bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 
Ardından, Genişletilmiş İl Başkanları top-
lantımızda istişarelerimizi yaptık. Büyük 
Kongre delegelerimizle, Kadın ve Gençlik 
Kollarımızla bir araya gelecek, süreci on-
larla da konuşacağız. Cumhurbaşkanımız-
la aynı şekilde bu konuyu ele alacağız. Bü-
tün bu istişareler neticesinde, adayımızı 
açıklayacak ve yolumuza kararlı şekilde 
devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim 
sürecinin de, sonraki sürecin de, Türkiye 
için kayıp zamanlar olmaması için çok bü-
yük hassasiyet içindeyiz. Gerek seçim ön-
cesi 3.5 aylık dönem, gerek seçim sonra-
sındaki dönem, Türkiye için, ekonomimiz 
için, Çözüm Süreci için asla bir belirsizlik 
süreci olmayacak. 2023 hedefleri, toplu-
mun üzerinde ittifak ettiği hedeflerdir ve 
isimler değişse bile, bu hedeflerimiz baki 
kalacak, bu hedeflere ulaşmak için taviz-
siz çalışacağız. Seçim öncesi ve sonrası 
için Türkiye’de belirsizlik bekleyenler, 
kaos bekleyenler, hiç kuşkunuz olmasın, 
hayal kırıklığı yaşayacaklar. Zira biz, isim-
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lerle değil, ilkelerle hareket eden bir par-
tiyiz. İsimler değişse de, AK Parti, ilkeleri 
doğrultusunda geleceğe ilerleyecek, fitne 
ve nifakı yanına yaklaştırmadan, yılma-
dan ve yıkılmadan, dava taşını gediğine 
taşımaya devam edecektir. Aday tespit 
sürecimiz ve sonrasına ilişkin kararları-
mız ne şekilde tecelli ederse etsin, bundan 
Türkiye kazanacak, bundan milletimiz 
kazanacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Yarın inşallah Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde 23 Nisan özel oturumunu ger-
çekleştirecek, Başbakanlık’ta da çocukla-
rımızı kabul edecek, bayramlarını tebrik 
edeceğiz. Hafta sonuna kadar, uluslara-
rası kabullerimiz ve diğer çalışmalarımız 
yoğun bir program çerçevesinde devam 
edecek. Hafta sonunda, 3 ilimizi kapsayan 
ziyaretlerimiz olacak. Cumartesi günü 
Konya’yı, Konya’nın Ereğli ilçesini ve 
Karaman’ı ziyaret ediyoruz. Pazar günü 
de, Kayseri ve Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi-
ni ziyaret edeceğiz. Konya ve Kayseri mi-
tinglerine biliyorsunuz sesimin kısılması 
nedeniyle şahsen katılamamıştım. İnşal-
lah, Konya ve Kayseri’de bu mitinglerimi-
zi telafi eden bir buluşma yapacak, Kara-
man ve diğer iki ilçemizi de bu vesileyle 
ziyaret etmiş olacağız. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ndeki çalışmalarımız da hız 
kesmeden devam edecek. Muhalefetin 
hırçın tavrına rağmen, MİT Yasası geçti-
ğimiz hafta yasalaştı. Biz muhalefetin tav-
rını çok iyi anlıyoruz. Sürekli kaybediyor 
olmanın, nasıl bir hırçınlığa yol açtığını 

çok iyi görüyoruz. Onlar, başarısızlıkları-
nı örtmek için hırçınlık yapacak, gerilim 
üretecekler; biz de her zamanki gibi ülke-
ye, millete hizmet üreteceğiz. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun diyorum. Meclis 
çalışmalarında sizlere başarılar diliyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum…
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Nisan 2014

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

Haftalık Grup Toplantımızın başında siz-
leri en kalbî muhabbetlerimle selamlıyor, 
Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz 
ve demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 
de hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın 
hemen başında, hafta sonunda ziyaret et-
tiğimiz ve toplu açılış törenleri yaptığımız 
Konya, Karaman ve Kayseri illerimizdeki 
kardeşlerimize, Konya Ereğli ve Yozgat 
Boğazlıyan’daki kardeşlerimize bir kez de 
buradan şükranlarımı ifade ediyorum. 30 
Mart seçimlerinin son 2 şehir mitingini, 
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bildiğiniz gibi, Konya ve Kayseri’de yapa-
caktık ama buna sağlığımız elvermemişti. 
Hem bunu telafi etmek, hem de toplu 
açılışlar yapmak üzere, Cumartesi günü 
Konya’da, Pazar günü de Kayseri’de vatan-
daşlarımızla bir araya geldik. Konya’da, 
toplam bedeli 169 milyon lira olan 34 
farklı eserin açılışını gerçekleştirdik. 
Büyükşehir Belediyemizin, başta Konya 
Bilim Merkezi olmak üzere çok sayıda ya-
tırımını, ilçe belediyelerin yatırımlarını, 
Bakanlıklarımızın tamamladığı yatırım-
ları, özel sektöre ait bir televizyon bina-
sını son derece coşkulu bir törenle resmî 
olarak hizmete aldık. Konya, 30 Mart 
seçimlerinde, yüzde 64.3 oy oranıyla, Bü-
yükşehirler arasında AK Parti’ye en fazla 
oy veren birinci büyükşehrimiz; 81 vila-
yetimiz içinde de, Rize’den sonra en fazla 
oranda oy veren ikinci şehrimiz oldu. 
2009 mahallî seçimlerinde Konya’nın 31 
ilçesinden 20 tanesi AK Parti’yi tercih 
etmişti. 30 Mart seçimlerinde belediye 
sayısında da önemli bir artış oldu ve 31 
ilçenin bu kez 26 tanesi AK Parti dedi. 
Bu muhteşem sonuçtan dolayı Konyalı 
kardeşlerimize bir kez de buradan şükran-
larımızı ifade ediyor, itimatlarını sarsma-
dan emanetlerini gururla taşıyacağımızı 
tekraren belirtmek istiyorum. Konya’daki 
bu buluşmanın ardından Konya Ereğli 
ilçemize geçtik, orada vatandaşlarımızla 
kucaklaştık ve Ereğli Belediyesi’ni ziyaret 
ederek seçilen arkadaşımızı tebrik ettik. 
Aynı gün Karaman’a gittik ve orada da 
yine hem Karaman’a seçim sonuçlarından 
dolayı teşekkür ettik, hem de yapımı ta-
mamlanan 267 milyon liralık yatırım ve 
hizmetin resmî açılışını gerçekleştirdik. 

Pazar günü ise Kayseri’de toplu açılış töre-
ni yaptık. Kayseri’de son dönemde yapımı 
tamamlanan 598 milyon lira tutarındaki 
72 farklı eseri, bu törenle resmî olarak hiz-
mete aldık. Kayseri’de, 30 Mart seçimle-
rinde AK Parti yüzde 59 oranında oy aldı. 
Kayseri, Büyükşehirler sıralamasında 
en fazla oy veren 5’inci ilimiz, 81 vilayet 
içinde de en çok oy aldığımız 6’ıncı ilimiz 
oldu. Kayseri’nin 16 ilçesinden 11’i AK 
Partiliydi; bazı ilçeleri diğer partilere ver-
dik, daha çoğunu aldık ve bu seçimlerde 
AK Parti’nin kazandığı ilçe sayısı 12 oldu. 
Yine Kayseri’ye, itimatlarından, verdikle-
ri destekten, hayır dualarından dolayı bir 
kez de buradan teşekkür ediyorum. Hafta 
sonunda son olarak Yozgat’ın Boğazlıyan 
ilçesine geçtik. 30 Mart’ta Boğazlıyan’da 
tarihî bir değişim gerçekleşti ve AK Parti 
bu ilçemizde ilk defa belediye başkanlı-
ğında emaneti omuzladı. İnşallah, bugüne 
kadar yaptığımız Hükümet yatırımlarına 
şimdi yerel hizmetleri de ekleyecek ve 
Boğazlıyan ilçemizin talihini de böylece 
değiştirmiş olacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin açılışının 94’üncü 
yıldönümünü, aynı zamanda Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe 
hep birlikte idrak ettik. Bu yılla birlikte, 
yani 2014 yılından itibaren, 2023 yılına 
kadar, bir dizi çok önemli tarihî olayın 
100’üncü yıldönümlerini idrak etmeye 
başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı 1914 
yılında başlamıştı ve bu yıl, bu meşum 
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savaşın 100’üncü yıldönümüne ulaştık. 
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Cihan 
Devleti’nin tarih sahnesinden silinme-
siyle sonuçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti 
de bu Dünya Savaşı’nın ardından kurul-
muştu. Yine 1914 yılının kış aylarında 
Sarıkamış Harekatı yapılmış, çok sayıda 
askerimiz bu harekatta şehitlik mertebe-
sine ulaşmıştı. 100’üncü yıldönümüne 
ulaştığımız Sarıkamış Harekatını da in-
şallah bu yılın sonundan itibaren farklı 
etkinliklerle idrak edecek, şehitlerimizi, 
şehadetlerinin 100’üncü yılında farklı 
şekilde yâd edeceğiz. Önümüzdeki yıl, 
2015, yine önemli hadiselerin 100’üncü 
yılına tekabül ediyor. Çanakkale Zaferi-
mizin 100’üncü yıldönümünü gelecek 
yıl farklı şekilde kutlayacağız. 2018 yılı, 
Osmanlı Devleti’nin savaştaki yenilgisini 
karara bağlayan Mondros Antlaşması’nın 
100’üncü yılı olacak. 2019’da, Gazi Mus-
tafa Kemal’in 19 Mayıs’ta Samsun’dan 
başlattığı hareketin, ayrıca Sivas ve Erzu-
rum Kongrelerinin 100’üncü yıldönümü 
kutlanacak. 2020 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışının, nihayet 
2023 yılında da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100’üncü yıldönümlerine 
milletçe ulaşacağız. Bu ve buna benzer 
çok sayıda hadisenin yanı sıra, gelecek yıl, 
1915 olaylarının da 100’üncü yılına ulaş-
mış olacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önemli hadiselerin genellikle 10’uncu, 
50’nci, 100’üncü yıldönümleri diğer-
lerinden farklı  olarak ele alınır;  bu 
yıldönümlerinde daha geniş kapsamlı 

değerlendirmeler yapılır. Türkiye olarak, 
millet olarak, tarihimizdeki çok önemli 
hadiselerin 100’üncü yıldönümlerini 
idrak etmeye hazırlanırken, tarihe artık 
farklı bir gözlükle bakmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Hadiseler daha sıcakken, 
üzerinde yapılan değerlendirmeler yete-
rince sağlıklı olmuyor. Yine birçok hadise 
sıcaklığını korurken, bu hadiselerin iç 
yüzleri de objektif şekilde ele alınmıyor, 
daha ziyade tarih, güçlüler tarafından 
yazılıyor. Kendi tarihimiz bakımından biz 
bu talihsizliği maalesef çok derin ve çok 
acı şekilde yaşadık. Tarihimiz, ya galipler 
ve güçlüler tarafından çarpıtılarak yazıldı 
ya da bizzat kendi resmî tarihçilerimiz 
tarafından belli bir şablon içinde, yine 
çarpıtılarak kayda geçirildi. 100 yıl, yani 
1 asır, oldukça uzun bir zaman dilimi. 
Eskilerin deyimiyle “köprünün altından 
çok sular aktı.” Zaman, yaraların birço-
ğunu tedavi etti. Eskiye ait çok sayıda 
tartışma, çok sayıda münakaşa artık yerli 
yerine oturdu. Dünya üzerinde devletler, 
genellikle arşivlerindeki gizli belgelere 
50 yıllık bir gizlilik süresi koyarlar. Çok 
nadiren 100 yıllık gizlilik süreleri olur. 50 
yıl, 100 yıl içinde, tarihin gizli ya da açık 
hadiseleri artık insan hafızasında, toplum 
hafızasında bir yere oturur, tabulardan, 
ön yargılardan, politik kaygılardan azade 
şekilde konuşulmaya başlanır. Bizim de, 
millet olarak, artık 100’üncü yıldönüm-
lerine ulaştığımız bütün bu hadiseleri, 
soğukkanlılıkla, önyargılardan uzak, siya-
si tartışmalardan uzak şekilde ele alma, 
gerçekleri olduğu gibi öğrenme ve öğret-
me vaktimizin geldiğine inanıyorum. Şu 
hususun altını özellikle çiziyorum: Bizim, 
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100 yıl önceki bütün bu olayları artık 
korkularımızdan kurtularak ele almamız 
gerektiğini düşünüyorum.

Bakınız değerli kardeşlerim…

Bundan yaklaşık 3 asır önce, 1699’da, 
Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nı 
imzaladı ve ilk kez toprak kaybetti. Bu 
tarihten itibaren 1923 yılına kadar tam 
224 yıl boyunca devletimiz, milletimiz, 
ecdadımız, bizim kendi dedelerimiz sü-
rekli cepheden cepheye koştular, maalesef 
nadir zaferlerin yanında sürekli büyük 
yenilgiler yaşadılar. Çok büyük trajedilere 
maruz kaldık… Büyük göçleri, katliamları 
yaşadık. Anadolu’nun, Trakya’nın hemen 
her evinden, her ailesinden fertler, cephe-
ye gittiler ve geri dönmediler. Trajedilerle 
dolu bu süreç, son derece tabii biçimde, 
milletimizin hafızasında acı bir yer edindi 
ve yine çok tabii biçimde bir takım kor-
kuların oluşmasına yol açtı. Asıl acı olan 
şudur ki, yaşanan bu acılar, bu korkular, 
hem Osmanlı Devleti’nin, hem Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir takım yöneticileri, 
bir takım elitleri tarafından, son derece 
elverişli bir istismar aracına dönüştürül-
dü. Milletin yaşadığı korkular, yine millet 
üzerinde bir tehdit, bir şekillendirme 
aracı olarak kullanıldı. Dikkatinizi çeki-
yorum: Son 200 yıldır bu topraklarda, 
bölünme ve irtica toplumu terbiye etmek 
için kullanılan, neticesi de alınan 2 önem-
li korku oldu. İşte, bazı tarihî hadiselerin 
100’üncü yıldönümlerine yaklaşırken, 
bu korkuları ve bu korkuların bir tehdit 
aracı olarak kullanılmasını artık masaya 
yatırmak, bu korkuların üzerine artık 

cesaretle gitmek zorundayız. Bunu sadece 
100 yıl önceki belli hadiseler için söyle-
miyorum; 100 yıl ve öncesinden bugüne 
gelen, belirsizliğini koruyan, resmî tarih 
şablonu içinde hapsolan ve sürekli istis-
mar aracı olarak kullanılan her hadisenin 
artık tüm boyutlarıyla açığa çıkması en 
büyük arzumuzdur. İttihat ve Terakki 
Fırkası, 31 Mart Vakası, Balkanlar’daki, 
Hicaz’daki, Doğu Anadolu’daki isyanlar, 
1915 olayları… Sağlıklı şekilde konu-
şulmamış, yazılmamış ve siyasi istismar 
aracı hâline getirilmiş her meseleyi açık 
yüreklilikle konuşalım. En başta, tüm 
bu meseleleri, 100 yılın ardından artık 
siyasetin konusu ve malzemesi olmaktan 
çıkaralım, bilim adamlarına, tarihçilere, 
yani gerçek sahiplerine havale edelim. 
Bakın şu noktanın da altını çiziyorum: 
Tarihle ve tarihin gerçekleriyle yüzleşme, 
sadece bizim, sadece Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin, milletimizin yapacağı 
bir yüzleşme değildir. Bunu sadece bizim 
yapmamız yetmez. 100 yıl öncesine ait 
korkuları, acıları, trajedileri sürekli diri 
tutan, hatta bunları büyüten, bunları, top-
lumlarını şekillendirmek için kullanan 
her millet, her devlet de artık bu yüzleş-
meyi yapsınlar. Açık açık söylüyorum de-
ğerli arkadaşlar: 100 yaşında, 200 yaşında 
korkularla yaşayan hiçbir millet, hiçbir 
devlet reform yapamaz, istikbalini sağlıklı 
şekilde inşa edemez. Geçen hafta, bu kür-
süden bir şey ifade ettim: “77 milyonun 
her bir ferdinin, kendisini bu ülkenin asıl 
sahibi olarak hissetmesini, özgüven için-
de olmasını, başını öne eğmeden, dimdik 
ayakta durmasını gönülden arzu ediyor, 
bunun samimi hayaliyle yaşıyorum.” 12 
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yıldır, milletimize ve devletimize bu öz-
güveni kazandırmanın mücadelesini ve-
riyoruz. Geçen hafta, Önder İmam Hatip 
Liseleri Mezunlar ve Mensuplar Derneği, 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir 
merasim tertip etmişti. Orada da, binlerce 
gence bunu anlattık. Bu ülkenin bir vatan-
daşı, etnik kökeninden dolayı, mezhebin-
den, dilinden, inancından, değerlerinden, 
yaşam tarzından dolayı eğer ayrımcılığa 
uğruyorsa, orada zulüm var demektir. Biz, 
on yıllardır devam eden bu zulmü, bu ay-
rımcılığı sona erdirmenin mücadelesini 
veriyoruz. Ama bununla birlikte, bu ül-
kenin her bir ferdinin de bu ayrımcılığın 
ortadan kalkması için cesur olmasını, 
özgüvenli olmasını bekliyor ve istiyoruz. 
AK Parti olarak, 12 yıldır, çok kararlı şe-
kilde hem bu zulmün hem de korkuların 
üzerine gidiyoruz. Türk müsün? Korkma-
yacaksın… Kürt müsün, Arap, Çerkez, Laz, 
Gürcü, Roman mısın? Artık korkmaya-
caksın… Sünni misin, alevi misin? Artık 
korkmayacaksın… Namaz kıldığın için, 
oruç tuttuğun için, Kur’an okuduğun için, 
çocuğunu Kur’an kursuna gönderdiğin 
için, başörtüsü taktığın için artık çekin-
meyeceksin, artık başını öne eğmeyecek-
sin, artık korkmayacaksın… Annenden 
öğrendiğin dili konuştuğun için mahcup 
olmayacak, korkmayacaksın… Düşünceni 
ifade etmekten, inandığın gibi yaşamak-
tan, yaşam tarzını muhafaza etmekten 
korkmayacaksın, çekinmeyeceksin… Baş-
kasının özgürlük alanını ihlal etmediğin 
sürece, bütün özgürlükleri yaşamaktan 
korkmayacak, çekinmeyeceksin… Çünkü 
77 milyon hepimiz, aynı devletin vatan-
daşları, aynı milletin mensuplarıyız. Aynı 

vatan toprağı üzerinde, aynı bayrağa sa-
hip olarak, aynı devletin sahipleri olarak, 
aynı milletin mensupları olarak, hepimiz 
biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz. Bu 
ortak değerlerimizin altında, herkes fark-
lılıklarını korur, farklılıklarını istediği 
gibi ifade eder, farklılıklarını istediği gibi 
yaşar. Bugün hâlâ, belli konularda korku-
ları olan, daha doğrusu belli konularda 
hâlâ korkutulan vatandaşlarımızın da, bu 
korkularını cesaretle sorgulamalarını isti-
yor ve arzuluyorum.

Arkadaşlar… 

Asırlardır bizi bölünmekle korkutuyorlar. 
“Bölünürüz, parçalanırız, dağılırız” diye-
rek, asırlardır özgürlüklerin önüne set 
çekiliyor. İşte şu 12 yılda, bizi asırlardır 
korkuttukları konularda cesur adımlar 
attık. Ne oldu? Türkiye bölündü mü? 
Diyarbakır’a giderseniz, “Kürt Meselesi 
derseniz Türkiye bölünür” diyorlardı. Ne 
oldu? Türkiye bölündü mü? “Farklı dil ve 
lehçelerde yayına izin verirseniz Türkiye 
bölünür” diyorlardı. Ne oldu? Bu ülke-
de yıllarca anneler, babalar çocuklarına 
istedikleri ismi veremediler. Niye? Bölü-
nürüz dediler. Biz bunu serbest bıraktık. 
Ne oldu? Bölündük mü? Çıkardığımız her 
yasanın, her reformun karşısına, Türkiye 
bölünür diye çıktılar. 12 yıldır yaptığımız 
hangi reform Türkiye’yi böldü, hangi ya-
sal düzenleme Türkiye’nin dağılmasına 
sebep oldu? Bir başka korku aracı da, 
hepiniz yaşadınız, hepimiz yaşadık, irtica 
korkusuydu. 150 yıldır, milletin değer-
lerine sahip çıkmasına, inançlarını yaşa-
masına, “İrtica gelir” korkutmasıyla karşı 
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çıktılar. Üniversitelerde başörtüsünü öz-
gür hâle getirdik, irtica mı geldi? Kamuda 
başörtülü çalışma imkanı getirdik, irtica 
mı geldi? İmam hatip liselerinin, Kur’an-ı 
Kerim derslerinin, Siyer-i Nebi dersleri-
nin önünü açtık; irtica mı geldi? On yıllar-
dır horlanan, tahkir edilen, selam verdiği, 
namaz kıldığı, oruç tuttuğu için kibirle 
aşağılanan insanımıza özgürlük ve özgü-
ven temin ettik; irtica mı geldi?

Arkadaşlar… 

Yaptığımız reformlar ne Türkiye’yi böldü 
ne de Türkiye’yi geri götürdü. Tam tersi-
ne, Türkiye daha bir oldu, daha bir kardeş 
oldu, bütün oldu; özgürlüklerle, demok-
rasiyle, Türkiye her alanda çok daha ileri 
seviyeleri yakaladı. Ne diyorlardı? “Uzay 
çağında başörtüsü mü takılır” diyorlardı. 
İşte şu anda başörtüsü serbest; Türkiye de 
uzay çağını uzaktan izlemiyor, uzay çağını 
artık yaşıyor. Ardı ardına uzaya uydular 
gönderiyoruz ve görüyoruz ki, başörtüsü 
o uyduların kuyruğuna takılmıyormuş. 
Şu 12 yıl içinde, korkuların, endişelerin, 
çekincelerin ne kadar yersiz, ne kadar 
asılsız olduğunu gördük. Asırlardır bizi 
korkuttukları meselelerin çözümünün 
aslında ne kadar basit olduğunu, ne kadar 
kolay olduğunu gördük. Arkadaşlar bu-
gün bir kez daha ifade edeceğim: Biz, kor-
kularıyla yaşayan, korkularını yaşatan ve 
sürekli çoğaltan bir millet olamayız. 100 
yıl öncesine ait korkuların, bugün hâlâ, 
toplumu ve siyaseti şekillendirmek için is-
tismar edilmesine biz müsaade edemeyiz. 
En az 200 yıldır, bölünürüz, parçalanırız, 
dağılırız, geriye gideriz korkutmalarıyla, 

Türkiye’de siyaset ve toplum baskı altına 
alınmak istendi. Korkan bir millet, gele-
ceği inşa edemez. Korkan bir devlet, dün-
yada iddia sahibi olamaz. Korkularıyla 
yaşayan toplumlar reform yapamaz. 100 
yıl, 200 yıl öncesinin korkularını hafıza-
larından ve ruhlarından söküp atamayan-
lar, küresel denklemde kendilerine yer 
bulamaz. Hep hatırlattım, tekrar hatırlatı-
yorum: Bizim İstiklal Marşımızın millete 
ilk talimatı, “Korkma” talimatıdır…
Korkma!

Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak.

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak,

O benimdir, o benim milletimindir ancak…

İşte biz, 12 yıldır korkmuyoruz. Bu aziz 
milletin, korku içinde yaşamasının hiçbir 
nedeni olmadığını da her fırsatta vurgu-
luyoruz. Biz, geçmişin ağırlıklarından, 
prangalarından, zincirlerinden cesaretle 
kurtuluyoruz. Geçmişin korkularını tek 
tek söküp atıyor, Türkiye’nin önündeki 
korku duvarlarını yıkıyoruz. Allah’a ham-
dolsun, bizim kadim tarihimizde, uta-
nacağımız, korkacağımız, yüzleşmekten 
çekineceğimiz hiçbir hadise bulunmuyor. 
Her hadiseyle yüzleştik ve yüzleşiriz. İşte 
Dersim hadisesiyle yüzleştik. Faili meç-
hullerle yüzleştik. Diyarbakır Cezaevi’yle 
yüzleştik. Sivas, Çorum, Kahramanmaraş, 
Gazi Mahallesi olaylarıyla yüzleştik. Kor-
kularla yüzleştik, yasaklarla yüzleştik. 
Bir siyasetçi olarak biz, üzerimize düşeni 
yaptık, yapmaya çalıştık. Karanlık her ha-
disenin aydınlatılması için cesaretlendiri-
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ci, yüreklendirici olduk. Yazılamayanların 
yazılmasını, konuşulamayanların konu-
şulmasını temin ettik. Her seferinde, kor-
kuların yersiz olduğunu, asılsız olduğunu 
hem milletimize, hem dünyaya gösterdik. 
Tekrar ediyorum: Biz korkmayacağız. Biz, 
tarihi farklı yazanlardan, tarihi çarpıtan-
lardan, tarihinden utananlardan ve kor-
kanlardan olmadık ve olmayacağız. Ta-
rihinde ne yaşanmış olursa olsun, hiçbir 
millet, tarihinin esiri olamaz. Tarihinin 
esiri olan milletler, geleceğin tarihini ken-
dileri yazamaz, kendileri yapamaz.

Bakın arkadaşlar… 

1914-1922 arasında, dedelerimiz, onlarca 
devletle savaş yaptılar. Rusya, İngiltere, 
Fransa, Yunanistan, İtalya ile savaştı, he-
men bütün Arap coğrafyasında mücadele 
verdi. Gazi Mustafa Kemal, hemen, 29 
Ekim 1923’ten itibaren, tüm bu devletler-
le yeni bir sayfa açtı. Gazi Mustafa Kemal, 
Osmanlı Ordusu’nun bir zabiti olarak ne-
redeyse tüm cepheleri görmüştü, yaşanan 
acılara şahit olmuştu ama kin gütmedi, 
küsmedi, uluslararası ilişkileri intikam 
duygusunun üzerine tesis etmedi. Açık 
söylüyorum: 100 yıl öncenin kinine ta-
kılıp kalsak, bugün bölgemizdeki hemen 
hiçbir ülkeyle iyi ilişkilerimiz olamaz. 
Esasen, fertlerin, devletlerin ve milletle-
rin psikolojisi, asırlık acıların üzerine de 
bina edilemez. Asırlık acılar her gün diri 
tutuluyor, her gün büyütülüyor ya da asır-
lık acılarla yüzleşmekten korkuluyorsa, 
bu, devletler ve milletler adına sağlıklı bir 
ruh hâli olamaz. 12 yıldır şunu açık açık 
söylüyoruz: Tarihimizle yüzleşmeye ha-

zırız. Hafızalardaki korkuları gidermeye 
hazırız. Bunu başaracak olan, siyasetçiler-
den önce bilim insanlarıdır. Biz, arşivleri-
mizi açmaya da hazırız. Diyoruz ki: hıçkı-
rıkları durduralım, gözyaşlarını silelim, 
önyargıları bir kenara bırakalım, taraftar 
gözlüğüyle değil, objektif biçimde tarihi 
gerçekleri ortaya çıkaralım. Birbirimize 
karşı, korkuları, kini, nefreti çoğaltmayı 
bırakalım, birbirimizin acısını anlamaya 
çalışalım. Biz Türkiye olarak buna hazırız. 
Bizim korkumuz yok. Büyük devletlerin, 
büyük milletlerin korkusu olmaz; bizim 
de korkumuz yok. Çok büyük acılar çek-
miş bir millet olarak, yeryüzündeki her 
milletin, her ferdin acılarını anlarız, acı 
çekenlerin hissiyatını çok iyi biliriz. Biz 
tarihi aydınlatmaya hazırız. Biz, ortak 
acılarımızı paylaşmaya ve anlamaya 
hazırız. Korkmadan, çekinmeden, sıkılı 
yumruklarla değil, tokalaşarak konuşma-
ya hazırız. Büyük bir devlet, büyük bir 
millet olarak, tarihinden ve istikbalinden 
korkmayan bir ülke olarak, 1 asır önceki 
hadiselerin aydınlatılmasını isterken, 
acıları paylaşırken, karşı taraftan da bunu 
görmeyi arzuluyoruz. Umut ediyorum ki, 
gerek Ermenistan Devleti, gerek ermeni 
diasporası, bizim bu yürekli adımımızı 
görür. Aynı yürekli, aynı cesur tavrı onlar-
dan da bekliyoruz. Biz geçmişin acı hatıra-
ları, geçmişin acıları üzerine değil, umut 
üzerine, barış, dostluk, dayanışma üze-
rine bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu 
yolda bizimle yürüyen herkesle yürürüz. 
Bir kez daha, 99 yıl önceki hadiselerde 
hayatını kaybeden tüm Osmanlı vatandaş-
larına taziyelerimizi ifade ediyor, Rabbim 
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bize ve hiç bir millete yeni acılar yaşatma-
sın diye dua ediyorum.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım,

24 Nisan’da yayınladığımız mesajın ar-
dından, MHP ve CHP’nin derhâl istismar 
siyasetine başladıklarını gördük. Açıkçası 
buna hiç şaşırmadık. Zira, Türkiye’nin 
asırlık korkularını istismar konusu yap-
mak, CHP ve MHP için her zaman siyaset-
lerinin merkezinde olmuştur. Savunduk-
ları konulara bakın. AK Parti karşısında, 
ya da geçmişteki reformlar karşısındaki 
tutumlarına bakın. Bu iki partinin her 
zaman korkulardan, tehditlerden ve acı-
lardan beslendiğini göreceksiniz. Cum-
huriyet Halk Partisi, hiçbir plan, hiçbir 
proje ortaya koymadan, hiçbir eser ortaya 
koymadan, bütün siyasi hayatını sadece 
bölünme ve irtica korkusu pompalayarak 
idame ettirdi. 1 asır, hatta 2 asır öncesin-
den kalan korkuları yaşatmak, bunları 
istismar malzemesi olarak kullanmak, 
CHP’nin değişmez siyaseti olarak kaldı. 
CHP, kendi kanlı tarihiyle, kendi yasakçı, 
inkârcı tarihiyle hiçbir zaman yüzleşme 
cesareti gösteremedi. 1950’den bugüne 
kadar, her reform girişiminin karşısına, 
CHP’nin “Bölünüyoruz” ya da “İrtica var” 
propagandasıyla karşı durduğunu görür-
sünüz. MHP’nin de, özellikle bu yönetim 
altında, tarihî ve güncel acılardan beslen-
meyi bir siyaset tarzı olarak benimsediği 
aşikârdır. Dikkat edin: MHP, her şehit ce-
nazesini, Doğu ve Güneydoğu’da akan her 
damla kanı istismar etmek istemiş ama 
hiçbir zaman çözümün bir parçası olma-
ya yanaşmamıştır. Tarihimizdeki önemli 

hadiselerin 100’üncü yıldönümlerini ya-
şarken, yeni bir muhalefet ihtiyacının bu 
noktada da önemli olduğu açıktır. 21’inci 
yüzyılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümüne adım adım yakla-
şırken, böyle bir muhalefet anlayışıyla yü-
rümek, takdir edersiniz ki bizim de işimi-
zi zorlaştırıyor. Düşünebiliyor musunuz 
değerli kardeşlerim?.. Bizim önümüzde 
2023 hedefleri var; hatta 2053 var, 2071 
var… Ama buna karşılık, CHP’nin 31 Mart 
Vakası’nda, Dersim’de, 27 Mayıs’ta takılıp 
kaldığını, oradan bugüne gelemediğini 
görüyoruz. MHP’nin, bir statüko partisi 
olmaktan kurtulamadığını, terörsüz bir 
Türkiye, 77 milyonuyla kardeş bir Türki-
ye hedefine ısınamadığını görüyoruz. Öte 
yandan BDP’nin, yakın tarihteki acıları 
aşamadığını, bu acıları istismar etmek-
ten, siyaset yapmaya fırsat bulamadığını 
görüyoruz.

Arkadaşlar…

30 Mart’a en zor şartlarda giren parti bi-
ziz. 30 Mart’tan tartışmasız bir başarıyla, 
yüzde 45.5 oy oranıyla çıkan parti biziz. 
30 Mart’ta tüm Türkiye’yi kucaklayan par-
ti yine biziz. Ama, 30 Mart’a kadar olduğu 
gibi, 30 Mart’tan sonra da çalışan, üreten, 
plan, proje hazırlayan, eser vücuda geti-
ren parti yine biziz. Hani, dışarıdan bak-
salar, AK Parti’nin bu kadar gayretle çalış-
masını görseler, zannederler ki seçimi AK 
Parti kaybetti, CHP, MHP, BDP kazandı. O 
kadar rahatlar, o kadar kaygısızlar. Sanki 
12 yılda 8 seçimi biz değil de, onlar ka-
zandılar. Muhalefetin bu rehavetini, bu 
kaygısızlığını anlamak mümkün değil. 
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Ancak şunu hatırlatmak isterim: İstismar 
ve korku siyaseti, bir yere kadar bu par-
tileri idare edebilir. Yeni Türkiye, 2023’e 
ilerleyen Türkiye, böyle bir muhalefet an-
layışını inanıyorum ki kabullenmeyecek 
ve değiştirecektir. Biz bunlara aldanma-
yacağız. Muhalefete bakıp, rehavet içinde 
asla olmayacağız. Hiç kuşkusuz, böyle 
rehavet içinde bir muhalefet oldukça, AK 
Parti her seçimde kazanacaktır ama bizim 
için kazanmak yetmez. Biz, oy oranımızı 
daha da artırmak, ülkemize, milletimize 
daha çok eser bırakmak için çalışmaya, 
çok çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Kardeş ülke Mısır’da, 3 Temmuz’da, se-
çilmiş Hükümete karşı yapılan darbenin 
ardından, haklarını arayan insanların tu-
tuklanmasını ve idamla yargılanmalarını 
büyük bir kaygıyla takip ediyoruz. 529 
kişi hakkında mahkeme idam kararı ver-
mişti. Bunların 492’si müebbet hapse çev-
rildi, ama 37’sinin idam kararı onaylandı. 
Maalesef, bu kararların ardından, yeni 
683 kişi hakkında da idam kararı alındı. 
Dünyanın ilgisizliği, hatta Mısır ’daki 
darbeyi susarak onaylaması, ne yazık ki 
bu pervasızca kararlarda teşvik edici rol 
oynadı. Hatırlarsanız, Tahrir’de Hükümet 
karşıtı gösteriler başladığında, Batılı ülke-
ler bunu bir özgürlük hareketi olarak de-
ğerlendirdiler ve teşvik ettiler. Orada da, 
malum sosyal medya, güya özgürlük adı-
na önemli vazifeler gördü. Ancak, askerî 
darbenin ardından, katliamlar başlayınca, 
idamlar başlayınca, hem Batılı ülkele-

rin, hem de özgürlük savaşçısı o sosyal 
medya hesaplarının sustuğunu, sırtlarını 
acılara döndüklerini gördük. Ukrayna’da, 
gençleri sokağa dökmek için özgürlük adı 
altında kullanılan sosyal medyanın, çıkan 
sonuç karşısında oraya karşı da sessiz ve 
tepkisiz olduğunu görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, müdahale sonrasında kurulan, 
silahların gölgesindeki mahkemeler 
nedeniyle büyük acılar yaşadı. 1960’ta, 
olağanüstü mahkemeler Başbakan ve 2 
Bakanını idama gönderdiler. 1980’de, 
gençler, hem de yaşları büyütülmek su-
retiyle, denge oluşturmak adına bir sağ-
dan, bir soldan alınıp idam edildiler. 28 
Şubat mahkemelerinin, gücün gölgesinde 
verdiği kararlar bugün dahi devam eden 
acılara neden oldu. Mısır’ın, Türkiye’de-
ki darbe mahkemelerinden ders alması 
çağrısını geçmişte de yapmıştık. 27 Mayıs 
darbesinin üzerinden 54 yıl geçmiş ol-
masına rağmen, yaşanan acı unutulmadı. 
Merhum Menderes halkın gönlünde bir 
demokrasi kahramanı olurken, siyasi 
çizgisi millet tarafından 54 yıl boyunca 
muhafaza edildi. Bugün 27 Mayıs’ı yapan-
ları hiç kimse hatırlamıyor. İsimleri artık 
hafızalardan tek tek siliniyor. Yassıada 
Mahkemelerinin savcılarını, hakimlerini 
hemen hiç kimse hatırlamıyor. Milletin 
hafızası, iyileri, mazlumları, mağdurları, 
kendisine hizmet edenleri unutmazken, 
zalimleri anında unutuyor. 27 Mayıs son-
rasında, siyasetin üzerinde tesis edilen 
kurumlar ve mahkemeler de, üzerlerin-
de merhum Menderes ve 2 Bakanının 
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kanı olduğu hâlde, bugün dahi millete 
düşmanlık yapmaya devam ediyorlar. 
Milletim onları da çok iyi biliyor, çok iyi 
tanıyor. Mısır’ın, Türkiye’nin yaşadığı bu 
süreçten ders alması en büyük arzumuz 
ve beklentimiz. Bundan 10 yıl sonra, Mı-
sır’daki darbecileri hiç kimse hatırlama-
yacak, hatırlayanlar da hayırla yâd etme-
yecekler. Bugün ezilmeye, sindirilmeye, 
yok edilmeye çalışılan siyasi fikirler ve 
hareketler de, inanıyorum ki er ya da geç 
Mısır halkı tarafından daha fazla kucakla-
nacak. Mısır’da Hak, er ya da geç mutlaka 
tecelli edecektir.

Hatırlayın değerli arkadaşlarım…

Firavun, kendisini öldürecekleri korku-
suyla bütün erkek çocuklarını katletmişti 
ama Allah, Hazreti Musa’yı göndererek 
zalimden hesap sormuştu. Mısırlı kardeş-
lerim ümitsiz olmasınlar. Sabretsinler, 
inşallah, sabreden Mısır ’da da zafere 
ulaşacaktır. Bir kez daha tüm Mısır halkı-
na, oradaki kardeşlerimize, mazlumlara 
selamlarımızı gönderiyorum. Bizi, Mısır 
meselesinden, Suriye meselesinden, Fi-
listin meselesinden uzak tutmaya yönelik 
içerideki ve dışarıdaki tüm girişimler tek 
tek akamete uğruyor. Gezi olaylarında, 
17 ve 25 Aralık sürecinde, bizi meşgul 
etmek suretiyle, bölgesel meselelerden de 
uzak tutmaya çalıştılar. Allah’a Hamdol-
sun, 30 Mart’ta milletimiz, aktif, barışçı, 
mazlumların ve Hakk’ın yanında duran 
dış politikamıza da sahip çıktı. Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteğiyle, her za-
man Hakk’ı savunmaya, her zaman maz-
lumun yanında durmayı sürdüreceğiz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Meclis çalışmalarınızda sizlere başarılar 
temenni ediyorum. Grup toplantımıza ka-
tılan misafirlerimize de teşekkür ediyor, 
yeniden buluşmak, yeniden muhabbet 
etmek umuduyla, her birinizi Allah’a 
emanet ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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AK Parti 22. Istişare Toplantısı 
Açılış Konuşması 

Ankara | 10 Mayıs 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti 
Teşkilatı’nın değerli mensupları, çok 
değerli kardeşlerim, bizleri ekranları ba-
şında izleyen aziz vatandaşlarım, hanıme-
fendiler, beyefendiler... 

AK Parti 22’nci İstişare Toplantısı’nın 
açılışında sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 22’inci İstişare Toplantımızın 

ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum. Geçmişte Antalya ve Ankara 
Kızılcahamam’da yaptığımız Geleneksel İs-
tişare Toplantılarımızın 22’ncisini, son de-
rece anlamlı bir tercihle, Afyonkarahisar’da 
gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar, tarih 
boyunca “Anadolu’nun kilidi” olarak tarif 
edildi. Afyonkarahisar’da tutunmayı ba-
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şarabilenler, Anadolu’nun hâkimi oldular. 
1922’de, işgal kuvvetleri Afyonkarahisar’a 
geldiler ve Anadolu’ya hâkim olabilmek 
amacıyla yığınaklarını burada yaptılar. 
Afyonkarahisar’ın Anadolu’nun Kilidi 
olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadaşları, 26 Ağustos sabahı Başkuman-
danlık Meydan Savaşı’nı başlattılar, 30 
Ağustos’ta Büyük Zaferi elde ettiler ve Af-
yonkarahisar, Kurtuluş’un ve Kuruluş’un 
şehri konumuna yükseldi. Bu vesileyle, 
Afyonkarahisar’da şehitliklerimizde met-
fun kahramanlarımızı; Kurtuluş Savaşı-
mızın tüm şehit ve gazilerini de rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum. Afyonkarahisar’ın, 
yakın tarihimizde, demokrasi mücadele-
mizde de çok ayrı bir yeri var… İlk çok par-
tili seçimlerde, 1946’da, Afyonkarahisar, 
merhum Adnan Menderes ve Demokrat 
Parti’yi bağrına bastı, tüm hilelere, tüm en-
gellemelere rağmen 8 milletvekilinin 8’i de 
Demokrat Parti’den seçildi. 1950 seçimle-
rinde, 9 milletvekilinden 9’u da Demokrat 
Parti’den seçildi. 1954’te Afyonkarahisar 
yine 9’da 9; 1957’de, 10’da 10 yaparak, 
Demokrat Parti’ye en güçlü desteği veren 
şehirlerimizden oldu. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin, AK Parti’nin tarihinde de Af-
yonkarahisar çok ayrı bir yerde duruyor. 
AK Parti’nin kuruluş hazırlıklarını, bu-
rada, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdik. 
2001 yılında tüzüğümüzü, parti programı-
mızı burada hazırladık. Anadolu’nun kilidi 
olan, Büyük Zafer’in şehri olan, merhum 
Menderes ve Demokrat Parti’ye sahip çıkan 
Afyonkarahisar, AK Parti’nin de tohum-
larının atıldığı, uzun ince yürüyüşünün 
tasarımlarının yapıldığı şehir oldu. 13 yıl 
sonra, bir kez daha Afyonkarahisar’da bu-

luşmamız, asla tesadüf değildir; bilinçli bir 
tercihtir. 2001 yılında, Türkiye’nin sorun-
larına çözüm üretmek, Türkiye’nin dertle-
rine deva olmak gayesiyle, yolculuğumu-
zun startını işte bu şehirde vermiştik. 13 
yıl sonra bir kez daha, önemli bir dönüm 
noktasının arifesinde, Türkiye için çok 
önemli bir seçimin öncesinde, yine Afyon-
karahisar’dayız, yeni kutlu bir başlangıcın, 
kutlu bir dönüşümün istişarelerini burada 
yapıyoruz. 2001’de, Afyonkarahisar’da, bir 
yandan AK Parti’nin kuruluş hazırlıklarını 
yaparken, bir yandan da dualar ediyor, bu 
kutlu başlangıcın ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorduk. “Niyet hayr, akıbet 
de inşallah hayrolsun” diyorduk… Allah’a 
hamdolsun, Rabbime sonsuz şükürler 
olsun; Afyonkarahisar’da dualarla başlat-
tığımız o süreç, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, hatta sınırlarımızı 
aşarak bölgemiz için, dünya için, özel-
likle de dünyanın tüm mazlumları için 
hayırlı bir süreç oldu. İşte bugün, önemli 
bir kararın, hayati bir dönüm noktasının 
ve yine kutlu bir başlangıcın arifesinde, 
yine Afyonkarahisar’da dualar ediyor, 
istişarelerimizin, vatanımız, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırla neticelenmesi-
ni Allah’tan niyaz ediyoruz. Bir kez daha, 
“Niyet hayr, inşallah, akıbet de hayrolsun” 
diyoruz… Bir kez daha, Rabbim yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin, Allah yar ve yardımcı-
mız olsun diyorum.

Değerli arkadaşlarım... 

Bu geniş katılımlı İstişare Toplantımız 
vesilesiyle, partimizin ve teşkilatımızın 
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her kademesindeki arkadaşlarıma, 30 
Mart seçimlerinde elde edilen büyük ba-
şarıdan dolayı şahsım, ülkem ve milletim 
adına tekraren şükranlarımı ifade ediyo-
rum. Demokrasi tarihimizin gerçekten 
en zorlu seçimlerinden birini yaşadık ve 
tüm zorluklara rağmen seçimden zaferle 
çıkmayı başardık. Burada şu noktaya, 
hem sizlerin, hem de ekranları başında 
bizleri dinleyen aziz vatandaşlarımın 
özellikle dikkatlerini çekiyorum. 17 ve 25 
Aralık tarihlerinde yapılan operasyonlar, 
Türkiye’ye bugünkünden çok farklı bir 
istikamet çizmeyi hedef liyordu. Bakın, 
üzerinden zaman geçtikçe, bazı çarpıcı 
gerçeklerin ortaya çıktığını; Türkiye’nin 
17 ve 25 Aralık operasyonlarında ne bü-
yük bir tehdide maruz kaldığını, ne büyük 
bir badireyi atlattığını inşallah hepimiz 
göreceğiz ve tarih bunları tek tek kay-
dedecek. Eğer, bu operasyonlar başarıya 
ulaşsaydı, inanın şu anda, bizzat şahsım, 
Bakan arkadaşlarım, çalışma arkadaşla-
rım, partimizin yöneticileri, mensupları 
hatta gazeteciler, iş adamları Yassıada 
benzeri mahkemelerde yargılanıyor ola-
caktık. Bütün planlar buna göre yapıl-
mıştı. Senaryo, bu doğrultuda yazılmıştı. 
Şahsımın, “dönemin başbakanı” olarak 
anıldığı iddianameler dahi hazırlanmıştı. 
Seçilmiş Hükümet bir yargı darbesiy-
le görevden uzaklaştırılacak; CHP’nin, 
MHP’nin, AK Parti’ye sızmış tuzlukların 
katılımıyla yeni bir Koalisyon Hükümeti 
kurulacaktı. MHP’nin, merhum Alparslan 
Türkeş’in kemiklerini sızlatacak biçimde, 
millet ve milliyet mef kûresini ayaklar 
altına alarak, hainlere vagon olması, işte 
böyle bir beklentinin neticesiydi. Aramıza 

sızmış tuzlukların en zor zamanda çekip 
gitmeleri işte böyle bir ikbal beklentisinin 
sonucuydu. Hamdolsun Rabbim bunlara 
fırsat tanımadı. Millet, bu apaçık darbe 
girişimine imkân vermedi.

Bakınız değerli arkadaşlarım…

Merhum Menderes, 27 Mayıs 1960 saba-
hı, Eskişehir’den otomobille yola çıkmış, 
maalesef yolda derdest edilmişti. Gece 
kendisine Afyonkarahisar’a gitmesi öne-
risinde bulunmuşlardı, ama o kabul etme-
mişti. Derler ki, eğer merhum Menderes 
o gün Afyonkarahisar’a gelseydi, Afyon-
lular Menderes’e sahip çıkar, Menderes’i 
darbecilere teslim etmezlerdi. Evet… 27 
Mayıs’ta, darbecilerin gözlerini ne kadar 
kan bürüdüğünü göremeyen, tahmin ede-
meyen aziz millet, bu sefer aynı hataya 
düşmedi, Hükümetine, partisine sımsıkı 
sahip çıktı, iradesine sahip çıktı, partisini 
darbe heveslilerine teslim etmedi.

Kardeşlerim…

27 Mayıs darbesi olduğunda, hemen he-
pimiz çocuk yaşlarımızdaydık, o günleri 
çok hatırlamıyoruz. Ama şahsım dahil 
bir çoğumuz, 12 Eylül ve 28 Şubat’ı tüm 
sıcaklığıyla yaşadık. Bizler, darbenin ne 
olduğunu biliyoruz. Demokrasiye yönelik 
müdahalelerin, ülkeye ne ağır bedeller 
ödettiğini, millete ne büyük acılar yaşattı-
ğını bizler biliyoruz. Ama bugün burada, 
Türkiye’nin tüm gençlerine, 17 ve 25 Ara-
lık operasyonlarının aslında ne olduğunu, 
eğer başarılı olsaydı nelere yol açacağını 
özellikle anlatmak istiyorum. AK Partili 
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olsun ya da olmasın, AK Parti’ye oy vermiş 
olsun ya da olmasın, Türkiye genelindeki 
tüm gençlerimizin buraya dikkatlerini çe-
kiyorum. Lütfen, açsınlar, sağlam kaynak-
lardan 27 Mayıs müdahalesini okusunlar. 
Açsınlar, 12 Eylül müdahalesini, öncesini 
ve sonrasını sağlam kaynaklardan araş-
tırsınlar. 28 Şubat’ı annelerinden, ba-
balarından, yakınlarından dinlesinler. 
Gençlerimiz eğer yaşanan önceki darbe-
leri araştırırlarsa, Türkiye’nin 17 ve 25 
Aralık’ta nasıl bir uçurumun kenarından 
döndüğünü de göreceklerdir.

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim…

Bu darbeci zihniyet o kadar tembel, o 
kadar uyuşuktur ki, darbe planlarken 
dahi yenilik yapma zahmetine girişmez. 
27 Mayıs’ın darbe planları neyse, gidin 
araştırın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın, diğer 
darbe girişimlerinin, 17 ve 25 Aralık 
darbe girişiminin planları da birebir, tı-
patıp aynıdır. Darbelerde sadece asker rol 
oynamaz. İnanın, yaşadığımız her darbe 
ve darbe girişiminde silahlı güçlerin rolü 
asgari düzeyde kalmıştır. Demokrasimize 
yönelik müdahaleleri, silahlı güçlerden 
daha ziyade, bazı hukukçular yapmıştır. 
Bazı medya kuruluşları, bazı sermaye çev-
releri bugüne kadarki her müdahalede ve 
müdahale girişiminde baş rol oynamışlar-
dır. Sokağa dökülen, tahrik edilen, hatta 
eline silah verilen gençler hemen her 
müdahalede piyon olarak kullanılmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi her darbe girişi-
minde perde arkasında darbe mimarlığı 
görevini üstlenmiştir. Uluslararası ma-
lum çevreler, ajanları vasıtasıyla, maşalar 

vasıtasıyla, iplerini ellerinde tuttukları 
kuklalar vasıtasıyla demokrasiye yönelik 
müdahaleye destek vermişlerdir.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim…

Önceki hafta, CHP Genel Müdürü Grup 
Toplantısı’nda bir ismi, şimdi hayatta ol-
mayan bir Anayasa profesörünün ismini 
andı: Hüseyin Nail Kubalı. CHP Genel 
Müdürü’nün tarihten böyle bir ismi örnek 
vermesi, bu isme sahip çıkması, aslında 
çok acı bir itiraftır. Bu itiraf, 17 ve 25 Ara-
lık operasyonlarının, 27 Mayıs benzeri 
bir darbe girişimi olduğunun da itirafıdır. 
27 Mayıs 1960 müdahalesi öncesinde, 
belli medya kuruluşları, köşe yazarları, 
gazeteciler, sermaye çevreleri, belli der-
nekler, özellikle de hukuk camiası, darbe 
ortamının oluşması, darbe gerekçelerinin 
olgunlaşması için gerçekten çok çirkin ey-
lemlerin içine girdiler. Tıpkı bize yapıldı-
ğı gibi, 54 yıl önce Demokrat Parti’ye karşı 
şiddet, vandalizm, hukuksuzluk, yalan, 
iftira başta olmak üzere her türlü eylem 
devreye alındı. CHP Genel Müdürü’nün 
bahsettiği isim, Hüseyin Nail Kubalı, 
İstanbul Üniversitesi’nde Anayasa profe-
sörü olarak, 27 Mayıs darbesinin hukuki 
zemininin oluşması için gayret sarf etti, 
merhum Menderes’e karşı 8 saat tanıklık 
yaptı ve 1960 Anayasası’nı hazırlayan eki-
bin içinde yer aldı. Bu şahıs, hem 27 Ma-
yıs öncesinde, hem 27 Mayıs sonrasında, 
bir hukuk adamına yakışmayacak şekilde, 
demokrasinin askıya alınması, siyasetin 
çiğnenmesi, halkın seçtiği Başbakan’ın 
idam edilmesi için rolünü iyi oynadı, 
vazifesini gayet iyi yaptı. Bu zattan, yani 
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Hüseyin Nail KUBALI’dan üniversite 
yıllarında ders almış olan, Anayasa Ko-
misyonu Başkanımız Sayın Burhan Kuzu 
da bir hatırasını nakletti. CHP Genel 
Başkanı’nın öve öve bitiremediği bu zat, 
Burhan Hocamıza, merhum Menderes ve 
2 Bakanını kastederek, “Çocuk, biz onları 
katlettik” itirafında bulunuyor. Evet… 
CHP Genel Müdürü’nün övgüyle söz etti-
ği, örnek bir hukuk insanı olarak gösterdi-
ği zat hem demokrasinin hem de merhum 
Menderes ve 2 Bakanının katillerinden 
olan, bunu da itiraf etmiş olan bir zattır. 
Daha Yassıada’da mahkemeler devam 
ederken, İmralı’da darağaçları kurulu-
yordu. Yassıada mahkemeleri tiyatrodan 
başka bir şey değildi. Hüküm verilmişti, 
karar belliydi, hatta Celal Bayar’ı idam 
edebilmek için yasa değiştirilmiş, 65 yaş 
üstünde olanların da idam edilebileceği 
hükmü getirilmişti. Hukuk, adalet olmak-
tan çıkarılmış, cinayetin aracı yapılmıştı. 
Anayasa profesörleri, hukuk hocaları, 
hatta hâkimler, savcılar, yüksek mahkeme 
üyeleri, hem 27 Mayıs darbesinin oluşu-
munu hazırlamış, hem de milletin seçtiği 
Hükümeti tiyatrovari bir mahkemede yar-
gılayıp, Başbakanı idam etmişlerdi. Bakın 
şu noktanın altını özellikle çiziyorum: 27 
Mayıs hukukunun en önemli vazifelerin-
den biri, dönemin Hükümetini itibarsız 
hâle getirmekti. “Bebek davası” dediler… 
“Köpek davası” dediler… “Cımbız davası” 
dediler… Merhum Menderes’i hırsızlıkla, 
yolsuzlukla itham ettiler. Kendisiyle ilgili 
son derece mahrem sırları ifşa ettiler, çok 
ağır iftiralar attılar. O hâkimler, o savcılar, 
mahkeme salonunda Menderes’in kasa-
sından çıktı diyerek iç çamaşırları salla-

yacak kadar alçaldılar, hukukun izzetini, 
şerefini ayaklar altına aldılar. Geçmişte 
yaşadığımız 3 darbede, bütün sorumluluk 
darbeyi yapan subaylara yüklenirken, işte 
bu hukukçular, bu hukuk sistemi, işte bu-
gün bile devam eden bu zihniyet hiç sor-
gulanmadı. 27 Mayıs’ın, hukuku ayaklar 
altına alan o sözde hukukçularına bakın, 
sonradan hepsinin terfi ettirildiğini, on 
yıllar boyunca sözüm ona mahkemeler-
de adalet dağıttıklarını görürsünüz. 27 
Mayıs’ın kurduğu, Anayasa’ya yerleştirdi-
ği yüksek mahkemelerin on yıllar boyun-
ca siyasetin ve demokrasinin üzerinde 
sallandığını görürsünüz. 27 Mayıs’taki 
hukuk zihniyetinin, hukukun yüzkarası 
olan o çarpık zihniyetin on yıllar boyun-
ca yaşadığını, pusuda beklediğini, fırsat 
kolladığını görürsünüz. İşte biz, 17 ve 
25 Aralık’ta bu hukuk zihniyetinin pusu-
dan çıkışına şahit olduk. Yargı içinde, 27 
Mayıs’ın ruhunu ve misyonunu taşıyan 
bir zihniyet, merhum Menderes’e yap-
tığını bize de yapmak, siyasetin alanını 
daraltmak, partimizi ve Hükümetimizi 
itibarsızlaştırmak istedi. Yargı içindeki bu 
zihniyetin paralel maskesi takıyor olma-
sı, 27 Mayıs ruhunu taşımıyor anlamına 
gelmez. Bu paralel örgütün geçmişine 
bakın. 12 Eylül’ün darbeci generallerine 
methiyeler düzdüğünü, 28 Şubat’ın dar-
becilerine payanda olduğunu görürsünüz. 
Pensilvanya’daki zat, 12 Eylül’ün darbeci 
generallerinin “Hızır gibi yetiştiğini, cen-
netlik olduğunu” söylüyordu. 28 Şubat’ta, 
dönemin Hükümetine “Beceremediniz, 
artık bırakın” diyor; darbecilere ödül 
dağıtıyordu. İşte 17 ve 25 Aralık darbe 
girişiminde de bu Pensilvanya’daki zat ve 
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örgütü darbeyi uzaktan izlemek, darbeye 
uzaktan methiyeler düzmek yerine, bizzat 
darbenin aracı oldular, bizzat bu girişi-
min maşası oldular. Hani, “teknik nakavt” 
diyor ya, “Hâkim de, avukat da kiralaya-
caksın” diyor ya… İşte o kiraladığı, adeta 
haşhaşla uyuşturur gibi uyuşturduğu 
elemanlarıyla tarihin en çirkin, en ahlak 
dışı, edep dışı darbe girişiminde bu örgüt 
taşeron oldu. Apaçık bir darbe girişimi 
olmasına rağmen, yolsuzluk iddiaları bu 
işin kılıfı, bu işin sosu olmasına rağmen, 
iddiaların da üzerini örtmüyoruz, peşini 
elbette bırakmıyoruz. Biz ak olarak baş-
ladık, Allah’ın izniyle alnımız ak şekilde 
millete ve vatana hizmetkârlığımızı sür-
düreceğiz. Hiçbir iddia cevapsız kalmaya-
cak. Hiçbir süreç sonuçsuz kalmayacak. 
Tertemiz hayat şeridimizin üzerinde hiç-
bir lekeye müsamaha göstermeyeceğiz. 
Pazartesi günü biliyorsunuz, muhalefetin 
gerilim siyasetine rağmen, Meclis’te bir 
Soruşturma Komisyonu kurulmasını sağ-
ladık. Milletimizin tatmin olacağı şekilde 
bu Soruşturma Komisyonu’nu çalıştıra-
cak, ak ile karanın ortaya çıkmasını bizzat 
biz temin edeceğiz. Muhalefetin çirkin 
tavırlarına, hakaretlerine, tahriklerine 
rağmen, sabırla ve tahammülle görüşme-
leri neticelendiren her bir milletvekili ar-
kadaşıma bu vesileyle teşekkür ediyorum. 
Soruşturma Komisyonu’nun, iddiaların 
açıklığa kavuşması yolunda hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Başka bir şeyi daha burada hatırlatmak 
istiyorum. Gençlerimizin burayı özellikle 

dinlemelerini rica ediyorum. 27 Mayıs ve 
12 Eylül öncesinde, darbe gerekçelerinin 
oluşması için kullanılan kesim, maalesef 
gençler oldu. Gençler sokağa döküldüler, 
tahrik edildiler, yönlendirildiler, hatta 
birbirleriyle çatışmaları, polisle, asker-
le çatışmaları temin edildi ve sokaklar 
karıştırıldı. 12 Eylül öncesinde, aynı ka-
ranlık el sağcıya da, solcuya da, Alevi’ye 
de, Sünni’ye de silah veriyordu. Aynı 
karanlık el, gençlerin birbirine kurşun 
sıkmasını sağlıyor, sonra da katliamları 
keyif le izliyordu. Bakın, 30 Mart seçim 
sürecinde, Hürriyet Şehitleri adı verilen 
kurbanlardan bahsettim. Gençlerimiz 
bunu bilsin. Ağaç için, çevre için sokak-
lara çıktığını zanneden gençlerimiz bunu 
bilsin. İktidara, otoriteye karşı mücadele 
verdiğini zanneden gençlerimiz bunu 
bilsin. Özgürlük için sokaklarda gösteri 
yaptığını zanneden gençlerimiz bunu 
lütfen bilsin. Merhum Menderes’in yüz-
lerce genci tutuklattığı, bunları katlettiği, 
kıyma makinelerinde öğüttüğü iddia edi-
liyordu. Bizzat CHP, bizzat İsmet İnönü, 
Meclis çatısı altında bu iğrenç iddiayı dile 
getiriyordu. Bu yalanlarla, bu iftiralarla, 
daha fazla genç sokaklara çıkarılıyor, 
tahrik ediliyordu. İşte en son, 1 Mayıs 
olaylarında da bunu yaptılar. Ankara’da, 
İstanbul’da, CHP milletvekilleri kalabalık-
ları tahrik etmek için kameraların önün-
de her türlü çirkinliğe başvurdular. Yine 
polise hakaret ettiler, yine polise şiddet 
uyguladılar. İstanbul’da bir CHP milletve-
kili çıkmış, eline tutuşturulan mermileri, 
“Polis gerçek mermi kullanıyor” diye med-
yaya gösteriyor. Amaç ne? Polisin gerçek 
mermi kullandığı yalanını söyleyerek, 
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şiddeti tırmandıracak, Allah korusun bel-
ki de ölümlere zemin hazırlayacak. Ama 
o kadar cahil, o kadar bilgisiz ki, elinde 
gösterdiği mermiler patlamamış, kullanıl-
mamış, orada karanlık birileri tarafından 
eline tutuşturulmuş mermiler. İşte hem 
bu kadar cahil, hem de bu kadar yüzsüz-
ler. 1 Mayıs olaylarını tahrik etmek için 
“Polis gerçek mermi kullanıyor” yalanını 
söylüyor, sonra foyası ortaya çıkıyor, rezil 
oluyor ama zerre kadar yüzü kızarmıyor. 
Çünkü bunların meslekleri, bunların meş-
repleri bu… Tarihleri boyunca hep bu rolü 
oynadılar, hem de hiç değiştirme gereği 
duymadan bu rolü oynadılar. Bugün bize 
atılan iftiraların benzerlerini Menderes’e 
atıyor, gençleri bu şekilde kandırıyorlar-
dı. “Menderes Kars’ı, Ardahan’ı Ruslara 
sattı” diye iftira attılar. “Celal Bayar’ın 
kasasında 103 milyon var” diye iftira attı-
lar. “Merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu, yabancı ülkelerle yapılan anlaşma-
lardan yüzde 10 komisyon alıyor” diye 
iftira attılar. En çok da, “300 üniversite 
talebesi öldürüldü, kıyma makinelerin-
den geçirildi, hayvan yemi yapıldı” diye 
yalanlar söylediler. 27 Mayıs müdaha-
lesi yapılınca, hem darbecilere hem de 
CHP’ye, kıyma yapıldıkları iddia edilen 
bu gençlerin nerede oldukları soruldu. 
Elbette verecek cevapları yoktu. Yalan 
söylemişlerdi, iftira atmışlardı, gençleri 
sokaklara dökmüşlerdi, arzuladıkları gibi 
darbe için zemin hazırlamışlardı. Yalanla-
rına kılıf uydurmak için, 5 tane Hürriyet 
Şehidi ürettiler. Kimdi bunlar? Bir tanesi 
gösterilerde seken kurşunla ölmüştü. Bir 
tanesi, gösteriler sırasında, tanktan tanka 
atlarken, paletlerin arasında ölmüştü. Bir 

diğeri, 27 Mayıs’a hazırlanırken elindeki 
silahın patlaması sonucu öldü. Bir diğe-
ri, yine darbe esnasında yanlışlıkla ateş 
alan bir silahla öldü. En acısı, müdaha-
leyi kutlamak için sokağa çıkan CHP’li 
bir baba ve 11 yaşındaki çocuğu da aynı 
şekilde açılan ateşle vurularak öldü. İşte 
bu 5 kişiyi, 27 Mayıs’tan sonra günlerce 
reklam ettiler. Uzun gösteriler yaptılar, 
şaşalı törenler düzenlediler, götürdüler, 
Anıtkabir’e defnettiler, sonra da kemikle-
rini çıkarıp ailelere teslim ettiler. O anda 
onlara ölü gençler lazımdı; buldular, kul-
landılar, işleri bitince de torbalar içinde 
kemiklerini ailelere verdiler. Gezi olayla-
rında yaşananları hatırlıyorsunuz değil 
mi? Zamansız göçüp giden gençlerin, 
siyasetçilerin elinde, manşetlerde, sokak-
larda, değişik çevrelerde nasıl istismar 
edildiklerini hatırlıyorsunuz, değil mi? 
17 Aralık sürecinde, bir çocuğun, zerre 
kadar vicdanı olmayan gazete sayfaların-
da, televizyon ekranlarında, siyasetçilerin 
elinde nasıl istismar vasıtası olarak kul-
lanıldığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Se-
naryo aynı senaryo… 27 Mayıs’ta nasıl bir 
senaryo varsa, 17 Aralık sürecinde de aynı 
senaryo vardı. O gün hukuk, bazı hukuk 
adamları tarafından nasıl çiğnendiyse, 17 
Aralık sürecinde de öyle çiğnendi. O gün, 
nasıl manşetler atıldıysa, bu yaşadığımız 
süreçte de aynı manşetler atıldı. O gün 
gençlik nasıl sokağa döküldüyse, bugün 
de gençlik aynı şekilde sokağa döküldü. O 
gün nasıl ölümler vicdansızca, acımasızca 
istismar malzemesi yapıldıysa, inanın bu 
süreçte de talihsiz ölümler aynı şekilde 
istismar malzemesi yapıldı. 27 Mayıs’ın 
5 Hürriyet Şehidi’ni bugün hiç kimse ha-
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tırlamıyor. 12 Eylül öncesinde sırtı sıvaz-
lanıp sokağa gönderilen ve orada ölenler 
bugün hatırlanmıyor. İnanın, biz hatır-
latmasak, 12 Eylül’ün idam ettiği, hem de 
yaşını büyüterek idam ettiği o gençlerin 
ismini dahi kimse hatırlamıyordu. Sokağa 
dökerler, ölmelerini temin ederler, tim-
sah gözyaşlarıyla defnederler, sonra da 
unutur giderler. Geride sadece acılı anne 
babalar kalır. İşte onun için gençlerimiz 
uyanık olsunlar. İşte onun için, gençleri-
miz, asıl niyeti, asıl gayeyi, perdenin ar-
kasındaki o karanlık yüzleri iyi görsünler. 
İşte Mısır’ın durumu ortada, Ukrayna’nın 
durumu ortada. Özgürlük diyerek sokak-
lara dökülen, sosyal medyanın kuralsız ve 
sınırsız tahriklerine maruz kalan gençler 
hem Mısır’da hem Ukrayna’da yüzlerce 
kişinin ölmesine, bu ülkelerin karartıl-
masına sebep oldular. Bakın şunu burada 
açık açık söyleyeceğim: Bu ülkede öyle 
medya kuruluşları var ki, öyle yazarlar 
var ki, öyle sermaye sahipleri, öyle siya-
setçiler var ki, onlar için en iyi genç, ölü 
gençtir. Onlar, gençlerin dirisini değil, 
ölüsünü severler; çünkü ölüm üzerinden 
istismar üretmeyi çok iyi bilirler. 30 yıl 
boyunca, bu ülkede, işte o malum med-
ya, o malum sermaye çevreleri, o malum 
siyasetçiler, ölüm üzerinden rant devşir-
meye çalıştılar. Şehit olan kahraman as-
kerimiz üzerinden, dağda bir hiç uğruna 
ölen gençler üzerinden çıkar sağlamaya 
çalıştılar. Ne zaman ki biz bu ölümleri 
durdurduk, kendilerine başka istismar 
malzemeleri aramaya başladılar. Utan-
madan, sıkılmadan bizi “katil” olmakla, 
bizi “diktatör” olmakla, bizi “özgürlükleri 

kısıtlamakla”, “demokrasi düşmanı” ol-
makla itham ediyorlar.

Sevgili gençler… 

Gidin, 27 Mayıs öncesinin hadiselerine 
bakın, bize ne söyleniyorsa, aynısının 
merhum Menderes ve Hükümetine söy-
lendiğini göreceksiniz. Aynı kelimelerle, 
aynı cümlelerle, aynı köşe yazıları ve aynı 
manşetlerle, merhum Menderes’e nasıl 
taarruz ettilerse, bize de öyle taarruz et-
tiklerini göreceksiniz. İnanın, aradaki 
benzerlik sizleri de şaşırtacak. Bu ülkede 
özgürlüklerin düşmanı her zaman CHP 
olmuştur; ama başkalarını “özgürlük 
düşmanı” diye itham eden de her zaman 
CHP olmuştur. Medyaya en ağır baskıları 
uygulayan CHP olmuş; “Basın özgürlüğü 
yok” iftirasını atan da her zaman CHP ol-
muştur. Bu ülkenin tarihinde tek bir dik-
tatör vardır; o da CHP’nin Millî Şef ’idir. 
Ama aynı CHP merhum Menderes’e de, 
merhum Özal’a da, bize de “diktatör” 
diyecek kadar yüzsüz olmuştur, pişkin 
olmuştur. CHP şu anda, o hiç değişmeyen 
tarihîrolünü oynuyor, hiç değişmeyen va-
zifesini yapıyor. “Özgürlük yok” diyerek, 
“diktatör” diyerek, hem ülkede gerilimi 
tırmandırmak istiyor, hem de Türkiye’yi 
uluslararası platformlarda karalamaya 
çalışıyor. Birtakım uluslararası dernekler 
de, işte bu CHP’nin, CHP yandaşı med-
yanın algı operasyonlarına kanıyor ve 
Türkiye’yi basının özgür olmadığı ülkeler 
sınıfında gösteriyor. Hiç kusura bakma-
sınlar; biz bu algı operasyonlarına boyun 
eğmeyiz, bu karalama kampanyalarına 
pabuç bırakmayız. Türkiye, dünyada, en 
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fazla ulusal gazete ve televizyonun ya-
yın yaptığı ülkelerden biridir. Üstelik bu 
gazete ve televizyonların çok büyük bir 
bölümü her gün manşetlerinden, ekran-
larından özgürce Başbakanı, Bakanları 
eleştirebilen, hatta hakaret edebilen ku-
ruluşlardır. Ülke ismi vermeyeceğim ama 
bu dernekler öyle ülkeleri Türkiye’den öz-
gür gösteriyorlar ki, hadi buyursunlar, o 
ülkenin Başbakanına, Cumhurbaşkanına, 
Kralına, diktatörüne manşetten hakaret 
etsinler de görelim. O ülkelerden bir tek 
köşe yazarı çıksın da, yönetimi eleştirsin 
de görelim. 

Arkadaşlar… 

Almanya’da, Hamburg olaylarını gösteri-
yor diye TRT kablolu yayından çıkarıldı. 
Bir tek eleştiri duydunuz mu? Burada 
yine hatırlatacağım: İngiltere’de, Tele-
kulak skandalına isimleri karıştığı için 
50 gazeteci gözaltına alındı, sorgulandı, 
sahibi o gazeteyi kapattı. Bir tek eleştiri 
duydunuz mu? İngiltere muhalefet partisi 
liderinin, ülke ülke dolaşıp, “İngiltere’de 
basın özgür değil” diye kendi ülkesini şi-
kayet ettiğine şahit oldunuz mu? Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, Avrupa ülkelerin-
de, Rusya’da, Hindistan’da Twitter, You-
Tube, Facebook hukuka uymak, mahkeme 
kararlarını uygulamak zorunda. Bizde 
olduğu gibi bir tane itiraz duydunuz mu? 
Daha önceki gün, İngiltere’de bir Twitter 
hesabının sahibi, öğretmenleri tehdit 
ettiği için, ırkçılık yaptığı için hapis ceza-
sına mahkûm edildi. O ülkelerdeki yüksek 
mahkemelerin, kendi vatandaşlarının hu-
kukunu bir kenara bırakıp, bu şirketlerin 

çıkarını, kârını, imajını koruduklarını hiç 
duydunuz mu? Kimse kusura bakmasın, 
burası bir Muz Cumhuriyeti değil. Biz bu 
ülkenin çıkarlarını, bu ülkenin istiklalini, 
hürriyetini algı operasyonlarına, kara-
lama kampanyalarına peşkeş çekmeyiz, 
buna asla müsaade etmeyiz. AK Parti Hü-
kümetleri olarak, bu ülkede 12 yıl içinde 
tarihînitelikte reformlar gerçekleştirdik. 
Bu reformları sergilenen dirence rağ-
men yaptık. İktidara geldik, sadece 2 ay 
sonra darbe senaryoları hazırlandı. Nice 
tahrikler yapıldı, cinayetler işlendi; parti 
kapatılması, 27 Nisan Bildirisi, şantajlar, 
daha birçok tehditle üzerimize geldiler. 
Bütün saldırılara rağmen, demokrasiden 
taviz vermedik, hukuktan taviz vermedik, 
özgürlük mücadelesinden taviz vermedik.

Arkadaşlar… 

Daha birkaç yıl öncesine kadar, bu ülkede, 
kadınların başörtüsüyle kamuda çalışabi-
lecekleri hayal dahi edilemezdi. İşte bu-
gün çalışıyorlar. Daha birkaç yıl öncesine 
kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
asiller gibi vekillerin de başörtüsü taka-
bilecekleri hayal dahi edilemezdi. İşte 
bugün vekiller de istedikleri gibi Meclis’e 
girip çalışıyor. 12 yıl önce, bu ülkede 
farklı dil ve lehçelerde konuşmak, eğitim 
görmek, özel okullarda eğitim vermek, 24 
saat yayın yapmak, propaganda yapmak 
hayal bile değildi; bunu konuşmaya dahi 
kimse cesaret edemiyordu. Bütün bunları 
mümkün hâle getirdik. Düşünebiliyor 
musunuz? Ahmede Hani’nin Mem û Zîn 
kitabı yasaklıydı, ama bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kültür ve Turizm Bakan-
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lığı bu kitabı basıyor. Bediüzzaman Said 
Nursi’nin Risaleleri adeta öcü gibiydi; 
Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi bunları 
basıyor. Siirt’in Tillo ilçesine Tillo demek 
adeta suçtu, affedilmez hataydı; bu anlam-
sız baskıya biz son verdik. 12 yılda sadece 
hayalleri gerçeğe dönüştürmekle kalma-
dık; hayali dahi kurulamayanları hayal et-
tik, onları plana, projeye, hedefe çevirdik, 
sonra da gerçeğe dönüştürdük.

Şimdi değerli arkadaşlarım…

Burada şu noktanın üzerinde özellikle 
durmak istiyorum: 18 Nisan 1960’ta, 
CHP’nin Millî Şefi İsmet İnönü, Meclis’te 
dehşet verici bir konuşma yaptı. O kısa 
konuşması, baştan sona tehdit içeriyor ve 
adeta 27 Mayıs’ı önceden haber veriyor-
du. İsmet İnönü, o tarihe kara bir leke ola-
rak geçen konuşmasında özetle şunu söy-
ledi: “Biz, ihtilalden yetişmiş insanlarız” 
dedi. “Bu yolda devam ederseniz, sizi ben 
de kurtaramam” dedi. Ardından da, “Şart-
lar tamam olduğu zaman, milletler için 
ihtilal meşru bir haktır” dedi. Evet… İsmet 
İnönü, tam da Meclis kürsüsünden ifade 
ettiği gibi, ihtilalden yetişmiş bir neslin 
üyesiydi. 23 Ocak 1913’te, tarihimizde-
ki ilk darbeyi yapan İttihat ve Terakki 
Fırkası’nın işte o ihtilalci ruhunu taşıyor-
du. CHP, 1913’ten bugüne kadar, 100 yıl 
boyunca, bu ihtilal ruhunu kaybetmedi. 
Gazi Mustafa Kemal’in, Meclis’i en yüksek 
merci olarak tanımlamasına rağmen, hem 
İnönü hem CHP halkın iradesini çiğneme 
alışkanlığından hiçbir zaman vazgeçmedi. 
Benim ümidim ve arzum şudur: İnşallah, 
ilk darbenin 100’üncü yılında yapılmak 

istenen 17 Aralık darbesi, tarihimizdeki 
son darbe girişimidir. 30 Mart seçimleri, 
inşallah, 100 yıllık darbeler tarihini artık 
kapatmıştır. 30 Mart, CHP’nin sembolü 
hâline geldiği yani ihtilal ruhunun adeta 
cenaze namazının kılındığı tarihtir. Mil-
let, her seçimde yönetime el koymuştur; 
ancak 30 Mart seçimlerinde millet artık 
sarsılmaz şekilde, geriye gitmeyecek 
şekilde yönetime el koymuştur. Millet 
komploları bozmuştur. Millet, darbeye 
gerekçe oluşturmak için yapılan sokak 
eylemlerine sabırla tahammül etmiş, bu 
eylemleri bozmuştur. Yurtdışından, hoca 
maskesi altında, hizmet kandırmacası 
altında, kendi ülkesine ihanet edenleri 
millet görmüş, onlara da gereken cevabı 
vermiştir. Bu aziz millet, ekonomiye, de-
mokrasiye, millî iradeye, istikbalimize 
ve istiklalimize yönelik saldırıyı görmüş, 
derin ferasetiyle tüm tuzakları alt üst et-
miştir. 

Arkadaşlar…

30 Mart’la birlikte artık yeni bir Türkiye 
kurulmuştur. 30 Mart’la birlikte, bir asır-
lık darbeler tarihi kapanmış, Türkiye’nin 
önüne uçsuz bucaksız ufuklar açılmıştır. 
30 Mart; 23 Nisan 1920’de temeli atılan 
millî iradenin, artık sarsılmaz şekilde 
zaferini ilan ettiği, millî iradenin kendi-
sini çok kuvvetli şekilde tahkim ettiği 
bir tarihtir. Allah’ın izniyle, Türkiye’nin 
önündeki tüm anlamsız dirençler, tüm 
engeller ve engellemeler artık kaybetmiş-
tir. Reformların önündeki dirençler artık 
kalkmıştır. Milletsiz siyaset, millete rağ-
men siyaset, silahların, terörün, vesayetin 
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gölgesindeki siyaset artık hükmünü yitir-
miştir. İhtilallerin modası artık geçmiş, 
son kullanma tarihleri bitmiş, sandık ve 
orada tecelli eden millî irade Türkiye’nin 
yegâne hâkimi olmuştur.

Değerli arkadaşlarım…

27 Mayıs darbesi, Türkiye’ye ve siyaseti-
mize gerçekten çok ağır bedeller ödetmiş, 
Türkiye’ye çok ağır prangalar bağlamıştı. 
12 yıl içinde, bu prangaların birçoğunu 
kopardık ve attık. 27 Mayıs’ın en tahrip 
edici mirası, sivil, demokratik, özgürlük-
çü olmayan bir Anayasa ve bu Anayasa’yla 
kurulan kurumlardı. 12 yıl içinde, Ana-
yasa’daki 27 Mayıs ve 12 Eylül izlerini 
silmek için de çok gayret sarf ettik, önemli 
değişiklikler yaptık. Gönül isterdi ki yeni 
bir Anayasa yapalım, sivil, özgürlükçü, 
katılımcı, demokratik bir Anayasa yaza-
lım ve artık Türkiye’nin üzerinden bu 
27 Mayıs gölgesini tamamen kaldıralım. 
Ancak, CHP’ye sirayet etmiş ihtilalci zih-
niyet, MHP’yi esir almış darbeci zihniyet, 
ne yazık ki buna müsaade etmedi. Yeni 
bir Anayasa konusunda asla umutsuz 
değiliz. 30 Mart’la başlayan Yeni Türkiye 
sürecinde, er ya da geç, yeni bir Anayasa-
nın yazılacağına, Türkiye’nin bu 27 Mayıs 
prangasından da kurtulacağına gönülden 
inanıyorum.

Arkadaşlar…

27 Mayıs ve sonraki darbelerden bugüne 
kalan bir başka karanlık miras, Cumhur-
başkanı seçim şekliydi. 1960 yılına kadar, 
partilerin liderleri seçimden zaferle çık-

tıklarında Cumhurbaşkanı oluyorlardı. 
Tek Parti dönemlerinde, Gazi Mustafa Ke-
mal ve İsmet İnönü, bu şekilde Cumhur-
başkanı olmuşlardı. 1950’de Demokrat 
Parti seçimi kazandığında da Celal Bayar 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 27 Mayıs 
darbesi sonrasında, Türkiye’de, çok partili 
sistemde hiçbir seçimi kazanamayacağını 
bilen CHP, işte bu sistemi değiştirdi. Cum-
hurbaşkanı, millî iradenin temsilcisi iken, 
27 Mayıs’tan sonra adeta vesayetin, sta-
tükonun, bürokrasinin temsilcisi olarak 
konumlandırıldı. Cumhurbaşkanlığına 
öyle bir rol biçildi ki, sanki, Hükümete 
ve millete karşı rejimi korumak vazifesi, 
Cumhurbaşkanına aitti. Meclis ve Hükü-
met, millî irade tarafından belirlenirken, 
Cumhurbaşkanlığı makamı, bunların üze-
rinde, bir vesayet makamı olarak teşkil 
edildi. 2007 yılında, Anayasa değişikliği 
yoluyla, Cumhurbaşkanının halk tara-
fından seçilmesi sistemini getirmemiz 
başlı başına bir devrimdir, başlı başına, 27 
Mayıs darbesinin önemli bir prangasının 
koparılıp atılmasıdır. Evet, 10 Ağustos 
2014’te, yani tam 3 ay sonra, Cumhurbaş-
kanı millî irade tarafından belirlenecek, 
böylece Türkiye’de yeni bir süreç başla-
mış olacak.

Arkadaşlar… 

Cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çilecek olması, hiç kimsede kaygıya, en-
dişeye sebep olmasın. Tekrar ediyorum: 
Cumhurbaşkanının Meclis tarafından 
seçilmesi sistemi, eski değil, 27 Mayıs’la 
başlayan, darbe ürünü bir sistemdir. 
Türkiye, seçimlerle gelmiş Cumhurbaş-
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kanı deneyimini geçmişte yaşamıştır ve 
hiçbir sorun çıkmamıştır. Tam tersine, 
bürokratik vesayeti temsil eden Cumhur-
başkanlığı makamı, Türkiye’de siyasetin 
alanını daraltmış, sorunların çözümünü 
kilitlemiştir. Merhum Turgut Özal gibi, 
Sayın Abdullah Gül gibi sivil Cumhur-
başkanlarımız olmuş ama sistem umut 
vaadeden köklü bir değişikliğe her zaman 
ihtiyaç duymuştu. 29 Ağustos 2014’ten 
itibaren, Türkiye’nin bugünden çok daha 
iyi, çok daha demokratik, çok daha umut-
lu ve heyecanlı olacağını inşallah hep 
birlikte görecek, yaşayacağız. Adayımız 
kim olursa olsun, politikalarımız, çizgi-
miz, yolculuğumuz hız kesmeden devam 
edecek, ilkelerimiz taviz verilmeksizin 
muhafaza edilecek. Türkiye ekonomi-
de 2023 hedef lerine doğru kararlılıkla 
ilerleyecek. Adayımız kim olursa olsun, 
Çözüm Süreci asla sekteye uğramayacak; 
kanı durdurmak, gözyaşını dindirmek, 
kardeşliği en güçlü şekilde tesis etmek 
için verdiğimiz mücadele asla yavaşlama-
yacak. Millî iradenin tercihiyle gelen bir 
Cumhurbaşkanı, aynı şekilde göreve gel-
miş bir Hükümet, göreceksiniz, ekonomi-
nin şahlanmasına, Çözüm Süreci’nin daha 
da ilerlemesine, Türkiye’de kardeşliğin, 
paylaşmanın, dayanışmanın çok daha güç 
kazanmasına zemin hazırlayacak.

Kardeşlerim…

Bugün Türkiye’de var olan, varlığını ida-
me ettirmek için direnç gösteren kutup-
laşmalar, altını çizerek ifade ediyorum, 
Eski Türkiye’den miras kalmıştır. Tek Par-
ti dönemi, darbeler ve statükocu anlayış, 

birlik, kardeşlik ve hoşgörü üzerine bina 
edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’ni kampla-
ra, kutuplara ayırmak için elinden geleni 
yapmıştır. Red, inkâr ve asimilasyon, Eski 
Türkiye’ye ait bir alışkanlıktır. Sünni-Ale-
vi ayrımı, eski Türkiye’ye ait bir ayrımdır. 
Zengin-fakir; beyaz-siyah; çoban-profe-
sör; mütedeyyin-seküler ayrımları Eski 
Türkiye’nin imal ettiği ve muhafaza ettiği 
ayrımlardır. Etnik kökeniyle, mezhebiyle, 
diliyle, ekonomik durumuyla, inançları ve 
yaşam tarzlarıyla 77 milyon birbirinden 
farklı olabilir; ama nihayetinde 77 milyo-
nun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
vatandaşıdır. Bunu bugün söylemiyoruz. 
AK Parti olarak, bu anlayışla yola çıktık, 
bu anlayışla yürüdük ve bugün de çok 
güçlü şekilde bu yaklaşımı muhafaza 
ediyoruz. Biz, partimizin, siyasetimizin 
kapılarını 77 milyon için hep açık tuttuk. 
Bizim kollarımız, gönüllerimiz, soframız 
ve muhabbetimiz 77 milyonu ayrımsız 
olarak kucakladı. Sahillerin partisi olma-
dık, seçkin zümrelerin partisi olmadık, 
sermayenin, medyanın, güç odaklarının 
peşine takılıp giden bir parti olmadık. Biz 
her zaman millet dedik. Bize oy verse de, 
vermese de, 77 milyon nazarımızda hep 
bir oldu, hep eşit oldu. Diğerleri ayrıştı-
rırken, diğerleri Eski Türkiye’nin alışkan-
lıklarını muhafaza ederken, sahillere sı-
kışıp kalırken, biz her zaman Türkiye’nin 
partisi olduk. Yüzde 50 oy alsak da, yüzde 
100’ün hukukunu korumak bizim üze-
rimizde kutsal bir mesuliyet oldu. Biz 
özeleştiri yapmaktan gocunmayız; biz, 
her gece başını yastığa koyduğunda kendi 
iç muhasebesini yapan, kendisini sorgu-
layan, o gün Allah için, o gün millet için, 
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ülke için ne yaptığını kendisine soran bir 
kadroyuz. Ama bunu muhalefet yapma-
dı. Muhalefet, kucaklamak yerine ayrış-
tırmayı, birleştirmek yerine her zaman 
kutuplaştırmayı tercih etti. Bizimle, parti-
mizle, siyasetimizle ilgili olarak, tamamen 
gerçek dışı ithamlarla, iftiralarla, kendi 
seçmenlerini korkutmayı, bu şekilde oy 
toplamayı maalesef muhalefet değişmez 
bir siyaset tarzı olarak benimsedi. Yeni 
Türkiye’de, ihtilallerin artığı tüm izler 
silinirken, muhalefetin de artık kendisini 
yenilemesi, demokrasinin, millî iradenin 
hâkim olduğu, siyasetin güç kazandığı 
Türkiye’ye ayak uydurması kaçınılmaz bir 
ihtiyaç hâline gelmiştir. Bu muhalefet an-
layışı Türkiye’ye de, millete de, bu siyasi 
partilere de kazandırmaz. Bu muhalefet, 
hantal muhalefettir. Bu muhalefet, hızla 
atılım yapan Türkiye’nin paçalarından tu-
tup çeken bir muhalefettir. İşte bakın; 30 
Mart’tan hiçbir ders çıkarmadılar, hiçbir 
özeleştiri yapmadılar, kendilerini sorgula-
madılar. Kaybettikleri hâlde, koltuklarını 
terk etme zahmetine dahi girmediler. Bu 
muhalefet 30 Mart’ta öyle bir kaybetti ki, 
inanın, tarihlerinde bu kadar büyük zillet 
yaşamadılar. CHP, MHP, BDP… Onların 
yanında irili ufaklı birkaç parti… Gittiler, 
Pensilvanya ile işbirliği yaptılar, kendi 
aralarında ittifak yaptılar, her türlü ahlak 
dışı itham ve iftiraya başvurdular, ama 
yine de kaybettiler. Var güçleriyle saldır-
dılar, ellerinde ne varsa fırlattılar, her 
çirkefliği, her çirkinliği denediler, yine de 
kaybettiler. Şimdi bunlar, biliyorsunuz AK 
Parti’yle 8 seçimde karşı karşıya geldiler. 
8 seçimin 8’inde de biz bunlara aritmetik 
dersi verdik, ama çaktılar. Hatırlarsanız, 

rakamları topluyor, çıkarıyor, bölüyor, 
çarpıyor, 40 rakamını buluyordu. Şimdi 
cebirden ümidi kestiler, kendilerini geo-
metriye vermişler… Üçgenler çiziyorlar, iç 
açılarını, dış açılarını topluyorlar; cetvel, 
pergel, gönye… Sanki Cumhurbaşkanlığı 
seçimine değil de, LYS’ye hazırlanıyorlar. 
Geometriden anlasalardı, zaten paralelle 
iş tutmazlardı. Çünkü 2 paralel çizgi son-
suza kadar birbirine değmez. Paralelle iş 
tutanın da yolu milletle, devletle, iktidar-
la, hele hele Çankaya’yla hiç kesişmez.

Sevgili yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim, bizleri ekranları başında izleyen 
aziz milletim…

Af yonkarahisar ’da ,  13 yı l  önce  AK 
Parti’nin kuruluş hazırlıklarını yaptığı-
mız bu şehirde, bir kez daha partimizle 
ilgili çok önemli konuları 2 gün boyunca 
istişare edeceğiz. 13 yıl önce, buradan 
yola çıkarken, 3 dönem kuralını müza-
kere etmiş, tüzüğümüze koymuştuk. 3 
dönem üst üste siyaset yapanların, 1 dö-
nem ara vermelerini karara bağlamıştık. 
Siyasetin gençleşmesi için, arkadan gelen-
lere yer açılması için, koltuğa oturanların 
yaşlanıncaya, elden ayaktan kesilinceye 
kadar orayı işgal etmemeleri, yani siya-
setin gençleşmesi için bu kararı almıştık. 
Tüzüğümüzdeki bu madde, 2015 seçimle-
ri öncesinde artık devreye girecek. Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin ve 3 dönem 
kuralının çerçevesinde, partimizin nasıl 
şekilleneceği çok büyük önem arz ediyor. 
Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda görü-
yorum: Aday tespiti için yoğun istişarele-
re başladık, şu ana kadar, MKYK’mızla, 
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milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye 
Başkanlarımızla, İl Başkanlarımızla isti-
şareleri yaptık. Bugün ve yarın, burada 
istişareler yapacağız ve bu süreç devam 
edecek. Öyle tahmin ediyorum ki, Ma-
yıs sonunda, olmadı, Haziran ayı içinde 
adayımızı kamuoyuna açıklayacağız. Biz, 
Afyonkarahisar’dan yola çıkarken, “Uzun 
ince bir yoldayız, gideceğiz gündüz gece” 
diyerek işe başlamıştık. 13 yıl boyun-
ca, “Durmak yok, yola devam” sloganı, 
yanımızdan ayırmadığımız bir ilkemiz 
oldu. Kim aday olursa olsun, gidenler ve 
kalanlar ne kadar değişirse değişsin, AK 
Parti’nin çizgisi, istikameti, ilkeleri, pren-
sipleri asla değişmez. Şahsen, ömrümü 
siyaset yoluyla milletime ve ülkeme hiz-
mete vakfettim. İlk gençlik yıllarından bu-
güne kadar, bu davanın, bu hareketin için-
de aktif olarak yer aldım. Hiçbir zaman 
yalnız olmadım. Hiçbir zaman tek başıma 
hareket etmedim. Çünkü biliyorum ki, bu 
dava isimlerle yürüyen değil, ilkelerle, 
gayelerle, sınırlarla yürüyen bir davadır. 
Bu dava, her şeyden önce, bu davaya gö-
nül verenlerin hayır dualarıyla yürüyen 
bir davadır. Bizden önce bu dava taşını 
omuzlayan nice yiğitler vardı; biz o ema-
neti aldık, bugünlere getirdik. Gönül ra-
hatlığıyla söylemeliyim ki, bundan sonra 
da bu dava, kişilere bağlı olmaksızın hor, 
öksüz ve garip kalmayacaktır. Çağ kapatıp 
çağ açan, Hazreti Peygamber’in övgüsüne 
mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han 
ne güzel söylemiş: “Dünya devleti ebedi 
değildir. Fani cihanda hiç kimse ölümsüz 
değildir. İnsanların dünyada nefesleri sa-
yılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır…” 
Evet… Fatih vefat etti ama, davası, eserleri 

bugünlere kadar ulaştı. Bu dava, isimler 
üzerinde yürüseydi, Fatihle birlikte fetih 
de ölürdü. Bu dava, fani şahsiyetler üze-
rinde yürüseydi, Osmanlı Cihan Padişah-
ları, Selçuklu Sultanları, Emevi, Abbasi, 
Memlük, Endülüs ve nice daha devletin 
idarecileri öldüğünde dava öksüz kalırdı, 
yetim kalırdı. Bu dava, köksüz, ruhsuz 
olsaydı, Bağdat’ın kütüphaneleri yakıldı-
ğında, Saraybosna’nın kitapları kül oldu-
ğunda, Kurtuba’nın sarayları düştüğünde, 
inanın, yok olur giderdi. Bu dava sahipsiz 
olsaydı, Alemlere rahmet olarak gönderil-
miş Nebi, Habibine kavuştuğunda, insan-
lık, medeniyet, ışık ve istikbal de ölürdü. 
25 Mayıs’ta, vefatının 31’inci sene-i dev-
riyesinde minnetle yâd edeceğimiz Üstad 
Necip Fazıl ne güzel söylemiş:
 
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın

Evet… Biz, hep birlikte, AK Kadro olarak, 
ustalarımızdan aldığımız öksüz yapıyı 
inşa etmeye, iyi çıraklar, iyi kalfalar, iyi 
ustalar olmaya gayret gösterdik. Biz olsak 
da olmasak da bu öksüz yapı yükselmeye 
devam edecek, dava sancağımız özgürce 
ve gururla dalgalanmayı sürdürecektir.

Kardeşlerim…

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi’yi yetişti-
ren, kendisi de bir Kudüs sevdalısı olan 
Nurettin Zengi, ellerini semaya açmış ve 
şöyle dua etmişti: “Ya Rabbi, Mahmut 
kulun zafere layık değildir; sen, zaferi 
Müslümanlara nasip et…” Evet… 12 yılda 
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ne yaptıysak, birlikte yaptık. Bir tek isimle 
değil, AK Parti çatısı altında, dava şuuruy-
la, dava tutkusuyla, ülkemize, milletimize, 
insanlığa eser ve hizmetler ürettik. 12 
yıldır elde edilen başarıları ve zaferleri, 
kendi nefsinden, kendi isminden menkul 
bilen her kim varsa, hatırlatmak isterim 
ki, “Allah’tan başka zafer sahibi yoktur.” 
Sultan Alparslan, kazandığı savaştan 
sonra bir anlık kibre kapılmıştı. O kibir, 
Sultan Alparslan’ın ayaklarını yerden 
kesti, bulunduğu yerden kalkmasıyla 
yere düşmesi bir oldu ve esiri tarafından 
hançerlenerek şehit edildi. Son sözleri-
nin şunlar olduğunu söylerler: “Dün bir 
tepeye çıktım, ordumun azametinden ve 
çokluğundan altımda yerin titrediğini 
hissettim. Bana hiç kimsenin gücü yetmez 
dedim. İşte bu yüzden, Allah Teala beni 
yaradılmış olanların en zayıfı karşısında 
aciz bıraktı. Allah’tan mağfiret diliyorum, 
kibrimden dolayı beni affetmesini niyaz 
ediyorum.” İşte, geriye bakıp, 12 yılın 
muhteşem eserlerine bakıp, “Bunları ben 
yaptım, bunlar benim eserim, bana hiç 
kimsenin gücü yetmez” diyen varsa, tıpkı 
Alparslan gibi, Allah’tan avf ve mağfiret 
dilesin. Ne yaptıysak, biz yaptık, birlik-
te yaptık. Biz, bizden öncekilerin öksüz 
eserine sahip çıktık; bizden sonrakilere 
emaneti devredeceğiz. Hep söyledim, 
yine söylüyorum… Bizim davamızda, ha-
reketimizde, partimizde, ben yoktur, biz 
vardır… Hatırlayın… 13 yıl içinde, niceleri 
aramızdan ayrıldı… Kimileri Hakk’ın rah-
metine kavuştu, Allah onları rahmetiyle 
kuşatsın, ama davamız devam etti. Kimi-
leri dinlenmeye çekildi, davamız devam 
etti. Kimileri ihanet etti, sırtımızdan han-

çerlemek istedi, vekil olduklarını sandık, 
ama tuzluk oldukları ortaya çıktı, yine de 
davamız dimdik ayakta kaldı. Şantaja bo-
yun eğenler oldu, tehditlerden korkanlar 
oldu, çiğ yediği için karnı ağrıyıp kaçıp 
gidenler oldu… Yine de bu çatı ayakta 
kaldı. Burada, Afyonkarahisar’da çok ağır 
eziyetler çeken, CHP zulmüne, Tek Parti 
zulmüne direnen Bediüzzaman Said Nur-
si ne güzel söylemiş:
 
Faniyim, fani olanı istemem.

Acizim, aciz olanı istemem.

Ruhumu, Rahman’a teslim eyledim, gayrı iste-
mem.

İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim.

Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.

Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen 
isterim…”

Evet biz, fani olanın, aciz olanın değil; 
baki olanın, azim olanın peşindeyiz. 
“Güneş’i ve Ay’ı bir elime verseler vazgeç-
mem” diyen bir rehberin peşinde; Güneş’i 
ve Ay’ı fethetmek için kutlu yürüyüşün 
izindeyiz. Yunus’un deyimiyle, “Canlar 
canını buldum, bu canım yağma olsun” 
diyenlerdeniz.

Kardeşlerim…

Surda gedik açılmıştır… 12 yıllık AK Parti 
döneminde, Türkiye’nin makus talihi ye-
nilmiş, kısır döngüler kırılmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ay yıldızlı bayrağı, 12 yıl 
öncesine göre bugün çok daha gururlu, 
çok daha özgür, çok daha güçlüdür. Artık 
rüzgâr ne yandan eserse essin, bu bay-
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rak boynunu yere eğmeyecek, bu sancak 
yere düşmeyecek, bu millet eğilmeyecek 
ve Türkiye yenilmeyecektir. AK Parti’de 
isimler ne kadar değişirse değişsin, hiz-
met ve eser siyasetinin rotası asla değiş-
meyecektir. Kalsak da, gitsek de, biliniz ki 
gönlümüz hep ferah, hep müsterih olacak-
tır. Çok sağlam gençlerimiz var. Arkadan 
gelen yiğitlerimiz, kahramanlarımız var. 
Dava taşını omuzlayıp Kaf Dağı’nın zirve-
sine çıkacak heyecana, güce, şuura sahip 
mensuplarımız var. Son olarak diyorum 
ki:
 
Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler…

Olanda hayır vardır… Hayır duayla çı-
kılan yolda, hayır niyetle çıkılan yolda, 
hiç endişeniz olmasın, akıbet de hay-
rolacaktır. Her dem, bizim için yeni bir 
başlangıçtır. Biz her gün yeniden doğa-
rız. İşte onun için, 13 yılın sonunda, bir 
kez daha Afyonkarahisar’da hatim duası 
yapmıyor, bismillah diyor, Fatiha ile ye-
niden başlıyoruz. Allah hayırlara tebdil 
etsin. Yapacağımız istişarelerin ülkemiz, 
milletimiz, partimiz ve hareketimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinize 
kolaylıklar temenni ediyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.
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AK Parti 22. Istişare Toplantısı 
Kapanış Konuşması 

Ankara | 11 Mayıs 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler… 

22’ncisini tamamladığımız İstişare Top-
lantımızın kapanışında sizleri bir kez 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmamın hemen başında, bir kez de 
burada, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm 
annelerin, salondaki annelerin Anneler 

Günü’nü tebrik ediyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Dün, İstişare Toplantımızın ilk gününde, 
Genel Başkan Yardımcısı ve Bakan arka-
daşlarımız kendi alanlarında sunumlar 
yaptılar ve soruları cevaplandırdılar. 
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Bugün de, her İstişare Toplantımızda yap-
tığımız gibi Genel Görüşme yaptık; ben ve 
Bakan arkadaşlarımız gelen tüm soruları 
cevaplandırdık. Türkiye ekonomisini bir 
kez de burada enine boyuna değerlendir-
me fırsatımız oldu. Çözüm Süreci, aynı 
şekilde çeşitli boyutlarıyla gündeme gel-
di. 30 Mart seçimlerinin sonuçlarını ve 
teşkilatımızı değerlendirdik. Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri ve ulusal güvenliğimizi 
tehdit eden Paralel Örgüt yapılanmasıyla 
mücadele, 22’nci İstişare Toplantımızda 
ele aldığımız en ağırlıklı konular oldu.

Değerli arkadaşlarım...

Son 200 yıl boyunca, bu toprakların asli 
unsurları yani millet, yoksullar, okuyama-
mış olanlar, kendisini ifade edemeyenler, 
çıkış yolları bulamayanlar, f ırsatları, 
imkânları olmayanlar, millî ve manevi 
değerlerine sımsıkı bağlı olanlar sistema-
tik bir tahkire, aşağılanmaya, ötelenmeye 
maruz kaldılar. Rahmetli Oğuz Atay onla-
rı, yani bizleri “tutunamayanlar” olarak 
tarif etmişti. Evet... Hiçbir ayrım yapmadı-
lar. Dikkatinizi çekiyorum, elit bir zümre 
Türk demeden, Kürt demeden, Alevi, 
Sünni demeden, Doğulu Batılı demeden; 
halk yığınlarına karşı sürekli bir kibir 
sergilemişti. Son yıllarda, bir çok konuş-
mamda bunun üzerinde durdum. Bizim 
özgüvenimizi yok etmek istediklerini, 
bizim de buna karşı direnmemiz, başımızı 
dik tutmamız, özgüven içinde olmamız 
gerektiğini defalarca ifade ettim. Milletin, 
77 milyon, ayrımsız şekilde bu toprakla-
rın birinci sınıf vatandaşı olduğunu, bu 
toprakların asıl sahibi olduğunu defalar-

ca vurguladım. 3 Kasım 2002 seçimleri, 
esasen, işte bu kibir abidelerinin millet-
ten ağır cevap aldığı bir tarih olmuştu. O 
kibir abideleri, 12 yıl boyunca defalarca 
yolumuza çıktılar. Hep diyorum ya: Bir 
mürebbiye edasıyla bizlere ve millete par-
maklarını sallayarak, küstahça bizi terbi-
ye etmeye kalkıştılar. Her zaman tepeden 
baktılar, tepeden konuştular. Kendilerini 
hep müstesna bir konumda gördüler. 
Kendilerini ülkenin asıl sahibi addettiler, 
ülkenin asıl sahiplerine hiç fırsat tanı-
madılar. Kararları onlar vermek istediler, 
ülkeye onlar istikamet çizmek istediler, 
ülkenin kaynaklarını adil biçimde paylaş-
mak yerine, tüm kaynakları kendileri için 
kullanmak istediler. Kendileri dışında 
hiç kimseye makam hakkı, girişim hakkı, 
ifade özgürlüğü, özellikle de karar hakkı 
tanımadılar. Demokrasiye rağmen, seçim-
lere rağmen, sandık sonuçlarına rağmen, 
kendilerini imtiyazlı gören bu kesimler, 
kibirlerinden bir milim bile geri adım at-
madılar. İşte 12 yıldır, biz bu kibri kırma-
ya, bu imtiyazları yok etmeye, milletimize 
tarihinde olduğu gibi yeniden özgüven 
kazandırmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin, bu 
milletin neler yapabileceğini, neleri başa-
rabileceğini, hangi seviyelere ulaşabilece-
ğini göstermeye çalışıyoruz. Hamdolsun, 
bunu da yaptık. 12 yıl içinde, aziz milleti-
mizin içeride ve dışarıda özgüven kazana-
bilmesi için gece gündüz çalıştık. Burada 
tekrar etmek isterim. 77 milyonun her bir 
ferdinin de benim, bizim bu hissiyatımızı 
paylaşmalarını özellikle arzu ediyorum.

Arkadaşlar, kardeşlerim...
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Herkes bilsin ki biz bu ülkede varız, biz bu 
ülkenin sahipleriyiz, biz bu ülkenin eşit 
vatandaşlarıyız. Dün de ayrıntılı şekilde 
ifade ettim: İhtilaller dönemi artık kapan-
mıştır. Seçkin bir zümrenin, kendisini im-
tiyazlı kabul eden bir zümrenin parmağı-
nı sallayarak bize ya da aziz millete kibirle 
ders verme dönemleri artık kapanmıştır. 
Birileri, kürsülere çıkıp konuşurken, 
kendilerini Yassıada Mahkemeleri’nin 
savcısı, bizi de Yassıada Mahkemeleri’nde 
sanık gibi görüyor. Dün söyledim... CHP 
Genel Başkanı, Millî Şef, Diktatör, 54 yıl 
önce Meclis kürsüsüne çıkıp mütekebbir 
bir edayla, “Sizi ben bile kurtaramam” 
diyerek Meclis’i tehdit ediyor. Artık bu 
tehditlere boyun eğecek bir Meclis yok. 
Yassıada’da olduğu gibi, ülkenin seçilmiş 
Başbakanını karşısına alıp, arkasındaki 
silahlı efendilerinden aldığı güçle Başba-
kanlara, Bakanlara hesap soracak hukuk 
katili hukukçulara artık hiç kimsenin 
eyvallahı yok. Herkes haddini bilecek. 
Herkes konumunu, sınırını, hududunu 
bilecek. Siz, babalarınızın, dedelerinizin 
çarpık istikametinde yürümek isteyebilir-
siniz. Babalarınız, dedeleriniz gibi, siyase-
te parmak sallamak isteyebilirsiniz. Ama 
biz babalarımızın, dedelerimizin, ecdadı-
mızın kutlu ve şanlı izinden yürüyoruz ve 
hiç kusura bakmayın, bu istikametimizi 
asla değiştirmeyeceğiz. Karşınızda artık 
boynu bükükler yok. Karşınızda artık yü-
zünü yere eğip, haklı öfkesini içine atacak 
mazlumlar, mağdurlar yok. Evet... Geçti 
o günler... Yassıada günleri geçti. Sizin 
karşınızda, merhum Menderes’in akıbe-
tiyle korkutulan, korkan, sinen, pısırık 
Başbakanlar, Bakanlar artık yok. Bizi bu 

makamlara millet getirdi. Milletin mührü, 
bütün mühürlerin üzerindedir, milletin 
imzası tüm imzaların üzerindedir. Hiçbir 
atanmış kalkıp da milletin temsilcilerine 
ders vermeye yeltenmesin.

Bakın kardeşlerim...

Dün, Danıştay’ın kuruluş yıldönümüne 
gittik. Devletin zirvesi orada. Cumhur-
başkanı orada, Başbakan orada, Bakanlar 
orada, Genelkurmay Başkanımız orada. 
Danıştay’ın Başkanı çıkıyor, kendi evinde, 
kendi kuruluş yıldönümünde 25 dakika 
konuşma yapıyor. Ardından Baro Başkanı 
çıkıyor, 1 saati bulan bir konuşma yapı-
yor, üstelik de orada devletin zirvesine, 
özellikle de seçilmişlere işte o hücrelere 
işlemiş kibirle parmak sallamaya yelte-
niyor. İnsanda en başta bir nezaket olur. 
Devlet protokolünün karşısında nasıl ko-
nuşulacağını, ne kadar konuşulacağını, ne 
konuşulacağını insan bir kendisine dert 
eder, bunu düşünür. CHP Kurultayı’nın 
kürsüsünden değil, Danıştay’ın kürsüsün-
den konuşuyorsunuz. Belki haberiniz ol-
mayabilir ama, Tek Parti CHP dönemi ka-
panalı işte önümüzdeki Çarşamba günü 
itibarıyla, 14 Mayıs itibarıyla tam 64 yıl 
olacak. İnanın, Danıştay salonunda mıyız, 
yoksa CHP Kurultayı’nda mıyız belli değil. 
Şu hâle bakın... Bir yüksek mahkemenin 
kuruluşunda, memleketin son 100 yıldaki 
bütün gündem konularını tek tek hatırla-
tıyor, her bir gündem maddesi üzerinden 
siyasete, siyasetçiye hiza vermeye çalışı-
yor. Engelliler konusunda başlıyor, basın 
özgürlüğüne, oradan çıkıyor, çevre mese-
lesine, oradan çıkıyor, sokak olaylarına... 
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Van depreminden de bahsediyor, Avrupa 
Birliği’nden de bahsediyor, ASELSAN, 
ROKETSAN, HAVELSAN’dan da bahsedi-
yor. HSYK Yasası’na da değiniyor, sanat 
hakkında görüşlerini de anlatıyor. Arka-
daşlar, Van’da deprem oldu, aynı günün 
akşamı bizzat şahsım ve Bakan arkadaş-
larımla İstanbul’dan Van’a hareket ettik. 
Aynı anda Ankara’dan Kızılay, AFAD başta 
olmak üzere ilgili kurumlarımız, arama 
kurtarma, yardım ekiplerimiz Van’a yola 
çıktılar. İlk etapta, Van’da 13 çadırkent, 
35 konteynır kent kurduk. Toplam 29 bin 
486 konteynırı depremzedelerin barınma 
hizmetine sunduk. 175 bin 70 afetzede bu 
konteynırlarda geçici olarak barındı. Kalı-
cı konutların temelini depremden 39 gün 
sonra attık ve ilk yıl bu konutların çoğu 
tamamlandı. Van, Edremit ve Erciş’te, şu 
ana kadar 17 bin 489 konut inşa ettik. Evi-
ni Yapana Yardım yöntemiyle, köylerde 6 
bin 202 konut ve 2 bin 325 ahır inşa edil-
di. Toplamda inşa edilen konut sayısı 23 
bin 691’e ulaştı. Van’a, depremden sonra 
5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 
Şimdi bir konteynır kent istismarıdır gi-
diyor.

Arkadaşlar...

Şu anda konteynırlarda sadece 67 aile 
kalıyor ve bunlar da hak sahibi olan 
afetzedeler değiller. Bütün konteynırlar 
boşaltıldı, konteynır kentler artık kaldırı-
lıyor, fakat bu 67 aile buraları boşaltmak 
istemiyor. İşte böyle, BDP, CHP, MHP zih-
niyetindeki istismarcılar, fotoğrafın bü-
tününü bir kenara bırakıyor, bu 67 aileyi 
istismar ediyor. Yani biz, 23 bin 691 konut 

inşa ettik, onlar görülmüyor, onlar takdir 
edilmiyor; şu anda, hak sahibi olmayan 
bu 67 aile, bütün Van’ın manzarası gibi 
sunuluyor. Bu beyefendi, Danıştay kürsü-
sünden yakın zamanda gösterilerde haya-
tını kaybedenlerin isimlerini sayıp, ölüm-
ler üzerinden istismar yapmaya çalışıyor. 
Ama İstanbul’da, silahlı örgüt tarafından 
şehit edilen Burak kardeşimizin adını 
dahi anmıyor. Niye? Çünkü Burak istis-
mara elverişli değil. 1960 darbesinden 
ve Menderes’in idamından bahsediyor, 3 
gencin asılmasından, Nazım Hikmet’in 
çektiği acılardan bahsediyor. İyi de, bun-
lara bu acıları çektiren senin dedebaban. 
Türkiye’ye bu büyük acıları yaşatan, Ge-
nel Müdürü olmaya heveslendiğin parti, 
yani CHP.

Arkadaşlar…

İşte bu CHP zihniyetidir, bu pişkinliktir, 
bu yüzsüzlüktür... Merhum Ahmet Kaya 
için söylemiştim hatırlarsınız. 27 Mayıs 
olurken, bunlar, zihniyetleriyle oradalar-
dı. Menderes idam edilirken, bunlar, zih-
niyetleriyle, partileriyle, dedebabalarıyla 
oradaydı. Çorum, Kahramanmaraş, Sivas 
olayları olurken, Danıştay saldırısı olur-
ken, terör 30 yıl bu ülkede can alırken, 
işte bunlar zihniyetleriyle iktidardalardı, 
hep oradalardı. 3 genç idam edilirken, 12 
Eylül idamları yapılırken, masum insan-
lar hapsedilirken, hukuk çiğnenirken, fai-
li meçhuller ülkeyi karartırken, bunlar ve 
bunların zihniyeti hep oradaydı. 1 Mayıs 
77’de işçiler ölürken de oradaydılar, katli-
amların üzeri örtülürken de oradaydılar, 
hukuk siyasallaşırken de oradaydılar. 
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Sanki hiç orada değillermiş gibi, pişkince 
sıyrılmaya çalışıyorlar. Hiç kaçamazlar... 
Biz orada değildik diyemezler. Dedebaba-
larıyla, zihniyetleriyle, değişmez Cumhu-
riyet Halk Partisi ruhuyla hep oradaydı-
lar. Şu kullandığı ifadeye bakar mısınız: 
Seçmenin, seçimler yoluyla iktidarın de-
ğişmeyeceğini düşünmeye sevkedilmesi, 
demokrasiye büyük zarar verirmiş. Oldu... 
CHP bu ülkede hiç seçim kazanamıyor... 
Ne yapalım? “Alın siz yönetin” mi diyelim? 
Demokrasi anlayışınız bu mu? İhtilal ge-
rekçeleriniz bu mu?

Arkadaşlar...

Dün, devlet protokolüne karşı yapılan bu 
saygısızlık, aslında tek bir şahsın değil, 
bir zihniyetin değişmez ruh hâlidir. Her 
yıldönümlerinde biz nezaketle, anlayışla, 
hoşgörüyle kutlamalara katılıyoruz, ama 
birileri bunu bir fırsat olarak görüp, o kür-
süleri siyasetçiye fırça çekebileceği imkân 
olarak görüyor. Siz kimsiniz ya? Siz kim-
siniz de siyasetçiye ayar verme cüretini 
gösteriyorsunuz? Atanmışların seçilmişle 
kibirle parmak sallaması, bunların dede-
babalarının alışkanlığıydı; bitti o devir. 
Biz, 5 yılda bir milletin huzuruna çıkaca-
ğız, hatalarımızın doğrularımızın hesabı-
nı millete vereceğiz; ama bu beyefendiler, 
ömür boyu kuruldukları koltuklarından 
millete ve milletin temsilcilerine tepeden 
bakacaklar. Yok öyle yağma. Biz bu ülkede 
siyasete itibar kazandırdık ve bu itibarın 
zedelenmesine, bu itibarın çiğnenmesi-
ne asla izin vermeyiz. Siyasetin alanının 
daraltılması özlemi içinde olanlara fırsat 
tanımayız. Bu törenlerin, her yıl, ihtilalci 

zihniyet tarafından siyasetçiye ayar ver-
me ayinlerine dönüşmesinden de çok ra-
hatsızız ve bunu da önümüzdeki günlerde 
konuşacak, bir usüle bağlayacağız. Dün o 
kürsüde, o konuşmayı yapan zat, belli ki 
CHP Kurultayı’nda yapacağı konuşmayla 
Danıştay konuşmasını karıştırmış. Bir 
Baro Başkanı, CHP’ye Genel Başkan olma 
sevdasıyla kürsüyü bu şekilde istismar 
edemez. Nerenin çatısı olacaksa olsun. 
Ama bilsin ki, atanmışların, cübbelerine 
sığınanların bizi hizaya çekme cüretlerine 
asla pabuç bırakmayız ve bırakmayacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade 
ettiğim gibi, 30 Mart’ta milletimiz bize, 
Paralel Yapı’yla mücadele talimatı verdi, 
bu konuda bizi yetkilendirdi. 30 Mart ön-
cesinde biz bu mücadeleyi yeni bir İstiklal 
Mücadelesi olarak isimlendirmiştik. Ger-
çekten de, Paralel Yapı’nın lojistik deste-
ğinde ülkemize, birliğimize, bağımsızlığı-
mıza yönelik çok alçakça, çok haince, aynı 
zamanda unutulması, üstünün örtülmesi, 
affedilmesi mümkün olmayan bir saldırı 
yapıldı.

Arkadaşlar…

Karşımızda, mertçe ortaya çıkan, mertçe 
iddialarını ortaya koyan, silahlarını, araç-
larını, hedeflerini mertçe sergileyen bir 
yapı yok. Bu öyle bir yapı ki, sütün içine 
karışmış pis suya benziyor. 35 yıl boyun-
ca, o ak sütün içine sızmışlar, orada çok 
rahat şekilde gizlenmişler. Dışarıdan bak-
tığınızda nasıl ki sütün içindeki o pis su 
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anlaşılamazsa, gözle görülemezse, bu yapı 
da maalesef bakmakla görülemiyor. Yalan-
la, takiyeyle, kendisini sinsice gizleyerek, 
saklanarak, olduğundan farklı görünerek, 
düşündüğünün tersini söyleyerek, inan-
dığının tersini yaparak bu yapı hücrelere 
sirayet etmiş. Eğer karşımızda mert bir 
düşman olsaydı karşımıza çıkar, hamlesi-
ni yapar, sonra da şerefli bir düşman gibi 
yenilgiyi kabul edip kenara çekilirdi. Ama 
ne yazık ki, hasımlarımız, en asgari insani 
vasıflardan, en asgari şeref belirtilerinden 
dahi yoksunlar. Tabii, “düşmanımın düş-
manı dostumdur” anlayışıyla, bu yapının, 
Türkiye içinden de destek gördüğüne 
şahit olduk ve oluyoruz. CHP, bütün il-
kelerini, bütün tarihini tüm söylemlerini 
ayaklar altına alarak, bu yapıyla işbirliği-
ne gitti. MHP, aynı şekilde, istismar ettiği 
milliyetçiliğin, vatanseverliğin tüm ilke-
lerini çiğneyerek bu yapının arkasında 
vagon oldu. Yargı içinde, Emniyet içinde 
kimi unsurlar, vicdanı bir kenara bıraktı-
lar, bu yapının tahakkümü altına girdiler. 
Şunu da açık açık ifade etmeliyim ki hiç 
ummadığımız, hiç tahmin etmediğimiz 
makamlar tarafından bu yapı desteklendi, 
desteklenmese bile bu yapıya karşı sessiz 
kalındı, tepkisiz kalındı. Biz, işte böyle çok 
zor bir yapıyla mücadele ediyoruz. Hem 
mertçe kendisini göstermeyen hem de ha-
sımlarımız, rakiplerimiz tarafından kulla-
nılan bir yapıya karşı mücadele veriyoruz. 
Bu mücadelenin zorlukları olacaktır. Ama 
şundan emin olunuz ki, bu yapının ayakta 
kalması, Türkiye’ye yeni zararlar vermesi 
artık mümkün değildir. Sabırlı olacağız... 
Bu yapının ana damarları, beslendiği ana 
kaynaklar zaten ciddi şekilde köreltildi, 

yıpratıldı. Anadolu’da, Trakya’da, bu Para-
lel yapıyı bir Hizmet örgütü zannederek 
destekleyen ihlaslı vatandaşlarımız, artık 
bu yapıyla aralarına mesafe koymaya baş-
ladı. Anneler, babalar artık çocuklarını bu 
yapının okullarından, dershanelerinden 
almaya başladı. Bu yapının, dinî değer-
lerimizi, millî ve manevi değerlerimizi, 
Hazreti Kur’an’ı, Hazreti Peygamber’i, mü-
barek zatları, en başta da Bediüzzaman 
Said Nursi’yi nasıl istismar ettiği artık 
herkes tarafından açıkça görüldü. Hayat-
larını, birikimlerini, mal ve mülklerini 
bu yapı için seferber eden samimi, ihlaslı, 
temiz insanlar, aslında farkında olmadan 
bir uluslararası ihanet şebekesine destek 
verdiklerini anladı ve desteklerini çekti. 
Uluslararası platformlarda bu yapının 
gerçek yüzü artık görüldü. Hukuk içinde, 
henüz arzu ettiğimiz derecede olmasa 
bile, bu yapıya karşı cesur çıkışlar başladı. 
Adana’da, İstanbul’da, Ankara’da, yürekli 
savcılar, yürekli hâkimler, tüm baskılara, 
tüm tehditlere göğüs gererek, meslekle-
rinin gerektirdiği vicdani sorumluluğu 
yüklendiler ve vatanseverce adımlar 
attılar, atıyorlar. Burada birkaç noktanın 
üzerinde özellikle durmak istiyorum. Pa-
ralel Yapı’yla mücadelenin, bir cadı avına 
dönüşmesine asla izin vermeyeceğiz. Hu-
kukun ve demokrasinin dışına çıkmadık, 
çıkmayacağız ve çıkılmasına da müsaade 
etmeyeceğiz. İnançlı kesimlerin dernek, 
vakıf, insani yardım kuruluşlarının, ce-
maatlerin, dayanışma ruhunun yıpratıl-
masına da asla meydan vermeyeceğiz. Bir 
cerrah hassasiyetiyle, sütün içine karış-
mış bu pis suyu, gerekirse kaynatarak, ge-
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rekirse moleküllerine kadar tespit yoluyla 
sterilize edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Paralel Yapı’yla mücadele AK Parti’nin 
sarsılmaz bir misyonu hâline gelmiştir. 
Çünkü 30 Mart’ta millet, yüzde 45.5 oy 
oranıyla, AK Parti’den bu misyonu yük-
lenmesini, bu cerahati temizlemesini iste-
miştir. Paralel Yapı’yla mücadele, herkes 
bilsin ki şahısların değil, Devletin misyo-
nu, AK Parti’nin de siyasetidir. Milletin 
partisi olan, milletin kurduğu ve milletle 
yürüyen AK Parti, devletle birlikte, milleti 
ve ülkeyi tehdit eden bu yapıyla her ne 
pahasına olursa olsun mücadeleyi sürdü-
recektir. Bu mücadelede ihmalkâr davra-
nan, milletin emanetine haksızlık eder. 
Bu mücadelede geri adım atan, uzlaşmaya 
niyetlenen, yaşananları unutan, milletin 
emanetini yere düşürür. Bu mücadelede 
sessiz kalan, tepkisiz kalan, susan, tehdi-
de, şantaja boyun eğen, fırsat kollayan da, 
biliniz ki milletimizin nazarı dikkatinden 
kaçmaz ve tarihe de o şekilde kaydolur.

Şunu burada tekrar hatırlatmak isterim 
değerli arkadaşlar...

30 Mart öncesinde, bu yapı eliyle, şahsıma 
çok ağır saldırılar yapıldı. Bununla ye-
tinmediler, aileme, çocuklarıma alçakça 
saldırdılar. Bununla yetinmediler, arka-
daşlarıma saldırdılar. Partimize, Hükü-
metimize, ekonomiye, Çözüm Süreci’ne, 
kardeşliğimize saldırdılar. Bizim üzeri-
mizden, Filistin davamıza, Mısır ’daki 
demokrasi davasına, Suriye’deki insanlık 

davasına saldırdılar. Eğer tüm bunlar 
yeterli değilse, hatırlatmalıyım ki, bunlar 
MİT tırları üzerinden, Dışişleri’ndeki gizli 
toplantılar üzerinden istiklalimize, bay-
rağımıza, toprağımıza saldırdılar. Bana, 
aileme, arkadaşlarıma, davamıza saldı-
rıldığında susanlar olabilir. Ama onlara 
diyorum ki, vatanınıza saldırıldı, bayra-
ğınıza saldırıldı, yani şerefinize taarruz 
edildi; en azından bunun için susmayın. 
Susanı tarih affetmeyecek; sessiz, tepkisiz 
kalanı inanın tarih affetmeyecek. Göre-
ceksiniz, başta CHP ve MHP olmak üzere, 
bu suskunluk, bu tepkisizlik ve bu destek, 
tarihe kara bir leke olarak geçti. AK Parti, 
bu kara lekenin ortağı olmayacak, süt gibi 
beyaz hayat şeridine inşallah leke sürdür-
meyecek. İşte onun için, isimler değişse 
de, makamlar, görevler değişse de, AK Par-
ti var olduğu sürece, Allah’ın izniyle bu 
mücadele kesintisiz devam edecek. Şunu 
bilin ki ben, bu alçakça saldırıları nefes 
alıp verdiğim müddetçe unutmayacak ve 
affetmeyeceğim. Bunu şahsım için değil, 
neferi olmaktan gurur duyduğum davam 
için unutmayacağım, davam için bunu 
affetmeyeceğim. İnanıyorum ki, bütün 
arkadaşlarım, bütün sevenlerimiz, bütün 
yol arkadaşlarımız da bu şuurla ve bu his-
siyatla hareket edeceklerdir.

Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim…

22’nci İstişare Toplantımızda, Ağustos 
ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerini, bu seçimlerin öncesini ve son-
rasını da etraf lıca değerlendirdik. Dün, 
bu konudaki düşüncelerimizi etraf lıca 
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ifade ettim. Adayımız kim olursa olsun, 
aramızdan kim Cumhurbaşkanı seçilirse 
seçilsin, ilkelerimizde, istikametimizde, 
davamızın seyrinde en küçük bir sapma 
olmayacak.

Arkadaşlar...

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri sü-
recinde gerek sonrasında, partimiz içine 
nifak tohumları serpmek, partimiz için-
de fitne çıkartmak isteyenler mutlaka 
olacaktır. Allah’a şükür biz bunlara karşı 
şerbetliyiz. Bu güne kadar böyle nice giri-
şimler gördük ve hepsini hamdolsun boşa 
çıkardık. Bu girişimlere kulak asmayacak, 
prim vermeyeceğiz. Bizim çok sağlam bir 
çatımız var. Şimdi, “Çatı aday bulacağız” 
diyorlar ya... 30 Mart’ta milletin estirdiği 
rüzgâr bunların çatılarını uçurdu. Şimdi 
üstlerinde çatı yok. Yeni çatı kurmaya 
çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı ne di-
yor... Adayımız MHP’nin desteğini alacak 
diyor. Aynı zamanda Kürtlerin desteğini 
alacak diyor. Aynı zamanda sosyalistlerin 
desteğini alacak diyor. E hâliyle hem ulu-
salcı olacak hem milliyetçi, hem kapitalist 
olacak hem sosyalist, hem kucaklayıcı 
olacak hem faşist... Gerektiğinde bozkurt 
işareti yapacak, gerektiğinde zafer işa-
reti yapacak. Aslında, Pensilvanya’daki 
akıl hocaları bu tarife uyuyor ama, onun 
da üniversite mezuniyeti yok. CHP ile 
MHP’nin üzerine üçgen çatı kuracak ada-
yı biz de merakla bekliyoruz. Ödünç oyla, 
taşıma suyla çatı kurulmaz; inşallah 10 
Ağustos’ta bunu bir kez daha onlara öğre-
teceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Sözlerime son verirken, 22’inci istişare 
toplantımızın tekrar hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Katkılarınız için her bi-
rinize tek tek teşekkür ediyorum. Aileleri-
nize, yakınlarınıza, özellikle de hayata ise 
annelerinize selamlarımı, hürmetlerimi 
iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Bu-
gün tekrar söylüyorum: Afyonkarahisar 
başlangıçtı, ama son değil. İlk yola çıktığı-
mız noktadan, daha güçlü, daha heyecan-
lı, çok daha coşkulu şekilde yeniden yola 
çıkıyor, yeniden bismillah diyoruz. Allah 
yolumuzu açık etsin. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Mayıs 2014

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymet-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendi-
ler…

Haftalık Grup Toplantımızın açılışında 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Grup 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bu haftaki 
Grup Toplantımıza katılan tüm misafir-

lerimize de hoş geldiniz diyor, coşkula-
rından, heyecanlarından dolayı her bir 
misafirimize teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Son 2 hafta içinde sporda önemli başa-
rılara şahit olduk. Bakü’de düzenlenen 
Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda, 
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Millî Tekvandocumuz Servet Tazegül 
şampiyon oldu, kendisini bir kez de bu-
radan, Grubumuzdan tebrik ediyorum. 
Balıkesir ’i,  biliyorsunuz, büyükşehir 
statüsüne kavuşturmuştuk. Balıkesir, 30 
Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanı-
nı seçerken de büyük düşünmüş ve AK 
Parti’yi tercih etmişti. Önceki hafta da, 
Balıkesirspor bir büyük adım attı ve Sü-
per Lig’e yükseldi. Aynı şekilde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor’un da Süper 
Lig’e çıkışı daha önce kesinleşmişti. Her 
iki takımı, her iki şehrimizi de tebrik 
ediyor, takımlarımıza başarılar diliyo-
rum. Elbette, şampiyonluğu kesinleşen 
Fenerbahçe’yi de, tüm futbolcuları, teknik 
kadrosu, yönetimi ve taraftarlarıyla kutlu-
yor, başarılarının devamını diliyorum. Bu 
arada, Galatasaray Tekerlekli Basketbol 
Takımı da 5’inci kez Avrupa’da Şampiyon 
oldu; Galatasaray futbol takımımız da Zi-
raat Türkiye Kupası’nı kazandı; onları da 
yürekten kutluyor, ülkem, milletim adına 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bunların 
yanında, diğer spor branşlarında da gerek 
ülkemizde gerekse Avrupa’da başarılara 
imza atan takımlarımızı da kutluyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Ekonomide bir kez daha Mayıs ayı bereke-
tini yaşıyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçen 
yıl Mayıs ayı ekonomide adeta bir altın 
dönem olmuş, üst üste başarılar, üst üste 
rekorlar gelmişti. Önce Gezi olayları, ar-
dından 17 ve 25 Aralık darbe girişimleriy-
le, ekonomideki bu büyük başarılar göl-
gelenmek istenmişti. Ancak bu oyunlar 
başarılı olmadı, Türkiye ekonomisi çok 

hızlı şekilde toparlandı ve yeni rekorlar 
elde etmeye başladı. TÜİK rakamlarına 
göre, Mart ayında ihracatımız bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 oranında 
artarak, aylık bazda Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca yapılan en yüksek ihracat mikta-
rı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi verilerine göre de, Nisan ayın-
da ihracatımız yüzde 11.5 oranında arttı. 
İlk 4 aylık ihracatımız yüzde 9.5 artışla 53 
milyar dolar olurken; geriye dönük 12 ay-
lık ihracatımız da 156 milyar dolarla yeni 
bir rekorun sahibi oldu. Merkez Bankası 
rezervlerimiz aynı şekilde artmaya devam 
ediyor. 2002 yılında 27.5 milyar dolardan 
devraldığımız Merkez Bankası rezervi, 
geçen yıl Mayıs ayında 135 milyar dolara 
kadar yükselmiş, yaşanan hadiselerin ar-
dından düşüşe geçmişti. Merkez Bankası 
rezervimiz yeniden artış seyrine girdi ve 
son olarak 130 milyar dolar seviyesini 
yeniden yakaladı. Borsa İstanbul, yani 
BİST Endeksi de yine geçtiğimiz yıl Mayıs 
ayında rekor kırmış, tarihinin en yüksek 
seviyesi olan 93 bin seviyesine yükselmiş-
ti. Haziran ve Aralık aylarındaki saldırılar 
neticesinde 60 bin seviyelerine kadar ge-
rileyen endeks yeniden toparlandı, Mart 
ayından itibaren yeniden yükselişe geçti 
ve şu anda 76 bin seviyesini aştı. Burada 
önemli bir refah göstergesini de sizlerle 
paylaşmak isterim. 2009 yılından itiba-
ren TÜİK, yurtiçinde seyahat yapanların 
sayısını ve harcama miktarlarını ölçmeye 
başladı. 2009 yılının tamamında, Türkiye 
içinde 61 milyon kişi seyahate çıkmış ve 
toplam 12 milyar lira harcama yapmıştı. 
2013 rakamları da yeni açıklandı; 2013 
yılının tamamında, 68 milyon kişi seyaha-
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te çıktı, toplam harcama miktarı da 18.5 
milyar liraya ulaştı. Yani yaptığımız duble 
yollar, tüneller, hızlı trenler; havayoluna 
yaptığımız yatırımlar hamdolsun milleti-
miz tarafından çok yoğun şekilde kullanı-
lıyor. Seyahat özgürlüğünün, temel insan 
hak ve özgürlükleri içinde çok önemli bir 
yeri var.

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaş-
lar… 

Yol inşa etmek, sadece ulaşımı temin 
etmek anlamına gelmez. Ulaştırma, de-
nizcilik ve haberleşme alanında attığımız 
büyük adımlar, yaptığımız büyük yatırım-
lar, sadece Türkiye’yi ekonomik anlamda 
büyütmekle kalmadı, özgürlüklerin de 
gelişmesine, yaygınlaşmasına, güçlen-
mesine ciddi katkı sağladı. 2003 yılında, 
yılda 2.5 milyon kişi yurtdışına seyahat 
ederken, şu anda yılda 8 milyon kişi yurt-
dışına seyahat ediyor. Ulaşım imkânlarını 
geliştirerek, vizeleri kaldırarak, elbette re-
fah seviyesini artırarak, daha çok insanın 
dünyayı tanımasını, dünyadan haberdar 
olmasını sağladık. Haberleşme alanında, 
aynı şekilde, özellikle internet altyapısı-
nı güçlendirerek, 12 yıl öncesiyle kıyas 
kabul etmeyecek bir özgürlük ortamını 
oluşturduk. 2003’te, geniş bant internet 
abone sayısı 20 bindi; şu anda 35 milyon. 

Şimdi burada bir noktayı tekrar vurgula-
mak arzusundayım değerli arkadaşlar…

Bakın bir süredir, gerek yurtiçinde, gerek 
yurtdışında, Türkiye’de özgürlüklerin 
kısıtlandığı, basın özgürlüğünün daral-

tıldığı, Türkiye’nin otoriterleştiği, dikta 
rejimine doğru gittiği yönünde çok yo-
ğun, çok ağır bir propaganda yapılıyor. Bu 
algı operasyonu üzerinde zaman zaman 
değerlendirmeler yaptık; en son, Afyonka-
rahisar’daki 22’nci İstişare Toplantımızda 
da bu konuya değindim.

Arkadaşlar…

“Türkiye’de basın özgürlüğü yok” di-
yenler, bir zahmet, her gün yayımlanan 
ulusal gazeteleri şöyle önlerine sersinler 
ve sadece manşetlere baksınlar. Mesela, 
Pazar günü çıkan, yaklaşık 40 ulusal ga-
zeteyi önlerine koysunlar, o manşetleri 
okusunlar. Danıştay’ın kuruluş yıldö-
nümünde, oradaki nezaketsizliğe bizim 
gösterdiğimiz tepkinin manşetlere nasıl 
yansıdığını, bu “Basın özgürlüğü yok” 
diyenler bir okusunlar. Özellikle yurtdı-
şında, Türkiye’deki basın üzerine ahkam 
kesenler, o manşetleri gördüklerinde ina-
nıyorum ki küçük dillerini yutacaklardır. 
Zira o manşetleri, dünyanın hiçbir hukuk 
devletinde, hiçbir demokratik rejimde 
göremezsiniz. Hiçbir ülkede, manşetler 
üzerinden devletlerin ve Hükümetlerin 
bu kadar edep dışı, adap dışı, özellikle de 
hukuk dışı şekilde tahkir edildiğine asla 
şahit olamazsınız. Öyle televizyon kanal-
ları var ki, işte Gezi olaylarında gördük, 
açık açık yalan söyleyerek 24 saat boyun-
ca gençleri kışkırttılar, halkı sokağa dök-
mek için her türlü çirkinliğe başvurdular. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde, ne Avrupa’da 
ne Amerika’da bu şekilde yayın yapılma-
sına, bu şekilde tahrik yapılmasına, bu 
şekilde terör pompalanmasına izin veril-
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mez. Ama bizde öyle bir özgürlük anlayışı 
var ki mahkemeler bunu seyrediyor, üs-
tüne üstlük, içeride, dışarıda, “Türkiye’de 
basın özgürlüğü yok” diye propaganda 
yapılıyor. Şimdi bir kuruluş, dünya ülke-
lerini “özgür, kısmen özgür, özgür değil” 
diye tasnif ediyor. Bu örgütün raporla-
rında, İsrail, basın özgürlüğü noktasında 
dünyanın en özgür ülkelerinden biri 
olarak gösteriliyor. Hatta Ortadoğu’daki 
en özgür ülke İsrail… Türkiye, basın öz-
gürlüğünde, bu örgütün raporlarına göre, 
1980’lerde, yani 12 Eylül’ün sonrasında 
bugüne nazaran daha özgür bir ülkeymiş. 
1990’larda, aynı şekilde Türkiye, bugüne 
göre daha özgür bir ülkeymiş.İsim ver-
miyorum, Türkiye öyle ülkelerin altında 
gösteriliyor ki, listeyi görseniz, inanın 
gülersiniz. Her gün yayımlanan 40 gazete-
nin önemli bir kısmı devlete ve Hükümete 
sistematik olarak hakaret edecek, pek çok 
köşe yazarı her gün dünyada örneği bu-
lunmayacak derecede sistematik olarak 
hakaret yazacak, sonra da siz Türkiye’yi 
alacaksınız, basının özgür olmadığı ülke 
diye göstereceksiniz. O bizim için atılan 
manşetlerden tek bir tanesi, bizden daha 
özgür olduğu iddia edilen ülkelerin ga-
zetelerinde atılsın, bakalım o gazetenin, 
o gazetecilerin başına neler geliyor. İşte 
Almanya’da, Hamburg olaylarını gös-
teriyor diye, TRT’yi kablolu yayından 
çıkardılar. Amerika’da, Helen Tomas 
isimli gazetecinin işinden kovulmasını, 
Beyaz Saray’a girişinin yasaklanmasını 
kimse konuşmuyor. Bu uluslararası örgüt, 
Türkiye’de 44 gazetecinin tutuklu olduğu-
nu iddia ediyor.

Arkadaşlar…

Bu 44 kişiden 19’u zaten tahliye oldu. 
6 kişinin yargılanmaları hâlen devam 
ediyor. Bu listede adı yer alan 1 kişinin 
kayıtlarda ismi yok.18 kişi ise yargılandı 
ve haklarında hüküm verildi. Bugün bir 
kez daha, bu 18 kişinin, hapisteki gazete-
ciler diye, CHP Genel Başkanı başta olmak 
üzere, içeride dışarıda istismar edilen bu 
18 kişinin hüküm aldıkları eylemleri ha-
tırlatacağım: Tehlikeli maddeleri izinsiz 
olarak bulundurmak, kişiyi hürriyetin-
den yoksun etmek, konut dokunulmazlı-
ğını ihlal etmek, silahla kasten yaralamak, 
terör örgütüne eleman kazandırmak, 18 
yaşından küçük çocukların örgüte ka-
tılımını organize etmek, polis memuru 
öldürmek, helikoptere bombalı saldırıda 
bulunmak, resmî evrakta sahtecilik, sahte 
kimlik kullanmak, banka soymak…Evet…
İçeride CHP’nin, dışarıda malum örgütle-
rin “gazeteci” dedikleri kişilerin hüküm 
aldığı suçlar, işte bunlar. Şimdi burada 
bir noktanın altını özellikle çiziyorum; 
Afyonkarahisar’da, İstişare Toplantımızın 
kapanışında da bunu ifade ettim: Bize, 
yani Türkiye’ye, yani millete içeride ol-
duğu kadar dışarıda da kibirle bakanlar, 
kibirle bakmayı alışkanlık hâline getirmiş 
olanlar, Türkiye’ye mürebbiye edasıyla 
parmak sallamayı dışarıda da kendisine 
hak görenler var. Bunu sadece Türkiye’ye 
yapmıyorlar. Dünya üzerindeki birçok 
ülkeye, böyle bir kibirle, böyle bir tepe-
den bakışla yaklaşıyorlar. Siz burada bir 
gazetenin manşetini eleştirirseniz, hemen 
“diktatör” yaftası yapıştırıyorlar; ama 
kendi ülkelerinde, bunu yapmıyorlar, ya-
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pamıyorlar. Siz burada, örneğin Twitter’ı 
eleştirirseniz, hemen “özgürlük düşmanı” 
oluyorsunuz; ama başka ülkelerde bunun 
adı hukuk oluyor. Siz burada, yapılan ha-
karetlere tazminat davası açarsanız, “Ba-
sını baskı altına alıyor” diye propaganda 
yapıyorlar; ama başka ülkelerde bunun 
adı demokrasi oluyor. Aynı şey, örneğin, 
Kredi Derecelendirme Kuruluşları için de 
geçerli. Söz konusu Türkiye olunca başka 
kriter, farklı bir ülke için başka kriter… 
Kendi ülkelerinde kendilerine her şeyi 
hak olarak görüyorlar; ama iş Türkiye’ye 
gelince, Ortadoğu ülkelerine, Asya, Afri-
ka ülkelerine gelince özgürlük, hukuk, 
demokrasi diyerek aşağılamaya, tahkir et-
meye, hiza vermeye kalkışıyorlar. Mısır’da 
seçilmiş hükümete darbe yapıldı, yüzlerce 
masum gösterici katledildi; sesleri çıktı 
mı? Darbeye darbe diyemediler, hâlen 
de diyemiyorlar. Darbe mahkemelerinde 
yargılanıp idama mahkûm edilen masum 
insanlarla ilgili öylesine birkaç açıkla-
ma yaptılar, meselenin üzerini örttüler. 
Suriye’de 4 yıldır oluk oluk kan akıyor, 
çocuklar katlediliyor, kadınlar tecavüze 
uğruyor. Nerede o insan hakları örgütle-
ri? Nerede o kadın hakları, çocuk hakları 
örgütleri? Filistinliyi susturursanız, bu 
ifade özgürlüğünü ihlal anlamına gelmez. 
Filistinli gazeteciyi hapsederseniz, hatta 
sokak ortasında vurursanız, bu basın öz-
gürlüğünü zedelemez. Gazze’de Filistinli-
lerin üzerine ölüm yağdırırsanız, bu insan 
hakları ihlali olmaz. Niye? Çünkü onlar 
Filistinli. Bunların, Mısır’daki darbeci-
lere bir tek kez olsun “darbeci, otokrat, 
diktatör” dediklerini asla duymazsınız. 
Suriye’de katile katil dediklerini duy-

mazsınız. İsrail’deki ihlalleri, katliamları 
eleştirdiklerini duymazsınız. Onlar da hiç 
kusura bakmasınlar; içerideki kibir abide-
lerine boyun eğmeyeceğimiz gibi, dışarı-
daki kibir abidelerine de boyun eğmeyiz. 
İçeride hiç kimse milleti, milletin temsil-
cilerini, siyasetçileri karşısına alıp kibirle 
ders veremez, kibirle hiza veremez; aynı 
şekilde dışarıda da hiç kimse Türkiye’yi 
karşısına alıp Türkiye’ye parmak salla-
yamaz. O günler geçti. Türkiye üzerinde 
ameliyat yapmak isteyen o örgütler de 
bilsinler ki, karşılarında artık, sinmiş, 
acziyet içinde bir ülke yok. Hakkaniyet 
ölçüsünde, nezaket içinde, yapıcı her eleş-
tiriye açığız. Eleştiriye açık olduğumuz 
için reform yapıyoruz. Kendimizi henüz 
ideal noktada görmediğimiz için özgür-
lük ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. 
Uluslararası hukuku, evrensel değerleri 
benimsediğimiz için, Avrupa Birliği’ne 
üye olma gayemiz var ve bunu kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Ama bu yanlış anlaşılma-
sın. İçeride olduğu kadar, dışarıdaki mü-
tekebbirler de, yumuşak başlı olmamızı, 
uysal koyun olduğumuz şeklinde yorum-
lamasın. Bu algı operasyonlarıyla hiçbir 
yere varamazlar. Bu uluslararası örgütler, 
bu uluslararası çevreler, sergiledikleri 
çifte standartla Türkiye’nin saygınlığına 
gölge düşüremezler, sadece kendi itibar-
larını yok ederler. Türkiye’yi gerçekten 
anlamak isteyen varsa, gelsin, halkın içine 
girsin, gerçek Türkiye fotoğrafını burada, 
yerinde görsün. Bilgi kaynağı sadece CHP 
olanlar, sadece CHP’nin yandaş medyası 
olanlar, Türkiye’yi yanlış tanırlar, Türkiye 
hakkındaki açıklamalarıyla da gülünç du-
ruma düşerler.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Biz, güçlü bir ülke olarak, istikametini, 
rotasını bilen ve bu yolda emin adımlarla 
yürüyen bir ülke olarak, ihtiyaç duyulan 
reformları tek tek yapıyor, kademe kade-
me Türkiye’nin standartlarını yükseltiyo-
ruz. Dün imzaladığımız ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gönderdiğimiz bir tasarı 
ile, suçla mücadelede bazı cezaları artırı-
yor, yargı sisteminde önemli değişiklikle-
re gidiyoruz. Aile yaşamını tehdit eden, 
toplumsal değerlerimizi ayaklar altına 
alan ve sosyal dokuyu zedeleyen bazı suç-
larda cezaları katlayarak artırıyoruz. Tasa-
rıyla, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçların en sert şekilde cezalandırılma-
sını öngörüyoruz. Bu suçların çocuklara 
karşı işlenmesi, hiç kuşkusuz idam cezası 
gerektiriyor. Ancak ülkemizde artık idam 
cezası uygulanmadığı için, bunun yerine, 
çocuklara yönelik saldırılarda cezayı en 
ağır noktaya taşıyoruz. Örneğin, çocukla-
ra karşı suç işleyenler ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasında 30 yıl yatıyorlardı, 
bunu 39 yıla çıkarıyoruz. Yine çocuklara 
yönelik suç işleyenlerin müebbet hapis 
cezasını da 24 yıl infazdan 33 yıla çıka-
rıyoruz. Failler, cezalarını tamamlasalar 
bile, bazı kısıtlamalara tabi olabilecekler. 
Uyuşturucu maddeyle mücadele konu-
sunda yine önemli adımlar atıyoruz. Ke-
nevir ekimi suçunun cezası 1 yıldan 7 yıla 
kadar hapisti, bunu 5 yıldan 12 yıla kadar 
olarak artırıyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı 
madde ithal ve ihraç suçunun cezasını 
10-20 yıl aralığından 20-30 yıl aralığına 
yükseltiyoruz. Satma cezasını aynı şekilde 
5-15 yıl aralığından, 10-20 yıl aralığına 

yükseltiyoruz. Çocuklara uyuşturucu ve-
rilmesi ve satılması durumunda, ceza 15 
yıldan az olmayacak. Bu suçlardan ceza 
alanların koşullu salıverilme sürelerini 
uzatıyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı kul-
lanma cezası 1-2 yıl iken, bunu da 2-5 yıl 
aralığına uzatıyoruz. Madde kullananlara 
defalarca denetimli serbestlik kararı veril-
mesinin önüne geçiyoruz. Son yıllarda ar-
tış gösteren hırsızlık, kapkaç gibi suçların 
da cezalarını önemli ölçüde artırıyoruz. 
Konutta hırsızlığın cezası 2-5 yıl aralığın-
daydı, bunu 5-10 yıl aralığına çıkarıyoruz. 
Kapkaç cezasını da 3-7 yıl aralığından 
5-10 yıl aralığına uzatıyoruz. Gece yapılan 
hırsızlığın cezası üçte bir artırılıyordu, 
bunu da yarı oranında artırıyoruz. Tele-
fon, elektrik ve demiryolu hatlarının alt 
yapısını oluşturan bakır kablo ve makas 
motoru gibi malzemeler çalınıyor, kamu 
hizmetleri engelleniyor, hayati riskler or-
taya çıkıyordu. Bu tür suçların cezasının 
2 katına kadar artırılmasını getiriyoruz. 
Tasarladığımız bir başka düzenleme de, 
hasta ve engelli mahkûmları ve onların 
yakınlarını ilgilendiriyor. Hastalık ve en-
gellilik nedeniyle hayatını yalnız idame 
ettiremeyecek durumda olan hükümlüler, 
toplum güvenliği bakımından tehlike 
oluşturmuyorsa, ceza erteleme hakkın-
dan yararlanıyordu. Toplum güvenliğine 
tehlike kavramını somutlaştırıyor, kav-
ramı daraltıyor, böylece bu haktan ya-
rarlanmayı kolaylaştırıyoruz. Önemli bir 
değişiklik yapıyor, sulh ceza ile asliye ceza 
ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Böylece, 
yargı sürecinde savcı ve hâkimlerimizin 
iş yükünü azaltıyor, yargı süreçlerini hız-
landırıyor, hem yargı personelimizi, hem 
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sanık ve mağdurları rahatlatacak yeni bir 
yapıyı teşkil ediyoruz. Yine önemli bir dü-
zenleme; idari yargıda istinaf kanun yolu-
nu getiriyoruz. Bölge İdare Mahkemeleri, 
İdare ve Vergi Mahkemelerinin kararları-
na karşı yapılan istinaf başvurularını in-
celeyerek karara bağlayacaklar. Bölge İda-
re Mahkemelerinin sayısını azaltıyoruz. 
Şu anda 25 ilde Bölge İdare Mahkemesi 
var; bu sayıyı ihtiyaca göre yeniden dü-
zenliyoruz. Bölge İdare Mahkemelerinin 
teşkilat yapısı ve çalışma usullerini de 
yeniden belirliyoruz. İdari yargıda ivedi 
yargılama usulünü getiriyoruz. Hazırla-
dığımız tasarıyla, Yargıtay Kanunu’nu da 
değiştiriyoruz. Şu anda Yargıtay’da 38 
daire var; bunların 23’ü hukuk, 15’i ceza 
dairesi. Yeni düzenlemeyle, bu sayısal 
dağılımı belirleme yetkisini Yargıtay Bü-
yük Genel Kurulu’na veriyoruz. Yargıtay 
Birinci Başkanlık Kurulu’nun üye sayısını 
8’den 11’e çıkarıyoruz. Mevcut durumda 
Yargıtay Genel Sekreteri olunabilmesi 
için kıdem şartı gerekmiyor; yeni dü-
zenlemeyle 5 yıl kıdem şartı getiriyoruz. 
Yargıtay’daki önemli ünvanlar için gere-
ken kıdem süresini artırıyoruz. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı adayı belirlemek 
için yapılacak seçimlerde her üye, tek 
adaya oy verecek. Yine bu tasarıyla, Asliye 
Ticaret Mahkemelerinin heyet hâlinde ça-
lışmasını getiriyoruz. Evet… Bunlar, kap-
samlı paketimizin sadece özeti. Suçla mü-
cadele, caydırıcı tedbirler, yargının hızlı 
işlemesi konularında çok sayıda yeniliği, 
düzenlemeyi inşallah Meclis’te görüşecek 
ve Türkiye’ye kazandıracağız. Bu önemli 
paketin, ülkemiz, milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

30 Nisan’da, Genel Kurul’da görüşerek 
çıkardığımız bir yasa ile, Türkiye’de ta-
rıma yönelik çok önemli bir düzenleme, 
önemli bir reform gerçekleştirdik. 1926 
yılında, İsviçre’den alınan Medeni Kanun 
ile, tarım arazilerimiz mirasçılar arasında 
bölünüyor, sürekli parçalanıp küçülüyor-
du. Eğer bir tedbir alınmazsa, araziler 
miras yoluyla parçalanmaya devam ede-
cek ve bir halı boyutuna kadar düşecek, 
tarım imkânsız hâle gelecekti. Bu arada, 
parçalanmadan dolayı Türkiye’nin kaybı 
17 milyar lirayı aşıyordu. 10 yıl önce, bu 
parçalanmayı önlemek amacıyla çalışma-
ları başlattık; tüm ilgili kesimlerle, bilim 
insanlarıyla, hukukçularla görüşmeler 
yaptık. Öncelikle, 2005 yılında ilk kez 
Bölünmez Parsel Büyüklüğünü belirledik. 
30 Nisan’da çıkardığımız Kanunla da, 
gıda güvenliğimizi garanti altına aldık. 
Bu yeni düzenlemeyle, tarım arazisi, üze-
rinde anlaşma sağlanan mirasçıya devre-
dilecek. Bu mümkün olmazsa, mirasçılar 
tarafından aile ortaklığı şeklinde kullanı-
labilecek, bir şirket marifetiyle işlenebi-
lecek ya da 3’üncü kişilere satılabilecek. 
Bu satış işlemlerinde, alım satım ve diğer 
vergiler alınmayacak, uzun vadeli kredi 
imkânı sağlanacak. Bu Kanunla birlikte, 
artık tarım arazilerimiz bölünmeyecek; 
parçalanmış araziler de inşallah getirdi-
ğimiz teşviklerle birleştirilecek. Bu kanu-
nun, Türkiye’de tarıma çok güçlü destek 
vermesini bekliyoruz. Son 12 yılda tarım 
sektörümüz sürekli büyüme kaydetti. 
24 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 
62 milyar dolara ulaştı. Türkiye, tarım-
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sal ekonomik büyüklük itibarıyla, 2002 
yılında dünyada 11, Avrupa’da 4’üncü 
sıradaydı. Şu anda ise Türkiye, dünyanın 
7’nci, Avrupa’nın 1’inci en büyük tarımsal 
gücü konumuna yükseldi. 2002’de Fran-
sa, İtalya ve İspanya’nın gerisindeydik; şu 
anda zirvedeyiz. Bu yeni kanunla inşallah 
zirvedeki yerimizi muhafaza edeceğiz. 
Bunun da çiftçilerimize, köylülerimize, ta-
rım sektörümüze hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu arada, çiftçilerimizi sevindirecek 
bir müjdeyi de buradan açıklamak isityo-
rum. Son aylarda biliyorsunuz kuraklık, 
dolu, aşırı yağış, sel gibi afetler nedeniyle 
bazı çiftçilerimiz ciddi zararlara maruz 
kaldılar. 23 Ağustos 2013 tarihinden son-
ra, bu yılın sonuna yani 31 Aralık 2014’e 
kadar, afetlerden zarar gören çiftçilerimi-
zin kredi borçlarını ödemelerine kolaylık 
getiriyoruz. Ürünleri, hayvan varlıkları, 
tesis veya seraları en az yüzde 30 oranında 
zarar gören, bu zarar da Hasar Tespit Ko-
misyonlarınca tespit edilen çiftçilerimiz, 
bu kolaylıktan yararlanacaklar. Bu süre 
içinde vadesi gelen borçlar 1 yıl süreyle, 
yüzde 3 faizle ertelenecek. Bu kolaylıktan, 
Türkiye genelinde, 6.5 milyar lira borcu 
olan 876 bin çiftçimiz yararlanabilecek. 
Bununla ilgili kararnameyi gönderdik, 
imzalar tamamlandı, bunun da hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Afyonkarahisar’da yaptığımız 22’nci İs-
tişare Toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecini etraf lıca değerlendirme 
fırsatımız oldu. Tabii burada, AK Parti ile 
muhalefet partileri arasındaki çok önemli 

bir farka dikkatlerinizi çekmek isterim. 
AK Parti, çok yoğun istişareler yapıyor, 
adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle adayını 
tespit etmeye çalışıyor. Biz, sadece aday 
tespiti üzerinde çalışmakla kalmıyor, bu 
yeni sistem üzerinde de çalışıyor, hazır-
lıklarımızı yapıyor, Türkiye için en iyi, 
en uygun formülleri üretmek için gayret 
gösteriyoruz.

Bakın değerli arkadaşlar…

Biz, millet olarak, hatta bu geniş coğrafya-
nın halkları olarak, Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında cetvel felaketini yaşadık. Bi-
liyorsunuz, 100 yıl önce coğrafyamızda 
sınırlar adeta cetvelle çizilir gibi çizildi. 
Cumhuriyet döneminde, Tek Parti yılla-
rında, cetvelle kafataslarının ölçüldüğüne 
şahit olduk. Tek Parti döneminde insa-
nımız şablonlara sıkıştırılmak istendi, 
cetvelle kriterler belirlendi, vatandaşlar 
makbul ve makbul olmayan diye ayrıldı. 
Darbelerin ardından bu kez de siyasete 
cetvelle sınırlar çizildi; siyasetin bu sınır-
lara müdahalesi engellendi. Şu anda, işte 
o malum cetvelin bir kez daha ele alındı-
ğını, siyaset mühendisleri tarafından bir 
kez daha cetvelin devreye sokulduğunu 
görüyoruz. MHP Genel Başkanı, geomet-
rik şekillerle siyaset konuşurken, CHP 
Genel Müdürü de cetvelle çizilmiş gibi 
aday kriterleri ortaya çıkarıyor. Siyaset 
geometri değildir arkadaşlar. Siyaseti ge-
ometriye hapsetmek isteyenler, bugüne 
kadar hem yanıldılar hem de millete zul-
mettiler. Siyaseti geometri gibi görenler, 
vatandaşa da geometri işlemi yaptılar, 
dümdüz, birbirine benzeyen, iç açılarının 
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toplamı hepsinde 180 yapan standart va-
tandaşlar üretmek istediler. İşte bu cetvel 
zihniyeti yüzünden Türkiye ret, inkâr ve 
asimilasyon zulmüne maruz kaldı. Bu 
cetvel zihniyeti yüzünden özgürlükler 
kısıtlandı. Bu cetvel zihniyeti yüzünden, 
insanımız arasında ayrım yapıldı. CHP 
Genel Müdürü ne diyor? “Siyasi parti li-
derlerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını 
istemiyorum” diyor. Sen nasıl siyasetçisin 
ya? Siyaseti inkâr eden siyasetçi olabilir 
mi? CHP’de olur, her zaman oldu. Biliyor-
sunuz, CHP’nin bu Genel Müdürü, o kol-
tuğa oturduğu andan beri Genel Başkan 
olamadı, siyasi lider olamadı. Şimdi de, 
siyasetin dışından aday özlemini dile geti-
riyor. Bürokrat olabilir, hukukçu olabilir, 
asker kökenli olabilir ama siyasetçi olmaz. 
Bire bir 27 Mayıs zihniyeti. 27 Mayıs’ta da 
işte bunu söylediler. “Herkes Cumhurbaş-
kanı olur, ama siyasetçi Cumhurbaşkanı 
olamaz” dediler. Allah aşkına, Gazi Mus-
tafa Kemal’i bunlar hiç okumaz, araştır-
mazlar mı? Hem CHP Genel Başkanı’ydı 
hem de Cumhurbaşkanıydı. Millî Şefleri 
İnönü, hem CHP Genel Başkanı’ydı hem 
de Cumhurbaşkanıydı. Demokrat Parti 
döneminde, Celal Bayar Cumhurbaşka-
nı seçildiğinde Demokrat Parti Genel 
Başkanı’ydı. 27 Mayıs seçilmişlerden o 
kadar korkmuştu ki, seçilmişleri idam 
etmekle kalmadı, işte Cumhurbaşkanı-
nı da siyasetten, yani halktan, milletten 
koparmaya çalıştı. Merhum Özal siya-
setten Cumhurbaşkanlığına geçti, kötü 
mü oldu? Sayın Abdullah Gül Başbakan 
Yardımcımızdı, Dışişleri Bakanımızdı, 
oradan Cumhurbaşkanlığına geçti, kötü 
mü oldu? Bunların nasıl bir Cumhurbaş-

kanı özlediklerini, istediklerini biz çok iyi 
biliyoruz. Tarihte örnekleri var. Millet ne 
yaparsa en güzelini yapar. Milletin seçtiği 
bir Cumhurbaşkanıyla, milletin seçtiği bir 
Başbakanla, yani tam anlamıyla devlet 
millet elele, Türkiye Allah’ın izniyle çok 
daha yüksek seviyelere ulaşır. Muhalefet, 
altına gireceği, damı akmayan bir çatı ara-
maya devam etsin. Şapkadan nasıl bir tav-
şan çıkaracaklarını merakla bekliyoruz. 
Geometrik ölçümlerin nasıl bir şekil çı-
karacağını ilgiyle izliyoruz. Biz mühendis 
değiliz, çizim yapmıyoruz. Millet bize rota 
çiziyor, istikamet çiziyor, biz o rotada, o is-
tikamette yürüyoruz ve yürümeye devam 
edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, 
hepinize Meclis çalışmalarınızda başa-
rılar diliyorum. Misafirlerimize tekrar 
hoş geldiniz diyorum. Yeniden buluşmak 
umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum; sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Mayıs 2014

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, saygıdeğer hanımefen-
diler, beyefendiler...

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle se-
lamlıyor; Haftalık Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden ni-
yaz ediyorum. Grup toplantımıza katılan 
tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, 
ahde vefalarından dolayı her birine tek 

tek teşekkür ediyorum. Balkan ülkelerin-
den, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulga-
ristan, Kosova, Makedonya’dan gelen 40 
genç kardeşimize de ayrıca hoş geldiniz 
diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta Salı günü, Manisa’nın 
Soma ilçesinden gelen acı bir haberle 
milletçe hepimiz derinden sarsıldık. 
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Soma ilçesi, Eynez mevkiinde bulunan 
özel sektöre ait maden ocağında, saat 
15.10’da bir kaza meydana geldi. Haberin 
öğrenilmesinin ardından, Manisa İl AFAD 
birimi bölgeye hareket ederek olay yerine 
ulaştı. Ardından, Zonguldak’tan 19 kişilik 
Türkiye Taşkömürü Uzman Araştırma 
Ekibi’ni, Genelkurmay Başkanlığımıza ait 
bir helikopterle Soma’ya ulaştırdık. Aynı 
anda, İzmir ve Balıkesir’den uzman ekip-
ler madene sevk edildi. Yine ilk anda, Ma-
nisa, İzmir ve Balıkesir’den 23 ambulans, 
İzmir’den 1 ambulans helikopteri bölgeye 
ulaştı. Maden kazasını, arama kurtarma 
çalışmalarını Ankara’da an be an takip et-
tik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Taner Yıldız Bey’e, hızla Soma’ya ulaşma-
sı, çalışmalara nezaret etmesi talimatını 
verdim. Bakanımızın başkanlığında, ilgili 
tüm kurumlarımızın yöneticileri, yerel 
yöneticiler bir üst kurul oluşturdular ve 
çalışmaları koordine etmeye başladılar.

Değerli arkadaşlar…

Kazanın ilk saatlerinde, firmadan alınan 
bilgiler doğrultusunda, madende 787 
kişinin olduğu, bunların da 363’ünün 
kurtarıldığı tespit edildi. Karşımızda, bo-
yutları çok büyük bir facia vardı. Arama 
kurtarma yapmak, madenci kardeşlerimi-
zi çıkarmak, yaralıları acilen hastaneye 
ulaştırmak, madenci yakınlarını teskin et-
mek, acil ihtiyaçları karşılamak, güvenliği 
sağlamak gibi çok sayıda faktörü dikkate 
almak zorundaydık. Burada, Ankara’da 
biz, Soma’da Sayın Bakanımız ve ekibi, ilk 
anda bütün detayları, muhtemel bütün 
ihtiyaçları tespit ettik ve ilk andan itiba-

ren de ihtiyaçları karşılamaya başladık. 
Burada birkaç rakamı sizlerle paylaşmak 
isterim. AFAD 156 personel ve 45 araçla, 
Genelkurmay Başkanlığımız 1 uçak ve 2 
helikopterle, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız Zonguldak’tan, Çayıralan ve 
Tunçbilek’ten 226 personelle çalışmalara 
katıldı. Sağlık Bakanlığımızın 405 per-
soneli, doktor ve hemşirelerimiz, 6 hava 
aracı, 62 ambulansı bölgede hizmet verdi. 
Kızılay, bölge halkına hizmet vermek üze-
re 100 personel, 12 araçla bölgede çalış-
malarını başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız 
Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, İzmir, 
Manisa Büyükşehir Belediyelerimiz, Uşak 
ve Kütahya Belediyelerimiz, personel 
ve araçlarıyla Soma’ya koştular. Aynı şe-
kilde, Sivil Toplum Örgütleri de hemen 
Soma’ya intikal ettiler. Toplamda 2 bin 
743 personel, 258 kara aracı ve 9 hava 
aracı Soma’da hem arama kurtarma çalış-
malarına, hem yaralıların tedavisine, hem 
de defin çalışmalarına, yakınların reha-
bilitasyonuna, çeşitli ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına hizmet etti. Olay mahallinde ve 
cenazelerin taşındığı Kırkağaç’ta 1’er sah-
ra hastanesi kurduk; 280 personel bu iki 
hastanede görev yaptılar. Bu 2 hastanede, 
şehitlerimizin ve yaralı kardeşlerimizin 
aileleriyle irtibat gerçekleştirildi. DNA 
testleri yapıldı, eşleştirmeler yapılarak 
şehitlerimiz ailelerine teslim edildi. Şehit-
lerimizin yakınlarına destek amacıyla, 4 
ilde 236 psikososyal meslek personeliyle 
272 aileye ulaşıldı. Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımız, ailelerimize, ce-
naze masrafları için acil nakdi yardımda 
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bulundu. Millî Eğitim Bakanlığımız, Okul 
Odaklı Kriz Müdahalesi planlayarak 83 
psikolojik danışman ile 79 okulu ziyaret 
etti, öğretmen ve öğrencilere destek prog-
ramlarını başlattı.

Değerli arkadaşlarım…

13 Mayıs Salı günü, kazanın hemen ardın-
dan başlayan arama kurtarma çalışmaları 
4 gün sürdü ve 17 Mayıs’ta madendeki 
tüm işçilerimiz çıkarıldı. Toplamda 486 
işçimizi sağ olarak madenden çıkardık. 
Ne yazık ki, 301 işçimiz de bu elim kazada 
hayatını kaybetti, şehitlerimizin de tama-
mının naaşı çıkarıldı ve ailelere teslim 
edildi.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, ailelere 
manevi desteğin yanında, maddi destek 
de sağlamaya başladık. Madende hayatını 
kaybeden işçilerimizin yasal olarak şehit 
sayılması için çalışmaların yapılması ta-
limatını verdim. Yarın Bakanlar Kurulu 
Toplantımızda, konuyu detaylı şekilde ele 
alacak, ihtiyaçları tespit edecek, gereken 
düzenlemeleri yapacağız. Anne babaların, 
kardeşlerin, çocukların; şehit yakınları-
mızın yararlandığı imkânlardan yararlan-
ması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayrı-
ca, Başbakanlık’ça, Soma için bir yardım 
kampanyası başlattık. Bütün yardımları 
tek elden topluyor, AFAD tarafından ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılmasını koordine 
ediyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Bütün büyük afetlerde olduğu gibi , 
Soma’da yaşanan facia sonrasında da 
milletimiz birbirine kenetlendi, acıyı yü-
reğinde hissetti ve acının paylaşarak aza-
lacağı gerçeğinden hareketle, Soma için 
seferber oldu. Bazı çok istisnai hadiseler 
dışında, 77 milyon bir olduğunu, beraber 
olduğunu, kardeş olduğunu, bu acı olayda 
tekrar tüm dünyaya gösterdi. Başbakanlık 
olarak, bu büyük facia karşısında 3 gün 
millî yas ilan ettik ve ay yıldızlı bayrakla-
rımızı yarıya indirdik. Buradan, öncelikle, 
Soma faciasının acısını yüreğinde his-
seden, Soma’daki kardeşlerimize maddi 
ve manevi destek sağlayan, özellikle de 
dualarıyla, Fatiha ve Yasin’leriyle her an 
Somalı kardeşlerinin yanında olan aziz 
milletime teşekkür ediyorum. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, 
Genelkurmay Başkanımıza; Soma’yı ziya-
ret eden, çalışmaları yerinde inceleyen, 
Somalıların acısını paylaşan tüm devlet 
erkanına teşekkür ediyorum. Meselenin 
duyulmasından itibaren, bu elim faciaya 
bir siyasi istismar vasıtası olarak bakma-
yıp, sağduyulu, sorumlu şekilde milletin 
acısını paylaşan siyasi partilerimize ve 
temsilcilerine çok çok teşekkür ediyorum. 
Aynı şekilde, sorumlu yayıncılık yapan, 
Soma’daki acıyı bir haber nesnesinden 
çok milletin ortak acısı olarak gören ve 
bu hissiyatla yansıtan medya kuruluşları-
na, gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyorum. Millî Takımımıza, spor ku-
lüplerimize, futbolcularımıza, vakıflara, 
derneklere, sivil toplum kuruluşlarımıza 
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şükranlarımızı sunuyorum. Yurtdışından 
çok sayıda devlet başkanı, başbakan, ba-
kan, çeşitli vasıtalarla taziyelerini ilettiler. 
Sayın Cumhurbaşkanımızı, Meclis Baş-
kanımızı, bakanlarımızı, bizzat beni tele-
fonla arayarak başsağlığı temennilerini 
ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine 
burada özellikle teşekkür ediyorum. Yar-
dım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür 
ediyorum. Ankara’daki Millî Gün Resep-
siyonlarını iptal eden Norveç ve İsrail’e 
teşekkür ediyorum. Türkiye’nin acısını 
yürekten paylaşan, kendi ülkelerinde de 
millî yas ilan eden kardeş Pakistan ve Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne özellikle 
teşekkür ediyorum. Gerçekten, dünyanın 
birçok ülkesi, birçok uluslararası kuruluş 
basın açıklamalarıyla, büyükelçilerimizi 
arayarak, mesajlar göndererek acımızı 
paylaştılar, hepsine tek tek şükranlarımı 
ifade ediyorum. Gerek Soma’da gerek 
çeşitli vilayetlerimizde, hatta yurtdışında 
hatimler tertip eden, cenaze namazları 
kılan, dualar eden tüm kardeşlerimizden 
Allah razı olsun diyorum. AK Parti’nin 
Gençlik Kolları’nı, 81 ilde üniversiteler-
de düzenlediği dua programı nedeniyle 
ayrıca tebrik ediyor, gençlerimize ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Tarifi mümkün olmayan bir acı yaşıyoruz. 
Tarihimizde eşine çok nadir rastlanan bir 
facianın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 
Madendeki kaza duyulduğu andan itibaren, 
bütün gayretimizi, madendeki kardeşleri-
mizin sağ olarak çıkarılmasına sarf ettik. 

Umutlar tükendikten sonra da, kardeşle-
rimizin oradaki cenazelerini çıkarmanın 
mücadelesi içinde olduk. Bütün bu süreçte, 
biz de, sağ olsun bazı siyasetçiler de, acılar 
daha çok tazeyken, yürekler dağlanmışken, 
hep birlikte, suçlu aramak, sorumlu aramak 
yerine, bütünüyle şehit ve yaralı kardeşleri-
mize yoğunlaştık. Evet… Şu anda, madende 
hiç işçimiz kalmadı. Bütün şehitlerimizi ai-
lelerine teslim ettik, definleri yapıldı. Şimdi 
artık bazı şeyleri konuşmaya başladık ve 
bunları en ince ayrıntılarına kadar da konu-
şacağız. Şunu, sizlerin de, aziz milletimin de 
çok iyi bilmesini istiyorum. Soma’ya kaza-
nın ertesi günü yaptığımız ziyarette de ifade 
ettim. Bu acı hadisenin üzerini hiç kimse 
örtemez. Bu acı hadisede sorumluluğu olan 
hiç kimse saklanamaz, gizlenemez. En ince 
detayına kadar, bu kazanın, bu facianın 
takipçisi olacağız. Sorumlu ya da sorumlu-
lar her kimse, bizim yetkimiz dahilindeyse 
biz, yargının alanındaysa yargıya teslim 
etmek suretiyle bunun hesabını soracağız. 
İnşallah, bu facianın ardından, her kesim 
gerekli dersleri çıkaracak ve artık bu can alı-
cı sorunun üzerine çok daha kararlı şekilde 
gidilecektir. Biz, denetimleri sıklaştırmak, 
yasalarda, mevzuatta eksiklikleri tamamla-
mak, gereken adımları atmak konusunda 
çok daha kararlı olacağız. Özel sektörün ve 
sendikaların da bu alanda hassasiyetlerini 
artıracaklarına, bu acı tabloların tekrar ya-
şanmasının önüne geçeceklerine gönülden 
inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu biliyoruz ki, ne yaparsak yapalım, 
giden 301 can geri gelmeyecek. Ne ya-
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parsak yapalım, eşini, evladını, babasını, 
kardeşini yitiren yüreklerin feryadı din-
meyecek. Hiçbir söz, hiçbir temenni, o ka-
nayan yüreklere su serpemeyecek, o acılı 
gönülleri teselli edemeyecek. Evet… Ateş, 
en başta düştüğü yeri yakar. Yaşamadan, 
tecrübe etmeden, hiç kimse, o sofralarda, 
o evlerde, o yüreklerde oluşan boşluğu an-
layamaz. Cenazeyi defnedip, herkes evine 
dağıldığında, o anneler, o babalar, o eşler, 
yavrular, kardeşler kendileriyle başbaşa 
kaldığında, ruhlarda esen fırtınayı hiç 
kimse tahayyül edemez. Rabbime sonsuz 
kere hamdolsun ki, bu topraklarda yaşı-
yor, bu milletin bir mensubu olarak, bin 
yıllardan süzülüp gelen bir metanet duy-
gusunu yüreklerimizde taşıyoruz. Büyük 
acılar yaşamış, büyük facialar yaşamış bir 
millet olarak, belki de yeryüzündeki her 
milletten çok, dayanışmayı, paylaşmayı, 
acıları ortaklaştırmayı biliyor; bunu yaşı-
yor ve yaşatıyoruz. Cenaze evinde ocağın 
tütmeyeceğini düşünüyor, evlerimizde 
yaptığımız yemekleri yas evlerine taşıyo-
ruz. Komşunun yaşadığı acıyı hissediyor, 
onunla aynı yası tutuyoruz. Ortaya çıka-
cak ihtiyaçları düşünüyor, komşunun 
ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olu-
yoruz. O yetimleri, kendi evladımız gibi 
görüyor, kendi evladımızdan ayrı tutmu-
yor, babalarının okşayamadığı başlarını 
okşuyoruz. İşte bizi millet yapan budur… 
Acıları ortak olanlar millettir. Aynı anda 
yas tutabilenler millettir. Kardeşinin hüz-
nünü kendi hüznü gibi hissedebilenler 
millettir. İşte biz, bin yıllardır, aynı se-
vinçleri paylaşabildiğimiz, aynı acılar için 
ortak yas tutabildiğimiz için milletiz.

Kardeşlerim…

Bu ülkenin Başbakanı olarak açıkça ifade 
ediyorum ki Dicle’nin kenarında kurdun 
kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim 
altındadır. Bu ülkenin Bakanları, Millet-
vekilleri olarak aynı mesuliyet sizlerin 
de üzerindedir. 77 milyon içinde nasıl ki 
sevinenlerin sevinci benim sevincimse, 
üzülenlerin üzüntüsü de benim hüznüm-
dür. İnsan bazen gözyaşlarını içine akıtır. 
İnsan bazen yutkunur, kendisini sıkar, 
hüznünü içine atar. Genç yaşta ahirete 
irtihal eden her şehit için gözyaşlarımızı 
içimize akıttık. Zamansız her ölüm için 
gözyaşlarımızı içimize akıttık. Sel baskın-
larında sofralarına çamur dolanlar için 
gözyaşlarımızı içimize akıttık. Yavrularını, 
ciğer parelerini, canlarından birer parçayı 
ebediyete uğurlayan anneleri, babaları 
gördüğümüzde gözyaşlarımızı hep içimize 
akıttık. Bingöl’de, Kütahya’da, Van’da, ça-
tıları üzerlerine çöken o masum insanlar 
gözlerimizin önüne geldikçe gözyaşları-
mızı içimize akıttık. Bingöl’de, yavrularını 
korumak için canlı bombanın üzerine 
atılıp ölen bacımızı, Siirt’te kurşunlanan 
kızlarımızı, İstanbul’da yakılan Serap’ımızı 
hatırladıkça gözyaşlarımızı içimize akıttık. 
Burak canımızın evinin önünde öldürül-
düğü anı unutamadık. Göğ ekin gibi za-
mansız aramızdan ayrılıp giden her kim 
varsa onlar için yutkunduk, hüzünlendik, 
yasımızı, kederimizi içimize akıttık.

Kardeşlerim…

Biz, yaşatmanın mücadelesini verenler-
den olduk. Bu ülkede en ucuz şey can iken 
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canları, o kutsal emanetleri muhafaza 
etmenin mücadelesi içinde olduk. Faili 
meçhulleri durdurup, canları yaşatma-
nın mücadelesini verdik. Yoksulluğu 
azaltıp, canları yaşatmanın, hem de iyi 
yaşatmanın mücadelesi içinde olduk. 
Yollar yaparak, konutlar inşa ederek, 
aileleri afetlerden korumanın, canları 
yaşatmanın mücadelesi içinde olduk. 30 
yıldır canımızdan can koparan, gencecik 
fidanlarımızı aramızdan söküp alan terö-
re karşı, canımızı ortaya koyduk, çözüm 
dedik, barış dedik, kardeşlik dedik, can-
ları yaşatmanın mücadelesi içinde olduk. 
Sadece yaşatma mücadelesi vermedik; 77 
milyonun her bir ferdi iyi yaşasın, güzel 
yaşasın, mutlu olsun, huzurlu olsun, gü-
vende olsun diye 12 yıl boyunca gece gün-
düz çalıştık. Her afetten, her faciadan, her 
kazadan dersler çıkardık, ibret aldık, ye-
nileri yaşanmasın diye, bir anne, bir baba 
hassasiyetiyle yolumuza devam ettik.

Kardeşlerim…

Soma’da, o kömür madeninde, emeğiyle 
çalışan, alın teri dökerek kazançların en 
helali peşinde koşan, maalesef, yaşanan 
kazayla hayatlarını yitiren her bir şehit, 
benim öz be öz kardeşimdir. Biz aynı 
davanın neferleriyiz. Biz aynı hissiyatın, 
aynı dünyanın, aynı iklimin kardeşleriyiz. 
Biz, onların kömür karalarını onurumuz 
bildiğimiz için birbirimize kardeş olduk. 
Biz, birbirimizin alın terinden tiksinmedi-
ğimiz, emeğin ne olduğunu, emekçi olma-
nın, işçi olmanın ne olduğunu bildiğimiz 
için birbirimizi anladık. Bize nasıl makar-
nacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı 

dedilerse, bizimle birlikte onlara da aynı-
sını söylediler. Bize nasıl, iyi beslenme-
miş, okumayan, cahil kitle dedilerse, işte 
aynen onlara da bunu söylediler. Biz aynı 
damarın, aynı mahzun anne babaların ev-
latlarıyız. Her bir kardeşimin yüzündeki 
kömür karası, benim de milletimin de ifti-
har kaynağıdır. O şehitler, nasıl ki annele-
rinin, babalarının evlatlarıysa, şimdi artık 
benim evlatlarımdır, sizin evlatlarınızdır, 
77 milyonun evladıdır. Onların geride 
kalan emanetleri, şundan emin olunuz ki, 
bizim kutsal emanetlerimizdir. O şehitle-
rimizin annelerine, babalarına buradan 
sesleniyorum: Siz evlatlarınızı yitirdiniz, 
biliniz ki bizler de evlatlarımızı yitirdik, 
canlarımızdan canları yitirdik. Sizlerin 
nasıl yüreği yandıysa, bilin ki aynı dere-
cede bizim de yüreğimiz yandı ve yanı-
yor. Sizin nasıl ocağınıza ateş düştüyse, 
bizim de ocağımıza kor düştü, bizim de 
yüreğimiz kavruluyor. Şunu da bilin ki, bu 
acıyı birlikte taşıyacağız. Bu yası birlikte 
tutacağız. Bu ateş belki sönmeyecek ama, 
sıkıntıları çözmek için yapılabilecek ne 
varsa birlikte yapacağız. Hakk’a kavuşan o 
yavruları geri getiremesek de, sizin yürek 
yaranızı sarmak için birlik olacak, o acıyı 
hafifletmek için her an yanınızda olaca-
ğız. Biz onlara şehit dedik sevgili kardeşle-
rim… Biz, onları, şehit mertebesine yakış-
tırdık. Ülkesi için, vatanı için, toprağı için, 
sofrasındaki ekmeği, çocuğunun rızkı için 
alın teri döken o kardeşlerimizi biz şehit-
lik makamında görüyoruz. Biliyorum ki, 
bizim acizane arzularımızın bir kıymeti 
yoktur. İşte onun için Rabbime dua edi-
yorum, dua ediyoruz. “Ya Rabbi, o kardeş-
lerimizi sen de şehitlerin olarak kabul et” 
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diye yalvarıyoruz. “Ya Rabbi, o şehitleri 
rahmetinle kuşat, onları cennetinle müka-
fatlandır” diye dualar ediyoruz. Rabbim, 
301 şehidimizi rahmetiyle kucaklasın 
inşallah. 301 şehidimizin mekânı cennet 
olsun inşallah. Bir kez daha, şehitlerimi-
ze hürmetlerimizi, minnet hissiyatımızı 
ifade ediyorum. Yakınlarına bir kez daha 
sabır, başsağlığı temenni ediyorum. Yaralı 
kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler…

Başkasının, hele hele, milletinden bir 
ferdin, bir kardeşinin ölümünü sinsice 
pusuda beklemek, herhâlde, esfel-i safilin 
diye tarif edilen, yani aşağıların en aşağısı 
bir mertebe olsa gerek. Evet… Ne acıdır ki 
biz, işte bu süreçte bunu da yaşadık, bunu 
da yaşıyoruz. Daha cenazelerimizi maden-
den çıkaramadan, daha cenazelerimizi 
toprağa veremeden, işte sinsice pusuda 
bekleyenler, işte o esfel-i safilin, aşağıla-
rın en aşağısında olanlar pusularından 
çıktılar ve kendilerine yakışanı yapmaya 
başladılar. Millet birbirine kenetlenmiş-
ken, millet, ortak bir acıyı sessizce ya-
şamaya çalışırken, millet içinden yasını 
tutarken, daha ilk andan itibaren birileri 
çıkıp kin kusmaya başladılar. Anadolu’da, 
Trakya’da bir acı karşısında, bir elem, bir 
vefat karşısında benim aziz milletim su-
sar, dişini sıkar, kinini, öfkesini, nefretini 
bir kenara bırakır, can düşmanı da olsa ve-
fat edene hakkını helal eder, duasını okur, 
Fatiha’sını, Yasin’ini okur, boynunu eğip, 
vakarını muhafaza eder. Biz, Soma’da 
tahammül edilemez acısını bastıramayıp 

feryat edenlerin hissiyatını da çok iyi 
anlarız ve anlıyoruz. Ancak, Somalı ol-
mayan, Soma ile hiçbir gönül bağı bulun-
mayan, hatta ve hatta hayatında kömür 
görmemiş, hayatında bir madencinin o 
kömür karası elini tutmamış, madencinin 
hissiyatıyla hiçbir ortaklık kuramamış o 
sinsilerin, o pusudakilerin fırsatçılığını 
hiçbir zaman anlamadık ve anlayamaya-
cağız. İlla bu ülkenin, bu milletin bir ferdi 
olmaya gerek yok. İlla o acıyı hissetmeye 
de gerek yok. İnsan olan, insanım diyen, 
inanın böyle bir istismarın, böyle bir fır-
satçılığın, sinsiliğin içine girmez. Daha 
ilk andan itibaren, medyada, özellikle de 
sosyal medyada, akla hayale gelmeyecek 
yalanlar yayılmaya başladı. Neymiş, içe-
ride o kadar değil, şu kadar işçi varmış. 
Neymiş, kazanın sebebi işte şuymuş. 
Madenin sahibi buymuş. Madenin ortağı 
bilmem kimmiş. Yardım ekipleri Soma’ya 
sokulmamış. AK Partililer avukatlara 
saldırmış.  Yok efendim madende 15 
yaşında çocuk çalıştırılmış, Suriyeli ço-
cuklar çalıştırılmış. “İçeride 120 Suriyeli 
işçi öldü, üzerlerine beton döküldü” diye 
yazanlar, konuşanlar bile çıktı. Ya, asıl 
sizin vicdanınıza beton dökülmüş be… 
Bu kadar ucuzluk olur mu? Bu kadar 
haysiyetsizlik olur mu? Neyin peşinde-
siniz? Neyin fırsatçılığı içindesiniz? 301 
kardeşimiz vefat etmiş, 301 şehidimiz var, 
biz onları içeriden çıkarmaya çalışırken, 
biz yasımızı tutarken, bunlar çıkıyor, bu-
radan siyasi, ideolojik rant devşirmenin 
gayreti içine giriyor. Her türlü yalan var. 
Her türlü iftira var. Her türlü, alçakça, 
haince, insafsızca davranış var. O malum 
medya kuruluşları, o malum siyasetçiler, 
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malum odaklar 301 şehit üzerinden fırsat 
devşirmek için avuçlarını ovuşturdular. 
Gezi olaylarında, “Birkaç ölüm olsa çok 
güzel olur” diyenler, madenden daha fazla 
şehidin çıkması için ahlaksızca temenni-
de bulundular. Soma’nın yerini haritada 
gösterin deseniz, inanın gösteremezler. 
Maden nedir, kömür nedir deseniz, inanın 
cevabını veremezler. Bunlar, o madencile-
ri, onların ailelerini, değil evlerine, değil 
kapılarına, semtlerine dahi yaklaştırmaz-
lar. Ama orada rant görüyorlar. Orada, 
istismar edilecek cenazeler, orada, cansız 
bedenler üzerinde sömürülecek fırsat 
görüyorlar. O şehitlerin aziz hatırasını 
çiğneyerek, o acılı ailelerin acısını ayaklar 
altına alarak en zelil, en sefil şekilde, tam 
bir yağmacı anlayışıyla çirkin manzaralar 
resmediyorlar. Çıkmış bir insan müs-
veddesi, “Müstehaklar” diyor. Neymiş, 
“Sadece zeybek oynarken diz çökermiş.” 
Patronunun önünde diz çöktüğünü söyle-
yemiyor. Paranın önünde nasıl diz çöktü-
ğünü söylemiyor. Şöhretin, seviyesizliğin, 
basitliğin önünde nasıl diz çöktüğünü 
söylemiyor. Sadece zeybek oynarken diz 
çökermiş… Evet… Sürüngen, sürüngen-
dir; ayağa kalkamaz ki diz çökebilsin. Bir 
başkası çıkmış, “Onlar şehit değil, Niyazi” 
diyecek kadar alçalıyor. Bir başka edepsiz, 
bir başka ahlaksız çıkmış, “Bunun bir mu-
sibet olduğunu, o madencilerin ve bu mil-
letin bunu hak ettiğini” söyleyecek kadar 
şerefini, insanlığını, haysiyetini ayaklar 
altına alıyor. Niye? Çünkü Pensilvanya’da-
ki örgüt liderini bir elebaşı gibi değil, 
haşa bir mehdi gibi, haşa bir mesih gibi 
görüyor. “Ocaklarına ateş düşsün” dedi 
ya… Zavallı, küçük beyinli liderinin o bed-

duasının tuttuğunu, o bedduanın da gidip 
Soma’daki mazlum, masum madencileri 
bulduğuna inanıyor. Yazıklar olsun… Bı-
rakın bu milleti, bırakın bu toprakları, bu 
dine yaptığınız ahlaksızca saldırıdan dola-
yı yazıklar olsun. Bir başkası, uluslararası 
bir televizyonun Türkiye’deki muhabiri 
gidiyor, iki tane figüran buluyor, maden-
ci yakınıymış gibi onlara rol yaptırıyor, 
bunu da bütün dünyaya servis ediyor. Bir 
başka zavallı, “AK Parti’ye oy verenler ev-
lat acısı yaşasın” diye twit atıyor. İçerideki 
bu fırsatçılar dışarıda, uluslararası basına 
da yalan, iftira ne varsa servis edip kendi 
ülkesine düşmanın yapmayacağını yap-
maya yelteniyor.

Beyler, bayanlar... 

Biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız. Biz 
bu ahlaksızlığa eyvallah demeyiz. Bizim 
medeniyetimizde, bizim kültürümüzde 
buna nebbaşlık denir, mezar soyguncu-
luğu denir. Biz, bu kirli ellerin, bu kirli 
zihniyetin, şehitlerimizin aziz hatırasına 
dokunmasına müsaade etmeyiz. Millet 
yasını tutarken, 77 milyon acı içinde kıv-
ranırken, buradan siyasi, ideolojik rant 
devşirmeye çalışanlar, ancak avuçlarını 
yalarlar. Biz, 77 milyon bu acıyı paylaşa-
cağız. Biz milletçe yasımızı tutacağız. Mil-
letçe, vakar içinde dualarımızı edeceğiz. 
Şehitlerimiz üzerinden rant devşirmenin 
değil, geride bıraktıkları yaralı yüreklerin 
tedavisi için uğraşacağız. Sokaklardaki o 
çirkin manzara, bilin ki Türkiye manzara-
sı değildir, milletin hissiyatı hiç değildir. 
Benim aziz milletim acısını polisle çatışa-
rak, molotof atarak, sağı solu taşlayarak 
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göstermez. Bu aziz millet acısını, bin yıllık 
bir medeniyetin takipçisi olarak vakarla 
gösterir, sabırla gösterir, tahammülle gös-
terir. Türkiye bu acıyı aşacak değerli arka-
daşlarım… Türkiye, bu yaraları saracak. 
Biz büyük devletiz, büyük bir milletiz. 
Nice acılar yaşadık, nice badireler atlat-
tık, hepsinden kardeşlikle çıktık. Bu acıyı 
da aşacak, inşallah, gönülleri ferahlata-
rak, kırık kalpleri tamir ederek, geleceğe 
umutla yürüyeceğiz. Tekrar şehitlerimize 
rahmet niyaz ediyor, milletimize sabır te-
menni ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Biz, Soma’nın acısını yaşarken, Bosna 
Hersek ve Sırbistan da büyük bir sel 
felaketiyle mücadele ediyor, verdikleri 
kayıpların acısını yaşıyor. Bosna Hersek 
Başbakanı’yla, Cumhurbaşkanlığı Kon-
seyi Başkanı’yla, Sırbistan Başbakanı’yla 
telefon görüşmeleri yaptık, taziyelerimizi 
ilettik, nasıl destek olabileceğimizi değer-
lendirdik. AFAD’a, KIZILAY’a, TİKA’ya 
talimatları verdik ve yardımları afet 
bölgelerine ulaştırmaya başladık. Her 2 
ülkede çok sayıda kum torbası ihtiyacı 
vardı, şu ana kadar 125 bin kum torbasını 
bu ülkelere ulaştırdık.Bin adet battaniye, 
jeneratör, pompa gibi malzemeler, arama 
kurtarma ekipmanları aynı şekilde bu 
ülkelere ulaştırıldı. Gerek Bosna Hersek’e 
gerek Sırbistan’a yaşadıkları bu afetten 
dolayı geçmiş olsun ve başsağlığı mesaj-
larımızı tekrar iletiyor, her türlü yardı-
ma, desteğe hazır olduğumuzu buradan 
tekrar ifade etmek istiyorum. Bu arada, 

Geçtiğimiz hafta içinde, CHP İstanbul 
Milletvekili Mevlüt Arslanoğlu’nu yitir-
dik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine 
ve CHP’ye başsağlığı diliyorum. Bir kez 
daha, Rabbim ne aziz milletimize ne de 
başka milletlere, başka ülkelere bu acıları 
yaşatmasın diyor, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarınızda sizlere kolay-
lıklar temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Genişletilmiş Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 23 Mayıs 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yor, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Geçen hafta gerçekleştir-
meyi planladığımız Genişletilmiş İl Baş-

kanları Toplantımızı, Soma’da meydana 
gelen elim kaza nedeniyle erteledik ve 
bugün gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, 
bir kez de buradan, Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımızdan, kazada hayatını 
kaybeden 301 şehidimize rahmet niyaz 
ediyor; yakınlarına, sizlere, aziz milleti-
mize bir kez de buradan başsağlığı mesaj-
larımı iletiyorum.
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Değerli arkadaşlarım...

Soma’da maden kazasını öğrendiğimiz 
andan itibaren yapılanları, Salı günü grup 
toplantımızda ayrıntılı şekilde aktardık. 
Kazanın boyutları anlaşıldığı andan itiba-
ren, yerelden başlayarak ihtiyaç dahilinde 
tüm imkânlarımızı seferber ettik. Kazaya 
çok hızlı bir şekilde, bütün detayları, bü-
tün ayrıntıları hesaba katarak müdahale 
ettik. İlk etapta, gayemiz, madendeki işçi-
lerimizi kurtarmak, yaralıları hastanelere 
ulaştırmak, şehitlerimizin naaşlarına 
ulaşmak ve onları çıkarmak oldu. Eş za-
manlı olarak, defin işlemlerinin yapıl-
ması, ailelere yardım elinin uzatılması, 
ilçedeki tüm ihtiyaçların giderilmesi ger-
çekleştirildi. Soma’daki kaza sonrasında, 
arama kurtarma, destek ve yardım faali-
yetleri için, toplamda 2 bin 743 personeli, 
258 kara aracı ve 9 hava aracını seferber 
ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığımız, İçişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlıklarımız gerek arama kurtarma 
faaliyetlerinde, gerek şu anda devam eden 
çalışmalarda görev aldılar. Genelkur-
may Başkanlığımız, AFAD, Türk Kızılayı, 
belediyelerimiz, Sivil Toplum Örgütleri 
aynı şekilde bölgede yaraları sarmak için 
canla başla çalıştılar ve çalışıyorlar. Şehit 
madencilerimizden bize emanet kalan 
yakınları için de adımlar attık, atmayı 
sürdürüyoruz. Çarşamba günü yaptığımız 
Bakanlar Kurulu toplantısında, çok ge-
niş çaplı olarak nelerin yapılabileceğini, 
hangi adımların atılabileceğini müza-
kere ettik. Buradaki değerlendirmeler 

doğrultusunda kademe kademe bu deği-
şiklikleri yapacak, bu adımları atacağız. 
Tabii, cenazelerimizin defnedilmesinin, 
yaraların sarılmasının ardından, şu anda 
en önemli gündem maddemiz, bu kaza-
nın sebeplerini ve sorumlularını tespit 
etmenin yanında bundan sonra alınacak 
tedbirleri belirlemek. Kazayla ilgili idari 
ve adli soruşturmalar devam ediyor. Bu 
soruşturmaları bizler de titizlikle takip 
ediyoruz. Bundan sonra aynı kazaların 
yaşanmaması için de her kademede ça-
lışmaları başlattık. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bütün grupların desteğiyle 
bir araştırma komisyonu kuruldu. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yeni 
acıların yaşanmaması için gerekli yasal 
düzenlemeler üzerinde çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlarım…

Yüreklerimizi dağlayan Soma faciası, 77 
milyonun tamamına, bir kez daha millet 
olma şuurunu, zor zamanlarda kardeş 
olma, birlik olma ruhumuzu çok güçlü 
şekilde hissettirdi. En son, Van depremin-
de milletimiz tek yürek olmuş, Van’daki 
kardeşlerimizin acısını paylaşmış, 81 
vilayetten yardımlar ve dualar Van için 
seferber olmuştu. Soma’da yaşanan kaza-
nın ardından, 77 milyonun yine tek yü-
rek olduğunu, ayni, nakdi yardımlarıyla, 
dualarıyla, Soma’nın acısını yüreklerinde 
hissettiklerini müşahede ettik. Allah’a 
hamdolsun, millet olarak yalnız olma-
dığımızı, tüm dünyanın, dost ve kardeş 
tüm ülkelerin de bizlerle olduğunu bu 
acı hadise nedeniyle bir kez daha gördük 



Recep Tayyip ERDOĞAN

170

ve hissettik. Bosna Hersek’te 1.5 milyon 
insanı etkileyen sel felaketine, biliyorsu-
nuz, ilk ulaşan uluslararası yardım Türki-
ye’ninkiler oldu. Dün bir gazetenin birinci 
sayfasında gördüm. Bosnalı afetzedelerin, 
Türkiye’nin yardım ekiplerini görünce, 
kendi sorunlarını, kendi dertlerini bir 
kenara bırakıp Soma’yı sorduklarını, 
acımızı paylaştıklarını, başsağlığı mesaj-
larını ifade ettiklerini gazetedeki o haber 
son derece anlamlı bir şekilde bizlere 
anlatıyor. İşte bunu herkes anlayamaz 
ve anlayamadı değerli arkadaşlar… Bir 
Bosnalının bir yandan evindeki sel sula-
rını, çamurlarını temizleyip bir yandan 
da Türkiyeli yardım ekiplerine merakla, 
endişeyle Soma’yı sormalarını inanın 
herkes anlayamaz ve nitekim anlayama-
dılar. Soma’daki kazanın hemen ardın-
dan, “Somali’yi bırak, Soma’ya bak” diye, 
insanlık dışı, insaf dışı, izan dışı ifadeler 
kullananlar oldu. Bizim Bosna Hersek’te-
ki, Sırbistan’daki sel faciasına yardım gön-
dermemizden, el uzatmamızdan rahatsız-
lık duyanlar çıktı. Bu nasıl bir anlayıştır 
Allah aşkına? Bu nasıl bir ufuksuzluktur, 
nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insafsızlık-
tır? İnanın, bu Somali’ye, Bosna Hersek’e, 
Sırbistan’a el uzatmamızı eleştirenler 
Soma’yı da bilmezler, haritada yerini dahi 
gösteremezler. Somali bunlara ne kadar 
uzaksa, inanın Yozgat da o kadar uzaktır. 
Saraybosna bunlara ne kadar uzaksa, 
emin olun, Diyarbakır, Van, Şırnak, Sivas 
da o kadar uzaktır. Dünyayı, kendi küçük 
semtlerinden ibaret zanneder bunlar. 
Lüks kafelerde otururlar, ellerinde akıllı 
telefonlarıyla, attıkları tivitlerle ahkam 
keserler, yalan söylerler, provokasyon ya-

parlar. Emin olun, eğer tivıttırda gündem 
listesine girmiyorsa, hiçbir mesele bunlar 
için anlam ifade etmez. Orada gündeme 
gelen konular hakkında da, 140 karak-
terle mesaj yazınca, kendilerini dünyayı 
kurtaran adam gibi görmeye başlarlar. 
Bir yoksulun elinden tutmazlar, bir yeti-
min başını okşamazlar, bir fakirin evine, 
ayakkabılarını çıkarıp girmezler, sofra-
larına diz kırıp oturmazlar. İstanbul’un 
doğusunda, İzmir’in, Ankara’nın doğu-
sunda koca bir dünya olduğunu bilmez, o 
dünyayı asla umursamazlar. Yoksulluğun 
coğrafyası yoktur arkadaşlar. Mazlumun 
rengi yoktur. Karşısındakinin kimliğine, 
etnik kökenine, inancına, mezhebine ba-
karak bir şeyler vermeye çalışanın yaptığı 
yardım değil, tahkirdir, aşağılamadır. Sen 
bugün “Somali’yi bırak” dersen, yarın Al-
lah vermesin, ihtiyacın olduğunda sana 
bakacak kimseyi bulamazsın. Sen bugün 
Bosna’nın meselesine sırtını dönersen, 
yarın senin meselene sahip çıkacak dost 
bulamazsın, kardeş bulamazsın. Üstelik 
Türkiye, tekrar ediyorum, Somali’ye de 
ulaşacak, Soma’ya da ulaşacak güçte bir 
ülkedir. Allah’ın izniyle, kendi yaraları-
mızı da saracak güçteyiz, Afganistan’a, 
Filistin’e, Suriye’ye, Bosna Hersek’e, 
Sırbistan’a da yardım eli uzatacak güç-
teyiz. Bakın 12 sene öncesine kadar, 
yurtdışına çıkan vatandaşım, sınır kapı-
larında, gümrük kapılarında boynunu 
yere eğmek zorunda kalıyordu. Benim 
vatandaşım, pasaportunu gizliyordu, bol 
sıfırlı parasını gizliyordu. Ama şu anda, 
dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları pasa-
portlarıyla, paralarıyla, kimlikleriyle, ay 
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yıldızlı bayraklarıyla gurur duyuyor, ifti-
har ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı demek, dünyanın her yerinde, Filistin 
davasına sahip çıkan yürekli bir ülkenin 
vatandaşı demektir. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı demek, herkesin sustuğu bir 
dönemde, herkesin sırtını döndüğü bir 
dönemde, Suriye’de zulme karşı çıkan, 1 
milyon Suriyeliyi evinde misafir eden bü-
yük ülkenin vatandaşı demektir. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı demek, Mısır’daki 
darbeye korkmadan, çekinmeden, darbe 
diyebilen, o darbenin mağdurlarını tüm 
dünyada cesaretle savunabilen onurlu bir 
ülkenin vatandaşı demektir. Evet… Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı demek, 
Somali’ye, Myanmar’a, Afganistan’a elini 
uzatan, cömert bir ülkenin vatandaşı 
demektir. Yurtdışına çıkan kardeşlerim, 
benim ne demek istediğimi eminim ki iyi 
anlıyorlar. Yıllarca, hastane koridorlarında 
çile çekmiş, okul yollarında yorulmuş, kö-
yünde yolla, ilçesinde suyla, uçakla, hava-
limanlarıyla, duble yolla, hızlı trenle, doğal 
gazla bu dönemde tanışan vatandaşlarım, 
benim ne demek istediğimi eminim ki çok 
iyi anlıyorlar. On yıllardır ötelenen, horla-
nan, ayrımcılığa tabi tutulan, reddedilen, 
inkâr edilen vatandaşlarım, ne demek is-
tediğimizi çok iyi anlıyorlardır. Onlar bizi 
anladıkları için biz buradayız. Onlar bizi 
çok iyi anladıkları ve bizi bu makamlara 
taşıdıkları için biz buradayız. Biz Soma’nın 
da, Somali’nin de acısını yüreğimize sığ-
dıracak kadar, bunların sızısını hissedip 
bütün imkânlarımızla harekete geçecek 
kadar engin yürekliyiz. Çünkü ecdattan 
böyle gördük. Tarihimizde biz bunu gör-
dük, bunu yapıyoruz. Duvarlara, “Zulüm 

1453’te başladı” yazan, bunu yazanlara 
sahip çıkan, bunu yazanları destekleyen 
bir zihniyet bizi asla anlayamaz. Soma’nın 
varlığından, orada bir kaza olduğunda 
haberdar olan bir zihniyet bizi anlayamaz. 
Kömürle, madenle, madenciyle sadece eli-
ne bir istismar vasıtası geçtiğinde ilgilenen 
zihniyet bizi anlayamaz. Her nerede olursa 
olsun, her ne şekilde olursa olsun, bir kaza 
olsa, bir elim hadise olsa, birileri ölse diye 
ellerini ovuşturan bir kirli zihniyet bizle-
ri anlayamaz. Onlar Soma’yla, kömürle, 
madenle, madenciyle 14 Mayıs 2014’te ta-
nıştılar; biz ise zaten onlardan biriyiz. Kö-
mürün çilesini çeken biziz. Alın terinin ne 
demek olduğunu bilen biziz. En zor işlerde 
ölümle burun buruna çalışan biziz. Helal 
lokma peşinde koşarken tahkir edilen, öte-
lenen, iteklenen, dışlanan zaten biziz. Biz 
oralardan geliyoruz, her an zaten oralar-
dayız. Şehit madencilere “Müstehaktır” di-
yenler gibi, İzmir’in yoksullardan sterilize 
edilmiş semtlerinde yetişmedik. Şehitleri-
mize “Niyazi” diyenler gibi, Paris’in elit so-
kaklarında büyümedik. “Soma’ya yardım 
etmeyin” diyenler gibi, kendi ülkesinin 
yabancısı, kendi ülkesinin düşmanı ortam-
larda yetişenlerden olmadık. “Tüketmeyin, 
ekonomi dursun” diyenler gibi, emeğini 
değil, onurunu satanlardan hiçbir zaman 
olmadık. “AK Parti’ye oy verdiler, başlarına 
musibet geldi” diyenler gibi, örgüt çıkarı 
için vatanını, haysiyetini, şerefini pazara 
çıkaranlardan hiçbir zaman olmadık.

Arkadaşlar... 

Burada bir kez daha söylüyorum: Biz, 
bu ülkede hiçbir gerilimin tarafı değiliz. 
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Hiçbir gerilimin kaynağı değiliz. Şu anda, 
medya yoluyla, sosyal medya yoluyla 
estirilen ırkçılığın, ayrımcılığın, şiddet 
çağrılarının içinde asla değiliz. 301 şehi-
dimizin acısı tazeyken sustuk. Yürekler 
yanarken sustuk. Şehitlerimiz üzerinden 
sokaklarda terör estirilirken sustuk. “Kan 
kustuk, kızılcık şerbeti içtik” dedik. Ama 
kimse kusura bakmasın, şımarıklık kar-
şısında, had bilmezlik karşısında, nefret 
suçları karşısında daha fazla susacak de-
ğiliz. Soma’yı bahane edip, vuran, kıran, 
tahrip eden, polise saldıran, yeni cinayet-
ler işleyen kan tacirleri karşısında elbette 
susmayacağız. Bizim Almanya’ya yarın 
yapacağımız ziyaretin öncesinde son de-
rece manidar bir şekilde sokakların karış-
tırılmasına, bazı mezhep mensuplarının 
tahrik edilmesine, büyük şehirlerde hazır 
kıtaların terör estirmesine elbette seyirci 
kalmayacağız. 11 aydır, ısrarla bazı şey-
lerin altını çiziyoruz. Ekonominin hedef 
alındığını söylüyoruz. Birtakım uluslara-
rası odakların, Türkiye üzerine çok kirli 
senaryolar yazdıklarını ve uyguladıkları-
nı söylüyoruz. Türkiye’nin dış politikası-
nın, Suriye, Mısır, Filistin politikalarının 
kimilerini rahatsız ettiğini, bu rahatsızla-
rın içerideki kuklaları harekete geçirdi-
ğini söylüyoruz. Güçlenen Türkiye’den, 
güçlenen ekonomiden rahatsızlık duyan-
ların, içerideki maşalarını devreye aldık-
larını söylüyoruz. Çözüm Süreci’nin, Millî 
Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin, kandan 
beslenenleri rahatsız ettiğini söylüyoruz. 
İşte Mısır’da olanları örnek gösteriyoruz, 
Ukrayna’da olanları örnek gösteriyoruz. 
Bütün bunlar ortadayken, içeride ve dı-
şarıda, ne yazık ki maşalar tarafından, 

taşeronlar tarafından, çeşitli bahanelerle 
saldırılar diri tutulmaya çalışılıyor. Bakın, 
Afyonkarahisar’da söyledim, burada da 
tekrar ediyorum: Bu saldırıların, Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğunu dü-
şünenler varsa, büyük bir yanılgının için-
deler. Bu saldırıların, arkadaşlarıma, Hü-
kümetimize, partimize, sadece partimize 
oy verenlere yönelik olduğuna inananlar 
varsa, büyük bir yanılgının içindeler. Bü-
tün bu saldırılar, artık tartışmasız şekilde 
görüyoruz ki, bu millete, bu milletin huzu-
runa, bu milletin inançlarına, değerlerine, 
istiklaline ve istikbaline yönelik saldırı-
lardır. Bu saldırılar, bu eylemler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, 77 milyonu hedef alan 
saldırılardır. Bu saldırılardan, bu sokak 
eylemlerinden çıkar sağlayacağını düşü-
nen varsa, en büyük hatanın içindedir. 
Bu saldırılardan, bu sokak eylemlerinden 
CHP’ye de, MHP’ye de, HDP’ye de ekmek 
çıkmaz. Bu saldırılardan, siyasi, ideolo-
jik, örgütsel çıkar sağlamaya çalışan hiç 
kimse rant devşiremez. Biz, çeşitli baha-
nelerin, çeşitli provokasyonların arkasına 
sığınılıp yapılan bu saldırılara karşı dim-
dik durmaya devam edeceğiz. Milletimin 
büyük çoğunluğu zaten bu saldırıların 
muhtevasını gördü ve 30 Mart’ta söyle-
yeceğini söyledi. Ancak, bu saldırıların, 
bu sokak eylemlerinin masum olduğuna, 
masum gerekçelere dayandığına inanan 
kesimler varsa, onların da gözlerini açma-
ları en büyük temennimiz. Her gün oku-
dukları o kışkırtıcı gazetelerin arkasında 
kimlerin olduğuna lütfen bir baksınlar. 
Ekranlarından kan damlayan, öfke, nefret 
akan o televizyonların arkasında kimlerin 
olduğunu lütfen bir araştırsınlar. Sokak-
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ları tahrik etmeye çalışan o sahte tivit 
hesaplarının nerelerden yönetildiğini, 
nerelerden beslendiğini lütfen görsünler.

Kardeşlerim... 

Tekrar ediyorum: Gerilimin tarafı olma-
yacak, gerilimin kaynağı hiç olmayacağız. 
Gerilim üretmek isteyenler karşısında da, 
herkes bilsin ki, boynumuzu eğmeyeceğiz. 
Biz hep demokrasiden taraf olduk, bugün 
de demokrasiden tarafız. Biz her zaman 
hukukun üstünlüğünü savunduk, bugün 
de hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. 
Biz, Meclis’e, sandığa, millî iradeye inan-
dık, bunları savunduk, bugün de sarsıl-
maz şekilde Meclis’i, sandığı, millî iradeyi 
savunuyoruz. Bizi kimin nasıl gösterdiği-
ne, manşetlere nasıl çektiğine, hakkımız-
da nasıl algı operasyonları yaptığına bak-
mayız, bakmıyoruz. Bizim özümüz neyse, 
şeklimiz de odur. İçimiz neyse, dışımız 
da odur. Ayinesi iştir kişinin… Bizim ne 
olduğumuzu görmek, bilmek, öğrenmek 
ve anlamak isteyenler, geride kalan 12 
yıla baksınlar, bizim gelecek vizyonumu-
za baksınlar. Yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar. Türkiye’de basın özgürlüğü 
yok diyenleri, bizzat nefret suçu işleyen 
gazeteciler yalanlıyor. Türkiye’de özgür-
lük yok diyenleri, bizzat sokağa çıkıp cam 
çerçeve kıran şımarıklar yalanlıyorlar. 
“Türkiye’de dikta rejimi var” diyenleri, 
bizzat özgürce attıkları iftiralar, yaptıkları 
provokasyonlar yalanlıyor. Yarın inşal-
lah, Almanya’ya gidecek, Köln’de oradaki 
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gerçek 
Türkiye tablosunu bir kez de orada an-
latacağız. Almanya ziyaretimizde, bizim 

hakkımızda günlerdir karalama kampan-
yası yapan, içerideki medyaya da, onların 
yol arkadaşı dışarıdaki bir kısım medyaya 
da, gerçek Türkiye fotoğrafını sunacağız. 
Hiç kimse rahatsız olmasın, tedirgin ol-
masın. Türkiye’nin barıştan, diyalogdan, 
yapıcı dış politikadan başka bir hedefi 
yok. Türkiye’nin, demokrasiden, hukuk-
tan başka hedefi yok. Bizim büyümemiz-
den, büyük bir ekonomi olmamızdan, 
etkin bir dış politikaya sahip olmamızdan 
rahatsız olanlar varsa, onlar kusura bak-
masın. Ama benim tavsiyem, Türkiye’nin 
büyümesini, güçlenmesini, Türkiye’nin 
dostları kaygıyla değil, umutla izlesinler; 
çünkü bizden kimseye zarar gelmez. Eski 
Türkiye yok arkadaşlar; artık Yeni Türki-
ye var… Yeni Türkiye’de, içeride de boynu 
bükükler olmayacak, dışarıda da bu ülke-
nin vatandaşı olarak boynu bükükler ol-
mayacak. Daha çok çalışacağız, daha fazla 
reform yapacağız, kardeşliğimizi daha 
da güçlendireceğiz ve umutla istikbale 
ilerleyeceğiz. 12 yıl önceye nazaran nasıl 
çok iyi bir yerdeysek, inşallah, aynı hızla, 
aynı kararlılıkla Türkiye’yi değiştirmeye 
devam edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için artık önü-
müzde sadece 2.5 aylık bir süre kaldı. Çok 
yoğun şekilde, her kesimle, her kademe-
de istişarelerimizi yaptık. Kamuoyunun 
nabzını tutan araştırmaları tamamladık. 
Son değerlendirmeleri yapacak ve inşal-
lah kısa süre zarfında kararımızı açıkla-
yacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, 
alacağımız karar her ne olursa olsun, 
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Türkiye için, geleceğimiz için inşallah 
en isabetli karar olacak. Bir kaosa, bir 
belirsizliğe mahal vermeden; reform-
larımızda, davamızda, mücadelemizde 
asla kesintiye sebep olmadan, Türkiye’yi 
daha da güçlendirecek bir karar alacak 
ve arkasında duracağız. CHP ve MHP’nin 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde umutla-
rını şimdiden kaybettiklerini görüyoruz. 
İş olsun nev’inden yapılan ziyaretler, 
yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı 
konusunda hiçbir iddialarının olmadığını 
gösteriyor. CHP ve MHP tabanı, diğer par-
tilerin tabanları da hiç kaygılanmasınlar; 
AK Parti’nin tespit edeceği aday, şüpheniz 
olmasın, 77 milyonu kucaklayan bir aday 
ve bir Cumhurbaşkanı olacak. Bu arada, 
biliyorsunuz 1 Haziran’da, başta Ağrı ve 
Yalova olmak üzere bazı birimlerde yerel 
seçimler yeniden yapılacak. Seçime 10 
gün kala, başta bu iki ilimiz olmak üzere 
her birimde çalışmalarımızı yoğunlaştı-
racağız. Biz de Pazar günü Yolava’ya, Çar-
şamba günü Ağrı’ya gidiyoruz. İnşallah, 
yenilenen seçimlerden de iyi bir netice 
alacak, bu illerimizde, bu birimlerde, AK 
Partili belediyecilik anlayışıyla geleceği 
imar etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz. 
Sözlerime burada son verirken, Genişletil-
miş İl Başkanları toplantımızın ülkemiz 
ve milletimiz için tekrar hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Katıldığınız, katkı 
verdiğiniz için her birinize tek tek teşek-
kür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 27 Mayıs 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Haftalık Grup Toplantımızın başında 
sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz 
ve demokrasimiz için hayırlara vesile ol-
masını Rabbim’den niyaz ediyorum. Grup 
Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 

de hoş geldiniz diyor, heyecanlarından, 
coşkularından, muhabbetlerinden dolayı 
her birine tek tek teşekkür ediyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında, bize milletçe 
çok büyük bir gururu yaşatan, Fransa’da, 
Kan Film Festivali’nde, Kış Uykusu adlı 
filmiyle Altın Palmiye ödülü alan, değerli 
sanatçımız Nuri Bilgi Ceylan’ı bir kez de 
buradan tebrik ediyorum. Cumartesi ak-
şamı, Almanya dönüşünde geç bir saatte 
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Sayın Ceylan’ı telefonla aradım ve tebrik 
ettim. Gerçekten, ülkemiz adına, sinema-
mız adına çok büyük bir uluslararası ba-
şarı. Yönetmen Sayın Nuri Bilge Ceylan’la 
birlikte, filmin tüm ekibini de tebrik edi-
yorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
filmin yapımına önemli destek vermişti, 
Bakanlığımızı da bu vesileyle ayrıca kut-
luyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

2010 yılında, Gazze’ye yardım götüren 
Mavi Marmara Gemisi’nde, biliyorsunuz, 
İsrail askerlerinin saldırısı nedeniyle 9 
kardeşimiz şehit olmuş, 30 kardeşimiz de 
yaralanmıştı. Yaralananlar arasında olan 
Süleyman Uğur Söylemez kardeşimiz, 4 
yıldır yoğun bakımda tutuluyordu. Cu-
martesi günü Hak vaki oldu ve Süleyman 
kardeşimizi Hakk’a uğurladık. Rabbim 
şehidimizi rahmetiyle kuşatsın inşallah. 
Süleyman kardeşimize de, ondan önce 
Hakk’a yürüyen 9 Mavi Marmara şehi-
dimize buradan rahmet niyaz ediyorum. 
Merhum Süleyman kardeşimizi 2010 
yılında hastanede ziyaret etmiştim; vefatı-
nın ardından da ailesini aradım, taziyele-
rimi ilettim. Bir kez de buradan, ailesine, 
yakınlarına, dostlarına sabır ve başsağ-
lığı dileklerimi iletiyorum. Hafta içinde, 
İstanbul Okmeydanı’nda yapılan şiddet 
eylemleri sırasında, maalesef 2 vatanda-
şımız, Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz hayat-
larını kaybettiler. Hayatını kaybeden iki 
vatandaşımızın ailelerini telefonla araya-
rak kendilerine taziyelerimizi, üzüntüle-
rimizi, acımızı ilettik. Ayrıca olaylarda ya-
ralanan polis kardeşlerimizi de arayarak 

onlara da geçmiş olsun temennilerimizi 
ilettik. Bu elim olay vesilesiyle, burada 
birkaç hususu da dikkatlerinize sunmak 
istiyorum.

Değerli arkadaşlar...

Bakınız, bu yıl, 2014 yılında, Birinci Dün-
ya Savaşı, başlangıcının 100’üncü yıldö-
nümünde bir kez daha tüm boyutlarıyla 
değerlendiriliyor. 28 Haziran 1914’te, 
Saraybosna’da yapılan bir suikast Birinci 
Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuş-
tu. Yaklaşık 10 milyon insan bu savaşta 
hayatını kaybetti. Osmanlı Devleti, bu 
savaşta hem en çok zayiatı veren, hem 
de en çok toprak kaybına uğrayan ülke 
oldu. Mondros Antlaşması’yla, Osmanlı 
Devleti çok ağır şartlara mahkûm edildi 
ve Misak-ı Millî sınırlarından dahi dar bir 
coğrafyaya hapsedildi. Bize, Misak-ı Millî 
sınırlarını dahi çok gördüler, ülkenin ta-
mamını teslim almak için işgal başlattılar. 
Kurtuluş Savaşımızla, millet olarak bu 
işgali sona erdirdik, birkaç istisna dışında 
Misak-ı Millî sınırlarımıza kavuştuk. Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıldönü-
münde, burada şu hususu açık açık ifade 
etmek durumundayız: Savaşın sonunda, 
Osmanlı bakiyesi topraklar, adeta cetvel-
le çizilir gibi şekillendirilirken; Osmanlı 
bakiyesi olan, Osmanlı ve Selçuklu’nun 
mirasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti 
de, altını çizerek ifade ediyorum, sürekli 
baskı ve kontrol altında tutulmak istendi. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan borç-
lar, Türkiye Cumhuriyeti’ne devredildi. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan kimi 
acılar, kimi sorunlar, kimi tartışmalar, 
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Türkiye Cumhuriyeti’ne yöneltildi. Bil-
hassa, Kürt kardeşlerimizin ve Alevi kar-
deşlerimizin üzerinden iki mesele sürekli 
gündemde tutuldu, sürekli kaşındı. Bu 
iki mesele, Türkiye’nin hasımları tara-
fından elverişli bir tahrik vasıtası olarak 
görülürken, ne yazık ki içeride de bu iki 
meseleyle alakalı çok büyük yanlışlar ya-
pıldı. Bu ülkenin asli unsuru olan, Birinci 
Dünya Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, 
ardından kuruluşta asli unsur olarak yer 
alan Kürt kardeşlerimize karşı, bizim 
dönemimize kadar ret, inkâr ve asimilas-
yon politikaları uygulandı. İçeride sorun 
reddedilirken, dışarıdan da, her fırsatta 
değişik tarihlerdeki isyanlara ve son 30 
yıldır maruz kaldığımız teröre destek ve-
rildi. Öbür yandan, Alevi kardeşlerimizin 
varlıkları bile inkâr edildi, görmezden ge-
lindi, ağır tahriklerle baskılar sürdürüldü. 
Dersim’de, yüzlerce Alevi vatandaşımız 
maalesef katledildi, binlercesi tehcire 
zorlandı. Çorum’da, Kahramanmaraş’ta, 
Sivas’ta, Gazi Mahallesi’nde, sonu maale-
sef çok acı biten elim hadiseler yaşandı.

Arkadaşlar...

Komplo Teorilerinin kolaycılığına asla ve 
asla sığınmıyoruz. Dışarıdan düşman ara-
yarak, içimizdeki meseleleri inkâr yoluna 
asla gitmiyoruz. Biz, Türkiye’nin 100 yıl-
dır karşı karşıya kaldığı meselelerin tama-
men farkındayız. Mevcut sorunların, içe-
rideki nedenlerinin tamamen farkındayız. 
Ancak, bu meselelerde dışarıdan yapılan 
tahrikleri, provokasyonları, dışarıdan yü-
rütülen kampanyaları asla göz ardı ede-
meyiz. Dikkat edin, Türkiye’de işler ne za-

man iyiye gitmeye başladıysa, ülkemizin 
başına dert açtılar, dert açmak istediler. 
Türkiye, enerjisini, birikimini, kaynakla-
rını, kalkınma için seferber etmeye başla-
dığı her dönemde, ya teröre maruz kaldı, 
ya içeride ağır tartışmalara maruz kaldı, 
ya da darbelere maruz kaldı. İçeride ve 
dışarıda birtakım karanlık eller işbirliği 
yaptılar, el birliği yaptılar, Türkiye’nin 
enerjisini tüketmek için her türlü kirli, 
karanlık senaryoyu devreye aldılar. Bakın 
biz, ülke olarak, İkinci Dünya Savaşı’na fi-
ili olarak katılmadık, savaşın doğrudan 
etkilerine asgari düzeyde maruz kaldık. 
Şu soruları milletçe kendimize sormak 
zorundayız :  Japonya ,  İkinci  Dünya 
Savaşı’nda yenildiği hâlde, 2 tane atom 
bombasıyla çok ciddi yıkıma maruz kaldı-
ğı hâlde, bugün nasıl dünyanın en büyük 
ekonomileri arasına girmiştir? Avrupa’nın 
hemen her ülkesi, İkinci Dünya Savaşı’nda 
çok ağır bedeller ödedikleri hâlde, bugün 
nasıl bu refah seviyesine ulaşmışlardır? 
Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nda deyim 
yerindeyse taş üstünde taş kalmayacak 
biçimde yıkıldığı hâlde, bugün nasıl dün-
yanın en büyük ekonomileri konumuna 
gelmiştir? 1922’den bugüne kadar, sadece 
Kıbrıs’a bir Barış Harekâtı yaptık, onun 
dışında fiili olarak katıldığımız hiçbir sa-
vaş yok, topraklarımıza karşı da saldırı 
yok. Yaklaşık 100 yıldır barış içinde bir 
ülke olmamıza rağmen, kalkınma yarışı-
na biz neden bu kadar geç dahil olduk? 
Çünkü ülke olarak enerjimizi başka yerle-
re sarf etmek zorunda kaldık. İçerideki 
tartışmalarla, içerideki gerilimlerle, içeri-
deki tahriklerle, biz enerjimizi, kaynakla-
rımızı, birikimlerimizi adeta heba etmek 
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zorunda bırakıldık. Bir başörtüsü mesele-
sini, bu ülke tam 40 yıl tartışmak zorunda 
kaldı, tartışmak zorunda bırakıldı. 40 yıl 
boyunca, üniversite denildiğinde akla bi-
lim değil, eğitim değil, özgürlük değil, ba-
şörtüsü yasağı geldi. Yazık değil mi arka-
daşlar? Bu ülke bunu hak ediyor muydu? 
Bu yasağı koyanlar, uygulayanlar, savu-
nanlar, bu ülkeye yazık etmediler mi? 
Kültürel haklar konusu neredeyse bir asır 
boyunca tartışıldı. İnsanlar, ana dillerini 
konuşurlarsa, annelerinden öğrendikleri 
dili konuşurlarsa ülke bölünür, parçalanır 
diye toplumu korkuttular. Biz, engelleri 
kaldırdık ve bu ülke bölünmedi, tam tersi-
ne daha da güçlendi. Bir asır boyunca bu 
yasakları savunanlar, bu ülkeye yazık et-
mediler mi? Çok açık söylüyorum: Bizi 
oyaladılar. Bizi, millet olarak, ülke olarak, 
anlamsız tartışmalarla, anlamsız yasak-
larla, sanal gündemlerle on yıllarca, hatta 
asırlarca oyaladılar, meşgul ettiler. Her 10 
yılda bir yaptıkları darbelerle ya da darbe 
girişimleriyle bize ağır bedeller ödettiler. 
Belli zamanlarda yapılan tahriklerle, ça-
tışmalarla, bize ağır faturalar yüklediler. 
Bizim, 77 milyon, hep birlikte, işte bu oy-
nanan oyunu görmemiz gerekiyor. Türki-
ye üzerine, içeriden ve dışarıdan kurul-
muş bu tezgâhları, bu tuzakları çok iyi 
görmemiz, anlamamız gerekiyor. Bakın 
bunu defalarca ifade ettim, defalarca ha-
t ı r l a t t ı m :  G e ç e n  y ı l  M ay ı s  ay ı n d a 
Türkiye’nin nasıl bir konumda olduğunu 
lütfen hatırlayın. Tarihin en büyük ekono-
mik krizlerinden birini Türkiye başarıyla 
geride bırakmış. Dünyanın en büyük eko-
nomileri daralırken, yüzde 1-2 oranların-
da büyürken, Türkiye yüzde 4-yüzde 5 

büyüme oranlarını yakalamış. 2010 yılın-
da bir halkoylaması yapılmış, hem de-
mokrasi güç kazanmış, hem hukuk, hem 
ekonomi güç kazanmış. 2011 yılında ge-
nel seçimler yapılmış, istikrar ve huzur 
güç kazanmış. Çözüm Süreci’nde çok 
önemli bir aşamaya gelinmiş, Nevruz ba-
rış  içinde,  huzur içinde kutlanmış, 
Doğu’dan, Güneydoğu’dan acı haberler 
gelmiyor. İşte o günlerde, Batıdaki insan-
ların koşarak Doğu’ya gittiklerini, kardeş-
leriyle kucaklaştıklarını görüyorsunuz. 
İşadamlarının Doğu’ya, Güneydoğu’ya ko-
şup, yeni yatırımlara hazırlandıklarını 
görüyorsunuz. Önümüzde hiçbir engel 
yok, umutla, kararlılıkla geleceğe ilerliyo-
ruz. İşler o kadar iyi gidiyor ki, 2013 yılı-
nın Mayıs ayında, Cumhuriyet tarihimi-
zin en büyük başarılarına imza atıyoruz. 
Borsa rekor kırıyor, Merkez Bankası re-
zervi 135 milyar dolar rakamına ulaşıp 
rekor kırıyor, IMF’ye borç sıfırlanıyor, ih-
racatta rekor var, enflasyon ve faiz en dü-
şük seviyelere iniyor. Nükleer Enerji için 
imzalar atılıyor, 3’üncü Havalimanı için 
ihale yapılıyor. Türkiye adeta şaha kalk-
mış. Ne küresel kriz ne bölgesel meseleler 
Türkiye’yi durduramıyor. 77 milyon, hep 
birlikte, 2023 hedeflerine inanmış şekil-
de, umutla geleceğe yürüyoruz. Ama son-
ra bir  şey oluyor,  İstanbul ’da ,  Gezi 
Parkı’nda başlayan eylemler, dalga dalga 
ülke geneline yayılıyor, huzuru bozacak, 
istikrarı sarsacak bir noktaya ulaşıyor. O 
kadar sistemli, o kadar hazırlıklı bir saldı-
rı yapılıyor ki, aynı anda huzur, istikrar, 
demokrasi, özellikle de ekonomi hedefe 
alınıyor. Bakıyorsunuz, birden borsa geri-
lemeye, faiz yükselmeye başlıyor. Yurtdı-
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şında Türkiye aleyhine kampanyalar baş-
latılıyor, uluslararası yatırımcılar tedirgin 
ediliyor. İçeride, “Tüketmeyin, ekonomi 
dursun” diye çağrılar yapılıyor. Her gün 
sokaklarda şiddet görüntüsü, her gün so-
kaklarda vandallık; bütün bu görüntüler 
dünyaya, sanki Türkiye’de anarşi varmış 
gibi servis ediliyor. Anamuhalefet Partisi 
olayların daha da büyümesi için kışkırt-
malar yapıyor, milletvekilleri göstericile-
re para veriyor, polislere hakaret ediyor. 
Medya her türlü yalanı yazarak insanları 
sokağa dökmek için elinden geleni yapı-
yor. Malum işverenler, işveren örgütleri, 
ekonomiyi durdurmak için sorumsuzca 
açıklamalar yapıyor. Türkiye hem içeri-
den hem dışarıdan ağır bir saldırıya ma-
ruz kalıyor. Allah’a hamdolsun, dik dur-
d u k ,  s a ğ l a m  d u r d u k ,  e ğ i l m e d i k , 
bükülmedik ve saldırıyı bertaraf ettik. 
Gezi’de istediklerini elde edemeyenler, bu 
kez de 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerine 
başvurdular. Orada da hedef aynıydı. Ora-
da da, yolsuzluk kılıfı altında, demokrasi-
yi hedef aldılar, istikrarı hedef aldılar, 
millî iradeyi hedef aldılar. Ona da eyval-
lah etmedik. Orada da dik durduk, ülkeyi 
sağ salim seçime götürdük, 30 Mart’ta 
millî iradeyi tecelli ettirdik. İşte şimdi, şu 
anda, Türkiye’yi bir başka meseleyle, bir 
başka hassas konuyla, mezhep farklılıkla-
rını kaşıyarak, yeniden tahrik etmenin 
mücadelesi içindeler. Hem içeride hem de 
dışarıda, Aleviler üzerinden kendi hesap-
larını görmek isteyenler, bu konuya elve-
rişli bir istismar vasıtası olarak görenler, 
yeniden kollarını sıvadılar, yeniden hare-
kete geçtiler. Bakın bir süredir bunun pro-
vaları yapılıyordu. Alevi vatandaşlarımı-

zın kapılarına işaretler konuluyordu. 
CHP’nin bazı milletvekilleri, utanmadan, 
sıkılmadan, her türlü iftirayı, yalanı kulla-
narak, Alevi vatandaşlarımızı tahrik edi-
yordu. Reyhanlı saldırısında bunu dene-
d i l e r .  H a t a y ’ d a  b u n u  d e n e d i l e r . 
Malatya’da, Adıyaman’da bunu denediler. 
Gezi olaylarında, 1 Mayıs olaylarında 
bunu denediler. Hepsinde başarısız oldu-
lar, en son Okmeydanı’nda bir kez daha 
bunu denediler, orada da başarısız oldu-
lar. Şunu görelim artık arkadaşlar: 100 
yıldır, aynı bayat senaryoyu, Türkiye’ye 
saldırmak için kullanıyorlar. 100 yıldır, 
Türkiye’yi yerinde saydırmak, Türkiye’yi 
meşgul etmek, Türkiye’yi zayıflatmak için 
kullanıyorlar. Biz bu bayat senaryonun 
dışarıda yazıldığını, dışarıdan desteklen-
diğini söylediğimizde, birileri çıkıyor, is-
tihza ile hedefi saptırmaya çalışıyor. Allah 
aşkına, Okmeydanı’nda, olayların başını 
çeken eli kanlı terör örgütünün yerli bir 
örgüt olduğuna inanan var mı? Bunların 
nerelerden beslendiğini hepimiz biliyo-
ruz. Nerelerde korunduklarını, kollandık-
larını biz çok iyi biliyoruz. Hangi ülkele-
rin bunlara kol kanat gerdiğini, kimlerin 
bunlara kamp verdiğini, lojistik sağladığı-
nı, kimlerin bu örgütün sırtını sıvazladığı-
nı hepimiz biliyoruz. Alevi kardeşlerimi-
zin sorunları ne bu örgütün ne de bu 
örgütü besleyenlerin umurunda bile de-
ğil. CHP Genel Müdürü’ne defalarca çağrı 
yaptım; “Bu örgütle aranıza mesafe ko-
yun, bu örgütü koruyup kollamaktan vaz-
geçin” diye defalarca uyarı yaptım. Özel-
likle de o malum Tunceli Milletvekili 
başta olmak üzere, CHP milletvekilleri, 
adeta CHP’nin değil, o örgütün vekilleri 
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gibi davranmakta hiç tereddüt etmediler 
ve etmiyorlar. Bir tane CHP milletvekili 
de çıkıp bunun hesabını sormuyor. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin bir vekili gibi 
değil, Suriye’deki diktatör, zalim rejimin 
adeta temsilcisi gibi davranan vekillere, 
CHP içinden bir kişi dahi çıkıp, “Siz ne 
yapıyorsunuz?” demiyor. CHP’li vekilleri 
ESED’e götüren rehberin Reyhanlı saldırı-
sına karıştığını belgeleriyle ortaya koy-
duk. Hatay’da, bazı CHP’lilerin, bazı vekil 
yakınlarının saldırıya karıştıklarını orta-
ya koyduk. CHP içinden bir tane yürekli 
vekil çıkıp da “Ne oluyor?” diye sormadı.

Arkadaşlar... 

Cumhuriyet Halk Partisi, Alevi vatandaş-
larımızın duygularını istismar etmekten, 
onları tahrik etmekten, onlar üzerinden 
Türkiye’de çatışma senaryolarını besle-
mekten başka hiçbir şey yapmamıştır ve 
yapmaz. Faili oldukları Dersim olaylarıy-
la, aradan yaklaşık 80 yıl geçmiş olmasına 
rağmen yüzleşme cesaretini gösteremedi-
ler. Bugüne kadar Alevi vatandaşlarımız 
için, duygularını istismar etmek dışında 
hiçbir şey ortaya koyamadılar. CHP sade-
ce tahrik eder, sadece duyguları istismar 
eder. Biz ise, bu konuda 12 yıl içinde defa-
larca adım attık, defalarca reform yaptık. 
Daha fazlasını da yaparız ve yapacağız. 
Türkiye normalleştikçe, Türkiye tabii 
mecrasına girdikçe, on yıllardır, asırlar-
dır devam eden sorunlar tek tek ortadan 
kalkıyor. Bütün anlamsız yasaklar, bütün 
anlamsız kısıtlamalar ortadan kalkıyor. 
Biz, Alevi kardeşlerimizin sorunlarının 
da, ne içeride, ne dışarıda, bir istismar ve 

tahrik aracı olarak kullanılmasına asla 
rıza gösteremeyiz. 100 yıl boyunca zaman 
zaman yapıldığı gibi, Alevi vatandaşla-
rımız üzerinden provokasyon yapılarak 
Türkiye’ye zarar verilmesine asla rıza gös-
teremeyiz. Hızır paşalar, asırlar öncesinde 
kalmıştır. “Açılın kapılar şaha gidelim” 
diye, umutsuzca başka yerlerden medet 
arama dönemleri de asırlar öncesinde 
kalmıştır. Hep söyledik, yine söylüyoruz: 
Türkiye’de kimin ne meselesi, kimin ne 
derdi varsa o bizim meselemizdir, bizim 
derdimizdir. Aradan eli kanlı örgütler 
çekildiğinde, aradan istismarcılar, tah-
rikçiler çekildiğinde, inanın, her mesele 
çözülecek, çözüm yoluna girecektir. Biri-
leri yarayı derinleştirmeye çalışırken, biz, 
yaralara şifa olmanın, yaralara şifa bulma-
nın samimi mücadelesi içindeyiz. Alevi 
vatandaşlarımızın da bu yaşananlardan 
rahatsız olduğunu biliyorum. Alevi vatan-
daşlarımız lütfen aradaki istismarcılara, 
ikiyüzlü siyasetçilere prim vermesinler. 
Onları istismar ederek Türkiye üzerine 
karanlık senaryolar yazanlara lütfen dik-
kat etsinler. Polisle çatışarak, cam çerçeve 
kırarak, masum insanların, hatta çocuk-
ların ölümüne zemin hazırlayarak, hiçbir 
meselenin çözülemeyeceğini, yaranın 
daha da derinleşeceğini hepimiz biliyo-
ruz. Halktan silah isteyen bir zihniyet, 
Türkiye’nin, milletin, özellikle de Alevi 
vatandaşların iyiliğini düşünüyor olabilir 
mi? Elinde silahlarla, İstanbul sokakların-
da terör estirmeye çalışan bir zihniyet kar-
deşliğin, birliğin, dirliğin peşinde olabilir 
mi? Silahla, şiddetle kim ne elde edebilir? 
Silah ve şiddet hangi sorunu çözdü, hangi 
sorunu çözebilir? Bizim hiçbir meselemiz 
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çözümsüz değil. Büyüyen, güçlenen bir 
Türkiye’de hiçbir sorun kalıcı değil. Ara-
cıları aradan çektiğimizde, istismarcıları 
elimizin tersiyle ittiğimizde, yüz yüze, 
rûberû görüştüğümüzde, konuştuğumuz-
da inanın aramızda hiçbir fark olmadığını 
tekrar göreceğiz. Merhum Aşık Veysel de 
zaten onu söylüyor:
 
Yezit nedir, ne kızılbaş?

Değil miyiz hep bir gardaş?

Bizi yakar, bizim ataş,

Söndürmektir tek çaresi…

Evet… Bizi yakar, bizim ataş; o ataşı da 
inşallah biz söndüreceğiz, birlikte söndü-
receğiz. Bakın bu aziz millet, hiçbir zaman 
Alevi-Sünni çatışmasına prim vermedi. 
Yaşanan onca tahrike rağmen, Allah’a son-
suz şükürler olsun, bu millet oyuna gelme-
di. Sadece oyuna gelmemek yetmez… Biz, 
yeni Burak Can’ların, yeni Berkin’lerin, 
Umut’ların, Ayhan’ların da yitip gitmesi-
ne tahammül gösteremeyiz. Hacı Bektaş 
Veli’nin izinde “bir olmak, iri olmak, diri 
olmak”, böylece 77 milyon Türkiye olmak, 
77 milyon kardeş olmak için hepimiz has-
sasiyet göstereceğiz. Bu topraklar, Hazreti 
Peygamber sevgisiyle, Hazreti Ali, Hazreti 
Hasan-Hüseyin, Ehl-i Beyt sevgisiyle yoğ-
rulmuş topraklardır. Bu topraklarda fitne 
filizlenemedi, Allah’ın izniyle, milletimi-
zin ferasetiyle, dirayetiyle, inşallah hiçbir 
zaman da filizlenmeyecek. Bu vesileyle, 
buradan, AK Parti grubundan, Diyar-
bakır Belediyesi önünde dağa kaçırılan 
çocukları için eylem yapan anneleri de 
yürekten selamlıyorum. Evet… 15 yaşında 

çocuğu dağa kaçırılan, yürekleri yanan 
annelerin bu feryadını tüm Türkiye’nin, 
Türkiye ve dünya medyasının görmesini 
özellikle arzuluyorum. Bugüne kadar, an-
neler, tehdit nedeniyle bu feryatlarını dile 
getiremiyor, acılarını içlerine atıyorlardı. 
15 yaşlarında nice çocuk kandırılıp dağa 
götürülüyor, pervasızca ölüme yollanıyor, 
cenazeleri dahi annelerine teslim edilmi-
yordu. Kimileri infaz ediliyor, tacize uğ-
ruyor, sömürülüyor, ama ailelerine yalan 
haberler veriliyordu. Terör örgütünden 
kaçan 3 kızın işkenceyle öldürülmesi 
henüz unutulmadı. Askerimizin, mağara-
dan çıkan teröristle diyaloğu, teröristin 
annesini özlediğini ve görmek istediğini 
söylemesi henüz hafızalardan silinmedi. 
Doğulu, Güneydoğulu anneler, artık yü-
reklerini ortaya koyuyor ve çocuklarının 
çalınmasına itiraz ediyorlar. Bu itirazın, 
bu feryadın duyulmasını, o annelerin 
haklı mücadelesinin 77 milyon tarafın-
dan desteklenmesini diliyoruz. Biz de, 
anneleri çocuklarıyla buluşturmak için 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler... 

2004 yılında, Avrupa’da, Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği, kısa adıyla UETD 
adı altında bir sivil toplum örgütü ku-
ruldu. Almanya’da, dönemin Şansölyesi 
Sayın Şröder’le, bu örgütün hizmet bina-
sının açılışını birlikte gerçekleştirmiştik. 
Kuruluşu’nun 10’uncu yıldönümünde, 
UETD Almanya’nın Köln şehrinde bir et-
kinlik düzenledi. Cumartesi günü Köln’e 
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giderek bu kuruluş yıldönümü etkinli-
ğine katıldık, Köln Arena’da toplanan 
yaklaşık 20 bin vatandaşımızla bir araya 
geldik, hasret giderdik. Soma’daki kaza 
ve yitirdiğimiz 301 şehidimiz nedeniyle, 
10’uncu kuruluş yıldönümü etkinliği 
bir anma merasimi şeklinde gerçekleşti. 
Aşr-ı Şerif ’ler okundu, kasideler, ilahi-
ler söylendi; Kocatepe Camii müezzini 
tarafından, gurbetçilerimizin hasretini 
giderecek şekilde ezan okundu ve Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcımız tarafından da 
Soma’da şehit olan madencilerimiz için 
güzel bir dua yapıldı. Ardından UETD 
Başkanımız, Başbakan Yardımcımız ve 
şahsım, oradaki kardeşlerimize hitap 
ettik. Tabii, Almanya’ya yapacağımız bu 
ziyaret, Alman medyasında, bazı Alman 
siyasetçiler nezdinde çok ciddi tedirginlik 
oluşturdu. Alman medyasının önemli bir 
kısmı, ziyaretimizi provoke etmek amacıy-
la, çok aleni şekilde ırkçı ifadelere başvur-
maktan dahi kaçınmadı. Türkiye’deki bazı 
medya kuruluşlarıyla işbirliği içinde, or-
tak bir dil kullanarak, Alman medyasının 
yaptığı saldırıları elbette umursamadık. 
Ziyaretimizin hemen öncesinde, Şansölye 
Sayın Merkel ile bir telefon görüşmemiz 
oldu. Sayın Merkel’le hem bu ziyaretimizi 
konuştuk hem bölgesel meseleleri değer-
lendirdik hem de Sayın Merkel bizlere 
bir kez daha Soma kazası nedeniyle ta-
ziyelerini iletti. Almanya’da, gayet güzel 
bir şekilde önce görüşmelerimizi yaptık, 
ardından da Köln Arena’da ağırbaşlı, va-
kur, sağduyulu kardeşlerimizin arasında 
hasret giderdik. Tabii şurası ilginç: Alman 
medyası ırkçı, ayrımcı, nefret dolu başlık-
larla bize saldırırken; bizim ziyaretimizin 

hemen ertesinde yapılan Avrupa Parla-
mentosu seçimleri de, Avrupa’da yükse-
len tehdidin güçlü bir sinyalini verdi. Biz, 
yıllardır, Avrupa’da artan ırkçı saldırılara 
dikkat çekmeye çalışıyoruz. Özellikle 
Almanya’da, Türklere yönelik neo-Nazi ci-
nayetlerine vurgu yapıyor, bu tehdide, bu 
tehlikeye Avrupa’nın önlem alması gerek-
tiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Avrupa 
Parlamentosu seçim sonuçları, kaygıları-
mızın ne kadar haklı olduğunu, yerinde 
olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. 
Burada birkaç hususun özellikle üzerin-
de durmak istiyorum. Birincisi, Türkiye 
içinde, milletten yüz bulamayan, milletle 
aynı dili konuşamayan seçkinci zümreler, 
Avrupa başta olmak üzere yurtdışında 
kendilerine yandaşlar bularak, Türkiye 
aleyhine ciddi bir karalama kampanyası 
yürütüyorlar. Türkiye üzerine yapılan de-
ğerlendirmelerin, objektif olmaktan çok 
uzak olduğunu, içerideki seçkinci zümre-
nin dilini kullandığını, zaman zaman da 
ırkçılığa kaydığını müşahede ediyoruz. 
Türkiye’deki kimi medya kuruluşlarının, 
başta Anamuhalefet Partisi olmak üzere 
kimi siyasetçilerin de Türkiye aleyhine bu 
karalama kampanyasının değirmenine su 
taşıdıklarını biliyoruz. Uluslararası basın 
kuruluşlarının bazı Türk muhabirlerinin 
de, gazetecilik namusunu, meslek şerefini 
bir kenara bırakıp, bu kampanyalara dahil 
olduklarını biliyoruz. İşte en son Soma’da 
uluslararası bir medya kuruluşunun 
muhabiri olan Türk gazetecinin 2 kadını 
figüran olarak kullandığını, yalan haber 
yaparak bunu dünyaya servis ettiğini gör-
dük, yaşadık. Gezi olayları esnasında, 17 
ve 25 Aralık darbe girişimi esnasında, bu 
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ve buna benzer muhabirlerin davalarına 
hizmet için mesleki onurlarını nasıl çiğ-
nediklerini gördük. Zaman zaman ifade 
ettim: Türkiye’nin imajı, yalan haberlerle, 
iftiralarla, karalama kampanyalarıyla yıp-
ranacak kadar zayıf, cılız bir imaj değildir. 
Biz güçlü ekonomimizle, aktif dış politika-
mızla, demokrasi yolundaki samimi mü-
cadelemizle uluslararası platformlarda 
varız ve böyle var olmaya devam edeceğiz. 

Bir başka husus da şudur değerli arkadaş-
larım…

Hem bu kürsüde hem de Köln’de vatan-
daşlarımızla buluşmamızda ifade ettim: 
Türkiye artık Eski Türkiye değildir. 
Türkiye, 100 yıl önceki gibi, Mondros 
Mütarekesi’nde, Sevr’de, Lozan’da, ma-
sanın kenarına iliştirilmiş bir ülke asla 
değildir. Köprünün altından çok sular 
aktı. Bu ülkede, sorunları kaşıyarak, etnik 
köken, din, mezhep, yaşam tarzı farklı-
lıklarını tahrik ederek hiç kimsenin ope-
rasyon yapmasına, ameliyat yapmasına 
müsamaha göstermeyiz. İçeride hiç kim-
senin bu milleti, dışarıda da hiç kimsenin 
bu devleti azarlar bir tavır takınmasına 
eyvallah etmeyiz. Her türlü eleştiriye, ya-
pıcı, yol gösterici her türlü tavsiyeye elbet-
te açığız. Cumhuriyet tarihinde, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik konusunda en karar-
lı adımları atan, en çok reformu yapan, 
Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine en çok 
yaklaştıran Hükümet biziz. Avrupa’nın 
demokratik değerlerini benimsemek, 
temel insan hak ve özgürlüklerini en 
ideal manada ülkemizde tesis etmek 12 
yıldır temel hedef lerimiz arasında. Biz 

bu hedeflere doğru kararlılıkla ilerleriz 
ve ilerleyeceğiz. Bunu da kimse farklı 
şekillerde yorumlamasın. İşte bugün, şu 
anda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihti-
yacından çok, Avrupa’nın Türkiye’ye ih-
tiyacı çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Yükselen ırkçılığın, İslamofobinin, hatta 
antisemitizmin panzehiri, çok net biçim-
de görülmüştür ki, Türkiye’dir. Güçlü 
ekonomisiyle, standartları yükselen de-
mokrasisiyle, bölgesinde herkesle diyalog 
kurabilme gücüyle, Türkiye Avrupa Birli-
ği için çok büyük bir imkândır. Bakın son 
yıllarda bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, 
Türkiye iç politika malzemesi yapılmak is-
teniyor. Bizim tüm uyarılarımıza rağmen 
buna sessiz kalındı ve maalesef, Avrupa 
değerlerini dahi tehdit edecek bir eğilim 
güç kazanmaya başladı. Bakın Mısır’daki 
darbeye Avrupa cesur bir şekilde darbe 
diyemedi. Suriye’de 4 yıldır devam eden 
insanlık dramını gündemine dahi alama-
dı. Filistin’deki trajedi, on yıllardır zaten 
görülmüyor. Bunun sürdürülemez oldu-
ğunu Avrupa Birliği görmek durumunda-
dır. Türkiye’nin hükümetine, AK Parti’ye, 
AK Parti’ye oy vermiş milyonlara karşı 
takınılan ayrımcı ve ırkçı tavır, hakkani-
yetle bağdaşmayan yaklaşım, bize zarar 
vermez ama Avrupa değerlerini örseler. 
Bugün Türkiye’ye yönelik ırkçı manşet-
lere sessiz kalanlar, yarın o manşetlerin 
maliyetini gördüklerinde vakit çok geç 
olabilir. Biz manşetlerle gelen bir hükü-
met değiliz, manşetlerle de gitmeyiz. İşte 
en son 30 Mart’ta manşetlerin millî irade-
nin yerine geçemeyeceğini herkes gördü. 
Avrupa’nın da bunu görmesini diliyor, 
Türkiye hakkında değerlendirme yapar-
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ken manşetlere değil, gerçek fotoğrafa ba-
kıp hakkaniyet ölçüsünde değerlendirme 
yapmalarını, kendi adımıza değil, onların 
iyiliği adına temenni ediyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymet-
li misafirler...

Bugün, 1960’ta, merhum Menderes ve 
Demokrat Parti’ye karşı yapılan 27 Ma-
yıs darbesinin 54’üncü yıldönümü. Bu 
vesileyle, merhum Menderes, merhum 
Polatkan ve merhum Zorlu başta olmak 
üzere, Demokrat Parti çatısı altında ül-
keye hizmet vermiş tüm siyasetçileri bir 
kez daha hayırla yâd ediyoruz. 54 yıl önce 
Türkiye’ye çok ağır bedel ödeten bir darbe 
yaşandı. 54 yıl içinde, benzeri teşebbüsler 
oldu. Umudumuzu yitirmedik, karam-
sarlığa kapılmadık; demokrasi yolunda 
önemli mesafeler kat ettik. 27 Mayıs’ın 54 
yıla yayılan izlerini tek tek sildik, silmeye 
devam ediyoruz. Vesayet özlemi içinde 
olanlar, darbe özlemi içinde olanlar yine 
var. Millet iradesini yok sayıp, sandığı yok 
sayıp, ülkeye kendi hırsları istikametinde 
yön çizme sevdası içinde olanlar yine var. 
Ancak, Allah’a hamdolsun ki, yaptığımız 
reformlar sayesinde, özellikle de dik du-
ruşumuz sayesinde, millî irade hiç olma-
dığı kadar güç kazanmış, yerini sağlam-
laştırmıştır. 27 Mayıs’tan bugüne kalan 
izler olduğunu hepimiz biliyoruz. En son, 
17 ve 25 Aralık darbe girişimi, 27 Mayıs 
zihniyetini yeniden canlandırma, atağa 
geçirme, seçilmiş Hükümeti devirme özle-
minin tezahürüydü. Milletin iradesine ve 
demokrasiye çok sıkı şekilde sahip çıkma-
sıyla, bu tehdidi, bu tehlikeyi de bertaraf 

ettik. Afyonkarahisar’da ve önceki gün 
Yalova mitingimizde açıkladım: Merhum 
Menderes için, daha 27 Mayıs darbesi 
yapılmadan, içinde “sabık başbakan” ifa-
deleri geçen iddianameler hazırlanmıştı. 
54 yıl sonra, bizim için de, “dönemin baş-
bakanı” ifadesi geçen iddianameler, polis 
fezlekeleri hazırlandı. 25 Aralık darbesi 
başarılı olsaydı, bu hazırlıklar ortaya çıka-
cak, milletin Hükümeti Yassıada benzeri 
düzmece mahkemelerde yargılanacaktı. 
Bunu hamdolsun engelledik. İnşallah, 
bunun hesabını sorarak, özellikle de Pa-
ralel Yapı’dan bunun hesabını sorarak 
Türkiye’de benzeri darbe girişimleri-
nin yaşanmasının önüne geçeceğiz. 10 
Ağustos’ta Cumhurbaşkanının halkoyla-
rıyla seçilmesi de demokrasimizin güç 
kazanmasına inşallah vesile olacak. Bir 
kez daha, demokrasi yolculuğumuzda 
mücadelesinin bedelini hayatıyla ödeyen 
merhum Menderes ve arkadaşlarını rah-
metle yâd ediyor, mekânları inşallah cen-
net olsun diyorum. 1 Haziran’da, Yalova 
ve Ağrı’da, bazı ilçe ve beldelerde biliyor-
sunuz seçimler tekrarlanacak. Pazar günü 
Yalova’da mitingimizi yaptık, Çarşamba 
günü de Ağrı’da tekrar vatandaşlarımızla 
kucaklaşacağız. İnşallah, başta bu 2 ilimiz 
olmak üzere, seçimlerin tekrarlanacağı 
her birimde 30 Mart’ın daha güçlü bir 
tekrarını yaşayacağız. Bu arada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde çok 
önemli yasalar var. Gerek Soma’daki şehit 
yakınlarını, gerek oradaki işçi kardeşle-
rimizi ilgilendiren yasal düzenlemelerin 
hazırlıklarını yapıyoruz. Sadece Soma ile 
ilgili olarak değil, tüm çalışanları ilgilen-
diren düzenlemeler, en kısa süre zarfında 
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Meclis’e gelecek. Meclis çalışmalarında 
da her birinize kolaylıklar diliyorum. 
29 Mayıs, İstanbul’un Fethi’nin 561’inci 
yıldönümü. Bu vesileyle, Fethin 561’inci 
yıldönümünü de kutluyor, Fatih Sultan 
Mehmet’i, onun övülmüş ordusunu ha-
yırla, rahmetle yâd ediyorum. Yeniden 
kavuşmak, yeniden buluşmak umuduyla, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Haziran 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Haf-
talık Grup Toplantımızın ülkemiz için, 
milletimiz için, demokrasimiz için hayır-
lara vesile olmasını Allah’tan niyaz edi-
yorum. Grup Toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, coş-
ku ve heyecanınızdan dolayı her birinize 
teşekkür ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, dün sabah, 
Afganistan’da bir bombalı saldırı netice-
sinde hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza 
Allah’tan rahmet temenni ediyor, yakın-
larının, milletimizin başı sağ olsun diyo-
rum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza 
da acil şifalar diliyorum. Dışişleri Bakan-
lığımız konuyu yakından takip ediyor 
ve Afganistan makamlarına da faillerin 
bulunması yönünde talebimizi ilettik. Ge-
rek şirketlerimiz, gerek çalışanlarımız, ge-
rekse askerlerimiz Afganistan’da sadece 
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ve sadece barışı tesis etmek, Afganistan’a 
huzuru getirmek için orada bulunuyorlar. 
Yapılan saldırının ciddiyetle soruşturul-
masının ve gerekli önlemlerin alınması-
nın takipçisi olacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Pazar günü, yani 1 Haziran’da, 14 yer-
leşim biriminde mahallî seçimler ger-
çekleştirildi. Bu 14 birimden 13’ünde, 
itirazlar neticesinde seçimler yenilendi, 
1 tanesinde de ilk kez seçim yapıldı. Hiç 
kuşkusuz, bu 14 yerleşim birimi içinde 
en önemli merkezler Ağrı ve Yalova illeri-
mizdi. Ağrı’da daha önce BDP’nin seçimi 
kazandığı görülüyordu, itirazlar yapıldı, 
seçimin yenilenmesi kararı alındı ve 
Pazar günü yapılan seçimde BDP adayı 
Belediye Başkanlığını kazandı. Yalova’da 
ise bizim AK Parti olarak itirazımız vardı, 
orada da yenilenme kararı alındı; tabii 
yapılan ittifak neticesinde Yalova’da da 
seçimi CHP adayı kazandı. 14 yerleşim 
birimi üzerinden bakıldığında, 5 mer-
kezde AK Parti seçimi kazandı, CHP 3 
merkezde, MHP 3 merkezde, BDP 2 ve 
Saadet Partisi 1 merkezde seçimi kazandı. 
30 Mart seçimlerinde, 13 merkezde, AK 
Parti yüzde 43.05 oranında oy almıştı. 1 
Haziran seçimlerinde ise, AK Parti’nin bu 
13 merkezde aldığı oy, yüzde 45.5 oldu. 
Yani, 30 Mart seçimlerine göre, 13 yerle-
şim biriminde oy oranımız 2.5 puan artış 
kaydetti. Yine 30 Mart seçimlerine göre, 
CHP’nin bu 13 merkezdeki oyu 1 puan 
BDP’nin oyu ise 2.3 puan arttı; MHP’nin 
oyları ise 30 Mart’a göre 1.9 puan düştü. 
Tabii, 30 Mart’a göre oy oranlarındaki 

değişime baktığımızda, özellikle Yalova 
ve Ağrı’da, AK Parti’ye karşı ittifakların 
yapıldığını net olarak görüyoruz. Yapılan 
tüm ittifaklara rağmen, CHP ve MHP’nin 
toplam oy oranının AK Parti’ye yetişeme-
diğini de görüyoruz. 30 Mart’ta, Türkiye 
genelinde CHP ve MHP’nin toplam oy 
oranı yüzde 43 olmuştu; AK Parti’nin ise 
tek başına oy oranı yüzde 45.5 olarak ger-
çekleşmişti. 30 Mart’ta, bu 13 merkezde, 
CHP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 
33; AK Parti’nin tek başına oy oranı yüzde 
43’tü. 1 Haziran’da, yine bu 13 merkezde, 
CHP ve MHP birlikte yüzde 32 oy oranına 
ulaştılar, ama AK Parti’nin oy oranı yüzde 
45.5 oldu.

Bakın değerli arkadaşlarım…

Biz, Ağrı ve Yalova’da ortaya çıkan sonucu 
elbette derinlemesine analiz edecek, hem 
süreci, hem sonucu bütün boyutlarıyla 
değerlendireceğiz. Ancak, bu mikro dü-
zeydeki seçimin, hem CHP, hem MHP için 
çok önemli yeni dersler verdiğini, ama 
her iki partinin de bir kez daha bu ibretlik 
dersleri fark etmediğini görüyoruz. MHP, 
bir kez daha varlığını, siyasetini, iddiasını 
inkâr etti ve 1 Haziran seçimlerinde ade-
ta MHP’nin esamesi bile okunmadı. 30 
Mart’ta Pensilvanya’nın maşası, CHP’nin 
de payandası olan MHP, 1 Haziran’da yeni 
vazifesini iyice benimsemiş hâlde kimliği-
ni tamamen CHP’ye teslim etmiş oldu. Öte 
yandan CHP, sadece Yalova üzerinden, 
kendisi için bir başarı tablosu çıkarmaya 
çalışırken, 30 Mart’ta olduğu gibi bugün 
de genel manzarayı görmekten kaçınıyor. 
Dikkatinizi çekiyorum: Doğu’da, BDP 
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karşısında AK Parti var, Batı’da, CHP 
karşısında yine tek başına AK Parti var. 
Türkiye’nin her tarafında, 81 vilayette AK 
Parti var; buna karşılık, CHP ve MHP’nin 
toplam oyları bile AK Parti’ye yetişemiyor. 
Açıkçası, 1 Haziran seçimleri Cumhurbaş-
kanlığı için bir gösterge olacaksa, bir ka-
muoyu yoklaması olacaksa, ortaya çıkan 
sonuç, çatının bir kez daha çöktüğü so-
nucudur. Tekrar ediyorum: 1 Haziran’da, 
bu 13 birimde CHP ve MHP’nin toplam 
oyu yüzde 33; AK Parti’nin tek başına oyu 
yüzde 45.5. Çatı su sızdırmaya devam edi-
yor. Bu seçimde çatı bir kez daha çatladı. 
Aslında çatı diye bir şey de kalmadı.

Bakınız değerli arkadaşlarım...

30 Mart seçimleri de, 1 Haziran seçimleri 
de, MHP tabanında, MHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerimizin nezdinde etraflı şekilde 
bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 
Biraz önce de ifade ettim: MHP, artık ken-
di varlığını, kendi kimliğini inkâr eden 
bir partiye dönüştürülmüştür. MHP’nin 
mevcut yönetimi, MHP’nin tüm ilkelerini, 
tüm sınırlarını çiğnemiş, MHP’yi adeta 
bir vagon partiye dönüştürmüştür. 2010 
halkoylamasında MHP, diğer tüm parti-
lerle, özellikle de terör örgütleriyle aynı 
safta yer almayı seçmiş, ağır bir yenilgi 
almıştır. 2011 seçimlerinde, aynı şekilde 
MHP ağır bir hezimet daha yaşamıştır. 
30 Mart’ta MHP Pensilvanya’nın kuklası 
hâline getirilmiş, CHP’nin de oy deposu 
olarak kullanılmıştır. Bu yapılan, MHP 
seçmenine çok büyük haksızlıktır, MHP 
seçmeninin istismar edilmesidir. MHP 
seçmeni, gönül verdikleri partinin, kim-

lere payanda olduğunu, kimlerin yedeği 
hâline getirildiğini görmeli, bunun sor-
gulamasını yapmalıdır. MHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerime burada özellikle ha-
tırlatmak isterim… CHP içinde sadece bir 
kanat yok. CHP içinde, sadece Ulusalcılar 
yok. Suriye’nin eli kanlı rejimine destek 
veren bir CHP var. Türkiye’de mezhep 
farklılıklarını körüklemek, bundan rant 
elde etmek için her türlü tahriki yapan 
bir CHP var. Gezi Eylemlerinde başı çe-
ken, dünyaca terör örgütü olduğu kabul 
edilen, polis katili, asker katili terör ör-
gütlerinin sırtını sıvazlayan bir CHP var. 
Hakkâri’de Türk bayraklarını sallayama-
yan, ama gelip Ankara’da Bozkurt işareti 
yapan, yani her renge bürünebilen bir 
CHP var. Buradan MHP’li kardeşlerime 
çok açık soruyorum: Allah aşkına, bir 
MHP’li, nasıl olur da, İstanbul’da duvar-
lara “Zulüm 1453’te Başladı” diyen bir 
zihniyetin yanında durabilir? Bir MHP’li, 
nasıl olur da, Ankara’da Türk Bayrağı’nı 
yakan bir zihniyetin yanında durabilir? 
Bakın işte, Gezi olaylarının yıldönümün-
de, yine en başta CHP vardı, yine en başta 
CHP’nin provokatif milletvekilleri vardı. 
CHP İl başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, 
Cumartesi günü Ankara ve İstanbul başta 
olmak üzere çeşitli illerde lojistik merkez 
olarak görev yaptılar. Gençleri sokağa 
çıkarmak için, gençlerin sokakta polisle 
çatışmaya girmeleri için çağrı yaptılar, 
tahrik yaptılar. CHP’nin ve marjinal ör-
gütlerin, hatta terör örgütlerin tüm çağ-
rısına rağmen, karanlık senaryo devreye 
sokulamadı, kaos senaryosu gerçekleşme-
di. Çağrılara sadece üç beş marjinal örgüt 
karşılık verdi, sokağa döküldüler, polisi-
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mizin dik duruşu sayesinde de geldikleri 
gibi gittiler. İstanbul’un lüks kafelerinde, 
ellerindeki telefonlarla isyan çağrıları 
yapanlar, Cumartesi günü avuçlarını 
yaladılar. İstanbul’a gelip abartılı, provo-
katif çağrılar yapan uluslararası medya 
kuruluşları avuçlarını yaladılar. Günler-
dir isyan çağrısı yapan bir kısım medya 
kuruluşları,  bir takım yazarlar, aynı 
şekilde avuçlarını yaladılar. Günler önce-
sinden, fotoğraf makineleri ve kameralar 
için iftira kareleri hazırlayan figüranlar 
da avuçlarını yaladılar. Pensilvanya’dan, 
Türkiye’de kaos çıkması için avuçlarını 
ovuşturanlar, gazetelerini, televizyonla-
rını, Twitter’daki maskeli korkaklarını 
kaos için görevlendirenler de avuçlarını 
yaladılar. Gezi olaylarının yıldönümünde, 
sokakları hareketlendirmek için, nefret 
dilini, ırkçılığın dilini, faşizmin, özellikle 
de İslamofobinin dilini kullananlar, aynı 
şekilde avuçlarını yaladılar. Başta CHP 
olmak üzere, sokakları hareketlendirip, 
Türkiye’de yeniden çatışma manzaraları 
oluşturmak isteyenler büyük hayal kırık-
lığı yaşadılar.

Değerli arkadaşlar…

Cumartesi günü, Gezi olaylarının yıldö-
nümünde, beklenenin gerçekleşmeyeceği, 
provokasyonların, tahriklerin, isyan ve 
çatışma çağrılarının karşılık bulamaya-
cağı zaten çok net biçimde görülüyordu. 
1 yıl önce, AK Parti’ye, yani milletin par-
tisine, milletin iktidarına karşı, o malum 
çevreler ellerindeki tüm imkânları sefer-
ber etmiş, bütün gövdeleriyle sahneye 
çıkmışlardı. Hatırlayın… Her yerden taar-

ruz ettiler. Medya, sosyal medya, yazarlar, 
yorumcular, sözüm ona aydınlar, sözüm 
ona sanatçılar taarruz ettiler. Uluslararası 
çevreler, bütün ilgilerini, bütün objektif-
lerini Türkiye’ye çevirdiler, bu taarruzun 
içinde yer aldılar. İş dünyası, belli işveren-
ler, belli işveren örgütleri, bu taarruzun 
içinde yer aldılar. Başta CHP olmak üzere, 
milletten umudunu kesmiş, umudunu 
çatışmaya, kaosa bağlamış siyasi partiler 
bu taarruzun içinde yer aldılar. Bu şiddet 
ve Vandalizm gösterileri, tüm dünyaya 
bir çevre protestosu gibi sunuluyordu. 
Ancak, amacın, gayenin, hedefin ne oldu-
ğunu bizler de gördük, aziz milletimiz de 
gördü. Anadolu ve Trakya’nın iktidarda 
olmasını hazmedemeyenler, sokağı kul-
lanarak, gençleri kullanarak, bir ihtilal 
gerçekleştirmek, milleti bir kez daha ik-
tidardan uzaklaştırmak istiyorlardı. Bu 
amaca ulaşmak için de her yolu meşru, 
her yolu mübah görüyorlardı. Kendi elit 
zümrelerinin tekrar iktidara gelebilmesi 
için, kaybettikleri o vesayeti tekrar ka-
zanabilmek için, kan akıtmaktan dahi 
çekinmeyecek kadar insaflarını, vicdan-
larını, akıl ve mantıklarını yitirmişlerdi. 
Hukuk, demokrasi, sandık, millî irade 
umurlarında dahi değildi. Mevcut Hü-
kümetin gitmesi, gitmiyorsa bile boyun 
eğmesi dışında hiçbir sonuç onları tatmin 
etmeyecekti. Sürekli aşağıladıkları, tah-
kir ettikleri, sürekli tepeden baktıkları 
köylülerin, yoksulların, gariplerin, acı 
çekmişlerin, insafı ve vicdanı olanların, 
kardeşlik hukukunu savunanların ülke-
yi yönetmesinden rahatsızdılar ve bir 
şekilde bunu sona erdirmek istiyorlardı. 
Sokak eylemleriyle bunu başaracaklarını 
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zannettiler. Irkçılık, ayrımcılık kokan 
manşetleriyle bunu başarabileceklerini 
zannettiler. Sermayeleriyle kontrol ettik-
leri, hatta birer kuklaya çevirdikleri mar-
jinal sol örgütleri sokağa dökerek bunu 
başarabileceklerini zannettiler. 27 Mayıs 
öncesi yaptıklarının aynısını yaparak, AK 
Parti Hükümetinin akıbetini, Demokrat 
Parti’nin akıbetiyle birleştireceklerini 
zannettiler. Ama karşılarında dimdik bir 
hükümet buldular. Karşılarında, boyun 
eğmeyen, geri adım atmayan, taviz ver-
meyen; milletin emanetine sımsıkı sahip 
çıkan bir Hükümet, böyle bir parti buldu-
lar. İşte o günlerde, bizler de meydanlara 
çıktık, 5 şehrimizde, Ankara, Kayseri, 
Samsun, Erzurum ve İstanbul’da millî 
irade mitingleri yaptık. Halk akın akın 
meydanlara koştu. Elinde sopayla değil, 
elinde molotofla değil, nefret söylemiyle 
değil, büyük bir vakarla, büyük bir sabırla 
halk meydanları doldurdu. Bizim kararlı 
duruşumuz, milletin de meydanlarda 
kükreyişi, işte bu darbe sevdalılarına geri 
adım attırdı. Milletin şahlanışı, seçilmiş 
iktidara karşı ihtilal peşinde olan şımarık 
zihniyete haddini bildirdi. Bakın, yakın 
tarihten şu hadiseyi sizlere özellikle hatır-
latmak istiyorum… 1960 yılı Nisan ayı… 
İstanbul ve Ankara’da üniversite öğrenci-
leri sokaklarda gösteriler yapıyorlar. CHP, 
tıpkı bugün olduğu gibi, milletvekilleriyle 
bu gösterileri tahrik ediyor. CHP medyası 
her gün yalan haberlerle gençleri tahrik 
ediyor. Yüzlerce öğrencinin öldürüldüğü, 
kıyma makinelerinden geçirildiği iftirası 
bizzat CHP ve CHP medyası tarafından 
her gün işleniyor. Sokakların kaosa teslim 
olduğu bugünlerde, merhum Necip Fazıl, 

merhum Adnan Menderes’i ziyaret ediyor. 
Necip Fazıl, merhum Menderes’e, gerekli 
tedbirleri almasını ve gösterileri bastır-
masını tavsiye ediyor. Merhum Menderes 
ise, belki de geleceğe dair umudunu mu-
hafaza için, mevcut tavrını sürdürmeyi 
tercih ediyor. Biz, geçen yıl, Gezi olaylarıy-
la bir ihtilal senaryosu devreye alındığın-
da, merhum Menderes gibi, üzerimize ge-
len bu tehdide sessiz kalmadık. Mısır’da 
yaşananların Türkiye’de yaşanmasına 
izin vermedik. Ukrayna’da yaşananların 
Türkiye’de yaşanmasına izin vermedik. 
Hukuk ve demokrasiden taviz vermeden, 
ama sokakları Vandallara, millî iradeyi de 
CHP’ye teslim etmeden, bu ihtilal aşıkla-
rının geldikleri gibi gitmelerini sağladık. 
Sokak eylemleriyle ihtilal yapamayanlar, 
biliyorsunuz, 17 ve 25 Aralık’ta, bu sefer 
de yargı içine sızmış paraleller eliyle, bir 
başka darbe senaryosunu uygulamaya 
koydular. Orada da dik durduk, orada da 
taviz vermedik ve orada da ihtilal heves-
lerini kursaklarında bıraktık. Bakın daha 
önce de ifade ettim… 25 Aralık’taki darbe 
girişimleri için, polis tarafından hazırlan-
mış fezlekede, “dönemin başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan” ifadeleri geçiyor. Hatta 
fezlekede geçen tam ifade şu: “Suç işlemek 
için oluşturulan örgütün lideri, döne-
min başbakanı Recep Tayyip Erdoğan...” 
Aynı şekilde, Bakanlarımızdan da “örgüt 
üyesi” olarak bahsediliyor. Bu fezlekeler, 
emniyet bilgisayarlarından yok edilmek 
istendi ancak bu bilgisayarlar bulundu, 
silinmiş dosyalar kurtarıldı ve bu fezleke 
büyük oranda ortaya çıkarıldı. Şimdi Pa-
ralel Medya, büyük bir suçluluk duygusu 
içinde, başına gelecekleri önceden bildik-
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leri için, yaptıkları rezilliğin farkında ol-
dukları için, şimdiden, bunların düzmece 
olduğuna dair kampanya başlattı. “Sahte 
ihbar mektupları” yayınlayarak, yaptıkla-
rı alçaklıkları karartmaya çalışıyorlar. Hiç 
boşuna uğraşmasınlar… Ortaya çok vahim 
belgeler, çok vahim deliller çıkıyor ve kısa 
süre zarfında yaptıklarının hesabını ver-
meye başlayacaklar. “İnlerine gireceğiz” 
demiştik… İnlerine girdik, bütün pislikle-
rini ortaya döküyoruz, kaçıp saklandıkları 
inlerinden de sorumluları çıkaracak ve 
adalete teslim edeceğiz. Bu ülkede artık 
hiçbir darbe girişimi hesapsız kalmaya-
cak. Önce millet, sonra devlet, milletin 
iradesine, sandığa, demokrasiye sahip 
çıkacak ve Türkiye’de geçmişte yaşanan-
ların yaşanmasına artık inşallah müsaade 
edilmeyecek. 

Bu arada dün, 4 CHP Milletvekili bir basın 
toplantısı düzenlediler… Şimdi bu basın 
toplantısı son derece ilginç… Biliyorsu-
nuz, CHP, 17 Aralık darbe girişiminde, 
MHP ile birlikte Pensilvanya’nın siyasi 
taşeronluğunu üstlenmişti. Planı, tuzağı o 
şekilde kurmuşlardı. Pensilvanya lojistik 
destek sağlayacak, biriktirdiği tapeleri, 
yaptığı montajları servis edecek, yargı ve 
emniyet içindeki maşalarıyla da Hüküme-
ti devirecekti. CHP ve MHP de bu tuzağa 
destek verecek, bu tuzağı uygulayacak, 
AK Parti gidince, CHP, MHP iktidara geçip 
oturacaklardı. 17 Aralık’tan itibaren, 30 
Mart’a kadar, bu senaryo dahilinde birlik-
te hareket ettiler. Pensilvanya, kapı kapı 
dolaşarak, biliyorsunuz CHP’ye oy istedi. 
Kimi illerde MHP’ye, kimi illerde BDP’ye 
oy istediler, ama en çok CHP’ye çalıştılar. 

CHP de, elbette bunu karşılıksız bırakma-
dı, CHP Genel Müdürü, eline tutuşturulan 
malzemeyi doğru mu, yalan mı bakma-
dan, seçim sürecinde Pensilvanya adına 
salladı durdu. Gerçekten tarihî nitelikte 
bir işbirliği gerçekleştirdiler. İhaneti artık 
tescillenmiş bir örgütle, her zaman darbe-
lerden medet uman CHP, 17 Aralık’tan iti-
baren ibretlik bir iş paylaşımı yaptılar. Ta-
bii ellerine hiçbir şey geçmedi. 30 Mart’ta 
millet, hem Pensilvanya’daki ihanet şebe-
kesine, hem CHP’ye gereken cevabı verdi. 
Tabii CHP’de şimdi bunun hesabı soru-
luyor. Hem Pensilvanya ile işbirliği yap, 
hem de seçimde başarı elde etme… CHP 
seçmeni şimdi bunu sorguluyor. CHP de, 
bu sorgulamadan kurtulmak için, farklı 
gündemlere sarılıyor, sözüm ona raporlar 
hazırlayarak, kendisini temize çıkarmaya 
çalışıyor. Şimdi, kamuoyunda, Balyoz Da-
vası olarak bilinen davayla ilgili bir rapor 
hazırlamışlar, 4 CHP Milletvekili çıktılar, 
bunu açıkladılar. Yeni dostları, yeni yol 
arkadaşları olan Pensilvanya Örgütü’ne 
en küçük bir eleştiri yok. Bütün sorumlu-
luğu Hükümete, Adalet Bakanlığı’na, Ge-
nelkurmay Başkanımıza, Yargıtay’a yıkma 
peşindeler. Genelkurmay Başkanı’na, 
ellerinde hiçbir delil olmadığı hâlde, sırf 
dedikodulardan yola çıkarak, hakaret 
edecek kadar da kendilerinden geçmiş 
durumdalar. Belli ki, CHP de artık haşhaş 
almaya başmış. Yeni yol arkadaşlarına, 
Pensilvanya’ya çok hızlı uyum sağlamış-
lar. Genelkurmay Başkanlığımız gerekli 
açıklamayı yaptı, bu iftiranın üzerine 
gideceğini, dava açacaklarını ifade etti. 
Tabii biz de bunun peşini bırakmayacağız. 
Bu iftiraların, bu ithamların yargı önünde 
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hesabını elbette soracağız. Ama burada 
bir temel ilkeyi hatırlatmak isterim. Biz, 
bu davanın hakimi değiliz, savcısı değiliz. 
Bizden eğer hukuka müdahale etmemizi 
bekliyorlarsa, daha çok beklerler. Eğer, bu 
meseleyi çözmek istiyorlarsa, o zaman, 
yeni yol arkadaşları olan o paralel yapıy-
la yollarını ayırsınlar. Pensilvanya’nın 
dizinin dibinden kalksınlar. CHP, hem 
Pensilvanya ile iş tutup, hem yakın tarih-
teki davaların izini süremez. Bu türden, 
iftira dolu, yalan dolu raporlar hazırlaya-
rak, insanların şereflerine, namuslarına 
dil uzatarak da gündemi değiştiremez, 
Pensilvanya ile ilişkilerinin üzerini örte-
mezler. Bu, tavşana kaç demek, tazıya tut 
demektir. Bize bunu yutturamazlar, mil-
lete hiç yutturamazlar. Balyoz davası sa-
nıklarının ve sanık yakınlarının duygula-
rını istismar etmekten de CHP vazgeçsin. 
Pensilvanya ile kol kola olan bir CHP, asla 
ve asla hukukun tecellisinin, gerçeklerin 
ortaya çıkmasının peşinde değildir; tam 
tersine gerçekleri örtmenin peşindedir. 
Milletim kimin ne olduğunu da zaten çok 
iyi biliyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

G e ç e n  h a f t a  G r u p  To p l a n t ı m ı z d a , 
Türkiye’nin yaklaşık 100 yıldır hangi ya-
pay sorunlarla meşgul edildiğini sizlere 
aktarma fırsatım olmuştu. Evet… Yaklaşık 
100 yıldır, Kürt kardeşlerimizin ve Ale-
vi kardeşlerimizin sorunları, Türkiye’yi 
yavaşlatmak ,  Türkiye’yi  oyalamak , 
Türkiye’nin kalkınmasını, ilerlemesini, 
bölgesinde güçlü bir devlet olmasını en-
gellemek amacıyla kullanıldı. Özellikle de 

iç huzurumuzu, kardeşliğimizi yaralamak 
adına, bu sorunlar hep sıcak tutuldu, 
hep çözümden uzak tutuldu. Türkiye ne 
zaman güçlendiyse, bu sorunlar günde-
me taşındı. Ekonomi ne zaman istikrar 
kazandıysa, bu sorunlar devreye alındı. 
Terörle, çatışmayla, sokak eylemleriyle, 
Türkiye’nin enerjisi bu sorunlar üzerin-
den heba edildi. 12 yıl önce, Türkiye’deki 
her kesimin sorunlarını çözeceğimizi, 
bunun için mücadele vereceğimizi ifade 
ettik, yola böyle çıktık ve 12 yıl boyunca 
da bunun samimi mücadelesini verdik. 
Bütün engelleri aşarak, bütün tuzakları 
aşarak bugünlere kadar geldik. Bakınız, 
Türkiye, 1 yıl önce, Mayıs ayında, tari-
hinin en büyük ekonomik başarılarını 
konuşuyordu. Ardından Gezi eylemlerini 
başlatarak, bu başarıları gölgelemek iste-
diler. Ardından 17–25 Aralık darbe giri-
şimiyle, Türkiye’ye, ekonomiye ve Çözüm 
Sürecine ağır bir darbe indirmek istediler. 
Tüm bunları dirayetle, basiretle geride 
bıraktık. 2013 yılının Mayıs ayı gibi 2014 
yılının Mayıs ayını da başarılarla tamam-
ladık. 2013 Mayıs’ında, tarihinin en yük-
sek seviyesine çıkan, 93 bini aşan İstanbul 
Borsası, Gezi Eylemleri ve Aralık ayındaki 
darbe girişimleri nedeniyle 60 binlere 
kadar gerilemişti. Şu anda borsa toparlan-
dı, 79 bin seviyesini aştı ve yükselmeye 
devam ediyor. Merkez Bankası rezervimiz 
geçen yıl Mayıs ayında 135 milyar dolara 
ulaşmıştı, ardından 120 milyar dolara ka-
dar geriledi, şu anda yeniden 131 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. İhracatta Mayıs 
ayında yine tüm zamanların rekorunu 
elde ettik. Mayıs ayında ihracat, geçen 
yılın Mayıs ayına göre yüzde 5.8 oranında 
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arttı ve 13 milyar 412 milyon dolar oldu. 
Evet bu, Cumhuriyet tarihinin rekoru. 
Geriye dönük 12 aylık ihracatımız da 156 
milyar doları aştı, bu da yine Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek rakamı. Zor bir yıl 
geride kaldı. Eylemler, tahrikler, darbe gi-
rişimleri, saldırılar geride kaldı. Türkiye, 
30 Mart seçimlerinde teyit edilen demok-
rasi ve millî irade ile yeniden, güçlü ve 
istikrarlı şekilde yolunda ilerliyor.

Arkadaşlar…

Artık, bu ilerlemenin sekteye uğramasına 
veya uğratılmasına tahammül edemeyiz. 
Türkiye’nin, yapay sorunlar üzerinden 
ağır bedeller ödemesine artık müsaade 
edemeyiz. Bakın şu son 1 yıl içinde, Gezi 
Olayları ve 17-25 Aralık Darbe girişimi, 
Türkiye’ye 1 yıl kaybettirdi. Buradan aziz 
milletime sesleniyorum, 77 milyona ses-
leniyorum: Şu son 1 yıl içinde, Hükümet 
olarak mesaimizin bir kısmını, işte bu 
huzur ortamını, kardeşlik ortamını boz-
mak isteyenlerle mücadeleye sarf etmek 
zorunda kaldık. Artık Türkiye’nin böyle 
engellerle, engellemelerle karşılaşmasını 
istemiyoruz. Türkiye’nin, yapay tartış-
malara, yapay gerilimlere ayıracak vakti 
de yok, böyle bir lüksü de yok. Bizim, 77 
milyon olarak, gece gündüz çalışıp, çok 
sayıda reformu yapıp, 2023 hedeflerine 
doğru kararlılıkla ilerlememiz gereki-
yor. Bakın, terör de, sokak eylemleri de 
bugüne kadar hiçbir netice alamamıştır, 
bundan sonra da hiçbir netice alamaz. 
Her zaman ifade ediyorum: Şiddet, hiçbir 
meselenin çözüm aracı değildir. Şiddet, 
arkasında kandan, gözyaşından, yaralı 

toplum kesimlerinden, huzursuzluktan, 
acıdan başka hiçbir şey getirmez. Bütün 
sorunlarımızı demokrasi içinde, hukuk 
içinde çözeceğiz, çözüyoruz. Bütün sorun-
larımızı, siyaset zemininde çözeceğiz ve 
çözüyoruz. Siyaset dışında, hukuk ve de-
mokrasi dışında hiçbir yol, hiçbir yöntem, 
sorunlara çözüm üretemez. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim...

Sizlerin, sizlerle birlikte aziz milletimin, 
özellikle de Doğu ve Güneydoğu’daki 
kardeşlerimizin, özellikle de annelerin 
buraya dikkatlerini çekiyorum. 2010 
yılında, Terör Örgütü içindeki 5 kadın te-
rörist, dağdaki zorbalığa dayanamayarak, 
örgütten kaçma kararı aldılar. 5 Kadın, 
Diyarbakır kırsalında, örgüt mensupları 
tarafından yakalandılar. Bu 5 kadını bir 
mağaraya hapsettiler, günlerce işkence 
yaptılar, ardından acımasızca katlettiler 
ve cansız bedenlerini bilinmeyen yerlere 
gömdüler. Anneleri, babaları, yavrula-
rının öldürüldüğünden habersizdi. Bu 
işkencelere, bu katliama şahit olan İranlı 
bir kadın terörist dayanamadı, bu kadın-
ların annelerini aradı ve yavrularının kat-
ledildiğini bu annelere duyurdu. Bu olayı 
haber aldığımız andan itibaren güvenlik 
güçlerimizi konuyu takip etmeye baş-
ladılar, biz de çeşitli vesilelerle bu olayı 
gündeme taşıdık. Biz, bu olayı gündeme 
taşıyınca, Terör Örgütü bir açıklama yap-
mak zorunda kaldı. Ne dedi biliyor musu-
nuz? Kış hazırlıkları sırasında, jeneratör 
gazından zehirlendiler ve öldüler dedi. 
Vicdansızlık bununla da kalmadı. Ölüm-
lerinin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, bu 
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kadın teröristler için cenaze töreni düzen-
lediler. BDP’nin bazı milletvekilleri, hem 
de kadın milletvekilleri, bu alçakça cina-
yete sahip çıktılar, bu cenaze törenlerinde 
boy gösterdiler. BDP bunu sorgulamadı. 
BDP’nin, güya özgürlük yanlısı, güya ka-
dın hakları yanlısı vekilleri bu katliamı 
sorgulamadılar, tam tersine bu katliamı 
halktan gizlemeye çalıştılar. 2011 yılın-
da, Cudi Dağı’ndaki bir operasyonda, bir 
başka yürek yaralayıcı manzaraya şahit ol-
duk. Bir mağarada teröristler kıstırılıyor. 
Askerimiz, teröristleri mağaradan çıkar-
mak için saatlerce dil döküyor, saatlerce 
onları sağ çıkarmak için ikna etmeye çalı-
şıyor. Nihayet teröristler teslim oluyorlar. 
Bir tanesine subayımız soruyor: “Annen 
baban sağ mı?” Terörist: “Bilmiyorum” 
diyor. Subayımız, “Kaç yıldır görüşmüyor-
sun?” diyor. Terörist, “5 yıldır görüşmüyo-
rum” diyor.

Değerli arkadaşlarım...

Bunlar, üzeri örtülemeyen, gizlenemeyen 
yüzlerce hikayeden sadece iki tanesi. 
Buna benzer çok acı yaşandı. Buna benzer 
çok aile trajedisi yaşandı. Çocukları aldı-
lar, dağa götürdüler, yıllarca ailelerinden 
gizlediler, ölmeye ve öldürmeye gön-
derdiler, işlerine gelmeyince de keyfice, 
vahşice katlettiler. Genç bir çocuğun, 5 
yıl boyunca annesiyle, babasıyla, ailesiyle 
görüşmesini engelleyerek, kim neyin mü-
cadelesini veriyor? Buradan mı özgürlük 
gelecek? 5 kadını işkenceyle öldürerek 
mi özgürlük gelecek? Vicdanın olmadığı 
yerde özgürlük olur mu? İnsafın olmadı-
ğı, acıma duygusunun olmadığı yerde öz-

gürlük olur mu? Biz, terör örgütünden ne 
vicdan bekliyoruz, ne insaf bekliyoruz, ne 
de acıma duygusu bekliyoruz. Ama ben, 
BDP’nin, şimdi HDP’nin yöneticilerine, 
vekillerine soruyorum: Sizin çocuğunuz 
yok mu, sizin hiç insafınız, vicdanınız 
yok mu? Doğu’da, Güneydoğu’da, yoksul 
halkın çocukları dağda böyle insanlık dışı 
bir hayata, onursuzca bir ölüme mahkûm 
edilirken, ey HDP vekilleri, siz evde ço-
cuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? 
30 yıldır, Doğuda, Güneydoğu’da, evladı-
nın nerede olduğunu bilmeyen anne ba-
balar var. Evladının yaşayıp yaşamadığını 
bilmeyen anne babalar var. Evladı ölse 
bile, gözyaşı dökemeyen, ağıt yakamayan, 
acısını paylaşamayan anne babalar var. 
Bunlar, sadece çocukları almakla kalmı-
yor, çocuklar öldüğünde, anne babaların 
ağıt yakmasına bile engel oluyorlar. İşte, 
30 yıldır acısını gizli çeken, gözyaşını 
içine akıtan, elemini, kederini bastıran 
o anneler, o babalar, artık itiraz etmeye 
başladılar. Diyarbakır’da, Diyarbakır gibi 
20’den fazla ilimizde, anne babalar, daha 
15 yaşında çocuklarının kaçırılmasına 
artık yüreklice isyan ediyor, yüreklice 
itiraz ediyorlar. Anneler, babalar artık 
susmuyorlar. Anne babalar, kan tüccarı-
na dönüşen terör örgütü karşısında artık 
boyunlarını yere eğmiyorlar. Anne baba-
lar, daha 15 yaşındaki yavrularını alıp 
dağa götürenlere karşı sessiz kalmıyor, 
boyunlarını bükmüyorlar. Millî Birlik 
ve Kardeşlik Projesini, ardından Çözüm 
Süreci’ni başlattığımız andan itibaren, 
annelere seslendik, babalara seslendik, 
yavrularınıza sahip çıkın, yavrularınızı 
elinizden alanlara karşı sesinizi yükseltin 
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dedik. İşte şimdi, Diyarbakır’da anneler, 
yavrularına sahip çıkıyor, kahramanca 
seslerini yükseltiyorlar. Özgürlükten, de-
mokrasiden, barıştan, insan haklarından 
yana olduğunu savunan BDP, bırakınız bu 
elim hadise karşısında tavır almayı, göste-
ricilere eziyet ediyor. Çok rahatsız oldular. 
Maskelerinin düşmesinden çok rahatsız 
oldular. Gerçek yüzlerinin görünmesin-
den rahatsız oldular. 15 yaşında çocukla-
rın kaçırılmasını izah edemediler, inanın, 
rezil oldular. Rezilliklerini bastırmak için 
de, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
önünde, gösteri yapanları dağıtmaya kal-
kışıyorlar. 30 yıl susturdunuz, artık daha 
fazla susturamayacaksınız. Annelerin 
acısını, gözyaşını, ağıtını, feryadını 30 yıl 
zorbalıkla bastırdınız, artık bastırama-
yacaksınız. Özgürlük ve barış bağımlılık 
yapar. Doğu ve Güneydoğu’daki kardeşim, 
son 1.5 yıldır, özgürlüğün ve barışın tadı-
na vardı. Terör örgütünün baskılarından, 
zulmünden kurtulan vatandaşlar, artık 
özgürlüğe ve barışa sahip çıkıyorlar. 1.5 
yıldır, anneler, babalar, akşam sofranın 
başında bir araya geliyor, barışın ve öz-
gürlüğün huzurunu yaşıyor. Bunu sabote 
etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Sofrala-
rın huzurunu bozmaya, ağızların tadını 
kaçırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bakın 
bizim de hiçbir şekilde şımarıklığa taham-
mülümüz yok. Yol keserek, polisi, askeri 
taşlayarak, huzursuzluk çıkararak, ülkeye 
yeni acılar yaşatmak isteyenlere asla ey-
vallah demeyiz. Bu şımarık tavırlara göz 
yummayız. Her zaman ifade ediyorum: 
Çözüm için biz, değil elini, gövdesini taşın 
altına koymuş bir iktidarız. Bedeli her ne 
olursa olsun, bu meseleyi çözeceğiz dedik 

ve hamdolsun çok önemli mesafeler kat 
ettik. Bu sürecin sabote edilmesine izin 
vermeyiz. 15 yaşında çocukların, ana 
kucağından alınıp dağa götürülmesine, 
orada birer robota döndürülmesine seyir-
ci kalmayız. Eğer bu insanlık dışı eylemi, 
siyaset kurumu, yani HDP çözmeyecekse, 
bu çocuk kaçırma eylemine dur demeye-
cekse, bu şımarıklığın sırtını sıvazlaya-
caksa, bunu bilelim. Daha önce de ifade 
ettim: Bu sorunu çözmek için, o çocukları 
anneleriyle kucaklaştırmak için bizim de 
yöntemlerimiz var. Ama biz, bu yöntem-
lere gerek kalmadan, bu çocuk kaçırma 
eylemlerinin son bulmasını, kaçırılan 
çocukların da derhâl geri getirilmesini 
istiyor, HDP’nin bu işi çözmesini bekliyo-
ruz. Eğer korkuyorlarsa, bunu söylesinler. 
Eğer tehdit varsa, bunu söylesinler. Eğer, 
Diyarbakır’daki o yürekli anneler gibi 
cesaretleri yoksa, bunu da söylesinler. 
Diyarbakır’da, 15 yaşındaki çocuğunun 
peşine düşen annenin karşısına, başka 
anneleri çıkarmak zalimliktir, en hafif ta-
biriyle vicdansızlıktır. Hep söyledim, yine 
söylüyorum: Anneliğin siyaseti yoktur, 
sağcılığı, solculuğu yoktur. Hiçbir anne-
nin gözyaşı dökmesine, acılar yaşaması-
na, yavrusundan kopmasına tahammü-
lümüz olamaz. Biz, Çözüm Süreci’ni tüm 
anneler için, tüm babalar için başlattık ve 
samimiyetle ilerletiyoruz. Biz bu süreci, 
oğlu askerde olan anneler için, oğlu dağa 
kaçırılmış anneler için başlattık ve inşal-
lah sonuna kadar da götüreceğiz. Bir kez 
daha tüm annelerin bu sürece yüreklerini 
koymalarını istiyorum. Tüm annelerin, 
cesaretle, bu terör baronlarına, kan tüc-
carlarına itiraz etmelerini bekliyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

196

Hiçbir anne tereddüt etmesin. Yavrusu 
kandırılmış, dağa kaçırılmış hiçbir anne 
korkmasın, çekinmesin. Anneler ne kadar 
bu sürecin içinde olursa, inanın, barış da 
o kadar mümkün, o kadar yakın olacaktır. 
Bir kez daha, Diyarbakır’da eylem yapan, 
cesur, yürekli, kahraman anneleri gönül-
den selamlıyorum. Yavrularına sağ salim 
kavuşmaları için çırpınmaya devam ede-
ceğimizi buradan ifade ediyorum. 77 mil-
yona da bir kez daha şu sözü veriyorum: 
Büyük Türkiye için, 77 milyon kardeş 
Türkiye için, çözümün yanında durmaya, 
çözümü savunmaya, inadına demokrasi-
yi, inadına kardeşliği savunmaya devam 
edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda yoğun bir hafta, yoğun bir 
gündem bizleri bekliyor. Çok önemli 
tasarı ve teklifleri, Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesinde, Meclis tatile girmeden 
inşallah çıkarmış olacağız. Bugün, Grup 
Toplantımızın öncesinde, Türkiye Şoför-
ler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 
Genel Kurulu’na katıldık ve orada, çok 
önemli tasarı ve teklifimizin detaylarını 
açıkladık.

Alt işverenlik, yani taşeronluk konusunu 
yeniden ele alıyor, bu alanda çok önemli 
düzenlemeler getiriyoruz. Bu yeni düzen-
lemeyle, işçilerimizin hak kayıplarının 
önüne geçiyor, kamunun zarara uğra-
masını engellemiş oluyoruz. Kurallara 
uymadan alt işverenliği kullananlara ağır 
yaptırımlar getiriyoruz. Alt işverenlikte, iş 

sağlığı ve güvenliği, kıdem tazminatı gibi 
konularda da önemli reformlar yapıyoruz. 
Yer altında çalışan işçilerimize yönelik 
de yine önemli düzenlemeler yapıyor, 
örneğin haftalık çalışma süresini 36 saat, 
günlük çalışma süresini 6 saat olarak 
kısıtlıyoruz. Çalışma hayatına ilişkin de 
yine önemli düzenlemeler yapıyoruz. 
Vatandaşlıktan çıkarılanlara yurtdışı 
borçlanma imkânı tanıyoruz. Yurtdışında 
geçen sürelerin istenildiği kadar borçla-
nılmasına imkân veriyoruz. Soma’daki 
maden kazasından etkilenen madencilere 
ve ailelerine de bu tasarıyla önemli haklar 
sağlıyoruz. 67 şehit madencimizin ailele-
rine aylık alma hakkı kanunen bulunmu-
yordu; şimdi yapacağımız değişiklikle, 1 
gün bile sigortalı olsa, hayatını kaybeden-
lerin ailelerine aylık alma hakkı getiriyo-
ruz. Şehit madencilerimizin anne babaları 
için aylık almakta gerekli olan muhtaçlık 
şartını kaldırıyoruz. Soma’da, şu anda 
çalışamayan madencilerimizin ücretleri 
işveren tarafından ödenecek; ayrıca ça-
lışamadıkları dönemde işsizlik sigortası 
fonundan net maaşları kadar ödeme ya-
pılacak. Madenlerde çalışan işçilerimizin 
emeklilik yaşını 55’ten 50’ye indiriyoruz. 
İzinde geçirdikleri süreler ve tatiller de 
yıpranmaya dahil edildiğinde, emeklilik 
yaşı madencilerimiz için 43’e kadar dü-
şecek. Tüm çalışanlarımız için de yine 
önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu tasa-
rıların yanında, AK Partili milletvekilleri-
mizin teklifiyle, Maliye Bakanlığı’na bağlı 
vergi dairelerine, süresinde ödenmemiş 
olan kamu alacakları ile sosyal güvenlik 
kurumuna bağlı tahsil dairelerine öden-
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memiş olan prim alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasını sağlıyoruz. 

Bu tasarı ve tekliflerin detaylarını sabahki 
toplantıda izah etmiştim, burada detayına 
girmiyorum. Evet… Bu yeni düzenleme-
lerin de çalışanlarımıza, esnaf ve işve-
renlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Özellikle, Soma’daki madencilerimize, 
şehit olan madencilerimizin ailelerine, bu 
önemli hakların hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bugün önemli görüşmelerimiz var: 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Mu-
hammedov ile görüşecek, ardından Kırgı-
zistan Cumhurbaşkanı Sayın Atambayev 
ile Türkiye Kırgızistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği 2’inci Toplantısı’nı ya-
pacağız. Bu görüşmelerin de ülkelerimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Sözlerime bu noktada 
son veriyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Haziran 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Haftalık Grup Toplantımızın açılışında 
sizleri en kalbî duygularımla selamlı-
yorum. Grup Toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize hoş geldiniz diyor, heye-
canlarından, ahde vefalarından, coşkula-
rından dolayı her bir misafirimize tek tek 
teşekkür ediyorum. Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 

hayırlara vesile olmasını da Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün sabah 
saatlerinde, 2014 yılının ilk çeyreğine ait 
büyüme rakamlarını açıkladı. Bu yılın 
ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 
4.3 oranında bir büyüme kaydetti. Birçok 
ülke ekonomisinin daraldığı ya da çok 
cüzi oranlarda büyüdüğü bir ortamda, 
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Türkiye, ilk çeyreğe ait bu büyüme ora-
nıyla bir kez daha çok farklı bir konum-
da olduğunu tüm dünyaya gösterdi. İlk 
çeyrekteki bu büyüme oranıyla, gayri safi 
millî hasılamızda da bazı yeni rekorlar 
elde ettik. Türkiye’nin millî geliri 2002 
yılında 230 milyar dolardı; biz, yıllık or-
talama yüzde 5 büyüme oranıyla, 2013 
yıl sonunda bu rakamı 820 milyar dolara 
çıkardık. Yani 11 yılda ekonomi 3.5 kat 
büyüme kaydetti. Türk Lirası bazında, 
2013 yılı sonunda millî gelirimiz 1 trilyon 
562 milyon liraya ulaşmıştı. Şimdi, bugün 
açıklanan ilk çeyrek büyüme oranlarıyla 
hesaplandığında, geriye dönük 12 aylık 
millî gelirimiz Türk Lirası bazında 1 tril-
yon 614 milyar liraya ulaştı. Türk Lirası 
bazında, Cumhuriyet tarihimizin yeni 
bir rekorunu böylece elde etmiş olduk. 
Bu büyüme rakamlarına ilişkin burada 
birkaç hususu özellikle vurgulamak isti-
yorum: Bakın bugün açıklanan büyüme 
rakamları, 2014 yılının Ocak, Şubat ve 
Mart aylarına ait. Ekonominin üzerinde, 
17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinin olum-
suz etkisi vardı; aynı zamanda bir seçim 
sürecini yaşıyorduk. Bu olumsuz faktör-
lere rağmen, sanayicimiz, işadamlarımız, 
girişimcilerimiz, ihracatçılarımız, esnaf, 
çiftçi, işçilerimiz morallerini bozmadılar, 
istikrara inandılar, Hükümete güvendiler 
ve Türkiye’yi büyütmeye devam ettiler. 
Ekonominin tüm tarafları, 30 Mart seçim-
lerinin mali disiplini ve para politikaları-
nı etkilemeyeceğini gördüler. Çünkü biz, 
3 Kasım’ın ardından 6 seçimin tamamın-
da mali disipline ve para politikalarına 
azami hassasiyet gösterdik, seçimlerin 
ekonomiyi yıpratmasının önüne geçtik. 3 

Kasım’ın ardından 7’inci seçimde de, yani 
30 Mart seçimlerinde de, Hükümetimizin 
hiçbir şekilde taviz vermeyeceği anlaşıldı, 
güven ve istikrar güçlü bir şekilde devam 
etti ve bu büyüme oranlarını yakaladık. 
17 ve 25 Aralık darbe girişimleri eğer ba-
şarıya ulaşsaydı, darbeciler eğer istedik-
lerini elde etmiş olsaydı, inanın, Türkiye 
bugün bu rakamlarla karşılaşamayacaktı. 
Bakın Cumartesi günü Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’nin Genel Kurulu’na katıldık 
ve orada da ifade ettim: 25 Aralık için 
hazırlanan, sonra panik hâlinde imha 
edilen bir iddianame var. Bu iddianame, 
Emniyet içindeki bir grup tarafından bir 
fezleke olarak hazırlanıyor. Hakim ve 
savcıların imzalarıyla, usulsüz dinlemeler 
yapılıyor. Çok sayıda işadamı, özellikle 
de küresel ölçekte projeleri üstlenmiş 
işadamları, son derece keyfi iddialarla bu 
fezlekeye alınıyor. Şahsım, bu fezlekede, 
“suç örgüt lideri” olarak tanımlanıyor. 
Fezlekenin birçok yerinde, “dönemin 
başbakanı” ifadesi geçiyor. Bakanlar 
Kurulu’ndaki tüm arkadaşlarım, ayrıca 
yakın çalışma arkadaşlarım, “örgüt üye-
si” olarak gösteriliyor. Eğer, 25 Aralık’ta 
kirli emellerini gerçekleştirip, bu darbeyi 
yapabilselerdi, “örgüt lideri” dedikleri 
şahsımdan başlayıp, bakan arkadaşlarımı, 
çalışma arkadaşlarımı, çok sayıda işada-
mını tutuklayacak, Yassıada benzeri mah-
kemelerde, “dönemin başbakanı” diyerek 
yargılayacaklardı. Bunun tüm hazırlıkları 
yapılmıştı. Burada bir kez daha vurgula-
makta fayda görüyorum: Bazı işadamla-
rını, bu iddianamenin içine almak için 
gerçekten çok şaşırtıcı, çok ürpertici kri-
terler kullandılar. Bir işadamına bakıyor-



Recep Tayyip ERDOĞAN

200

lar, oğlu bu paralel yapının okullarından 
birinde okuyor; “Fezlekeye almayalım” 
diyorlar. Sonra, bir de “Gazete aboneliğine 
bakalım” diyorlar, bakıyorlar ki o malum 
gazetenin abonesi değil, o zaman fezleke-
ye alalım diyorlar. Hukuku işte bu kadar 
acınası bir duruma düşürüyorlar. Anaya-
sa değil, yasalar değil, şüphelinin çocuk-
larının okuduğu okul, abone olduğu ya da 
olmadığı gazete, bir Hukuk kriteri olarak 
kullanılıyor. 17 ve 25 Aralık’ta başarısız 
olunca, karşılarında dimdik duran bir Hü-
kümet bulunca, bu belgeleri imha etmek 
istediler. Tüm bu belgeler şimdi ortaya 
çıkarıldı. Emniyetin bilgisayarlarından 
bu belgeler kurtarıldı. Ayrıca, bu belgele-
ri hazırlayanların, darbe girişimini teyit 
eden ifadeleri de alındı. Bu aşamadan 
itibaren, hukuk yoluyla, tüm bu ve buna 
benzer girişimlerin hesabı sorulacak. Hiç 
kimsenin, Türkiye’nin istikbaline, istikla-
line, özellikle de Türkiye’nin kardeşliğine 
ve Türkiye ekonomisine tuzak kurma 
hakkı yoktur, haddi yoktur. Bakın bu 
darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, biz 
bugün, bu büyüme rakamlarını göreme-
yecek, bu oranda bir büyümenin sevincini 
yaşayamayacaktık. Hükümeti devrilmiş, 
yeniden koalisyonlara mahkûm edilmiş, 
geleceği tamamıyla belirsiz bir ülkede, 
belki de bugün çok derin bir kriz ve kaosu 
yaşıyor olacaktık. Allah’a hamdolsun, bu 
tuzağı gördük, bu tuzağı bozduk ve bugün 
işte 12 yıl boyunca olduğu gibi yine tarihî 
rekorları konuşuyoruz. Mayıs ayında ihra-
catımız, geçen yılın aynı ayına göre rekor 
düzeyde artış kaydetti. Geriye dönük 12 
aylık ihracatımız 156 milyar dolara ula-
şarak, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 

rakamına ulaştı. Merkez Bankası rezervi-
miz, 131 milyar dolara yükselerek, geçen 
yılın Mayıs ayındaki rekor seviyesine 
yeniden yaklaşıyor. Borsa İstanbul, geçen 
yıl Mayıs ayında 93 binin üzerine çıkmış, 
yaşanan olayların ardından 60 bine kadar 
düşmüştü; şimdi 81 bin puanın üzerine 
çıkarak, yeniden o eski günlerdeki sevi-
yeye doğru tırmanmaya başladı. İnşallah, 
bu süreci muhafaza ederek, istikrar ve 
güveni en güçlü şekilde muhafaza ederek, 
Türkiye’nin kararlılık içinde büyümesini 
sürdüreceğiz. Bugün açıklanan büyüme 
oranlarının, ülkemiz için, milletimiz 
için, ekonomimiz için hayırlı olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bu başarılı 
büyüme oranlarında, 77 milyonun her bir 
ferdinin emeği var, alın teri var. Aziz mil-
letimizi bu büyük başarıdan dolayı tebrik 
ediyorum. Sanayici, girişimci, yatırımcı, 
ihracatçı, esnaf, memur, çiftçi, özellikle 
de işçi kardeşlerim başta olmak üzere, bu 
büyüme oranlarına emeğiyle, alın teriyle, 
aklıyla, cesaretiyle katkı sunan herkesi 
kutluyor, her birine ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

Biz, olayların ardındaki asıl niyeti anladı-
ğımız, asıl gayeyi, asıl hedefi gördüğümüz 
için, bunun bilgisine vakıf olduğumuz 
için, yaklaşan tehlikeyi hissettiğimiz için 
gövdemizi, canımızı ortaya koyuyoruz. 
Haftalarca, Türkiye ve dünya kamuoyuna, 
“Gezi Olaylarının sebebi ağaçtır, parktır” 
diye propaganda yaptılar. Gezi olaylarının 
sebebi, hemen ertesi günden itibaren hiç-
bir zaman ağaç olmadı, park olmadı, çevre 
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hassasiyeti olmadı. Orada başka hesaplar 
görülmek isteniyordu. Orada, büyüyen 
Türkiye’de ciddi bir kaos oluşturmak, bü-
yüyen Türkiye’yi yeniden eski günlerine 
döndürmek gayesi taşınıyordu. Aynısını 
17 ve 25 Aralık’ta yaptılar… Türkiye için-
de ve dışında, bunun bir yolsuzluk operas-
yonu olduğu algısını yaydılar. Bu operas-
yonların, yolsuzlukla uzaktan yakından 
ilgisi alakası yoktu. Amaç, Hükümeti 
yıpratmak, hatta bunun da ötesine geçip 
Hükümeti devirmek, seçilmiş Hükümeti 
mahkemelerde yargılamak ve mahkûm 
etmekti. Gerek Gezi Olaylarında, gerek 
17-25 Aralık operasyonlarında, Türkiye 
çok ciddi tehlike atlattı, çok büyük bir ba-
direyi aştı, hatta, hiç mübalağa etmeden 
söylüyorum, Türkiye uçurumun kenarın-
dan döndü. İnanın, eğer, Gezi Olaylarının, 
25 Aralık darbe girişiminin arkasındaki 
asıl niyeti görmemiş olsaydık, şu anda 
77 milyon bugünkünden çok farklı bir 
Türkiye’de, o Eski Türkiye’de yaşıyor ola-
caktık. Bu alçakça saldırılar karşısında 
öfkeli olmayacağız da ne yapacağız? Bu 
haince girişimler karşısında dimdik dur-
mayacak, sert, onurlu, omurgalı bir duruş 
sergilemeyeceğiz de, bunu ne zaman yapa-
cağız. Merhum Menderes, mekânı cennet 
olsun, son derece nazik, ince, son derece 
duyarlı bir insandı. Millete yaptığı o kadar 
hizmetin karşılığında, birilerinin gelip de 
kendisini tutuklayacağına, düzmece mah-
kemelere çıkaracağına, sonra da idam 
edeceğine hiç inanmamıştı. Canını verdi, 
ama bize de ibretlik bir miras, ibretlik bir 
ders bıraktı. Sanmayın ki bu Vandallar 
karşısında yumuşak olursanız, geri adım 
atarlar. Sanmayın ki bu Türkiye düşman-

ları karşısında müsamahakar olursanız, 
bunlar amaçlarından vazgeçerler. Bizim 
hürriyetimizi, Türkiye’nin de istikbalini 
karartmak için yola çıkmış hiç kimseye 
eyvallah etmeyiz, hoşgörü göstermeyiz, 
öfkemizi de onlardan asla sakınmayız. Ne 
diyorlar, “Başbakan çok sert, Başbakan 
çok öfkeli...” Sen, benim hürriyetime, be-
nim ülkemin istiklaline kastedeceksin, 
bu milletin sofrasındaki ekmeğe gözünü 
dikeceksin, ben yumuşak başlı olacağım 
öyle mi? Sen darbe senaryoları yazacak-
sın, hazırladığın iddianamelere “dönemin 
başbakanı” ifadesini koyacaksın, ben 
buna göz yumacağım öyle mi? Yok öyle 
yağma… Bakın şuraya dikkatlerinizi çeki-
yorum değerli arkadaşlar, Gezi olayların-
da başarısız oldular, 17-25 Aralık darbe 
girişiminde başarısız oldular, şimdi terör 
meselesi üzerinden yeni bir senaryoyu 
devreye alma hazırlığı içindeler. Doğu ve 
Güneydoğu’da, bazı il ve ilçelerde sergile-
nen şımarıklığın artık sınırları zorlar bir 
noktaya geldiğini görüyoruz. Son derece 
pervasız bir şekilde bizim sabrımızı test 
etmeye kalkışanlar var. 77 milyonun bay-
rak hassasiyeti bilindiği hâlde, bayrağı-
mıza karşı alçakça saldırılara yeltenenler 
var. Bir kere şunu en baştan söylemek 
durumundayım: Türkiye Cumhuriyeti 
bayrağına bu saldırıyı yapan hain, aslında 
efendileri tarafından oraya ölmeye gönde-
rilmiş bir piyondan başka bir şey değildir. 
Silahlı efendileri için, o piyonun kanının, 
canının, onun anne babasının acısının 
zerre kadar değeri yoktur. O piyon, vuru-
lup ölmesi için oraya gönderildi. Oradaki 
görevli askeri personel de, gerekli tedbiri 
almayıp, bayrağın indirilmesine engel ol-
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mayarak, bir başka istismarın önünü açtı. 
Bu terörist, tel örgüyü aşarak garnizonun 
içine giriyor ve bu alçakça eylemi gerçek-
leştiriyor. Dün de ifade ettim; bu konuda 
gerekli araştırma, soruşturma yapılacak 
ve ihmali olanlardan hesap sorulacak. Şu 
anda bazı zanlılar göz altına alındı, kamu 
görevlileri hakkında da idari soruştur-
malar başlatıldı. Bakın yazılan senaryo 
çok çok açık: Eğer o zavallı maşa, o sırada 
vurulursa, terör örgütü ve HDP, onun 
üzerinden kitleleri tahrik edecekti. Ama 
bu alçakça eylemi gerçekleştirdiğinde de, 
MHP, CHP tarafından, paralel basın ta-
rafından, malum medya tarafından, bay-
rağın indirilmesi bir fırsat olarak kulla-
nılacaktı. O hain etkisiz hâle getirilmedi; 
ama beklendiği gibi, bayrağımıza yapılan 
saldırı, bir nefret ve ırkçılık vasıtası ola-
rak kullanılmaya başlandı. MHP ve CHP 
istismara başladılar. Çözüm Sürecinden 
zaten rahatsız olan paralel medya ve di-
ğerleri, ırkçılık akan manşetlerini hemen 
devreye soktular. O hain vurulsaydı, Doğu 
ve Güneydoğu karıştırılacaktı; vurulmadı; 
şimdi Kuzey, Güney, Batı karıştırılmaya, 
tahrik edilmeye, istismar edilmeye baş-
landı.

Arkadaşlar... 

Deyim yerindeyse, adeta bıçak sırtında 
yürüyoruz. Kan tacirlerinin, kaos ve kriz 
baronlarının pusuda beklediği; düşme-
miz, tökezlememiz için ellerini ovuştur-
dukları son derece hassas bir zeminde 
ilerliyoruz. MHP, yeniden şehit cenazeleri 
gelsin diye pusuda bekliyor. CHP, kendi-
sine iktidar alanı açılsın diye, her türlü 

kaos ve krizi besleyerek pusuda bekliyor. 
İşte görüyorsunuz, CHP Genel Müdürü 
televizyona çıkıyor, 17 çözüm önerimiz 
var diyor, birinciyi söylüyor, ikinciye ge-
lince unuttum diyor. Sonradan anlaşıldı 
ki, madde sayısı da 17 değil, 19’muş, bunu 
bile hatırlamıyor. Meselenin bu kadar dı-
şındalar. Yaşatmanın, çözümün tarafında 
hiç olmadılar; ama nerede cenaze varsa, 
istismar etmek için oraya koştular. HDP, 
silahların gölgesinde, şiddet ve kandan 
beslenen siyaset günlerine dönmek için 
pusuda bekliyor. Paralel medya, diğer 
medya, Çözüm Süreci’nin başarısız ol-
ması, çatışmaların yeniden başlaması, 
yeniden kan akması için her türlü çirkin-
liği yapıyor. Şu anda, o paralel medyanın, 
o malum medyanın gazete sayfalarına, 
televizyon ekranlarına, internet sitele-
rine bakın, bu son olayları bir çatışma 
vesilesine döndürmek için çırpındıklarını 
göreceksiniz. Yeter ki Hükümet zarar gör-
sün; bunlar için kan akmış, gözyaşı akmış, 
ayrımcılık ve nefret yayılmış, inanın hiç 
umursamadılar, hiç de umursamıyorlar. 
Arkadaşlar, Bu ülke, 30 yıldır sadece te-
rörle mücadele etmiyor. Bu ülke, 30 yıldır, 
terörün bataklığında üreyen işte bu kirli 
zihniyetle de mücadele ediyor. Terörü 
bir geçim kapısı hâline getirmiş, yoksul 
çocukların ölümünü kendisine bir rant 
hâline getirmiş kan baronlarıyla da bu 
ülke mücadele ediyor. İnanın, bunlar için 
en iyi Kürt, ölü Kürt’tür. Bunlar için en 
iyi Alevi, ölü Alevi’dir. Vatanına ihanet 
eden, ama mütedeyyin maskesi takan 
örgütlerin dizinin dibine çökerler; ama 
gerçek mütedeyyinden korkar, onu yok et-
mek için her şeyi yaparlar. Hiçbir zaman 
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yaşatmanın tarafında olmadılar, hiçbir 
zaman çözümün tarafında olmadılar; ama 
cenaze olduğunda, akbabalar gibi o cena-
zelerin başına üşüşmekten kaçınmadılar. 
Bakın hem sizlere, hem aziz milletimi-
ze, 77 milyona yürekten sesleniyorum. 
Bıçak sırtında ilerlediğimiz bir süreçte, 
akbabaların pusuda beklediği böyle bir 
süreçte, 77 milyon, bu gerilim tuzağına, 
bu istismar tuzağına düşmeyeceğiz. Şunu 
özellikle vurguluyorum: Terör örgütünün 
yaptığı alçakça eylemleri, benim Kürt 
kardeşime hiç kimse genellemesin. Her 
zaman ifade ettim: Ne HDP, ne de terör 
örgütü, benim Kürt kardeşlerimi temsil 
etmiyor; Kürt kardeşlerimle aramıza bun-
lar giremediler ve giremeyecekler. Bizim 
en hassas değerlerimizi istismar etmek 
için ellerinden geleni yapacaklar. Bayrağı-
mız, vatanımız, birliğimiz, kardeşliğimiz 
üzerinden her türlü alçakça saldırıyı yap-
maya çalışacaklar. Bizi, kendilerinin de-
belendiği o bataklığa, o tezgâha, o tuzağa 
çekmek isteyecekler. Buna bu güne kadar 
aldanmadık, bundan sonra da aldanma-
yacağız. Milletimin hiçbir ferdi, hiçbir 
şehrimizdeki vatandaşımız, kardeşimiz, 
bu tahriklere gelmesin, bu oyunlara al-
danmasın. Şundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın: Bu millet de, bu devlet de, hiç 
olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar 
dirayetli ve özgüven içindedir. O bayrağa 
el uzatan haine de, onu oraya gönderen 
silahlı efendilerine de bu devlet gereken 
cevabı en sert şekilde verir. Günlerdir, 
şımarıkça yol kesenlere, sokaklarda terör 
estirmeye çalışanlara gereken cevabı ve-
recek güç ve kudretteyiz. Ama biz, büyük 
devlet ref leksiyle, büyük devlet aklıyla 

hareket edeceğiz. Büyük devlet, üç beş 
piyonun, ya da o piyonların arkasına sak-
lanmış korkakların tahrikiyle yolundan 
sapmaz, planlarından, projelerinden, po-
litikalarından vazgeçmez. Hem o provoka-
törlere haddini bildirecek, hem de çözüm 
sürecini hassasiyetle muhafaza edecek, 
ilerleteceğiz. 1.5 yıldır, bütün Türkiye, 
özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizdeki vatandaşlarımız, 30 yıldır 
hasret kaldıkları bir barış, özgürlük ve 
demokrasi sürecini yaşıyorlar. Kepenkler 
kapatılmıyor. Sokaklara çatışma görüntü-
leri hakim olmuyor. Yıllardır gidilemeyen 
köylere, mezralara gidiliyor, tarım yapılı-
yor, hayvancılık yapılıyor. Yıllardır çıkıla-
mayan dağlara çıkılıyor, oralarda piknik 
yapılıyor, halaylar çekiliyor. Bölgede yatı-
rım artıyor, bölgeye gelen turist sayısı ar-
tıyor. Derin yaralar tedavi ediliyor, o derin 
tahribat tamir ediliyor. Tam da böyle bir 
zamanda, tam da huzur, kardeşlik, barış, 
özgürlük, demokrasi filizleri çiçek açmış-
ken, o eski günleri geri getirmeye çalışan-
lara, inanıyorum ki en başta bölge halkı 
prim vermeyecektir. Aslında bu HDP’yi, 
bu terör örgütünü korkutan, Doğu ve 
Güneydoğu’daki annelerin yürekli itirazı 
oldu. Annelerin itirazına bunlar alışık 
değiller. Bugüne kadar annelerin kucakla-
rından yavrularını aldılar, keyfice, kendi 
kirli emelleri uğruna o çocukları son dam-
la kanlarına kadar sömürdüler. O anneleri 
de, zorbalıkla sindirdiler. Şimdi anneler 
itiraz edince, anneler Diyarbakır Beledi-
yesi önünde eylem yapınca, neye uğradık-
larını şaşırdılar. Eski Türkiye’ye, annele-
rin ağladığı, annelerin evlat acısı çektiği o 
eski günlere geri dönmek istiyorlar ama, 
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en başta anneler buna izin vermeyecekler. 
Biz de, bizim kadar aziz milletimiz de bu 
eli kanlı örgütün ne yapmak istediğini çok 
iyi görüyoruz. Güvenlik güçlerinin sert 
müdahale etmesini, yeni kayıpların olma-
sını, bu kayıplar üzerinden istismar üret-
meyi istiyorlar. Son raddeye kadar buna 
müsaade etmeyecek, sabrımızı, soğukkan-
lılığımızı muhafaza edeceğiz. Bakın bura-
dan bir kez daha tekrarlıyor ve açık açık 
ifade ediyorum: Sabrımızın da bir sınırı 
var. Çözüme ve barışa yönelik sabotajlara 
karşı, sabrımızın bir sınırı var. Çocukları 
öne sürüp şımarıkça eylemler yapanlara 
karşı sabrımızın bir sınırı var. Bizim sab-
rımızı test etmeye hiç kimse yeltenmesin. 
Yeni Türkiye’nin kazanımlarını sabote 
etmek isteyenlerin gözlerinin yaşına bak-
mayız. Üç beş çocuğun arkasına saklanıp, 
77 milyonu tedirgin etmek, huzursuz 
etmek isteyenlerin şımarıklığına boyun 
eğmeyiz. HDP, bölgenin CHP’si olmaya 
çalışıyor. Bölge halkını, tıpkı CHP’nin 
geçmişte yaptığı gibi, faşizmle, baskıyla, 
zulümle sindirmeye çalışıyor. Eğer HDP, 
bu faşist tavra, bu silahların gölgesinde 
siyasete devam edecekse, onu da muhatap 
olmaktan çıkartır, tümüyle oradaki kar-
deşlerimizle muhatap oluruz. Zaten Kürt 
kardeşlerimizin en fazla teveccüh ettiği 
parti AK Parti. Eğer HDP, bir siyasi parti 
olmayı başaramazsa, gider, Kürt kardeş-
lerimizle el ele verir, onlarla bire bir, yüz 
yüze bu işin mücadelesini birlikte yürütü-
rüz. Doğu’daki, Güneydoğu’daki Kürt kar-
deşim, bu HDP’nin, bu terör örgütünün 
faşizmine boyun eğmesin. Bunların ırkçı, 
ayrımcı politikalarına, bunların baskı ve 
zulüm eylemlerine boyun eğmesin. Yok-

sul Kürt çocuklarının kanıyla beslenen 
bu örgütlere benim Kürt kardeşim prim 
vermesin. 1.5 senede çok büyük mesafe 
katettik; Allah’ın izniyle, milletimizin 
sağduyusu ve desteğiyle, biz bu çözüm 
sürecini çok daha ileri noktalara taşıma 
kararlılığı içindeyiz ve göreceksiniz, taşı-
yacağız. Türkiye için, çözümden başka bir 
seçenek, çözümden başka bir tercih yok-
tur. Her ne şekilde olursa olsun biz bunu 
başaracak, Yeni Türkiye’yi de, kardeşlik 
üzerine inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Bakın, Cumartesi günü, İstanbul’da, 
son derece anlamlı, son derece önemli 
bir temel atma törenini gerçekleştirdik. 
İstanbul’un Avrupa yakasında, Yeniköy 
ve Akpınar arasında, Karadeniz sahil şeri-
dinde, yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon 
olan, dünyanın en büyük havalimanını 
inşa ediyoruz. Büyüklüğüyle, kapasitesiy-
le, ihtiva ettiği önemiyle, bu proje, Cum-
huriyet tarihimizin en büyük projelerin-
den biri olma özelliğini taşıyor. Burada, 
sadece bir havalimanı değil, adeta büyük 
bir şehir inşa ediyoruz. Hastanesinden 
oteline, ibadethanesinden kongre mer-
kezine kadar, bir şehirde olması gereken 
ne varsa, bu havalimanında olacak. Her 
türlü konforun yanında, havalimanı, ken-
di enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve 
yeşil havalimanı olarak inşa edilecek, bu 
şekilde hizmet verecek. Yani sadece bü-
yük değil, en yeşil, en sosyal, en modern 
havalimanını da Türkiye’ye, dünyaya 
kazandırmış olacağız. İnşallah, Havali-
manı tamamlandığında, Doğu ile Batı, 
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Kuzey ile Güney arasında çok önemli bir 
merkez hâline gelecek. Bu havalimanıyla, 
Türkiye’nin ticareti daha da canlanacak, 
ekonomisi daha da büyüyecek. Özel sek-
tör firmaları havalimanını inşa edecek, 
25 yıl buranın işletmesini yapacak, ayrıca 
devlete de bunun karşılığında kira öde-
yecekler. Yani kamu kaynaklarını kullan-
madığımız gibi, bu havalimanı sayesinde 
kamuya çok önemli miktarda kaynak da 
kazandırmış olacağız. Bakın temel atma 
töreninde de ifade ettim: Biz, aslında ora-
ya sadece bir Havalimanı değil, aslında bir 
zafer anıtı inşa ediyoruz. Bu zafer anıtı, 91 
yılık Cumhuriyetimizin eriştiği seviyeyi 
gösteriyor. Bu zafer anıtı, Türkiye’nin, 
istediğinde neleri başarabildiğini gös-
terecek. Bu zafer anıtı, bu havalimanını 
istemeyenlerin, onların saldırılarının 
nasıl püskürtüldüğünü tüm dünyaya an-
latacak. Bu zafer anıtı, artık Türkiye’nin 
geldiği yeri, Türkiye’nin bölgesindeki, 
dünyadaki iddiasını gösteriyor. Bu büyük 
projeye boşuna karşı çıkmadılar. Yeşil de-
diler, ağaç dediler, yolsuzluk dediler; ama 
inanın, bütün bu yalanların ardında, işte 
bu zafer anıtının engellenmesi yatıyordu. 
Türkiye’nin rakipleri, Türkiye’nin büyü-
mesini hazmedemeyenler, işte böyle bir 
zafer anıtının dikilmesini, böyle küresel 
bir projenin inşa edilmesini istemiyorlar-
dı. Ne acıdır ki, Türkiye içindeki maşala-
rını kullanarak, hem bu projenin, hem de 
Türkiye’nin büyümesinin önüne geçmek 
istediler. Bütün saldırıları geride bırak-
tık, işte Cumartesi günü, muhteşem bir 
törenle, bu büyük projenin temelini attık. 
İnşallah, 29 Ekim 2017’de bu projenin ilk 
etabı tamamlanacak, dünyanın en büyük 

havalimanına artık uçaklar inip kalkmaya 
başlayacak. Bir başka büyük projenin tes-
lim törenini de bugün, Grup Toplantımı-
zın ardından gerçekleştiriyoruz.

Değerli arkadaşlar... 

7 Eylül 2007’de çok önemli bir projeyi 
başlattık. Savunma Sanayi Müsteşarlığı-
mız ve TUSAŞ, aralarında bir sözleşme 
imzalayarak, ATAK adı verilen Taarruz 
ve Taktik Keşif Helikopteri’nin imalini 
başlattılar. TUSAŞ’ta bu amaçla bir üretim 
hattı kuruldu. Bir helikopterin gövdesin-
de bulunan yaklaşık 6 bin 400 adet parça-
dan, 6 bin 200 tanesi TUSAŞ tarafından 
üretildi. Yine, ATAK Helikopteri’nin Mer-
kezi Kontrol Bilgisayarı, Kumanda Siste-
mi, Hedef Tespit ve Nişangâh Sistemi, Yer 
Belirleme Sistemi yani seyrüsefer, görev, 
kumanda, görüntüleme, haberleşme, 
elektronik harp ve silah kontrol sistemleri 
de ASELSAN tarafından geliştirildi. Sis-
temi öyle kurduk, ortaya öyle bir tasarım 
çıkardık ki, inşallah yakın bir zamanda, 
Türkiye’nin en önemli ihraç mallarından 
biri, işte bu ATAK helikopterleri olacak. 
Değerli arkadaşlar, kendi ürettiğimiz her 
bir helikopterin, 1.360 beygir gücünde 2 
motoru var ve saatte 288 kilometre hıza 
ulaşabiliyor. Her bir helikopterimizin 
burnunda, 20 milimetrelik 500 mermi 
kapasiteli top bulunuyor. Kanat altına, 
toplam 76 adet roket yerleştirilebiliyor. 
İleride yapılacak üretimlerde bunlara ek 
olarak ATAK helikopterlerine, CİRİT ve 
MIZRAK füze sistemleri, ASELSAN tara-
fından geliştirilen telsiz sistemleri, Radar, 
Lazer, Stinger sistemleri entegre edilecek. 
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Evet… Bu helikopterlerden, yani ATAK 
helikopterlerinden 3 tanesinin teslim tö-
renini bugün yapıyoruz. Ardından, 6 tane 
daha gelecek. Onun da ardından, daha 
donanımlı olan 50 helikopterimizin üre-
timi tamamlanacak. Evet… Bu büyük pro-
jenin gerçekleşmesinde emeği olan, Millî 
Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay 
Başkanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığımızı, Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımızı, TUSAŞ, ASELSAN gibi şirketleri-
mizi tebrik ediyorum. Bu projede görev 
alan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi 
kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Gerek Cumartesi günü temelini attığımız 
proje, gerek bugün yapacağımız teslim 
töreni, her şeyden önce milletimizin 
iftihar edeceği projelerdir. Bu projeler, 
Türkiye’deki büyük değişimi en net şe-
kilde gösteren, Yeni Türkiye’nin nasıl bir 
ülke olduğunu en somut şekilde anlatan 
projelerdir. 92 yıl önce, dedelerimiz, 
ayaklarında yırtık çarıkla, ellerinde silah 
yerine orakla, dirgenle, yabayla düşmanın 
üzerine gidiyorlardı. Ama bugün, kendi 
helikopterlerimizi üretiyor, kendi insan-
sız hava araçlarımızı, uçaklarımızı, piyade 
tüfeklerimizi, tanklarımızı üretiyor, bun-
ları ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Bugün, 
dünyanın en büyük havalimanını, Mar-
maray gibi, Avrasya Tüneli gibi, 3’üncü 
Köprü gibi, İzmit Körfez Asma Köprüsü 
gibi küresel projeleri inşa ediyoruz. Bun-
ları, çok ağır saldırılara rağmen, çok ağır 
engelleme çabalarına rağmen yapıyoruz. 
Bunları, içeriden haince, dışarıdan alçak-

ça taarruzlara rağmen yapıyoruz. Kim 
ne yaparsa yapsın; biz milletimize bir 
söz verdik, biz, “gideceğiz gündüz gece” 
dedik… Evet, gece gündüz yol almaya de-
vam edeceğiz. Milletin ikbaline kasteden 
Gezi olayları, milletin iradesi karşısında 
erimiştir. Yolsuzluk maskesi altında dar-
be girişimi, milletin iradesi karşısında 
erimiştir. Bugün yapılan tahrikler de, hiç 
kuşkunuz olmasın, milletin iradesi kar-
şısında eriyecek, tuz buz olacaktır. Yeni 
Türkiye’nin ilerlemesini Allah’ın izniyle 
hiç kimse durduramayacak. Buradan 
tekrar söylüyorum: Dünyanın en büyük 
havalimanının temelini atan, ATAK heli-
kopterlerinin teslim törenine hazırlanan 
bir milletin mensubu olarak buradan tek-
rar ilan ediyorum: Bu bölgede artık biz de 
varız. Bu dünyada artık biz de varız. Barış 
çağrılarımızla, demokrasi ve hukuk mü-
cadelemizle, mazlumlara sahip çıkan güç-
lü irademizle istediğimiz her denklemde 
artık biz de varız. Bunu hazmedemeyen-
ler hazmetsinler. Bunu hazmedemeyip, 
karanlık elleriyle Türkiye’yi karıştırmaya 
çalışanlar da o ellerini çeksinler. Bu ülke-
de artık hiç kimse ameliyat yapamaz, bu 
ülkeyi kimse karıştıramaz. Milletimin de 
işte böyle bir özgüven içinde olmasını isti-
yorum. Bu millet, tıpkı tarihte olduğu gibi, 
tıpkı ecdadının yaptığı gibi, artık küresel 
ölçekte sesi çıkan bir millettir. Bu millet, 
dünyanın en büyük ekonomilerinden 
birine sahip olan, güçlü, dirayetli, onurlu 
bir millettir. Bu milletin kazanımlarına 
da, bu milletin dirliğine de, birliğine de, 
kardeşliğine de kim el uzatırsa, bilsin ki, 
o el boşta kalır. İşte onun için milletim-
den sağduyu istiyorum, sabır istiyorum. 
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Büyük bir devletin, büyük bir milletin 
mensupları olarak, aziz milletimin her 
bir ferdinin, tahrikler karşısında sabırlı 
olmasını, vakar içinde davranmasını isti-
yorum. Ne maşa bir terör örgütü, ne hain 
paralel örgüt, ne de ülke içindeki ruhu 
zayıflar, bu ülkeye istikamet çizemezler. 
Üç beş sokak olayının, üç beş şımarığın 
yaptığı eylemler, bu aziz milleti vakar-
dan uzaklaştıramaz. Bütün bu maşalarla 
sonuna kadar mücadele edecek, Allah’ın 
izniyle 2023 Türkiye’sini, Yeni Türkiye’yi 
birlikte yükselteceğiz. Değerli milletve-
kili arkadaşlarım, Dün, çok önemli bir 
misafiri, komşumuz İran’ın Cumhurbaş-
kanı Sayın Ruhani ve heyetini Ankara’da 
ağırladık. İran’la Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği toplantımızın ilkini gerçekleştir-
dik. Geçtiğimiz haftada, Türkmenistan 
ve Kırgızistan Cumhur-başkanlarıyla gö-
rüşmelerimiz oldu. Bu hafta yine önemli 
temaslarımız, önemli açılışlarımız olacak. 
Hafta sonunda, inşallah, Rize, Artvin, 
Trabzon’u kapsayan bir programımız 
olacak. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri için hazırlıklarımızı sürdürecek, 
istişarelerimizi sürdürecek, bir yandan da 
Meclis’te tasarı ve teklifler üzerindeki ça-
lışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu arada 
13 Haziran Cuma günü okullarımız tatile 
giriyor. Tüm öğrencilerimize hayırlı tatil-
ler niyaz ediyorum. Bütün öğretmenleri-
mize de iyi tatiller diliyor, emeklerinden 
dolayı kendilerine şükranlarımızı sunu-
yorum. Sizlere, Meclis çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. Tüm misafirlerimize 
tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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AK Partili Belediye Başkanları 
Istişare ve Değerlendirme 

Toplantısı

Ankara | 11 Haziran 2014

Çok değerli belediye başkanı kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle se-
lamlıyor; bu İstişare ve Değerlendirme 
Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, şehir-

lerimiz için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum. AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkanlığımıza, bu anlamlı 
toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür 
ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
bir kez de burada, siz değerli Belediye 
Başkanlarımızı 30 Mart’ta elde ettiğiniz 
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başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Her 
birinize vazifelerinizde başarılar diliyor, 
Allah utandırmasın, Allah yolunuzu, bah-
tınızı açık etsin diyorum. Bu arada, dün 
Erzincan’dan bu toplantı için gelirken, 
yolda trafik kazası geçirip yaralan Başkan-
larımıza, değerli kardeşlerimize geçmiş 
olsun diyor, Allah’tan acil şifalar temenni 
ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bir kısmınız bulunduğunuz makamlara 
yeniden seçildiniz; bir kısmınız, mille-
timiz tarafından ilk kez bu makamlara 
getirildiniz.  Hatırlarsanız,  belediye 
başkan adaylarımızı, son derece hassas 
bir değerlendirme sürecinin ardından 
belirledik. Bilgi, birikim, tecrübe, beceri; 
yani liyakat ve ehliyet, adaylarımızı be-
lirlerken kullandığımız temel kriterler 
oldu. Ancak, bundan daha da önemlisi, 
her bir adayımızın, AK Parti politikaları-
nı benimsemiş, AK Parti’nin omuzladığı 
dava şuurunu ruhuna işlemiş olmasını 
özellikle gözettik. Sizler, sadece Belediye 
Başkanları değilsiniz. Sizler, sadece şehir-
leri, ilçeleri, beldeleri idare eden, çöp top-
layan, alt yapı inşa eden, şehrin fiziki so-
runlarıyla ilgilenen yöneticiler değilsiniz. 
Sizler, AK Parti’nin belediye başkanları 
olarak, AK Parti’nin taşıdığı tarihî misyo-
nu, AK Parti’nin omuzladığı o büyük ema-
neti taşıyan; bu emaneti taşıma şuurunu, 
Türkiye’nin kılcallarına kadar ulaştıran 
dava insanlarısınız. Ben inanıyorum ki, 
seçildiğiniz her yerleşim biriminde, 5 yıl 
boyunca çok önemli hizmetler yapacak, 
çok önemli projeleri hayata geçirecek, 

yerleşim birimlerimizde fark oluştura-
caksınız. Ama bundan çok daha önemlisi, 
hizmet verdiğimiz her yerde, en başta 
gönülleri fethedecek, en başta gönüllere 
gireceksiniz, bununla mükellefsiniz. Çok 
muhteşem şehirler inşa edebilirsiniz. 
Sokakları tertemiz temizleyebilirsiniz. 
Alt yapıyı mükemmel kurabilirsiniz. İyi 
köprüler, alt geçitler, parklar, bahçeler 
yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın: 
Yunus Emre’nin dediği gibi, “Hepisinden 
iyice, bir gönüle girmektir.” Bütün bunları 
yaparken, bir tek gönül kırdınızsa, inanın, 
yapılanın hiçbir anlamı, hiçbir değeri yok-
tur. Sokakta, caddede yürüdüğünüz za-
man, arkanızdan, “Bakın Belediye Başka-
nı geçiyor” demesinler, “Bakın, adam gibi 
adam geçiyor” desinler. Belediye Başkanı, 
şehrin emiridir... Her bir belediye başkanı, 
şehrin emniyetinin teminatı olduğu ka-
dar, kendisinden de emin olunan kişidir, 
böyle bir kişi olmak zorundadır.

Arkadaşlar...

Sizler, milletin emanetine sahip çıkma ya-
nında, mensup olduğunuz dava itibarıyla, 
bir medeniyet tasavvurunu da inşa ede-
cek, diriltecek, medeniyetimizi ayakları 
üzerinde doğrultacak ve geleceğe taşıya-
cak modern zamanın Akıncı Beylerisiniz. 
14 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul’da 
da, 9 bin nüfuslu Çankırı’nın Çerkeş ilçe-
sinde de, 2 bin 170 nüfuslu Yozgat’ın Ey-
mir beldesinde de aynı dava şuuruyla ha-
reket etmek, aynı ağırlıktaki sorumluluğu 
taşımak zorundasınız. Bakın her zaman 
ifade ediyoruz: Demokrasi yerelde başlar. 
Köyde demokrasi yaşamıyorsa, beldede 
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de demokrasi olmaz. Beldede demokrasi 
yoksa, ilçede de olmaz, ilde de olmaz. Bi-
zim, köylerden, beldelerden başlayarak, 
Büyükşehirlere kadar, yukardan aşağıya 
değil, aşağıdan yukarıya, hem demokrasi-
yi, hem de medeniyet tasavvurumuzu öne 
çıkarmamız gerekiyor. “500 kişilik köy”, 
“2000 kişilik belde” deyip geçmeyeceğiz 
arkadaşlar. Türkiye bu hızla büyürken, o 
500 kişinin yaşadığı köyün, 2000 kişinin 
yaşadığı beldenin, bundan 50 yıl, 100 yıl 
sonrasının büyük bir şehri olduğunu, o 
şehrin çekirdeği olduğunu mutlaka gör-
memiz gerekiyor. Temel nasıl atılırsa, 
inşaat öyle yükselir. Bizim şehir anlayışı-
mızda, yüz yıllar boyunca temeller doğru 
atılmıştı. Ama o temelleri yıktılar, yeni 
temeller attılar ve bugün, çarpık temel-
ler üzerinde yükselmiş çarpık şehirleri 
düzeltmenin mücadelesini veriyoruz. Bu 
mücadele, uzun soluklu bir mücadeledir. 
Bir dönemde, 2 dönemde, çarpık kent-
leşmeyi tamir etmek, tahribatı ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Ama sizler 
öncü olursanız, sizler bir kapı aralar, bir 
anlayışı miras bırakırsanız, sizden sonra 
gelenler de o kapıdan geçecek, o yoldan 
ilerleyecek, yüzyılların tahribatı inşallah 
yerini yaşanabilir şehirlere bırakacaktır. 
Arkadaşlar, bir çoğunuz yurtdışına git-
tiniz, gelişmiş ülkelerdeki şehirleri gör-
dünüz. Yurtdışına gitmemiş olanlar da, 
kitaplarda, dergilerde, televizyonda, geliş-
miş ülke şehirlerinin görüntülerine baktı-
nız. Bakın her birinizin, en küçük nüfuslu 
beldeden İstanbul’a kadar her bir belediye 
başkanımızın kendisine şu soruyu her 
gün binlerce kez sorması gerekiyor: “Be-
nim şehrim neden böyle değil? Ben neden 

böyle şehirlerde yaşamıyorum? Benim 
hemşehrilerim neden böyle şehirlerde ya-
şamıyor?” Bu soruyu her gün kendimize 
sormamız, bu sorulara cevaplar bulmak 
için de her gün gerçekten çok çalışmamız 
gerekiyor.

Arkadaşlar... 

Başka ülkelerin şehirlerine bakıp, onlara 
hayranlık duymak, inanın bana çok ağır 
geliyor, zül geliyor. Bizim, kendilerine 
hayranlık duyulması gereken şehirlerimiz 
olmalıyken, ne yazık ki başka şehirlere 
hayranlık duymak durumunda bırakıldık. 
Diyarbakır, bizim geniş coğrafyamızın 
adeta zümrüt şehriydi; Mekke, Medine, 
Kudüs’ten sonra, bu coğrafyanın en mü-
him şehriydi. Konya bugün de ihtişamlı 
bir şehir; ama tarihte çok daha büyük 
bir ihtişama, çok daha büyük bir şöhrete 
sahipti. Sivas aynı şekilde. Edirne, Bursa, 
Osmanlı Cihan Devleti’nin ilk başkentleri 
olarak, yeryüzünün merkezi, insanlığın 
cazibe merkezleri şehirlerdi. Bizim, hay-
ranlık duyulan şehirlerimiz vardı. Yeni-
den hayranlık duyulacak şehirlerimiz 
olmak zorunda. Ecdat, ihtişamlı, parlak, 
yaşanabilir şehirler inşa etti; ama o şe-
hirler bozuldu. Kötü miras almış olma-
mız, kötü miras bırakacağımız anlamına 
gelmez. Şehirlerimiz nasıl bozulduysa, 
öyle de tamir edilecek. Dizleri üzerine çö-
kertilmek istenen bu medeniyet, Allah’ın 
izniyle dizlerinin üzerinden doğrulacak, 
kalkacak, dimdik duracak ve dünyaya 
bir kez daha medeniyet nedir, bunu an-
latacak. İşte her birinizden beklediğimiz 
budur değerli arkadaşlar… En küçük 
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beldeden, en büyük şehrimize kadar, her 
yerleşim biriminin bir İstanbul olması, 
hatta İstanbul’dan da güzel olması, ga-
yemiz olacak. Bakın, seçmenleriniz için 
mazeret üretebilirsiniz. Hemşehrileriniz 
için mazeret üretebilirsiniz. Ama, kendi 
vicdanınıza, özellikle de aziz şehitle-
rimize, aziz ecdadımıza, o mazeretleri 
anlatamazsınız. Milletin sizlere emanet 
ettiği 5 yılı, hem hizmetle, hem de yeni 
bir medeniyet ve şehir tasavvuruyla dol-
duramazsanız, emanetin hakkını vermiş 
olmazsınız. Onun için ben, en az nüfuslu 
belde belediye başkanımızdan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadar 
tek tek her birinizden, hem en mükemmel 
belediye başkanlığı yapmanızı, hem de 
medeniyetimizin şehir tasavvurunu yü-
reklerinizde taşımanızı istiyorum. Sadece 
asfalt dökerek şehir inşa edemezsiniz; gö-
nüllere yollar açarak şehir inşa edersiniz. 
Daha öncede çeşitli defalar ifade ettim: 
İnsan şehri inşa eder, şehri inşa ederken 
kendisini inşa eder, sonra da şehir insanı 
inşa eder. Şehirlerimize hizmet üretirken, 
kendinizi de inşa etmenizi, inşa ettiğiniz 
şehirlerin, gelecek nesilleri şekillendi-
receğini her an aklınızda tutmanızı siz-
lerden rica ediyorum. Arkadaşlar, küçük 
meseleler aslında son derece önemlidir. 
Halkın en çok kullandığı mekânlarda, 
göze, gönle, kalbe hitap eden düzenleme-
ler, inanın büyük alt yapı yatırımlarından 
daha mühimdir. Siz istediğiniz kadar 
büyük projeler gerçekleştirin, ama, va-
tandaş kaldırımda yürürken, bir bozuk 
kaldırım taşına takılıyorsa, bir kaldırım 
taşına basıp çamur içinde kalıyorsa, hızla 
geçen arabaların sıçrattığı çamurla banyo 

yapıyorsa, inanın, bütün yatırımlarınız 
boşa gitmiştir. Vatandaş sokağa çıktığında 
kendisini emniyette hissetmiyor, nefes 
alacak bir park, bahçe bulamıyorsa, mil-
yar liralar da harcasanız, gönül kazana-
mazsınız. Küçük deyip geçmeyin. Görün-
tüyü bozan, göz zevkini zedeleyen, uyum 
arz etmeyen, yürürken rahatsız eden her 
şey, küçük değil, aslında büyük meseledir. 
Vatandaş, evinden çıktığı zaman, şehrin 
hengamesinden evine yorgun gelmesin. 
Evindeki huzuru her bir vatandaş sokakta 
bulabilsin. Mevcut şehirlerimiz maalesef 
bu anlayışla büyümemiş; ama bunu tersi-
ne çevirmek, şehirleri birer huzur iklimi-
ne tahvil etmek, bizim sorumluluğumuz 
olmalı. Önemli olan büyüme değil, sağlıklı 
büyümedir. Şehir büyürken, huzur, este-
tik, güvenlik de gelişmiyorsa, o büyüme 
sağlıksızdır. Sizler, şehirlerin eminisiniz, 
ama, dikkatinizi çekiyorum, sahibi değil-
siniz. Kararlarınızı, şehrin tüm sahipleriy-
le istişare etmeniz üzerinizde bir vebaldir. 
Mimar Sinan’la ilgili anlatılan şu anekdo-
tu lütfen unutmayın değerli arkadaşlar… 
Selimiye’yi bitiriyor, gururla karşısına 
geçiyor, eserini seyrediyor. Oradan geçen 
bir çocuğa da nasıl olmuş diye soruyor. 
Çocuk, minarelerden birinin eğri olduğu-
nu söylüyor. Koca Sinan, bir tek çocuğun 
kalbini yapmak, gönlünün fethetmek adı-
na, minareye ip bağlatıyor, çekiyormuş 
gibi yapıyor, sonra çocuğa düzeldi mi diye 
soruyor. Çocuk, şimdi düzeldi deyince, 
Mimar Sinan da mutlu oluyor. Bir tek ço-
cuğun bile kanaati son derece önemlidir. 
İdeolojik yaklaşımlara, her ne yaparsanız 
muhalefet edecek zihniyete, engelleyici 
zihniyete karşı elbette dik duracaksınız; 
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ama, yapıcı eleştirilerin, yıkıcı eleştiriler 
arasında kaybolmasına da müsaade etme-
yeceksiniz. Burada şunu özellikle hatırlat-
mak durumundayım. Arkadaşlar, milleti-
miz, 30 Mart’ta bu makamları sizlere birer 
emanet olarak verdi. Emanetin hakkını 
verirseniz, 5 yıl sonra karşılığını tekrar 
alırsınız. Emaneti yere düşürürseniz, 
sadece şehrinize değil, AK Parti’nin tüm 
teşkilatına, tüm gönül verenlerine, bu 
davaya, bu harekete haksızlık etmiş olur-
sunuz. Bu hareketin içinde kibir yoktur. 
Bu hareketin içinde, şımarmak yoktur, in-
sanlardan uzaklaşmak yoktur, kapıları ka-
patmak yoktur. Biz, makamların üzerine 
çıkıp kibir sergileyen değil, makamların 
altında, o ağır sorumluluğun idrakiyle iki 
büklüm olan bir kadroyuz. Belediye Baş-
kanı olmak, bizi halkın üzerinde bir yere 
getirmez, bizi halkın hizmetkarı yapar. 
Öyle belediye başkanları vardı ki, kibir-
lerinden yanlarına yaklaşılmıyordu; ama 
şimdi yoklar. 5 yıl gelip geçer. 5 yıl sonra 
kimileri hiç hatırlanmaz, kimileri de gö-
nüllerden, hafızalardan silinmez. Sizlerin, 
inşallah, 5 yılı dolu dolu geçireceğinize, 
hafızalarda ve gönüllerde silinmez izler, 
şehirlerde silinmez eserler bırakacağınıza 
ben yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizlerin de çok yakından şahit olduğu, 
hatta içinde yaşadığı gibi, Türkiye, son 1 
yılı çok zorlu saldırı girişimlerinin altın-
da geçirdi. Önce Gezi Olayları, ardından 
17 ve 25 Aralık darbe girişimi, Türkiye’de 
huzuru, istikrarı, güven ortamını, demok-
rasiyi ve kardeşliği hedef aldı. Allah’a 

hamdolsun, dik durduk, milletin emane-
tine sahip çıktık, Türkiye’nin kazanımla-
rını koruduk ve 30 Mart’ta milletimizin 
büyük desteğini aldık.

Bakınız değerli kardeşlerim…

Cumartesi günü İstanbul’da, dünyanın en 
büyük havalimanını inşa etmek üzere te-
mel attık. Dün, Ankara’da, kendi millî ku-
ruluşlarımızın imal ettiği 3 helikopterin, 
ATAK helikopterlerinin Kara Kuvvetleri 
Komutanlığımıza devir teslim törenini 
gerçekleştirdik. Bunlar, öyle sıradan yatı-
rımlar değil. Sadece bir havalimanı inşa 
etmiyoruz, sadece kendi helikopterleri-
mizi imal etmiyoruz. Bunlar, esasında, bir 
büyük iddianın, bir büyük hedefin, kutlu 
bir yürüyüşün sembolleridir. Türkiye ar-
tık kabına sığmıyor. Türkiye, kendisine 
biçilen rolle yetinmiyor, bu rolü redde-
diyor, kendi rotasını çiziyor. Biz yıllarca 
başka ülkelere gıptayla baktık. Yıllarca, 
başka ülkelerin başarılarını izledik. Baş-
ka ülkelerin eriştiği seviyeleri kendimiz 
için ulaşılamaz bir hayal olarak gördük. 
Bundan birkaç asır öncesine kadar, bu 
topraklar, dünyanın gıptayla baktığı top-
raklardı. Maalesef, bizi, tarihimizden, 
ecdadımızdan, medeniyetimizden kopar-
mak, toprakla bağımızı kesmek istediler. 
Bizi aza mahkûm etmek istediler. Bizi, var 
olanla yetinmeye, her zaman da başkası-
na hayranlıkla bakmaya mahkûm ettiler. 
Sadece dışarıdan değil, içeriden de bizi 
böyle dar bir çerçeveye, ufuksuz bir viz-
yona hapsetmek istediler. Biz, 3 Kasım’da 
iş başına geldiğimizde, Türkiye’nin azla 
yetinemeyeceğini, Türkiye’nin çok daha 



Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -11

213

büyük hedef leri hak ettiğini söyledik, 
Türkiye adına, milletimiz adına hayaller 
kurduk ve bunları gerçeğe dönüştürme-
nin mücadelesini verdik.

Arkadaşlar...

Gelişmiş ülkelere gidiyor, yollarına bakı-
yor, hayran kalıyorduk; şimdi bizim de 
böyle yollarımız var, böyle otoyollarımız 
var. Hızlı Treni, yurtdışında ya da belge-
sellerde görüyor, bir masal aracı gibi bakı-
yorduk; şimdi bizim de hızlı trenimiz var, 
hızla büyüyen hızlı tren hatlarımız var. 20 
kişilik, 30 kişilik sınıf ları, en modern 
imkânları kullanan okulları görüyor, “ne 
talihli çocuklar” diyorduk; şimdi bizim de 
20 kişilik, 30 kişilik sınıflarımız, dünya-
nın en modern donanımına sahip okulla-
rımız var. Filmlerde, doktorların ellerinde 
çantalarıyla evlere gittiğini görüyor, bunu 
ulaşılamaz bir hayat tarzı zannediyorduk; 
aynısı artık bizde de var. Yabancı filmler-
de sürekli ambulansın siren sesini duyu-
yor, hayret ediyorduk; şimdi bizde de, bir 
telefon kadar uzakta yeteri kadar ambu-
lans, hatta uçak ambulans, helikopter am-
bulans, paletli ambulans var. İnşa ettiği-
miz viyadüklerle, tünellerle, köprülerle, 
barajlarla, konutlarla artık dünyayla yarı-
şır hâle geldik. Kıtaları birbirine bağlayan 
Marmaray’ı imrenilir hâle geldik. Geliş-
miş ekonomilerin daraldığı bir ortamda, 
yüzde 4.3 oranında büyüyen ekonomimiz-
le dünyada iddialı hâle geldik. Arkadaşlar, 
şunu lütfen unutmayın… Bütün bu geliş-
meler, dostlarımızı, kardeşlerimizi mutlu 
ederken, onurlandırırken, aynı derecede 
hasımlarımızı ve hazımsızları da rahatsız 

ediyor, tedirgin ediyor. Sanmayın ki Gezi 
Olayları ağaç için, çevre için, yeşil için ya-
pılmıştır. Sanmayın ki 17 ve 25 Aralık 
operasyonları yolsuzluk için yapılmıştır. 
Büyük Türkiye, Yeni Türkiye birilerini ra-
hatsız etmiş, içerideki maşalarını, içeride-
ki kuklalarını, piyonlarını kullanarak, 
Büyük Türkiye’nin yürüyüşünü engelle-
mek istemişlerdir. Bütün belediye başkan-
larımızın şunu özellikle bilmesini istiyo-
rum: Hizmet kuruluşu maskesi altında, 
35-40 yıldır bu topraklardan beslenen, bu 
toprakların emeğinden, alın terinden, bu 
toprakların evlatlarının aklından, ekme-
ğinden beslenen bir örgüt, Türkiye’ye yö-
n e l i k  s a l d ı r ı n ı n  t a ş e r o n u  o l m u ş , 
Türkiye’ye en büyük ihaneti yapmıştır. 
Bakın yerelde, bu örgütün mensupları 
neye alet olduklarını bilmiyor olabilirler. 
Bizim köylerimizde, beldelerimizde, ilçe-
lerimizde, gerçekten samimi, gerçekten 
temiz kardeşlerimiz, hizmet ediyor diye-
rek, bu örgüte destek verdiler, gönül ver-
diler, sadaka, zekat verdiler. Ama örgütün 
tepesi ile tabanı aynı yere bakmıyor, hatta 
aynı kıbleye bile yönelmiyor. Taban, doğ-
ru istikamete bakarken, tepe yönetimi, 
çok farklı istikametlerde ikbal arıyor. 
Türkiye’nin millî kurumlarına, millî de-
ğerlerine, millî projelerine açık açık taar-
ruz ettiler. Güya hedefi hizmet olan, hede-
fi eğitim olan bir cemaat, Millî İstihbarat 
Teşkilatı’nın Müsteşarıyla niye bu kadar 
ilgilenir? Hedefinin insan yetiştirmek ol-
duğunu söyleyen bir cemaat, siyasetin 
nasıl bu kadar içine girebilir, siyaseti di-
z ay n  e t m e y e  n a s ı l  c ü r e t  e d e b i l i r ? 
Anadolu’da, saf temiz insanların alın te-
riyle yükselmiş bir cemaat, nasıl olur da 
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kendi ülkesinin büyük projelerine, kendi 
ülkesinin kazanımlarına saldırı düzenle-
yebilir? Yargı içinde, emniyet içinde, ken-
di paralel yapılanmasını kurarak, bir ce-
maat nasıl olur da bir ülkeyi çökertmenin, 
yıkmanın, tahrip etmenin mücadelesi içi-
ne girebilir. Düşünebiliyor musunuz? 30 
Mart’ta gittiler, CHP ile, MHP ile, BDP ile 
ittifak yaptılar, kapı kapı dolaşıp bu parti-
lere oy istediler. Ankara’da, İstanbul’da, 
başka şehirlerde, bu örgüt aday belirledi, 
CHP ve MHP de bu örgütün adayını ka-
bullendi, örgüte itaat etti ve bu örgütle 
birlikte 30 Mart’ta bir kez daha gereken 
cevabı aldı. Bakın aynı paslaşma şu anda 
da devam ediyor… CHP Genel Müdürü, 
hâlâ, Pensilvanya’nın eline tutuşturduğu 
iftira malzemesini utanmadan, sıkılma-
dan, yüzü kızarmadan kürsülerde papa-
ğ a n  g i b i  t e k r a r  e d i y o r.  C H P,  h â l â 
Pensilvanya’nın dizinin dibinden kalkma-
dı. Pensilvanya, sadece dizilere değil, 
CHP’ye, MHP’ye de senaryo yazıyor, bu 
senaryolarını hâlâ bunlara oynatıyor. Dün 
çıkmış, kürsüden bir takım telefon numa-
ralarını açıklıyor… Ya Allah aşkına, sen 
CHP’nin Genel Müdürü müsün, yoksa te-
lefon rehberi misin? Başka işin yok mu 
senin? Başkasının telefon numaraların-
dan sana ne? İnanın, kendi telefon numa-
rasını sorsanız söyleyemez, kesin unut-
muştur. Daha kendi partisinin Çözüm 
Süreci için hazırladığı maddelerin, bıra-
kın içeriğinden, sayısından bile habersiz 
olan kişiden hangi ciddi önerileri bekleye-
ceksiniz? Biliyorsunuz biz, 30 Mart seçim-
leri öncesinde gittiğimiz hemen her şehir-
de, merhum Arif Nihat Asya’nın BAYRAK 
şiirini okuduk. Doğu’da da bu şiiri oku-

duk, Batı’da da okuduk, Kuzey’de de oku-
duk, Güney’de de okuduk. Beyefendiler 
bu şiiri daha dün gördüler, dün fark etti-
ler. Niye? Çünkü istismar f ırsatı var. 
Hakkâri’ye miting yapmaya gittiklerinde 
bayrak diye bir meseleleri yoktu, Türk 
B a y r a ğ ı n ı  u t a n m a d a n  s a k l a d ı l a r. 
Ankara’da bayrak yakan Gezicilere sahip 
çıktılar. Bölücü Terör Örgütü’nün resmiy-
le, Gazi Mustafa Kemal’in resmini yan 
yana sergileyenlere kucak açtılar. Şimdi 
kalkmışlar, bayrak hassasiyetinden bahse-
diyorlar. Bizim, Ay Yıldızlı Türk Bayrağı-
mızın dalgalandığı yerlere gidemezler, 
buna cesaret dahi edemezler, ama gitme-
dikleri yerlerde bayrağa saldırı olunca, 
hemen istismara başlarlar. Ey Bahçeli, sen 
H a k k â r i ’ y e  k a ç  k e z  g i t t i n ,  Va n’ a , 
Diyarbakır’a, Muş’a, Bitlis’e, Bingöl’e, 
Ağrı’ya, Tunceli’ye kaç kez gittin? Ey Kılıç-
daroğlu! Bir kez, o da bizim zorumuzla 
hadi Hakkâri’ye gittin, orada Türk bayra-
ğını neden sakladın, neden gizledin? Türk 
bayrağının dalgalandığı yerlere neden gi-
demiyorsunuz? Mesele sadece bayrağı 
dalgalandırmak değildir, mesele, o bayra-
ğın gölgesinde var olduğunu gösterebil-
mektir. Ey MHP, Ey CHP, Şemdinli’de ne-
den yoksunuz? Çukurca’da ,  İdil ’de, 
Tillo’da, Erciş’te neden yoksunuz? Oralar 
vatan toprağı değil mi? Oralarda bizim 
bayrağımız dalgalanmıyor mu? Hiç gitme-
diğiniz, gitmeye cesaret dahi edemediği-
niz yerler, bayrağımıza saldırı olunca mı 
aklınıza geliyor? Bunlar bayrağı da uzak-
tan seviyorlar. Dalgalanan bayrağın yanı-
na gidecek kadar, AK Parti gibi o bayrağı 
yüceltecek, o bayrağı koruyacak kadar ce-
saretleri yok, iradeleri yok, güçleri yok. 
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Şimdi CHP Milletvekilleri çıkıyor, Lice’de 
ölen 2 vatandaşın cenazesine koşuyorlar. 
Gelin şu gençleri yaşatalım deyince gel-
mezler, gelin şu meseleyi çözelim deyince 
gelmezler, ama cenaze var deyince istis-
mar etmek için hemen üşüşürler. Lice’de 
olaylar başlayınca, “Diren Lice” dediler, 
var güçleriyle olayları tahrik ettiler; bay-
rağımıza o hain saldırı yapılınca da bu se-
fer gerisin geri döndüler, bayrağı istismar 
etmeye başladılar. Ankara’da bayrak yaka-
caksın, Hakkâri’de bayrağı saklayacaksın; 
h i ç  g i t m e d i ğ i n ,  g i d e m e d i ğ i n 
Diyarbakır’da bayrağa saldırı olunca ak-
babalar gibi üzerine atlayacaksın. Bunu 
hiç kimseye yutturamazlar. Kusura bak-
masınlar, Türk bayrağını da hiç kimsenin, 
hiçbir grubun istismar vasıtası yaptırma-
yız. Ne CHP, ne de MHP, bizim bayrak sev-
gimizi, bayrak aşkımızı ölçecek kalibreye, 
kaliteye sahip değildir. Biz bayrağımızı 
sevdiğimiz için 780 bin kilometrekarenin 
tamamında varız. Bayrağa aşık olmanın 
bir gereği olarak, bayrağımızın dalgalan-
dığı her yerde hizmetlerimizle, eserleri-
mizle, teşkilatımızla varız. Biz, hem bay-
rak deyip, hem de hayatında Doğu’ya, 
Güneydoğu’ya ayak basamayanlardan, gi-
dip oralarda bayrağını saklayanlardan hiç 
olmadık ve olmayız. Diyarbakır’da, askeri 
bir garnizonda yaşanan o alçakça saldırı-
nın da her boyutuyla hesabını soracağız 
ve soruyoruz. Olayı seyreden askere de, 
polise de, o saldırıyı yapan haine de, onun 
ipini tutan hainlere de bunun hesabını 
soracağız. Kamu görevlileri hakkında za-
ten idari soruşturmayı başlattık. O hainin 
bulunması için de çalışmalar devam edi-
yor, gözaltılar devam ediyor. Ancak bura-

da, aziz milletime şunu özellikle vurgula-
mak isterim: Dün söyledim, bugün de 
tekrar ediyorum: Büyük Devletler, böyle 
zavallı hainler karşısında vakarlarını yi-
tirmezler. Büyük devletler, bu zavallılar 
gibi alçalmazlar. Büyük devletlerin büyük 
hesabı olur. Doğu’da, Batı’da, Kuzey ve 
Güney’de, milletimin hiçbir ferdi, ne bu 
zavallı hainin saldırısından ne de bunu 
istismar eden fırsatçılardan etkilenmesin. 
Hiçbir şehrimizde, ilçemizde, beldemizde, 
bu saldırıyı bir tahrik bahanesi olarak kul-
lananlara milletim aldanmasın. Eğer o 
provokatör vurulsaydı, cesedi üzerinden 
istismar yapılacaktı. Vurulmadı, şimdi 
bayrak üstünden istismar yapılıyor. Ne 
ölüler üzerinden, ne de kutsal değerimiz 
bayrak üzerinden fırsat kovalayanlara, el 
ovuşturanlara milletim prim vermesin. 
Gezi’de yarım kalan oyunu şimdi buradan 
ilerletmek isteyecekler. 17-25 Aralık’ta 
kursaklarında kalan operasyonu şimdi 
buradan yürütmek isteyecekler. Milletin 
fertleri arasına öfke ve nefret tohumları 
ekmek için ellerinden geleni yapacaklar. 
Manşetlerle, köşe yazılarıyla, yorumlarla, 
Çözüm Süreci’ni engellemek, kardeşliği-
mizi örselemek, birliğimizi, dirliğimizi 
zedelemek için her yola başvuracaklar. 77 
milyonun her bir ferdi bilsin ki, Türkiye 
çok büyük bir devlettir. Türkiye bu saldırı-
lara geçmişte eyvallah etmedi, bundan 
sonra hiç etmez. Gençlerin ölümünü dur-
durmak için, annelerin gözyaşlarını din-
dirmek için hassasiyetle mücadele edece-
ğiz, ama şımarıklığa, eşkıyalığa, hainliğe 
de asla göz yummayacağız. Terör örgütü 
ve HDP, çocukların, gençlerin arkasına 
saklanarak, oradan kendisine güç devşir-
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meye çalışıyorlar. O kadar zavallılar ki, 
işte şimdi MHP’den, CHP’den, paralel ya-
pıdan, onların fırsatçılığından medet 
umar hâle geldiler. Terör örgütü de, HDP 
de, bugüne kadar bölgeye acıdan başka 
hiçbir şey vermedi. Ölümlere göz yumdu-
lar, öldürdüler, anneleri yavrusuz bıraktı-
lar, çocukları yetim öksüz bıraktılar, bu-
güne kadar hep kanla beslendiler. Şimdi, 
Diyarbakır’da, çocukları için eylem ya-
panları görünce, elleri ayaklarına dolaştı. 
Neye uğradıklarını şaşırdılar. Bölgeye 
kurmaya çalıştıkları Tek Parti zulmü, 
daha kurulmadan çatırdamaya başladı. 
Allah’ın izniyle, benim oradaki Kürt kar-
deşlerim, bu kan emici vampirlere itirazı-
nı daha da yükseltecek. Kendilerine acı-
dan, kandan başka bir şey getirmeyen bu 
HDP’ye, bu terör örgütüne benim oradaki 
kardeşlerim inşallah dur diyecek. Ne ya-
parlarsa yapsınlar, biz de çözümden, kar-
deşlikten vazgeçmeyecek, 77 milyon kar-
d e ş  b i r  Tü r k i y e  i ç i n  s a m i m i y e t l e 
mücadeleye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, çok değerli belediye 
başkanları…

10 Ağustos seçimlerine şurada artık sa-
dece 2 ay kaldı. Aday tespit noktasında 
bizler de artık son aşamaya geldik. Her 
kademede istişarelerimizi yaptık, yol 
haritamızı belli bir aşamaya getirdik. 
Burada 2 hususa özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: Birincisi, adayımız 
kim olursa olsun, Türkiye’de istikrar, 
güven ortamı kararlılıkla devam edecek, 
Türkiye ekonomisi büyümeye, paralel 
yapıyla mücadelemiz, çözüm süreci mü-

cadelemiz kararlılıkla ilerlemeye devam 
edecek. Bizim parti politikalarımız şahıs-
larla kaim değildir. Herhangi bir değişik-
lik olursa, bu değişikliğin, AK Parti’yi de, 
Türkiye’yi de daha da güçlendirecek bir 
değişiklik olacağından hiç şüpheniz ol-
masın. İkincisi, hiç rehavete kapılmadan, 
şimdiden, 10 Ağustos’un çalışmalarına 
başlayacağız. Halkımızın zihninde eğer 
tereddütler varsa, bunları gidereceğiz. 
Cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çilmesinin nasıl büyük bir devrim oldu-
ğunu, bunun Türkiye’yi, demokrasimizi 
ve ekonomimizi nasıl olumlu yönde et-
kileyeceğini milletimizle paylaşacağız. 
Her birinizin, teşkilatımızla uyum içinde, 
işbirliği ve koordinasyon içinde, sahada 
Yeni Türkiye’yi milletimize aktarmanızı 
rica ediyorum. Yaşanan tüm saldırı giri-
şimlerine rağmen, Türkiye, hiç aldırma-
dan, hiç hızını kesmeden, geleceğe doğru 
ilerliyor. Bugün dünden daha güzel, inşal-
lah yarınlar sizin sayenizde, teşkilatımız, 
Hükümetimiz sayesinde daha da güzel 
olacak. Bir kez daha bu toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, belde, ilçe, şehir ve 
büyükşehirlerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bir kez de buradan, 
Cuma günü tatile girecek öğrencilerimize 
hayırlı tatiller diliyor, öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum. Kapalı oturumlarda 
yapılacak sunumların da faydalı olmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Rize AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı 

Ankara | 13 Haziran 2014

Çok değerli kardeşlerim, Rize İl Başkan-
lığımızın değerli mensupları, değerli yol 
arkadaşlarım... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Rize 
İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın Rize 
için, Rizeli tüm kardeşlerimiz için hayır-
lara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 

ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
30 Mart seçimlerinde gösterdiğiniz başa-
rı ve kaydettiğiniz rekor için her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Teşkilatımı-
zın tüm mensuplarına, İl, İlçe Başkan ve 
yönetimlerine, adaylarımıza, aday aday-
larımıza, milletvekillerimize, sandık mü-
şahitlerine, temsilcilerimize bu başarıdan 
dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
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Rize’den çıkan sonuç, gerçekten beni gu-
rurlandırdı, onurlandırdı. 81 vilayetimiz 
içinde Rize, yüzde 68 oy oranıyla, kendi-
sine yakışanı, yaraşanı yaptı. Allah hepi-
nizden razı olsun. Bu arada, İl Belediye 
Başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı, 
Meclis üyelerimizi de tebrik ediyor, görev-
lerinde onlara da başarılar diliyorum.

Değerli kardeşlerim... 

Kısa bir aranın ardından, bugün Rize’yi 
tekrar ziyaret ettik ve bu ziyaretimizde 
de, 18 kalemden oluşan 90 milyonluk 
yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bu 
yatırımların da Rize’ye hayırlı olmasını 
diliyorum. Tüm Bakanlıklarımızı, bakan 
arkadaşlarımızı, ekiplerini, bu yatırım-
larda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
Özellikle, bir doğalgaz dolum tesisini 
Rize’ye kazandıran özel sektör firmamıza 
teşekkür ediyor, onları da kutluyorum. 
Her zaman ifade ediyorum… Biz, seçim 
sandıkları kapandığı andan itibaren çalış-
maya başlayan bir kadroyuz. 30 Mart ak-
şamı sandıklar kapandı, sonuçlar açıklan-
dı, biz hiç ara vermeden, çalışmalarımızı 
hiç kesintiye uğratmadan hizmetlerimizi, 
yatırımlarımızı sürdürdük. 30 Mart’tan 
bugüne kadar, birçok ilimizde açılışlar 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün 
saldırı girişimlerine, bütün engelleme 
çabalarına rağmen, eğilmeden, bükül-
meden, tuzaklara düşmeden yolumuzda 
ilerliyoruz. Muhalefet, yıkmanın, tahrip 
etmenin, yavaşlatmanın mücadelesini 
verirken, ülkeyi gerilime mahkûm etme-
nin mücadelesini verirken, biz içeride 
Türkiye’yi, dışarıda Türkiye’nin itibarını 

artırmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kar-
deşlerim, 30 Mart öncesinde, Cumhuriyet 
tarihimizin en ağır, en ahlak dışı saldı-
rılarına maruz kaldık. Pensilvanya’daki 
Paralel Örgüt Lideri bir senaryo yazdı, 
bu senaryoyu Türkiye’de medyanın, bazı 
işadamlarının, özellikle de siyasetçilerin 
eline tutuşturdu. Bu senaryonun hem Hü-
kümeti yıpratmak, ardından devirmek, 
hem de Türkiye’yi bataklığa sürükleyerek 
istiklalini yok etmek gibi çok kirli bir 
hedefi vardı. Geçen yıl Gezi olaylarında 
başarısız olanlar, 17 ve 25 Aralık saldırı-
larıyla hedeflerine ulaşacaklarını zannet-
tiler. Bu ahlak dışı saldırılar karşısında 
dik durduk. İstiklalimizi korumak adına 
yapılması gereken neyse, hiç tereddüt et-
meden onu yaptık. Bu Rizeli kardeşinizi, 
merhum Menderes gibi düzmece mahke-
melerde yargılamak niyetindelerdi, onu 
boşa çıkardık. AK Parti’yi, tıpkı Demokrat 
Parti gibi, ahlaksızca, alçakça tuzaklarla 
denklem dışı bırakmak istediler, bölmek, 
parçalamak istediler, bunu engelledik. 
Bakın zaman zaman “Başbakan çok sert” 
diye yakıştırmalar yapıyorlar. Arkadaşlar! 
Bunu söyleyenler, inanın, Türkiye’nin na-
sıl bir uçurumun kenarından döndüğünü 
görmüyorlar, ya da görmek istemiyorlar. 
Hukuka, demokrasiye, siyasete, Çözüm 
Sürecine, yani kardeşliğimize yönelik, 
yani istiklalimize yönelik saldırılar kar-
şısında, öfkeli olmayacaksak, sert olma-
yacaksak, ne zaman olacağız? Kurulan 
tuzak, milletimizin gördüğünden ve 
zannettiğinden çok daha büyüktü. İşte şu 
anda, panik hâlinde imha ettikleri iddia-
nameler ortaya çıkıyor. Yaptıkları hukuk-
suz dinlemeler tek tek ortaya çıkıyor. Beni 
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tutuklayacak, “dönemin başbakanı” ifa-
desinin geçtiği iddianamelerle Yassıada 
benzeri düzmece mahkemelerde, paralel 
mahkemelerde yargılayacaklardı. Bütün 
Bakan arkadaşlarıma, “örgüt üyesi” yafta-
sıyla aynısını yapacaklardı. Çalışma arka-
daşlarıma, bürokratlarımıza aynısını ya-
pacaklardı. İş dünyasını çökertecek, Eski 
Türkiye’nin rant çevrelerine Türkiye eko-
nomisini teslim edeceklerdi. Türkiye’deki 
hemen bütün cemaatleri, sivil toplum ör-
gütlerini, yardım kuruluşlarını, özellikle 
de Gazze için mücadele veren dernekleri, 
vakıf ları, öğrenci yetiştiren dernek ve 
vakıfları tek tek ortadan kaldıracaklardı. 
Pensilvanya, kendisi ve kendi ipini tutan 
uluslararası çevreler için dikensiz bir gül 
bahçesi istiyordu, yanına CHP, MHP, med-
ya, iş dünyasını alarak bunu yapacaktı. 
Bunun için tüm hazırlıklar yapılmıştı. 
Bütün detaylar, en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüştü. Ama bir şeyi hesaba kat-
madılar. Tuzakların üzerinde bir tuzak 
olduğunu görmediler. Allah’ın ve milletin 
de bir tuzağı olduğunu akla getirmediler, 
hesap etmediler. Bu saldırılar karşısında 
dimdik durduk, Türkiye’yi sandığa götür-
dük ve milletim de bunlara, yüzde 45.5 ile 
gereken cevabı sandıkta verdi.

Arkadaşlar... 

Önceki gün Ankara’da Belediye Başkanla-
rımızla yaptığımız istişare toplantısında 
da ifade ettim. Birileri bu saldırının Re-
cep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik 
olduğunu düşünüp umursamıyor olabilir. 
Birileri bu saldırının sadece AK Parti’ye 
yönelik olduğunu zannedip umursamıyor 

olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki bu 
saldırılar, benim şahsımdan, ailemden, 
partimizden öte, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne, 77 milyonluk milletimize ya-
pılmış saldırılardı. Halkbank’a bunun için 
saldırdılar. Millî İstihbarat Teşkilatımıza 
bunun için saldırdılar. Millî projelerimi-
ze, Marmaray, Hızlı Tren, 3’üncü Köprü, 
Havalimanı projelerimize bunun için 
saldırdılar. Bu bölgede güçlü bir Türkiye 
istemiyorlardı, yolsuzluk maskesi altında 
aslında Türkiye’ye saldırdılar. Bu saldırı-
ları hâlâ umursamayanlar, hâlâ dikkate 
almayanlar, hâlâ bu saldırganlara karşı 
tavır almayanlar varsa bilsinler ki çok 
büyük bir yanılgının, büyük bir hatanın 
içindeler. Türkiye’ye saldıranlara hoşgörü 
gösterenlere, biz hoşgörü göstermeyiz. Al-
tını çizerek söylüyorum: Bu benim şahsi 
meselem değil, Türkiye’nin meselesidir. 
Türkiye’yi seven, sevdiğini iddia eden her-
kes de, bu meseleyi kendisine dert edin-
mek, yetki alanı içinde gerekeni yapmak 
zorundadır. Bakın biz, “inlerine gireceğiz” 
dedik. Şu anda da giriyoruz. Biraz sabırlı 
olacağız… Devletin kılcallarına sızmaya 
çalışmış, gizlice ve tedbir içinde sinsice 
ilerlemiş bir örgütle mücadele sabır ister. 
Hele hele, yargı içindeki mensuplarının 
hâlâ direndiği bir örgütle mücadele, sabır 
ister. Allah’a hamdolsun çok yol aldık, 
daha da güzel gelişmeler olacak. Sizlerin 
de desteğiyle, sizlerin de hayır dualarıyla, 
bu virüs inşallah tamamen temizlenecek, 
tasfiye edilecek. Bu örgütün tabanındaki 
samimi kardeşlerimiz, örgütün gerçek 
yüzünü gördüler. Hâlâ görmeyenler varsa, 
onlar için de dua edecek, tatlı dille onları 
ikna edeceğiz. Örgüt tabanıyla, tavanı 
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arasında nasıl bir gaye farklılığı olduğunu 
onlara da inşallah göstereceğiz. Bakın şu 
anda, bu örgütün medyası, Türkiye’deki 
diğer sivil hareketleri, yardım hareketleri-
ni, cemaatleri, iftira ve yalanlar suretiyle 
tedirgin etmeye çalışıyor. Bunların en iyi 
yaptıkları ve en kolay yaptıkları iş, maale-
sef yalan söylemek. İnanın, her gün, ama 
her gün, onlarca yalan söylüyorlar. Kendi 
mensuplarını kandırmak için çok per-
vasızca, çok rahat yalan söylüyorlar. Ka-
muoyunu aldatmak için çok rahat yalan 
söylüyorlar. Arkadaşlar, CHP ile hareket 
etmiş, bugün hâlâ CHP ile hareket eden 
bir örgütün, nasıl bir örgüt olacağını siz-
ler çok daha biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz 
için de, Rize’de rekora imza attınız, Türki-
ye genelinde de yüzde 45.5 gibi yüksek bir 
oy oranına mazhar oldunuz. Milletimizle 
hareket ederek, hukuk ve demokrasi için-
de, bu iltihabı inşallah bünyeden söküp 
çıkaracağız. Tabii, CHP ve MHP, kimi 
zaman da HDP, bu örgütle ittifaklarını 
sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri öncesinde, birlikte tahriklerin, pro-
vokasyonların peşinden koşuyorlar. İşte 
görüyorsunuz… CHP, MHP, HDP ve bu 
Pensilvanya örgütü, birbirlerini besleye-
cek şekilde eylemler, tahrikler yapıyorlar. 
Doğu’da HDP ahlak dışı eylemleri organi-
ze ediyor, Batı’da, Karadeniz’de, diğer böl-
gelerde MHP’ye altın tepsi üzerinde mal-
zeme sunuyor. Doğu, Güneydoğu’da HDP 
nefretin dilini kullanıyor, diğer bölgelerde 
CHP bunun borazanlığını yapıyor. Paralel 
medya, onun yanında diğer medya, bu iş-
birliğinin yayınlarını yapıyor. Aralarında 
tam bir işbirliği var, tam bir vazife payla-
şımı var. Bakın, Diyarbakır’daki o alçakça 

bayrak saldırısı son derece ibretliktir. 
Bir hain, Garnizonun tel örgülerinden 
geçiyor, içeriye giriyor, bayrak direğinin 
tepesine kadar çıkıyor, şanlı bayrağımızı 
oradan indiriyor. Orada hazır bulunan 
medya da bunu çekiyor. Eğer o hain orada 
vurulsaydı, Doğu, Güneydoğu’da onun 
üzerinden oyun oynanacaktı. Vurulma-
saydı, bu sefer, diğer 5 bölgemizde bayrak 
üzerinden oyun oynanacaktı. Vurulma-
dı, ikinci senaryo devreye girdi, şimdi 
günlerdir şehirlerimizde gençleri sokağa 
çıkarmanın, çatıştırmanın tahrikleri ya-
pılıyor. Bunlara karşı dikkatli olacağız. 
Bu oyunların, bu tuzakların da iç yüzünü 
görecek, vakarla hareket edeceğiz. Hiç 
kimse endişe etmesin, biz bu saldırının 
hesabını soracağız ve soruyoruz. Ama bu 
saldırının, tam da hedeflendiği gibi, kar-
deşliğimizi, birliğimizi zedelemesine izin 
vermeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Seçim sandıkları kapandığında, biz sade-
ce hizmetlerimize, yatırımlarımıza, eser 
siyasetimize değil; aynı zamanda teşkilat 
çalışmalarımıza da anında başlayan bir 
kadroyuz. 30 Mart akşamından itibaren 
de, hem 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri, hem de 2015 seçimleri için 
çalışmaları başlattık. İlk planda önü-
müzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 
Bugün toplu açılış töreninde de ifade 
ettim: Adayımıza, Rize’den rekor seviye-
de oy bekliyoruz. Rize’nin, 30 Mart’taki 
rekorunu başka illere kaptırmayacağına 
inanıyorum ve bunun için de çalışacağız. 
Adayımızı tespit için çok yoğun ve geniş 
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istişareler yaptık. Aday tespit çalışma-
larımız artık son aşamaya geldi. En kısa 
süre zarfında adayımızı açıklayacak, 10 
Ağustos için artık sahalara çıkacağız. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, inşallah, Tür-
kiye için yeni bir sürecin, yeni bir döne-
min kapılarını aralayacak. Demokrasimiz 
daha da güçlenecek. Ekonomi daha da 
büyüyecek. Çözüm süreci, kardeşliğimiz 
daha da ivme kazanacak. Aday kim olursa 
olsun, partimizin politikalarında hiç ama 
hiçbir değişiklik olmayacak. Cumhurbaş-
kanı, Başbakan, kabine üyeleri, tam bir 
uyum ve koordinasyon içinde Türkiye’yi 
büyütecekler. Türkiye’nin çatı partisi, 
AK Parti’dir. Diğerleri beyhude bir çatı 
arayışının içindeler. Daha Türkiye’yi bir 
ve bütün olarak kucaklayamıyor, ama çatı 
arıyorlar. İstismarını yaptıkları bayrağı-
mızın dalgalandığı şehirlere gidemiyor, 
hatta oralarda kendi bayraklarını bile sal-
layamıyor, ama çatı arıyorlar. Çatı, 81 vila-
yeti, 780 bin kilometrekareyi, 77 milyonu 
beraber kucaklayan AK Parti’dir. İnşallah, 
AK Parti’nin belirlediği aday da, milletin 
tabii çatı adayı olacaktır. Bunun kararını 
önümüzdeki günlerde vereceğiz. Kararı-
mız her ne olursa olsun, Rize’nin adayımı-
za sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. 
Bu süreçte, teşkilatımızın da var gücüyle 
çalışacağını biliyorum. Sizin sorumlulu-
ğunuz büyük. Siz, çıtayı çok yükseğe çı-
kardınız. Rize’yi Türkiye genelinde birinci 
yaparak, en tepeye yerleştiniz. Bunu mu-
hafaza etmenizi sizlerden bekliyor, arzu-
luyorum. Evet… Bugün ve yarın Rize’de-
yiz. Yarın inşallah Artvin’e gidip gelecek, 
orada toplu açılış yapacak, yine Rize’de 
kalacağız. Pazar günü de Trabzon’da toplu 

açılış yapıp, sonra Ankara’ya döneceğiz. 
İnşallah, Rabbim imkân ve fırsat verirse, 
programımız el verirse, Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri için de burada miting yaparız. 
Yapamasak da, sizler inanıyorum ki yok-
luğumuzu Rize’ye hissettirmezsiniz. İl Da-
nışma Meclisi Toplantımızın bir kez daha 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Haziran 2014

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle se-
lamlıyor; Haftalık Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
niyaz ediyorum. Grup Toplantımıza katı-
lan tüm misafirlerimize de hoş geldiniz 
diyorum. Konuşmamın hemen başında, 

dün Hakk’a uğurladığımız, bugün de top-
rağa verilecek olan, sinemamızın önemli 
isimlerinden, senarist, yazar, mütefekkir 
Ayşe Şasa’ya Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. Ayşe Hanım, son günlerinde 
verdiği bir röportajında, “Kökleriyle barı-
şamayan bir toplumun, soylu işler yapma-
sı mümkün değil” demişti. Gerçekten de, 
kökleriyle barışarak, tarihin ve medeniye-
tin aydınlığında, son derece önemli işler 
yapmış, önemli eserler bırakmış bir sanat-
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çımızdı. Kendisini rahmetle yâd ediyor, 
mekânı inşallah cennet olsun diyorum. 

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

Bölgemizde bir kez daha çok önemli geliş-
meler yaşanıyor ve Türkiye, kimi zaman 
doğrudan, kimi zaman dolaylı olarak bu 
gelişmelerden etkileniyor. En son, Irak’ın 
Musul kentine, IŞİD adı verilen örgüt ta-
rafından saldırı düzenlendi, Musul kenti 
örgüt elemanlarının kontrolüne geçti. 
Musul’da bulunan Başkonsolosluğumuz 
da IŞİD mensupları tarafından kuşatıldı 
ve içeridekilere, kapıları açma çağrısı ya-
pıldı. Tabii, Musul’da güvenliği sağlayan 
Irak kuvvetleri şehri tamamen terk ettiği 
için, Başkonsolosluğumuzdaki görevlile-
rin, içeride bulunanların can güvenliği 
bakımından çatışmaya girmemekten 
başka seçeneği bulunmuyordu. Başkon-
solosluğumuzda bulunan, aralarında 
Başkonsolosumuz ve ailesi ile personelin 
olduğu 49 vatandaşımız başka bir yere gö-
türüldüler ve şu anda orada tutuluyorlar. 
Ayrıca, o bölgede çalışmakta olan 31 tır 
şoförümüz de yine IŞİD tarafından alı ko-
nuluyor. Hem Başkonsolosluk çalışanları-
mızı hem şoförlerimizi oradan almak için 
çok yoğun bir gayret içindeyiz. Dışişleri 
Bakanlığımızda bir kriz masası oluşturul-
du, ilgili tüm birimlerle gelişmeler an be 
an kontrol ediliyor. Irak makamlarıyla da 
sürekli irtibat hâlinde, vatandaşlarımızın 
kurtarılması için her türlü imkân kulla-
nılıyor. Dışişleri Bakanlığımızdaki Kriz 
Masası, aynı zamanda, Irak’ta bulunan 
vatandaşlarımızın tahliyesini de koordine 

ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Tabii 
burada şu noktanın altını özellikle çizmek 
isterim: Elçilikler, bütün personelleriyle 
birlikte, bulundukları ülkelerin teminat-
ları altındadır. Her ülke, kendi toprakları 
üzerinde faaliyet gösteren diplomatik 
personeli adeta kendi namusu gibi, şere-
fi gibi görür ve onların can güvenliğini, 
mal güvenliğini korumakla mükelleftir. 
Irak’ta Merkezî Hükümet maalesef bunu 
başaramamış, Musul’daki Başkonsolosluk 
binamızı ve oradaki personeli koruyama-
mıştır. Bu tür talihsiz hadiseler zaman za-
man başka ülkelerin de başına geldi. İşte 
en son, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Libya’daki Büyükelçisi feci şekilde katle-
dildi. İnşallah, Musul’da alıkonulan dip-
lomatik personelimiz ve vatandaşlarımız 
sağ salim Türkiye’ye dönecekler. Tekrar 
ediyorum, bunu temin etmek için ne ge-
rekiyorsa yapıyor, son derece hassas ve 
yoğun biçimde çalışmaları sürdürüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım... 

Musul’daki hadise, Türkiye içinde başta 
CHP olmak üzere bazı muhalefet partileri 
ve bazı çevreler tarafından bir iç politika 
malzemesi yapılmak istendi ve bu fırsatçı 
tavır da devam ediyor. Bu kadar hassas bir 
meselenin, bizim oradaki 80 vatandaşımı-
zın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren 
bir meselenin iç politika malzemesi ya-
pılması, tam anlamıyla bir sorumsuzluk 
örneğidir. Biz orada canlarımızı sağ salim 
kurtarmaya çalışırken, biz can derdin-
deyken, CHP’nin adeta bir kasap gibi et 
derdinde olması, bunu bir siyasi ranta 
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çevirme gayreti içinde olması, tevili müm-
kün olmayan bir fırsatçılıktır. 

Bakınız değerli arkadaşlarım… 

Şu anda ,  bölgemizde yaşanan hadi -
seleri tarihî bağlamından kopararak 
anlamak asla mümkün değildir. Özel-
likle, Türkiye’nin Ortadoğu politikasını 
anlayabilmek için tarihe bakmak kaçı-
nılmaz bir ihtiyaçtır. Ortadoğu tarihini 
bilmeyenlerin, Türkiye’nin Ortadoğu 
tarihindeki müstesna tavrını bilmeyen-
lerin, bugün yaşanan hadiseleri analiz 
edebilmesi, sorunlara çözüm üretebilme-
si de imkân dahilinde değildir. CHP’nin 
Genel Müdürü, son zamanlarda çok sık 
olarak, Ortadoğu’dan “bataklık” diye 
bahsediyor. İşte bu, tarih bilmezliktir. 
Bu, apaçık cehalettir. Bütün bunların öte-
sinde, Ortadoğu’ya, milyonlarca insanın 
yaşadığı, milyonlarca insanın vatanları-
nın olduğu bir bölgeye, bataklık demek, 
ırkçılıktır, ayrımcılıktır, bilinç altındaki 
faşizmin ortaya çıkmasıdır. Zannedersi-
niz ki CHP’nin Genel Müdürü Paris’te, 
Londra’da doğdu, orada büyüdü, orada 
yetişti. Tunceli’de doğacak, orada büyüye-
cek, oranın kültürünü taşıyacaksın, sonra 
çıkıp Ortadoğu’ya bataklık diyeceksin. 
Bu hem ırkçılıktır hem de aslını, özünü, 
kendi öz kimliğini inkârdır. Dünyanın 
neresi olursa olsun, insafı ve vicdanı olan 
bir kişi çıkıp da bir bölgeyi bataklık diye 
tarif edemez. Hele hele kültürel, etnik, 
dinî irtibatlarımızın olduğu bir bölgeye 
bataklık demek, sorunları büyütmekten 
başka hiçbir gayeye hizmet etmez. 

Değerli arkadaşlarım... 

Türkler, 1071 yılında Malazgirt’ten başla-
yarak, içinde bulunduğumuz Misak-ı Millî 
sınırlarından ziyade, bugün Ortadoğu de-
nilen bölgede etkin oldular ve çok önemli 
işler başardılar. Kudüs’e yönelik Haçlı Se-
ferlerinin durdurulmasında Selçuklular en 
ön safta oldular. Kabilelere ayrılmış ve bir-
biriyle sürekli savaşan farklı kesimlerin bir 
arada tutulmasında, güç birliği yapmasın-
da Selçuklular etkin oldular. Selahaddin 
Eyyubi komutasında Kudüs’ün yeniden 
fethedilmesinde, Kürt ve Arap kardeşleri-
mizle birlikte Türkler en ön safta oldular. 
Osmanlı Cihan Devleti döneminde, çok 
geniş bir coğrafyanın adaletle yönetilme-
si, ittifak hâlinde olabilmesi, güç birliği 
yapabilmesi mümkün hâle geldi. Osmanlı 
idaresinde, bu bölge, tarihinin en sakin ve 
en huzurlu asırlarını yaşadı. Bundan 100 
yıl önce, 1914 yılında Birinci Dünya Sava-
şı başladı ve bölgenin o sakin, o huzurlu 
dönemi maalesef bir kez daha sona erdi. 
Osmanlı Devleti’nin büyük bir başarıyla 
idare ettiği topraklar, cetvelle çizilen sınır-
larla birbirinden ayrıldı. Bölgenin hassasi-
yetlerini bilmeyenler, ya da bildikleri hâlde 
bunu bir avantaja çevirmek isteyenler, 
geldiler, asırlar boyunca bitmeyecek çatış-
maların, savaşların, nifakın tohumlarını 
buraya ektiler ve gittiler. Giderken petrolü 
aldılar, petrolün yerine de bölgeye gözyaşı 
bıraktılar, bölgeye acı bıraktılar, kan bırak-
tılar. Gençlerimize defalarca kitap tavsiye-
sinde bulundum. Birinci Dünya Savaşı’nın 
yıldönümünde, gençlerimize bir kez daha 
buradan tavsiye ediyorum. Osmanlı’nın 
son günlerini anlatan Zeytindağı isimli 
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kitabı gençlerimiz mutlaka okusunlar. 
Fahrettin Paşa’nın o kahramanca Medine 
Müdafaası’nı gençlerimiz lütfen okusun-
lar. Bizim nasıl bir millet olduğumuzu 
anlatan, 100 yıl önceki Türkiye’yi anlatan 
Safahat’ı gençlerimiz mutlaka okusun-
lar. Burada bir kez daha hatırlatacağım… 
Falih Rıf kı, Zeytindağı isimli eserinin 
önsözünde şu çarpıcı ifadeleri kullanıyor: 
“Bizden, belgrad’ı aldıkları zaman, düş-
man delegeleri Niş kasabasını istemişler-
di. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak, ‘Ne 
hacet, bari İstanbul’u da size verelim!’ 
demişti. Babalarımız için Niş, İstanbul’a o 
kadar yakındı. Biz eğer Vardar’ı, Trablus’u, 
Girit’i ve Medine’yi bırakırsak, Türk milleti 
yaşayamaz sanıyorduk. Çocuklarımızın 
Avrupa’sı ise, Marmara ve Meriç’te biti-
yor.” Evet… 100 yıl önce, dedelerimiz için 
İstanbul neyse Medine oydu; İzmir neyse 
Beyrut oydu, Ankara neyse Halep oydu. 
Bugün ise, Anamuhalefet Partisi’nin Genel 
Müdürü, bu coğrafyaya bataklık diyor. 100 
yıldır Misak-ı Millî sınırları dışında Türki-
ye olmadı. Bataklık denilen o coğrafyaya, 
dünyanın her yerinden geldiler; yatırım 
yaptılar, ticaret yaptılar, işbirliği yaptılar 
ama bizim Hükümetlerimiz, bataklık diye-
rek o coğrafyaya sırtlarını döndüler. Bizim 
eski dış politikamız, Ortadoğu’ya bataklık 
diyerek sırtını döndü, Batı’ya da yüzünü 
dönemedi, bu milleti dar kalıpların içine 
hapsetti.

Şurası son derece önemli değerli arkadaş-
larım… 

Selçuklular, Osmanlılar ve bugün Tür-
kiye Cumhuriyeti, bu coğrafyada var 

olduğu süre içinde, coğrafyanın kronik 
sorunlarına asla dahil olmamış, anlamsız 
çatışmalarda asla taraf olmamıştır. Ecdat, 
bölgedeki tüm meselelere üstten bakmayı 
başarmış, her zaman sadece Hakk’ın ve 
adaletin yanında tavır takınmıştır. Dik-
katlerinizi çekiyorum: Bu coğrafyada, evli 
çiftlerin isimlerinin Ayşe ile Ali olduğuna 
Türkiye dışında çok rastlayamazsınız. 
Bir tek aile içinde, çocukların isimlerinin 
Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin, Ömer, Os-
man, Bekir olduğuna Türkiye dışında ko-
lay kolay rastlayamazsınız. Cafer ile Ayşe 
isimlerinin, Ali ile Beyazıt isimlerinin 
aynı aile içinde çocuklara konulduğu baş-
ka bir toplum bulamazsınız. Bakın şunu 
büyük bir iftiharla ifade etmek durumun-
dayım: Bu coğrafyada, o meşum Kerbela 
hadisesinden alınması gereken ibretlik 
dersi alanlar, en başta Türkler olmuştur. 
Biz, Rahmet Peygamberi’nin torunu, 
Efendimiz Hazreti Hüseyin’in şehadeti 
üzerinden tefrika çıkaran bir millet asla 
olmadık. Kerbela’da yaşanan acı hadiseyi 
asırlar boyunca çoğaltanlardan, orada 
akan kana yeni canlar ekleyenlerden 
asla olmadık. Mezhep aidiyetimiz her ne 
olursa olsun, biz, “La İlahe İllallah” diyen 
herkesi Müslüman olarak, Mümin olarak 
gördük, aynı kıbleye dönenleri kardeşi-
miz olarak gördük, kardeşimiz olarak bağ-
rımıza bastık. Bakın biz, bu görüşlerimizi 
ilk kez dile getirmiyoruz… Bölgede, mez-
hep farklılıkları üzerinden yaşanan her 
çatışmada, her anlaşmazlıkta, biz Hakk’ı 
tavsiye ettik, sabrı tavsiye ettik, itidali tav-
siye ettik. Asırlar boyunca biz bu coğraf-
yada bunu yaptık, bugün de aynısını yapı-
yoruz. Allah aşkına herkes, bu coğrafyada 
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yaşayan herkes elini vicdanına koysun ve 
bir baksın. Canlı bomba olup, bir camiye 
girip, o bombayı orada patlatmak, namaz 
kılan yüzlerce insanın ölümüne sebep 
olmak, herhangi bir mezheple, hatta her-
hangi bir semavi dinle izah edilebilir mi? 
Canlı bomba olup kendisini camide pat-
latan da kelime-i şehadet getiriyor, orada 
şehit olanlar da kelime-i şehadet getiriyor. 
Bundan daha acı bir manzara olabilir mi? 
Arkadaşlar, biz böyle bir yanlışın içinde 
asla olmadık ve asla olmayız. Filistin’in 
hakkını savunurken onlar Sünni, onlar 
Şii diye değil; onlar insan diye, onlar 
mazlum diye savunduk. Afganistan’da, 
Myanmar’da, Somali’de, orada yaşayan 
kardeşlerimize el uzatırken, mezheple-
rinden dolayı, inançlarından dolayı değil; 
insan oldukları ve ihtiyaç sahibi oldukları 
için el uzattık. İran’ın uluslararası toplum-
la sorunlarını ele alırken mezhep kriteri-
ne değil, komşu kriterine, insan kriterine 
baktık, Hakk’ı, adaleti esas aldık. Irak’ta, 
arkasında binlerce masum insanın cansız 
bedenini bırakan çatışmalarda Hakk’ın 
tarafından başka taraf tutmadık. Irak’a 
en son yaptığımız resmî ziyarette, Bağ-
dat, Necef ve Erbil’de tüm taraflarla aynı 
gönül dilini konuşabilen bir ülke olarak 
samimiyet içinde görüştük. 4 yıl önce, 
Suriye ile iyi ilişkiler tesis etmeye çalışır-
ken de, 4 yıl boyunca Suriye’de zulme ve 
zalime karşı çıkarken de mezhep taassubu 
içinde olmadık. 

Kardeşlerim… 

Bin yıldır bu coğrafyada Hakkı ve sabrı 
tavsiye ettik, bugün de aynısını yapı-

yoruz, inşallah ebediyen de, Hakk’ı ve 
sabrı tavsiye eden bir millet, böyle bir 
ülke olarak kalacağız. Bizim bu tavrımız 
yanlış anlaşılmasın… Biz, tarafsızlıktan 
bahsetmiyoruz; tam tersine biz, Hakk’ın 
tarafında durmaktan bahsediyoruz. Coğ-
rafyamızda oluk oluk kan akarken, biz bu 
kanı durdurmanın, her kesime kardeşliği 
hatırlatmanın onurlu mücadelesini ve-
riyoruz. Bakın burada, aziz milletimizin 
bir hususu özellikle bilmesini istiyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti, on yıllar boyunca, 
Doğu’ya ve Güney’e sırtını döndü. “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” sözü doğru anlaşıla-
madı ve Türkiye’nin etrafına adeta duvar-
lar örüldü, setler çekildi, hatta mayınlar 
döşendi. Bunun aynısını biz de yapabi-
lirdik. 12 yıl boyunca, Filistin’e sırtımızı 
dönebilirdik, Mısır’da, Irak’ta, Suriye’de 
susabilirdik. Kardeşlerimizin akan kanını 
görmeyebilirdik, onların acısına duyar-
sız kalabilirdik. Ama şurası son derece 
önemli: Gözünüzü kapatsanız da, kula-
ğınızı kapatsanız da, sırtınızı dönseniz 
de, komşuda yangın varken, siz evinizde 
huzur ve emniyet içinde asla olamazsınız. 
Doğu’dan, Batı’dan onlarca devlet gelip 
bu coğrafyada yatırım yaparken, ticaret 
yaparken, ithalat-ihracat yaparken siz, 
“Aman hadise çıkmasın” diyerek yanı ba-
şınızdaki komşularınıza, kardeşlerinize 
uzak duramazsınız Kafasını kuma gömen 
ülke, büyük ülke olamaz, iddia sahibi, 
hedef sahibi ülke olamaz. Bakın, Irak me-
selesinde, Suriye meselesinde, olayları 
mezhep zaviyesinden değerlendirmekten 
çok büyük bir özenle kaçındık. Tekrar edi-
yorum: Ne Irak’ta ne Suriye’de meselelere 
mezhep zaviyesinden değil, sadece hak ve 
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adalet zaviyesinden baktık ve bakıyoruz. 
Ancak, Musul’da yaşanmakta olan alıkon-
ma meselesinin ardından, CHP’nin bir 
kez daha takındığı sorumsuz tavır artık 
haddi aşmıştır, artık sınırları aşmıştır. Su-
riye meselesine, insani, vicdanı zaviyeden 
bakmayan, tamamen farklı saiklerle yak-
laşan CHP, şu anda Musul’daki meseleye 
de aynı saiklerle yaklaşmaktadır. CHP, 
Türkiye içinde ateşle oynadığı gibi, şu 
anda Suriye ve Irak meselesinde de ateşe 
körükle gidiyor. Biz CHP’nin, özellikle de 
CHP Genel Müdürü’nün Ortadoğu politi-
kasında hangi kriterleri esas aldığını çok 
çok iyi biliyoruz. Bu yaklaşım son derece 
tehlikeli bir yaklaşımdır. Bakın, CHP bir 
yandan Genel Müdürü’nün açıklamala-
rıyla, bir yandan da yandaş medyasının 
haber ve yorumlarıyla, bizim oradaki va-
tandaşlarımızın hayatlarını ciddi şekilde 
tehlikeye atıyor. Böyle sorumsuzluk ol-
maz. Hükümeti, Genelkurmay’ı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nı hatta bizzat benim 
ailemi yalan ve iftiralar üzerinden, bölge-
de teröre destek vermekle itham ettiler. 
Kim yapıyor bunu? Bizzat CHP’nin Ge-
nel Müdürü yapıyor, bizzat CHP’nin akıl 
tutulması yaşayan, yeni çevresine uyum 
sağlamaya çalışan, mezhep çatışmaları-
na körükle giden milletvekilleri yapıyor. 
Pensilvanya hâlâ bunların eline yalan 
yanlış malzeme veriyor, bu CHP de hâlâ 
Pensilvanya’nın taşeronluğunu yapıyor. 
CHP, bu Genel Müdür yönetiminde, ina-
nın kurulduğu günden bugüne kadarki 
en zavallı, en sefil dönemini yaşıyor. Dış 
politikada CHP, mezhep taassubunun 
esiri hâline geldi. İç politikada terör örgüt-
lerinin, sokak eylemlerinin esiri hâline 

geldi. Siyaset üretmede CHP, Pensilvanya 
Örgütü’nün esiri hâline geldi. Biz MHP’ye 
“yavru muhalefet” diyorduk; artık “yavru” 
sıfatını bile hak etmiyor; MHP doğrudan 
doğruya CHP’nin ve Pensilvanya’nın va-
gonu hâline geldi. Biz şu anda, IŞİD’in 
elindeki vatandaşlarımızı sağ salim 
Türkiye’ye getirmenin mücadelesini ve-
rirken, CHP Genel Müdürü ve milletve-
killerinin, MHP Genel Başkanının çıkıp 
akılla, izanla, vicdanla bağdaşmayan 
iftiralar üretmesini hiç kimse sorumluluk 
kavramıyla izah edemez. Hem CHP’ye 
hem MHP’ye aslında söyleyecek çok sö-
zümüz var. Ama biz onlar gibi sorumsuz 
olamayız. Biz ülkenin, milletin, özellikle 
de orada alıkonulan vatandaşlarımızın 
sorumluluğunu üzerimizde hissediyor, 
bu sorumluluğun ağırlığıyla hareket edi-
yoruz. Bakın Diyarbakır’da, bayrağımıza 
yönelik alçakça saldırı sonrasında da bu 
CHP, bu MHP, aynı sorumsuz tavrı takın-
dılar. Terör örgütü, o bayrağa saldırarak, 
aslında CHP ve MHP’ye bir rol biçmişti, 
ellerine bir senaryo vermişti, şimdi o rolü, 
o senaryoyu kusursuz oynamaya çalışı-
yorlar. Terör örgütünün vazifesi bayrağa 
saldırı düzenlemek. CHP ile MHP’nin 
vazifesi, o saldırı üzerinden milleti tahrik 
etmek, galeyana getirmek. Geçmişte de 
bunun aynısını yaptılar. Türkiye ne za-
man çözüme yaklaşsa, Terör Örgütü, HDP, 
CHP, MHP ortak bir senaryoyu devreye 
aldılar, rollerinin gereğini yerine getirdi-
ler. Ama bunların görmediği, bilmediği, 
anlamadığı bir şey var: Milletim artık bu 
ucuz numaraları yutmuyor. İçeriden ve 
dışarıdan, Türkiye’ye yönelik saldırıları 
milletim görüyor, neyin ne olduğunu ga-
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yet iyi biliyor. Arkadaşlar, Sürekli yenilen, 
her seçimde kaybeden, AK Parti karşısın-
da hiçbir varlık gösteremeyen bu partiler, 
gözleri dönmüş biçimde, ellerine geçen 
her fırsatı kullanıyorlar ve bundan sonra 
da kullanacaklar. Tıpkı Pensilvanya Ör-
gütü gibi, artık CHP ve MHP için de sınır 
yok, ilke yok, meşru-gayrimeşru ayrımı, 
helal-haram ayrımı yok. İçerideki hadi-
seleri de, dışarıdaki hadiseleri de, Tür-
kiye aleyhine, özellikle de kardeşliğimiz 
aleyhine kullanmaktan çekinmiyorlar ve 
çekinmeyecekler. Bu çirkin ve çirkef po-
litika karşısında, biz büyük düşünmeye, 
sorumlu davranmaya, özellikle de büyük 
bir ülkenin büyük partisi gibi hareket 
etmeye devam edeceğiz. Bölgemizde asır-
lardır sağduyunun sesiyiz ve Hakk’ın 
taraftarıyız, öyle kalmayı sürdüreceğiz. 
Bakın Mısır’daki ateşi Türkiye’ye sıçrat-
mak istediler, izin vermedik. Suriye’deki 
ateşi Türkiye’ye taşımak istediler, izin 
vermedik. Şu anda da, içerideki muhale-
fet partilerinin açık desteğiyle, Irak’taki 
ateşi Türkiye’ye taşımak istiyorlar, buna 
da asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır, bu 
coğrafyadaki sorunlara nasıl Hak, akıl ve 
vicdan zaviyesinden baktıysak, yine öyle 
bakacak, hem bütün sıkıntıları çözen hem 
de bütün tuzakları bozanlardan olacağız. 

Şunu hiç unutmayın değerli kardeşle-
rim… 

Bundan 900 yıl önce, Musul’dan Nuret-
tin Mahmut Zengi adında bir Selçuklu 
Atabeyi çıktı, bütün coğrafyayı birleş-
tirdi, kardeşliği pekiştirdi, Selahaddin’e 
Kudüs’e giden yolu açtı. Nurettin Mahmut 

Zengi’nin torunları, mirasçıları olarak, 
900 yıl sonra da bu coğrafyada kardeşli-
ği, birliği, dayanışmayı en güçlü şekilde 
savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi 
bir istikrar ve güvenlik ülkesi olarak mu-
hafaza edecek; tüm komşularımızın, dost 
ve kardeş tüm ülkelerin de istikrar ve 
güvenlik içinde olması için mücadele ede-
ceğiz. Bölgemiz gerçekten zor günlerden 
geçiyor. Rabbim, bu coğrafyadaki herkese 
aklı selimle hareket etme şuuru nasip et-
sin. Rabbim, kardeşliğimizi, dirliğimizi, 
birliğimizi muhafaza etsin. Başta Irak ve 
Suriye olmak üzere, çok zor günlerden 
geçen kardeşlerimize de Rabbim sabır 
versin diye dua ediyorum. 

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

Bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen, Türkiye’yi büyütme yolundaki 
çalışmalarımız kararlılıkla ilerliyor. Her 
zaman söylüyorum: Bize kimse gündem 
dayatamaz, kimse Türkiye’nin gündemini 
belirleyemez. Bizim kendi gündemlerimiz 
var ve hedeflerimiz doğrultusunda iler-
liyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz, Grup 
Toplantımızın ardından, ATAK helikop-
terlerimizden 3 tanesini muhteşem bir 
törenle teslim aldık. Çarşamba günü, AK 
Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın 
düzenlediği Belediye Başkanları İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldık. 
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Karade-
niz Bölgemizde, Rize, Artvin ve Trabzon 
illerimizde toplu açılışlar gerçekleştirdik. 
Rize’de 173 trilyon liralık, Artvin’de 159 
trilyon liralık ve Trabzon’da 104 trilyon 
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liralık açılışlar yaptık. Artvin’de özel sek-
törümüz tarafından tamamlanan ve tam 
1 milyar liralık bir yatırım olan Arkun 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni de 
canlı bağlantıyla hizmete açtık. Böylece, 
kamunun ve özel sektörün bu şehirleri-
mizde tamamladığı hizmet ve eserleri 
resmî olarak vatandaşlarımızla buluştur-
duk. Bu hafta aynı şekilde, Türkiye içinde 
ve dışarıda temaslarımız, ziyaretlerimiz, 
açılışlarımız devam edecek. Hafta sonun-
da, Avusturya ve Fransa’da inşallah ora-
daki vatandaşlarımızla bir araya gelecek, 
hasret gidereceğiz. Sayın Holland ile de 
görüşmemiz olacak. Bu arada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde tatil başlama-
dan önce, milletimiz için aciliyet arz eden 
tasarı ve teklifleri yasalaştıracağız. Bir kez 
daha sizlere, Meclis çalışmalarınızda ko-
laylıklar temenni ediyorum. Haftaya ye-
niden buluşmak umuduyla, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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AK Parti Istanbul Il Danışma 
Meclisi Toplantısı

Ankara | 22 Haziran 2014

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, sevgili gençler, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’nın, ülkemiz, milletimiz, özel-
likle de İstanbul’umuz için hayırlara vesi-
le olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Bir kez de burada, AK Parti İstanbul İl 
Danışma Meclisi Toplantısı’nın açılışın-
da, İl Başkanımıza, İl Yönetim, Yürütme, 
Disiplin Kurullarımıza, Gençlik ve Kadın 
Kollarımıza, tüm İstanbul Teşkilatımıza, 
her alandaki başarılı çalışmalarından do-
layı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Bu arada bugün, Türkiye genelinde, AK 
Parti olarak son derece önemli bir faaliyet 
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gerçekleştiriyoruz. Bugün saat 14’te, tüm 
Türkiye’de yani 81 il, 970 ilçe, 31 bin 395 
mahalle ve 18 bin 106 köyde, 9 kişilik 
sandık kurullarını aynı anda topluyoruz. 
“Sandığa sahip çıkıyoruz” sloganıyla yapa-
cağımız bu toplantılarla, inşallah, Türkiye 
genelinde, sandıkların yüzde 100’ünü gö-
zetim altına almayı hedefliyoruz. Şu anda 
Türkiye genelinde oran: yüzde 75.45… 
En başarılı illerimiz, yüzde 99.45 ile Ka-
raman, ardından yüzde 99.35 ile Kocaeli 
ve 3’üncü sırada yüzde 99.21 ile Rize. 
Türkiye geneli oranı, yani yüzde 75.45, 
kuşkusuz Türkiye’deki en iyi oran, muh-
temelen dünyada da hiçbir siyasi partinin 
ulaşamadığı çok yüksek bir oran. Ama biz 
bunu yeterli görmüyoruz. 

Arkadaşlar... 

Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta te-
celli eder. Her zaman ifade ediyorum: San-
dık, namustur. Bir siyasi parti, sandıklara 
sahip çıkamıyorsa, sandıkları gözetim 
altında tutamıyorsa, vatandaşın verdiği 
oyun sandıkta kaybolmasına, çalınma-
sına göz yumuyorsa, o siyasi parti daha 
en baştan kaybetmiştir. Bizi, diğer tüm 
siyasi hareketlerden farklı kılan, sandığa 
gösterdiğimiz özen ve ehemmiyettir. 12 
yıldır 8 seçimde elde ettiğimiz başarıda, 
sandıklara sahip çıkıyor olmamızın çok 
büyük etkisi var. Ancak, tekrar ediyorum, 
yüzde 75 oranı yeterli değil, bizim yüzde 
100’e doğru ilerlememiz gerekiyor. Türki-
ye genelinde, her bir sandık için 9 kişilik 
yönetim kurullarına sahip olmamız gere-
kiyor. İşte bugün, saat 14’te, Türkiye gene-
linde sandık kurullarımızı toplayarak, bu 

konuda önemli bir adımı atmış olacağız. 
Nerede eksiğimiz varsa, onu görecek, 
orayı takviye edeceğiz. Sandık Yönetim 
Kurulu üyelerimizden, sadece seçim es-
nasında, sandık başında değil; her zaman 
istifade etmenin, onları sahada her an faal 
kılmanın da yollarını bu sayede daha da 
geliştireceğiz. Bugün yapılacak toplantı-
nın sonuçları, AKBİS aracılığıyla Genel 
Merkezimize ulaşacak ve burada değer-
lendirmesi yapılacak. Çarşamba günü 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda 
da, ortaya çıkan fotoğrafı ele alacak, ge-
rekli istişareleri gerçekleştireceğiz. Bu-
gün, Türkiye genelinde bir araya gelecek 
olan sandık yönetim kurullarımızın her 
birine, buradan, İstanbul’dan selamlarımı 
iletiyor, kendilerine başarılar diliyorum. 
Bu büyük organizasyonu gerçekleştiren, 
başta Genel Merkez Teşkilat Başkanlı-
ğımız olmak üzere tüm teşkilatımıza da 
teşekkür ediyorum. 

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim... 

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, 
Avusturya ve Fransa’yı kapsayan 3 gün-
lük bir programımız oldu. Perşembe 
günü Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya 
gittik; Avusturya’da yaşayan vatandaşla-
rımızla hasret giderdik. Avusturya’daki 
vatandaşlarımızla hasret gidermek için 
yapacağımız toplantıya, maalesef yaklaşık 
10 bin kişilik bir salon tahsis edilmişti. 
Salonun içi kadar, dışarıda da çok sayı-
da vatandaşımız vardı. Hem dışarıdaki 
vatandaşlarımızla hem salon içindeki 
vatandaşlarımızla tıpkı Almanya’da, Köln 
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şehrinde yaptığımız gibi, muhteşem bir 
buluşma gerçekleştirdik. Avusturya’da, 
Avusturya Dışişleri Bakanı’nı da kabul 
ettik ve güncel meseleler üzerinde de-
ğerlendirmelerimizi yaptık. Cuma günü 
Fransa’nın başkenti Paris’e geçtik; Fransa 
Cumhurbaşkanı Fransuva Holland baş-
kanlığındaki erkanla, heyetlerarası görüş-
memizi yaptık. Dün sabah, yine Paris’te, 
önde gelen Fransız firmalarının yönetici-
leriyle kahvaltıda bir araya geldik. Öğle-
den sonra da Liyon kentine geçtik, Bölge 
Valisi ve Belediye Başkanı ile görüştük. 
Ardından da, yine Avrupalı Türk Demok-
ratlar Birliği UETD’nin tertip ettiği vatan-
daş buluşmasına iştirak ettik. Liyon’da, 
binlerce vatandaşımızla yine muhteşem 
bir kucaklaşma oldu, saatler süren bir 
hasret giderme yaşadık. Almanya’da ol-
duğu gibi, Avusturya ve Fransa’da da, va-
tandaşlarımızın morallerinin çok yüksek 
olduğunu, özellikle de Türkiye’deki olum-
lu gelişmelerden dolayı çok büyük bir 
memnuniyet ve iftihar içinde olduklarını 
bizzat müşahede ettik. Biliyorsunuz, uzun 
bir mücadelenin ardından, yurtdışındaki 
vatandaşlarımıza, bulundukları ülkelerde 
oy kullanma hakkını teslim ettik. Yurtdı-
şındaki vatandaşlarımız, bulundukları 
ülkelerde, belirli yerlere kurulacak san-
dıklarda artık oylarını kullanabilecekler 
ve bunu da ilk kez Cumhurbaşkanlığı se-
çiminde tecrübe edecekler. İnşallah, Cum-
hurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 
ilk kez tecrübe edilirken, yurtdışındaki 
vatandaşlarımızın da demokratik hakla-
rını kullanmaları bulundukları yerlerde 
kullanmaları yine ilk kez tecrübe edilecek 

ve millî irade daha sağlıklı şekilde sandı-
ğa yansımış olacak. 

Sevgili kardeşlerim, İstanbul Teşkilatımı-
zın değerli mensupları... 

Geride bıraktığımız 12 yıl içinde, her 
alanda çok büyük hizmetleri, çok büyük 
eserleri ülkemize kazandırırken, aslında 
en büyük değişimi demokratikleşme ala-
nında gerçekleştirdik. Demokrasi konu-
sunda Türkiye’de, çok ciddi bir zihniyet 
inkılabı yaptık. 12 yıl içinde gerçekleştir-
diğimiz bu zihniyet inkılabı, belki bugün 
tam manasıyla anlaşılmayabilir. Özellikle 
gençlerimiz, bugünü 12 yıl öncesiyle kı-
yas edemedikleri için, Türkiye’nin nere-
lerden nerelere geldiğini tam manasıyla 
göremeyebiliyor. Ancak, üzerinden vakit 
geçtikçe, Türkiye’nin kazanımlarına yeni-
leri eklendikçe, son 12 yılın, Cumhuriyet 
tarihimiz içinde nasıl parlak bir dönem 
olduğu inanıyorum ki daha iyi anlaşıla-
caktır. Şunu, hem sizlere, hem ekranları 
başında bizleri izleyen aziz milletimize 
özellikle hatırlatmak isterim: Biz, 12 yıl 
boyunca kendimiz için, kendi iktidarımı-
zı güçlendirmek için değil; ülkemiz için, 
vatanımız için, bayrağımız için ve aziz 
milletimiz için çalıştık. Yaptığımız her 
reformu, kendi iktidarımızı perçinlemek 
için değil, sandığı, millî iradeyi, demokra-
siyi perçinlemek için yaptık. Türkiye’de, 
iktidarın yolu da, Parlamentonun yolu 
da, isteyen, arzulayan ve bunun için mü-
cadele eden herkese açıktır. Biz, her türlü 
vesayeti sona erdirirken, bunu, kendimiz-
den ziyade, demokrasiyi zincirlerinden ve 
kamburlarından kurtarmak için yaptık. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -11

233

Her türlü vesayetin sona ermesi, sadece 
AK Parti’ye, değil, CHP’ye de, MHP’ye de, 
HDP’ye de, diğer tüm partilere de, özgür-
ce siyaset yapma alanı inşa etmiştir. Ger-
çek manada siyaset yapan, plan, proje üre-
ten, milletin önüne hedef koyan, politika 
oluşturabilen her parti, milletin takdirine 
mazhar olabilir, milletin tercihiyle gelip, 
ülkeye hükümet edebilir. Bakın biz, 12 
yıl içinde, çetelerle mücadele ederken, bu 
mücadeleyi sadece kendimiz için değil, ül-
kemiz, milletimiz ve geleceğimiz için ver-
dik. Darbelere karşı dik bir duruş sergiler-
ken, bunu sadece kendi iktidarımız, kendi 
partimiz için değil, Türkiye’nin geleceği 
için sergiledik. Biz küçük hesapların pe-
şinde olmadık. Her ne pahasına olursa 
olsun, iktidarımızı ayakta tutalım müca-
delesi içinde olmadık. Tam tersine, yaptı-
ğımız her reformu, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yaşayan 77 milyonun her 
biri adına yaptık, attığımız her adımı aynı 
şekilde her bir vatandaşımız adına attık. 
Bakın son 1 yıl içinde Türkiye’de yaşanan 
olaylar, Türkiye’nin ulaştığı seviyeleri test 
eden, Türkiye’nin de istikbali hakkında fi-
kir veren son derece ibretlik olaylar oldu. 
Son 1 yıl içinde, Gezi olaylarıyla başlayan 
süreçte, demokrasimiz, ekonomimiz, 
toplumsal barış, Çözüm Süreci, dış politi-
kamız, Cumhuriyet tarihinin en zor testle-
rinden, en zor imtihanlarından geçti. 

Arkadaşlar... 

İnsanoğlunun tabiatında vardır; başına 
gelen kötü şeyleri anında unutur, anında 
unutmak ister. Biz, son 1 yıl içindeki en 
ağır saldırıları başarıyla atlattık; o badi-

relerden zaferle çıktık; ama yaşananları 
unutursak, inanın çok büyük bir hataya 
düşmüş oluruz. Son 1 yıl içinde yaşa-
nanları, teşkilatımızdaki her bir karde-
şimin, hatta 77 milyon aziz milletimin, 
tüm yönleriyle tekrar tekrar düşünmesi 
ve değerlendirmesi gerekir. Biz eğer dik 
durmasaydık, eğer sağlam durmasaydık, 
eğer, millî iradeyi en güçlü şekilde savun-
masaydık, bugün Türkiye acaba nerelerde 
olacak, neleri konuşuyor olacaktı? Elde 
ettiğimiz başarılı sonuç, asla başımızı 
döndürmesin. Yaşananlardan ders al-
mazsak, yaşananları iyi analiz etmezsek, 
tarihin tekerrür etmesi inanın, mukadder 
hâle gelir. Bakın bu taarruzları yapanlar, 
suçlarının ve ihanetlerinin ne kadar bü-
yük olduğunu bildikleri için, meselenin 
üzerini örtmeye, hiçbir şey olmamış gibi 
davranmaya çalışıyorlar. Gezi olaylarıy-
la, Türkiye’de, Mısır ve Ukrayna benzeri 
bir manzara oluşturulmak isteniyordu. 
İnanın, CHP’nin de, MHP’nin de, bütün 
umudu, bütün beklentisi buydu. Malum 
medya, işte böyle bir manzaranın oluşma-
sı için, kan akması için, sokakların daha 
fazla şiddete teslim olması, farklı görüş-
lerin birbiriyle çatışabilmesi için, elinden 
gelen her ne varsa, hiç tereddüt etmeden 
onu yaptı. Belli işveren çevreleri, kaosu 
derinleştirmek, kaostan, kendileriyle 
uyum içinde bir iktidar çıkarabilmek için 
ne gerekiyorsa onu yaptılar. Sosyal medya 
üzerinden tahrik edilen gençlerin, Türki-
ye’deki her hassas meseleyi kanatmaları 
için, her türlü provokasyon pervasızca 
yapıldı. Ardından, 17 ve 25 Aralık’ta, bu 
kez bir başka senaryo devreye alındı. Bu 
kez niyetleri, amaçları, hedef leri, kesin 
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darbeyi vurmak, AK Parti iktidarından 
tamamen kurtulmaktı. Hep söylüyorum: 
AK Parti iktidarından kurtulduktan 
sonra, bizleri yargılamak için düzmece 
mahkemeler dahi planlanmış, iddiana-
meye dönüştürülmek üzere düzmece 
fezlekeler dahi hazırlanmıştı. Türkiye’nin 
tüm kazanımlarını yok edeceklerdi. Eko-
nomiyi eski günlerine götüreceklerdi. Dış 
politikada Türkiye’nin etkisini, gücünü, 
hatta eksenini tamamen değiştirecek-
lerdi. Çözüm Süreci’ni askıya alacak, o 
kanlı günlere Türkiye’yi tekrar mahkûm 
edeceklerdi. İç siyaseti yeniden dizayn 
edecek, yeni vesayet sistemleri kuracak, 
manşetlerle gelen, manşetlerle giden ikti-
darlar dönemini, darbeler dönemini yeni-
den açacaklardı. İnanın, 12 yıl öncesinin 
Türkiye’sini, o Eski Türkiye’yi, o karanlık, 
o umutsuz Türkiye’yi yeniden diriltecek-
lerdi. Çok ağır, çok ciddi bir tehdit atlattık 
arkadaşlar. Sadece biz değil, sadece AK 
Parti değil, 77 milyon çok ciddi bir tehdit 
atlattı. 

Arkadaşlar... 

Ben şahsıma, aileme, çalışma arkadaşla-
rıma bunlardan daha da önemlisi ülke-
me, milletime, bağımsızlığımıza yapılan 
saldırıları gördüm, bu saldırıları en ağır 
şekilde yaşadım. Bu ülkenin bağımsızlığı-
na yönelik alçakça, haince saldırıyı, bütün 
boyutlarıyla, bütün netliğiyle tecrübe 
etmek zorunda kaldım. Bakın… 17 Aralık 
sonrasında, öyle ahlak dışı, öyle edepsiz-
ce, öyle aşağılık itham ve iftiralar yapıldı 
ki, çoğunu kamuoyu yeterince tartışama-
dı, konuşamadı. Biz hepsini tek tek tespit 

ettik ve yargıya gereken şikayetlerde bu-
lunduk. Ancak, unutulması ve affedilmesi 
mümkün olmayan, gerçekten iğrenç, ger-
çekten aşağılık saldırılar da yapıldı. Bakın 
27 Mart tarihinde, seçimlere sadece 3 gün 
kala, CHP’nin Genel Müdürü, Pensilvan-
ya örgütünün bir kanalına çıktı. Orada, 
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la 
ilgili çirkin görüntülere dair şahsıma 
çok ağır iftiralar attı. Güya, bir diz üstü 
bilgisayardan, ben bu çirkin görüntüleri 
izlemişim. Bilgisayar kamerasından çekil-
miş anlamsız bir iki saniyelik bir görüntü 
var. Hiçbir şekilde anlaşılmayan hışırtılar 
var. Anamuhalefet Partisi’nin başındaki 
zat, çıkıyor, bu anlamsız görüntüleri, bu 
anlamsız hışırtıları delil göstererek, şah-
sıma çok ağır bir iftirada bulunuyor. “Siz 
bu görüntüleri ne zaman izlediniz” diye 
soruyorlar, cevap yok. “Nerede izlediniz” 
diye soruyorlar, cevap yok. “Senin eline 
bu görüntüler nereden geçti” diyorlar, ce-
vap yok. Pensilvanya Örgütü, bu zır cahil 
Genel Müdür’e bir talimat vermiş, nasıl 
konuşacağını, ne söyleyeceğini talimatla 
bildirmiş, kendi kanallarında mikrofon 
uzatmış. Bu Genel Müdür de, utanmadan, 
sıkılmadan, arlanmadan, elinde hiçbir 
delil yokken, çıkıyor, bu aşağılık iftirayı 
atıyor. Bilgisayarla gizlice çekilmiş, hiçbir 
mana taşımayan görüntüyü, CHP Genel 
Müdürü’nün eline verdiler. Yanında bir de 
hışırtıdan başka bir şey olmayan ses kay-
dı verdiler. “Git; Başbakan’a şöyle şöyle 
iftira at” dediler. Pensilvanya’dan talimatı 
aldı, boynunu eğdi, ne söylendiyse harfi-
yen onu yaptı. CHP Genel Müdürü’nün 
iradesi yok. Asla kendi başına karar ve-
remez. Kararlarını CHP’nin kurullarında 
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da alamaz. Pensilvanya emreder, CHP 
Genel Müdürü yapar. Kendisi kasetle 
geldi ya… Kaset komplosuyla o koltuğa 
oturdu ya… Oradan bir kuyruk acısı var. 
İnanın, bir insanda zerre kadar edep 
olsa, ahlak olsa, böyle bir iftirayı atmaz, 
böyle bir iftiranın aracısı olmaz, kuklası 
olmaz. İşte, Pensilvanya’nın da, CHP Ge-
nel Müdürü’nün de nasıl bir ahlaka sahip 
olduklarının en bariz delili, bu iftiradır. 
CHP gibi, 91 yaşında bir partinin başın-
da böyle bir Genel Müdürü normalde 
hiç kimse tutmaz, o koltukta oturmasına 
müsaade etmez. Bakın CHP seçmeni, 30 
Mart’ta zaten bu Genel Müdür’e “Git” me-
sajını verdi. Yaptıkları bunca ahlaksızlığa, 
bu kadar kirli işbirliğine rağmen, ancak 
ortalama yüzde 28 oy alabildiler. Seçmen 
ona “Artık bırak git” dedi ama ar damarı 
çatlamış birinin, seçmenin mesajını oku-
yabilmesini hiç kimse beklemesin. 91 yıl-
lık CHP tarihinde, en kötü, en kimliksiz ve 
en ilkesiz CHP dönemi, inanın, bu Genel 
Müdür’ün yönetimindeki dönem oldu. 
CHP eskiden seçim kaybediyordu ama, 
en azından haysiyetiyle kaybediyordu; bu 
Genel Müdür yönetiminde, sadece seçim 
değil, CHP’nin izzeti de ayaklar altına alı-
nıyor. Bu sadece bir örnek arkadaşlar… 17 
Aralık’tan sonra, buna benzer nice alçakça 
saldırıyı yaptılar, nice iftirayı attılar, nice 
yalanı söylediler. Bakın tekrar ediyorum: 
Sadece bana saldırmadılar. Sadece aile-
me, çalışma arkadaşlarıma saldırmadılar. 
Sadece AK Parti’ye, AK Parti Hükümetine 
saldırmadılar. Halkbank üzerinden, MİT 
tırları üzerinden, küresel projeler üze-
rinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, 
bu ülkenin bağımsızlığına saldırdılar. 

Pensilvanya, tıynetinin gereğini yaptı ve 
yapmaya devam ediyor. CHP ile MHP, zih-
niyetlerinin gereğini yaptılar ve yapmaya 
devam ediyorlar. Bir kısım medya, on yıl-
lardır zaten alçaklığın tarihini yazıyorlar 
ve yazmaya da devam ediyorlar. AK Parti 
Teşkilatı içinden de, tıynetinin, zihniye-
tinin, nankörlüğünün gereğini yapanlar 
çıktılar. Aramıza tuzluklar sızmış, onlar 
zaten içimizde barınamadılar, ait oldukla-
rı yere, ait oldukları bataklığa gittiler. An-
cak üzülerek ifade ediyorum: Türkiye’de, 
meselenin ciddiyetini hâlâ kavrayama-
mış, yapılan saldırıların alçaklık derecesi-
ni hâlâ idrak edememiş olanlar var. Bazı-
ları, son 1 yıldır yaşanan olaylarda, ısrarla 
taraf olmaktan kaçındılar, ısrarla bugün 
de taraf olmaktan kaçınıyorlar. Haksızlık, 
adaletsizlik, zulüm karşısında tarafsız ol-
duğunu söyleyen kişi, aslında tarafını seç-
miştir. Bu şekilde hareket edenler, eninde 
sonunda bir gün o zulme kendilerinin 
de maruz kalacaklarını unutmamalıdır-
lar. Yani, “Bîtaraf olan, bertaraf olur…” 
Türkiye’nin kazanımlarına, demokrasiye, 
millî iradeye, ekonomiye, kardeşliğimize, 
en önemlisi de istiklalimize bu kadar ağır 
taarruz varken, tarafsız kalmak, doğru-
dan doğruya saldırganların, yani ihanetin 
yanında saf tutmaktır. Tarafsız olmak, 
tarafsız kalmak, hiç kimseyi görünmez 
yapmaz. Bizim nezdimizde de görünmez 
yapmaz, milletin nezdinde de görünmez 
yapmaz. Biz burada, bütün teşkilat olarak, 
canımızı ortaya koyarak bir mücadele 
vereceğiz; ama birileri kenarda duracak, 
seyredecek, dengelere göre taraf belirle-
yecek. Böyle siyaset yapma tarzları vardı; 
ama eskide kaldı, Eski Türkiye’de kaldı. 
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Her kılığa bürünen, her şekle giren, esen 
her rüzgârın önünde eğilen, zor zaman-
larda da görünmez olan siyasetçi modeli 
3 Kasım 2002’de sandığa gömüldü. Eğer 
hâlâ bu modele özenenler varsa, bilsinler 
ki, biz değil, artık millet bunlara pirim 
vermez, asla ve asla itibar etmez. 

Arkadaşlar… 

Zor zamanlar, kritik süreçler, adeta bir 
turnusol kağıdıdır. Zor zamanlar, kimin 
aslında ne olduğunu tespit etme zaman-
larıdır. Son 1 yıl içinde, yaşadığımız o 
zor süreçte, dostu ve düşmanı birbirin-
den çok daha net bir şekilde ayırt etme 
fırsatımız oldu. Kimin hak mücadelesi 
tarafında durduğunu, kimin ihanet için-
de olduğunu, kimin de, susarak, tepkisiz 
kalarak, tarafsız durarak ihaneti onayla-
dığını hepimiz gördük. Şimdi, önümüzde, 
zor olmasa da kritik bir süreç var. Yine bir 
imtihana hazırlanıyoruz. Yine bir teste 
giriyoruz. Kimin dava insanı, kimin de 
ikbal peşinde, koltuk peşinde, makam 
peşinde olduğunu çok daha net görece-
ğimiz bir döneme hazırlanıyoruz. Şuna 
ben kalpten inanıyorum, daha doğrusu 
inanmak istiyorum: Bu teşkilat içinde, 
bu kadro içinde, kendi şahsi hırslarını, 
davasının önüne geçirecek inşallah bir 
tek kişi bile bulunmuyor. Arkadaşlar, 
altını çizerek ifade ediyorum: Cumhur-
başkanlığı için, adayımız her kim olursa 
olsun, kaygılanacağımız en son şey, AK 
Parti’nin geleceğidir. AK Parti, şahıslarla 
değil, tekrar ediyorum, ilkelerle, sınırları 
belli politikalarla, en önemlisi de dava 
şuuru ve hareket ahlakıyla var olan ve var 

olacak bir partidir. Partinin başına Ahmet 
gelmiş, Mehmet gelmiş… Bunun tartış-
masını yapmak, davaya ve harekete karşı 
inanın büyük hürmetsizliktir. AK Parti, 
tek adam partisi değildir. AK Parti’nin 
kurulları var, kuralları var, mekanizmala-
rı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, Genel 
Başkan’dan Sandık müşahidine kadar, her 
kademedeki arkadaşımızın uyumuyla, 
koordinasyonuyla, kardeşlik anlayışı için-
de birlikte hareket etmesiyle yaptık. Kim 
diyorsa ki, “Ben olmazsam dava olmaz”, 
o büyük bir kibrin içindedir. Kim diyorsa 
ki, “Şu olmazsa dava olmaz”, o da büyük 
bir yanlışın içindedir. Biz, bu tartışmalara 
asla tenezzül etmeyecek, bu tartışmalara 
kesinlikle prim vermeyecek bir kadroyuz. 
Allah’a hamdolsun, sadece şu salonda 
bile, görev verildiğinde canından vazgeç-
mek pahasına o görevi yerine getirecek, 
hem de hakkıyla yerine getirecek yüzlerce 
arkadaşımız var. Biz, Hazreti Ömer’e, o 
kudretli Raşit Halife’ye dahi, “Seni kılıcı-
mızla düzeltiriz ey Ömer” diyebilen bir 
istişare, bir danışma kültürünün içinden 
geliyoruz. Herkes Ömer olmak, Ömer 
gibi olmak ister… Ama, kılıcıyla Ömer’i 
düzeltecek yol arkadaşları olmadıktan 
sonra Ömer olunmaz, Ömer’lik makamına 
erişilmez. Bu teşkilat içinde, Allah’a çok 
şükür, sağlam yol arkadaşları sayesinde 
Ömer’lik makamına ulaşabilecek nice 
kahraman var. Arkadaşlar, bizim davamız 
Türkiye davasıdır. Türkiye davasında, her 
türlü isim tartışması, makam tartışması, 
her türlü ikbal tartışması gereksizdir, aynı 
zamanda yaralayıcıdır. Şunu herkesin 
bilmesini isterim: 12 yıl boyunca, elde 
ettiğimiz başarıların ve zaferlerin altında 
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şu ilke yatıyor: biz siyaseti tavırsız den-
gecilikle yapmadık. Biz siyaseti, krizlerin 
üzerini örterek yapmadık. Millî ve ulusla-
rarası meselelerde, konjonktürün tarafını 
tutarak, tarafsız kalarak, susarak, gözle-
rimizi yumarak siyaset yapmadık. Plan 
yaparken, proje yaparken, öncelikle vicda-
nımızın sesine itibar ettik, gönlümüzden 
geçene baktık, kararlarımızı, hak terazi-
sinde tartarak aldık. Siyasetine, vicdanını 
değil dengeleri hakim kılmak, bizim dava 
şuurumuzda hiç bir zaman olmadı ve 
olmayacak. Defalarca ifade ettiğim, hepi-
nizin de çok çok iyi bildiği bir kaç ilkeyi 
burada bir kez daha hatırlatmak isterim… 
Biz, her işine “Bismillah” diyerek başlayan 
bir kadroyuz. Her işin sonunda “Elham-
dülillah” diyen bir kadroyuz. Biz, kaderin 
üzerinde bir kader, tuzakların üzerinde 
bir tuzak olduğuna inanan, çizgisini böyle 
çizen, yolunda böyle yürüyen bir kadro-
yuz. Her zaman, “Niyet hayr, akıbet hayr” 
dedik. Her zaman, “Mevla görelim neyler, 
neylerse güzel eyler” dedik… İşte bu şuur-
la, bu anlayışla, “mendilin içindeki sütü 
damlatmadan” yürümeye devam edece-
ğiz. Birbirimize Hakk’ı ve sabrı tavsiye 
ederek ilerlemeye devam edeceğiz. Gerek-
siz, zamansız, kırıcı, tahrip edici münaka-
şalardan uzak duracağız. Hasımlarımızı 
sevindirmeyecek, 77 milyon milletimizi 
hüzünlendirmeyeceğiz. 

Arkadaşlar... 

Önümüz artık Ramazan… Cumhurbaş-
kanlığı gibi,  ülkemizi ve milletimizi 
yakından ilgilendiren önemli bir sürece 
girerken, aynı zamanda Ramazan’ın rah-

metiyle, bereketiyle, mağfiretiyle inşallah 
bir kez daha kucaklaşıyoruz. Ramazan, 
inşallah, hem milletimiz, hem İslam coğ-
rafyası, hem de insanlık için bir kez daha 
tefekkürün, tezekkürün vesilesi olacak. 
Şu an oluk oluk kan akan İslam coğraf-
yasının, Ramazan-ı Şerif hürmetine kanı, 
gözyaşını, acıyı dindireceğini umut edi-
yor, bunun için dua ediyoruz. Ramazan’ın 
en çok da kardeşine silah doğrultanların 
vicdanında dirilişe vesile olmasını te-
menni ediyoruz. Ülkemizde de Ramazan 
inşallah bir kez daha kardeşliğimizi büyü-
tecek, birliğimizi, dayanışmamızı güçlen-
direcek. Bu Ramazan da inşallah gıybetin, 
kötü sözün, hırsın gömüldüğü; ikbal 
tartışmalarının asla yapılmayacağı bir 
Ramazan olacak. Teşkilatımızın, özellikle 
de İstanbul İl Teşkilatımızın, Ramazan-ı 
Şerif ’i her sene olduğu gibi bu sene de 
samimi bir gayret içinde, dolu dolu idrak 
etmesini arzuluyor, sizlerden bunu rica 
ediyorum. Aynı zamanda, milletimizin 
geleceğini şekillendirecek Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri için, bir kez daha gayret 
göstereceğinize, bir kez daha Türkiye’ye 
örnek bir teşkilat olacağınıza gönülden 
inanıyorum. Ramazan-ı Şerif şimdiden 
hayırlı mübarek olsun. Allah yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin. AK Parti İstanbul İl 
Danışma Meclisi Toplantısı da hayırlara 
vesile olsun diyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Haziran 2014

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

Haftalık Grup Toplantımızın başlangı-
cında sizleri en kalbî duygularımla se-
lamlıyor; grup toplantımızın ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Grup toplan-
tımıza katılan tüm misafirlerimize de hoş 
geldiniz diyor, heyecanlarından, coşkula-

rından, ahde vefalarından dolayı her bi-
rine tek tek şükranlarımı ifade ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Konuşmamın hemen başında, sizlere, 
Avusturya ve Fransa’daki vatandaşla-
rımızın, orada yaşayan, orada çalışan, 
orada hayat kurmuş kardeşlerimizin 
samimi selamlarını iletmek istiyorum. 
Perşembe günü, beraberimizdeki heyetle, 
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Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya gittik 
ve hemen, ayağımızın tozuyla, Avus-
turya’daki kardeşlerimizle kucaklaştık. 
Avrupalı Türk Demokrat Birliği’nin, 
10’uncu Kuruluş Yıldönümü etkinlik-
leri kapsamında düzenlediği toplantı, 
Viyana’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 
bir salonda yapıldı. UETD’nin daha büyük 
bir salon talebi vardı ancak, çeşitli baha-
nelerle bu karşılanmadı. Salon küçük de 
olsa, Avusturya’daki vatandaşlarımız akın 
akın toplantının yapılacağı yere geldiler. 
Salon içinde, çok büyük bir coşkuyla top-
lantımızı yaptık, ardından da, saatlerce, 
sabırla bekleyen dışarıdaki kardeşlerimiz-
le bir araya geldik. Gerçekten, Türkiye’yi 
aratmayan, Türkiye’deki mitingleri arat-
mayan; heyecanın, coşkunun, muhabbe-
tin zirve yaptığı anları, Avusturya’daki 
kardeşlerimiz hem kendileri yaşadılar, 
hem bizlere yaşattılar. Ertesi gün, yani 
Cuma günü, kaldığımız otelde Avusturya 
Dışişleri Bakanı’nı kabul ettik, kendisiyle 
bir görüşme yaptık. Ardından, Fransa’nın 
Başkenti Paris’e geçtik. Paris’te, Fransa 
Cumhurbaşkanı Fransuva Holland’la 
baş başa görüşmemiz oldu, sonrasında 
heyetler arası toplantıyı gerçekleştirdik. 
Cumartesi günü, Fransa’nın, aynı zaman-
da Türkiye’de de yatırımları olan önemli 
firmalarının yöneticileriyle kahvaltıda bir 
araya geldik; Türkiye ekonomisindeki son 
gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Pa-
ris’teki resmî temasların ardından Liyon 
kentine geçtik; öncelikle Bölge Valisi ve 
Belediye Başkanıyla görüşmeler yaptık. 
Liyon’da da, yine UETD’nin düzenlediği 
vatandaş buluşmasına katıldık. Fransa’nın 
çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 20 bin 

vatandaşımızla orada buluştuk; baştan 
sona dinmeyen bir heyecanla hasret gider-
dik. Biliyorsunuz, UETD 10’uncu Kuruluş 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 3 
vatandaş buluşması gerçekleşti. İlkini 24 
Mayıs tarihinde Almanya Köln’de yaptık; 
İkincisi Viyana, Üçüncüsü Liyon oldu. 
Orada yaşayan vatandaşlarımızın mo-
rallerinin her açıdan son derece yüksek 
olduğunu bizzat müşahede ettik. Allah’a 
hamdolsun, dışarıdaki gurbetçilerimiz, 
geçmişte olduğu gibi, Türkiye adına kay-
gılanmıyor, Türkiye’deki gelişmelerden 
dolayı hüzünlenmiyorlar. Tam tersine, bü-
yüyen güçlenen, dünyada itibarı artan bir 
Türkiye’nin, yurtdışındaki kardeşlerimize 
de bire bir yansıdığını görüyoruz. Tabii, 
oradaki vatandaşlarımızın sorunlarını 
çözmek, haklarını genişletmek manasın-
da da çok önemli adımlarımız, girişimleri-
miz oldu. En son, Mavi Kart uygulamasıy-
la, vatandaşlık sorunlarına çözüm ürettik. 
Askerlikle ilgili konularda kolaylıklar 
sağladık. Uzun bir mücadelenin ardından 
getirdiğimiz bulundukları ülkede oy ver-
me hakkı, oradaki vatandaşlarımızın Tür-
kiye ile irtibatlarını daha da güçlendirdi. 
İnşallah, yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
ilk kez olarak bu şekilde, Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar. 
Bundan sonra da, tüm Genel Seçim ve 
Halkoylamalarında, yurtdışındaki vatan-
daşlarımız, Türkiye’ye gelmelerine gerek 
kalmaksızın, bulundukları ülkelerde 
demokratik tercihlerini yapacaklar. Cum-
hurbaşkanlığı seçimi için, yurtdışında oy 
kullanma tarihleri buradakinden farklı 
olacak. Yurtdışında, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ilk turu 31 Temmuz-3 Ağus-
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tos tarihleri arasında yapılacak. Seçimler 
ikinci tura kalırsa, bu da, yurtdışında 
17-20 Ağustos tarihleri arasında olacak. 
Büyükelçiliklerimiz, oy kullanma işlemle-
rinin alt yapısını oluşturmak, seçimlerin 
sağlıklı şekilde yapılmasını ve katılımın 
yüksek olmasını sağlamak için çalışmala-
rını sürdürüyorlar. Bu önemli demokratik 
hakkın da bir kez daha yurtdışındaki kar-
deşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Cumartesi akşamı Fransa’dan döndük; 
Pazar günü hiç ara vermeden çalışmaları-
mıza devam ettik. Pazar günü, ilk olarak, 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Danışma 
Meclisi Toplantısı’na katıldık; İstanbul 
Teşkilatımızla son derece verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik. Ardından, Millî 
İrade Platformu’nun düzenlediği STK’lar 
buluşmasına iştirak ettik. 160’tan fazla 
sivil toplum örgütü, dernek ve vakfın 
yöneticileriyle, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi 1453 Topkapı Sosyal Tesisleri’nde 
4 saatten fazla süren bir buluşma gerçek-
leştirdik. Böyle bir buluşmayı, 25 Ocak 
tarihinde yapmış ve gerçekten ziyadesiyle 
istifade etmiştik. Bu ikinci buluşmada da, 
20 kuruluşumuzun yöneticileri söz aldı-
lar, fikirlerini ifade ettiler, biz de bunlarla 
ilgili değerlendirmelerimizi kendileriyle 
paylaştık. Tabii burada, o buluşmadaki 
hissiyatı da sizlerle paylaşmak isterim… 

Değerli arkadaşlar… 

Hazreti Peygamber, “Ümmetimin ihtilafı 
rahmettir” buyurmuşlardı… Elbette, ih-

tilaftan kasıt, fitne değildi, nifak değildi, 
hele hele, bugün coğrafyamızda yaşan-
dığı türden çatışma hiç değildi. İstika-
met belliyken, menzil belliyken, meşru, 
gayrimeşru, helal ve haram çizgileri bel-
liyken; bu daire içinde kalmak suretiyle 
farklı yolların izlenmesi hayırlı bir ihtilaf 
olarak, Hazreti Peygamber tarafından 
rahmet olarak tarif edilmişti. Her insan, 
nevi şahsına münhasırdır… Fikirler farklı 
olabilir, beceriler, birikimler farklı olabi-
lir, mezhepler, meşrepler, tutulan yol ve 
yöntemler farklı olabilir. Bu farklılıklar, 
bir çatışmanın, ayrışmanın değil; tam 
tersine, renkliliğin, yani zenginliğin belir-
tisidir. Biz, AK Parti olarak, Türkiye’deki 
ve coğrafyamızdaki tüm inançlara, mez-
heplere, meşreplere, etnik kökenlere, kül-
türlere karşı hep eşit mesafede durduk. 
Her zaman kucaklayıcı olduk. Her zaman 
yapıcı davrandık. Hiçbir ferdi, hiçbir gru-
bu “bize oy verenler ve vermeyenler” diye 
asla ayırmadık. Yatırım yaparken, hizmet 
üretirken, insanımızın yaşadığı yere eser 
götürürken, asla ve asla seçim sonuçla-
rını önümüze almadık, kimin nereye oy 
verdiğini asla ve asla bir kriter olarak kul-
lanmadık. Bizim kriterlerimiz bellidir… 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı 
olmak, bizim için en önemli kriterdir. Bu-
nun dışındaki her özellik, yani mezhep, 
meşrep, tutulan yol, yaşam tarzları, bizim 
için birer zenginlik alametidir. 77 milyo-
na bu nazarla baktığımız gibi, Türkiye’de-
ki dini yapılanmalara, cemaatlere, vakıf 
ve derneklere de aynen bu nazarla baktık. 
Bize oy versinler ya da vermesinler; bi-
zim yöntemlerimizi tasvip etsinler ya da 
etmesinler; biz, hepsinin özgürce faaliyet 
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gösterecekleri, özgürce fikirlerini ifade 
edebilecekleri bir zemini inşa etmenin 
mücadelesi içinde olduk. On yıllar boyun-
ca, örgütlenmenin, örgütlerin, özellikle de 
dernek ve vakıf ların üzerinde çok ciddi 
baskılar oldu, çok ciddi zulümler yapıldı. 
Türkiye’de, farklı olan, farklı düşünen, 
makbul vatandaş kalıbına girmeyen her-
kes ve her grup, on yıllar boyunca ötelen-
di. Kurban derilerini kimlerin toplayacağı 
dahi, bu ülkede bir dönem çok büyük 
tartışmalara, çok büyük zulümlere sahne 
oldu. Bu tartışmaların, bu zulümlerin, 
engellemelerin hemen hepsine son ver-
dik. Hristiyan, Musevi, Müslüman… Tüm 
inanç sahiplerinin, inançlarının gereğini 
yerine getirmesinin önündeki engelleri 
tek tek kaldırdık ve kaldırıyoruz. Bundan 
dolayı da Türkiye zayıflamadı. Birilerinin 
on yıllar boyunca toplumu korkuttuğu 
gibi, Türkiye bölünmedi, parçalanmadı. 
Azınlık vakıf larıyla, azınlık ibadethane-
leriyle ilgili adım attığımızda, muhalefet 
partileri bunun Türkiye’nin sonu olacağı-
nı söylüyorlardı. Ne oldu? Aradan yıllar 
geçti… Var mı bir sorun? Başörtüsünü 
yasaklayanlar, on yıllar boyunca, başörtü-
sünün Türkiye’yi böleceğini, parçalayaca-
ğını iddia ediyorlardı. Ne oldu? Türkiye 
bölündü mü? Parçalandı mı? Kurban de-
rilerini sadece şu kurum toplar dediler… 
İşte serbest bıraktık. Ne oldu? Hangi so-
run çıktı? Dillerle, kültürlerle, inançlarla 
ilgili yaptığımız her reformun öncesinde, 
başta CHP ve MHP olmak üzere muhale-
fet son derece karamsar, son derece karan-
lık tablolar çizdiler. Şu dilde televizyon 
açarsanız ülke bölünür. Üniversitede bö-
lüm açarsanız millet bölünür. Klavyelere 

özgürlük getirirseniz Türkiye parçalanır. 
Peki ne oldu? Hiçbir dedikleri çıkmadı. 
Korkuttukları gibi de olmadı, korkulan da 
olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? CHP ve 
MHP’nin, onların egemen zihniyetlerinin, 
bizden önceki on yıllar boyunca bu mille-
te gereksiz yere zulmettikleri ortaya çıktı. 
Korkuları kendileri ürettiler; ürettikleri 
korkularla milleti tehdit ettiler ve millete 
istedikleri gibi istikamet çizmeye çalıştı-
lar. Aslında, şu anda, CHP’nin de MHP’nin 
de, bu kadar hırçınlaşmasının altında işte 
bu yatıyor. CHP, on yıllar boyunca, bölün-
me, parçalanma korkusuyla işi idare etti; 
şimdi bu korku ortadan kalktıkça, varlık 
zeminini kaybediyor. MHP, on yıllar bo-
yunca, terör korkusuyla, şehitleri istismar 
ederek işi idare etti; şimdi bu korku, bu 
kaygı ortadan kalkınca, o da varlık zemi-
nini kaybediyor. Aynısını HDP de yaptı… 
Silahlarla korkutarak siyaset yaptı; o da si-
lahların sustuğu bir ortamda, demokratik 
bir zeminde siyaset yapamıyor olmanın 
hırçınlığını taşıyor. Ellerindeki gulyaba-
niler birer birer gittiği için, artık kendileri 
gulyabani olmaya başladılar. Ne yapar-
larsa yapsınlar… Biz bu ülkeyi, bu milleti 
korkutmak için kullanılan tüm vasıtaları 
inşallah tek tek ortadan kaldırmaya de-
vam edeceğiz. Herkesin özgürce yaşadığı, 
herkesin inancının gereğini özgürce ye-
rine getirdiği, yaşam tarzlarını özgürce 
muhafaza ettiği Yeni Türkiye’nin inşasını 
kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

İşte, Pazar günü, 160’tan fazla STK, der-
nek ve vakfın yöneticileriyle yaptığımız 



Recep Tayyip ERDOĞAN

242

toplantıda, bir kez daha bu hissiyatı, bu 
özgürlük ortamını, oluşan memnuniyeti 
müşahede ettik. Tabii burada bir parantez 
açmak durumundayım… 

Değerli arkadaşlarım... 

AK Parti’nin 12 yılda tesis ettiği özgürlük, 
istikrar ve güven ortamını, Türkiye’nin 
büyümesi ve güçlenmesi, Hakk’ın ve 
hayrın çoğalması için kullanmak yerine; 
kendi hırsı ve ikbali için kullananlar da 
oldu. Görünürde öğrenci yetiştiriyor, 
yoksul öğrencilerin elinden tutuyorlardı. 
Görünürde, okul açıyor, yurt açıyor, yar-
dımlaşma faaliyetlerinde bulunuyorlardı. 
Ama, öyle bir noktaya gelindi ki, zahir 
ile bâtının aynı olmadığını, hem bizler 
gördük, hem de aziz milletimiz gördü. 
Milletimizin değerlerinin, milletimizin 
şefkatinin, merhametinin, yardım etme 
hissiyatının, görünenden çok farklı amaç 
ve hedefler için kullanıldığı acı bir şekil-
de ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıl boyunca, 
cemaat maskesi altında, ince ince, son 
derece sinsi bir şekilde, bir ihanet şebe-
kesinin inşa edildiğini gördük. Bu şebeke 
öyle bir noktaya geldi ki, “Benden olmaya-
nın faaliyet hakkı, söz hakkı, hatta yaşam 
hakkı dahi yoktur” demeye başladı. Hiçbir 
alanda başkalarının varlığına tahammül 
edemez hâle geldiler. Doymak bilmeyen 
bir iştahla, tatmin edilemez bir hırsla, 
kendileri dışındaki her grubu, her kesimi, 
kendileri gibi düşünmeyen herkesi, son 
derece iğrenç metotlarla saf dışı bırak-
maya başladılar. Kendilerine rakip olan 
herkesi, hatta bizzat yanlarındaki arka-
daşlarını, telefonlarını dinleyerek, yatak 

odalarını gözetleyerek, şantaj yaparak, 
iftira atarak saf dışı bırakma gayretine gir-
diler. Nerede varlarsa, nerede varlık gös-
teriyorlarsa, orada kendilerinden başka 
hiç kimseye tahammül edemediler. Öyle 
bir noktaya, öyle bir azgınlık seviyesine 
ulaştılar ki, Türkiye’yi topyekûn kontrol 
altında tutmak, Türkiye’nin istikametini 
tek başlarına belirlemek gibi bir şehvete 
kapıldılar. İşte orada da en büyük hatayı 
yaptılar. Orada maskeleri düştü, orada 
gerçek yüzleri ortaya çıktı. Dertlerinin ta-
lebe yetiştirmek, yoksulların elinden tut-
mak, yardımlaşmak olmadığı; dertlerinin 
iktidar olduğu, güç olduğu, hırs ve ikbal 
olduğu, işte orada ortaya çıktı. Başta Yargı 
ve Emniyet içine yerleştirdikleri maşaları 
aracılığıyla, kendi faaliyet alanları dışın-
da hatta meşruluk çerçevesinin, helal 
dairesinin dışında teşebbüslere giriştiler. 
Bize farklı göründüler, ama gizliden giz-
liye başka işlerin içine girdiler. Bunların 
bizim dönemimizde büyüdükleri, geliş-
tikleri, güç kazandıkları iddiası tamamen 
asılsız bir iddiadır. 12 Eylül darbesine 
bakın, bunların oradan güç devşirdikleri-
ni görürsünüz. 28 Şubat darbesine bakın, 
bunların oradan güç devşirdiklerini gö-
rürsünüz. Sadece Türkiye’deki darbeciler-
den değil, uluslararası belli çevrelerden, 
özellikle de istihbarat örgütlerinden bun-
ların güç devşirdiklerini görürsünüz. Altı-
nı çizerek ifade ediyorum: Her işlerinde, 
tedbir adı altında, işte o 40 yıllık gizlenme 
taktiklerini kullandılar ve 40 yıl boyunca 
da, farklı çevreler tarafından gizlice bes-
lendiler. Bu şebekenin, yargı ve emniyet 
içindeki maşalar eliyle, nasıl hukuk ci-
nayetleri işlediklerini geçmişte fark ede-
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bilmek kolay değildi. Evet… Mağdurlar, 
maruz kaldıkları zulmü biliyorlardı, ama 
ateş düştüğü yeri yakıyor, bizim de mil-
letin de gerçeklerden haberdar olmamız 
çok ustaca engelleniyordu. İşte “böcek” 
soruşturması… Neden 2 yıl beklediniz 
diye soruyorlar… Biz 2 yıl beklemedik; 
ama onlar, maşaları yoluyla, 2 yıldır bu 
soruşturmanın üzerini örtüyor, bugün de 
hâlâ üzerini örtmenin hayasızca, ahlaksız-
ca mücadelesini veriyorlar. Sırf kendileri 
gibi düşünmüyor diye, sırf onları deşifre 
ediyor diye, masum insanları dahi nasıl 
zindana attıkları bugünlerde tek tek orta-
ya çıkıyor. Darbeyle, darbe girişimleriyle 
mücadele ediliyor görüntüsü altında, ger-
çek zanlıların yanında masum insanların 
da nasıl mahkûm edildiği bugün tek tek 
ortaya çıkıyor. Pazar günü İstanbul’da 
da söyledim: 2010 yılında, halkın oyuyla 
yaptığımız Anayasa değişikliği, bugün geç 
de olsa, hatadan dönüşün vasıtası olmuş-
tur. O Anayasa değişikliği olmasa, şu anda 
dışarı çıkanlar hâlen içeride olacaklardı. 
O Anayasa değişikliği olmasa, 12 Eylül’ün 
sorumluları, toplum vicdanından öte, yar-
gıda da mahkûm olmayacaklardı. Hatta, 
Anayasa Mahkemesi, o Anayasa değişik-
liğinde, yargıyla ilgili, HSYK seçimleriyle 
ilgili değişikliği yapmasa, inanın, yargı 
bugün bu kadar tartışılıyor da olma-
yacaktı. 2010 yılına kadar, ne yazık ki, 
CHP zihniyeti, iktidarda olsa da, olmasa 
da yargıda egemenliğini sürdürüyordu. 
2010 yılından sonra da, CHP’nin yol ar-
kadaşı olan Pensilvanya şebekesi, yargıda 
egemenliği ele geçirmeye çalıştı. Ama biz 
buna izin vermedik ve vermeyeceğiz. Yar-
gı, ne CHP’nin ne CHP’nin yol arkadaşı 

Pensilvanya’nın egemenliğine asla teslim 
olmayacak, asla teslim edilmeyecek. Yargı 
birilerinin arka bahçesi değil, söz verdiği-
miz gibi, milletin yargısı olacak. İnanın, 
ortaya daha çok fazla bilgi çıkacak, belge 
çıkacak. Yargı içinde, Emniyet içinde nasıl 
ahlak dışı, insaf dışı, vicdan dışı komp-
lolara giriştikleri tek tek ortaya çıkacak. 
Hem yargı hem emniyet içinde, kendileri 
gibi olmayanları nasıl sindirdikleri ortaya 
çıkacak. Bakın daha önce de söyledim… 
Polis fezlekesine şüpheli diye isim koya-
caklar, neye bakıyorlar biliyor musunuz? 
Şüphelinin çocuğu hangi okulda okuyor, 
şüpheli malum gazeteye abone mi, değil 
mi? Bunlara bakıyor ve buna göre şahıs-
ları şüpheli ya da masum ilan ediyorlar. 
Biz bu ülkede böyle bir zulme tahammül 
göstermeyiz. Özellikle yargı, kendi içine 
sirayet etmiş bu urun temizlenmesi için, 
bugünkünden çok daha fazla cesur olmak 
zorundadır. Bakın, savcılarla ilgili öyle 
iddialar ortaya çıkıyor ki; işadamlarıyla 
görüşmeler, tatiller, hediyeleşmeler… 
HSYK da, ortada bu kadar vahim iddialar 
varken, deliller varken, hatta şüphe var-
ken, maalesef bunu izlemekle yetiniyor.

Arkadaşlar… 

Bir ülkenin Başbakanının ofisine dinleme 
cihazı konulması, sadece o Başbakan’ın 
şahsına değil, o ülkenin tamamına yapıl-
mış çok büyük bir ihanettir. Bu ülkede, 
polis üniforması içinde birileri çıkıp da, 
Başbakan’ın ofisine dinleme cihazı ko-
yuyorsa, yarın gidip, hakimin, savcının 
yatak odasına kamera koymaktan da 
çekinmez. Çekinmediler de… Bunu da 
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yaptılar… Pensilvanya çetesi hakkında 
yazı yazdı diye, her gün gazeteciler savcı-
ya ifade veriyorlar. Pensilvanya şebekesi 
hakkında kitap yazma hazırlığı yaptı diye, 
bakın kitap yazdı diye değil, hazırlığını 
yaptı diye insanlar mahkûm ediliyor. 
Ama, Başbakan’ın ofisine dinleme cihazı 
koyan zanlılar; Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
en mahrem toplantının dinlenmesinden 
haberi olanlar, ellerini kollarını sallayarak 
dolaşıyorlar. Biz bu ifadelerimizle yargıya 
müdahale etmiyoruz; tam tersine yargıya 
görevini hatırlatıyor, yargıya çok ciddi bir 
sorunun varlığını gösteriyoruz. Eğer 17 
Aralık’ta, 25 Aralık’ta biz dik durmasay-
dık, kusura bakmayın, ortada yargı diye 
bir şey kalmayacaktı. Selam Örgütü diye 
bir örgüt uydurdular, inanın, kendileri 
gibi düşünmeyen herkesi şu anda topla-
mış olacaklardı. Şahsımı örgüt lideri yapa-
rak, hazırladıkları fezlekeyle, sizler bata 
olmak üzere, kendilerine tabi olmayan 
kim varsa alıp götüreceklerdi. Şimdi CHP, 
MHP, bu Pensilvanya çetesinin arkasında 
duruyorlar. CHP ile işlerini görecekler, 
MHP ile işlerini görecekler, son kullanma 
tarihleri geçince, onları da sırtlarından 
hançerleyecekler. Kim bunlara karşı dik 
duracak? Kılıçdaroğlu mu dik duracak? 
Devlet Bahçeli mi dik duracak? CHP’nin 
eski Genel Başkanı’na kurdukları tuzağın 
aynısını şimdiki Genel Müdür’e kurmaya-
caklar mı? MHP’li vekillere kurdukları tu-
zağın aynısını, Devlet Bahçeli’ye kurmaya-
caklar mı? Yıllarca, CHP Genel Merkezi’ni, 
vekilleri, MHP il başkanlıklarını, MHP 
vekillerini dinlemişler, izlemişler. Bu Pen-
silvanya çetesi var olduğu müddetçe, o 
kayıtları da muhafaza edecek. Çünkü gün 

gelecek, o kayıtlar devreye girecek. Gün 
gelecek, CHP’yi, MHP’yi yeniden dizayn 
etmek gerekecek, o kayıtlar ortaya çıka-
cak. Arkadaşlar biz, sadece kendimiz için 
değil, inanın, CHP için de, MHP için de, si-
yasetin geleceği için de dik durduk ve dik 
duracağız. Nefes alıp verdiğimiz müddet-
çe, bu çetenin siyaseti; yargıyı, yasamayı, 
Hükümeti dizayn etmesine asla müsaade 
etmeyeceğiz. CHP ve MHP bu çeteyi koru-
sa da, bu çeteyle yol arkadaşlığı yapsa da, 
biz bu çetenin inlerine gireceğiz ve zaten 
giriyoruz. 12 yıl boyunca, hangi çeteyle 
mücadele ettiysek, arkasında CHP vardı, 
MHP vardı. Bugün de bu ihanet şebekesi-
ne CHP ve MHP sahip çıkıyor. Ülke adına, 
millet adına, istikbalimiz ve istiklalimiz 
adına, bu çeteyle de mücadeleyi sürdüre-
cek; bu ülkede 77 milyonun huzur içinde 
yaşadığı bir demokratik zemini, bir hukuk 
zeminini inşa edeceğiz. Bakın burada bir 
noktayı tekrar vurgulamak istiyorum… 
Afyonkarahisar’da, İstişare Toplantımızın 
kapanışında söyledim. Önceki gün İstan-
bul Teşkilatımıza da ifade ettim. Gün, 
tarafsız kalma günü değildir. Türkiye’nin 
istiklaline yönelik bir taarruz karşısında 
susan, tarafsız kalan, açık söylüyorum, bir 
fırsatçı olarak o taarruzun içindedir. Ben 
mücadele edeceğim, arkadaşlarım müca-
dele edecek, bütün teşkilatımız mücadele 
edecek; devlet, millet kendisini korumak 
için mücadele edecek; ama birileri kenar-
dan seyredecek.

Beyler... 

Tekrar söylüyorum, bu mesele Recep Tay-
yip Erdoğan’ın meselesi değil; bu mesele 
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devletin meselesi, milletin meselesi. San-
mayın ki bana saldırıyorlar… Sanmayın ki 
benim aileme, partimize, Hükümetimize 
saldırıyorlar. Sanmayın ki, kelle aldıkları 
zaman dönüp gidecekler. Bunlar, içeri-
deki maşaları, hainleri kullanan Türkiye 
düşmanlarıdır ve Türkiye’yi topyekûn 
esir almadıkça da asla durmazlar. Biz, bü-
tün teşkilatımızla, bütün kadrolarımızla, 
esareti değil, zilleti değil; insanca yaşa-
mayı tercih ettik, Büyük Türkiye dedik, 
Yeni Türkiye dedik, 2023 hedefleri dedik. 
Tarafsız kalıp, susup, muzaffer tarafın 
yanına sığıntı olacaklar bilsinler ki, alın-
larından zilletin ve esaretin izi ebediyen 
çıkmaz. Biz dengelere inanıp zilletle yaşa-
yan bir millet değiliz; biz, Allah’a inanan 
ve şerefiyle ölmeyi, zilletle yaşamaya ter-
cih eden bir milletiz. İstiklalimize yönelik 
saldırı karşısında susanlar ya da tarafsız 
gibi duranlar, inanın, başını kuma göm-
müş deve kuşundan farksızlar. Onlar, ken-
dilerinin görünmediğini zannediyorlar 
ama, millet de, bizler de, onları görüyor ve 
onların kim olduklarını bugün çok iyi an-
lıyoruz. Hukuk içinde, demokrasi içinde, 
bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. 
Yalnız kalsam, tek başıma kalsam da ben 
bu mücadeleden asla vazgeçmem; ama 
bu yolda yalnız olmadığımı da biliyorum. 
Her zaman söyledim, bugün de söylüyo-
rum: Bana böyle yürekli yol arkadaşları 
nasip ettiği için, Allah’a sonsuz kere ham-
dolsun, şükrolsun diyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sa-
dece 47 günlük bir süre kaldı. Adaylık 

başvurusu için de önümüzde 10 günlük 
bir süre var. Bu 10 gün içinde, inşallah 
artık son değerlendirmeleri, son istişare-
leri yapacak ve adayımızı açıklayacağız. 
Hemen ardından, daha yoğun şekilde yol-
lara revan olacak, milletimizden adayımız 
için yetki isteyeceğiz. Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesine karar veren, 
2007 yılında aziz milletimiz olmuştu. Bu 
değişikliğin ne manaya geldiğini milleti-
miz çok iyi biliyor; ama biz daha detaylı, 
daha anlaşılır biçimde, soru işaretlerini 
tamamen giderecek şekilde, bu seçimin 
önemini milletimizle paylaşacağız. Artık, 
seçilmiş hükümetin, yani millî iradenin 
karşısında, devlet iradesini temsil eden 
bir Cumhurbaşkanlığı makamı olma-
yacak. Bugüne kadar, Hükümet milleti, 
Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor 
gibi bir konumlama yapılmıştı. Devlet ile 
millet arasındaki bu mesafeyi de kaldırı-
yoruz. Seçilmiş Hükümetle, seçilmiş Cum-
hurbaşkanı birlikte ülkeyi idare edecek; 
bir nevi devletle millet artık tam manasıy-
la kucaklaşmış olacak. Dikkat ederseniz, 
CHP ve MHP, statüko partileri olarak, mil-
leti değil, devleti temsil edecek aday arayı-
şında oldular. Kendileri aday olamadılar. 
Çünkü, siyasetçi oldukları hâlde, siyasetin 
güç kazanmasını hiçbir zaman istemedi-
ler, bugün de istemiyorlar. Seçimle bile 
olsa, onlar, sadece devleti temsil edecek 
bir Cumhurbaşkanı peşindeler. Ama biz, 
halkın seçtiği ve halkı temsil edecek, yani, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyecek, 
devletle birlikte milleti temsil edecek bir 
Cumhurbaşkanlığı makamı özlüyor, adım 
adım buna yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından iş başına getirilmesi, 
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birilerinin savunduğu gibi bir karmaşaya 
değil, tam aksine uyuma, koordinasyona, 
istikrar ve güven içinde büyümeye zemin 
hazırlayacak. Arkadaşlar, şu hususun altı-
nı defalarca çizdim, burada bir kez daha 
vurguluyorum ve her fırsatta da vurgula-
yacağım: Adayımız her kim olursa olsun, 
AK Parti’nin istikametinde, heyecanında, 
gücünde ve iradesinde hiçbir değişiklik 
olmayacak. Bu konuda yapılan tartışma-
ları, açıkçası, hem gereksiz, hem de son 
derece art niyetli tartışmalar olarak görü-
rüm. Önemli olan, AK Parti’yi kimin yö-
nettiği değil; AK Parti’nin ne olduğudur. 
Önemli olan, şahıslar değil, isimler değil; 
muhtevadır. Allah’a çok şükür, muhtevası 
sağlam, mayası sağlam, ilkeleri, politika-
ları, dava şuuru sağlam bir partimiz var. 
AK Parti, şahıslara göre istikameti değişen 
değil, şahıslara istikamet belirleyen bir 
partidir. AK Parti, bu ülkenin, bu milletin 
partisi olmaya, Selçuklu’dan başlayan 
dava çınarını dimdik ayakta tutmaya, 
Türkiye’yi büyütmek için hizmet üret-
meye devam eden bir parti olacaktır. Bu 
süreçte birbirimize karşı kırıcı olmayaca-
ğız, rakiplerimizi sevindirmeyeceğiz. Bu 
dava milletin davasıdır; milletin davasına 
inşallah leke sürdürmeyeceğiz. Bırakın, 
küçük hesapların peşinden başkaları koş-
sun. Bırakın, küçük tuzakların peşinden 
muhalefet koşsun. Biz büyük bir davanın 
neferleriyiz, büyük bir dava çınarının 
kollarıyız ve büyük hedeflerin peşinden 
koşacağız. Küçük hesapların peşinden, 
küçük insanlar koşar. Biz büyük hedefle-
rin insanıyız ve inşallah öyle kalacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun 
bir gündemle çalışmaya devam edecek. 
Aciliyet arz eden tasarı ve teklif leri ta-
mamlamadan, Meclis tatile girmeyecek. 
Tahminen 3 hafta içinde çalışmaları ta-
mamlayacak, ardından Meclis’e tatil arası 
verecek ve biz meydanlara koşacağız. Bu 
arada, Pazar günü, Türkiye genelinde çok 
önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Pa-
zar günü saat 14’te, Türkiye genelindeki 
sandık yönetim kurullarımız bir araya 
geldiler. Eksiklerimiz tespit edildi, yarın 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda 
bu eksiklerin değerlendirmesini yapaca-
ğız. Şu anda Türkiye genelinde, 9 kişilik 
sandık yönetim kurullarının teşekkülün-
de yüzde 83 oranına ulaşmış durumdayız. 
Bu, kuşkusuz bir rekor ama, biz yine de 
yeterli bulmuyoruz. Yüzde 100 oranına 
ulaşmak, yani her sandığa 9 kişilik bir 
yönetim kurulu teşkil etmek için yoğun 
şekilde çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Cumartesi günü inşallah, Ramazan-ı 
Şerif ’e ulaşıyoruz. Bir kez daha, zor bir 
zamanda, ama umutlarımızı muhafaza 
ederek Ramazan-ı Şerif ’i karşılıyoruz. 
Irak ve Suriye’de çatışmalar devam eder-
ken, yoksulluk ve diğer tehditler, İslam 
coğrafyasının kalbini kanatmaya devam 
ediyor. Ramazan ayının, bütün coğrafya-
mızda huzura, sükuna, barışa vesile ola-
cağını umuyoruz. Ramazan’da oluşmasını 
temenni ettiğimiz bu huzur ve barış ikli-
minin, Ramazan’dan sonrası için de kalıcı 
olmasını diliyor, bunun için dua ediyoruz. 
Açıkçası, çok daha fazla dua etmemiz, elle-
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rimizi semaya daha sık açmamız gereken 
bir Ramazan idrak edeceğiz. İslam coğraf-
yası için, Müslümanlar için, dünyadaki 
tüm yoksullar, mazlumlar, mağdurlar için 
samimi bir kalple dualar edeceğiz. Dua-
ların yanında, kendi açlığımızdan ibret 
alarak, inşallah, açların ve muhtaçların da 
yanında olacağız. En önce aile yakınları, 
en önce mahallemizdeki, semtimizdeki 
komşularımızı gözeteceğiz; ama uzakları 
da unutmayacağız. Özellikle, Suriye’den 
gelen, ülkemizde misafir olarak bulunan 
kardeşlerimizi, sizlerin ve milletimizin 
hatırlamanızı rica ediyorum. Her iftar 
sofrasında, açlığınıza, susuzluğunuza son 
verirken, sofrasında ekmek bulunmayan 
kardeşlerinizi unutmayacağınızı biliyo-
rum. Ramazan, bize bizi hatırlatacak, 
inşallah bize kardeşliğimizi hatırlatacak. 
Ramazan-ı Şerif ’in hayırlara vesile olma-
sını niyaz ediyorum. Haftaya yeniden gö-
rüşmek üzere hepinize başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Genişletilmiş Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 25 Haziran 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle se-
lamlıyor; Haziran ayı Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızın ülkemiz, mille-
timiz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Konuşmamın hemen başında, 2 gün 

sonra inşallah hep birlikte erişeceğimiz 
Ramazan-ı Şerif ’in, sizler için, aileleriniz, 
sevdikleriniz için, tüm milletimiz, İslam 
Dünyası ve insanlık için hayırlar getirme-
sini diliyorum.

Arkadaşlar... 

Gerçekten çok farklı bir Ramazan ayına 
giriyoruz. Açıkçası, yaklaşık 100 yıldır, 
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içinde bulunduğumuz coğrafyada he-
men her Ramazan buruk geçti. Hemen 
her Ramazan’a komşu ülkelerden, bölge 
ülkelerden gelen acı haberlerle girdik. 
Filistin’de, hemen her Ramazan buruk 
yaşandı. Mısır, on yıllar boyunca baskı ve 
zulümle yönetildi, her Ramazan buruk 
geçti; tam Mısır’a özgürlük geldi derken, 
bir kez daha baskı ve zulüm dönemi baş-
ladı. Suriye aynı şekilde… On yıllarca, Ra-
mazan, dikta rejiminin gölgesinde buruk 
geçti; son 4 yıldır buna bir de kan eklendi, 
kitlesel katliamlar eklendi. Irak derseniz 
aynı şekilde… Önce dikta rejimi, ardın-
dan işgal, ardından iç çatışmalar, yani 
her Ramazan hüzünlü idrak edildi. Af-
ganistan aynı şekilde onlarca Ramazan’ı 
acıyla idrak etti. Ancak, 2014 yılı, Hicri 
1435 yılı Ramazan ayı, belki de son 100 
yılın en buruk, en hüzünlü Ramazan ayı 
olarak yaşanacak. Myanmar’dan başlaya-
rak, Afrika’nın batısına kadar, hemen her 
ülkenin, ya iç çatışmalarla, ya baskı ve zu-
lümle, ya da yoksullukla idrak edeceği bir 
Ramazan’a yaklaşıyoruz. Şüphesiz, Rab-
bim sonsuz bir kudret sahibidir. Rabbim 
isterse, dilerse, kul da gerçekten samimi 
olarak bunu isterse, şerler hayırlara tahvil 
edilir; acılar, hüzünler huzura, sükuna 
dönüşebilir. İşte onun için çok dua edece-
ğiz. Bütün mazlum, mağdur, yoksul kar-
deşlerimiz için bu Ramazan’da inşallah 
çokça dua edeceğiz. Dua ile kalmayacak, 
coğrafyamızın içinde bulunduğu duru-
mu, her zamankinden daha fazla tefekkür 
edeceğiz. Neden böyle olduğunu, bu güzel 
coğrafyanın nasıl bu hâllere geldiğini 
etraf lıca sorgulayacak; hem kendimizi 
hesaba çekecek, hem de kardeşlerimizin 

kendilerini hesaba çekmeleri için gayret 
göstereceğiz. 

Arkadaşlar... 

Önceki hafta partimizin grup toplantısın-
da da ifade ettim… 1071’den beri bu coğ-
rafyadayız… Türkiye olarak, her zaman, 
kardeş kavgalarının karşısında olduk. 
Mezhep çatışmalarına asla prim verme-
dik. Her zaman birleştirici, bütünleştirici, 
yapıcı bir vazife üstlendik. Coğrafya-
mızdaki her ülkeye, her halka karşı eşit 
mesafede durduk; herkesle barış içinde 
yaşamanın mücadelesini verdik. Şu anda, 
Ortadoğu’da devam eden bütün anlaş-
mazlıklarda; Kuzey Afrika’da devam eden 
bütün gerilimlerde, biz sadece Hakk’ın 
tarafındayız, sadece haklının, sadece 
mazlumun, sadece barışın tarafındayız. 
Allah’ın izniyle, hiç kimse bizi, bu kardeş 
kavgalarının içine çekemez ve çekemeye-
cek. 77 milyonun, tüm vatandaşlarımızın, 
kardeşlerimizin ve dostlarımızın şunu 
bilmesini isterim… Biz, farklı bir ülkeyiz… 
Bu coğrafyada, dikkatinizi çekiyorum, en 
köklü devlet geleneğine sahip olan, bu 
noktada en büyük tecrübeye sahip olan 
bir ülkeyiz. Yüzyıllar boyunca, idaremiz 
altında olan topraklarda, barışı, kardeş-
liği, dayanışmayı hakim kıldık; huzur ve 
barışı tesis ettik; bu sayede de çok büyük 
bir medeniyeti inşa ettik. Ortadoğu’daki 
yangının, Ortadoğu’daki gerilimlerin, 
çatışmaların ülkemize sirayet etmesine 
biz asla izin vermeyiz. Bizim kendi gün-
demimiz var… Yanı başımızda devam 
eden çatışmalara rağmen, istikrarsızlığa 
rağmen, biz Türkiye’yi barış ve istikrar 
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içinde geleceğe taşıma mücadelemizi ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, Allah’ın 
izniyle, bugün olduğu gibi yarın da, böl-
gede örnek alınan, kendisine benzemeye 
çalışılan, gıptayla bakılan bir ülke olmaya 
devam edecek. Bir nokta yanlış anlaşıl-
masın… Kendi ülkemizi, kendi toprakla-
rımızı korumak adına, huzuru muhafaza 
etmek adına, bölgemizdeki ve dünyadaki 
gelişmelere bigane kalmayacak, özellikle 
de haksızlıklar karşısında susanlardan 
olmayacağız. Ortadoğu’da oluk oluk kan 
akarken, biz seyirci kalamayız. Filistin 
davasına bigâne kalamayız. Mısır ’da 
kardeşlerimiz katledilirken, Mısır’da in-
sanlık dramı yaşanırken görmezden gele-
meyiz. Suriye’de insanlık ölürken, hiçbir 
şey yokmuş gibi davranamayız. Irak’ta, 
kardeş kardeşi acımasızca, insafsızca öl-
dürürken, durup seyredemeyiz. Hele hele, 
bizim Suriye’de, Irak’ta, Türkmen kardeş-
lerimiz tehdit edilirken, “Bana ne” deyip, 
oralardaki tehdide sırtımızı dönemeyiz. 

Arkadaşlar... 

Türkiye, gerek Musul’da alıkonulan va-
tandaşlarımızla ilgili olarak, gerek Irak 
ve Suriye’deki Türkmen kardeşlerimizle 
ilgili olarak, ne yapılması gerekiyorsa, 
fazlasıyla yapıyor. İnanın, Cumhuriyet ta-
rihinde örneği görülmeyen biçimde, son 
derece yoğun, çok boyutlu ve son derece 
kararlı biçimde, yapılması gereken her 
şeyi yapıyoruz. Irak’ta, Türkmen kardeş-
lerimizin yoğun olarak bulunduğu böl-
gelerde, sivil halka bir an önce yardım eli 
uzatmak için ilgili kurumlarımızı hareke-
te geçirdik. Telafer’den Sincar bölgesine, 

Kerkük’ün güneyinden şehir merkezine 
sığınmak zorunda kalan kardeşlerimize, 
gereken malzeme derhâl bölgeye sevk 
edildi ,  dağıtımı yapıldı .  Musul ’dan 
Telkeyf ’e ve mücavir alanlara sığınan 
diğer Iraklı kardeşlerimize de benzer yar-
dımlarda bulunulması için planlamalar 
yapıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 
başlatılan insani yardımlar çerçevesinde; 
bugüne kadar toplam 40 bin 750 kişilik 
gıda kolisi, 10 bin battaniye, 12 bin 500 
kişilik çadır ile 218 bin kutu ilaç bölgeye 
ulaştırıldı. AFAD, TİKA ve Kızılay ekiple-
rimiz, şu anda insani yardım taleplerini 
tespit ediyor ve en hızlı şekilde oradaki 
Türkmen kardeşlerimize, sivil halka 
teslim ediyor. Musul’da alıkonulan va-
tandaşlarımız ve Türkmen kardeşlerimiz 
için, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve 
Irak makamlarıyla, Birleşmiş Milletler 
ve NATO gibi uluslararası kuruluşlarla, 
ABD, İngiltere, İran, Suudi Arabistan ve 
bölge ülkeleriyle yoğun irtibat hâlindeyiz. 
Her türlü seçeneğin üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz. Her türlü senaryoya karşı ha-
zırlıklı durumdayız. Ancak biz, en başta, 
gerek orada alıkonulan 80 vatandaşı-
mızın, gerek Türkmen kardeşlerimizin 
can güvenliğini tehdit edecek her türlü 
girişimden de hassasiyetle sakınıyoruz. 
Bakın hem CHP hem MHP şu anda bölge-
deki durumu, alıkonulan vatandaşlarımız 
ve Türkmen kardeşlerimiz aleyhine zor-
laştırmak için ellerinden geleni yapıyor-
lar. CHP de, MHP de, tarihleri boyunca 
hiçbir zaman bu milletin sorumluluğunu 
üzerlerinde taşıyamadılar, insanların can 
güvenliğini hiçbir zaman kendilerine 
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mesele edinmediler. Şu anda da, iç siyaset 
uğruna, hem alıkonulan vatandaşlarımızı 
hem de Türkmenleri zora sokacak son 
derece sorumsuz bir tavır içindeler. Gün-
lerdir, CHP ve MHP’nin Genel Başkanları, 
onların yandaş medyası, tekrar tekrar, 
ısrarla, bizim IŞİD’e karşı kışkırtıcı bir üs-
lupla konuşmamız için baskı yapıyorlar. 
Şimdi buradan 77 milyonun vicdanına 
sesleniyorum: CHP, MHP, onların yandaş 
medyası, acaba bize neden bu konuda ko-
nuşmamız için baskı yapıyorlar? Herkes 
elini vicdanına koysun ve düşünsün… 
Bizim 80 vatandaşımız bir örgütün elinde, 
alıkonulmuş hâldeler; bu CHP, MHP ve 
onların yandaş medyası, bizim bu örgütle 
ilgili kışkırtıcı açıklama yapmamızı, adeta 
yangının üzerine körükle gitmemizi bek-
liyorlar. 

Arkadaşlar... 

İşte bu kanlı siyasettir. Bu alçakça bir 
siyasettir. Musul’da, Allah korusun, 80 
vatandaşımızın başına bir şey gelsin de, 
Hükümeti eleştirelim diyecek kadar, akıl-
dan, izandan, vicdandan yoksun bir hâle 
geldiler. CHP de MHP de, inanın, son de-
rece çaresiz bir hâldeler. İkisinin de kafası 
çok karışık. Ne CHP’de ne MHP’de ilke 
kalmadı, sınır kalmadı, fikir hiç kalmadı. 
Devlet Bahçeli MHP’yi aldı, CHP’nin yede-
ği, Pensilvanya’nın oyuncağı, marjinal sol 
örgütlerin affedersiniz maymunu hâline 
getirdi. CHP’nin Genel Müdürü o koltuğa 
oturdu, Gazi Mustafa Kemal’in kurdu-
ğu parti diye övündükleri partiyi, 4 yıl 
içinde adeta paçavraya çevirdi. CHP’nin 
de MHP’nin de bu 2 Genel Başkandan 

önce, en azından bir kimliği vardı, en 
azından bir ağırlığı. Bu 2 Genel Başkanın 
yönetiminde, CHP de, MHP de, kimliksiz, 
ilkesiz, fırsatçı partilere dönüştü. Şu hâle 
bak… CHP Genel Müdürü dün çıkmış, 
Anayasa Mahkemesini övüyor… Niye? Bi-
reysel başvuru hakkıyla, bazı tutukluların 
serbest bırakılmasından dolayı Anayasa 
Mahkemesine teşekkür ediyor. Aynı şekil-
de MHP, milletvekilleri dışarı çıktı diye, 
12 Eylül darbecileri mahkûm edildi diye 
seviniyor. Daha sadece 4 yıl önce, 2010 
yılında, bu Bahçeli de, bu Kılıçdaroğlu da, 
Anayasa Mahkemesine bu yetkiyi tanıyan, 
12 Eylül’e yargı yolunu açan Anayasa de-
ğişikliğine “Hayır” diyorlardı. Gerçi, CHP 
Genel Müdürü oy vereceği sandığı bulup 
da “Hayır” diyemedi ama, günlerce halka 
“Hayır” deyin çağrısı yaptı. Şimdi, karşı 
çıktıkları Anayasa değişikliğinin olumlu 
neticelerini alıyorlar. Yüzleri olsa mahcup 
da olacaklar ama yüzleri yok. Balyoz da-
vasından, Ergenekon davasından dolayı, 
Pensilvanya’ya söylemediklerini bırakma-
dılar. Şimdi çıkmış, hem Pensilvanya’yı 
hem de Pensilvanya yargısının mağdur-
larını idare etmeye çalışıyorlar. Bir ipte 
bu kadar cambaz oynamaz… Bir yerde 
ayakları dolaşacak ve göreceksiniz, kafa 
üstü çakılacaklar. 30 Mart’ta zaten, hem 
CHP seçmeni hem MHP seçmeni, bu Ge-
nel Başkanlara “Git” dedi… Ama ikisinde 
de yüz yok. Milletin mesajını alacak idrak 
seviyesi yok. Bahçeli, her hafta grup kür-
süsüne çıkıyor, bir saat boyunca edebe, 
ahlaka sığmayacak hakaretler ediyor. Ya 
Bahçeli, geç bunları… Sen önce kendi ta-
banına başarısızlığın hesabını ver. Yılların 
MHP’sini aldın, CHP’nin oyuncağı hâline 
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getirdin. Yılların MHP’sini aldın, marji-
nal sol örgütlerin kuklası hâline getirdin. 
Yılların MHP’sini aldın, Pensilvanya şan-
taj çetesinin mahkûmu hâline getirdin. 
MHP’nin iradesini, siyasetini, ilkelerini 
aldın, götürdün, altın tepsi üzerinde 
şantaj çetelerine teslim ettin. Çıkmış bizi 
Pınarhisar’la, hapisle tehdit ediyor… Sen 
bizi, kendin gibi şantaja, tehdide boyun 
eğecek mi sandın? Biz bu yola millet 
için, ülke için, bayrak için ölmeye çıktık; 
değil hapis, senin ölüm tehditlerine bile 
boyun eğmeyiz, pabuç bırakmayız. Bakın 
2000 yılında, MHP Hükümetin ortağıydı, 
Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı’ydı. 
DSP ve ANAP, MHP’yi ortalarına aldılar, 
bir Cumhurbaşkanı adayını dayattılar, 
MHP’ye bu adayı seçtirdiler. Hatta, bir 
MHP milletvekili adaylığını açıkladı, di-
lekçesini yırttılar ve o milletvekilini Mec-
lis içinde dövdüler. MHP, o gün DSP ve 
ANAP’ın oyuncağıydı, şimdi de CHP’nin 
oyuncağı. O günlerde MHP’ye Cumhur-
başkanı adayı dayattılar, bugün de aynı 
şekilde aday dayattılar. MHP’nin kendi 
iradesi yok mu? MHP içinden adaylığa 
cesaret edecek kimse yok mu? Evet, belki 
kazanamaz, belki yenilir ama, en azından 
izzetiyle yenilir. Şimdi MHP hem yenili-
yor, hem de bu Genel Başkan yönetimin-
de izzetini kaybediyor. Göreceksiniz, 10 
Ağustos’ta bir kez daha yenilecek, ama 
izzetleriyle değil, alınlarındaki lekeyle 
yenilmiş olacaklar. Benim milletim bu ül-
kede artık omurgalı siyaset istiyor. Millet, 
her rüzgârın önünde eğilen, her türlü çir-
kinliği yapan, üzerine bir de ağır yenilgi 
alan zavallı siyasetçi görmek istemiyor. 

Kardeşlerim… 

Bu CHP ve MHP’nin düştükleri çukura 
bakınca, sorumluluğumuzun ne kadar 
büyük olduğunu bir kez daha idrak edi-
yoruz. Önlerini dahi göremeyen bu parti-
lerin olduğu bir ülkede, AK Parti milletin 
umudu olarak doğdu, milletin umudu ola-
rak bugünlere geldi ve hâlen de milletin 
umudu olmayı sürdürüyor. Biz, muhale-
fetin bu acizliğine, bu zavallı hâline baka-
cak; rehavete kapılmayacak, tam tersine 
saflarımızı daha da sıklaştıracağız. 

Arkadaşlar... 

Hepinizin çok çok iyi bildiği, benim de 
sıkça tekrarladığım hususları, bugün, 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda 
sizlere tekrar hatırlatmak isterim… Bakın 
bu ülkede, yıllar boyunca, siyaseti bir 
rant kapısı görenler oldu. Siyaseti ikbal 
kapısı, makam kapısı görenler oldu. Mil-
letin oyuyla iş başına geldiler; bir iki sene 
Hükümette görev aldılar, her seferinde 
ülkeye, millete çok ağır faturalar yükleyip 
gittiler. Milletin derdini hiçbir zaman dert 
edinmediler. Yoksulluk varmış, yolsuzluk 
varmış, baskı varmış, adaletsizlik var-
mış… Bunları hiçbir zaman sorun edin-
mediler. Sadece kendilerini düşündüler, 
sadece çevrelerini düşündüler. Zengin 
elitleri daha da zengin yaptılar, çevrele-
rine adeta hortumla kaynak aktardılar, 
ülkeyi daha da fakirleştirip kenara çekil-
diler. Biz, işte bu kısır döngüye son ver-
mek gayesiyle AK Parti’yi kurduk. Siyaseti 
temize çekmek, yoksullukla, yolsuzlukla, 
yasaklarla mücadele etmek, milletin der-



Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -11

253

dine çareler üretmek için bu yola çıktık. 
Ne şahsım ne de yol arkadaşlarım, Allah’a 
hamdolsun, çıkar peşinde, makam peşin-
de, mevki, rütbe peşinde olmadık. Şunu 
bütün kalbimle ifade ediyorum: Genel 
Başkanlık koltuğu, Başbakanlık koltuğu, 
Bakanlık koltuğu, bizler için 12 yıl boyun-
ca ateşten gömlek oldu. Dikkat ederseniz, 
12 yıl boyunca, ne şahsım ne de çalışma 
arkadaşlarım, makamlarımızda oturup 
da, o makamların keyfini sürme gafletine 
hiç ama hiç düşmedik. 12 yılımız yollarda 
geçti. 12 yılımız, milletimizin arasında, 
dert dinleyerek, dertlere çare üreterek 
geçti. Bir çoğumuz, haftalarca eşlerini, 
çocuklarını göremediler. Bir çoğumuz, 
evlerinin yollarını unuttular. Bırakınız 
eşlerimizi, bırakınız çocuklarımızı, kendi 
canımızdan dahi geçtik; bu can millete 
feda olsun dedik, 12 yıl boyunca aralıksız 
millet için, ülke için, bayrak için çalıştık. 
İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla, 
aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Bakın arkadaşlar… 

CHP’nin Genel Müdürü hata yaptığında 
sadece kendisine, sadece partisine zarar 
verir. MHP’nin, HDP’nin, diğer partile-
rin Genel Başkanları hata yaptıklarında, 
sadece kendilerine ve partilerine zarar 
verir. Ama biz hata yaparsak, sadece 
partimiz değil, bundan dava zarar görür, 
bundan Türkiye zarar görür. Biz bir dava 
partisiyiz. Her zaman söylüyorum: Biz, 
Selçuklu’dan gelen, Osmanlı’yla zirve-
ye ulaşan, Cumhuriyet ile devam eden 
köklü bir davanın sorumluluğu altın-

da bir partiyiz. Biz yanlış yaparsak, bu 
teşkilat değil, Türkiye zarar görür. Biz 
yanlış yaparsak, inanın, sadece Türkiye 
değil, Filistin davası, Mısır’ın demokrasi 
davası, Suriye’nin yaşam davası, Irak’ın 
kardeşlik davası zarar görür. Biz yanlış 
yaparsak, inanın, Myanmar’ın ayakta kal-
ma davası, Afganistan’ın güvenlik davası, 
Somali’nin yoksullukla mücadelesi zarar 
görür. Eğer bir hayal kırıklığı yaşanırsa, 
emin olun, AK Parti teşkilatı içinde de-
ğil, Türkiye Cumhuriyeti içinde değil, 
yönünü Türkiye’ye dönmüş milyonlarca 
mazlumun içinde hayal kırıklığı yaşanır. 
Bu teşkilat içinde, en küçük beldenin 
belediye başkanı, hem kendi beldesinin 
sorumluluğunu, hem de aynı zamanda 
coğrafyamızın sorumluluğunu, izzetini, 
şerefini omuzlarında taşıyor. Bir sandık 
müşahidimiz, bir belde, ilçe, il başkanı-
mız, sadece görev yaptığı bölgenin değil; 
insanlığın mesuliyetini üzerinde taşıyor. 
Biz bu coğrafyanın umuduyuz… Sorumlu-
luğunuz, sorumluluğumuz o kadar büyük 
ki, yapılan yanlış, işte bu büyük coğraf-
yanın, bu büyük medeniyetin gönlünü 
yaralayacak kadar da büyük olur. Nasıl ki 
suya düşen taş, dalga dalga ufuklara ula-
şıyorsa; sizin yapacağınız her hayır, sizin 
yapacağınız her hata, inanın, dalga dalga 
ufuklara ulaşır, ufukları aşar, insanlığın 
kalbini yapar ya da kırar. 

Arkadaşlar...

Şu anda, akbabalar pusuya yattılar, AK 
Parti içinde bir nifak çıksın diye bekliyor-
lar. 12 yıl boyunca pusuda beklediler, is-
tediklerini alamadılar. Bugün de yarın da 
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istediklerini alamayacaklar. Biz, dost ve 
kardeşlerimiz için umut; düşmanlarımız 
için azap olmaya devam edeceğiz. 

Kardeşlerim… 

Asırlardır, isimleri değil, hep davayı 
konuştuk. Bugün de, isimleri değil, da-
vamızı konuşacağız. İsimler fanidir, ama 
bu mücadele, bu dava, bu hareket baki-
dir. Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan 
Mehmet Han; geldiler ve göçüp gittiler… 
Cihanı titreten Sultan Süleyman, Ulu 
Hakan Abdülhamit Han, geldiler ve gö-
çüp gittiler… Gazi Mustafa Kemal, Adnan 
Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erba-
kan… Geldiler, mücadele ettiler ve göçüp 
gittiler… Göçüp gitmeyen, dava oldu. Baki 
kalan, Türkiye Cumhuriyeti oldu, Ay Yıl-
dızlı Bayrağımız oldu. Daha nice isimler 
gelecek, nice isimler göçüp gidecek… 
Allah’ın izniyle, bu millet de, bu ülke de 
var olmaya, bu şanlı bayrak dalgalanmaya 
devam edecek. Yine hatırlatmak isterim 
ki, aramızdan birini, ölüme değil, sadece 
ve sadece Cumhurbaşkanlığı makamına 
uğurlayacağız. Görev değişecek, yetki de-
ğişecek; ama dava şuuru, dava mücadelesi 
değişmeyecek. 

Kardeşlerim… 

Böyle bir süreçte, kim ki isimleri tartışır-
sa, inanın, sadece bu partiye, bu teşkilata 
değil, en başta bu büyük, bu kadim dava-
ya haksızlık eder. İsimler de, rütbeler de, 
makamlar, mevkiler de, bu dava içinde, 
bu hareket içinde, ehemmiyeti en dü-
şük unsurlardır. İstanbul’da, İl Danışma 

Meclisi’nde de söyledim, burada da söy-
lüyorum: Sadece şu salon içindeki her 
bir arkadaşım, gerektiğinde, vazife veril-
diğinde, o vazifeyi hakkıyla yapacak biri-
kime, beceriye, liyakate, güce ve kudrete 
sahiptir. Arkadaşlar, son derece hassas bir 
imtihandan geçiyoruz… İnanıyorum ki, 
bu imtihan sürecinde, teşkilatımızın her 
kademesindeki her bir arkadaşım, ikbal 
hırsıyla değil, dava şuuruyla hareket ede-
cektir. İnanıyorum ki, hiçbir arkadaşım, 
dava şuurunu çiğneyip, kendisi ya da bir 
başkası için ikbal hırsına kapılmayıp, bu 
imtihanı kaybetmeyecektir. Cumhurbaş-
kanı adayımız kim olursa olsun; gelen 
ya da giden her kim olursa olsun; AK 
Parti’nin emanetindeki Büyük Türkiye 
sancağının en güçlü şekilde dalgalanaca-
ğından hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Kardeşlerim… 

Önümüzdeki süreç bizim için bir imti-
handır; ama bilmenizi isterim ki, aslında 
son 1 senedir de büyük bir imtihandan 
geçiyoruz. Gezi olaylarıyla, 17 ve 25 
Aralık darbe girişimleriyle, son derece 
büyük imtihanlara maruz kaldık. Allah’a 
hamdolsun, bizler de, teşkilatımız da, 
asla tereddüt etmeden, dimdik durarak, 
omurgalı durarak, geri adım atmayarak, 
bu alçakça saldırılara göğüs gerdik. Öyle 
zamanlar vardır ki, öyle imtihanlar vardır 
ki, gerçek mücevher ile sahtesini ayırt 
edersiniz… İşte bu son 1 yıllık süreçte, biz-
ler de, gerçek ile sahteyi birbirinden ayırt 
etme fırsatı bulduk. Kimlerin ülkenin 
istiklali için canlarını ortaya koyduğunu, 
kimlerin tuzluk olduğunu, kimlerin de ta-
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rafsız kalarak, dengeleri gözeterek, susa-
rak ihaneti onayladığını gördük. Mesele, 
kendi bahçelerine saldırıldığında değil; 
arkadaşlarına, kardeşlerine, vatan toprak-
larına saldırıldığında tepki verebilmektir. 
Üzülerek söylemeliyim ki, bize ve vatanı-
mıza saldırıldığında seyretmekle yetinen-
ler oldu. Ama bilsinler ki, millet de, teş-
kilatımız da bu suskunluğu not etmiştir. 
Arkadaşlar, biz saf ları sık tutacağız. Biz 
muhabbeti muhafaza edeceğiz. Biz, yol 
üzerindeki tuzaklara düşmeden, menzile 
doğru gece gündüz ilerlemeye devam ede-
ceğiz. Dost, zor zamanlarda ve yolculukta 
belli olur; dostumuzu ve hasmımızı daha 
iyi öğrenerek, ama yılmadan, bıkmadan, 
usanmadan Türkiye’yi büyüteceğiz. 

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım… 

Salı günü, inşallah, Cumhurbaşkanlığı 
için adayımızı ATO Kongre Merkezi’nde 
açıklayacağız. Adayımızın açıklanmasının 
ardından, bir kez daha yollara revan ola-
cak, adayımız için milletimizden yetki is-
teyeceğiz. Bir kez daha çok çalışacağız. Bir 
kez daha kapı kapı dolaşacağız. Millî ira-
denin sandıkta en güzel şekilde tecelli et-
mesi için bir kez daha şerefli bir mücadele 
vereceğiz. Bakın, şu anda 9 kişilik yöne-
tim kurulu üyesine sahip sandık oranımız 
yüzde 83. Pazar günü Türkiye genelinde 
bu 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri kendi 
aralarında toplantı yaptılar. Eksiklerimiz 
ortaya çıktı; nerelere takviye yapacağımız 
ortaya çıktı. İnşallah, bugün bu sonuçları 
da değerlendirecek, ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine, Türkiye’nin ve dünyanın san-

dıklara en iyi sahip çıkan partisi olarak 
gireceğiz. Allah’ın izniyle, milletimizin 
takdiriyle, 10 Ağustos seçimlerinin ar-
dından çok farklı bir Türkiye’nin kapıları 
aralanacak. Devlet ile milletin buluştuğu; 
Cumhurbaşkanı ve Hükümetin millet 
iradesiyle teşekkül ettiği, daha güzel bir 
Türkiye’de hizmete devam edeceğiz. Salı 
günü, büyük bir salonda, bir kez daha 
birlikte olacak, sizlerle hasbihâl edeceğiz. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in, bir kez daha ülkemiz, 
milletimiz, İslam Dünyası ve insanlık için 
hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 
Yolunuz, bahtınız açık olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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12. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
Adaylık Açıklama Konuşması 

Ankara | 1 Temmuz 2014

Alemlerin rabbi Allah’a hamdolsun. 
Mülkün sahibi Allah’tır. Zaferin sahibi 
sadece ve sadece Allah’tır. Bu davayı, bu 
hareketi, bu mücadeleyi işte bu günlere 
eriştiren rabbime sonsuz hamdüsenalar 
olsun. Bu büyük davanın bayraktarlığını, 
sancaktarlığını, hizmetkârlığını yapmış 
ve ahirete irtihal etmiş her bir kardeşime 
rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. 
Çıktığımız bu kutlu yolculukta, rabbim, 
ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl-

sın. Ya Rab! Sen ki, kullarının hareketlerini 
takdir ettin; senin iznin olmadıkça hiçbir 
şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi 
takva üzere kıl. Ya Rab! Bizim göğsümüzü 
genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab! 
Bugün, sana ve senin yarattıklarına, yani 
halka hizmet için bir güzel yolculuğa ha-
zırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle 
ya Rab. Bizi hasetten muhafaza eyle ya Rab. 
Bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden 
beri eyle ya Rab. Bizi, ailemizi, bütün yol ar-
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kadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru 
Allah’ım. Selçuklu Sultanı Alparslan gibi, 
kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk. 
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi gibi, zaferin 
kılıç ve atlarda değil, Allah katında olduğu-
na inandık. Endülüs Fatihi Tarık bin Ziyad 
gibi, arkamızda gemileri yakarak bir yola 
çıktık. Sen ki, her şeye gücü yetensin. Bu 
mübarek günde dileğimiz odur ki: Bu mil-
leti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. 
Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye 
için, milletimiz için, insanlık için hayırlara 
vesile eyle ya rabbi. Âmin, âmin, âmin. 

Kardeşlerim…

Her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. 
Bu anlamlı günde, bu güzel buluşmada, 
heyecanımızı bizlerle paylaşan siz değerli 
kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Si-
zin şahsınızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tüm vatandaşlarını, aziz milletimi; bizim 
bu heyecanımızı paylaşan yeryüzündeki 
tüm dost ve kardeşlerimi selamlıyorum. 
Şahsımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci 
Cumhurbaşkanlığı için aday gösteren tüm 
Milletvekillerine teşekkür ediyorum.
 
Uzun ince bir yoldayım,

Gidiyorum gündüz gece.

Bilmiyorum ne haldayım,

Gidiyorum gündüz gece.

Dünyaya geldiğim anda,

Yürüdüm aynı zamanda,

İki kapılı bir handa,

Gidiyorum gündüz gece.

Düşünülürse derince,

Uzak gözükür görünce,

Yol bir dakka miktarınca,

Gidiyorum gündüz gece.

Şaşar Veysel iş bu hale

Gah ağlayan, gahi güle,

Yetişmek için menzile,

Gidiyorum gündüz gece…

Kardeşlerim…

1994 yılıydı… İstanbul’da, yerel seçim-
ler için gece gündüz koşturuyorduk. 
İstanbul’un her semtine, her sokağına 
ulaşmaya çalışıyorduk. Manşetlerin şev-
kimizi kırmasına müsaade etmiyorduk. 
Tehdit telefonlarına aldırmıyorduk. Bi-
rileri günler öncesinden zaferlerini ilan 
ederken, biz, Allah’ın takdirine inanıyor, 
milletin takdirinin farklı olduğunu hisse-
diyor, hiç hız kesmeden koşturuyorduk. 
İstanbul’un yoksul mahallelerinden birin-
deydik. Kalabalığın içinden, 7-8 yaşların-
da bir kız çocuğu yanımıza geldi. Elinde 
bir şey vardı, elini uzattı, elimi tuttu. 
“Bunları annem gönderdi” dedi. “Annem, 
‘Seçildikten sonra sakın bizi unutmasın’ 
dedi.” 2 tane bileziği elime tutuşturdu. 
Daha ne olduğunu anlayamadan, kendisi 
de o incecik bileğindeki oyuncak bileziği-
ni çıkardı, onu da elime tutuşturdu. Ben 
daha bir şey söyleyemeden, o yavrucak, 
kalabalığın içinde kaybolup gitti. O bile-
zikler İstanbul’da, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı makamında hep karşımda 
oldu. Ama ben, asıl o gözleri unutamadım. 
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Aradan 20 yıl geçti, 7-8 yaşlarındaki o ço-
cuğun gözündeki parıltıyı, umudu, heye-
canı unutamadım. Pınarhisar Cezaevi’nde 
yatarken, karşımda hep o çocuğun bakış-
ları vardı. AK Parti’yi kurarken gözümün 
önünde o çocuğun gözleri vardı. Siirt’ten 
Milletvekili olup, Ankara’da Başbakanlık 
görevini yüklenirken, karşımda hep o 
masum gözler vardı. Attığım her imzada 
o gözler karşımdaydı. Gece, yorgun, ba-
şımı yastığa koyarken, sabah uyanınca, 
o masum çocuğun gözlerindeki heyecan, 
o umut, o parıltı, o beklenti hep karşım-
daydı. Ne o gözleri ne de o gözlerin küçük 
sahibinin verdiği mesajı bir an olsun ak-
lımdan çıkarmadım. Annesi, “Seçildikten 
sonra bizi unutmasın” demişti. Allah’a 
hamdolsun… O büyük emaneti, o büyük 
mesajı hiçbir zaman unutmadım. Biz 
siyaseti işte o temiz yürekler için yaptık. 
Vatanı için, toprağı için, bayrağı için ca-
nını veren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman 
unutmadık ve siyaseti onlar için yaptık. 
20 yaşındaki yavrusunu, ciğerinin, yüre-
ğinin parçası aslanını askere gönderen, ay 
yıldızlı tabut içinde şehit bedenini teslim 
alan, boynunu yere eğip “Vatan sağ olsun” 
diyen o kahraman yürekleri, o anne, baba 
yüreklerini hiçbir zaman unutmadık ve 
siyaseti onlar için yaptık. İstanbul’un iş-
gal edildiğini duyunca, sofrasında yiyecek 
ekmeği dahi yokken, kolundaki bileziği, 
parmağındaki yüzüğü çıkarıp Türkiye 
Müslümanlarına gönderen Pakistanlı 
kadını hiçbir zaman unutmadık, İslam 
coğrafyasını hiçbir zaman unutmadık ve 
siyaseti hep onlar için yaptık. Biz siyaseti, 
maden ocaklarında alın teriyle helal rızık 
kazanma peşindeki işçiler için yaptık. 

Biz siyaseti, İstanbul Sultangazi’deki, An-
kara Altındağ’daki, Diyarbakır Benu Sen 
Mahallesi’ndeki, Türkiye’nin tüm kenar 
mahallelerindeki yoksullar için yaptık. 
Dicle’nin kenarında koyunları kurtlar 
kapıyordu. Dicle’nin kenarında kaybolan 
koyunların hesabını sormak, o büyük 
emaneti omuzlamak için siyaset yaptık. 
Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerin, 
Mamak Cezaevi’ndeki zulmün, Metris’te-
ki adaletsizliğin hesabını sormak için 
siyaset yaptık. Başörtülü olduğu için, üni-
versite kapılarından döndürülen, boynu 
bükük, kalbi kırık, gözü yaşlı kızlar için si-
yaset yaptık. Cezaevinde evladını ziyarete 
giden, Kürtçeden başka bir dil bilmeyen, 
ana dilini konuşması yasak olan, evladıyla 
sadece bakışarak sohbet etmek zorunda 
kalan ciğeri yanık anneler için siyaset 
yaptık. Yoksul olduğu için insan yerine 
konulmayan “adam gibi adamlar” için 
siyaset yaptık. Okulda, hastanede, mahke-
melerde, Hükümet konaklarında itelenen 
temiz yürekler için siyaset yaptık. Gurbet-
te unutulan vatandaşlar için, Balkanlar’da 
terkedilmiş kardeşlerimiz için, Ortado-
ğu’daki mağdurlar için, Filistin için, Mısır 
için, Suriye, Irak, Somali, Afganistan’ın 
mazlumları için siyaset yaptık. Biz, si-
yaseti ikbal için yapmadık. Biz siyaseti 
makam için, mevki için, rütbe, paye için 
yapmadık. Biz siyaseti Allah için yaptık, 
biz siyaseti millet için yaptık. Biz siyaseti 
vatan için, bayrak için, istiklalimiz ve is-
tikbalimiz için yaptık. “Seçildikten sonra 
bizi unutmasın” diyen tüm unutulmuşlar, 
tüm terk edilmişler, kimliği, kültürü, hak-
ları, özgürlükleri tüm elinden alınmışlar 
için siyaset yaptık.
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Kardeşlerim…

Daha ilk gençlik yıllarımızdan itibaren, 
bizi anlamayanlar ve anlamak istemeyen-
ler, tahkir edici sıfatlarıyla bizi denklemin 
dışında tutmak istediler. İmam hatipte 
okuyoruz diye bizi tahkir ettiler. Allah’ın 
selamını veriyoruz diye bize mürteci de-
diler. Namaz kılıyoruz diye bize gerici de-
diler. Bu milletin içinden geliyoruz diye, 
evimize girerken ayakkabımızı çıkarıyo-
ruz diye, sofraya otururken diz kırıyoruz 
diye bizi kendilerinden farklı gördüler. Bu 
toprakların değerlerini savunuyoruz diye 
bize farklı gözle baktılar. İnancının gereği 
başını örten eşlerimize, kızlarımıza, bacı-
larımıza hayatı dar ettiler. Mücadelemiz 
yükseldikçe, saldırılarını ve hakaretlerini 
daha da artırdılar. Kimi zaman partimizi 
kapattılar. Kimi zaman, şiir okuduk diye 
hapsettiler. “Muhtar bile olamaz” diye 
manşetler attılar. “Başbakan olamaz” 
dediler. “Cumhurbaşkanı seçemezsiniz” 
dediler. Bize demokrasiyi, eşitliği, devlet 
nazarında insan olmayı dahi yakıştırama-
dılar. Bugün nasıl ki Mısır’da, Suriye’de, 
Irak’ta, demokrasiyi insanlardan esirgiyor 
ve bir hak olarak görmüyorlarsa, on yıllar 
boyunca da bize demokrasiyi hak görme-
diler.

Kardeşlerim…

Şunu bütün kalbimle, bütün samimiye-
timle ifade ediyorum. Biz, başkalarının 
bize ne dediğine, bizi nasıl tarif ettiğine 
bakmadık. Biz, başkalarının kaplarında 
ve kalıplarında eriyenlerden olmadık. 
Yaranmanın, kendimizi kabul ettirmenin, 

onların istediği gibi standart vatandaşlar 
olmanın derdine düşmedik. Diklenmeden 
dik durduk. Ağırbaşlı olduk, soğukkanlı 
olduk, sabrettik. “Allah’ın yardımı ne za-
man” diye soruların sorulduğu dönemler-
de, “Sabredin, Allah’ın yardımı yakındır” 
diyenlerden ve buna gönülden inananlar-
dan olduk. “Yenilgi yenilgi büyüyen bir 
zafer” olduğuna inandık. “Göklerin üstün-
de bir karar” olduğuna inandık. Her ye-
nilgiyle daha da bilendik. Onlar itelediler, 
onlar tahkir ettiler, dışladılar, biz daha da 
azmettik. Her darbeyle daha da güçlendik. 
Tüzüklerle, manşetlerle çarpışarak, dar-
belere göğüs gererek büyüdük. Kriterimiz 
her zaman Hak oldu. Kimin ne dediğine 
değil, Hakk’ın ne dediğine, adaletin ne de-
diğine, milletin ne söylediğine baktık. İşte 
onun için, Yunus Emre’nin şu muhteşem 
dizesini yüreğimizin, hafızamızın ve siya-
setimizin en mutena, en müstesna yerine 
yazdık: “Yaradılanı severim yaradandan 
ötürü…” Şeyh Edebali’nin, Osman Gazi’ye 
nasihatini ilke edindik: “İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın…” 77 milyonun her bir fer-
dini, kendi nazarımızda sadece insan ola-
rak, sadece yaradılmışların en şereflisi ola-
rak gördük. Bizi sevmeyenleri de sevdik. 
Bize oy vermeyenlere, ayrım yapmaksızın 
hizmet götürdük. Türk demedik, Kürt de-
medik… Müslüman demedik, Hristiyan, 
Musevi demedik. Sünni demedik, Alevi 
demedik. İnsana insan olduğu için değer 
verdik ve nerede insan varsa, nerede nefes 
alıp veren bir can varsa oraya ulaşmanın 
derdi, kaygısı, mücadelesi içinde olduk. 
Bu büyük ülke, bu Türkiye, bize oy ve-
renler kadar vermeyenlerin de ülkesidir; 
biz Türkiye’yi onlar için de büyüttük. Bu 
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güzel ülke, bizi sevenler kadar, sevmeyen-
lerin de ülkesidir; bu güzel ülkede hakları, 
özgürlükleri, kazanımları biz 77 milyon 
için büyüttük. Türk’ün meselesi ne kadar 
bizim meselemizse; Kürt’ün, Gürcü’nün, 
Arap’ın, Boşnak’ın, Roman’ın meselesi 
de o kadar bizim meselemizdir dedik ve 
bunun gereğini hakkıyla, layıkıyla yerine 
getirdik. Müslüman’ın meselesini çözme-
ye çalıştığımız kadar gayrimüslimlerin, 
azınlıkların sorunlarını çözmeye çalıştık. 
Sünni’nin sorunlarını kendimize dert 
edindiğimiz kadar Alevi’nin sorunlarını 
kendimize dert edindik. Yoksulun, yolda 
kalmışın, garibin, gurebanın, mazlumun, 
mağdurun etnik kökenine, kimliğine, 
inancına, mezhebine bakmadan elinden 
tutmanın, ona yaren olmanın, ona yol ar-
kadaşı olmanın samimi mücadelesi içinde 
olduk.

Kardeşlerim...

Siyasete başladığımız günden itiba -
ren, Yeni bir Türkiye’nin, Büyük bir 
Türkiye’nin hayalini kurduk. 77 milyo-
nun dost ve kardeş olduğu bir Türkiye 
hayal ettik. Üreten, yatırım yapan, ihraç 
eden, 77 milyonun hep birlikte kazandığı 
bir Türkiye hayal ettik. Sofralara bereke-
tin, hanelere huzurun, 780 bin kilometre-
kareye barışın hâkim olduğu bir Türkiye 
hayal ettik. Belli kesimlerin, belli zümrele-
rin değil; herkesin, kimliğiyle, kültürüyle, 
diliyle, inancıyla, yaşam tarzıyla varlığını 
sürdürdüğü, hem de özgürce sürdürdüğü, 
herkesin birbirine saygı duyduğu bir Tür-
kiye hayal ettik. Hiçbir zaman kutuplaştı-
ran olmadık. Biz, bize yapılanı başkasına 

yapmadık. Ayrımcı olmadık, inkâr etme-
dik, reddetmedik, asimilasyon yoluyla hiç 
kimseyi kendimize benzetmenin peşinde 
olmadık. Onlar kutuplaştırdılar, biz bir-
leştirmenin mücadelesini verdik. Onlar 
ayrıştırdılar, biz kardeşliğin mücadelesi-
ni verdik. Biz, başı dik bir Türkiye hayal 
ettik. Özgüveni yüksek bir Türkiye hayal 
ettik. 200 yıldır özgüveni hırpalanan, 
200 yıldır, hem içeriden, hem dışarıdan 
iteklenen, tartaklanan ve yağmalanan 
bir Türkiye’den, kendi ayakları üzerinde 
duran, bölgesinde ve dünyada “Ben de 
varım” diyerek, iddia sahibi olan bir Tür-
kiye hayal ettik. Evet… 200 yıldır, sistemli 
şekilde bizim özgüvenimizi kırmak istedi-
ler. Bizi tarihimizden koparmak istediler. 
Bizi ecdadımızdan koparmak istediler. Bi-
zim boynumuzu bükmemizi istediler. İd-
dialarımızdan vazgeçmemizi istediler. Bir 
kalıba girmemizi istediler. O kadar ileri 
gittiler ki, Türkiye’ye gündem belirlemek, 
Türkiye’yi azarlamak, Türkiye’ye kibirle 
parmak sallamak istediler. İşte biz, siyasi 
tarihimiz boyunca, cesaretle, korkmadan, 
çekinmeden, “Siz kimsiniz?” sorusunu 
sorduk. Evet, “Siz kimsiniz?” İçeride ve 
dışarıda “Siz kimsiniz?” Bize tepeden bak-
ma, bize kibirle bakma cüretini nereden 
buluyorsunuz. Size bu hakkı kim veriyor? 
Biz halkız. Biz Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın, 
Süleyman Şah’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Os-
man Gazi’nin torunlarıyız. Biz Fatih’in, 
Kanuni’nin, Yavuz Sultan Selim’in miras-
çılarıyız. Gazi Mustafa Kemal’in, Adnan 
Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin 
Erbakan’ın izinden gidenleriz. Biz, destan-
larını kanla, cesaretle, kahramanlıkla yaz-
mış şehitlerin takipçileriyiz. Biz ilmiyle, 
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sanatıyla, devlet yönetimiyle medeniyet 
inşa etmiş, medeniyetlere istikamet çiz-
miş bir milletin mensuplarıyız. Siyasi tari-
himiz boyunca işte bu şuuru yüceltmenin 
ve yükseltmenin mücadelesini verdik. 
Unutturulmak istenen bir medeniyeti ye-
niden diriltmenin, yeniden inşa etmenin, 
dizlerinin üzerinde yeniden yükseltme-
nin mücadelesini verdik. 200 yıl boyunca 
yüzüstü sürünen bir medeniyetin yüzünü 
ağartmanın mücadelesini verdik. Allah’a 
hamdolsun bunu da başardık. Bu ülkenin 
gençlerine özgüven aşıladık. Bu ülkenin 
çocuklarına aydınlık bir gelecek umudu 
aşıladık. Bu aziz millete, hayal gibi gö-
rünen seviyelerin ulaşılabilir olduğunu 
gösterdik. Biz bir çığır açtık. Biz bir kapıyı 
araladık. İnşallah, arkamızdan gelen ne-
siller bu kapıdan geçecek, kadim medeni-
yet sancağımızı çok daha yüksek burçlara 
dikmenin mücadelesini verecekler.

Kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım... 

2007 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
11’inci Cumhurbaşkanı’nı seçmeye ha-
zırlanırken, karşımızda bir kez daha 
vesayetin ve statükonun soğuk yüzünü 
bulduk. Bize, yani milletin partisine 
Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. 
Ortaya koydukları akıl almaz bahanelerle, 
hukuku katleden, hiçe sayan yorumlarla 
Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kaos ve 
krize çevirmek istediler. Statüko par-
tileri, vesayet partileri, bu kriz ve kaos 
sürecine her zaman olduğu gibi destek 
verdiler. Hemen kararımızı verdik, Ana-
yasa değişikliği yaptık, bu değişikliği hal-
koylamasına götürdük. Meclis’in 11’inci 

Cumhurbaşkanı’nı seçmesinin önündeki 
engelleri kaldırdık; 12’nci ve sonraki 
Cumhurbaşkanlarının artık halkın oyla-
rıyla seçilmesi düzenlemesini getirdik.

Kardeşlerim, bizleri ekranları başında iz-
leyen aziz milletim...

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, demokrasimiz adına çok büyük bir 
dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanının 
Meclis tarafından değil, halkın bizzat 
kendisi tarafından seçilmesi, teknik bir 
değişiklik değildir. Bu sadece yöntemin 
değişmesi değildir. Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi, bir tarihin, 
vesayetler tarihinin kapanmasıdır. Ba-
kınız… 11 Kasım 1938’de, yani Gazi 
Mustafa Kemal’in ölümünden bir gün 
sonra, askerler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni kuşattılar. İsmet İnönü, asker-
ler tarafından kuşatılmış, tehdit altında 
bir Meclis tarafından Cumhurbaşkanı 
seçildi.  1950’de, Demokrat Parti’nin 
iktidara gelmesiyle, Celal Bayar Cum-
hurbaşkanı seçildi. Ancak, bu ilk sivil 
Cumhurbaşkanını, 1960 yılında derdest 
ettiler, idama mahkûm ettiler, yaşı bü-
yük olduğu için idam edemediler. 1961 
yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
son derece enteresan bir hadise yaşandı. 
Ali Fuat Başgil, dönemin partilerinin tel-
kiniyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4’üncü 
Cumhurbaşkanı olmak istedi. İstanbul ve 
Ankara’da büyük bir kalabalık tarafından 
karşılanır. Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı 
için adaylığını açıklayacağı bir sırada, 
Ali Fuat Başgil’i Başbakanlık’a çağırırlar. 
Başbakanlık’ta, 2 General, Ali Fuat Başgil’e 
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Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeç-
mesini söyler. Eğer aday olursa, Meclis’in 
açılmadan dağıtılacağını, seçimlerin iptal 
edileceğini, askerî idarenin devam edece-
ğini söylerler. Hatta bir General, Cumhur-
başkanlığı için aday olmaya hazırlanan 
Ali Fuat Başgil’e şunu söyler: “Hoca, bil 
ki sen Cumhurbaşkanı olursan ne top 
atılır, ne tören yapılır. Senin cipin hazır. 
Koyacaklar seni bir cipe, yukarda bir yere 
götürecekler, orada akıbetin meçhul, bel-
ki Etlik’te mezarını bile hazırlamışlardır.” 
O gün Başgil’in yanında olanlar, Devlet 
Lisan Okulu’na götürülerek kendisi için 
kazılan mezarın gösterildiğini de anlatı-
yorlar. Evet… Bu şekilde tehditle Ali Fuat 
Başgil’in aday olması önlenir, yerine 27 
Mayıs darbesini yapan Cemal Gürsel aday 
olur, seçilir ve asker üniformasıyla yemin 
eder. 

Şunu unutmayın kardeşlerim...

Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasi iktidar 
karşısında devlet iktidarını temsil eden 
bir konum olarak şekillendirildi. İsmet 
İnönü, ardından 1960 darbesini yapanlar, 
Cumhurbaşkanlığı makamını, halkın kar-
şısına ceberut devlet olarak koydular. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde seçilmiş ve-
killer olacak, Başbakanlıkta o vekillerden 
oluşan Hükümet olacak, ama Cumhur-
başkanı, onların üzerinde, devleti temsil 
eden, en büyük gücü elinde bulunduran 
konum olacaktı. Türkiye’de hemen her 
Cumhurbaşkanlığı seçimi olay oldu. Her 
seçim sırasında, vesayet ve siyaset karşı 
karşıya geldi, maalesef çok azında siyaset 
kazandı. Sivil siyasetin Cumhurbaşkanı 

seçmesine, sivil siyasetçinin cumhurbaş-
kanı olmasına hiçbir zaman hoşgörü 
gösterilmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
sırasında ve sonrasında Özal’a yapılanları 
çok iyi hatırlıyoruz. 2007 seçimlerinde, 
Anayasa’nın dahi hiçe sayılarak, 367 diye 
bir garabet uydurularak Meclis iradesinin 
nasıl ipotek altına alındığını bizzat yaşa-
dık, bizzat şahit olduk. Biz bunun karşı-
sında dimdik durmasaydık, milletimiz de 
yüzde 47 oy oranıyla bize muazzam bir 
destek vermemiş olsaydı, o zaman da yine 
vesayet kazanacaktı.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, sadece 12’nci Cumhur-
başkanı seçilmeyecek; 10 Ağustos’ta, 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesiyle, aynı zamanda kara bir dönem, 
vesayetler dönemi de kapanmış olacak. 
Siyasi iktidarın karşısında duracak, hal-
ka karşı devleti temsil edecek bir Cum-
hurbaşkanı değil, halkın seçtiği, halktan 
bir  Cumhurbaşkanı göreve gelecek . 
Cumhurbaşkanının siyaset dışı olmasını 
savunmak, siyaseti inkâr etmektir. Cum-
hurbaşkanının, siyaset dışından olmasını 
savunmak, işte İsmet İnönü’nün, Cemal 
Gürsel’in yaptığı gibi, vesayeti savunmak-
tır. Şu anda, Eski Türkiye’nin parametrele-
riyle hareket eden, millet karşısında dev-
leti temsil edecek Cumhurbaşkanı arayan 
muhalefet partileri, en başta kendilerini 
inkâr ediyorlar. Siyasetin içindeymiş gibi 
görünüp, siyasetin dışında duruyorlar. 
Siyaset dışı bir Cumhurbaşkanıyla, Eski 
Türkiye’nin ruhunu geri çağırabilecekle-
rini zannediyorlar. Cumhurbaşkanı taraf-
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sız olsun derken, esasen, Cumhurbaşkanı-
nın devletin tarafında, milletin karşısında 
durmasını istiyorlar. Bu dönem artık ka-
pandı. Millet, meseleye el koydu. Meclisi 
seçen, Hükümeti belirleyen millet, 10 
Ağustos’tan itibaren, inşallah artık Cum-
hurbaşkanını da doğrudan seçecek, kendi 
hür iradesiyle belirleyecek. İnsanını yaşat-
mayan devlet payidar olamaz. İnsanı ile 
arasına mesafeler koyan bir devlet adil bir 
devlet olamaz. Türkiye’de, 27 Mayıs 1960 
müdahalesinin bir izi daha artık siliniyor. 
Cumhurbaşkanlığının, milleti temsil eden 
bir makam hâline dönüşmesiyle, Türkiye 
vesayet zincirinin en önemli halkasından 
kurtuluyor. Eğer milletim takdir eder ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhur-
başkanı olursam, şunu herkes bilsin ki 
devletle milleti kucaklaştıran, milletinin 
çıkarlarını gözeten, milletin ve demokra-
sinin tarafını tutan bir Cumhurbaşkanı 
olacağım. Halkın seçtiği Cumhurbaşka-
nı herkesin Cumhurbaşkanıdır. Halkın 
seçtiği Cumhurbaşkanı herkesin hakkını 
hukukunu gözetecek Cumhurbaşkanıdır. 
Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı, yetkilerini 
millete karşı değil, millet için kullanan 
Cumhurbaşkanıdır.

Değerli kardeşlerim...

Bakınız Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’i, 
cumhuru ve cumhurun birliğini temsil 
eder. Devletin bütünlüğünü, milletin 
birliğini sağlamak Cumhurbaşkanının 
en önemli vazifesidir. Halk tarafından 
seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına 
çok daha güçlü bir demokratik meşruiyet 
sağlayacak, bu sayede Cumhurbaşkanlığı 

makamı asıl anlamını bulacak, asıl mecra-
sına girecektir. Erkler arasında daha sağ-
lıklı bir denge kurulacak, daha sağlıklı bir 
denetleme imkânı hasıl olacaktır. Kamu 
kurumları da, Cumhurbaşkanının bu yeni 
konumuna uygun şekilde hareket edecek, 
Türkiye’nin geleceği için çok daha verimli 
çalışacaktır. Halkın seçtiği bir Cumhur-
başkanı ve halkın seçtiği bir Başbakan, 
Allah’ın izniyle her anlamda Türkiye’yi 
uçuracaktır. Cumhurbaşkanının dirayetli 
duruşu, özgürlüklerin ve demokrasinin 
önünü daha fazla açacağı gibi, tehditler 
karşısında da daha kararlı bir duruşu be-
raberinde getirecektir.

Kardeşlerim…

Şunu, altını çizerek ifade etmek istiyo-
rum: İstanbul’a Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildiğimde, sadece bana oy 
verenlerin değil, bütün İstanbul’un şehre-
mini oldum. Milletim bana Başbakanlık 
vazifesini yüklediğinde, sadece bize oy 
verenlerin değil, 77 milyonun Başbakanı 
oldum. 10 Ağustos’ta seçilirsem, herkes 
bilsin ki asla bir kesimin, bir partinin 
değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhur-
başkanı olacağım. Bize oy versin ya da 
vermesin, herkesin Cumhurbaşkanı ola-
cağımdan hiç kimsenin endişesi olmasın. 
10 Ağustos’ta AK Partililerin, CHP, MHP, 
HDP’lilerin, Meclis içindeki ve dışındaki 
tüm siyasi görüşlerin oylarını alarak iş-
başına geleceğime inanıyorum. Görevim 
süresince tek ama tek gayem 77 milyona 
hizmet üretilmesini sağlamak olacak. 
Eğer seçilirsem, farklı bir Cumhurbaşkanı 
olacağım. Ekonomiyi büyütmek, demok-
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rasiyi daha ileri standartlara kavuştur-
mak, Avrupa Birliği’ne tam üye olmak, 
kardeşliği yüceltmek için çok daha fazla 
çalışacağım.

Kardeşlerim… 

Bakınız, bugüne kadar Türkiye’ye, aziz 
milletimize, istiklalimize, istikbalimize 
yapılan her türlü saldırıya karşı dik dur-
duk, göğüs gerdik, asla taviz vermedik. Bu 
mücadelenin aynı şekilde, aynı kararlılık-
la, hatta daha da güçlü bir şekilde sürece-
ğinden kimsenin bir endişesi, bir şüphesi 
olmasın. Çözüm Süreci’ni, bedeli her ne 
olursa olsun sürdüreceğimizi defaatle 
ifade ettim. Allah nasip ederse, Cumhur-
başkanlığımda, Çözüm Süreci’nin sekteye 
uğramasına asla müsaade etmeyeceğim. 
Türkiye’nin, çözümden, barıştan ve kar-
deşlikten başka bir seçeneği yoktur. Aynı 
şekilde, Paralel Devlet Yapılanması’yla mü-
cadele, Cumhurbaşkanlığı dönemimizde 
çok daha güçlü, çok daha koordineli şekil-
de süreceğini özellikle ifade etmek isterim. 
Paralel Devlet Yapılanması’na asla müsa-
maha göstermeyeceğiz. Ülkemizin bağım-
sızlığını hedef alan bu maşa örgütle en üst 
düzeyde mücadele etmeye devam edecek, 
bu mücadeleden zerre taviz vermeyeceğiz. 
Bu kirli yapıyı hukuk içinde, tamamıyla 
ve hızlıca tasfiye edeceğiz. Zira, devletin 
bütünlüğü, devletin birliği, milletin istik-
rarının ve milletin refahının teminatıdır.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Türkiye, son 12 yılda, hemen her 
alanda çok büyük mesafeler kat etti. Şu 

anda da, bütün hayallerini tek tek gerçeğe 
dönüştürüyor, büyük hedeflerine doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Devlet ve mille-
tin el ele vermesiyle, özgürlükçü, demok-
ratik bir zeminde, Türkiye ekonomisinin 
daha da büyümesi için mücadelemiz ve 
gayretlerimiz hız kesmeden devam ede-
cek. 2023 hedeflerimiz, inşallah, Cumhur-
başkanlığı dönemimde çok daha müm-
kün, çok daha yakın hâle gelecek. Yargıya 
ilişkin sorunlar inşallah çok daha hızlı, 
çok daha sağlıklı çözülecek. Türkiye’nin 
yeni bir Anayasaya kavuşması, yeni bir 
Anayasa yapması en öncelikli gündem 
maddelerimiz arasında yerini koruya-
cak. Türkiye’nin dış politikadaki barışçı, 
yapıcı, diyalog yanlısı tavrı daha da güç-
lenecek. Soğuk devlet refleksiyle hareket 
eden, dengeleri gözeten bir Türkiye değil, 
vicdanıyla karar veren, mazlumların elin-
den tutan, dünyanın her yerinde zulme 
karşı sesini yükselten bir Türkiye, halkın 
seçtiği Cumhurbaşkanıyla daha da güçle-
necek. Allah’ın izniyle seçilirsek, Cumhur-
başkanlığımız, devletin ve milletin buluş-
ması, Hükümet ile Cumhurbaşkanlığının 
daha uyumlu çalışmasına vesile olacak. 
El ele verecek, gönül gönle olacak, kardeş-
çe, dayanışma içinde, birlik ve bütünlük 
içinde çok daha parlak bir geleceğe doğru 
ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın. 10 Ağustos, Yeni Türkiye yolun-
da en mühim dönüm noktası olacaktır. 
Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa ede-
ceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümü olan 2023 hedefleri-
ni hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2053 ve 
2071 hedeflerimizin zeminini hep birlikte 
inşa edeceğiz. 
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Sevgili yol arkadaşlarım, çok Değerli kar-
deşlerim…

Siyasete girdiğim andan itibaren, uzun, 
ince bir yolda, hiç durmadan, duraksama-
dan yolculuk yaptım ve yolculuk yapıyo-
rum. Ben, ortaya koyduğum mücadele ile 
gençlere örnek olmaya çalıştım. Vazgeç-
meyerek gençlere örnek olmak istedim. 
Boyun eğmemeyi, geri adım atmamayı, 
umutsuz olmamayı gençlere öğretmek is-
tedim. “İnanıyorsanız üstünsünüz” düstu-
runu, haklıysanız güçlüsünüz düsturunu 
hayatım boyunca gençlere aktarmanın 
mücadelesi içinde oldum. Sabrın, diraye-
tin ve direnmenin değerini gençlere öğret-
meye çalıştım. Siyasi tarihimiz boyunca, 
eline silah alanlardan, şiddeti bir yol ve 
yöntem olarak seçenlerden, fikirsiz si-
yaseti eşkıyalık ile örtenlerden olmadık. 
Nice tehditler gördük. Anarşi dönemle-
rinde dostlarımız, can kardeşlerimiz, dava 
arkadaşlarımız vuruldu; vazgeçmedik. 
Partilerimiz kapatıldı, vazgeçmedik. Se-
çimle kazandığımız oylarımız yok sayıldı, 
vazgeçmedik. 1994’te, çok ciddi tehditler 
aldık, hatta Samandıra’da seçim büro-
muz bombalandı, bir arkadaşımız şehit 
edildi, yine vazgeçmedik. Pınarhisar’da 
hapse mahkûm olduk, vazgeçmedik. 
Pınarhisar’da yatarken tehditlere maruz 
kaldık, vazgeçmedik. Darbe tehditlerine, 
çete tehditlerine, mafya tehditlerine ma-
ruz kaldık asla vazgeçmedik. Evimizin 
üzerinden uçan savaş uçakları, miting 
meydanlarında silahına kurşun sürülmüş 
serseriler, odamıza konulan dinleme ci-
hazları bizi yolumuzdan vazgeçiremedi. 
En alçakça hakaretlere, en alçakça saldı-

rılara, nankörlüğe, ihanete maruz kaldık, 
yine de vazgeçmedik. Sabrın zafere ulaşa-
cağından bir an olsun şüphe duymadık. 
Ancak en önemlisi, bir kez daha tekrar 
etmeliyim ki, makam için, mansıp için, 
ikbal, paye, rütbe ve çıkar için siyaset 
yapmadık, böyle siyaset yapanlardan asla 
olmadık. Siyasi mücadelenin ben ile değil 
biz ile yapılacağına gönülden inandık. 
Daha en başından itibaren, ben yoktu, 
biz vardı. Bugün, 40 yılı aşkın siyasi ha-
yatımda, geldiğim noktada, yine ben yok, 
biz var. AK Parti’yi bugünlere biz taşıdık. 
Türkiye’yi bu seviyelere biz taşıdık, hep 
birlikte taşıdık. Şunu herkesin bilmesini 
isterim ki, Recep Tayyip Erdoğan, her 
canlı gibi bir fanidir. Allah’a sonsuz ham-
düsenalar olsun ki, bizim büyük davamız, 
fani isimler, fani şahsiyetler üzerine de-
ğil, baki hakikatler üzerine inşa edilmiş, 
bugüne böyle gelmiştir ve böyle de gide-
cektir. Recep Tayyip Erdoğan olmadığın-
da, AK Parti’nin olmayacağını düşünen 
varsa o, bu davayı anlamamıştır. Kendisi 
olmadan, ya da bir başkası olmadan, bu 
davanın, bu hareketin yol alamayacağını, 
bu sancağın düşeceğini zannedenler, bu 
davayı anlamamıştır. Bu teşkilat içinde, 
kendisine vazife verildiğinde, dava sanca-
ğını canı bilip, en yüksek burçlara doğru 
göğsünü siper ederek gidecek nice kahra-
man olduğuna ben yürekten inanıyorum. 
AK Parti, şahıslarla var olmuş, şahıslarla 
bugüne gelmiş bir parti değildir. AK Parti 
bir dava partisidir. Siyasi tarihim boyun-
ca vazifeye talip olanlardan değil, vazife 
verilmesini bekleyenlerden oldum; tek 
başına hareket edenlerden değil, birlikte 
yürüyenlerden oldum. Gözüm arkada 



Recep Tayyip ERDOĞAN

266

değil ve olmayacak. Arkada güçlü bir ge-
leneğin olduğunu biliyorum. Arkada, bu 
davayı omuzlayacak kahramanların ol-
duğunu biliyorum. benlik kavgasına düş-
meden, fitne ve fesat tuzağına düşmeden, 
AK Parti’yi daha ileri seviyelere götürecek 
güçlü kadrolar olduğunu biliyorum.

Kardeşlerim... 

Gençlere güvendik, gençlerle siyaset yap-
tık. Daha en başta, bu partiyi kurarken, 3 
dönem kuralını getirdik. 3 dönem vazife 
yapanlar, bir dönem ara versinler dedik. 
Gayemiz, gençlere yol açmaktı. Gayemiz, 
koltuğa oturup kalkmayan siyasetçilerin 
tersine, koltuktan nasıl vazgeçildiğini 
gösterebilmekti. 3 Dönem kuralının AK 
Parti’de taviz verilmeden muhafaza edile-
ceğini biliyor, buna yürekten inanıyorum.

Kardeşlerim…

Mensubu olduğum siyasi hareket ve ku-
rup bugünlere taşıdığımız AK Parti, hiç 
kuşkusuz bana ailem kadar, çocuklarım 
kadar, torunlarım kadar yakın oldu. O 
kadar ki, millete hizmet yolunda, millete 
hizmet aşk ve sevdasıyla, kimi zaman ai-
lemi, eşimi, çocuklarımı, torunlarımı dahi 
ihmal ettiğim dönemler oldu. Onlar beni 
çok çok iyi anladılar. Onlar, benim bu mil-
let, bu vatan ve bu bayrak için mücadele 
verdiğimi anladılar ve her an bana des-
tek oldular. Bu anlamlı günde, bu tarihî 
anda, eşime sabrından dolayı teşekkür 
ediyorum. Çocuklarıma sabırlarından, an-
layışlarından, fedakârlıklarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Ben onlardan hep razı 

oldum, onların da, kendilerine yeterince 
vakit ayıramadığım için beni affetmele-
rini, benden razı olmalarını diliyorum. 
Teşkilatımız içinde, istemeden kırdığımız 
kardeşlerim varsa, onlardan af diliyorum. 
Teşkilatımızın tüm mensuplarından, tüm 
çalışma arkadaşlarımdan helallik diliyo-
rum. Gerek ilk gençlik yıllarımdan beri, 
gerek 14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi kur-
duğumuz günden beri birlikte yürüdüğü-
müz tüm yol arkadaşlarımdan da helallik 
diliyor, haklarını bana helal etmelerini 
arzu ediyorum.

Kardeşlerim…

Bu bir veda değil. Bu, bir ayrılık buluşma-
sı, bir veda töreni değil. Bizim için an, yeni 
bir başlangıçtır. Bizim için her gün, yeni 
bir gündür, taze bir başlangıçtır. Bugün de 
birbirimize veda etmiyor, birbirimizden 
ayrılmıyor, yeni bir başlangıcın heyecanı-
nı hep birlikte yaşıyoruz. Belki, seçilirsek, 
Grup Toplantıları vesilesiyle Grup kürsü-
lerinden bir araya gelemeyeceğiz. Belki, 
milletimiz bizi seçerse, AK Parti çatısı 
altında bir araya gelemeyeceğiz. Ama biz-
ler, ezelden kardeşiz ve ebediyen kardeş 
olarak hep görüşecek, muhabbet edecek, 
hasbihal edeceğiz. Birbirimizden kopma-
yacağız. Özellikle, Türkiye’nin istikame-
tini belirlerken, Türkiye için mücadele 
ederken, her aşamada ve her kademede 
hep birlikte olacağız. Partimizle de, Hükü-
metimizle de birlikte hareket edeceğiz. Ne 
ben sizlerden ayrılıyorum, ne sizler geride 
kalıyorsunuz. Bugünlere birlikte geldik, 
Allah’ın izniyle birlikte yürümeye devam 
edeceğiz. 10 Ağustos’a kadar birlikte ça-
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lışacak, inşallah seçimi kazanıp görevi 
devraldığımızda, yine birlikte, istişareyle, 
danışarak Türkiye’ye hizmet üreteceğiz.

Kardeşlerim... 

Bugün, Yeni Türkiye’nin ayak seslerini 
daha gür şekilde duyuyoruz. Evet… Yeni 
bir Türkiye inşa ediyoruz. Ekonomisiyle 
güçlü, demokrasisiyle örnek, kardeşliğiyle 
muazzam bir Türkiye’ye yürüyoruz. Uzun 
ince yolda, yeni bir merhaleye geçiyoruz. 
Rabbim izin verir, milletim takdir ederse, 
ülkemize ve milletimize hizmetkârlıkta 
artık yeni bir safhanın, yeni bir sayfanın 
kapılarını aralıyoruz. Bir kez daha, ka-
rar, yetki, söz ve mühür millettedir. Bir 
kez daha takdir milletindir. Milletim, 10 
Ağustos’ta en güzel sözü ve son sözü bir 
kez daha söyleyecektir. Bayrak yarışında, 
bayrağı teslim etmeye hazırlanırken, bir 
kez daha her birinizden helallik diliyo-
rum. Bu dava uğruna canlarını feda etmiş 
herkesi, rahmetle, minnetle bir kez daha 
yâd ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinin ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Beni bu kutlu vazifeye 
aday gösteren tüm Milletvekili arkadaş-
larıma da şükranlarımı sunuyorum. Bana 
sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği 
için, sizlerle yol yürüme bahtiyarlığına 
eriştiğim için, Rabbime sonsuz teşekkür 
ediyorum. Evet… Bu, bir veda değildir, bir 
kapanış, bir bitiş değildir. Bu, son sayfası-
nı okuyup kapattığımız kitabın, yeniden 
ilk sayfasına dönüştür. Bu bir hatime 
değil, bir Fatiha’dır, bir açılıştır. İşte onun 
için diyorum ki: Esirgeyen ve bağışlayan 

Allah’ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah’a 
hamdolsun. O, Rahman’dır, Rahim’dir. 
O ki, din gününün sahibidir. Ancak sana 
ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. 
Bizi doğru yola ilet. Bizi, kendisine nimet 
verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğra-
yanların, sapkınların yoluna değil. Âmin. 
Rabbim, hayırlı eylesin. Yolumuz, bahtı-
mız açık olsun. Allah yâr ve yardımcımız 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Temmuz 2014

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

AK Parti Haftalık Grup Toplantısı’nın açı-
lışında hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; Grup Toplantımızın ülkemiz, mil-
letimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 
Toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 

de hoş geldiniz diyor, heyecanlarından, 
coşkularından, ahde vefalarından dolayı 
her birine teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

1 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz toplan-
tıyla, AK Parti Grubu olarak, Cumhurbaş-
kanı adayımızı kamuoyunu duyurduk. Bir 
kez de burada, AK Parti Grubu’nda, tüm 
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milletvekili arkadaşlarıma, şahsımı Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaş-
kanlığına aday gösterdiğiniz için teşekkür 
ediyorum. 1 Temmuz’daki Aday Açıklama 
Toplantısının hemen ardından, biz de 
kampanyamızı başlattık ve bir kez daha 
Anadolu’nun, Trakya’nın yollarına revan 
olduk. Allah’ın izniyle, 10 Ağustos tarihi-
ne kadar 32 ilimizi ziyaret etmiş, oralarda 
mitinglerimizi gerçekleştirmiş olacağız. 
Önümüzdeki 32 günlük süreçte, gerek 
iftar sofralarında, gerek diğer vesilelerle 
milletimizle yoğun şekilde buluşacak ve 
kucaklaşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçim 
sürecinin ilk mitingini, 5 Temmuz günü 
Samsun’da yaptık. Kurtuluş Savaşı’nın 
meşalesinin yakıldığı Samsun’dan, biz 
de, Yeni Türkiye’nin kapılarının aralana-
cağı o kutlu yürüyüşün ilk adımını attık. 
Samsun’da, gerek miting sırasında, gerek 
iftar sırasında yağan yağmura rağmen çok 
büyük bir coşkuyla, çok büyük bir mu-
habbetle karşılandık. Her zaman olduğu 
gibi, havalimanından Samsun merkeze 
kadar yollarda, balkonlarda, pencerelerde 
vatandaşlarımızın yoğun ilgisine mazhar 
olduk. Geceyi Samsun’da geçirdik, ertesi 
gün, yani Pazar günü, Erzurum’a hareket 
etmeden önce Samsun’un Tekkeköy ve 
Canik ilçelerini ziyaret ettik, oralarda da 
vatandaşlarımıza hitap ettik. İkinci du-
rağımız Erzurum oldu. Erzurum’da, aynı 
şekilde, Havalimanından mitingimizin 
yapılacağı meydana büyük bir coşku eş-
liğinde ulaştık. Meydanda muhteşem bir 
kalabalık bizi bekliyordu, onlara hitap 
ettik. İftarımızı yine Erzurumlu kardeş-
lerimizle beraber yaptık, ardından Erzu-
rum’daki STK’ların, kanaat önderlerinin 

katıldığı bir toplantıda, seçim sürecini 
değerlendirdik.

Değerli kardeşlerim... 

Dün, Ankara’da Seçim Koordinasyon Mer-
kezimizi ziyaret ettik ve oradaki çalışma-
ları gözden geçirdik. Aynı zamanda, Cuma 
günü açıklayacağımız Vizyon Belgesi 
üzerinde de son istişarelerimizi yaptık. 
Dün akşam saatlerinde, Keçiören Kuş-
cağız Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir 
Belediyemizin tamamladığı Aile Yaşam 
Merkezi’nin açılışına katıldık, aynı za-
manda Ankaralı kardeşlerimizle, Ankara 
İl Teşkilatımızla iftar sofrasında bir araya 
geldik. Bugün, grup toplantımızın he-
men ardından Denizli’ye geçiyor, Denizli 
mitingimizi yapıyor, akşamda bir iftar 
sofrasında Denizlili kardeşlerimizle bir 
araya geliyoruz. Yarın Tokat’ta, ardından 
Yozgat’ta, hafta sonunda da Antalya ve 
Şanlıurfa’dayız. Cuma günü, daha önce de 
ifade ettiğim gibi, İstanbul’da, Haliç Kong-
re Merkezi’nde düzenleyeceğimiz bir 
toplantı ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi Viz-
yon Belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. 
Cumhurbaşkanlığı makamına, bu göreve 
nasıl baktığımızı, Halkın Cumhurbaşkanı-
nı seçmesinin ne manaya geldiğini, Cum-
hurbaşkanı seçilirsek, nasıl bir istikamet, 
nasıl bir vizyon izleyeceğimizi inşallah 
bu belge ile kamuoyuna duyurmuş ola-
cağız. Her seçim öncesinde olduğu gibi, 
10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi 
öncesinde de, izleyeceğimiz yol haritasını 
kamuoyuna duyuruyor, yapacaklarımızı 
milletimizle paylaşıyor, bunu da cesaretle 
yazıya döküp, kalıcı, bağlayıcı bir belge 
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hâline getiriyoruz. Cuma günü, Vizyon 
Belgemizi kamuoyuna açıklarken, inşal-
lah, kullanacağımız materyalleri, kullana-
cağımız sloganları, kampanya araçlarını 
da duyuracak ve artık o tarihten itibaren 
de daha yoğun şekilde alanları doldura-
cağız.

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

Türkiye’nin 10 Ağustos sürecine nasıl gel-
diğini, hangi badireleri, hangi sıkıntıları 
aşarak bugünlere ulaştığını hatırlamakta 
büyük fayda var. 1 Temmuz’da, adaylı-
ğımızın açıklandığı toplantıda, tarihten 
bazı hadiseleri hatırlatmış, Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin ülkemizde her zaman 
sıkıntılı geçtiğini ifade etmiştim. Bakın 
biz, Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesini, bütün siyasi tarihimiz bo-
yunca çok güçlü şekilde savunduk. 1993 
yılında, yeni Cumhurbaşkanı seçilmeden 
önce, İstanbul’da “Cumhurbaşkanını halk 
seçsin” mitingini yaptık. Cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesi, bizim 
için 2007 yılında ortaya çıkmış bir konu 
değildir; tarihi daha eskilere dayanan 
bir konudur. Biz, siyaset yaptığımız süre 
boyunca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ve bu makamın millete yüklediği faturayı 
gördük, her zaman Cumhurbaşkanının 
da halk tarafından seçilmesini savunduk. 
Bakın, 1989’da, merhum Özal, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı 
olmak istiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı, 
darbeden emekli general, Özal’ın Cum-
hurbaşkanı seçilmesine karşı çıkıyor. Baş-
ka kim karşı çıkıyor? SHP, yani dönemin 

CHP’si, merhum Özal’ın Cumhurbaşkan-
lığına aday olmasına karşı çıkıyor. Sayın 
Deniz Baykal, 1989 yılında SHP’nin Genel 
Sekreteri ve Merhum Özal’a “diktatör, si-
vil diktatör” gibi kavramlarla hakaretler 
ediyor ve “Özal Cumhurbaşkanı olursa 
onu oradan indiririz” diye de tehdit edi-
yor. Hatta, SHP ve Sayın Baykal, dönemin 
Cumhurbaşkanı darbeci generalin ya-
nında, Özal karşıtı safta yer alıyor. Mer-
hum Özal aday oluyor, milletvekillerinin 
oylarıyla da Cumhurbaşkanı seçiliyor 
ve gerçekten farklı bir Cumhurbaşkanı 
olarak da vefatına kadar vazifesini en 
güzel şekilde ifa ediyor. 2007 yılında, biz 
Cumhurbaşkanını seçeceğimiz zaman, 
işte merhum Özal’a karşı kurulan o şer 
cephesi bir kez daha kuruldu. Daha 2006 
yılında, Cumhurbaşkanı seçimlerine 1 yıl 
varken, CHP’liler Meclis’i ve millî iradeyi 
tehdit etmeye başladılar. Bir CHP Millet-
vekili çıktı, “Bir imam hatip mezununun 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmasının 
hayal olduğunu, bu hayalin de gelip geçici 
olduğunu” ifade etti. Yine 2006 yılında, 
CHP genel Başkanı çıktı, Cumhurbaş-
kanını göreve davet etti, “AK Partili bir 
Cumhurbaşkanının krize yol açacağını, 
laikliği tehdit edeceğini” söyledi, hatta 
yapamayacakları, yapamadıkları sine-i 
millet tehdidini bir defa da o zaman sa-
vurdu. Bakın biz, 2007 yılı Nisan ayında 
Sayın Abdullah Gül’ü adayımız olarak 
belirledik. Meclis’te, bütün usul şartlarını 
yerine getirdik ve oylamalara başladık. 
Daha birinci turun ardından, CHP 367 
toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı iddi-
asıyla Anayasa Mahkemesi’ne gittiler. Ma-
alesef, Anayasa Mahkemesi de, bu hukuk 
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cinayetini onayladı, 367 gibi bir garabeti 
kabul etti ve bizim Meclis’te Cumhurbaş-
kanı seçmemiz engellendi. Merhum Özal 
seçilirken 367 diye bir şart yoktu. Sayın 
Süleyman Demirel, Sayın Ahmet Necdet 
Sezer seçilirken böyle bir şart yoktu. Ama 
biz Cumhurbaşkanı seçeceğimiz zaman, 
karşımıza böyle anlamsız, haksız, hukuk-
suz bir şart çıkardılar. Hatta, dönemin 
CHP Genel Başkanı Sayın Baykal çıktı, 
“Anayasa Mahkemesi 367 ile ilgili iptal 
kararı vermezse çatışma olur” diyerek, 
Anayasa Mahkemesi’ni ve Meclis’i ale-
ni şekilde tehdit etti. 1989’da, merhum 
Özal’a “diktatör” diyen, “sivil diktatör” di-
yen, “Seçilirse indiririz” diye tehdit eden 
CHP, 2007 yılında da aynı tehditleri bizim 
için savurdu. Tabii, CHP tarihi boyunca 
millî irade karşısında hiçbir zaman yalnız 
hareket etmemiştir. CHP, tarihi boyunca 
ya darbecileri arkasına almış ya da ken-
disi darbecilerin arkasından gitmiştir. 
2007 yılında da CHP, onun yanında bazı 
yüksek mahkemeler, onların yanında dö-
nemin Cumhurbaşkanı, onların yanında 
emekli bazı hukukçular, akademisyenler 
ve maalesef ordu içinden bazı darbe he-
veslileri bizim karşımızda yer aldılar. 27 
Nisan bildirisi, Meclis’in Cumhurbaşkanı 
seçeceği bir dönemde yayınlandı ve aleni 
şekilde millî iradeyi, Meclis’i bu bildiri ile 
tehdit etti.

Değerli arkadaşlarım... 

2007 yılında, CHP ve CHP zihniyeti ta-
rafından önümüze çıkarılan engellerin 
hiçbirine geçit vermedik. 27 Nisan bildi-
risini, geldiği yere geri gönderdik. Millî 

iradeyi, yani milletin emanetini taşıyan, 
bunun da mesuliyetini bilen bir parti 
olarak, millî iradeye yönelik bu müna-
sebetsiz tehdide gereken en sert cevabı 
verdik, orada asla geri adım atmadık. 
Meclis’in hür iradesiyle Cumhurbaşka-
nını seçmesini engelleyenler karşısında 
da, hodri meydan dedik, Kasım’da yapı-
lacak seçimleri Temmuz’a aldık ve derhâl 
millete gittik. Bu arada, siyasi tarihimiz 
boyunca savunduğumuz bir reformun da 
adımını attık. Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesi, 5+5 şeklinde iki 
dönem görev yapabilmesi için Anayasa 
değişikliğini yaptık, bunu da Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nden geçirdik. Anayasa 
değişikliğimiz, dönemin Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edildi, Meclis’e geri gön-
derildi. Vazgeçmedik, değişikliği Meclis’te 
tekrar gerçekleştirdik ve yine dönemin 
Cumhurbaşkanına gönderdik. Tabii böyle 
olunca halkoylamasına gidilmek zorunda 
kalındı. 22 Temmuz’da genel seçimlerde 
milletimizden yüzde 47 oy aldık; ardın-
dan 21 Ekim’de yapılan halkoylamasında 
da yüzde 69 ile Anayasa değişikliğini 
gerçekleştirdik. 22 Temmuz seçimlerinin 
ardından da biliyorsunuz, Cumhurbaş-
kanını seçmek için Meclisimiz toplandı, 
Abdullah Bey’i Türkiye Cumhuriyeti’nin 
11’inci Cumhurbaşkanı olarak seçtik.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi, son 
12 yıl içinde defalarca yaptığımız gibi, 
hilelere, tuzaklara, komplolara boyun 
eğmedik, statüko ve vesayet karşısında 
geri adım atmadık, tehditlerin hiçbirine 
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eyvallah demedik. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kurulduğunda, duvarında, “Ege-
menlik milletindir” yazıyordu. Dikkati-
nizi çekiyorum, İsmet İnönü döneminde, 
Tek Parti CHP’si döneminde, bu ilke 
Meclis’in duvarından kaldırılmış, Demok-
rat Parti tarafından, bu sefer adeta kazı-
narak yeniden oraya konmuştur. İşte biz 
de, “Egemenlik milletindir” dedik, millet 
her şeyin en iyisini, en güzelini bilir dedik 
ve bunun gereğini yapmanın mücadelesi 
içinde olduk.

Bakın değerli arkadaşlarım…

1950 seçimlerinin öncesinde, Çankırı’nın 
Şabanözü ilçesine bir CHP heyeti gidiyor. 
Bakıyorlar ki, halk, hiç tanımadığı, hiç bil-
mediği Demokrat Parti’ye gönül vermiş. 
CHP’li adaylar, orada halka soruyorlar: 
“Yahu, bu Demokrat Parti daha yeni kurul-
du, bu parti daha hiçbir şey yapmadı, daha 
bu partiyi hiç tanımıyorsunuz. Neden bu 
kadar seviyorsunuz?” diye soruyorlar. Be-
nim Çankırılı kardeşim, Şabanözülü bir 
köylü kardeşim, CHP’lilere şu cevabı veri-
yor: “Demokrat Parti, evet, henüz bir şey 
yapmadı. Ama CHP’lileri nihayet buraya, 
ayağımıza kadar getirdi ya, bu da bize 
yeter.” İşte CHP ve CHP zihniyeti halktan, 
milletten bu kadar kopuktu ve tarihi bo-
yunca da hep böyle oldu. Burada sizlere 
tarihten bir başka hatırayı da nakletmek 
isterim: Hamdullah Suphi Ankara’da, 
Keçiören’deki evine kömür getiren yaşlı 
bir amcayı karşısına alıyor ve soruyor: 
“Amca” diyor, “Hükümet Ankara’ya gel-
di, memnun musun?” diyor. Yaşlı Amca 
keyifsizce, “Memnunum” diyor. Ham-

dullah Suphi, ısrar ediyor; “Amca” diyor, 
“hakkını daha iyi koruyabiliyor musun, 
jandarma, vergi memuru sana eskisin-
den daha iyi muamele ediyor mu?” Yaşlı 
amca dayanamıyor, cevap veriyor: “Evlat” 
diyor, “vaktiyle, Abdülhamit zamanında 
paşalar bize ‘Ver’ dediler verdik, ‘Öl’ dedi-
ler öldük. Onlar gittiler, yerlerine İttihat 
Terakki paşaları geldi, onlar da bize ‘Ver’ 
dediler, verdik, ‘Öl’ dediler, öldük. Onlar 
da gitti, şimdi siz geldiniz. Siz de bize ‘Ver’ 
diyorsunuz, veriyoruz, ‘Öl’ diyorsunuz, 
ölüyoruz. Şimdi bekliyoruz, acaba bize ne 
zaman ‘Al’ diyeceksiniz…”

Evet kardeşlerim…

On yıllar boyunca, devlet, Anadolu’nun, 
Trakya’nın yoksul insanlarına “Ver” dedi, 
verdiler, “Öl” dedi, öldüler. Ama hiçbir 
zaman “Al” demedi. Bu millet, merhum 
Menderes döneminde aldı, merhum Özal 
döneminde aldı; işte şimdi, AK Parti dö-
neminde 12 yıldır alıyor. Millet artık ver-
miyor, millet alıyor. Bu ülkede seçkinler, 
elitler, siyasi, askerî, devlet gücünü elinde 
bulunduranlar, milletten her zaman is-
tediler. Milleti adam yerine koymadılar. 
Milletin ferasetine, basiretine, enginliği-
ne, derinliğine hiçbir zaman inanmadılar, 
hiçbir zaman itibar etmediler. Ama biz, 
milletin içinden geliyoruz. Biz, milletin 
ta kendisiyiz. AK Parti’yi millet kurdu, 
AK Parti’nin kumaşını millet dokudu, 
AK Parti her zaman milletin partisi oldu 
ve milletle aynı istikamete baktı. Millet, 
nasıl ki vekilini seçebiliyor, nasıl ki Hü-
kümetini tayin edebiliyorsa, ondan çok 
daha kolay, çok daha rahat bir şekilde 
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Cumhurbaşkanını da seçer, onu da tayin 
eder. Bakın CHP, şu anda, işte tıpkı o Tek 
Parti dönemlerinde olduğu gibi, millete 
itibar etmiyor, milletin iyi bir seçim ya-
pabileceğine inanmıyor. 1989’da, Turgut 
Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasına karşı 
çıktılar. 2007’de, bizim Cumhurbaşkanı 
seçmemize karşı çıktılar. Anayasa deği-
şikliğine, halkın Cumhurbaşkanı seçme-
sine karşı çıktılar. Şimdi de, “siyaset üstü, 
siyasetin dışından” bir Cumhurbaşkanı 
seçmek için, adeta Cumhurbaşkanı değil, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vitrinine bir 
vazo, bir saksı seçmenin gayreti içindeler. 
Arkadaşlar soruyorum: Bir Cumhurbaş-
kanı tarafsız olabilir mi? Bugüne kadar 
hangi Cumhurbaşkanı tarafsız olmuştur? 
Meclis’i askerlerle kuşattırıp kendisini 
zorbalıkla Cumhurbaşkanı seçtiren İsmet 
İnönü tarafsız bir Cumhurbaşkanı mıdır? 
1960 darbesinin gölgesinde, adayları 
tehdit ederek kendisini Cumhurbaşkanı 
seçtiren, üniformalarıyla Meclis’te yemin 
eden Cemal Gürsel mi tarafsızdır? Genel 
Kurmay Başkanı Cevdet Sunay, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk, dar-
be yapmaktan mahkûm olan Kenan Evren 
mi tarafsızdır? Sayın Demirel, Sayın Ah-
met Necdet Sezer tarafsız Cumhurbaşkan-
ları mıydı, tarafları yok muydu? Bunların 
hiçbiri siyaset üstü değildi. Hepsinin bir 
siyaseti vardı, ama siyasetleri milletle ör-
tüşmüyor, devletle örtüşüyor, 27 Mayıs’la, 
12 Eylül’le, 28 Şubat’la örtüşüyordu. Hep-
si de milletin siyasetinin karşısına, kendi 
siyasetlerini koyuyorlar, milletin değer-
leri karşısına kendi değerlerini koyuyor-
lardı. Bakın burada bir kez daha ifade 
ediyorum: Ben, eğer seçilirsem, tarafsız 

bir Cumhurbaşkanı olmayacağım; mille-
tin tarafını tutan bir Cumhurbaşkanı ola-
cağım. Türkiye’nin ihtiyacı olan da budur. 
Demokrasimizin ihtiyacı olan da budur. 
Bu devlet, tarihi boyunca her zaman mil-
letinin devleti olmuştur, 10 Ağustos’tan 
itibaren inşallah bir kez daha milletinin 
devleti olmaya başlayacaktır. İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın… Artık milletinden sü-
rekli alan bir devlet yok, artık milletine 
veren bir devlet var. Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesiyle, bu millet, 
her kademede devletine hâkim hâle gele-
cek, milletin egemenliği artık tam mana-
sıyla işlemeye başlayacak. 

Arkadaşlar... 

CHP ve MHP, yapılan her reform sırasın-
da milleti korkutmuşlardır. Korkularının 
ne kadar yersiz olduğu da her seferinde 
ortaya çıkmıştır. Şu anda da, bir yetki 
karmaşasının olacağı, devletin işleyişinde 
bir aksaklık olacağı yönünde propaganda 
yapıyorlar. Milletim bunlara itibar etme-
di, etmiyor. Bunu her zaman söylüyorum 
ve 77 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşının her birinin de buna güvenmesini 
istiyorum: Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı 
ile seçilmiş bir Başbakan, Türkiye’yi asla 
geriye götürmez, tam tersine Türkiye’yi 
şaha kaldırır. Bakın Celal Bayar, doğru-
dan halk tarafından seçilmiş olmasa bile, 
o zamanki sistem gereğince, Demokrat 
Parti’nin Cumhurbaşkanı olarak göreve 
gelmişti. Cumhurbaşkanlığında Celal 
Bayar, Başbakanlıkta Adnan Menderes, 
10 yıllık süreçte, o meşum darbeye ka-
dar Türkiye’yi şaha kaldırdılar. Uyum 
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içinde, koordinasyon içinde, aynı istika-
mete bakarak, aynı politikalara inanarak, 
Cumhuriyet tarihimizde altın bir döneme 
imzalarını attılar. Hiç kimsenin endişesi 
olmasın. Seçildiğimiz takdirde, ülkenin 
Başbakanıyla, Bakanlarıyla, tüm siyasi 
partileriyle, tüm kurumlarıyla işbirliği 
içinde, uyum içinde Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacağız. Edirne’nin bir köyünden, bir 
mahallesinden vatandaşım beni seçme 
yetkisine sahipse, ben ona da hizmet gö-
türmekle mükellefim. Tekrar ediyorum: 
Devletin vitrinine saksı seçmiyoruz, vazo 
seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı elbette dev-
leti idare edecek, Başkomutan olacak, 
devlet kurumlarının uyum içinde işleme-
sini sağlayacak. Ama gerektiğinde Cum-
hurbaşkanı Iğdır’ın, Ağrı’nın, Erzurum’un 
köylerinin su meselesiyle de ilgilenecek, 
3’üncü Köprü’yle de ilgilenecek, Çözüm 
Süreci’yle de, Paralel Yapı’yla mücadeleyle 
de ilgilenecek. Biz hayatımızı millete hiz-
mete adadık, her nerede olursa olsun, mil-
letin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Değerli misafirler,10 Ağustos’ta yapılacak 
seçimlerde, AK Partililer kadar, CHP’li, 
MHP’li, HDP’li, diğer partilerden vatan-
daşlarımızın da oylarını alacağımıza 
yürekten inanıyorum. Diğer partiler, çı-
kardıkları adaylarla, seçmenlerini tam bir 
hayal kırıklığına uğrattılar. Burada MHP 
seçmenine, MHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerime bir hususu özellikle hatırlatmak 
istiyorum: MHP, bu Genel Başkan yöneti-
minde, Devlet Bahçeli yönetiminde tarihi-
nin en kötü dönemlerini yaşadı, yaşıyor. 

1999’da, koalisyon ortağı olarak Hüküme-
te girdi, tamamen edilgen, tamamen pasif 
bir Hükümet ortağı oldu. 2000 yılında, 
Meclis’te Cumhurbaşkanı seçileceği za-
man, MHP’nin kendi iradesiyle hareket et-
mesine izin vermediler. MHP’ye bir aday 
dayattılar, bunu seçeceksin dediler. Hatta, 
MHP içinden bir Cumhurbaşkanı adayı 
çıktı, Meclis içinde bu adayı tartakladılar, 
dövdüler ve Devlet Bahçeli buna seyirci 
kaldı, bunu susarak onayladı. 2002’de de 
zaten, yüzde 10 barajını dahi geçemedi, 
Meclis’in dışında kaldı. Şu anda da MHP, 
kendi iradesiyle hareket etmiyor. MHP, 
CHP’nin vagonu, Pensilvanya’nın oyun-
cağı olmuş hâlde, kendisine dayatılan 
seçeneğe kayıtsız şartsız itaat ediyor. Al-
lah aşkına, Ülkücü camia içinde Cumhur-
başkanı adayı olacak kimse yok muydu? 
MHP içinde, bu kutlu vazifeye aday ola-
cak kimse yok muydu? Bizzat Devlet Bah-
çeli, o kadar sıfat saydıktan sonra, neden 
kendisi çıkıp aday olmadı?

Arkadaşlar... 

İzzetli bir mağlubiyet, zelil bir galibiyet-
ten iyidir. Kaybedersiniz ama, izzetinizle 
kaybedersiniz. Hem kaybetmek hem de iz-
zetini yitirmek, olabilecek en kötü şeydir. 
MHP, CHP ve Pensilvanya’nın peşine takı-
larak, hem seçimi kaybetmeyi, hem de bir 
kez daha bu yönetim idaresinde izzetini 
kaybetmeyi göze aldı. Ülkücü camia için-
den biri aday olsaydı, bir MHP’li milletve-
kili aday olsaydı, Devlet Bahçeli kendisi 
aday olsaydı. Belki kazanamayacaklardı, 
ama en azından izzetleriyle kaybetmiş ola-
caklardı. Şimdi Devlet Bahçeli çıkıyor, bu 
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zilleti, kendisinin CHP ve Pensilvanya’nın 
elinde oyuncak olmasını, hakaret ede-
rek, küfrederek örtmeye çalışıyor. Ne o 
hakaretler ne de o küfürler, MHP’nin bu 
Genel Başkan yönetiminde yaşadığı zilleti 
örtmeye yetmez. 10 Ağustos, MHP seç-
meninin, MHP yönetimine bir kez daha, 
ama bu sefer çok daha okkalı şekilde bir 
ders vermesi için de fırsattır. İnanıyorum 
ki, MHP seçmeni, ihanet şebekelerinin, 
marjinal sol örgütlerin elinde oyuncak 
yapılan MHP yönetimine, 10 Ağustos’ta 
işte bu dersi verecektir. Şu anda bir de 
tutturmuşlar, “Başbakan istifa etsin.” Bun-
lar Anayasa’yı da okumuyorlar. Bunların 
yasalardan da haberi yok. Anayasa, Başba-
kanın aday olması durumunda ne zaman 
istifa edeceğini zaten belirlemiş durum-
da. Anayasa, aday olduğu zaman değil, 
Cumhurbaşkanı seçildiği zaman, parti ve 
Meclis’le ilişiğinin kesileceğini söylüyor. 
Bizim adaylığımız da, adaylık sürecimiz 
de Anayasa’ya uygundur, hiç kimse komik 
arayışların içine girmesin.

Değerli kardeşlerim... 

Milletimizin takdir etmesi durumunda, 
eğer Cumhurbaşkanı seçilirsek, Paralel 
Devlet yapılanmasıyla mücadelemiz ke-
sintisiz olarak devam edecek. Bakın Pazar 
günü Erzurum’daydık. 30 Mart seçim-
lerinde Erzurum, AK Parti’ye yüzde 59 
oranında destek vererek, Paralel Yapı’yla 
mücadelede çok güçlü şekilde arkamızda 
durdu. Pazar günü Erzurum’a gittiğimiz-
de, Paralel Yapı’ya yönelik bu öf kenin 
devam ettiğini, bu ihanet şebekesine karşı 
Erzurum’un arkamızda olduğunu tekrar 

teyit ettik. Sadece Erzurum değil, 81 vila-
yet, 77 milyon bizden bunu bekliyor. Biz, 
17 Aralık’tan itibaren, Paralel Yapı’yla za-
ten her alanda, her kademede mücadele-
mizi sürdürüyoruz. Bu mücadele artarak 
devam edecek. Cumhurbaşkanı seçilme-
miz durumunda, bu mücadele bir üst ka-
demede daha kararlı şekilde ilerleyecek. 

Arkadaşlar... 

Burada şu hususu bir kez daha tekrarla-
mak durumundayım: Ulusal güvenliği-
mizi tehdit eden Paralel Yapı’yla müca-
delede, küçük dirençlerin yaşandığını 
hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Özellikle 
yargı içinde, hâlâ meselenin ciddiyetinin 
tam olarak anlaşılmadığını, yargı içindeki 
paralellerin hâlâ hukuksuzluk peşinde 
koşmaya çalıştıklarını görüyoruz. CHP ve 
MHP, zaten bu ihanet şebekesini koruyor, 
kolluyor ve işbirliği yapıyorlar. Ancak 
üzülerek ifade etmeliyim ki, içimizde de 
hâlâ bu yapıya karşı gereken tepkiyi koy-
mayanlar var. Kimi Belediyelerde, kimi 
kurumlarda, Bakanlıklarda, cesaretle bu 
işin üzerine gidilmediğini görüyoruz.

Arkadaşlar... 

Devekuşu kafasını kuma gömer, o hiç kim-
seyi göremediği için, onu da hiç kimsenin 
görmediğini zanneder. Milletim, kimin 
ne yaptığını çok iyi, çok güzel görüyor. 
Milletim, kimin sessiz kaldığını, tepkisiz 
kaldığını, kimin kafasını kuma gömerek, 
ihanete göz yumduğunu, ihanete ortak 
olduğunu çok iyi görüyor ve biliyor. 
Bu ihanet şebekesine göz yumanlar, bu 
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ihanet şebekesine karşı sessiz, tepkisiz 
kalanlar, müsamaha gösterenler bilsinler 
ki biz de, milletimiz de bunu not ettik, not 
ediyoruz. Millet nezdinde hiçbir eylem 
hesapsız kalmaz. Milletim, vakti zamanı 
geldiğinde bunun hesabını sorar; biz de 
geciktirmeden bunun hesabını sorarız. 
İhanet şebekesi de, onun taraftarları da, 
ona müsamaha gösterenler de bilsinler 
ki, eğer Cumhurbaşkanı seçilirsek, ihanet 
şebekesiyle mücadelemiz asla kesintiye 
uğramaz, asla rölantiye alınamaz. Seçilir-
sem bizzat şahsım, aynı zamanda yerime 
gelecek Başbakan arkadaşım, bu yapıyla 
sonuna kadar mücadele edecektir, bunun 
herkes tarafından bilinmesini isterim. 
Sadece Paralel Yapı konusunda değil, Av-
rupa Birliği adaylık sürecimiz, aktif dış 
politikamız, Çözüm Süreci, ekonomik po-
litikalarımız hiç değişmeden, hiçbir şekil-
de eksenini değiştirmeden devam edecek.

Arkadaşlar... 

AK Parti’nin geleceği ile ilgili olarak, 
hiçbir tartışmaya, hiçbir endişe ve soru 
işaretine mahal olmadığını defalarca vur-
guladım. Bu konuda yapılan kulislerin, 
üretilen dedikoduların, üretilen fitne 
ve nifak girişimlerinin başarıya ulaşma 
imkânının olmadığını burada tekrar ifa-
de ediyorum. Partimizin kurulları var. 
Partimizin ilkeleri var. Partimizin, çok 
net bir şekilde çizilmiş sınırları, kırmızı 
çizgileri, politikaları ve istikameti var. 
Allah’ın izniyle, hiçbir fani, bu köklü da-
vanın istikametini değiştiremez. Bu köklü 
davanın istikametini değiştirmek isteyen, 
buna yeltenen, buna niyetlenen, kendisini 

siyaset tarihinin çöplüğünde bulur. Önü-
müzde 1.5 ay gibi gerçekten kısa bir süre 
var. Önce seçimi tamamlayacak, ardından 
partimizin geleceği ile ilgili kararları vere-
ceğiz. Ne karar verilirse verilsin, bu ülke-
miz için verilecek, milletimiz için verile-
cek, istikbalimiz için verilecektir. Yapılan 
kulislerin, üretilen dedikoduların tamamı 
boşa kürek çekmektir, enerji israf etmek-
tir. AK Parti, bir dava partisi olarak, mil-
letin kurduğu, milletin istikamet çizdiği 
bir parti olarak, sarsılmadan, durmadan 
ve duraklamadan inşallah yoluna devam 
edecektir. Birbirimizi kıracak, küstüre-
cek, birbirimizi rencide edecek girişimler-
den herkesin büyük bir hassasiyetle uzak 
durmasını rica ediyorum. Önümüzde bir 
seçim varken, enerjimizi başka yerlere 
sarf etmekten herkesin uzak kalmasını 
istiyorum, bekliyorum. Özellikle, parti-
mizi, hükümetimizi, iç ve dış politikamızı 
yıpratacak eylem ve açıklamalardan uzak 
durulmasını, sorumlu davranılmasını 
rica ediyorum. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz olma-
sına rağmen, Ramazan olmasına rağmen, 
bir seçimin arifesinde bulunmamıza 
rağmen, çalışmalarını kesintisiz olarak 
sürdürüyor. Bize yakışan da budur. Mille-
timizin beklediği yasaları çıkarmak, her 
şeyden önemlidir ve biz, omuzlarımızda 
taşıdığımız emanetin hakkını vermek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Gündem-
deki tasarı ve teklifleri bitirinceye kadar 
Meclis çalışmaya devam edecek. Haftaya 
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inşallah bir kez daha sizlerle bu salonda 
buluşacak, muhabbet edeceğiz. Tahminen 
önümüzdeki hafta sonunda çalışmaları 
bitirecek, ardından seçim bölgelerimize 
dağılacağız. Ben şimdi, Denizli’ye gitmek 
üzere aranızdan ayrılıyorum. Bir kez 
daha, şahsımı 12’nci Cumhurbaşkanlığı 
için aday gösteren tüm milletvekili arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya ye-
niden görüşmek umuduyla, çalışmaları-
nızda başarılar diliyor, Ramazan-ı Şerif ’in 
hayırlı geçmesini temenni ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
Vizyon Belgesi Açıklama 

Toplantısı 

Ankara | 11 Temmuz 2014

Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç-
ler, hanımefendiler, beyefendiler… 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 
hazırladığımız Vizyon Belgesi’nin Tanı-
tım Toplantısı vesilesiyle her birinizi yü-

rekten selamlıyorum. Birazdan detayları-
nı kamuoyuyla paylaşacağımız bu vizyon 
belgesinin, ülkemiz, milletimiz, demokra-
simiz için hayırlar getirmesini Allah’tan 
niyaz ediyorum. Bu tarihî günde, heye-
canımızı, coşkumuzu, geleceğe ilişkin 
umudumuzu bizlerle paylaşan, bu salon-
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daki ve salon dışındaki herkese şimdiden 
teşekkür ediyorum. Davetimize icabet 
ederek, bu anlamlı toplantıya iştirak eden 
tüm sanatçı, yazar, sporcu dostlarımıza, 
sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri-
ne, bakan, milletvekili arkadaşlarımıza, 
AK Parti Teşkilatı’nın tüm mensuplarına 
gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yazılı 
ve görsel medyamızın da tüm temsilcileri-
ne, tüm çalışanlarına hoş geldiniz diyor; 
sesimizin Türkiye’ye ve dünyaya duyurul-
masında emeği olan, katkısı olan herkese 
tek tek teşekkür ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim... 

10 Ağustos 2014 tarihinde, Türkiye ilk 
kez Cumhurbaşkanını doğrudan milletin 
oylarıyla tayin edecek. AK Parti’nin Ge-
nel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak, 2007 yılında yaptığı-
mız değişiklikle, Cumhurbaşkanını hal-
kın seçmesini sağlamış olmanın büyük 
memnuniyetini yaşıyorum. 2007 yılında 
bu Anayasa değişikliğini gerçekleştiren 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne huzurla-
rınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Anayasa değişikliği, dönemin Cumhur-
başkanı tarafından önce veto edildi, son-
ra halkoylamasına götürüldü. 21 Ekim 
2007’de yapılan Halkoylamasında, aziz 
milletimiz yüzde 69 oranında evet diye-
rek, bu değişikliğin gerçekleşmesini sağ-
ladı. İradesine sahip çıkan, Türkiye’nin 
değişimine yüzde 69 gibi yüksek bir oy 
oranıyla evet diyen aziz milletimize de 
elbette burada teşekkür ediyorum. Yine, 
bundan 10 gün önce, 1 Temmuz tarihinde 
şahsımı Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci 

Cumhurbaşkanlığı için aday gösteren 
Grubumuza da bir kez daha şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşle-
rim…

Vizyon Belgemizin detaylarına girmeden 
önce, bu noktaya nasıl geldiğimizi, Cum-
hurbaşkanını halkın seçmesinin ne ifade 
ettiğini, çok özet bir şekilde hem sizlere 
hem de ekranları başında bizi izleyen 
aziz vatandaşlarıma hatırlatmak istiyo-
rum. Bakınız; bundan 2 hafta önce, 28 
Haziran’da, dünya tarihini köklü şekilde 
değiştiren çok önemli bir olayın 100’üncü 
yı l d ö n ü m ü n ü  ya ş a d ı k .  2 8  Ha z i ra n 
1914’te, Saraybosna’da, Avusturya Maca-
ristan İmparatorluğu veliahdı bir suikast 
sonucu öldürüldü. Bu suikastın ardından 
Birinci Dünya Savaşı başladı. Bakiyesi 
olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu, baş-
ta Almanya olmak üzere bazı devletlerle 
ittifak hâlinde bu savaşa dahil oldu ve 
maalesef, bu savaşta çok ağır bir yenilgi 
aldı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, 
Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika hari-
taları çok köklü bir şekilde değişti. Bugün 
sahip olduğumuz sınırlar, çeşitli ülke or-
duları tarafından işgal edildi. Başta İstan-
bul olmak üzere, Türkiye’nin önemli bir 
kısmı işgali yaşadı. Gazi Mustafa Kemal, 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı, oradan 
Anadolu’daki direnişin ilk adımlarını attı, 
kısa süre içinde Anadolu’daki tüm güçleri 
birleştirdi. Kurtuluş Savaşımız gerçekten 
büyük bir zaferle sonuçlandı. 29 Ekim 
1923’te, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri-
nin devamı olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
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kuruldu. Halk, çok uzun yıllar savaşmış 
bir halktı. Ülkenin tamamına yoksul-
luk ve acı hâkimdi. İşgaller neticesinde, 
Türkiye hem insan kaynağını, hem diğer 
iktisadi kaynaklarını büyük ölçüde yitir-
mişti. Gerek Kurtuluş Savaşımız gerek 
Cumhuriyet’in ilanı, halkımıza bir kez 
daha umut ve cesaret aşıladı. Milletçe 
çok çalıştık. Dedelerimiz, ninelerimiz var 
oldukları her yerde çalışarak, ter dökerek, 
emek vererek, fedakârlıkta bulunarak, 
yok olmanın eşiğindeki bir milleti yeni-
den dünya sahnesine taşıdılar, yeniden 
ayakları üzerinde doğrulttular.

Değerli dostlarım…

İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı bu zor 
yıllarda, Türkiye de gerçekten çok zor dö-
nemlerden geçti. İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitmesine, dünyada haritaların yeniden 
çizilmesine, dünyada yeni bir kalkınma 
anlayışının başlamasına rağmen, Türkiye 
ne yazık ki bu değişimi yakalamadı, ya-
kalayamadı. Burada bir kez daha hatırlat-
mak durumundayım: 1945’te, neredeyse 
tamamen yıkılan Almanya, kısa zamanda 
kendisini toparladı ve dünyanın en bü-
yük, en güçlü ülkelerinden biri oldu. İki 
atom bombasının hedefi olan Japonya, 
aynı şekilde, değişimin ruhunu anladı, de-
ğişimin felsefesini iyi okudu ve dünyanın 
en güçlü ekonomilerinden birine sahip 
oldu. Avrupa’nın birçok ülkesi ve birçok 
şehri yıkılmış olmasına rağmen, Avrupa 
hızla toparlandı, örgütlendi, güç birliği 
yaptı ve tarihin en büyük, en müreffeh 
oluşumlarından birini gerçekleştirdi. 
Yanı başımızda Avrupa, savaşın ardından 

böyle büyük bir değişimi başlatırken, Tür-
kiye maalesef bu değişimi sadece izlemek 
zorunda kaldı. 1950’li yıllar, çok partili 
bir dönem, demokratik bir dönem olarak, 
Türkiye’nin her alanda sıçrama gösterdiği 
bir dönem oldu. Ne yazık ki, bu sıçrama 
dönemi 1960 darbesiyle çok ciddi şekilde 
kesintiye uğratıldı. 1960’ları, 70’leri kayıp 
yıllar olarak yaşadık. Merhum Özal’ın 
reform gayretlerine rağmen, 1980’leri, 
12 Eylül darbesinin gölgesinde, bir nevi 
kayıp yıllar olarak yaşadık. 1990’lar, koa-
lisyonların hüküm sürdüğü, terörün ağır 
kayıplar verdirdiği, demokrasinin, özgür-
lüklerin, insan hayatının önemsenmediği 
yıllar oldu. İşte, 2000’li yıllara, bu şekilde 
ulaştık.

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşle-
rim…

Halk, Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 
dünyadaki gelişmelere ve değişimlere 
paralel olarak, ülkemizde değişim istedi. 
Dünyada demokrasi güç kazanırken, öz-
gürlükler yaygınlaşırken, devletin, top-
luma müdahalesi azalırken, milletimiz 
de bunu kendi ülkesinde, kendi toprakla-
rında görmek istedi. Halkın arzu ve talep 
ettiği bu değişim, istisnai bazı zamanlar 
dışında hiçbir zaman karşılanmadı. Hal-
kın değişim isteği reddedildi. Halkın 
değişim isteği görmezden gelindi. Demok-
rasi isteyenler, özgürlük isteyenler, Hak 
isteyenler, kimi zaman kanlı şekilde, kimi 
zaman işkenceyle, kimi zaman zorbalık-
la, yasaklarla, baskıyla sindirildi. 2000’li 
yıllara geldiğimizde, artık değişim isteği 
ertelenemez, ötelenemez, inkâr edilemez 
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bir hâle gelmişti. Toplumun değişim ar-
zusu, artık devleti ve siyaseti zorlamaya 
başlamıştı. İşte AK Parti, 2001 yılında, 
toplumun bu büyük değişim arzusunun 
bir tezahürü olarak ortaya çıktı.

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşle-
rim…

Geriye dönüp, 91 yıllık Cumhuriyet ta-
rihimize baktığımızda, elbette milletçe 
gurur duyacağımız bir tabloyla karşılaşı-
yoruz. 91 yıl içinde gerçekten çok büyük 
başarılar elde ettik. 91 yıl içinde, millet 
olarak her zorluğa sabrettik, tahammül 
ettik. Değişim umudumuzu hep diri tut-
tuk. Zorbalığın, yasakların, yoksulluğun, 
yolsuzlukların ilelebet sürmeyeceğine, 
ceberut devlet anlayışının ilelebet devam 
etmeyeceğine inandık ve bu inancın umu-
duyla ayakta kaldık. 1940’lardan itibaren, 
devletin ve kurumların değişime diren-
meleri, ülkemize çok ama çok ağır bedel-
ler ödetti. Bu salonda bulunan arkadaşla-
rımın birçoğu, yakın tarihimizde yaşanan 
olumsuzlukları bizzat yaşadılar. Bu salon-
da bulunan ve bulunmayan genç arkadaş-
larımız da, inanıyorum ki, ağabeylerin-
den, babalarından, dedelerinden, o Eski 
Türkiye’yi dinlediler. Burada şu hususun 
altını özellikle çizmek isterim: 91 yıllık 
Cumhuriyet tarihimiz içinde yaşanan 
olumsuzlukların çok büyük bir çoğunlu-
ğu, sistemin değişime direnmesinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dersim’de 
yaşanan acı hadise, sistemin değişime 
direnmesinin, halkın hak taleplerine ku-
lak tıkamasının bir eseridir. 1940’lı yıllar 
boyunca kapatılan camiler, yasaklanan 

Kur’an eğitimi, milletin millî ve manevi 
değerlerine duyarsızlık, bunun sonucun-
da ortaya çıkan devlet-millet güvensizliği, 
değişime yönelik direncin bir eseridir. 
Hapse atılan yazarlar, sürgüne gönderilen 
yazar ve sanatçılar, faili meçhuller, devle-
tin, yani statükonun değişime direncinin 
bir eseridir. On yıllar boyunca ülkemiz 
gündemini meşgul eden başörtüsü soru-
nu, statükonun değişime olan direncinin 
neticesidir. 40 binden fazla insanımızı 
kaybettiğimiz terör meselesi, statükonun 
değişime olan direncinin, farklı olana ta-
hammülsüzlüğünün, hak ve özgürlüklere 
olan duyarsızlığının bir neticesidir. Sünni 
kardeşlerimizin, Alevi kardeşlerimizin, 
Hristiyan, Musevi vatandaşlarımızın, tüm 
azınlıkların, tüm ideolojik ve siyasi grup-
ların, yazarların, sanatçıların, düşünürle-
rin on yıllardır çektikleri acı, tamamen, 
sistemin değişime olan direncinin bir ese-
ridir. Faili meçhuller, işkence, Diyarbakır 
Cezaevi, Mamak Cezaevi, Metris Cezaevi 
statükonun, değişime olan direncinin ese-
ridir. Devlet, özgürlüklerden korkmuştur. 
Statüko, değişimden korkmuştur. Rejim, 
değişimi kendisi için bir tehdit olarak gör-
müş, değişim taleplerini, hak arayışlarını 
kendisine yönelik bir tehdit olarak algı-
lamıştır. Devletin, rejimin, statükonun 
etrafında kümelenen mutlu bir azınlık, 
çarkını her şekilde çevirirken, her şekilde 
kazançlı çıkarken, halk yığınları çok ağır 
bedeller ödemiş, çok büyük acılar yaşa-
mıştır. Evet… Statükonun bu ağır baskısı-
na, ağır yasaklarına ve zulmüne rağmen, 
toplumda değişim arzusu, değişim umu-
du hiçbir zaman kaybolmamıştır.



Recep Tayyip ERDOĞAN

282

Kardeşlerim…

Burada bir noktaya özellikle dikkatleri-
nizi çekmek isterim: AK Parti’yi biz, bir 
siyasi hareketin sahipleri olarak kurduk. 
Ama biz sadece kendi yaşadığı acılara, 
kendi sorunlarına odaklanan bir siyasi 
parti kurmadık. Evet… Başörtüsü zulmü-
nü yaşayanlardık. Evet… Millî ve manevi 
değerleri reddedilen, inkâr edilen, baskı 
altına alınan kimselerdik. Evet… Siyasi 
görüşleri inkâr edilen, siyasi partileri her 
daim kapatılan bir harekettik. Ancak, AK 
Parti’yi kurarken, sadece kendi sorunla-
rımızı değil, milletin her bir ferdinin so-
runlarını kendimize dert edindik. Siyasi 
tarihimiz boyunca olduğu gibi, iktidar 
görevini üstlendiğimiz 12 yıl boyunca da, 
başörtüsü özgürlüğü kadar, ifade özgürlü-
ğünü de savunan biz olduk. İmam hatip 
okullarının açılmasını savunduğumuz 
kadar, farklı dil ve lehçelerde yayın yapıl-
ması özgürlüğünü de savunan biz olduk. 
Sünni’nin özgürlüğünü savunduğumuz 
kadar, Alevi’nin özgürlüğünü de savunan 
biz olduk. Türk’ün kültürel hakları ve ken-
di kimliğini ifade özgürlüğünü savundu-
ğumuz gibi, Kürt’ün, Arap’ın, Boşnak’ın, 
Gürcü’nün, Pomak’ın, Roman’ın, diğer 
tüm etnik unsurların özgürlüğünü savu-
nan da biz olduk. İnsanların, inançlarının 
gereğini yerine getirme özgürlüğünü sa-
vunurken, Müslüman, Hristiyan, Musevi 
ayrımı yapmadık. Büyük acıların içinden 
gelen bir kadroyduk. Büyük baskılara, en-
gellemelere, hatta şiir okuduğu için hapse 
mahkûm olmuş bir kadroyduk. Ama gö-
reve geldiğimizde kendimizi değil, kendi 
temsil ettiğimiz hareketi değil, kendi dost-

larımızı, arkadaşlarımızı, çevremizi değil, 
77 milyonun hakkını gözettik. Biz, daha 
en başından itibaren şunu söyledik: Ken-
disini koruma altına alan devlet, 77 mil-
yona baskı üretir. Milletini kendisine teh-
dit olarak gören devlet, milletini fırkalara 
ayırır. Milletin değişim ve hak taleplerine 
sessiz kalan, bunları reddeden, inkâr eden 
bir devlet, milleti için sadece zarar üretir. 
İşte bunu söyledik ve ülkemiz kadar, si-
yaset kadar, devleti değiştirmenin müca-
delesini verdik. Dünün mağdurlarıyken, 
bugünün mağrurları olmadık. Dünün 
mağdurları olarak, bugün 77 milyonun da 
mağduriyetini gidermek için mücadele et-
tik. Biz, demokrasi istedik, hem de herkes 
için demokrasi istedik. Biz özgürlük iste-
dik, hem de herkes için özgürlük istedik. 
İşte bu nedenle, 12 yıl boyunca her alanda 
büyük reformlar gerçekleştirdik. 12 yıl 
boyunca, her türlü vesayetin karşısında 
dimdik durduk. 12 yıl boyunca, tüm dar-
be girişimlerine, komplolara, tuzaklara, 
milletimiz adına itiraz ettik. Her türlü 
çeteyle mücadele ettik. Devletin etrafına 
kümelenmiş, milleti tehdit eden çetele-
ri temizledik. Darbe girişimleri yapan 
çeteleri temizledik. Sokakta, insanların 
ensesine bir kurşun sıkarak karanlıkta 
kaybolan çeteleri temizledik. Devletin ko-
ridorlarına sirayet etmiş, devleti değişime 
karşı koruyan çeteleri temizledik. Kürt 
ile Türk’ü birbirine düşürmeye çalışan; 
Alevi ile Sünni arasında nifak çıkarmaya 
çalışan, azınlıklara zulmeden çeteleri 
temizledik. Türkiye’nin en iyi zamanla-
rında, Türkiye’nin değişim gücünü yaka-
ladığı zamanlarda, gençleri sokağa döken, 
sokakları şiddete, ülkeyi istikrarsızlığa 
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mahkûm etmek isteyen çeteleri temizle-
dik. Her darbeye övgüler düzen, hoşgörü 
görüntüsüyle büyüyen, hizmet, eğitim 
gibi değerleri istismar eden, devletin en 
kritik noktalarını işgal edip, devletine ve 
milletine ihanet bayrağı açan çetelere de 
göz yummadık. Bütün çetelerin temizlen-
diği bir anda, Pensilvanya’dan idare edi-
len, Türkiye’yi yeni bir vesayete mahkûm 
etmek, isteyen, Türkiye’yi Eski Türkiye’ye 
döndürmeye çalışan çeteye de eyvallah 
demedik.

Kardeşlerim…

Elbette mükemmel bir yerde değiliz. El-
bette Türkiye’nin tüm sorunlarını çözüme 
kavuşturmuş değiliz. Ancak, şunu bütün 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum: 
Eğer, Türkiye, milletin değişim taleplerini 
daha önce görebilseydi, bugün çok farklı 
bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. Dev-
let, 1940’lardan itibaren değişebilseydi, 
bugün çok farklı bir Türkiye’de yaşıyor 
olacaktık. Darbeler, komplolar, çeteler, 
milletin değişim arzusunun önünde engel 
olmasaydı, bugün farklı bir yerde olacak-
tık. Yine samimiyetle ifade etmek isterim 
ki, 12 yıl boyunca, önümüze engeller 
çıkmasaydı, tehditler olmasaydı, Eski 
Türkiye’nin aktörleri direnmeseydi, bu-
gün çok farklı bir yerde olabilirdik. Yine 
de yılmadık, yine de umudumuzu kaybet-
medik. Bakın bizzat ben, defalarca ölüm 
tehditleri aldım. Çok somut suikast giri-
şimleri son anda önlendi. 1994’te, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 
sahada seçim çalışmaları yaparken tehdit-
ler aldık. Samandıra’da bir arkadaşımız 

bombalı saldırıda şehit edildi. Pınarhisar 
Cezaevi’ne gönderilmem, beni denkle-
min dışına itmeye yönelik bir girişimdi. 
Cezaevinde de tehditler aldım. Partimizi 
kurarken, iktidardayken tehditler aldım. 
Danıştay saldırısı üzerimize yıkılmak 
istendi. Ekonomiyi, demokrasiyi tehdit 
eden tuzaklarla Hükümetimiz düşürül-
mek istendi. Arkadaşlarım aynı şekilde... 
Partim defalarca tehdit edildi, hatta ka-
patma davasına maruz kaldı. Bakanlarım, 
Genel Başkan Yardımcılarım, Milletvekil-
lerimiz, ailem tehdit edildi. 17-25 Aralık 
darbe girişimi başarılı olsaydı, inanın, şu 
anda, Yassıada benzeri mahkemelerde 
yargılanıyor olacaktık. Bunun tüm belge-
lerini, bu komplonun tüm detaylarını ele 
geçirdik, bunları yakında sizler de göre-
ceksiniz. İşte bütün bu tehditlere, darbe 
girişimlerine, provokasyonlara, komplo 
ve tuzaklara karşı cesaretle direndik. 
Kendimiz adına değil, ülkemiz adına, 77 
milyon milletimiz adına, geleceğimiz adı-
na, istiklalimiz adına biz bu mücadeleyi 
verdik. Bakın şurası son derece önemli: 
Sandığa giden yolu her zaman açık tuttuk. 
Bir baskı rejimi, halkın önüne sandık ge-
tirmez, getirse de o sandıkta hür iradenin 
tecellisine izin vermez. Özgürlük karşıtı 
bir Hükümet, basına bu kadar özgürlük 
zemini sağlamaz. Baskıcı bir Başbakan, 
kendisine her gün, her mecradan hakaret 
edilmesine müsaade etmez. Başkasının 
özgürlük alanına müdahale etmediği sü-
rece, her özgürlüğü savunduk; özgürlük-
ler ihlal edildiğinde de yasaların dışında, 
mahkemelerin dışında başvuracağımız 
hiçbir merci, elhamdülillah olmadı.
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Kardeşlerim…

Eski Türkiye, devletin etrafına kümelen-
miş seçkincilerin, elitlerin, çetelerin dı-
şında, herkes için karanlık bir Türkiye’ydi. 
Hepiniz, hepimiz, Eski Türkiye’nin acıları-
nı yaşadık. Şunu bugün burada büyük 
bir memnuniyetle ifade etmek isterim: 
Eski Türkiye, artık eskide kalmıştır. Eski 
Türkiye’nin kapıları kapanmıştır. Halkın 
değişim arzusu, değişim talebi nihayet 
kendisine diriliş zemini bulmuştur. Kaçı-
nılmaz değişim artık başlamıştır ve güçlü 
şekilde devam etmektedir. Bu değişim, 
sadece AK Partilileri kapsayan değil, 77 
milyonun her bir ferdini kapsayan bir 
değişimdir. Bize oy versin ya da vermesin, 
bizi sevsin ya da sevmesin, herkes bu de-
ğişimden olumlu yönde etkilenmiştir ve 
etkilenmeye devam edecektir.

Kardeşlerim…

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, işte uzun yıllardır biriken bu deği-
şim arzusunun artık ortaya çıkmasıdır. 
Şunu da gururla ifade etmek isterim: Eski 
Türkiye’den bugüne, artık çok az eser kal-
mıştır. Terör meselesi, Eski Türkiye’nin 
sorunlarından biridir; inşallah o meseleyi 
çözdük, çözüyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde dün kabul edilen yasa, terör 
meselesinin çözümünde inşallah yeni bir 
dönemi başlatacaktır. Kardeşliğimizi güç-
lendirmek için verdiğimiz mücadele belli 
bir aşamaya gelmiş, terör, Türkiye’nin can 
alıcı bir meselesi olmaktan çıkmıştır. Eski 
Türkiye’den bugüne gelen bir başka so-
run, Anayasa sorunudur. Yeni bir Anayasa 

yapmak için, özgürlükçü, katılımcı, de-
mokratik bir Anayasa yapmak için samimi 
mücadele verdik. Eski Türkiye’nin direnci 
nedeniyle maalesef bunu bu dönemde 
başaramadık. Ancak, yeni Anayasa’ya 
ilişkin umutlarımızı yitirmedik ve bunun 
mücadelesini en güçlü şekilde sürdürece-
ğiz. Eski Türkiye’den bugüne aktarılan bir 
başka sorun muhalefet sorunudur. Muha-
lefet, ne yazık ki kendisini değiştirmemiş, 
değişim taleplerine duyarsız kalmıştır. 
Yeni Türkiye’den korkan, Yeni Türkiye’de 
ayakta kalamayacağını düşünen muhale-
fet, değişime direnmektedir. İnanıyorum 
ki, muhalefet partilerine gönül vermiş va-
tandaşlarımız, bu değişimi kendi elleriyle 
gerçekleştireceklerdir.

Değerli kardeşlerim... 

Eski Türkiye’den bugüne ulaşan bir baş-
ka önemli sorun da Cumhurbaşkanlığı 
makamıydı. Cumhurbaşkanlığı makamı, 
Gazi Mustafa Kemal’in vefatından sonra, 
statükoyu korumak üzere şekillendirilmiş 
bir makamdı. 1960 darbesiyle, Cumhur-
başkanlığı makamı adeta rejimin bekçi-
liğini yapan bir makama dönüştürüldü. 
Statüko, milleti kendisi için bir tehdit 
olarak algılarken, Cumhurbaşkanlığı 
makamını da milletin karşısında konum-
landırdı. Her zaman, bir tarafta milletin 
seçtiği Hükümet, onun karşısında Cum-
hurbaşkanlığı makamı oldu. Cumhur-
başkanlığına yüklenen anlam, aslında 
devleti milletten korumak gibi, gerçekten 
son derece rahatsız edici bir anlamdı. 
Milletin, Meclis’in, Hükümetlerin deği-
şim arzusu, en başta Cumhurbaşkanlığı 
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makamı tarafından frenleniyordu. Birkaç 
istisna dışında, Cumhurbaşkanlığı ma-
kamına hep askerler, darbeciler, devleti 
kutsallaştırmış bireyler getiriliyor, devle-
tin milletle kucaklaşması engelleniyordu. 
Biz, siyasi tarihimiz boyunca, Cumhur-
başkanının halk tarafından seçilmesi 
gerektiğini savunduk. Daha 1993 yılında, 
İstanbul’da bu amaçla gösteriler yaptık. 
2007 yılında, Meclis’te Cumhurbaşkanı 
seçmemiz engellendiğinde, artık bu refor-
mun kaçınılmaz olduğunu gördük, Ana-
yasayı değiştirdik ve Cumhurbaşkanlığı 
makamının anlamını da böylece değişime 
tabi tuttuk. İşte 1 ay sonra, 10 Ağustos’ta, 
halk Cumhurbaşkanını seçecek. Bu Cum-
hurbaşkanı, halktan aldığı yetki ve güçle, 
halkın talep ve arzularını temsil edecek. 
Statükonun bekçisi olan değil, milletin 
tarafını tutan bir Cumhurbaşkanı anlayışı 
ülkemize hâkim olacak. Böyle bir iklimde, 
inşallah Türkiye’de değişim taleplerinin 
önündeki tüm engeller kalkacak, devlet 
ve millet kucaklaşacak, Türkiye çok daha 
hızlı değişecek.

Değerli kardeşlerim, çok değerli dostla-
rım… 

Bugün açıklayacağımız Vizyon Belgesi, 
işte bu yeni dönemin yol haritasını ihtiva 
ediyor. Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye 
için nasıl bir vizyon, nasıl bir ufuk öngör-
düğümüzü, bu vizyon belgesinde bulacak-
sınız. Eğer milletimiz takdir eder ve Cum-
hurbaşkanı seçilirsek, 5 yıllık dönemde 
nasıl bir yol izleyeceğimizi, hedeflerimizi, 
yaklaşımlarımızı bu Vizyon Belgesi’nde 
kayıt altına aldık. Bu belge hem bizim 

hem de 77 milyonun başvuru kaynağı 
olacak. Şimdi, özet hâlinde, bu belgeyi siz-
lerle paylaşmak istiyorum.

Değerli kardeşlerim, ekranları başında 
bizleri izleyen aziz vatandaşlarım…

Cumhurbaşkanlığımız süresince, yol hari-
tamız olacak, başvuru kaynağımız olacak 
Vizyon Belgesi, Yeni Türkiye Yolunda 
ismini taşıyor. Yeni Türkiye Yolunda 
başlığının altında Demokratik Yönetim, 
Refah Toplumu ve Öncü Ülke başlıkları 
bulunuyor. Yeni Türkiye Vizyonu’yla neyi 
kastediyoruz?

Değerli kardeşlerim... 

12 yılda ülkemizin dört alanda dönüşme-
sine yollar açtık: Demokratikleşme, refah, 
şehirleşme, uluslararası ilişkiler. Ülke-
miz bugün 12 yıl evveline göre çok daha 
demokratik bir ülkedir. Her türlü engele 
rağmen demokratikleşme hedefimizden 
taviz vermedik. Millî iradeyi tutsak alan 
vesayetçi anlayış ve yapıları tasfiye ettik, 
ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, vatandaş-
lık hakları, çoğulculuk, Çözüm Süreci, 
demokrasimize sınıf atlatmıştır. Refahın 
artışı ve yaygınlaşması ikinci önemli ba-
şarıdır. Onlarca yıldır milletimizi eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan çevreye, enerjiden 
savunmaya kadar mahrumiyetler içinde 
yaşatan zihniyete biz son verdik. Bugün 
Türkiye’nin zenginliği ve refahı katbekat 
artmış durumdadır. Aynı zamanda refahı 
topluma yaygınlaştırmak hedefimize yö-
nelik olarak, millî borç ve enflasyonu dü-
şürmekten sosyal güvenlik ve sosyal des-
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teklere kadar her alanda büyük işler yaptık. 
Üçüncü dönüşüm şehirlerimizde olmuştur. 
Milletimizi hor gören, elitist anlayışın şehir-
lerimizde milletimize reva gördüğü hizmet 
mahrumiyetine son verdik. Belediyeleri 
etkin, hızlı, sorumlu ve kapsamlı işler yapan 
birimlere dönüştürdük. Şehirlerimizi hasta-
neler, yollar, parklar, okullar ile donatarak 
vatandaşımızın hayat kalitesini yükselttik. 
Yerel demokrasiyi güçlendirdik. Şehirleri-
mizin tarihî karakteri büyük restorasyon 
çabamız ile yeniden ortaya çıkmaya başladı. 
Dördüncü dönüşüm uluslararası ilişkilerde 
oldu. Ülkemiz, insanımız şimdi uluslararası 
alanda, geçmişle kıyaslanamayacak kadar 
saygın bir konumdadır. Ülkemizin adı artık 
sadece bölgemizde değil, dünyanın geniş bir 
coğrafyasında itibar, hürmet ve muhabbet 
ile anılmaktadır. Türkiye artık siyasi ve eko-
nomik kriz endişesi içinde olan değil, her-
kesin geleceğe güvenle baktığı bir ülkedir. 
Türkiye artık her sabah bir kriz veya darbe 
haberi alma korkusuyla yaşayanların değil, 
çocukları ve ülkesi için geleceğe güvenle 
bakan insanların ülkesidir. Türkiye artık 
yardım alan değil, yardım veren bir ülkedir; 
takip eden değil, takip edilen ülkedir. Türki-
ye, artık kıyafeti veya inancı yüzünden okul 
ve devlet dairesi kapılarından kovulanların 
değil, her kimliğin, her inancın, her yaşam 
tarzının serbestçe birlikte yaşadığı bir ülke-
dir. 

Kardeşlerim…

Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yılı 
olan 2023, milletimiz için büyük bir hedef-
tir. Siyasette, ekonomide, kültürde, bilimde, 
hayat kalitesinde milletimize lâyık çok daha 

ileri düzeylere ulaşmalıyız. Gayretimiz, ça-
bamız, çalışmamız bu büyük hedef içindir. 
Milletimiz dönüşüm iradesini güçlendire-
rek devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanını 
kendisinin seçmesi kararını da 2007’de ya-
pılan halkoylamasında muhalefete rağmen 
milletimiz kendisi vermiştir. Böylece, 10 
Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
çok farklı bir anlam kazanmıştır. Siyasi 
sınırlarımız, bizim medeniyet atılımımızı 
sınırlayamaz. Hoşgörüsüyle, çoğulculuğuy-
la büyük bir medeniyetin mirasçısı olarak 
dünyaya daha da açık olmak durumunda-
yız. Her insan, her bölge, her güzellik bize 
dosttur. İşadamımız, sanatçımız, bürokra-
tımız, diplomatımız, öğretmenimiz, aka-
demisyenimiz bakışını medeniyet ufkuna 
doğru genişletmelidir. Nasıl geçmişte çoğul-
culuğu başardıysak, gelecek dünyada da ço-
ğulculuğa katkıda bulunan bir Türkiye mut-
laka olacaktır. Fikir, sanat ve iş dünyamız, 
inanıyorum ki bu yeni dönemde medeniyet 
mirasımızı yeni bir evreye taşıyacaktır. 
Amacımız, 2023 yılında, yani Cumhuriye-
timizin 100’üncü yılında, şu dört temel he-
defe ulaşmaktır: Demokrasiyi daha da geliş-
tirmek, siyasi ve toplumsal normalleşmeyi 
daha ileriye taşımak, toplumsal refahı daha 
çok yükseltmek, dünyada öncü ülkeler 
arasında olmak. AK Parti’nin 12 yıllık ikti-
darı ile başlayan Yeni Türkiye’yi inşa süreci, 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle birlik-
te en parlak dönemine ulaşacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Yeni Türkiye’nin kapılarını 12 yıl içinde 
nasıl açtık, bugün nereye doğru gidiyo-
ruz? Bu noktada, demokratik yönetim 
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anlayışımızı kısaca paylaşmak isterim: Bi-
zim yönetim anlayışımız, milletimize say-
gı ve güvene dayanır. Yönetim anlayışımız 
millet merkezlidir, uzlaşma kültürüne 
dayalıdır. Bizim yönetim anlayışımız, eski 
ve yeni her türlü vesayete karşıdır. Bizim 
yönetim anlayışımız, büyük düşünen, 
vizyoner bir anlayıştır. 2023 yolunda, 
demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. 
Demokratik siyaset zeminini, çoğulculuk 
alanını, uzlaşma kültürünü geliştireceğiz. 
Bugüne dek başardığımız demokrasi ve 
özgürlükler alanındaki reformları, eski 
tek tipçi, vesayetçi, paralel kalıntıları 
bertaraf ederek daha üst seviyelere ulaş-
tıracağız. Millî birliğimizi, kardeşliğimizi, 
toplumsal ahengimizi daha da büyütece-
ğiz. Suni gerilimler ile milletimizi ayrıştır-
maya çalışanların önünde dimdik durma-
ya devam edeceğiz. Bizim muhatabımız 
millettir. Bizim muhatabımız gelecektir. 
Biz geleceğin peşindeyiz. Bizim mayamız 
birliktir. Biz birliğin peşindeyiz. Bizim 
çağrımız bir inşa davetidir. Biz inşanın 
peşindeyiz. Bizim davetimiz çoğulcu, 
eşitlikçi ve katılımcı bir demokrasi dave-
tidir. Biz demokrasinin peşindeyiz. Biz taş 
üstüne taş koymuş herkesi kucaklıyoruz, 
kimseyi reddetmiyoruz. Bu ülkenin Müs-
lüman olsun, farklı dinlere mensup olsun 
her bir vatandaşı, her etnik kimlikten, 
her düşünceden, her farklılığa sahip va-
tandaşı bizimdir. Türkiye’nin geleceğine 
sahip çıkan herkes ile birlikteyiz. Yeni 
Türkiye yolunda, yeni bir Anayasa önce-
likli gündem maddelerimiz arasındadır. 
Türkiye bugüne kadar pek çok anayasa 
görmüştür. Bir tanesi hariç, hepsi ya tek 
parti yönetiminin veya darbelerin ürünü 

olmuştur. Bugün aşmaya çalıştığımız 
birçok toplumsal sorunun temelinde bu 
yanlış Anayasal tercihlerin yattığını inkâr 
etmek mümkün değildir. Milletimizin 
güven duyacağı, milletimizin demokrasi, 
refah, güç ve gelecek beklentilerini ve 
taleplerini karşılayacak bir yeni Anayasa 
gereklidir. Milletin güven duygusuna 
hitap eden, güvence veren bir Anayasa 
mimarisi şarttır. İnanıyoruz ve biliyoruz 
ki, milletimiz, 95 yıl önce başardığını 
bugün de başarmaya, kadim toplum 
sözleşmesi üzerine geleceğin demokra-
tik Türkiye’sini daha da güçlendirmeye 
azimli ve kararlıdır. Yeni Anayasa, yeni bir 
gelecek demektir. Milletimiz takdir eder 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cum-
hurbaşkanı olarak seçilirsek, bu vizyona 
dayalı yeni Anayasa’nın hazırlanması için 
gereken öncülüğü yapmak öncelikli işle-
rimiz arasında olacaktır. 2023 yolunda 
hedefimiz etnik, mezhepsel, inançsal her 
türlü farklılığı kucaklayan, onları evren-
sel ilkeler ve değerler temelinde demok-
ratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran 
bir anlayışın hayata geçirilmesidir. Türk-
Kürt, Alevi-Sünni ve farklı din mensup-
ları arasında ayrım yapmadan 77 milyon 
vatan evlâdının tüm sorunlarını çözmek 
devletin asli görevidir. Bu yönde çözüm 
perspektifiyle atılan adımlar büyük önem 
taşımaktadır ve neticeye ulaştırılmalıdır. 
2023 vizyonunda hiç kimsenin kendisi-
ni devlet karşısında, devletin kurumları 
karşısında ikinci sınıf, ezik, ötelenmiş 
hissetmediği bir Türkiye’yi tasavvur 
ediyoruz. Her bir ferdin kendisini bu ül-
kenin eşit vatandaşı olarak hissettiği, bu 
ülkenin kalkınması için, bu ülkenin ortak 
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idealleri için yüreğini ortaya koyduğu 
bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Allah nasip 
eder de Cumhurbaşkanı olursak, Çözüm 
Süreci’ni daha güçlü bir şekilde sürdür-
mek için ilgili tüm kurumları yönlendir-
meye ve toplum kesimlerine bu sürece 
sahip çıkmaları için gerekli mesajları ver-
meye devam edeceğiz. Dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı olarak da, Çözüm Süreci’nin 
en yakın takipçisi ve destekçisi olacağız. 
Bu Kardeşlik Projesi’ni, bu Türkiye’yi 
ayağa kaldırma projesini, bu demokratik 
çözüm sürecini inşallah hep birlikte niha-
yete erdireceğiz.

Değerli kardeşlerim, aziz milletim... 

Ülkemizde yaşayan her inançtan, her 
dinden, her düşünceden vatandaşımızın 
güvencesi, demokratik bir toplum ve dev-
let düzenidir. Devleti, din-devlet ilişkisi 
alanına tahakküm eden değil, bu alana 
güven veren bir araç olarak görüyoruz. 
Devlet, din ve inanç etrafında örgütlenen 
vatandaşlarının özgürlüğüne müdahale 
edemez. Bu özgürlükleri koruyan hukuk, 
aynı zamanda bu özgürlüklerin suistimal 
edilmesine de engel olur. Nasıl devlet din 
üzerinde tahakküm kuramaz ise, dinî top-
luluklar da devlet ve diğer dinî gruplar 
üzerinde tahakküm kuramaz. Dini istis-
mar eden örgütlerin devlet içinde yapılan-
masına, paralel devlet yapıları kurmasına, 
devletin gücünü kendi çıkarları için kul-
lanmasına elbette izin verilemez. Demok-
ratik devlet bunun güvencesidir. Devletin 
görevi, dinlerin ve inançların kurduğu ve 
yaşattığı kurumların, yani sivil toplum 
örgütlerinin serbestiyetini güvence altına 

almaktır. Dolayısıyla devlet-din ilişkisini 
belirleyen unsur sivilliktir. Toplum kendi 
dini yaşamını, kendi yorumunu kendisi 
gerçekleştirmelidir. Milletimiz bize Cum-
hurbaşkanlığı makamını tevcih ederse, 
siyasi ve hukuki serbestleşme için olduğu 
kadar hoşgörü, birlikte yaşama, ortak mi-
rasımızın demokrasi ve çoğulculuk ekse-
ninde güçlendirilmesi için de çabalarımı-
zı artırarak sürdüreceğiz. Böylece sadece 
ülkemiz için değil, bütün bölgemiz, İslam 
dünyası ve dünya için büyük bir örnek 
ortaya koymuş olacağız.

Değerli kardeşlerim... 

Yargı teşkilatı, milletin tüm farklılık-
larının yansıyacağı, hukuka ve adalet 
idealine uygun yargılamayı sağlayacak 
bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 
Cumhurbaşkanlığı, devlet kurumlarının 
uyumlu çalışmasını sağlamak yanında, 
yargının demokrasi ile olan bağının güç-
lendirilmesinde de rol sahibidir. Mille-
timiz bize Cumhurbaşkanlığı vazifesini 
verdiği takdirde bu rolü en etkin şekilde 
yerine getireceğiz. Vatandaşımızın hak ve 
hukukunun gözetildiği, ona güven veren 
bir adalet sistemini birlikte tesis edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, aziz milletim...

Vizyon Belgemizin ikinci ana başlığı, 
Refah Toplumu. Ülkemiz, bizim iktida-
rımızda bir refah devleti hâline geldi. 
Eğitimden sağlığa, sosyal desteklerden 
kültüre kadar her alanda vatandaşımızı 
üstün tutan bir yaklaşımla hareket ettik. 
12 yıl boyunca kimsesizlerin kimsesi, 
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sessiz yığınların sesi olduk. Yurdun en 
ücra köşesindeki dar gelirli ihtiyaç sahi-
bi vatandaşımıza ulaştık, devletin şefkat 
elini uzattık. Sosyal devlet anlayışımızın 
bir gereği olarak, dar gelirli kesimleri-
mizin hayat standartlarını yükseltecek 
sağlıktan sosyal güvenceye kadar pek çok 
alanda reformlar yaptık. Genel bütçeden 
en büyük payı eğitime ayırdık. 2002 yı-
lında eğitim bütçesi 11 milyar lira iken, 
bu rakam 2014 yılında 7 kat artarak 
78 milyar liraya yükseldi. Ücretsiz ders 
kitaplarından tabletlere, etkileşimli tah-
talardan modern sınıflara kadar pek çok 
icraatı gerçekleştirdik. Üniversite sayısını 
76’dan 175’e çıkardık. 12 yılda, sağlık 
sektörünü çile sektörü olmaktan çıkardık. 
Parası olmayanların hastanelerde rehin 
alındığı dönemler tarihe karıştı. Fakir 
fukarayı görüp gözeten bir sağlık devrimi 
yapıldı. Kamu hastanelerini birleştirdik. 
Üniversite ve özel hastane kapılarının 
bütün vatandaşlarımıza açılmasını sağla-
dık. Aile hekimliğini hayat geçirdik. Dev 
şehir hastanelerinin yapımına başladık. 
26 ilimizde 34 adet şehir hastanesi yapı-
yoruz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 
Türkiye’yi, sadece kendi halkı için değil 
bölge ülkeleri için de bir sağlık üssü 
hâline getirmeliyiz. Fert ve toplum sağlı-
ğının en üst düzeyde korunduğu, sağlık 
sorunlarına en hızlı ve en etkili çözüm su-
nulan bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Ada-
let ve emniyet hizmetlerinde de büyük 
aşamalar kaydettik. Vatandaşımızın evin-
de, sokağında, şehrinde güven ve emniyet 
içinde yaşaması için asayiş hizmetlerini 
geliştirdik. Güvenlik hizmetini, özgürlü-
ğün korunması ekseninde ve toplumsal 

desteği içeren bir zihniyetle yeniden ta-
sarladık. Gençlerimiz bugünün enerjisi, 
yarınının ise güvencesidir. Ülkemiz, bu 
hazineye diğer ülkelere kıyasla daha fazla 
sahiptir. Gençlik ve spor yatırım bütçesini 
15 kat artırdık. 2002 yılına göre yurt ya-
tak kapasitemizi 2 katına çıkardık. Yurt-
larda koğuş sistemini terk ettik. 1-3 kişilik 
odalardan oluşan otel konforunda yurtlar 
inşa ediyoruz. Bugüne kadar gençliğimiz 
ile ilgili yaptığımız tüm çalışmaları daha 
ileri aşamalara taşımalıyız. Teknolojiyi 
iyi kullanabilen, kendi diline hâkim, en az 
bir yabancı dili iyi konuşabilen, gelişime 
açık bir gençliği yetiştirmek için politi-
kalar hazırlamalıyız. Kadınlar gelecek 
vizyonumuzun en önemli unsurların-
dandır. Kadınların hakları, refahı, sosyal 
hayatta karşılaştığı engellerin ortadan 
kaldırılması Yeni Türkiye hedefimiz için 
vazgeçilmezdir. Kadınlarımızın olduğu 
kadar kız çocuklarımızın da niteliklerinin 
geliştirilmesi için çok önemli işler yaptık. 
Cumhurbaşkanı seçilmemiz hâlinde, ka-
dının bireysel ve toplumsal olarak daha 
da güçlenmesi için üretilen politikaları 
himaye edeceğiz. Aile, toplumumuzun 
temelidir. 2023 yolunda aile kurumunu 
güçlendiren, evlilik anlayışını her türlü 
olumsuzluktan koruyan ve güçlendiren, 
aile bütünlüğünü muhafaza eden politika-
lar geliştireceğiz. Sosyal destekler son 12 
yılda başardığımız bir diğer dev dönüşüm 
alanıdır. Sosyal devlet, refah devleti an-
layışını biz tesis ettik. Sosyal yardımlara 
ayrılan kaynağı 15 kat artırdık. Sosyal 
devlet ilkesini güçlendirmeyi sürdürece-
ğiz. Ekonomi, 2002’den beri daima önce-
liklerimizin başında geldi. Millî gelirimizi 
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yaklaşık 4 kat artırdık. Gayri Safi Millî 
Hasılamız 2002 yılında 230 milyar dolar 
seviyesinden, 2013 yılı sonu itibarıyla 
820 milyar dolara yükseldi. Paramızdan 
altı sıfır attık, itibarlı bir para hâline ge-
tirdik. 12 yıl önce 23.5 milyar dolardan 
aldığımız IMF’ye olan borcumuzu, geçen 
yıl 14 Mayıs’ta sıfırladık. Burada bir gü-
zel müjdeyi de ilk kez paylaşmak isterim. 
Merkez Bankası rezervlerini, 2002 yılında 
27.5 milyar dolardan devralmıştık. Geçen 
yıl Mayıs ayında rezerv 135 milyar dolara 
çıkmış, ancak Gezi olaylarının etkisiyle 
120 milyar dolara kadar gerilemişti. Dün 
itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası rezervimiz yeniden 135 milyar 
dolara ulaştı. Rekorumuz 136 milyar 
dolar. İnşallah kısa süre zarfında bunu 
da aşacağız. 2023 vizyonumuzun ana he-
defi, millî gelir büyüklüğü bakımından 
ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içinde yer almasıdır. 2023 hedef lerine 
yönelik olarak bütün milletimizin, ku-
rumlarımızın ve sivil toplumun gayretini 
çoğaltmalı ve ahenkli bir şekilde yönet-
meliyiz. 2023’e doğru ilerlerken temel 
hedefimiz; nüfusunu yeterli, kaliteli ve 
güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünle-
rinde net ihracatçı konumunu geliştiren, 
rekabet gücünü artırmış, dünyada ve 
bölgesinde tarım alanında söz sahibi olan 
bir ülke olmaktır. 2002 yılında 6 bin 100 
kilometre olan bölünmüş yol ağını 17 bin 
kilometre ekleyerek, 23 bin kilometreye 
çıkardık. Karayolları alanında dev proje-
lere start verdik. Üzerinde Körfez Geçiş 
Köprüsü’nün de olduğu İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Boğaz’ın yeni incisi Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve Boğaz’ın altından lastik 

tekerlekli araçların geçişi için tasarlanan 
Avrasya Tüneli gibi yatırımlar önümüz-
deki dönemde hizmete girecek. Yüzyılın 
projesi olarak adlandırılan Marmaray’ı 
halkımızın hizmetine sunduk. Yüksek 
Hızlı Tren Konya ve Eskişehir’den sonra 
İstanbul ile de buluşuyor. Yüksek Hızlı 
Tren ağımızı İzmir, Afyon, Uşak, Bursa, 
Yozgat, Sivas, Erzincan ve Karaman olmak 
üzere birçok ilimize genişletiyoruz. Hava-
yolunu halkın yolu yaptık. 12 yıl önce 34 
milyon kişi havayolu ile yolculuk ediyor-
ken, bugün uçakla seyahat edenlerin sa-
yısı 150 milyonu aştı. Türkiye artık uydu 
geliştiren ve üreten ülkeler sınıfına girdi. 
İlk yerli haberleşme uydumuzu 2018’de 
uzaya göndermeyi hedef liyoruz. Ayrıca 
uzayda yerini alan 4A ve kısa süre sonra 
fırlatılacak olan 4B uyduları ile kapsama 
alanı Afrika’ya kadar genişleyecek. Savun-
ma sanayii, iktidarımız döneminde büyük 
bir aşama kaydetti. Bugün kendi uydumu-
zu, yerli piyade tüfeğimizi, insansız hava 
aracımızı, helikopterimizi, tankımızı, 
savaş gemimizi üretiyoruz. ASELSAN ve 
TAİ dünyanın en büyük savunma sanayi 
şirketleri arasına girdi. 2023 yolunda 
Türkiye’yi savunma sanayii en gelişmiş 
ilk 10 ülke arasına sokmak ana hedefimiz 
olmalıdır. 2023 yolunda daha nitelikli 
işgücü, daha güvenceli iş, daha kaliteli 
bir çalışma hayatı hedefliyoruz. Bilim ve 
teknolojiye verdiğimiz destekleri daha 
çok artıracağız. Turizmde, 2002 yılında 
dünyanın en çok ziyaret edilen 17’nci 
ülkesi olan Türkiye, 2013 yılı itibariyle 
38 milyon turistle en çok ziyaret edilen 
6’ncı ülke konumuna yükseldi. Ülkemiz, 
turizm gelirleri sıralamasında ise 32 mil-
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yar dolar ile 10’uncu sıraya yerleşti. 2023 
yılında turist sayısı ve turizm gelirinde 
dünyada ilk beş ülke arasına girmek, 50 
milyon turist ve 50 milyar dolar turizm 
geliri elde etmek hedefimizdir. Enerji 
vizyonumuz; nükleer enerjiyi elektrik 
üretiminde kullanan, yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde 
değerlendiren, israfı ve enerjinin çevresel 
etkilerini asgariye indiren, uluslararası 
enerji ticaretinde stratejik konumunu 
güçlendirmiş, rekabetçi bir enerji sistemi 
oluşturmak olacaktır. Şehirlerimizi in-
san dostu mekânlar hâline getirmeliyiz. 
Şehirlerimizin “kimlikli ve kişilikli şehir-
ler” olması sürecini kararlılıkla devam 
ettireceğiz. Çevre alanında Yeni Türkiye 
hedefimiz; ekonomik kalkınma ile çevre 
arasında en uygun dengeyi kurarak, kalıcı 
yaşam kalitesini en üst seviyeye taşıyacak 
bir yapı oluşturmaktır. Trafik sorunu as-
gariye indirilmiş, ulaşımı rahat, estetiğe 
sahip, güçlü ekonomiye, huzurlu ve mut-
lu insanlara sahip “yaşanabilir çevre ve 
şehirler” meydana getirmek sürecini üst 
seviyelere taşıyacağız.

Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim... 

Vizyon Belgemizdeki üçüncü ve son başlı-
ğımız, Öncü Türkiye… Avrupa Birliği katı-
lım müzakerelerimizde istenilen ivmenin 
yakalanması için kararlılığımız sürüyor. 
2014 yılını AB yılı olarak ilan ettik. Tür-
kiye, reformlar sürecine devam edecek ve 
üzerine düşeni yapacaktır. AB liderlerinin 
değişen küresel ortam ve artan bölgesel 
riskler karşısında Türkiye’ye ilişkin pasif 

tutumlarından bir an önce uzaklaşma-
larını bekliyoruz. Irak’taki hadiseler, 
Suriye’de giderek derinleşen insanlık tra-
jedisi daha kapsamlı bir strateji geliştirme 
ihtiyacını ortaya çıkardı. Türkiye, Suri-
ye’deki trajediye, halkın meşru talepleri 
doğrultusunda siyasi çözüm bulunması 
için çabalarını sürdürecektir. Tarihimizin 
ve ecdadımızın bize yüklediği kutsal ema-
net gereğince, kapılarımız mazlumlara 
her zaman açık olacaktır. Filistin davası, 
bizim davamız. Çanakkale’de şehitleri 
bulunan Filistinlilere asla sırtımızı dön-
meyecek, onları zulme teslim etmeyece-
ğiz. Dengeler adına, strateji adına susan 
dünyaya rağmen, biz Filistin’in, Hak ve 
onur davasını dünyaya duyurmaya devam 
edeceğiz. Dış politikada hedefimiz; oluşan 
yeni şartlar ile uyumlu şekilde, ülkemi-
zin küresel ve bölgesel tüm meselelere 
katkıda bulunabilecek bir aktör olarak 
temayüz etmesini sağlamak olacaktır. Bu 
vizyonumuzun adalet, hakkaniyet, barış 
talep eden bütün insanlar ve toplumlar 
tarafından da destekleneceğinden hiçbir 
kuşkumuz yoktur. Cumhurbaşkanı oldu-
ğumuz takdirde, ülkemizin millî çıkarları 
ile uluslararası adalet ve hakkaniyet ara-
yışımız arasındaki ilişkiyi daha da güçlen-
direceğiz.

Çok değerli katılımcılar, sevgili kardeşle-
rim... 

10 Ağustos’ta, milletimiz, sadece Cumhur-
başkanını seçmeyecek, Yeni Türkiye’nin 
kapılarını artık ardına kadar aralayacak. 
Yeni Türkiye, herkesin Türkiye’sidir. Yeni 
Türkiye, herkesin kendisini birinci sınıf 
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vatandaş hissettiği Türkiye’dir. Devlet ile 
milletin kucaklaşması gerçekleşmiş, Şeyh 
Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” ilkesi, 700 yıl sonra bir kez daha hayat 
bulmuştur. Yeni Türkiye hedefine yorul-
madan, bıkmadan, yılmadan ilerleyece-
ğiz. Milletimiz ile, hangi siyasi görüşten, 
hangi sosyal, dini, etnik kimlikten gelirse 
gelsin bütün vatandaşlarımız ile birlikte, 
can cana, yan yana Yeni Türkiye idealini 
gerçekleştireceğiz. Sevdamız da, davamız 
da budur. Yeni Türkiye, devletin mille-
tiyle, tarihiyle ve coğrafyasıyla barıştığı 
Türkiye’dir. Yeni Türkiye, kendi tarihin-
den, kültüründen, dilinden ve coğrafya-
sından uzak kalan değil, aksine ondan güç 
alan, onunla gurur duyan bir Türkiye’dir. 
Yeni Türkiye, büyümüş, kalkınmış ve 
güçlü Türkiye’dir. Yeni Türkiye, daha da 
çoğullaşan, milletin ve devletin bir ve 
beraber olarak kucaklaştığı Türkiye’dir. 
Yeni Türkiye, toplumsal refah, büyük 
ekonomi, siyasi istikrar ve ileri demok-
rasi üzerinde yükselen Türkiye’dir. Yeni 
Türkiye, her insanının vatandaş olmakla 
gurur duyacağı dünya devleti Türkiye’dir. 
Yeni Türkiye, bölge ve dünya barışına, 
adalete ve hakkaniyete daha çok hizmet 
eden bir Türkiye olacaktır. Yeni Türkiye, 
bilgisi, üretimi ve yönetimi ile lider bir 
Türkiye olacaktır. Yeni Türkiye, eğitim-
den kültüre, enerjiden ulaşıma, sağlıktan 
çevreye her alanda artık dünyaya yeni 
aşamalar, yeni standartlar getiren, işler 
yapan bir Türkiye olacaktır. Yeni Türkiye, 
büyük ve öncü Türkiye olacaktır... Yeni 
Türkiye’nin hayırlı olmasını diliyorum. 
Yeni Türkiye’nin Vizyon Belgesi’nin ha-
yırlı olmasını niyaz ediyorum. Sabrınız 

için, katıldığınız için, Yeni Türkiye’nin 
inşasına şahitlik ettiğiniz ve katkı verdi-
ğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in hepiniz için hayırlı 
olmasını, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın 
ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Allah yâr ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız her daim açık olsun. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Temmuz 2014

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

Haftalık Grup Toplantımızın başında siz-
leri en kalbî muhabbetlerimle selamlıyor, 
Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Grup 
Toplantımıza teşrif eden tüm misafirle-

rimize de hoş geldiniz diyor, her birine 
heyecanlarından, coşkularından dolayı 
teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

AK Parti gurubumuz, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde, yaz sıcağına aldırmadan, 
tatil rehavetine girmeden; hatta Ramazan 
ayı ve orucun tatlı meşakkatini de omuz-
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layarak, tam kadro hâlinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Açıkçası, 3 Kasım 2002’den 
itibaren, Meclis çalışmalarına ayrı bir 
tempo, ayrı bir soluk getirdik. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin üzerine çökmüş re-
havet ve atalet bulutlarını dağıttık, 12 yıl 
boyunca Meclisi en verimli şekilde çalış-
tırmanın gayreti içinde olduk. Hatırlarsa-
nız, bizden önce, bazen aylarca Bakanlar 
Kurulu’nun toplanamadığı oluyordu. Baş-
bakan ve bakanlar dahi, düzenli olarak bir 
araya gelip ülkenin sorunlarını istişare 
edemiyor, sorunlara çözüm üretemiyor-
du. Biz, Hükümet görevini devraldığımız 
günden bugüne, birkaç zorunlu istisna 
dışında, her iki haftada bir Bakanlar Ku-
rulumuzu düzenli topladık, düzenli ola-
rak çalıştırdık. Hükümette, yani icra ma-
kamında bunu yaparken, AK Parti Grubu 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de 
önceki tüm dönemlerden farklı şekilde, 
çok yoğun, çok verimli şekilde çalıştırdık. 
Aciliyet arz eden tasarı ve teklifleri bitir-
meden, milletimizin acil olarak beklediği 
yasaları çıkarmadan, Meclis’i tatile çıkar-
madık. Bu yıl da, çok önemli yasalar için 
Meclis’i açık tutmaya, çalıştırmaya devam 
ediyoruz. Geçen hafta, 10 Temmuz’da, 
Terörün Sonlandırılması Ve Toplumsal 
Bütünleşmenin Güçlen-Dirilmesine Dair 
Kanun’u çıkararak, Çözüm Süreci yolun-
da ileri bir safhaya geçtik. Bugün de, Ko-
misyondan geçen, Çeşitli Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Genel Kurul’da görüşülmeye başlanıyor. 
İnşallah, bu hafta ve önümüzdeki hafta 
yoğun şekilde çalışarak, Ramazan Bayra-
mı öncesinde bu Kanun Tasarısı’nı çıka-
racak, ardından da Meclis’i tatile sokmuş 

olacağız. Bu tasarının en önemli düzen-
lemelerinden biri, 13 Mayıs’ta Soma’da 
meydana gelen kazada hayatını kaybeden 
301 madencimizin yakınları için getirilen 
düzenlemeler…

Değerli arkadaşlarım…

Soma’da, elim maden kazasının ardından, 
devletimiz bütün imkânlarını seferber 
etti, milletimiz de gerçekten örnek bir 
dayanışma sergiledi. Şu an itibariyle, 
hayatını kaybeden 301 madencimizden 
234’ünün yakınlarına aylık bağlama iş-
lemleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz ta-
rafından tamamlanmış durumda. 67 şehit 
madencimizin yakınları, mevcut yasadan 
dolayı bu haktan istifade edemiyordu. 
İşte görüşeceğimiz bu kanun değişikliği 
ile, 67 madencimizin yakınlarına da ay-
lık bağlama imkânı getiriyoruz. Ayrıca, 
bu tasarıyla, Soma’da hayatını kaybeden 
madenci şehitlerimizin SGK’ya olan her 
türlü borçlarını siliyoruz. Ölüm aylığı 
için gerekli olan 5 yıl sigortalılık ve 900 
gün prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Ay-
lık bağlanacak olan anne ve babalar için 
muhtaçlık kriterini kaldırıyoruz. Şehit 
madencilerimizin bir yakınının kamuda 
istihdamını sağlıyoruz. Bütün bunların 
yanında, kazanın meydana geldiği Eynez 
işletmesinde şehit olan 301 madencimi-
zin 630 yakınına ve hâlen o işletmenin 
sigortalısı olan 2 bin 640 madencimize, 
6 ay boyunca, son aldıkları net ücretleri 
kadar ücret, bu hafta içinde İŞKUR tara-
fından ödenmeye başlanıyor. Ayrıca Soma 
bölgesinde bulunan ve faaliyetleri Çalış-
ma Bakanlığımızca durdurulan Eynez, 
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Atabacası ve Işıklar maden işletmelerinde 
çalışan toplam 5 bin 522 madencimize, 3 
ay boyunca işverenin ödeyemediği ücret-
leri İŞKUR tarafından ödenecek.

Değerli arkadaşlarım… 

Bu tasarı ile madenlerde çalışan kar-
deşlerimiz için de önemli düzenlemeler 
getiriyoruz. Tasarının kanunlaşmasıyla, 
Türkiye genelinde, madencilerimize 
asgari ücretin iki katından az ücret öde-
nemeyecek. Madencilerimize yer altında 
çalışmadıkları resmî tatil, hafta tatili, izin 
ile eğitim ve kurs süreleri için de yıpran-
ma payı veriyoruz. Madencilerimiz için 
55 olan emeklilik yaşını bu tasarıyla 50’ye 
düşürüyoruz. Böylece madencilerimiz, 
yıpranma hakkıyla birlikte 43 yaşında 
emekli olabilme imkânına kavuşuyor. 
Mevzuatımıza göre işe girdikten 6 ay son-
ra başlayan iş güvencesi, madencilerimiz 
için işe girdiği andan itibaren başlayacak. 
Maden işçilerimize fazla çalışma yaptırı-
lamayacak. Zorunlu nedenlerle ve olağan 
üstü hallerde fazla çalışma yaptırılırsa 
mesai ücretleri yüzde 100 artırılarak öde-
necek. Madencilerimizin iş kanunundaki 
yıllık ücretli izin sürelerini de, bu tasarıy-
la, 4’er gün artırıyoruz.

Değerli arkadaşlarım… 

Milletçe hepimizi hüzne boğan, 301 işçi 
kardeşimizin hayatını kaybettiği, Soma 
maden faciasının üzerinden iki ay gibi bir 
süre geçti. Soma’da ciddi bir millî daya-
nışma örneğine tanık olduk. İnsanımızın 
hayırseverliği sayesinde yardım hesapla-

rında toplanan miktar, dün itibariyle 46.5 
milyon liraya ulaşmış bulunuyor. Nakdi 
yardımlar içerisinde 16.8 milyon liralık 
yardım miktarı ile en büyük katkıyı yapan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne te-
şekkür ediyorum. Toplanan nakdi yardı-
ma ek olarak, hayatını kaybeden kardeşle-
rimizin ailelerini muhafaza edebilmek ve 
hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıra-
bilmek için birer konut bağışlayan Doğuş 
Holding’e ve Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanlığı’na da ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bu elim olayda hayatını kaybe-
den kardeşlerimiz geride bize emanet ola-
rak 434 evlat bıraktılar. Bunlar arasında 
eğitim çağında olan veya gelecekte eğitim 
alacak olan, yeni doğanlar da dahil, 389 
çocuğumuz ve gencimiz bulunuyor. Bu 
çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca 
burs sağlama vaadinde bulunan vakıf ve 
derneklerimize de özellikle teşekkür et-
mek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

AFAD koordinasyonunda toplanan yar-
dımların nasıl değerlendirileceği konusu-
nu da dün karara bağladık. Bugün, Grup 
Toplantımızda, bu kararımızı sizlerle pay-
laşmak istiyorum: Nakit yardım hesapla-
rında toplanan 46.5 milyon lirayı, hayatı-
nı kaybeden 301 işçimizin ailelerine, 154 
bin 450’şer lira olarak paylaştırıyoruz. 
Yani, yakınlarını kaybeden her bir aileye, 
154 bin 450 lira ödeme yapacağız. Haya-
tını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine, 
kendi barınma ihtiyaçları için ve gelecek-
te sabit bir gelir kaynağı oluşturmak üze-
re, toplam ikişer adet konut yaptırılacak. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

296

Bu konutlar içinde camisi, okulu, parkı 
bulunan siteler şeklinde tasarlanacak. Ko-
nutlar, Doğuş Holding tarafından bizzat 
inşa edilirken, Gaziantep Sanayi Odası ta-
rafından ise TOKİ vasıtasıyla yaptırılacak. 
Yeni doğan çocuklarımız da dahil 389 ço-
cuğumuza eğitim hayatları boyunca Millî 
Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda 
vakıf ve derneklerimiz tarafından burs 
sağlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 
ihtiyaç hâlinde, bu çocuklarımıza burs ve 
yurt konusunda öncelik tanıyacak. Yine, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Soma’da 
bu gençlerimiz için çok sayıda imkânı bu-
lunan, kütüphanesiyle, spor salonlarıyla, 
tam teşekküllü bir Gençlik Merkezi inşa 
edecek. Bu vesile ile, yardım kampanyası-
nı bugün itibariyle sonlandırdığımızı da 
ifade etmek istiyorum. Mahzunların ya-
ralarının sarılması için bağış yapan, des-
teğini esirgemeyen tüm işadamı, sanayici-
lerimiz ile vakıflarımız başta olmak üzere 
hayırsever kurum, kuruluş ve bilhassa 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Allah, bir daha bizi böyle acı bir imtihan 
ile imtihan etmesin diyor; şehitlerimizi 
tekrar minnetle yâd ediyor, acılı ailelerine 
tekrar sabır diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Meclis ve Hükümet çalışmalarımız hız-
la devam ederken, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için mitinglerimizi de yoğun 
şekilde sürdürüyoruz. Biliyorsunuz, 5 
Temmuz’da Samsun’dan ilk adımı attık, 
ardından Erzurum mitingimizi yaptık. 
Geçen hafta içinde Denizli, Tokat, Yozgat 

mitinglerimizi yaptık. Bu illerimizde 
akşam da, çok geniş katılımlı iftarlarda 
vatandaşlarımızla buluştuk. Cuma günü, 
İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı seçimi 
Vizyon Belgemizi, yine geniş katılımlı, 
sanatçılarımızın, sporcularımızın, iş dün-
yasının, STK’ların, yazarların katıldığı 
bir toplantıyla Türkiye ve dünya kamu-
oyuna duyurduk. Cumartesi Antalya’da, 
Pazar günü Şanlıurfa’da hem miting hem 
iftarlarda halkımızla kucaklaştık. Bugün 
akşam, AK Parti Genel Merkezi’nde, ge-
lenekselleşen Büyükelçilerle iftar buluş-
mamızı yapacağız. Yarın Sakarya, sonraki 
gün Tekirdağ, daha sonraki gün Bursa mi-
tinglerimizi yapacak, bayrama kadar her 
gün 1 miting, bayramın ardından her gün 
2 mitingle bu süreci tamamlamış olacağız.

Değerli arkadaşlarım… 

Yaz sıcağına rağmen, Ramazan olmasına 
rağmen, halkımızın mitinglere çok büyük 
katılım sağladıklarını görüyoruz. Bugüne 
kadar hiçbir siyasi partiye nasip olmayan, 
bugün de hiçbir siyasi partinin başarama-
dığını başarıyor, gittiğimiz her ilde, hava-
limanlarından miting meydanına kadar, 
sevgi gösterilerine mazhar oluyoruz. Biz 
şu ana kadar, 7 ilimizde miting yaptık, 
yine bu 7 ilde, on binlerce kişinin katıldığı 
iftarlara iştirak ettik.

Değerli arkadaşlarım… 

Muhalefet partileri ve adaylar, Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde şartların eşit 
olmadığını çok sık ifade ediyorlar. Doğ-
rudur… Gerçekten de, diğer adaylarla eşit 
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şartlarda bir yarışın içinde değiliz. Bakın 
şu anda, bütün muhalefet, AK Parti kar-
şıtlığında bir araya geldiler ve bize karşı 
saf tutmuş durumdalar. CHP, MHP, diğer 
irili ufaklı partiler, marjinal sol örgüt-
ler, malum medya kuruluşları, onların 
yazarları, yorumcuları, kimi iş çevreleri 
bütün güçleriyle, bütün imkânlarıyla kar-
şımızdaki adaylara tam destek veriyorlar. 
Pensilvanya şebekesi, aynı şekilde bu 
adayların arkasında duruyor. Türkiye’nin 
dış politikasından rahatsız olan bazı ulus-
lararası çevreler de elbette bu adayları 
destekliyorlar. Yani 2 adayla değil, aslın-
da, çok geniş bir bloğa karşı biz bu yarışı 
sürdürüyoruz. Yani evet, gerçekten de eşit 
bir yarışın içinde değiliz. Biz bununla da 
ilk defa karşılaşmıyoruz. 2010 yılında, 
halkoylamasında, aynen bu blok karşı-
mızdaydı, ama hamdolsun, yüzde 58 oy 
oranıyla bu kirli ittifakı boşa çıkardık. 30 
Mart seçimlerinde yine bu blok karşımız-
daydı, orada da yüzde 45 oy oranıyla, bu 
kirli bloğun, Türkiye için hiçbir şey ifade 
etmediğini ortaya koyduk. Onlar, kirli he-
saplar üzerinde ittifak yapıyorlar, biz ise 
milletimizle ittifak yapıyoruz.

Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım…

2007 yılında, Anayasa değişikliği halkoy-
lamasına sunuldu ve yüzde 69 oranında 
evet oyu çıktı. 2010 yılında yine Anayasa 
değişikliği halkoyuna sunuldu ve yüzde 
58 evet oyu çıktı. Bu, şunu gösteriyor: 
CHP seçmeni, doğruyu görüyor ve oyunu 
bizden yana kullanıyor. MHP seçmeni, 
partisinin nasıl kirli bir ittifak içine gir-
diğini görüyor ve oyunu bizden yana 

kullanıyor. HDP seçmeni, Saadet Partisi 
seçmeni, Büyük Birlik Partisi seçmeni, 
böyle zamanlarda desteğini bizden yana 
kullanıyor. Hiç endişeniz olmasın, 10 
Ağustos’ta, bütün AK Partililerin oyunu 
alacak, ama bunun üzerine hatırı sayılır 
miktarda, diğer partilerden kardeşleri-
mizin de oylarını alacağız. Arkadaşlar, ta-
banda, özellikle CHP ve MHP yönetimine 
yönelik çok ciddi bir tepki var. CHP gitti, 
kendi siyasetiyle, kendi dünya görüşüyle 
uzaktan yakından alakası olmayan, sanal, 
ithal bir adayı, halkla hiçbir irtibatı olma-
yan bir monşeri, CHP seçmenine adeta da-
yattı. Şimdi CHP Genel Müdürü ne diyor: 
“Adam gibi, tıpış tıpış sandığa gideceksi-
niz” diyor. Kendi seçmenine, ithal, sanal, 
monşer bir aday dayatmakla kalmıyor, bir 
de seçmene kaba bir dille emir veriyor, 
talimat veriyor. Kendi seçmenine, “Tıpış 
tıpış sandığa gideceksiniz” diyen kişi bir 
de utanmadan, sıkılmadan çıkıp bize dik-
tatör yakıştırması yapıyor. İşte diktatör 
arıyorlarsa, buyursunlar, görsünler. Seç-
menine aday dayatan, sonra da seçmeni-
ne “Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” diye 
kükreyenden daha âlâ bir diktatör olmaz. 
Biz meydanlarda milletimize ricada bu-
lunuyoruz. “Sandığa gidin, bu tarihî anı 
kaçırmayın” diyoruz. “çocuklarınıza anla-
tacak bir hatıranız olsun” diyoruz. “Yeni 
Türkiye’nin harcında sizin de katkınız 
olsun” diyoruz. Ama CHP Genel Müdürü, 
masaya yumruğunu vurarak, son derece 
kaba bir edayla, seçmenine talimat veri-
yor. İnanıyorum ki, CHP seçmeni de hem 
bu dayatmaya, hem de bu kaba üsluba 
sandıkta gereken cevabı verecektir. Ta-
bii, MHP’nin durumu daha da içler acısı. 
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MHP, içinde yer aldığı bu kirli ittifakları, 
bu pasif ve edilgen tavrı, artık seçmenine 
izah edemez bir noktaya geldi. 1999 yılın-
da MHP, kendisine yapılan onca hakarete 
rağmen, gitti, DSP ve ANAP’la Hükümet 
kurdu. 3.5 yıl boyunca, MHP’nin bu Genel 
Başkanı, en küçük bir itiraz sergilemedi, en 
küçük bir dik duruş emaresi göstermedi. 
Kendisine ne söylendiyse harfiyen yaptı. 
Meclis’te 10’uncu Cumhurbaşkanı seçile-
ceği zaman, DSP ve ANAP bir aday buldu, 
getirdi, MHP’ye “Buna oy vereceksin” dedi-
ler, MHP de hiç ikiletmeden oyunu verdi. 
Hatta kendi içlerinden çıkan Cumhurbaş-
kanı adayını, Meclis’te tartakladılar, döv-
düler ve bu Devlet Bahçeli çıtını dahi çıkar-
madı. 3 Kasım 2002’de, MHP seçmeni, bu 
edilgen tavra, bu pasif tavra karşı tepkisini 
ortaya koydu ve MHP’yi Meclis’in dışında 
tuttu. 2007 yılında MHP yeniden Meclis’e 
girdi, ama bakıyorsunuz, aynı edilgen, aynı 
pasif durum devam ediyor. MHP, CHP’nin 
kuyruğuna takılıyor, CHP’nin gölgesinde 
durumu idare ediyor. Burada tekrar so-
ruyorum: MHP Milletvekilleri arasından, 
aday olabilecek bir tek kişi yok muydu? 
MHP Genel Başkanı o kadar aciz bir du-
rumda ki, mevcut adayın kendilerine 
dayatıldığını, her cümlesiyle, kırdığı her 
potla, yaptığı her gafla ortaya koyuyor. 30 
Mart seçimleri öncesinde MHP gitti, Pen-
silvanya ile ittifak yaptı, Pensilvanya’nın 
dizinin dibine oturdu. Pensilvanya’nın 
MHP’nin geçmişinde çok manidar bir yeri 
var. 12 Haziran seçimleri öncesinde, aday-
ların çirkin görüntülerini kaydeden ve 
servis eden, işte bu Pensilvanya’dır. MHP 
İl Başkanlıklarını dinleyen, MHP vekil-
lerini takip eden, işte bu Pensilvanya’dır. 

Türkiye’nin millî kurumlarına, millî de-
ğerlerine, millî kazanımlarına savaş açan 
bu Pensilvanya’dır. 30 Mart’ta da, MHP 
seçmeni, hem Pensilvanya’ya, hem de Pen-
silvanya ile iş tutan MHP yönetimine gere-
ken dersi vermiştir. Ama MHP yönetimi bu 
dersi almadı, bu mesajı almadı; şu anda bir 
kez daha, bu ihanet şebekesinin arkasına 
takıldı gidiyor. Bu acziyeti gizlemek için 
de, Devlet Bahçeli sabah akşam, edebe, ah-
laka, aile terbiyesine sığmayacak hakaret-
ler yapıyor. Ağzını istediği kadar bozsun, 
içinde bulunduğu acziyeti gizleyemeyecek 
ve gizleyemiyor. Ben, MHP’li kardeşime, 
MHP’ye gönül vermiş, oy vermiş kardeşi-
me soruyorum: MHP Genel Başkanı’nın 
bu üslubu, MHP tabanını yansıtan bir 
üslup olabilir mi? Edepten, ahlaktan, aile 
terbiyesinden nasibini alamamış bu üslup, 
MHP tabanına hoş gelebilir mi? Devlet 
Bahçeli’deki bu hırçınlık, inanın, boyun 
eğmenin, acziyetin, zilletin örtülmesi için 
sergileniyor. MHP’li kardeşim bu çirkinli-
ğe prim vermeyecektir. 10 Ağustos, inşal-
lah, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanının 
seçildiği gün olduğu kadar, MHP’de de 
artık değişimin başlayacağı tarih olacaktır. 
MHP’li seçmen, kendisine dayatılan, asla 
dokunun uyuşmadığı bu adayı reddede-
cek, partisine gereken mesajı, gereken 
cevabı çok güzel biçimde verecektir. 10 
Ağustos, inşallah, Eski Türkiye’nin kapıla-
rının kapandığı, eski muhalefet tarzının da 
hükmünü yitirdiği bir tarih olacaktır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Milletimiz, bizim karşımızda kurulan bu 
şer ittifakını da, bu ittifakın Türkiye’yi ne-
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reye götürmek istediğini de çok iyi görü-
yor, biliyor ve anlıyor. Bakın, Cuma günü 
açıkladığımız Vizyon Belgesi’yle, biz, 
nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi, nasıl bir 
Türkiye hedeflediğimizi ayrıntılı şekilde 
ortaya koyduk. Bu Vizyon Belgemiz siz-
lere henüz ulaşmadıysa, temin etmenizi 
ve satır satır incelemenizi sizlerden rica 
ediyorum. Ayrıca bu belgenin, ulaştıra-
bildiğimiz kadar halkımıza ulaştırılması 
da büyük önem arz ediyor. Zira, bu belge, 
inşallah Cumhurbaşkanı olarak seçilirsek, 
5 yıllık süreçte neler yapacağımızı, onun 
ötesinde 2023 yolunda neleri gerçekleş-
tireceğimizi çok detaylı şekilde ortaya 
koyuyor. Demokratikleşme konusunda 12 
yılda zaten çok önemli reformlar yaptık; 
önümüzdeki süreçte de, artık vesayetin 
olmadığı, çetelerin temizlendiği bir or-
tamda, daha yoğun şekilde adımlarımızı 
atacağız. Toplumsal refah konusunda, ka-
zanımlarımıza yenilerini ekleyecek, yeni 
ve büyük yatırımlarla Türkiye ekonomi-
sini daha da büyüteceğiz. Toplumsal barı-
şın daha da güçlenmesi, kardeşliğin daha 
da pekişmesi için başlattığımız reform sü-
reçleri kesintisiz devam edecek. Türkiye, 
aktif dış politikasıyla bölgesinde ve dün-
yada öncü bir ülke oldu, bu vasıflarını da 
önümüzdeki süreçte daha da güçlendire-
ceğiz. Eski tartışmalar, o sanal tartışmalar, 
Türkiye’ye hem çok vakit kaybettirdi hem 
de Türkiye’nin enerjisini, kaynaklarını 
heba etti. Gereksiz tartışmalarla vakit yi-
tirmeden, gerginliklerle, kutuplaşmalarla, 
gereksiz korkularla Türkiye’nin kaynakla-
rını heba etmeden, artık tamamen gelece-
ğe, tamamen hedeflerimize odaklanmış 

bir şekilde, inşallah, Yeni Türkiye’yi 77 
milyonla birlikte inşa edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Vizyon Belgesi’ni açıkladığımız toplantı-
nın ardından ortaya çıkan bir tartışma, 
aslında Türkiye’de kimin uzlaşmadan, 
kimin de kutuplaşmadan yana olduğunu 
çok net biçimde ortaya koydu. Bakınız, 
biz, Vizyon Belgesi’ni açıkladığımız o top-
lantıya, toplumun her kesiminden tem-
silciler çağırdık. Bunların içinde değerli 
sanatçılarımız da vardı. Bir sanatçının, 
ülkesinin geleceğiyle ilgili bir toplantıya 
katılmasından daha tabii bir şey olamaz. 
Biz, geçmişte de, Millî Birlik ve Kardeşlik 
Projesi kapsamında, terörü sona erdirme 
çabalarımız çerçevesinde sanatçılarımız-
la, sporcularımızla, aydınlarla ve diğer 
kesimlerle bir araya geldik ve çok verimli 
sonuçlar elde ettik. Aynı şekilde, Akil 
İnsanlar Heyeti’nde sanatçılarımız yer 
aldılar ve gerçekten çok önemli görevler 
ifa ettiler. O günlerde, bu çok önemli me-
selenin çözümüne katkı veren sanatçıla-
rımız ağır eleştirilere maruz kaldılar. Bizi 
mahalle baskısı yapmakla itham edenler, 
aslında mahalle baskısının âlâsını kendi 
çevrelerine yapıyorlar. Bu mahalle baskı-
sını, Vizyon Belgemizi açıkladığımız top-
lantının ardından da gördük. Medyada, 
sosyal medyada, sanatçılarımıza karşı, 
son derece edep dışı, insaf dışı, insanlık 
dışı saldırılar yapıldı. Şunu burada hatır-
latmak isterim: Bazen, şer gördüğümüz 
şeylerde hayır vardır. Sanatçı dostlarımı-
za yapılan bu saldırı, aslında mahalle bas-
kısını kimin yaptığını, kimin dikta yanlısı, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

300

kimin baskı, faşizm yanlısı olduğunu bir 
kez daha ortaya koydu. Hem o sanatçıları-
mız hem de Türkiye, bu linç girişimi vesi-
lesiyle, düşen maskeleri görme ve tanıma 
fırsatı buldu. Sanatçılarımıza buradan bir 
kez daha sesleniyorum: Hiç tedirgin olma-
sınlar, çekinmesinler, rahatsız olmasınlar. 
Eski Türkiye’nin kapıları kapanırken, o 
eski tekeller de artık tek tek tarihe karışı-
yor. Sanat, hiç kimsenin tekelinde değildir. 
Nazım Hikmet’i istismar eden, ama Nazım 
Hikmet’in ölene kadar sürgünde kalması-
na yol açan CHP’ye tek laf edemezler. Sa-
bahattin Ali’yi katleden CHP’ye tek laf ede-
mezler. Ahmet Kaya’nın ülkesini terk edip 
gurbette ölmesine yol açanları görmezden 
gelirler. Nice kitabı yasaklayan, yakan, 
nice yazarı hapislere mahkûm eden CHP’yi 
ve Tek Parti zihniyetini asla eleştiremez-
ler. Ama, Nazım Hikmet’e itibarını iade 
eden, Türkiye’de her alanda özgürlükleri 
geliştiren AK Parti’ye, hiçbir zaman sahip 
olmadıkları bir özgürlük içinde saldır-
mayı marifet bilirler. Bunun modası artık 
geçti. Sanata ve sanatçıya mahalle baskısı 
uygulanmasına izin vermeyeceğiz, sanat-
çılarımızın da bundan mağdur olmalarına 
elbette müsaade etmeyeceğiz. Türkiye için 
ne hayırlıysa, sanatçılarımız cesaretle, hiç 
çekinmeden, korkmadan, gitsinler, destek 
olsunlar, katkı versinler. Bu, onları asla kü-
çültmeyecek, onları da, sanatlarını da daha 
da büyütecektir. Esasen Orhan Gencebay, 
tüm bunlara şu şekilde gereken cevabı ver-
di: “Türkiye Cumhuriyeti denen bu muh-
teşem yer bizim ülkemiz, bizim vatanımız. 
Burası bizim doğduğumuz toprağımız. 
Buraya sahip çıktığımız sürece, birbirimize 
sevgi, saygı duyduğumuz sürece bize hiç 

kimse bir şey yapamaz.” Evet, ben bu sözün 
üzerine daha başka bir şey söylemeyi ge-
reksiz görüyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler… 

Ramazan ayına, bölgemizde yaşanan acı 
hadiselerle girdik. Suriye’de katliam ve zu-
lüm devam ediyor. Irak’ta süren kavga can 
almaya devam ediyor. Ramazan hürmeti-
ne, zalimlerin zulümlerine ara vermelerini 
elbette beyhude bekledik. Suriye ve Irak’ta, 
Ramazan ayında da devam eden acı ha-
diselere maalesef bir kez daha Filistin’de, 
Gazze’de insanlık dışı saldırılar eklendi. 
İsrail, her Ramazan ayında yaptığı gibi, 
Gazze’deki Müslümanların üzerine ölüm 
yağdırdı. Bugün sabah itibariyle Mısır’ın 
girişimiyle bir ateşkes kararı onaylandı. 
Elbette ateşkes girişimi son derece olum-
ludur ve değerlidir. Ancak öyle anlaşılıyor 
ki, Ortadoğu’nun kirli siyasetinde bir kez 
daha Filistinli masum çocukların kanı 
kullanılmıştır. 8 gün devam eden İsrail 
saldırılarında, 200’e yakın Gazzeli şehit 
oldu, 2 bine yakın Gazzeli yaralandı. Şehit 
olanlar arasında çok sayıda çocuk ve kadın 
da var. Gazzeliler, önceki Ramazanlarda ol-
duğu gibi, maalesef oruçlarını bir kez daha 
şehadetle açtılar. İftar sofralarında, sahur 
sofralarında, okullarda, camilerde, masum 
insanlar acımasızca katledildiler.

Değerli arkadaşlar…

Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliamın 
en acı boyutlarından biri de, insanlığın 
büyük bölümünün bu katliama sessiz 
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kalıyor olması. Maalesef, Filistin’de ço-
cukların havadan yağan bombalarla kat-
ledilmesi, insanlık için bir anlam ifade 
etmiyor. Bir şehrin, en ileri silahlarla, en 
ağır silahlarla, acımasızca bombalanması, 
yerle bir edilmesinin, Batı başta olmak 
üzere dünya ülkeleri nezdinde hiçbir 
anlamı bulunmuyor. Batı sadece endişe 
ediyor, Gazzeli çocuk ise ölüyor. 1948’den 
beri olduğu gibi, bugün de, bu mübarek 
Ramazan ayında, hem insanlık hem de 
halkı Müslüman ülkelerin pek çoğu tra-
jediyi seyretmekle yetiniyor. Hatta artık 
insanlık seyretmeyi de bıraktı, sırtını 
döndü, olanları görmüyor, duymuyor, 
hissetmiyor. İsrail, son derece şımarık bir 
biçimde, uluslararası hukuku çiğneyerek, 
insani değerleri ayaklar altına alarak, böl-
gede devlet terörü estirmeye devam edi-
yor ve bizim dışımızda bir tek ülke çıkıp, 
buna dur diyemiyor.

Arkadaşlar…

Tarihin bize öğrettiği çok yalın bir gerçek 
var: Hiçbir zulüm ebedi değildir. Zalim, 
er ya da geç, zulmünün bedelini ödemiş-
tir. Tarihte hiçbir devlet, hiçbir millet 
zulüm ile abad olmamıştır. Filistin’de, 
1948’den bugüne kadar devam eden sis-
temli zulüm, katliam ve soykırım girişimi, 
emin olun hesapsız kalmayacak, bunun 
bedeli er ya da geç mutlaka ödenecektir. 
O çocukların, melekleri ağlatan feryatları 
karşılıksız kalmayacaktır. O kadınların, 
yavrularının başında arşı alayı inleten çığ-
lıkları inanın karşılıksız kalmayacaktır. 
Çocuk katilleri de, çocukları katledenlere 
karşı sessiz duranlar da, bunun bedelini 

öderler ve göreceksiniz ödeyeceklerdir. 
Bakın, birkaç gün önce İsrail’de bir kadın 
çıktı, aynen şunları söyledi: “Filistinlilerin 
hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı 
bizim elimizde olmalı. Buna öldürülen 
teröristlerin anneleri de dahil. Filistinli 
anneler de öldürülmeli.” Evet bunu söy-
leyen bir kadın. Üstelik bunu söyleyen 
İsrail Parlamentosu’nun üyesi bir kadın. 
Allah aşkına soruyorum: Bu zihniyetin, 
Hitler’in zihniyetinden ne farkı var? Eğer 
buna benzer sözler Filistinli anneler için 
değil başkaları için söylenseydi dünya 
ayağa kalkardı. Ama ırkçılık, faşizm, 
ayrımcılık Filistinli annelere yönelikse 
dünya bunu umursamıyor. Avrupa’ya ses-
leniyorum: Neden susuyorsunuz? Batı’ya 
sesleniyorum: Bu zulme daha ne kadar 
destek vereceksiniz? İslam dünyasına ses-
leniyorum: Kardeşleriniz alçakça öldürü-
lürken, birkaç ülke dışında, daha ne kadar 
tepkisiz kalacaksınız? Dünya bu şımarık-
lığa daha ne kadar seyirci kalacak? Dünya 
bu devlet terörüne daha ne kadar tepkisiz 
kalacak? Filistin’de sadece Filistinli ço-
cuklar ölmüyor; Filistin’de küresel adalet 
ölüyor, küresel vicdan ölüyor, Filistin’de 
insanlık can çekişiyor. Susan, bu zulmün 
ortağıdır. Zulme rıza gösteren, bu zulmün 
ortağıdır. 

Arkadaşlar… 

Biz susmadık ve susmayacağız. Kim ne 
derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Biz, 
Filistin’deki acı gerçeği dünyanın yüzüne 
bir tokat gibi çarpmaya devam edeceğiz. 
Varsın birileri bundan rahatsız olsun. 
Varsın, içeride ve dışarıda birileri tavrı-
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mızdan tedirgin olsun. Ecdadımız gibi, 
biz de, zalimin değil, mazlumun tarafın-
da olmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki 
bölgemizde, bizim Filistin’le ilgili sesimizi 
yükseltmemizden rahatsız olanlar var. Biz 
onların vicdanına hitap etmeye devam 
edeceğiz. Biliyorum ki içeride, Filistin 
meselesine sahip çıkmamızdan tedirgin 
olanlar var. Biz onlara da insanlık öğret-
meye devam edeceğiz. Mavi Marmara 
konusunda, CHP Genel Müdürü kendi 
milletinin, kendi şehitlerinin yanında 
değil, gitti İsrail’in yanında durdu. Pen-
silvanya ile CHP Genel Müdürü, Filistin 
davasına ihanet konusunda aslında tam 
fikir birliği içindeler. 2012’de, Sosyalist 
Enternasyonal’de, CHP gitti, Filistin da-
vası ile Türkiye’deki terörist örgütü aynı 
kefeye koyan bildiriye imza attı. Biz ne za-
man Tel Aviv’e bir eleştiri getirsek, cevabı-
nı oradan değil, CHP Genel Müdürü’nden 
aldık. İşte en son, monşer Cumhurbaşkanı 
adayları da, bu meselelerde tarafsız olmak 
gerektiğini, Suriyelilere kapıyı açmamak 
gerektiğini söyleyerek, yeni efendisi 
CHP’nin gözüne girmeye çalışıyor. Bunla-
rın vicdanları kurumuş vicdanları. Bun-
larda bir tarih şuuru yok, bir medeniyet 
bilinci yok, bunlarda ecdadın hatırasına 
saygı yok. Ben yarın, ruz-u mahşerde, 
“Zalime karşı elimle, dilimle ve kalbimle 
yapılması gerekeni yaptım” diyebilmenin 
huzuru içinde olmak istiyorum. Filistinli 
çocukların karşısında boynumuz yere 
eğilmesin istiyorum. Çanakkale’deki 
Filistinli şehitlerin karşısında mahcup 
olmamak istiyorum. Filistin için adalet 
mücadelesi veren, Yavuz Sultan Selim’den 
Sultan Abdülhamit’e kadar, oradaki Os-

manlı şehitlerine kadar, hiç kimsenin 
önünde yüzüm kızarmasın istiyorum. 
Sizlerin de, milletimin de benimle aynen 
bu hissiyatı paylaştığınızı biliyorum. 
Onun için, son nefesime kadar inşallah 
Filistin davasını savunmaya, Filistin’in 
hak, adalet ve insanca hayat mücadelesini 
savunmaya devam edeceğim. Biz den-
gelere değil, Allah’a inanan bir milletiz. 
Dengeler adına susup, tarihine, ecdadına, 
milletine ve medeniyetine nankörlük ya-
panlardan olmayacağız. Krizin başından 
itibaren, Filistinli liderler Sayın Mahmut 
Abbas ve Halit Meşal’le, Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri Sayın Banki Mun’la, 
Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Holand’la, 
Katar Emiri Sayın El Sani ve İran Cum-
hurbaşkanı Sayın Ruhani ile görüşmeler 
yaptık. Bu görüşmelerde hem Türkiye’nin 
tavrını muhataplarımıza ilettik hem de 
bu konuda birlikte neler yapabileceğimizi 
konuştuk. Bu çerçevedeki görüşmelerimi-
zi sürdürecek ve Filistinli kardeşlerimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan 
İsrail halkına da sesleniyorum: Devletle-
rinin ve Hükümetlerinin bu zulmüne, bu 
katliamına artık itiraz etsinler. İsrail hal-
kı, kendilerine gösterilen bahanelerin ne 
kadar gerçek dışı olduğunu, bahanelerle 
yapılan saldırının ne kadar orantısız oldu-
ğunu artık görsün. Böyle bir politikayla, 
İsrail halkı hiçbir zaman güvenliğe kavu-
şamaz, hiçbir zaman refaha kavuşamaz. 
İsrail Devleti ve Hükümeti de bilsin ki, 
Türkiye olarak, bu katliamlar sürdükçe, 
Filistin’de çocuklar katledildikçe, ilişkile-
rin normalleşmesi asla mümkün değildir. 
Ateşkes yetmez, Gazze’ye uygulanan in-
sanlık dışı ambargonun derhâl kaldırıl-
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masını istiyoruz. Filistin’in, bağımsız bir 
devlet olarak varlığına izin verilmedikçe, 
ne İsrail ne de bölge asla güvende olmaya-
caktır. Dünyanın da, insanlığın da, bu mü-
barek ayda çocuk katledenlere karşı etkili 
biçimde sesini yükseltmesini umuyoruz. 
Son olarak, bir kez daha Filistinli kardeşle-
rime sesleniyorum: Asla yalnız değilsiniz 
ve asla yalnız olmayacaksınız. Mümkün 
olan her şekilde yanınızda olmaya devam 
edeceğiz. Kanı durdurmak için, yaraları 
sarmak için, Filistin davasını savunmak 
için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu 
mübarek ayda, 77 milyon, dualarımızla 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah, 
Filistin’in ve tüm mazlumların yardımcısı 
olsun, Müslüman ülkelerin üzerindeki 
ölü toprağını kaldırsın, dualarımızı inşal-
lah kabul etsin diyorum. Sözlerimi bu dü-
şüncelerle bitirirken, haftaya inşallah son 
Grup Toplantımızda yeniden buluşmak, 
yeniden kucaklaşmak umuduyla hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Istanbul AK Parti Il Başkanlığı 
Iftarı

Ankara | 15 Temmuz 2014

Değerli kardeşim, Filistin Devlet Başkanı 
Sayın Mahmut Abbas, sevgili İstanbullu-
lar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, buradaki tüm 
kardeşlerime, ülkemize, milletimize ve İs-
lam dünyasına hayırlar getirmesini Rab-

bimden niyaz ediyorum. Bu iftar progra-
mında bizleri bir araya getiren İstanbul İl 
Başkanlığımız ile organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu 
Ramazanı, Müslümanlar olarak, insanlık 
olarak, maalesef hüzünle yaşıyoruz, kalbi 
kırık olarak idrak ediyoruz. Suriye’de, 
Irak’ta, Filistin’de ve dünyanın birçok baş-
ka yerinde zulüm gören, kanları dökülen 
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Müslümanların durumu, bizi Ramazan 
sevincini hakkıyla yaşamaktan alıko-
yuyor. Biz Türkiye olarak, Türkiye’deki 
Müslümanlar olarak, mağdur ve mazlum 
duruma düşen kardeşlerimize yardımcı 
olmak için elimizden gelen gayreti gös-
teriyoruz. Suriye’deki olaylar sebebiyle 
ülkemize gelen 1 milyonu aşkın misafiri-
mizle ekmeğimizi bölüşüyoruz. Irak’taki 
kardeşlerimize yardımcı olabilmek, ora-
daki kavgayı, dökülen kanı sona erdirmek 
için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. 
İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı sal-
dırılara karşı, uyguladığı zalimliğe karşı 
Türkiye’den daha yüksek sesle itirazını 
dile getiren ülke neredeyse yok. İsrail’in 
kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan 
Gazze’ye yönelik yürüttüğü saldırılar, 
dün gece, kara harekâtının başlamasıyla 
yeni bir boyut kazandı. Tüm dünyanın 
anlık olarak seyrettiği canlı yayınlar eşli-
ğinde devam eden bu canilik karşısında 
gözlerin, ağızların ve kulakların adeta 
kapatıldığını görüyoruz. İsrail, eninde so-
nunda kendi döktüğü kanda boğulacaktır; 
buna yürekten inanıyoruz. Ama, İsrail’in 
zulmüne, cinayetlerine ses çıkarmayan 
dünyadaki her bir ülke, her bir toplum da 
bu kara lekeyi sonsuza kadar alnında taşı-
maya mahkûm olacaktır. Güya dünyadaki 
tüm insanların hakkını, hukukunu koru-
mak için kurulan Birleşmiş Milletler’in 
Gazze’deki katliam karşısındaki suskun-
luğu, her şeyden önce kendi meşruiyetini 
yaralıyor, kendine zarar veriyor. Güvenlik 
Konseyi başta olmak üzere, zaten adil 
olmayan ve sorunlu bir yapıya sahip Bir-
leşmiş Milletler, bu tür kritik olaylarda 
mazlumun değil güçlünün yanında yer 

alarak, meşruiyet sorununu derinleş-
tiriyor. Birleşmiş Milletler’deki hiçbir 
denge, milyonlarca Filistinlinin hayat 
hakkının zalim bir devlet tarafından 
tehdit edilmesinin gerekçesi olamaz. De-
mokrasinin, hak ve özgürlüklerin beşiği 
olma iddiasındaki Batı da, Filistinlilerin 
hayat haklarının ihlali karşısındaki sus-
kunluğu ve hatta İsrail’i kollayan tavrıyla, 
Gazze’de ölen her masumun katline ortak 
oluyor. Türkiye, işte böyle bir ortamda her 
platformda itirazlarını ortaya koyuyor, 
Filistinli kardeşlerinin haklarını müdafaa 
etmeye çalışıyor. İslam dünyasının, bu 
hadiseler karşısında içinde bulunduğu 
bölünmüşlük, duyarsızlık hâli ise, üzün-
tümüzü daha da artırıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim bu olaylar karşısındaki aktif tutu-
mumuz, asla hırçınlığımızdan, asla kavga-
ya meraklı olmamızdan kaynaklanmıyor. 
Biz, vicdanımızın sesini dinliyor, oralar-
daki insanlarla aramızdaki kardeşlik hu-
kukumuzun gereğini yerine getiriyoruz. 
Bu coğrafyaya karşı bizim Türkiye olarak, 
millet olarak tarihî sorumluluğumuz var. 
Herkes bu coğrafyaya, bu insanlara sırtını 
dönebilir; ama biz asla bunu yapamayız. 
Geçmişte Türkiye’yi yönetenler, bilhassa 
CHP’nin Tek Parti devrinde, bu hataya 
düşmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı’nda varını 
yoğunu ortaya koyup bize destek olan 
bölgeler dahil, İslam dünyasına kapılar 
adeta kapatılmış, buna karşılık Batı’yla da 
eşit ve adil şartlarda bir ilişki tesis edile-
memiştir. Biz, 12 yıldır, sadece okul, has-
tane, yol yapmıyor, aynı zamanda işte bu 
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tarihî hatayı telafi etmenin mücadelesini 
de veriyoruz. Alparslan’dan, Selahattin 
Eyyubi’den, Fatih Sultan Mehmet’ten, 
Abdülhamit Han’dan beri devam eden 
bu anlayışı, zalimin karşısında mağdu-
run yanında yer alma erdemini, yeniden 
Türkiye’ye kazandırdık, milletimizin 
hâkim duruşu olarak ortaya koyduk. Bu 
perspektife sahip olmayanlar, elbette ne 
yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi anla-
mıyorlar, anlamak istemiyorlar. Ama mil-
letimiz bizi çok iyi anlıyor. Bakınız, bugün 
ülkemizde 1 milyonu aşkın Suriyeli kar-
deşimizi misafir ediyoruz. Üstelik bir, iki 
gündür değil, 3.5 yıldır misafir ediyoruz. 
Türkiye, bu sayıda bir toplu misafirlik 
durumuyla ilk defa karşılaştı. Geçmişte, 
ya 1990 yılında Kuzey Irak’tan olduğu 
gibi kısa süreli olarak, ya da 1989’da 
Bulgaristan’dan gelen 300 bin civarında-
ki kardeşimiz gibi yerleşim amaçlı toplu 
göçlere maruz kaldık. İlk defa, Suriye’den 
gelen kardeşlerimiz sayısında ve bu kadar 
uzun süreli bir grubu misafir ediyoruz. 
Çok istisnai birtakım adli hadiseleri say-
mazsanız, milletimiz, işte bu şuurla tarihî 
sorumluluğun farkında olarak, kardeşle-
rini bağrına basıyor, onlara her türlü yar-
dımı yapıyor. Başka ülkelerde çok derin 
sosyo-ekonomik yıkımlara veya çok dra-
matik görüntülere yol açabilecek bu ha-
diseyi Türkiye, kendisi mağdur olmadan, 
misafirlerini de mağdur etmeden yönet-
me başarısını gösterdi, göstermeye devam 
ediyor. Üstelik, birkaç sembolik jest hariç, 
ciddi hiçbir dış yardım almadan, tama-
men kendi imkânlarımızla ve kendi orga-
nizasyonumuzla bu süreci yönetiyoruz. 
Daha da ötesinde bugün Türkiye, bilhassa 

da İstanbul, dünyanın dört bir yanından 
milyonlarca insanı bağrına basan, onlara 
özgür ve müreffeh bir hayat imkânı sağ-
layan bir konuma gelmiş bulunuyor. Her 
zaman söylüyorum: Veren el, alan elden 
üstündür. Türkiye’nin, gerek sınırlarına 
gelen milyonlarca Suriye vatandaşını, 
gerek İstanbul’a ve diğer şehirlerimize 
gelen, her meslekten, her meşrepten mil-
yonlarca misafirini ağırlıyor olabilmesi, 
tüm mazlumlar için bir umut ışığıdır. 
Zalimler, tarih boyunca mutlaka kaybet-
mişlerdir, şimdi de kaybedeceklerdir. Haz-
reti Musa’ya, Hazreti İsa’ya zulmedenleri 
bugün kimse hatırlamıyor, hatırlayan da 
lanetle anıyor; ama milyarlarca insan bu 
peygamberlere olan hürmetini her gün 
dile getiriyor, inşallah kıyamete kadar da 
getirmeye devam edecek. 

Değerli kardeşim Mahmut Abbas, çok de-
ğerli misafirler... 

Ortadoğu’da, kardeşlerimiz arasındaki 
husumet, en az Gazze’de ölen çocuklar ka-
dar içimizi acıtıyor. Irak’ta, kardeşin kar-
deşi katletmesi içimizi acıtıyor. Suriye’de, 
eli kanlı zalim bir diktatörün, kendisini 
Müslüman olarak tanımlayan bazı toplu-
luk ve ülkeler tarafından desteklenmesi, 
ciddi şekilde içimizi acıtıyor. Mısır’da, 
halkın oylarıyla işbaşına gelmiş bir iktida-
rın devrilmesi, insanların sokak ortasında 
katledilmesi, idama mahkûm edilmesi, 
aynı şekilde içimizi acıtıyor. İçimizi acıtan 
bir başka tatsızlık da Filistin’de yaşanıyor. 
Filistin, İsrail’in yoğun zulmüne ve soykı-
rım girişimine maruz kalırken, Filistinli 
tarafların hâlâ tam bir muhabbetle kucak-
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laşamamış olması, bizi burada inanın de-
rinden sarsıyor. Tefrikanın olduğu yere, 
yabancılar gelirler ve zulüm yaparlar. 
Birliğin, ittifakın olduğu yere ise, hiçbir 
yabancı nüfuz edemez, kardeşlik kalesini 
hiç kimse yıkamaz. Bütün Ortadoğu, tefri-
kanın etkisiyle zulüm görürken, aynısının 
Filistin’de yaşanmasına tahammülümüz 
olamaz. Filistin’de tarafların uzlaşma sü-
recini, bu konuda atılan adımları umutla 
takip ediyor, başarılı neticeler alındığın-
da, inanın, çocuklar gibi seviniyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Eğer dikkat ederseniz, Türkiye’deki Cum-
hurbaşkanlığı seçim sürecinin, 2 zihniyet 
arasında geçtiğini görürsünüz. Bu iki zih-
niyet arasındaki farklar neler? Biri, yani 
biz, 77 milyonu kucaklarken, 77 milyona 
hitap ederken, diğerleri sadece belli böl-
gelere, belli etnik kesimlere, belli yaşam 
tarzlarına hitap ediyorlar. Biz Yeni Tür-
kiye derken, diğerleri blok hâlinde Eski 
Türkiye diyorlar. Biz Filistin’in, Suriye’nin 
yanında dururken, diğerleri bu konular-
da susmayı tercih ediyorlar. Biz Çözüm 
Süreci, kardeşlik derken, diğerleri çözüm-
süzlüğü istiyorlar. Biz Büyük Türkiye, 
Bağımsız Türkiye derken, diğerleri küçük 
kalmayı, bağımlı kalmayı savunuyorlar. 
Biz aktif ve öncü dış politika derken, di-
ğerleri sınırların içine kapanmayı tercih 
ediyorlar. Biz 2023 derken, 2053, 2071 
derken, diğerleri 1940’ları özlüyorlar. 
Evet, biz, aydınlık derken, diğerleri, bes-
lendikleri karanlığı savunuyorlar. Diğerle-
rinin nasıl bir blok oluşturduklarını görü-
yorsunuz. Eski Türkiye’nin tüm aktörleri, 

şu anda tek bir safta bir araya gelmiş du-
rumdalar. Eski Türkiye’nin partileri CHP, 
MHP ve irili ufaklı statüko partileri ittifak 
ettiler. Eski Türkiye’nin medyası, tam da 
beklendiği gibi, bu ittifakta saf tuttular. 
Eski Türkiye’nin faiz lobisi iş çevreleri, 
bu safta yerlerini aldılar. İhanet Şebekesi 
Pensilvanya, aynı şekilde bu safın akıl 
hocası oldu.

Kardeşlerim…

Bu şer ittifakının Türkiye’de başarılı olma 
imkânı yoktur. Eski Türkiye’nin kapıları 
artık kapanmış, Yeni Türkiye’nin ışıkları 
ülkemizi aydınlatmıştır. Ben biliyorum 
ki, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin, diğer 
partilerin seçmenleri, Eski ile Yeni Tür-
kiye arasındaki bu mücadeleyi görmüş, 
tercihlerini Yeni Türkiye’den yana yap-
mıştır. 10 Ağustos’ta, inşallah bir kez daha 
Yeni Türkiye kazanacaktır. 10 Ağustos’ta, 
karanlığı özleyenler, kaostan beslenenler, 
Türkiye için hiçbir planı, projesi, vizyonu 
olmayanlar kaybedecek, Büyük Türkiye 
kazanacaktır. İnanın, 10 Ağustos’ta, öncü 
Türkiye kazanacak, böylece dünya maz-
lumları, Irak’ın, Suriye’nin, özellikle de 
Filistin’in mazlumları kazanmış olacak-
tır. Türkiye olarak, önümüzdeki haftalar 
içinde birçok bayramı bir arada yaşamak 
istiyoruz. Gazze’de kanın durduğunu 
duymak ve bayram yaşamak istiyoruz. 
Musul’da alıkonulan vatandaşlarımızın 
bırakılmasını bekliyor, orada bir bayram 
yaşamak istiyoruz. Ramazan Bayramı-
na umutlarla ulaşmak, bayramı bayram 
gibi idrak etmek istiyoruz. Ardından 10 
Ağustos’ta, Yeni Türkiye’nin zaferine şa-
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hit olmak, farklı bir bayram coşkusunu 
milletçe yaşamak istiyoruz. Bütün bu 
bayramları görebilmek için, hem gayret-
lerimizi sürdürecek, hem de dualarımızla 
Rabbimize yakaracağız. Rabbim duaları-
mızı kabul eylesin. Rabbim ülkemizi, mil-
letimizi, her türlü şerden, her türlü zulüm 
ve karanlıktan muhafaza eylesin. Rabbim 
Filistin’de, Gazze’de bombalar altında, 
kurşunlar altında Ramazanı geçiren kar-
deşlerimizi korusun. Allah, tüm Müslü-
man kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı 
olsun. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımı-
za, bizi böyle bir sofra etrafında buluş-
turduğu için teşekkür ediyorum. Filistin 
Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas’a, if-
tarımıza iştirakleri için özellikle teşekkür 
ediyorum. Tüm katılanlara, tüm misafir-
lerimize şükranlarımı sunuyorum. Kadir 
Gecesi ve Ramazan Bayramı’nın şimdiden 
kutlu, mübarek olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Temmuz 2014

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

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
AK Parti Haftalık Grup Toplantısı’nın, 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden ni-
yaz ediyorum. Grup Toplantımıza teşrif 
eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz 

diyor, her birine heyecanlarından, coşku-
larından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Konuşmamın hemen başında, bir kez de 
buradan, 20 Temmuz 1974’te gerçekleş-
tirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı 
yıldönümünü kutluyor, şehitlerimize 
rahmet niyaz ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimi-
ze de selam ve sevgilerimi iletiyorum. 
Yine konuşmamın başında, önceki gün, 
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Girit’te, U-20 Erkekler Şampiyonası fina-
linde İspanya takımını yenerek Avrupa 
Şampiyonu olan Ümit Millî Basketbol Ta-
kımımızı yürekten kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
lu, 15 Temmuz’dan itibaren, Torba Kanun 
olarak bilinen kanun tasarısını görüşmeye 
çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Başta 
Soma’daki madenci yakınlarımız ve tüm 
madenciler olmak üzere, toplumun birçok 
kesimine önemli haklar getirecek bu yasa-
nın görüşmeleri, muhalefetin engelleyici ve 
yavaşlatıcı tutumu nedeniyle oldukça zor 
ilerliyor. Ne kadar zor olursa olsun, gece 
gündüz, 7/24 çalışmak suretiyle, inşallah 
bu tasarıyı çıkaracak, ardından Meclis’i tatil 
ilan edeceğiz. Grup Başkanlığımızın dün 
yaptığı bir açıklamayla, milletvekillerimi-
zin 26 Temmuz Cumartesi akşamına kadar, 
illerindeki iftar programlarına ve seçim 
programlarına katılmamaları gerektiğini 
duyurduk. Hafta sonundan itibaren bay-
ram tatili arası verecek, bayramdan sonra 
çalışmaları sürdürecek ve bu tasarının gö-
rüşmelerini tamamlayacağız. Bir kez de bu-
radan, tüm milletvekillerimize, Genel Kurul 
çalışmalarına tam kadro katılmalarını, mil-
letimiz için son derece önemli bu tasarının 
görüşmelerini bir an önce bitirip, tasarıyı 
kanunlaştırıp, ondan sonra araziye çıkma-
larını ben de şahsen rica ediyorum. Yine 
bugün buradan, çok önemli bir hatırlatmayı 
da, yurtdışındaki vatandaşlarımıza yap-
mak istiyorum. Biliyorsunuz, yaptığımız 
düzenlemeyle, yurtdışındaki vatandaşları-

mıza bulundukları ülkelerde oy kullanma 
imkânı getirdik. İlk kez Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, yurtdışındaki seçmenlerimiz 
bulundukları yerlerde oylarını kullanabile-
cekler. Oy kullanma işlemi, yurtdışında, 31 
Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ola-
cak. Bu tarih aralığının içinde, ülkelere göre 
tarihler farklı olabilir. Örneğin, Avustralya, 
Kanada ve Rusya’da, 31 Temmuz-2 Ağustos 
tarihleri arasında oy kullanılacak. Bulga-
ristan ve Kazakistan’da 1-3 Ağustos tarih-
leri arasında oy kullanılacak. Arnavutluk, 
Azerbaycan, İrlanda, Kosova, İspanya gibi 
ülkelerde sadece 3 Ağustos tarihinde oy kul-
lanmak mümkün olacak. Bu tarihleri, Yük-
sek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden 
öğrenmek mümkün. Diğer önemli bir konu 
da, randevu konusu. Vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, randevu 
sistemi uygulanıyor. Bu ülkelerde yaşayan 
seçmenlerimiz, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
internet sitesinden randevu alacak, o ran-
devuya göre gidip oylarını kullanacaklar. 
Randevu almayanlara, bilgisayar, kendisi 
bir randevu saati atayacak. Randevu alma 
işlemleri de dün, saat 8’de başladı, bu hafta 
sonu, yani, Türkiye saati ile Cuma akşamı 
saat 17’ye kadar devam edecek. Yurtdışında 
oy kullanacak vatandaşlarımızın, bu husus-
lara dikkat etmelerini, aldıkları randevu 
saatinde sandık başına gitmelerini, oylarını 
mutlaka ama mutlaka kullanmalarını bura-
dan bir kez daha hatırlatıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışma-
larımız yoğun şekilde devam ediyor. 5 
Temmuz’da Samsun’dan ilk adımı atmış-
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tık. O günden bugüne kadar, Erzurum, 
Denizli, Tokat, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, 
Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Ordu ve Hatay 
olmak üzere, 12 ilimizde mitingimizi 
yaptık. Bu mitinglerimizin yanı sıra, ge-
rek bu şehirlerimizde, gerek Ankara ve 
İstanbul’da, çeşitli iftar buluşmaları vesi-
lesiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. 
Ramazan ayında olduğumuz hâlde, hava-
nın son derece sıcak olmasına rağmen, 
şehirlerimizde son derece coşkulu şekilde 
karşılanıyor, havalimanlarından miting 
meydanlarına kadar, vatandaşımızın sev-
gi gösterilerine mazhar oluyoruz. Miting 
meydanlarının da, hem kalabalık, hem 
de mitingin sonuna kadar son derece coş-
kulu ve heyecanlı olduğunu görüyoruz. 
Açıkçası, milletimiz, 10 Ağustos’la ilgili 
kararını bugünden vermiş durumda. Sa-
dece meydanlar değil, yaptığımız kamu-
oyu araştırmaları, yoklamalar, analizler 
de, 10 Ağustos’taki sonucu bugünden 
belli ediyor. Ancak, elbette, biz sıradan 
bir sonuç beklemiyoruz. Bunun için de 
rehavete kapılmadan çok çalışmamız, çok 
koşturmamız gerektiğini, 9 Ağustos ak-
şamına kadar ulaşabildiğimiz kadar çok 
insana ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. 
Bakın, CHP tabanında, bu ithal adaya, bu 
dayatma adaya karşı çok ciddi bir tepki 
var. CHP tabanı, kendisine aday dayatıl-
masına, ardından da, “Tıpış tıpış sandığa 
gideceksiniz” denilmesine karşı tavrını, 
tepkisini, 10 Ağustos’ta sandıkta göstere-
cek. Bakın bunların ortak adayı ne diyor? 
“Beni 9 parti destekliyor, 10 parti des-
tekliyor” diyor. Kendisini desteklediğini 
açıklayan partilerin toplamının oy oranı, 
yüzde 1’i bile bulmuyor. Dikkat ederse-

niz, artık partilerin adını saymıyor. Niye? 
Çünkü, kendisine destek açıklamasında 
bulunan partiler hem MHP tabanını hem 
Büyük Birlik Partisi tabanını hem de di-
ğer irili ufaklı partilerin tabanını rahatsız 
edecek nitelikte. Çatının altına kimlerin 
girdiğine lütfen dikkat edin. Çatının al-
tında, CHP ve MHP vardı. Şimdi o çatının 
altında, CHP ve MHP ile birlikte, Büyük 
Birlik Partisi var, Sosyalist İşçi Partisi var, 
Devrimci Halk Partisi var. Devlet Bahçeli, 
dayatmalara boyun eğdi, gitti, partisini 
Sosyalist İşçi Partisi’yle, Devrimci Halk 
Partisi’yle aynı çatının altına yerleştirdi. 
Sayın Devlet Bahçeli’ye, yeni yol arkadaş-
ları hayırlı olsun. Başta MHP ve Büyük 
Birlik Partisi olmak üzere; bu partilere 
gönül vermiş kardeşlerim, inanıyorum ki 
bu kirli ittifaka, bu kirli yol arkadaşlığına, 
10 Ağustos’ta gereken cevabı verecekler. 
Şu anda zaten Büyük Birlik Partisi’nde iti-
razlar başladı. Partilerinin bu kirli koalis-
yon içinde yer almasından rahatsız olan 
omurgalı siyasetçiler, tepkilerini cesaretle 
ortaya koymaya başladılar.

Arkadaşlar…

Karşımızda, bir koalisyon var. Bu koa-
lisyon, Eski Türkiye Koalisyonu’dur. Bu 
koalisyonda sadece siyasi partiler yok; 
bu koalisyonda, o malum işveren çevre-
leri var, o malum medya var, ve elbette 
Pensilvanya İhanet Şebekesi var. Dikkat 
edin; kurumsal kimliklerini bir kenara 
bıraktılar. Siyasetlerini, ilkelerini, fikir-
lerini, ideolojilerini bir kenara bıraktılar. 
Adeta, omurgalarından sıyrıldılar ve Yeni 
Türkiye’nin karşısına dikildiler. Yeni Tür-
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kiye, Allah’ın izniyle, bu koalisyonu aşıp 
geçecek, bu koalisyona çok güzel bir ders 
verecektir. Milletim, bu koalisyonu çok iyi 
biliyor, çok yakından tanıyor. İnanıyorum 
ki aziz millet, 10 Ağustos’ta, bu Eski Tür-
kiye Koalisyonu’nu dağıtacaktır. Sadece 
AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimiz 
değil; CHP, MHP, HDP, diğer tüm partilere 
gönül vermiş kardeşlerim, bu koalisyona 
tepkisini sandıkta koyacak, hep birlikte 
Yeni Türkiye’nin inşasına destek verecek-
tir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

İsrail’in, Gazze’ye yönelik başlattığı ope-
rasyon, bugün 15’inci gününe girdi. Ma-
alesef, bu mübarek Ramazan günlerinde, 
Gazze’de 600’e yakın canımız şehit oldu. 
Şehit olanların 100’den fazlası da çocuk. 
İsrail, tarihte örneği görülmemiş bir şı-
marıklık içinde, maalesef çok büyük bir 
rahatlık içinde, tarihin asla unutmayaca-
ğı katliamlarından birini daha yapıyor. 
İsrail,9 Nisan 1948’de, Deyr Yasin’de 
başlattığı katliamlarına, bugüne kadar, 
periyodik olarak, sistemli şekilde devam 
etti. 1982’de Sabra ve Şatilla’dan 1990 
ve 1996’da Kudüs’e, 2002’de Cenin’e, 
2009’da Gazze’ye kadar pek çok katliam 
gerçekleştiren İsrail kana doymadı, doy-
muyor. 1948’de yapılan o ilk katliam, ne 
dünyadan, ne İslam coğrafyasından gere-
ken tepkiyi almayınca, İsrail, her yıl kat-
liamlarına yenisi ekledi. Dünyanın sus-
tuğunu, tepkisiz kaldığını, korktuğunu, 
hatta çıkıp kendisine destek açıklamaları 
yaptığını gören İsrail, Filistin’i adım adım 

işgal etmeyi, Filistinlileri de tek tek öldür-
meyi sürdürdü. Şu anda, şehit sayısı 600’e 
yaklaşmış durumda; buna rağmen ne Bir-
leşmiş Milletler’den, ne Batılı ülkelerden, 
ne de İslam ülkelerinin çoğunluğundan, 
bu şımarıklığa, bu hukuksuzluğa, bu vah-
şete yönelik ciddi bir tepki yok. Dünya, 
çocukların ölümünü sadece seyrediyor. 
Dünya, kumsallarda oynayan çocukların 
ölümüne, hastanelere, ibadethanelere 
yapılan saldırılara sadece seyirci kalıyor. 
Devletler, bu insanlık dışı, bu barbarca 
katliama seyirci kalırken, Allah’a ham-
dolsun halklar sokaklara çıkıyor, devlet-
lerinin engellemesine rağmen tepkilerini 
mertçe, yiğitçe ortaya koyuyorlar. Bura-
dan, Gazze için eylem yapan, Londra’yı, 
Paris’i, Brüksel’i, Belgrad’ı, Kopenhag’ı, 
Berlin’i tebrik ediyor, insanlık için ayağa 
kalkanları selamlıyorum. Ürdün, Lübnan, 
Güney Afrika, Şili, Venezüella, Pakistan 
ve diğer tüm ülke halklarına, Gazze için 
yüreklerini ortaya koydukları için teşek-
kür ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. 
İnşallah, halkların, insanların bu hassa-
siyeti, bu yürekli duruşu, devletlerini de 
dize getirecek, devletlerinin de insani, 
vicdani bir tutum sergilemesini sağlaya-
caktır. Burada, önemli bir hususun altını 
kalın çizgilerle çizmek istiyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymet-
li misafirler, ekranları başında bizi izleyen 
aziz milletim... 

Bakın bu bölgede, İsrail’in insanlık dışı, 
barbarca katliamlarına cesaretle sesini 
çıkarabilen 2 ülke vardı. Bu 2 ülkeden 
biri Mısır’dı. Mısır’da, Muhammed Mursi, 
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halkın oylarıyla iş başına geldi. İlk icra-
atlarından biri, Gazze’ye insani yardım 
götürülmesi için hayati önemde olan Re-
fah Sınır Kapısı’nı açmak oldu. Mursi,1 
yıllık iktidarı boyunca, Filistin davasının 
yanında durdu, İsrail’e karşı tek başına 
Hakkı savundu. Muhammed Mursi’nin bu 
dik duruşu, bu onurlu duruşu, bu omur-
galı duruşu, elbette birilerini rahatsız etti. 
Tahrir Gösterileri dediler, özgürlük dedi-
ler; Mısır’da askerî darbe yaptılar, Mursi 
Hükümeti’ni devirdiler; binlerce masumu 
katlettiler, başta Mursi olmak üzere bin-
lerce masumu hapse attılar. Dikkatinizi 
çekiyorum: Darbecilerin ilk yaptığı iş, 
Gazze’ye giden Refah Kapısı’nı kapatmak 
oldu. Mısır’da, demokrasiye yönelik dar-
be olduğu hâlde, binlerce masum öldürül-
düğü hâlde, Batı’dan kimse çıkıp da, bu 
darbeye darbe diyemedi, bu darbeyi kına-
yamadı. Şu anda, bütün bölge ülkeleriyle, 
bütün Batı devletleriyle birlikte, işte Mısır 
da, Gazze’deki çocuk katliamını sadece 
seyrediyor.

Değerli arkadaşlarım... 

Bölgede, Mısır’la birlikte, Filistin dava-
sına sahip çıkan diğer ülke, Türkiye’ydi. 
Türkiye’nin Filistin davasının yanında 
durması birilerini rahatsız ediyordu. 
Türkiye’nin İsrail’e hukuku hatırlatması 
birilerini rahatsız ediyordu. Türkiye’nin, 
zalimin değil, mazlumun yanında dim-
dik durması, onurlu, şeref li, omurgalı 
durması, birilerini ciddi şekilde rahatsız 
ediyordu. Önce Gezi olayları dediler. Bu 
sokak hareketleri üzerinden Hükümeti 
devirmeyi hedef lediler, ama başarama-

dılar. Mısır ’da uyguladıkları senaryo, 
hamdolsun Türkiye’de tutmadı. Sokak 
eylemleriyle deviremedikleri Hükümeti, 
maşaları olan Pensilvanya’yı kullanarak, 
yargı darbesiyle devirmek istediler. Bunu 
da başaramadılar. Türkiye’yi susturama-
dılar. Türkiye’yi sindirtemediler. Şu anda, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden, bir 
başka senaryoyu deniyorlar. Çatı aday 
diyorlar, ortak aday diyorlar, bunların 
hepsi yalandır. Gezi’de başaramadıklarını, 
17 ve 25 Aralık’ta, 30 Mart’ta başarama-
dıklarını, şimdi 10 Ağustos’ta başarmaya 
çalışıyorlar. İsrail zulmüne ses çıkarma-
yacak, Gazze için sesini yükseltmeyecek, 
dengeleri gözetecek, sessiz, tepkisiz bir 
Cumhurbaşkanıyla, Türkiye’yi sustur-
mak, sindirmek istiyorlar. Türkiye’nin 
de İsrail için nöbet tutmasını istiyorlar. 
Türkiye’nin de, İsrail için, konforlu bir ra-
kip olmasını istiyorlar. Ama bunların he-
saba katmadıkları bir nokta var: Türkiye, 
o eski Türkiye değil. Türkiye’ye gündem 
dayatamazsınız. Türkiye’nin gündemini 
belirleyemezsiniz. Türkiye’ye artık, za-
limler için, zalim ve terörist devletler için 
nöbet tutturamazsınız. Türkiye’ye, o eski 
günlerde olduğu gibi, parmak sallayarak 
istikamet çizemezsiniz. Bu Türkiye Yeni 
Türkiye’dir, tam bağımsız Türkiye’dir. 
Ne içerideki işbirlikçilere, ne dışarıdaki 
mütekebbirlere boyun eğecek bir Türkiye 
yok.

Bakın değerli arkadaşlarım…

İsrail, 2002 yılının Nisan ayında, Cenin 
Mülteci Kampı’nda, 21’inci yüzyılın ilk 
toplu kıyımını gerçekleştirdi. Cenin kenti 
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ablukaya alındı. Kentte,14 bin insan yok-
sulluk içinde, çaresizlik içinde yaşıyordu, 
çoğunluğu mülteciydi. Cenin, günlerce 
füzelerin hedefi oldu. Çocuk, kadın, yaş-
lı demeden, hedef gözetmeden, Cenin 
Kentinin tamamı yerle bir edildi. 1.300 
Filistinli Cenin’de şehit edildi. 1.500 Fi-
listinli yaralandı. Şehir, adeta haritadan 
silindi. İçeriye günlerce gazeteci almadı-
lar. İçeriye günlerce insani yardım örgüt-
lerini almadılar. İsrail askerleri girdiler, 
Filistinlileri toplu mezarlara gömdüler. O 
günlerde Türkiye’de çok enteresan bir şey 
oldu. Merhum Bülent Ecevit, partisinin 
grup toplantısında, bu insanlık dışı eyle-
me, bu vahşete, bu barbarlığa tepki koy-
du ve İsrail’in yaptığını soykırım olarak 
niteledi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 
Başta İsrail olmak üzere, tüm egemen 
güçler, içerideki işbirlikçileriyle birlikte, 
merhum Bülent Ecevit’e karşı toplu hâlde 
saldırı başlattılar. “Sen nasıl soykırım 
dersin” dediler. Maalesef, merhum Bülent 
Ecevit, 15 günde tam 4 kez özür diledi, 
“Sözlerinin yanlış anlaşıldığını” söyledi. 
İşte böyle bir Türkiye istiyorlar. Türkiye 
sussun, Türkiye görmesin, duymasın, Tür-
kiye hizada dursun istiyorlar.

Kardeşlerim…

Biz bugün varız, yarın olmayacağız. Ama 
ben istiyorum ki, biz olsak da, olmasak 
da, artık bu milletin iradesi, bu ülkenin is-
tiklali, hiç kimsenin, hiçbir ülke ve odağın 
ipoteği altına alınmasın. Gezi’de bizi yok 
edebilirlerdi. 17-25 Aralık’ta bizi hapse-
debilirlerdi. Sürekli suikast tehdidi altın-
daydık. Ama istiyorum ki, biz olsak da, 

olmasak da, Türkiye’nin bağımsızlığına, 
istiklaline hiç kimse artık el uzatamasın. 
Hiç kimse Türkiye’ye gündem dayata-
masın. Bu aziz milletin iradesi, enerjisi, 
kaynakları, başka ülkelerin, özellikle de 
zalimlerin çıkarına peşkeş çekilmesin. 
Biz, İstiklal Mücadelesi derken, işte bunu 
kastediyoruz. Bakın çok açık söylüyorum: 
Biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzake-
relerini yapan bir ülkeyiz. Biz Birleşmiş 
Milletler’in, NATO’nun üyesi bir ülkeyiz. 
Biz, antisemitizmin, İslamofobinin, her 
türlü ırkçılığın, faşizmin karşısında bir ül-
keyiz. Dünyaya açık bir ülkeyiz, dünyaya 
entegre olmuş bir ülkeyiz. Ama, biz, körü 
körüne dengelere itaat edecek, dengelere 
boyun eğecek, zalimin karşısında eğilip 
bükülecek bir ülke değiliz. Bakın, bizim 
içimizi acıtan bir başka boyut var. 2002’de, 
Merhum Bülent Ecevit, Cenin katliamına 
son derece haklı biçimde soykırım dedi-
ğinde, İsrail’den, Batı’dan çok, içerideki 
dalkavuklar Ecevit’in üzerine yürümüştü. 
O malum medya, o malum satılmış kalem-
ler, İsrail adına Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başbakanına hiza ve istikamet vermeye 
çalışmışlardı. İşte şu anda da bu yapılıyor. 
İsrail’den, Batı’dan çok, içerideki medya, 
içerideki ihanet şebekeleri bizim üzeri-
mize geliyor. Gazze katliamını örtmek, 
perdelemek için, her gün alçakça iftiralar 
atılıyor. Neymiş? Türkiye İsrail’e jet yakıtı 
satıyormuş. Neymiş, Kürecik’teki radar, 
İsrail’e bilgi veriyormuş. Omurgalı olun 
be! Şeref li olun şeref li! Ecdadınız gibi 
dik durun, dik durmayı öğrenin. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı şeref-
lidir, onurludur, haysiyetlidir; siz de bir 
nebze olsun haysiyetli olun. Dikkat edin, 
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bu iftiraları İsrail gündeme taşımıyor. Bu 
iftiraları İsrail medyası gündeme taşımı-
yor. Bu iddiaları, dalkavuk ve satılmış 
medya, dalkavuk ve satılmış kalemler 
gündeme taşıyor. Gidin bakın köşelerine, 
tarihleri boyunca İsrail’e yönelik bir tane 
ciddi eleştiri yazdıklarını göremezsiniz. 
Gidin bakın manşetlerine. 1948’den bu-
güne kadar, İsrail’i ciddi eleştiren bir tek 
manşet bulamazsınız. İsrail ne zaman ki 
katliama başlar, buradaki dalkavuklar, 
gündemi çarpıtmak için kalemlerine sarı-
lır. Şu anda da işte bunu yapıyorlar. İsrail’i 
bıraktılar, Gazze’yi bıraktılar, sabah ak-
şam Hükümete saldırıyorlar. Pensilvan-
ya’daki zat çıkmış, Gazze için taziye yayın-
lıyor. O taziyede kendi ülkesini eleştiriyor, 
ama efendisi İsrail’e bir tek laf söylemiyor. 
Pensilvanya medyası, İsrail aleyhine, 
efendileri aleyhine tek cümle yazamıyor, 
sabah akşam Hükümete iftira atıyor. Mu-
halefet partileri aynı şekilde. CHP, İsrail’e 
tek söz söyleyemiyor, sabah akşam Hükü-
mete iftira atıyor. CHP’nin Genel Müdürü, 
sosyal medyadan her duyduğunu, doğru 
mu, yalan mı bakmadan gündeme taşıyor. 
Anamuhalefet Partisi’nin Genel Başkanı, 
Kürecik’teki radarın ne işe yaradığını, na-
sıl çalıştığını bilmez mi? Bir insan kendi 
ülkesine bu kadar yabancı olabilir mi? 
Cehalet paçalarından akıyor. İsrail zulmü-
nü örtmek adına, kendisini rezil etmekten 
bile kaçınmıyor. Bir kez daha söylüyorum: 
Bu ülke, tam bağımsız bir ülkedir. Ne 
içerideki ihanet şebekeleri, ne dışarıdaki 
dalkavuklar, bu ülkeye istikamet çizemez-
ler. Yeni Türkiye’de istikameti sadece ve 
sadece millet belirler. Bu millet, tarihiyle, 
ecdadıyla, ruhuyla, vicdanıyla, Filistin’in 

yanındadır, Filistin davasının yanında-
dır. Bu ülkenin Hükümeti olarak, biz de, 
bedeli her ne olursa olsun, Filistin’in ve 
Filistin davasının yanında olmaya devam 
edeceğiz. Biliyorsunuz Filistin’deki yaşa-
nan katliam için 3 günlük yas ilan ettik. 
Çünkü biz orada katledilen insanları ken-
di kardeşimiz olarak görüyoruz, hadiseye 
bu hissiyatla bakıyoruz.

Şunu unutmayın kardeşlerim...

Biz susarsak, biz, susturulursak, bilin ki, 
kaybeden sadece Gazze değil, kaybeden 
Türkiye’nin bağımsızlığı olur. İşte onun 
için susmayacağız. Sadece Gazze için de-
ğil, Türkiye’nin istiklali ve istikbali adına 
susmayacağız. İsrail’e nöbetçi Hükümet, 
nöbetçi Cumhurbaşkanı çıkarmak için 
yapılan tüm tuzaklara göğsümüzü siper 
edeceğiz. Çocuklar için haykırmaya de-
vam edeceğiz. Anneler için sesimizi yük-
seltmeye devam edeceğiz. İnsanlık için, 
vicdan için, küresel barış ve adalet için 
vicdanlara seslenmeye devam edeceğiz. 
Biz, küresel vicdana rahatsızlık vermeyi 
sürdüreceğiz. Çanakkale’de yatan Filis-
tinli şehitlerin huzuruna çıktığımızda 
inşallah hesabımızı vereceğiz. Gazze’de, 
Kudüs’te, Ramallah’ta, Nablus’ta yatan 
şehitlerimizin huzuruna çıktığımızda, 
inşallah hesabını verenlerden olacağız. 
İşte onun için de, son nefesimize kadar 
bağımsız Türkiye, son nefesimize kadar 
Filistin demeye, insanlık demeye, adalet 
demeye devam edeceğiz. Rabbim, Gazzeli 
kardeşlerimize sabır versin, tahammül 
versin, dayanma gücü versin. Rabbim, 
üzerlerine ölü toprağı saçılmış vicdanlara 
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akıl versin. Rabbim, yaşananlardan her-
kesin ders almasını ve zalime karşı dik bir 
duruş sergilemesini İslam dünyasına, tüm 
dünya ülkelerine nasip etsin.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Bugün, birkaç açıdan çok önemli bir grup 
toplantısı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle 
bugün, 22 Temmuz 2007’de elde ettiğimiz 
o büyük başarının yıldönümünü idrak 
ediyoruz. Bize, Cumhurbaşkanı seçemez-
siniz demişlerdi ve biz de 22 Temmuz’da 
milletimize gitmiş; milletimizden yüzde 
47 oranında destek almıştık. Milletimiz-
den aldığımız güçle, Cumhurbaşkanını 
seçmiş, Cumhurbaşkanını halkın seçmesi-
ni temin etmiş, reformlarımızı daha güçlü 
şekilde yerine getirmiştik. Bugünkü grup 
toplantımızın, özellikle benim şahsımda 
bir başka anlamı daha var.

Değerli arkadaşlarım...

14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi kurduk, 
51 milletvekili partimize geçti ve kuru-
luştan hemen 3 gün sonra, 17 Ağustos 
2001’de, ilk grup toplantımızı gerçekleş-
tirdik. O zaman bu salonda değil, bir başka 
salonda grup toplantılarımızı yapıyorduk. 
3 Kasım 2002’nin hemen ardından ilk 
grup toplantımızı da, 19 Kasım 2002’de, 
işte bu salondan, bu kürsüden yaptık.

Değerli arkadaşlarım...

Eğer milletim yetki verir, beni seçerse; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhur-

başkanı olursam, bu, benim bu kürsüden 
sizlere yaptığım, belki de son konuşma 
olacak. Tam 13 yıldır, bu kürsüden sizle-
re seslendim. 13 yıl boyunca, partimizin 
politikalarını, görüşlerini, değerlendir-
melerini bu kürsüden sizlere aktardım. 
Son 12 yıl içinde, bunlara ilave olarak, 
Hükümetimizin icraatlarını, politikaları-
mızı, hedeflerimizi, bu kürsü aracılığıyla 
sizlerle paylaştım. Bu kürsü, her zaman, 
ama her zaman milletin kürsüsü oldu. 
Dinleyiciler zaman zaman değiştiler. Mil-
letvekillerimiz yenilendi. Aramızdan, -ki 
Allah onlara rahmet etsin- vefat nedeniyle 
ayrılanlar oldu. Aramızdan, dava sorum-
luluğunu taşıyamayıp çekilenler oldu. Gö-
rev değişikliği nedeniyle, sağlık sorunları 
nedeniyle, başka sebeplerle aramızdan 
gidenler oldu. Ama bu kürsü, her zaman 
milletin kürsüsü olarak kaldı. Hem bu 
salon, hem de bu kürsü, tarihe tanıklık et-
mekle, tarih yazmakla kalmadı,13 yıl bo-
yunca tarihi bizzat inşa etti, tarihi bizzat 
yazdı. Bu kürsüden kimi zaman, milleti-
miz ve insanlık adına sesimizi yükseltmek 
zorunda kaldık. Bu kürsüden kimi zaman 
acı hadiseler karşısında duygularımızı 
paylaştık. Birlikte sevindiğimiz, birlikte 
hüzünlendiğimiz anlar oldu. Kimi za-
man güldük, kimi zaman göz yaşlarımıza 
hâkim olamadık. Sonuçta, geriye doğru 
13 yıla dönüp baktığımızda, bu kürsünün 
şerefini, onurunu, gururunu en güçlü şe-
kilde muhafaza ettik.

Kardeşlerim…

Bu salon, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
inşa edildiği günden bu yana, nice sima-
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lar, nice isimler gördü. Geçmişte bu salon-
da oturmuş olanların çoğu bugün hayatta 
değiller. Hiç kimse baki değil, ölümsüz 
değil. Yarın da, bizler bu salonu, bu kürsü-
yü, bizden sonra gelen nesillere devretmiş 
olacağız. Önemli olan, baki kalan bu kub-
bede hoş bir sada bırakmak. İnanıyorum 
ki, biz, bu salonda ve bu kürsüde hoş bir 
sada bıraktık. Eğer milletim beni Cum-
hurbaşkanı olarak seçerse, yeni yasama 
döneminde, bu kürsüde, AK Parti’nin Ge-
nel Başkanı ve Başbakan olarak bir başka 
arkadaşımız sizlere hitap edecek. Şundan 
kesinlikle eminim ki; hem bu kürsünün, 
hem de bu salonun nabzı, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sadece ve 
sadece hak, sadece ve sadece millet için 
atacak. Canımız, kanımız, şerefimiz bil-
diğimiz bu kürsü ve bu grup, inşallah, 
var olduğu müddetçe, Hakk’ı haykırma-
ya, millet için hizmet üretmeye devam 
edecek. Bu kürsüye bugün belki de veda 
ederken, gözümün arkada kalmadığını 
bilmenizi isterim. Bu kürsüde tecelli eden 
dilin, üslubun, en önemlisi de fikir ve 
şuurun, ebediyen var olacağına yürekten 
inanıyorum. Bilmenizi isterim ki, bu kür-
sü, Hakk’ın, adaletin, barışın, kardeşliğin; 
millete, ülkeye ve bayrağa hizmetin kür-
süsü olmuştur. Bu kürsü, millî iradenin, 
söze, kelimelere, cümlelere büründüğü 
bir kürsü olmuştur. Hem bu kürsüde hem 
bu salonda ifade edilen sözler, suya yazı-
lır gibi kaybolmamış, havaya gitmemiş, 
milletin hafızasında silinmez bir kitabeye 
dönüşmüştür. Evet… Eğer milletim takdir 
eder de seçilirsem, bu kürsü aracılığıyla 
sizlerle birlikte olamayacak, buradan 
sizlere hitap edemeyeceğim. Elbette soh-

betlerimiz, muhabbetimiz, başka kürsü-
lerde, başka salonlarda, başka zeminlerde 
devam edecek. Kardeşliğimiz inşallah, bu 
salonun eski sakinleriyle, sizlerle, bu salo-
nun gelecek sakinleriyle, bu can bu tende 
olduğu müddetçe devam edecek. Bugün 
belki de son kez buradan hitap ederken, 
meşhur deyimle, “sürçü lisan ettiysek, 
affoluna” diyorum. İstemeden kırdığımız, 
üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa, onların 
hepsinin bana haklarını helal etmelerini 
istiyorum. Bu salonda toplanıp, bu kürsü-
de muhabbet edip, ardından her seferin-
de dağıldık ve milletimiz için kesintisiz 
hizmet ürettik. 13 yıl boyunca değişik 
zamanlarda bu salonda bulunmuş, dava 
haysiyetini ve şuurunu her zaman gurur-
la taşımış tüm arkadaşlarıma, siz değerli 
kardeşlerime, yaptığınız hizmetlerden, 
ortaya koyduğunuz eserlerden dolayı son-
suz teşekkür ediyorum. AK Parti grubu, 
13 yıl boyunca, demokrasinin, insan hak 
ve özgürlüklerinin, özellikle de millî ira-
denin tecellisi için tarihî nitelikte müca-
dele verdi. Bu salon, 13 yıllık o tarihî mü-
cadelenin şahidi bir salondur. İnşallah, 
daha nice yıllar da o kutlu mücadeleye 
tanıklık edecektir. Bu tarihî mücadeleyi 
sizlerle birlikte vermenin gururu için-
deyim ve bu gururu nefes alıp verdiğim 
müddetçe taşıyacağım. Millete hizmet 
yolculuğunda, ailelerinizle, yakınlarınız-
la, en çok da eşleriniz ve çocuklarınızla, 
gerektiği kadar ilgilenemediniz. Sizler ka-
dar onların da bize haklarını helal etme-
lerini diliyorum. Her zaman söylediğim 
gibi: Bana sizler gibi yol arkadaşları nasip 
ettiği için rabbime hamdediyorum. Belki 
de veda ederken, bu kürsünün onurunu 
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ve aziz hatırasını da sarsmadan taşıyaca-
ğımı bilmenizi istiyorum. Bir kez daha 
sizlerden helallik diliyorum. Bir kez daha, 
Rabbimin sizlerden razı olması için dua 
ediyorum. Yarın Kadir Gecesi. Dualarınızı 
bizlerden, tüm mazlumlardan, özellikle 
de Gazzeli, Suriyeli, Iraklı mazlumlardan 
esirgemeyin diyorum. Kadir Geceniz kut-
lu mübarek olsun. Ramazan Bayramınız 
inşallah bayram gibi olsun. Allah yâr ve 
yardımcımız olsun diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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AK Parti Istanbul Teşkilatı’yla 
Bayramlaşma 

Ankara | 28 Temmuz 2014

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, sevgili gençler, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selam-
lıyor; Ramazan Bayramınızı gönülden 
tebrik ediyorum. Bizleri, bir kez daha 
Ramazan-ı Şerif ’e ulaştıran, Ramazan’ın 
rahmet, bereket ve merhametinden istifa-
de etmemizi nasib eden; Kadir Gecesi’ni 

ihya ettiren ve nihayet bizleri bu mübarek 
bayrama eriştiren Rabbime hamdüsena-
lar olsun. Bayram, inşallah, yer yüzünde 
nefes alıp veren her bir can için kutlu 
olsun, mübarek olsun; umuyor ve arzu 
ediyorum ki bayram, bayram gibi olsun. 
Bu güzel buluşma vesilesiyle, sizlerin şah-
sında, ailelerinizin, yakınlarınızın, dost 
ve kardeşlerinizin de bayramlarını kut-
luyorum. İstanbul İl Teşkilatımızın tüm 
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mensuplarının, tüm İstanbullu hemşeh-
rilerimin bayramlarını gönülden tebrik 
ediyorum. Bayramın, ülkemiz, milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Evet… Buruk bir bay-
ram yaşıyoruz. Bir yandan, Ramazan’a 
ulaşmanın, Kadir Gecesi’ni ihya etmenin, 
oruçlarımızı, ibadetlerimizi, hayırlarımızı 
yapmış olmanın gönül huzurunu yaşıyor; 
ama bir yandan da, mazlumların acısını 
yüreklerimizde hissediyoruz. Buradan, 
Mısır’da, Hak için, demokrasi için, özgür-
lük için mücadele veren tüm kardeşleri-
min de bayramlarını kutluyor, Hak müca-
delesinde şehit olmuş kardeşlerimizi bir 
kez daha rahmetle yâd ediyorum. Irak’ta, 
hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa 
olsun, hangi etnik kökene mensup olursa 
olsun, tüm kardeşlerimizin bayramlarını 
buradan tebrik ediyorum. Özellikle, zor 
günlerden geçen, ama Türkiye’nin desteği 
her an yanlarında olan Türkmen kardeşle-
rimizin bayramlarını da tebrik ediyorum. 
Suriye, bir bayramı daha buruk yaşıyor. 
Suriye, bir bayramı daha bombaların al-
tında, zulmün, cefanın, acının, yokluğun 
ve yoksunluğun altında yaşıyor. Suriyeli 
kardeşlerimiz için bu bayram ne kadar 
bayramdır bilinmez ama; Bayramın onla-
rın göğüslerini ferahlatmasını, sabır ve di-
rayet vermesini Allah’tan niyaz ediyorum. 
Afganistan’dan Somali’ye, Myanmar’dan 
Libya’ya kadar, yeryüzünde gadre uğra-
mış, zulme uğramış, yıllardır bayramları 
hüzün içinde yaşayan tüm kardeşleri-
mizin de bayramlarını tebrik ediyorum. 
Bugün, bu bayram atmosferinde, Gazzeli 
çocukların bayramlarını özellikle kut-
luyorum. Şeker toplayamayan, parklara 

gidip oynayamayan, harçlık alamayan; 
bayramı üzerlerine yağan ölümle idrak 
etmek zorunda kalan tüm Gazzeli çocuk-
lara buradan selamlarımı gönderiyorum. 
Bırakınız şeker toplamayı, bırakınız el 
öpmeyi, ilaç olmadığı için, tıbbi yardım 
alamadığı için, hastane, malzeme olmadı-
ğı için, ellerini, ayaklarını kaybeden Gaz-
zeli çocuklar için, sonraki bayramların 
bayram olmasını yürekten temenni ediyo-
rum. Türkiye’nin de çabalarıyla, Gazze’de 
ateşkes sağlanması yönünde önemli iler-
leme kaydedildi. İsrail, on yıllardır hukuk 
tanımadığı gibi, bugün de hukuk tanımı-
yor, bugün de ateşkeslere riayet etmiyor. 
Yine de, en azından Gazze’ye geçici bir 
süre insani yardım sağlanabilmesi için, 
ateşkes girişimlerimizi sürdürüyor, ateş-
kesin kalıcı olması için de çok yoğun çaba 
gösteriyoruz.

Bakın kardeşlerim…

İsrail, Gazze’ye yönelik operasyonların 
başladığı günden bugüne, 3 İsrailli sivilin 
hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 İsrailli si-
vil karşılığında, Gazze’de şu ana kadar bin-
den fazla masum insan hayatını kaybetti. 
İsrail, bu orantısız, bu insanlık ve vicdan 
dışı saldırılarına, Hamas’ın attığı füzeleri 
bahane olarak gösteriyor. İsrail, sözüm 
ona teröre karşı mücadele verdiğini iddia 
ederek, yaptığı katliamı, yaptığı soykırı-
mı dünyaya meşru göstermeye çalışıyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir 
döneminde böyle hukuksuz, insafsız, vic-
dansız bir saldırı, meşru müdafaa olarak 
görülmez, savunma hakkı olarak görüle-
mez. İsrail’in, bu insanlık dışı saldırıları, 
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bu soykırım girişimini, terörle mücadele 
gibi sunması; dünyadaki bazı devletlerin 
de maalesef buna inanmaları, insanlık 
adına yüz kızartıcı bir durumdur. İsrail’in, 
kutsal günlere saygısının olmadığı bir kez 
daha görülmüştür. İsrail’in, farklı dinlere 
saygısının olmadığı bir kez daha görül-
müştür. İsrail’in, hukuk dinlemediği, bu 
son operasyonla tekrar ortaya çıkmıştır. 
En acısı da, İsrail’in, kendisinden başka 
hiç kimseye hayat hakkı tanımadığı, ken-
disinden başka hiç kimseyi insan olarak, 
can olarak görmediği, insana ve insanlığa 
zerre kadar saygısının olmadığı bu katli-
amla bir kez daha ispatlanmıştır. Burada 
bir kez daha ifade ediyorum: Gazze’de 
sadece çocuklar ölmüyor. Gazze’de sadece 
bebekler, sadece anneler, sadece masum 
insanlar ölmüyor. Gazze’de, insanlık ölü-
yor, tüm yeryüzünün vicdanı Gazze’de 
can çekişiyor. Dünya, özellikle de Birleş-
miş Milletler, bu şımarıklığa, bu hukuk 
tanımazlığa karşı derhâl tedbir almak, bu 
keyfice katliamların önüne güçlü şekilde 
geçmek zorundadır. Bakın, İstanbul’da, 
vandallık yapan, camı çerçeveyi kıran, es-
nafa, sokaktaki insana zarar veren göste-
ricilere polisimiz biber gazı kullandı diye, 
Avrupa’da birçokları ayağa kalkıyordu. 
Avrupalı siyasetçiler, bazı devlet adamla-
rı, uluslararası kimi örgütler, özellikle de 
Batı medyası, sabah akşam İstanbul’dan 
bahsediyor, sabah akşam Türkiye’yi eleş-
tiriyorlardı. Gazze’de binden fazla kişi 
ölüyor, bu kişilerden, bu örgütlerden hiç 
ses yok. Taksim’den saatlerce canlı yayın 
yapan uluslararası medya, Gazze’de bin-
den fazla kişi öldüğü hâlde haber bile yap-
mıyor; Gazze’deki can kayıplarını habere 

değer bile görmüyor. Bir Avrupa ülkesin-
de, güya demokrasinin, özgürlüğün ülke-
sinde, Gazze için eylem yapılması yasakla-
nıyor, buna rağmen eylem yapanlara polis 
her türlü şiddeti uyguluyor, dünyadan çıt 
çıkmıyor.

Arkadaşlar... 

Gazze’de ölen bebeklerin o masum, o ter-
temiz kanı, İsrail’in yüzüne olduğu kadar, 
bu zulme sessiz kalanların da yüzüne bu-
laşmıştır ve oradan hiç çıkmaz. Ben ina-
nıyorum ki, o bebeklerin, saf ve masum 
yüzleri, onları öldüren katiller kadar, on-
lara sessiz kalanların da rüyalarına gire-
cek, ebediyen o susanları takip edecektir. 
Evet… Maalesef, bir bayramı daha böyle 
acı içinde, böyle öfke içinde, böyle buruk 
yaşıyoruz. İnşallah, bu, bu şekilde yaşa-
dığımız son bayram olur. İnşallah, son-
raki bayramları farklı yaşamayı Rabbim 
bizlere nasip eder. Hiç kuşkusuz, bunu 
istemek, bunu arzu etmek, bunun için de 
mücadele etmek gerekiyor. İslam ülkele-
rine baktığınızda, maalesef, bu arzunun 
ve bu mücadelenin olmadığını görüyor-
sunuz. Filistinlilerin varlığının, Filistinli-
lerin mücadelesinin, İsrail’den, Batı’dan 
ziyade, bölgedeki ülkeleri rahatsız ettiğini 
görüyorsunuz. İsrail, bütün Filistin’i ha-
ritadan silse, bütün Filistinlileri yok etse, 
inanın bir pürüz ortadan kalktı diye bun-
dan memnun olacaklar var. İşte bizim, bü-
tün bu coğrafyada, öncelikle bu fitneden, 
bu nifaktan ve bu münafıklıktan kurtul-
mamız gerekiyor. Ramazan nedir? İnsa-
nın kendisini tanımasıdır. İnsanın kendi-
sini, yani nefsini kontrol altına almasıdır. 
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İnsanın, başkalarının açlığını, yokluğunu, 
çaresizliğini hissedebilmesidir. 30 gün 
Ramazan orucu tutup, Ramazan’ın bu 
ruhunu ıskalayanlar var. Ramazan Bayra-
mı nedir? Felaha eriştir. Kurtuluştur. En 
önemlisi de, kardeşliktir, dayanışmadır. 
Ramazan Bayramı, kucaklaşmaktır, helal-
leşmektir, kardeşlerin, kardeş olduklarını 
bir kez daha ve en güçlü şekilde hissetme-
sidir. İşte, bayrama erişen, ama bayramın 
ruhunu ıskalayanlar var.

Kardeşlerim… 

Türkiye olarak, üzerimizde gerçekten çok 
büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Bölgemiz-
deki tüm çatışmalardan, kavga ve kargaşa-
dan uzak duruyor, sorunlara hep üst zavi-
yeden bakıyoruz. Her meselede sağduyuyu 
temsil ediyor, her meselede kardeşliği, da-
yanışmayı, barışı güçlü şekilde savunuyo-
ruz. Böyle yaptığımız için de, Ortadoğu, 
İslam coğrafyası, yani ümmet, yüzünü 
bize dönmüş durumda, umudunu bize 
bağlamış durumda. Hamdolsun, iyi bir 
sınav verdik, iyi bir sınav veriyoruz. Dev-
let olarak, Hükümet olarak, bölgemizdeki 
tüm mazlumlar için, imkânları zorlayarak 
girişimlerde bulunuyoruz. Mısır’daki maz-
lumların yanında, dualarımızla varız. Suri-
yeli mazlumlarının yanında, evimizi, kapı-
mızı açarak, Ensar olma vasfının hakkını 
yerine getirerek varız. Iraklı mazlumların 
yanında, sürekli Hakk’ı tavsiye ederek, ta-
raflara itidali telkin ederek varız. Türkmen 
kardeşlerimizin yanında, her an ve yoğun 
şekilde yaptığımız yardımlarla, desteklerle 
varız. Filistin’in yanında, hem sesimizle, sö-
zümüzle, hem de en zor şartlarda Gazze’de 

yaptıklarımızla varız. Buradan, Dışişleri 
Bakanlığımızı, Millî İstihbarat Teşkilatı-
mızı, TİKA’yı, Kızılay’ı, AFAD’ı, bölgede 
yaptıkları fedakârca çalışmalar için tebrik 
ediyorum. TRT, Anadolu Ajansı, Yurtdışı 
Türkler Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkan-
lığı gibi kurumlarımızı, aynı şekilde cefa-
kar çalışmaları için tebrik ediyorum. Sivil 
toplum örgütlerimizi, gönüllü kuruluşları, 
en zor şartlara rağmen mazlumlara ulaş-
tıkları için, Türkiye’nin yüz akı oldukları 
için hassaten kutluyor, onlara da teşekkür 
ediyorum. Biz burada olmaya, burada 
dimdik durmaya, mazlumun eli, dili, sesi 
olmaya inşallah devam edeceğiz. Büyük bir 
devletin yapması gereken neyse, onu ya-
pıyoruz ve onu yapmaya devam edeceğiz. 
Bakın, içeride birileri şu anda, Türkiye’yi 
aciz göstermek için elinden geleni yapıyor. 
Gazze meselesinin, Suriye, Irak meselesi-
nin üzerini örtmek için, yani bölgedeki za-
limlere destek vermek için, içerideki bazı 
aktörler rollerini oynuyorlar. Ellerine ne 
geçerse, istismar etmekten kaçınmıyorlar. 
İşte şu anda, Suriye ve Irak’taki Türkmen 
kardeşlerimiz üzerinden, sorumsuzca bir 
istismar siyaseti yürütüyorlar. Yaptıkları 
sorumsuzca, cahilce açıklamaların, Türk-
men kardeşlerimizin davasına, onların 
şartlarına zarar verdiğini anlamayacak ka-
dar bu işlerin dışındalar. Bunlar, Mısır’ın 
Gazze meselesinde arabulucu olması için 
çağrı yapıyorlardı; şu anda Türkiye ateş-
kes görüşmelerinde en önemli aktör ve 
Mısır’a çağrı yapanların bir kez daha yüz-
leri kızardı. Suriyeli misafirlere karşı ırkçı 
tavırlar sergiliyorlar. Musul’da alıkonulan 
Konsolosluk çalışanlarımızın hayatlarını 
tehlikeye atacak açıklamalar yapıyorlar. 
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Aynı şekilde, Türkmen kardeşlerimizin, 
Uygur kardeşlerimizin güvenliklerini teh-
dit edecek girişimlerin, söylemlerin içine 
giriyorlar. Türkiye büyük, ama maalesef 
muhalefet hâlâ çok küçük. İnşallah, onlar 
da anlayacaklar. Özellikle 10 Ağustos’ta, 
sandıktan çıkan sonuçla, bu ufuksuz, bu 
sorumsuz muhalefet, kendisine çeki düzen 
vermek zorunda kalacak.

Kardeşlerim…

Muhalefetin, 10 Ağustos seçimi için, ta-
banla hiç örtüşmeyen, ithal, monşer bir 
aday çıkarması, tabanda çok ciddi rahat-
sızlığa neden oldu. Her telden çalan, her 
rüzgara göre eğilen, girdiği kabın şeklini 
alan bir adayla, muhalefet partileri, kendi 
tabanlarını rencide ettiler. Bugün, bu bay-
ramlaşma buluşmasında, işte bunun da bir 
yansımasını hep birlikte yaşıyoruz. Çeşitli 
muhalefet partilerine mensup Belediye 
Başkanları, bugün bu törenle, bu bayram 
gününde, AK Parti davasına dahil olarak, 
Türkiye’ye güzel bir sürpriz yapıyorlar. Bi-
razdan, o Belediye Başkanlarımızı sizlere 
tanıtacak, rozetlerini takacağız. Kendileri-
ne, AK Parti’ye hoş geldiniz diyorum. AK 
Parti’nin hizmet mücadelesi içinde, ilçe-
lerine çok daha yoğun, çok daha hızlı ve 
kaliteli hizmet götüreceklerine yürekten 
inanıyorum. Çok isabetli bir tercihte bu-
lundular, kendilerini kutluyorum.

Kardeşlerim... 

İnşallah, bir bayramı da, 10 Ağustos ak-
şamı milletçe yaşayacağız. İlk kez, halkın 
oylarıyla Cumhurbaşkanını seçecek, De-

mokrasi Bayramı’nı 10 Ağustos’ta idrak 
edeceğiz. Artık önümüzde sadece 13 gün 
var. Bu 13 günü, İstanbul teşkilatımızın 
dolu dolu geçirmesini, çok yoğun geçir-
mesini özellikle rica ediyorum. Tarihimiz-
de ilk kez yaşanacak bu seçimin, tarihî 
niteliğine uygun şekilde, bir bayram, bir 
şölen hazırlığı içinde İstanbul’u kuşat-
masını temenni ediyorum. Evet… Bir kez 
daha bayramınızın kutlu, mübarek olma-
sını diliyorum. Allah bizi nice bayram-
lara, bayram gibi bayramlara eriştirsin 
diyorum. Bu güzel bayram gününde tüm 
kardeşlerimize, tüm insanlığa barış, da-
yanışma, refah temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Cumhurbaşkanlığı Seçim 
Sonucu Değerlendirmesi 

Ankara | 10 Ağustos 2014

Kardeşlerim, aziz milletim, sevgili vatan-
daşlarım... 

Sizleri, bu tarihî günde, demokrasinin 
ve millî iradenin bu zafer gecesinde en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Cumhuriyet tarihimizde ilk kez gerçek-
leşen, halkoyuyla Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ülkemize, milletimize, tüm 
dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhur-

başkanı olarak tayin eden aziz milletime 
buradan şükranlarımı iletiyorum. Sandık 
başına giden her bir kardeşime teşekkür 
ediyorum. Bize oy versin ya da vermesin, 
oyunu kullanan, bu tarihî günde, tari-
hin yapılmasına ve yazılmasına katkıda 
bulunan her bir vatandaşıma teşekkür 
ediyorum. Yurtdışında, bütün zorluklara 
rağmen sandığa gidip bu tarihî seçimde 
ilk kez oy kullanan kardeşlerime, gümrük 
kapılarında oy kullanan vatandaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 81 vilayetimizde bize 
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hayır dualar eden kardeşlerime bugün 
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Dost ve kardeş ülkelerden bizlere hayır 
dualarını gönderen, özellikle de bugün, 
Avusturalya’dan Amerika’ya, Güney Af-
rika Cumhuriyeti’nden Bosna Hersek’e, 
Japonya’dan Almanya’ya kadar, Türkiye 
için, milletin adayı için dualar eden tüm 
gönül dostlarına teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim...

Bugün, bu seçimi kazanan, sadece Recep 
Tayyip Erdoğan değildir. Bugün millî 
irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün de-
mokrasi bir kez daha kazanmıştır. Bugün, 
şahsıma oy verenler kadar, şahsıma oy ver-
meyenler de; sevenlerimiz kadar sevme-
yenlerimiz de kazanmıştır. Bugün, 77 mil-
yon, 81 vilayet kazanmıştır. Hiç kuşkusuz 
bugün, Yeni Türkiye, Büyük Türkiye, Öncü 
Türkiye kazanmıştır. Sadece Türkiye değil; 
Bugün Bağdat da, İslamabad da, Kabil, 
Beyrut, Saraybosna, Üsküp de kazanmıştır. 
Bugün Şam, Halep, Hama, Humus; bugün 
Ramallah, Nablus, Eriha, Gazze, Kudüs 
de kazanmıştır. Bugün, 77 milyon kadar, 
yeryüzünde aziz milletimizin kardeşleri, 
dostları, kader arkadaşları, gönüldaşları da 
kazanmıştır. Sevincimize ortak olan herke-
se, bugün buradaki coşkuyu, şehirlerinde, 
ülkelerinde, gönüllerinde yaşayan herkese 
teşekkür ediyor, herkese buradan selamla-
rımı, sevgilerimi yolluyorum.

Kardeşlerim, aziz milletim…

1 Temmuz’da, adaylığımız açıklandığında, 
bunun bir Fatiha olduğunu söylemiştik. 

Evet... Bugün, Türkiye ve milletimiz adına 
kutlu bir Fatiha’yı, yani kutlu bir açılışı 
hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün, bir dö-
nemin kapılarını kapatıyor, artık yeni bir 
döneme doğru ilk adımımızı atıyoruz. 3 
Kasım 2002’de, milletin partisinin iktidara 
gelmesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile millet kucaklaşmıştı. Bugün, milletin 
doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı ile, artık 
Çankaya ile millet arasındaki tüm engel-
ler ortadan kalkmıştır. Çankaya halkıyla 
bütünleşmiştir. Şeyh Edebali’nin, “İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın” öğüdü bugün tam 
manasıyla tecelli etmiştir. Uzun yıllar bo-
yunca demokrasinin üzerinde bir vesayet 
aracı olarak muhafaza edilmeye çalışılan 
Çankaya, bugün itibariyle millî iradenin 
tam egemenliği altına girmiştir. Sahibi 
millet olan devletin parlayan yıldızı, bizzat 
millet tarafından ehline emanet edilmiştir. 
Evet... Bugün tarihî bir gün. Bugün, devlet 
ile milletin muhabbetle kucaklaştığı gün. 
Bugün, ceberut, zorba, kibirli, milletine 
tepeden bakan devlet anlayışının son kı-
rıntılarının da ortadan kalktığı; şefkatli, 
kucaklayan, milletiyle var olan, milletiyle 
güçlenen devlet anlayışının zafer kazandı-
ğı gün. Artık, devletin ve milletin 2 ayrı is-
tikameti bulunmuyor. Bugünden itibaren, 
devlet ve millet artık aynı yöne bakıyor, 
aynı istikamete koşuyor, bir olarak aynı 
rotada yürüyor.

Kardeşlerim...

12 Eylül 2010 tarihinde, yüzde 58 oy ora-
nıyla kabul edilen Anayasa değişikliği, 12 
Eylül Darbesinin izlerini silmişti. Bugün 
ise, 27 Mayıs 1960 parantezi artık kapan-
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mıştır. 27 Mayıs’ın, bir vesayet aracı ola-
rak Türkiye’ye dayattığı Cumhurbaşkan-
lığı anlayışı artık tedavülden kalkmıştır. 
Biz, 13 yıl önce, 14 Ağustos 2001’de AK 
Parti’yi kurarken, “Yeter” demiştik; “Yeter, 
söz de, karar da milletindir” demiştik. İşte 
bugün, söz de karar da milletin uhdesine 
geçmiştir. Millet, sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni, sadece Hükümeti tayin 
eden değil, Cumhurbaşkanını da tayin 
eden bir gücü eline geçirmiş, Türkiye’nin 
istikametini artık kendisi bizzat belir-
lemeye başlamıştır. Biliniz ki bugün, 
dünden çok daha iyidir. Emin olunuz, 
yarınlar bugünden çok daha iyi olacaktır. 
Zira bugün, Türkiye’nin gücüne güç ka-
tılmıştır. Bugün, 2023 hedefleri, 2053 ve 
2071 hedefleri artık çok daha yakınımıza 
gelmiştir.

Kardeşlerim… 

Bundan 13 yıl önce AK Parti’yi kurduk ve 
9 seçime girdik. 9 seçimin her birinden 
zaferle çıktık. Hemen her seçimde, bu 
balkona çıktım ve aziz milletime seslen-
dim. Her bir balkon konuşmamda gönül 
diliyle konuştum. Aziz milletimize her 
bir seslenişimde, akıldan ziyade, kalbin 
ve vicdanın kelimeleriyle hitap ettim. 
Meydanlarda, mikrofonların önünde, 
balkonda ne söylediysem, 12 yıl boyunca 
söylediğimin arkasında durdum, sözüme 
vefanın mücadelesini verdim. Bu 9’uncu 
seçim konuşmamda da, gönlümün, ruhu-
mun, vicdanımın hissiyatını sizlere akta-
rıyorum. İşte onun için, bütün kalbimle 
ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki, 
milletimiz içinde, 77 milyonun her bir 

ferdi içinde, bu seçimin mağlubu yoktur. 
Milletimiz içinde bu seçimin kaybedeni 
yoktur. Elbette statüko kaybetmiştir. El-
bette, vesayet bugün en büyük mağlubi-
yetini yaşamıştır. Elbette kirli siyaset ve 
siyaset dışı güç odakları bugün ibretlik 
bir ders almıştır. İnanıyorum ki muhale-
fet, bugünden itibaren politikalarını göz-
den geçirecek ve Yeni Türkiye ile örtüşen 
bir muhalefet ve siyaset tarzı bugünden 
itibaren inşa edilecektir. Ancak, bize oy 
vermeyenler, bizi onaylamayanlar, bizi 
sevmeyenler, bu seçimin mağlubu değil-
dir; bugün onlar da kazanmıştır.

Kardeşlerim...

Gönülden ifade ediyorum... Bugün, yeni 
bir toplumsal uzlaşma sürecini hep birlik-
te başlatalım istiyorum. Eski tartışmaları 
Eski Türkiye’de bırakalım istiyorum. Ge-
rilimleri, çatışma kültürünü, sanal sorun-
ları Eski Türkiye’de bırakalım istiyorum. 
Kardeşlerim, Biz, her adımda kendi iç 
muhasebemizi yaptık. Beyoğlu Gençlik 
Kolları Başkanı olduğum günden bugüne 
kadar, her başarının ve her başarısızlığın 
ardından, kendi kendimizi hesaba çektik. 
Başarısız olduğumuz alanlarda kendimizi 
sorguya çektik; başarılı olduğumuzda da, 
asla ve asla kibir tuzağına düşmedik. 40 
yıla yaklaşan siyasi mücadelemiz, bizim 
bu anlayışımızın şahididir. Yanlış yap-
tığımızda, hiç gocunmadan yanlışımızı 
ifade ettik ve üzerine gittik. Değişimden, 
tekamülden hiçbir zaman çekinmedik. 
Türkiye’nin gerçekleriyle, milletimizin 
gerçekleriyle, ortak akıl ve ortak değer-
lerle örtüşmeyen her meselede kendimizi 
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sorguladık ve değişim mücadelesi verdik. 
Bize yaşatılanların, bize dayatılanların, 
bize kısıtlanan, bize yasaklananların, baş-
kalarına yapılmaması için azami dikkat, 
azami hassasiyet içinde olduk. Hiç kim-
senin yaşam tarzına müdahale etmedik. 
Hiç kimsenin değerlerini tahkir etmedik. 
Kimliklere, kültürlere, inançlara hor gözle 
bakmadık. Bize oy verenleri yücelten, bize 
oy verenlere hizmet götüren; oy verme-
yenleri terk eden, tahkir eden bir siyasi 
anlayışımız hiçbir zaman olmadı. Bunu 
sadece sözle değil, eylemlerimizle, fiili-
yatımızla da ortaya koyduk. İstanbul’da, 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz 
dönemde bunu eylemlerimizle, icraatı-
mızla ortaya koyduk. 12 yıllık iktidarımız 
süresince, bunu sözümüzle, fiiliyatımızla, 
samimiyetimizle ortaya koyduk. Bugün 
şunu bütün samimiyetimle ifade ediyo-
rum... Bize “diktatör” diyenler, lütfen ken-
di muhasebelerini yapsınlar. Bize “otori-
ter” diyenler, lütfen kendi muhasebelerini 
yapsınlar. Bizi tek adam olmakla, baskıcı 
olmakla, mahalle baskısı yapmakla itham 
edenler, lütfen, kendilerini samimiyetle 
sorgulasınlar. Kendilerini seçkin, kendi-
leri dışındakileri sıradan görenler; kendi-
lerini eğitimli, başkalarını cahil görenler; 
kendilerini bilinçli, başkalarını cahil 
görenler lütfen, vicdan muhasebelerini 
yapsınlar. Siyasi tarihimiz boyunca söyle-
diklerimize baksınlar. Siyasi tarihimiz bo-
yunca, özellikle de yetki aldığımız dönem-
lerde yaptıklarımıza baksınlar. 12 yılda 
Türkiye’ye kazandırdıklarımıza baksınlar. 
Lütfen, ellerini vicdanlarına koysunlar ve 
kararlarını öyle versinler. Biz, hepimiz, 
aynı vatan toprakları üzerinde yaşıyoruz. 

Hepimiz, 77 milyon, aynı bayrağın gölgesi 
altında geleceğe yürüyoruz. Milletimiz 
bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, vata-
nımız bir, istikbalimiz bir. Hepimiz, aynı 
ecdadın, aynı kültürün ve aynı medeniye-
tin, aynı tarihin evlatlarıyız. Siyasi görüş-
lerimiz farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız 
farklı olabilir. İnançlarımız, mezhepleri-
miz, değerlerimiz, etnik köken ve dilleri-
miz de farklı olabilir. Ama biz, hepimiz, 
bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz, bu 
ay yıldızlı bayrağın gölgesi altındayız. 
Her birimiz, bu devletin sahipleriyiz. 
Müslüman, Hristiyan, Musevi, Süryani, 
Ezidi’den önce Türkiyeli vardır. Alevi’den, 
Sünni’den önce Türkiyeli vardır. Türk, 
Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Çerkez, Ro-
man, Pomak’tan önce; Rum, Ermeni’den 
önce Türkiyeli vardır. Bugünden itibaren, 
Yeni bir Toplumsal Uzlaşma anlayışıyla, 
farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek; 
ama farklılıkları değil, ortak değerleri-
mizi öne çıkararak, yeni bir istikbali inşa 
edelim istiyorum. Bugün, her birimiz ken-
dimizi vicdan muhasebesine tabi tutalım. 
Bugün, muhalefetin korkutma, kutuplaş-
tırma ve gerilim siyasetini bir kez daha 
sorgulayalım. Bugün, bir kısım medyanın 
pompaladığı korku ve kutuplaştırma si-
yasetini bir kez daha ve samimiyetle sor-
gulayalım. İnanın, bu sorgulamayı sami-
miyetle yaparsak, Alevi’nin de, Sünni’nin 
de, Türk ve Kürt’ün de, başörtülü, başı 
açığın da ne kadar ortak yönü olduğunu 
daha iyi göreceğiz. Bayrağımız bir. İstiklal 
Marşımız bir. Dağlarımız, nehirlerimiz 
bir. Bizim türkülerimiz, şarkılarımız, acı-
larımız ve sevinçlerimiz bir. Bizim sadece 
tarihimiz değil; bugünümüz, yarınımız, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

328

kaderimiz bir. Bırakalım aracıları, bıraka-
lım tercümanları, bırakalım, fitne ve nifak 
odaklarını. Birbirimizin gözüne bakalım, 
birbirimize gönlümüzü açalım; birbiri-
mize gönül diliyle konuşalım. Farklı bir 
Türkiye’yi gelin, hep birlikte kuralım. Or-
taya çıkan sonuçlar da çok net gösteriyor 
ki, uzlaşma çatıda değil, uzlaşma parti üst 
yönetimlerinde değil, tabanda olmuştur. 
İstiyorum ki, tabandaki bu uzlaşmayı güç-
lendirelim, yaygınlaştıralım, 77 milyon 
tüm enerjimizi daha güçlü, daha kardeş 
bir Türkiye için seferber edelim. Bugün 
kırgınlıkları unutma günüdür. Bugün, De-
mokrasi Bayramı’nda, küslükleri elimizin 
tersiyle itme günüdür. Bugün, zihnimiz-
deki bariyerlerden arınma, ön yargılar-
dan kurtulma, dayatılmış, öğretilmiş kor-
kulardan sıyrılma günüdür. Bugün, yeni 
bir Türkiye kurulurken, yeni bir başlangıç 
yapma, yeni bir toplumsal uzlaşmanın ka-
pılarını aralama günüdür.

Kardeşlerim...

Buradan, Paralel Yapı’nın tabanındaki, 
ihlaslı, samimi, saf ve temiz kardeşlerime 
de bir kez daha sesleniyorum. Onların 
da, kendilerini ve kendilerine öğretilen-
leri, dayatılanları sorgulamalarını bir kez 
daha rica ediyorum. İhlasla ve samimi-
yetle kendilerine yöneltecekleri her soru, 
inanıyorum ki onların da bizi anlamala-
rını, bizim mücadelemizdeki iyi niyeti 
görmelerini sağlayacaktır. Bizim davamız, 
şahsi bir dava değil, Türkiye davasıdır. Bi-
zim davamız, medeniyet davasıdır, güçlü 
Türkiye, Büyük Türkiye davasıdır. Paralel 
Yapı’nın tabanındaki her bir ihlaslı karde-

şimin, bizimle aynı istikamete baktığını 
biliyorum. Aradaki ihanet çetesini, ihanet 
şebekesini, vatanı ve milleti için değil; 
başka ülke ve odaklar için çalışan yapıyı 
sorguladıklarında, bariyerlerin, ön yargı-
ların kırılacağını çok iyi biliyorum. Beşer, 
şaşar... Lider bildiklerimiz, Hoca, Âlim, 
gönül dostu bildiklerimiz, zor zamanlarda 
maskelerini düşürüp içlerinde olanı orta-
ya dökebilir. Bize, bedduanın ve beddua 
edenlerin arkasından gitmek yakışmaz. 
Hz. Ömer’in sorgulandığı bir dünya da 
Hiç kimse sorgulanamaz değildir. Hiç 
kimse, kusursuz, hatasız, günahsız değil-
dir. Paralel Yapıya gönül vermiş kardeşle-
rim de, bugün, Türkiye’de yeni bir sayfa 
açılırken, kendi gönül dünyalarında yeni 
bir sayfa açsınlar istiyorum.

Kardeşlerim...

Bugün yeni bir gündür. Bugün Türkiye 
için milattır. Bugün, Türkiye’nin külle-
rinden doğuşunun, Yeni Türkiye’nin ku-
ruluşunun günüdür. Altını çizerek ifade 
ediyorum: Şahsıma oy verenlerin değil 77 
milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. 77 
milyonu muhabbetle kucaklayan bir Cum-
hurbaşkanı olacağım. Hayatım boyunca 
yaptığım gibi, bütün siyasi mücadele süre-
cinde yaptığım gibi, ülkesi, milleti, bayrağı 
için çalışan bir Cumhurbaşkanı olacağım. 
Bugün hiç kimse hüzünlenmesin. Bugün 
hiç kimse, kaybettiği ya da mağlup olduğu 
hissine lütfen kapılmasın. Türkiye’nin 
önü, dünden çok daha aydınlıktır. Mille-
tin istikameti düne göre çok daha parlak-
tır. Devletin ve milletin yıldızı, düne göre 
Elhamdülillah çok daha parlaktır. En baş-
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ta, bizi bugünlere eriştiren Rabbime bir 
kez daha sonsuz hamdüsenalar ediyorum. 
Türkiye’nin 12’nci Cumhurbaşkanlığı ma-
kamını şahsıma tevdi eden aziz milletime 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Seccade-
lerinin üzerinde, camilerde, evlerde, kuy-
tularda mırıl mırıl bizim için dua eden 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 
AK Parti Teşkilatı’na, Genel Başkan Yar-
dımcılarımızdan sandık müşahitlerimize 
kadar her kademedeki yol arkadaşıma, 
Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza 
yürekten teşekkür ediyorum. Demokra-
sinin yücelmesine katkıda bulunan tüm 
siyasi partilere tek tek teşekkür ediyorum. 
Bize destek veren, başta CHP, MHP, HDP, 
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ne 
gönül vermiş kardeşlerim olmak üzere; si-
yasi partilere ve onların mensuplarına te-
şekkür ediyorum. Duaları için Gazze’nin 
mazlumlarına teşekkür ediyorum. Hayır 
duaları için Suriyeli mazlumlara, muha-
cirlere teşekkür ediyorum. Türkiye’yi, ba-
rışın ve adaletin umudu olarak gören ve 
bizim için hayır temennilerinde bulunan 
her bir dostumuza, kardeşimize teşekkür 
ediyorum. Bize bu toprakları, bu vatanı, 
bu bayrağı kutsal bir emanet olarak bıra-
kan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
metle yâd ediyorum. Rabbim, çıktığımız 
bu kutlu yolculukta yâr ve yardımcımız 
olsun diyorum. Rabbim bizi mahcup 
etmesin. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, 
kardeşlerimizi, dostlarımızı, insanlığı 
korusun, esirgesin diye dua ediyorum. 
Gözün Aydın Türkiye. Teşekkürler Türki-
ye. Allah’a emanet olasın, Ey Türkiye... Sağ 
olun, var olun. Rabbim hepinizden razı 
olsun. 
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Ak Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 14 Ağustos 2014

Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yor; Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantımızı, son derece anlamlı 

bir yıldönümünde gerçekleştiriyoruz. 
Evet… Bugün, 14 Ağustos 2014. Bundan 
tam 13 yıl önce, Ankara’da, Bilkent’teki 
bir salonda AK Parti’nin kuruluşunu 
ilan etmiştik. Daha partimizin kuruluş 
çalışmalarını, Program, Tüzük hazırlık-
larını yaparken, milletimizden büyük 
teveccüh görmüştük. AK Parti’nin kuru-
luşuyla birlikte, milletimizdeki heyecan 
ve umut doruk noktasına ulaşmıştı. 14 
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Ağustos 2001’den, 3 Kasım 2002’ye kadar, 
Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış dolaş-
tık, milletimizle kucaklaştık ve heyecanı, 
umudu, arazide müşahede ettik. Yeni 
kurulmuş, sadece 14 aylık bir parti olma-
sına rağmen, AK Parti 3 Kasım 2002’de 
Genel Seçimlere girdi ve yüzde 34.3 oy 
oranıyla Türkiye’nin en büyük partisi ola-
rak, iktidar partisi olarak sandıktan çıktı. 
Burada en başta, süreç içinde aramızdan 
ayrılmış, ahirete irtihal etmiş tüm kardeş-
lerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor; 
mekânları inşallah cennet olsun diyorum. 
AK Parti’nin kuruluşuna, 13 yılına her 
ne şekilde olursa olsun destek ve katkı 
vermiş kardeşlerime; bu köklü hareketin 
sancağını gururla, onurla, şerefle taşımış 
ve taşıyan her bir yol arkadaşıma buradan 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Geride kalan 13 yıl içinde, elbette çok 
zor, çok meşakkatli dönemlerden geçtik. 
Daha partimiz kurulduğu andan itibaren, 
arka arkaya davalar açıldı. Biz, Türkiye’yi 
dolaşırken, milletimizle hasretle kucakla-
şırken, Ankara’da, benim derhâl tutuklan-
mamı isteyen, beni idamla yargılamaya 
hazırlanan kararlar alındı. Hem partimizi 
kurduktan sonra hem de tek başımıza 
iktidar olduğumuzda, AK Parti’nin kapa-
tılması için girişimler oldu. 13 yıl içinde 
darbe senaryolarını gördük, suikastlara, 
tehditlere muhatap olduk, çok sayıda 
provokasyon yapıldı. Zaman zaman par-
timizin içine fitne sokulmak istendi. Bizi 
çalıştırmamak, bizi yavaşlatmak için nice 
tuzaklar kuruldu. Sadece son 1 yıl içinde, 

Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişi-
miyle, hem partimiz, hem Hükümetimiz 
hedef alındı. İçeriden, dışarıdan, ulusal 
ve uluslararası medyadan, çeşitli sermaye 
çevrelerinden, ülkelerden, istihbarat ör-
gütlerinden nice saldırılar yapıldı. Allah’a 
hamdolsun, 13 yıl içindeki tüm bu sal-
dırılara göğüs gerdik, tüm bu saldırıları 
püskürttük ve kurulan tüm tuzakları alt 
üst ettik. Sırtımızı önce Hakk’a, sonra 
halka dayadık ve hak bildiğimiz yolda, 
sarsılmadan, ayaklarımız dolaşmadan, 
istikametimizden sapmadan bugünlere 
kadar geldik. Şuraya özellikle dikkatle-
rinizi çekiyorum: İçerideki ve dışarıdaki 
güç odakları, ellerindeki tüm imkânları 
kullanarak, tüm fırsatları, ellerindeki tüm 
vasıtaları kullanarak, 13 yıl boyunca bizi 
çok yoğun bir taarruz altında tuttular. 
Amaçları sadece AK Parti’yi denklemin 
dışına itmek değildi; aynı zamanda, AK 
Parti’yi ve AK Parti iktidarını, çalışamaz, 
iş göremez, hizmet üretemez hâle getir-
mek istiyorlardı. Arkadaşlar, 13 yıllık 
süreçte, hem partimizi dimdik ayakta tut-
tuk; hem tüm saldırıları püskürttük, hem 
de Allah’a şükürler olsun, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük reformlarını, en bü-
yük yatırımlarını gerçekleştirdik. Bir söz 
vardır; “Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat 
bulamıyoruz” şeklinde… Biz, hem şeytan 
taşladık hem de hamdolsun, asli vazifele-
rimizin hepsini hakkıyla, layıkıyla yerine 
getirdik.

Değerli arkadaşlarım… 

AK Parti’yi millet kurmuştur. Milletimi-
zin her bir ferdinin talebi, beklentisi, ar-
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zusu, hayalleri, AK Parti’nin programında 
ve siyasetinde ete kemiğe bürünmüştür. 
AK Parti, 13 yıl boyunca da, sadece ve sa-
dece milletle yürümüştür. AK Parti, 13 yıl 
boyunca, hiçbir zaman manda ve himaye 
kabul etmeyen, milletin egemenliğini hiç 
kimseyle paylaşmayan bir parti olmuştur. 
Türkiye’de, milletin egemenliğine ortak 
olma alışkanlığına sahip güç odakları, 
karşılarında AK Parti’yi bulmuşlardır. 
Medya, millet egemenliğine ortakken, 
üstelik de egemenlik üzerinde milletten 
daha fazla bir güce sahipken, AK Parti 
döneminde bu ortaklık sona erdirilmiştir. 
Sermaye, millî egemenliğe istikamet çizen 
bir güç odağı iken, AK Parti ile bu vesayet 
de sona ermiştir. Çeteler ve cuntalar, mil-
let egemenliğinden AK Parti sayesinde 
ellerini çekmişlerdir. Bürokratik oligarşi, 
askerî ve sivil bürokrasi, yargı; millet ege-
menliğine ortak olan, milletin iradesini 
kısıtlayan unsurlar olmaktan çıkmış, asli 
vazifelerine dönmüştür. AK Parti, aldığı 
her kararı milletle almış, her kararını mil-
letle uygulamış, 13 yıl boyunca milletin 
istikametinden başka bir yöne asla bak-
mamıştır. Biz partimizi kurduğumuzda, 
bize ömür biçenler vardı; yanıldılar. İkti-
dar görevini üstlendiğimizde, bize ömür 
biçenler vardı; onlar da yanıldılar. Yıp-
ranacağımızı, dağılacağımızı, yorulaca-
ğımızı düşünenler her zaman yanıldılar. 
Biz, milletten sadece yetki alan bir parti 
değil; milletin hayır duasını da her daim 
alan bir parti olduk. Milletimize mahcup 
olmamak için, 13 yıl boyunca çok büyük 
bir hassasiyetle hareket ettik ve yine Ham-
dolsun, milletimize mahcup olmadık.

Kardeşlerim…

13 yıl içinde, 9 seçime girdik. 3 tane ye-
rel seçim, 3 tane genel seçim, 2 halkoy-
laması ve 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi 
gerçekleştirdik. Bizim tükeneceğimizi, 
dağılacağımızı, yorulacağımızı düşünen-
ler, her seçimin ardından hayal kırıklığı 
yaşadılar. 28 Mart 2004’te, yerel seçim-
lerde oy oranımız yüzde 41.7 idi; 30 Mart 
seçimlerinde yüzde 45.5 oranına ulaştık. 
2007 halkoylamasında yüzde 69; 2010 
halkoylamasında yüzde 58 oranını elde 
ettik. 3 Kasım 2002’de aldığımız oy oranı 
yüzde 34.3 idi; en son, 12 Haziran 2011 
seçimlerinde, yüzde 50 oy oranına ulaş-
tık. İşte en son, geçen hafta yapılan Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde de, milletimiz 
yüzde 52 ile bize hem Cumhurbaşkanlığı 
görevini hem de Türkiye’nin halkoyuyla 
seçilmiş ilk Cumhurbaşkanlığı makamı-
nı tevcih etti. Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımız vesilesiyle, bir kez daha, aziz 
milletime; 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde bize olan itimatlarından, te-
veccühlerinden, desteklerinden, özellikle 
de hayır dualarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Burada, Teşkilatımızın her 
kademesindeki kardeşlerime hassaten 
teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardım-
cılarımıza, Bakanlarımıza, Milletvekille-
rimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, İl 
Başkan ve yönetimlerine, İlçe, Belde Baş-
kan ve yönetimlerine, Büyükşehir, İl, İlçe, 
Belde Belediye Başkanlarımıza, İl Genel 
ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Mahalle Temsilcilerimize, Köy 
Temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize 
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 
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10 Ağustos seçiminde, sadece AK Parti’ye 
gönül vermiş kardeşlerim değil, CHP, 
MHP, HDP, Saadet Partisi, Büyük Birlik 
Partisi ve burada adını sayamadığım nice 
partinin mensupları da şahsıma destekle-
rini esirgemediler, onlara da buradan bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Bize destek-
lerini açıklayan siyasi partilerimize; bu 
süreçte daima yanımızda olan, açıklama-
larıyla, basın toplantılarıyla, ilanlarıyla 
bizi yalnız bırakmayan tüm sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 2 kesim, teşekkürü özellikle hak 
ediyor… Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 
hiçbir karşılık beklemeden, fedakârca, 
gönüllü olarak gece gündüz çalışan tüm 
kardeşlerime sonsuz şükranlarımı ifade 
ediyorum. Yine bu süreçte kampanyamıza 
maddi destekte bulunan tüm kardeşleri-
mize de teşekkür ediyor; hepsinden Allah 
razı olsun diyorum. Kampanya süresince 
görev alan, katkı veren, destek olan, tüm 
kardeşlerime, yol arkadaşlarıma, çalışma 
arkadaşlarıma aynı şekilde bir kez daha 
buradan teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

10 Ağustos seçiminde, her zaman olduğu 
gibi, 81 vilayetin her birinden oy aldık. 
Bakın, en düşük oy aldığımız iller, Tun-
celi ve Şırnak ama oralarda da oy oranı-
mız yüzde 14.4 ve yüzde 14.8 oldu. Yani 
Türkiye’nin tüm illerinde yüzde 14’ün 
üzerinde oy aldık. Bizim, yüzde 15’in al-
tında oy aldığımız sadece 2 il var. CHP ve 
MHP’nin ortak adayı, 12 ilimizde, yüzde 
15’in altında oy aldı. HDP’nin adayı, 64 
ilimizde yüzde 15’in altında kaldı. Ortak 

adayın, yüzde 5’in altında oy aldığı 11 ili-
miz var. HDP’nin adayının da yüzde 5’in 
altında oy aldığı 51 ilimiz var. Gerek ortak 
adayın, gerek HDP adayının yüzde 2’nin 
dahi altında kaldığı iller var. Ortak aday 1 
ilde yüzde 2’nin altında; HDP adayı ise 28 
ilde yüzde 2’nin altında kaldı. Şurası da 
son derece önemli: 30 Mart seçimleriyle 
kıyaslandığında, bizim 10 Ağustos’ta, 7 
ilimizde, o da çok cüzi oranlarda oyumu-
zun düştüğü görülüyor. CHP ve MHP’nin 
ortak adayı ise, dikkatinizi çekiyorum, 30 
Mart’a göre 80 vilayetimizde oy kaybetti. 
Yani ortak aday sadece 1 ilde, o da binde 
8 oranında oy artırdı, biz 74 ilimizde oy-
larımızı artırdık. Geliyorum, bu seçimin 
şampiyonlarına… Birincilik yine Rize’de, 
yüzde 80.6. Rize’ye buradan selamlarımı 
gönderiyor; bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. İkincilik, Bayburt’ta: yüzde 80.25. 
Bayburt’un bu teveccühü benim için 
gerçekten çok önemli. Bu sonuç beni çok 
duygulandırdı; Bayburt’a teşekkür edi-
yor, selamlarımı gönderiyorum. Üçüncü 
en yüksek oy veren ilimiz Gümüşhane 
oldu: Yüzde 75. Gümüşhane de beni çok 
duygulandırdı, oraya da selam gönde-
riyor, teşekkür ediyorum. Sıralamada 
4’üncü sırada Konya var. Konya, yüzde 
74.6 oy oranıyla 81 il içinde 4’üncü, ama 
büyükşehirler arasında birinci oldu. Son 
mitingimizi yaptığımız Konya’ya da yine 
selam gönderiyor, teşekkür ediyorum. Be-
şinci sırada ise Aksaray yer aldı, oy oranı 
yüzde 74. Aksaray’ı da kalpten selamlıyor; 
şükranlarımı sunuyorum. İlçeler bazında, 
en yüksek oyu veren ilçemiz, Adıyaman’ın 
Sincik ilçesi oldu. Oy oranı 95.72. Sincik’e 
buradan selamlar. İlçelerde sıralama, Şan-
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lıurfa Harran, Rize Güneysu, Malatya Kale 
ve Rize İkizdere oldu. Oralara da selam 
ve sevgilerimi gönderiyor; hem bu il ve 
ilçelerimize, hem de diğer tüm il, ilçe, bel-
de ve köylerimize tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim… 

10 Ağustos akşamı, sonuçlar ortaya çıkın-
ca, İstanbul’dan Ankara’ya geldik, AK Par-
ti Genel Merkezi’nin balkonundan, hem 
orada toplanan vatandaşlarımıza, hem 
Türkiye geneline, hem de dünyaya hitap 
ettik. Burada bir kez daha tekrarlamakta 
fayda görüyorum: 10 Ağustos Cumhur-
başkanlığı seçiminin galibi, Recep Tayyip 
Erdoğan değil, 77 milyon olmuştur, Türki-
ye olmuştur, yeryüzündeki tüm dost ve 
kardeşlerimiz olmuştur. Bu seçimin mağ-
lubu, kaybedeni yoktur. Allah’ın izniyle, 
28 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yeminimizi edip göreve başla-
dığımızda, 77 milyonun Cumhurbaşkanı 
olacağımızdan da hiç kimsenin endişesi 
olmasın. AK Parti Genel Merkezi’nin bal-
konundan yaptığım o konuşmada da vur-
guladım… Biz, siyasete girdiğimiz günden 
itibaren, verdiğimiz sözlerin arkasında 
durduk, sözlerimizin arkasında durma 
mücadelesi verdik. 1994’te, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı seçildiğimizde, 
bütün İstanbul’u kucaklayan, herkese eşit 
mesafede duran, herkesin derdini kendi 
derdi bilen bir idare anlayışı benimsedik. 
3 Kasım 2002 akşamı yaptığımız balkon 
konuşmasında ne söylediysek, 12 yıl bo-
yunca onun arkasında durmanın mücade-
lesini verdik. Değerli arkadaşlarım, 13 yıl 

önce, AK Parti’nin kuruluş töreninde yap-
tığım konuşmada, “Görüşlerinize katılma-
sam dahi bu görüşleri rahatlıkla ifade 
edebilmeniz için çanımı bile vermeye ha-
zırım” şeklinde bir alıntı yapmıştım. 
Evet… AK Parti olarak 13 yıl boyunca, 
Hükümet olarak da 12 yıl boyunca, işte bu 
sözün arkasında durduk. Türkiye Cumhu-
riyeti sınırları içindeki herkesin, inançla-
rını yaşaması için, değerlerini, kültürünü, 
kimliğini özgürce ifade edebilmesi için; 
yaşam tarzını muhafaza edebilmesi için, 
özellikle de fikirlerini rahatça söyleyebil-
mesi için tarihî nitelikte reformlar yaptık. 
Bakın, sadece başı örtülü kardeşlerimiz 
için değil, başı açık olan kardeşlerimiz 
için de özgür bir Türkiye inşa ettik. Sade-
ce Türkler için değil, Kürt, Arap, Gürcü, 
Çerkez, Boşnak, Pomak, Roman… Herkes 
i ç i n  ö z g ü r  b i r  Tü rk i ye  i m a r  e t t i k . 
Sünni’nin de, Alevi’nin de, Müslüman’ın 
da, Hristiyan ve Musevi’nin de; çoğunlu-
ğun da, Ermeni, Rum, Ezidi, Süryani gibi 
azınlığın da haklarını en güçlü şekilde sa-
vunduk. Biraz önce de ifade ettim: De-
mokratikleşme reformlarımızı, önümüze 
çıkan engellere, bariyerlere, tehditlere 
rağmen gerçekleştirdik. AK Parti’nin he-
men tüm mensupları, tüm gönüldaşları, 
yakın tarihimizin acılarını bütün yoğun-
luğuyla hissetmiş insanlardan oluşuyor. 
Kimine Kürt dediler, haklarını kısıtladı-
lar. Kimine Alevi dediler, ötelediler. Kimi-
ne başörtülü dediler, sakallı dediler, din-
dar, muhafazakâr dediler, ötelediler. 
Yoksul diyerek, taşralı, köylü, cahil diye-
rek, her fırsatta milleti tahkir ettiler. AK 
Parti, ezilenlerin, ötelenenlerin, ayrımcılı-
ğa, baskıya, haksızlığa uğrayanların parti-
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si olarak bu mücadelenin içine girdi. Öte-
l e n m i ş l e r  o l a r a k ,  h i ç  k i m s e n i n 
ötelenmemesi için mücadele verdik. Ay-
rımcılığa, haksızlığa, tahkire uğramış kit-
leler olarak, hiç kimsenin bizim yaşadık-
larımızı yaşamasını istemedik, buna razı 
olmadık. Bizim bu konuşmalarımıza, 
özellikle de Balkon konuşmalarımıza du-
dak büken, bu ifadelerimize itimatsızlıkla 
yaklaşan herkese diyorum ki: Yaptıkları-
mıza bakın, orada samimiyetimizi göre-
ceksiniz. Çözüm Süreci için yaptıklarımı-
z a  b a k ı n .  İ n a n ç l a r ı n  ö z g ü r c e 
yaşanabilmesi için yaptıklarımıza bakın. 
Kimliklerin, kültürlerin, değerlerin öz-
gürce yaşanabilmesi ve özgürce ifade edi-
lebilmesi için yaptıklarımıza bakın Yaşam 
tarzlarının muhafaza edilebilmesi için 
gösterdiğimiz hassasiyete bakın. Sözleri-
mize inanmayanlar, yaptıklarımıza bakar-
larsa, orada samimiyetimizi, orada sözle-
rimize olan vefayı göreceklerdir. Hangi 
adımı attıysak, 77 milyonun hassasiyetini 
gözeterek attık. Hangi reformu, hangi ya-
tırımı yaptıysak, 77 milyonun refahını 
düşünerek yaptık. 10 Ağustos akşamı, 
balkondan yaptığım konuşmada şunu 
söyledim: “Elimizi vicdanımıza koyalım, 
birbirimizin gözüne bakalım, birbirimize 
gönlümüzü açalım” dedim. İdeolojiyi bir 
kenara koyalım, muhalefetin kutuplaştırı-
cı siyasetini, medyanın kamplaştırıcı ya-
yınlarını, özellikle de mahalle baskısını 
bir kenara koyalım; şu 12 yıla vicdan göz-
lüğüyle bakalım. İnanın, gerçeğin, gösteri-
lenden farklı olduğunu hepimiz görece-
ğiz. Bakın son bir kaç yıldır, Türkiye, belli 
çevrelerde basın özgürlüğünün kısıtlandı-
ğı bir ülke olarak gösterildi ve gösterili-

yor. Şimdi ben buradan çok açık, çok basit 
ve net bir soru soruyorum: bizi, basın öz-
gürlüğünü kısıtlamakla itham edenler, 
Gazze’de neden ortalıkta görünmediler? 
12 gazeteci katledildi. Bazıları yaralandı. 
Medya ofisleri bombalandı. Bazı gazeteci-
ler, İsrail yanlısı yayın yapmadığı için işle-
rinden kovuldu, görev yerleri değişti. İçe-
ride ya da dışarıda, bizi itham edenlerin 
seslerini çıkardıklarını duydunuz mu? 
Batı’da, tivit atan sanatçılara, gazetecile-
re, sporculara, o tivitlerini sildirdiler, linç 
uyguladılar. Bakın bizi, azınlıklar konu-
sunda kıyasıya eleştirdiler ve eleştiriyor-
lar. 12 yıl içinde, azınlıklarla ilgili yaptığı-
mız reformlara, teslim ettiğimiz haklara 
baksınlar. Şu anda, Irak’ta, Türkmenlerin 
derdini kendisine dert edinen tek ülke 
var: Türkiye. Ezidilerin derdini kendi der-
di edinen, Ezidilere kapısını açan tek ülke 
var, Türkiye. Arapları da, Kürtleri de, Sün-
nileri de, Şiileri de düşünen, bunun için 
çırpınan, üstelik 5 yıldır bunun samimi 
mücadelesini veren tek ülke var, Türkiye. 
Suriyeli muhacirlere bu boyutta kucak 
açan, fedakârca onları misafir eden tek 
ülke var, Türkiye. Gazze’deki yaralılara 
sahip çıkan, onları uçaklarla buradaki 
hastanelere taşıyan ülke de Türkiye. Ba-
kın bugün, çok önemli bir günü idrak edi-
yoruz. Bugün, 14 ağustos, aynı zamanda 
Rabia Günü. Mısır’da, darbeye karşı çı-
kanların kahramanca mücadelesi, Rabia 
Günü olarak şu anda tüm dünyada çeşitli 
etkinliklerle destekleniyor. Mısır’da, de-
mokrasinin katledilmesine, masum insan-
ların katledilmesine, insanlık dramına 
karşı çıkan tek ülke de Türkiye. Ama gidin 
ulusal bazı medyaya bakın, uluslararası 
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bazı medyaya bakın; haksızca, insafsızca, 
temelsiz ve mesnetsiz şekilde hedef yapı-
lan, yine Türkiye. Anlamadıkları bir şey 
var: Biz artık bu oyunlara boyun eğmiyo-
ruz. Eskiden, uzaktan ses gelince kervan 
duruyordu. Şimdi ne sesi gelirse gelsin, 
kervan yolunda cesaretle ilerliyor. Şu ga-
zete bunu yazmış, bu dergi bunu söyle-
miş… Biz onlara bakmayız, biz önce 
Hakk’a, sonra millete bakarız, bizim farkı-
mız bu. Bizi çeşitli sıfatlarla, diktatör ol-
makla, otoriter olmakla, tek adam olmak-
la itham edenlerin hepsini, vicdanlarıyla 
baş başa bırakıyorum. Ancak, 77 milyon 
içinde, bu mahalle baskısının, bu kara 
propagandanın etkisi altında kalanları da, 
bize ve hadiselere gönül gözüyle bakma 
çağrısında bulunuyorum. Eğer, bize ve 
hadiselere gönül gözüyle, vicdan gözlü-
ğüyle bakarlarsa; inanıyorum ki, yanıldık-
l a r ı n ı  d a  a n l a y a c a k l a r .  İ ş t e  Ye n i 
Türkiye’nin, bu yönde kendisini gelişti-
ren, toplumsal uzlaşma zemininde bulu-
şan bir Türkiye olması en büyük arzumuz-
dur. 77 milyonun Cumhurbaşkanı olarak, 
özlediğimiz bu toplumsal uzlaşmanın te-
sis edilmesi için de elimden geleni yapaca-
ğımı herkesin bilmesini isterim. Yeni 
Türkiye’de, yeni bir muhalefet, artık kaçı-
nılmaz hâle gelmiştir. Muhalefetin, kendi-
sini sorgulamaktan, kendi özeleştirisini 
yapmaktan, bu aşamadan sonra artık ka-
çışı yoktur. CHP’ye bakıyorsunuz, çıkan 
sonuçtan dolayı seçmeni tahkir ediyor. 
MHP’ye bakıyorsunuz, o da aynı şekilde 
çıkan sonuçtan dolayı seçmeni aşağılıyor. 
Bunlara akıl hocalığı yapan Pensilvanya 
dahi, çıkan sonuçtan dolayı milleti tahkir 
ediyor. Özeleştiri yok. Kendisine soru yö-

neltmek yok. “Acaba nerede hata yaptık?” 
diye sormak yok. Anlamaya çalışmak yok. 
Ortaya çıkan manzaradan dolayı bedel 
ödemek ise hiç akıllarına dahi gelmiyor. 
Böyle bir anlayış, Türkiye’de 77 milyon ile 
asla buluşamadı, bugün buluşamıyor, ya-
rın da buluşamaz. Bir kısmı sahillere sıkı-
şıp kalır, bir kısmı Doğu’da belli illere sıkı-
ş ı p  k a l ı r ;  o r a d a n  ç ı k a m a z l a r . 
Kutuplaştırarak, gerginlik üreterek, o böl-
geleri bir müddet ellerinde tutarlar ama, 
bir süre sonra artık elde oralar da kalmaz. 
Ye n i  b i r  m u h a l e f e t  a n l ay ı ş ı ,  h e m 
Türkiye’nin hem demokrasimizin acil ih-
tiyacıdır. Hakaretle muhalefet olmaz ve 
olmuyor. İftirayla, yalanla, siyasetin sevi-
yesini ayaklar altına düşürerek muhalefet 
olmaz ve olmuyor. Muhalefet partilerinin 
yönetimleri, hem 30 Mart’ta, hem 10 
Ağustos’ta ortaya çıkan hezimeti görmek, 
Türkiye adına, demokrasi adına, millet 
adına adımları atmak zorundadır. Başta 
CHP ve MHP olmak üzere, muhalefet par-
tilerine gönül vermiş tüm vatandaşlarımı-
zın, Yeni Türkiye’ye yaraşan bir temsili zi-
yadesiyle  hak ett iklerine  yürekten 
inanıyorum.

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Pazar günü yapılan seçimin hemen 
ertesinde, Pazartesi günü, partimizin 
MKYK’sını topladık ve gündemimizdeki 
çok önemli konuları istişare ettik, önemli 
kararlar aldık. İnşallah, 27 Ağustos’ta Par-
timizin Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapı-
yoruz. O Genel Kurul’da, Genel Başkanlık 
görevini delegelere teslim edeceğim; on-
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lar da bu görevi, aramızdan bir arkadaşı-
mıza tevdi edecekler.

Değerli kardeşlerim…

Bu yola çıkarken, daha ilk gün, 14 Ağustos 
2001’de yaptığım konuşmada, çok önemli 
bir konuyu 2 kez üst üste vurguladım. O 
günkü konuşmayı alıp okuyanlar, benim 
o vurgularımı göreceklerdir. Daha ilk gün, 
daha ilk adımı atarken, hem partimizin 
kurucularına hem oradaki misafirlere 
hem de aziz milletimize şunu söyledim: 
Bugün, önemli bir gün… Bugün, Türk 
siyaset tarihine, “Lider oligarşisinin çök-
tüğü gün” olarak, “Tekelci bir anlayışa 
dayanan liderlik yerine, kolektif aklın 
temsilcisi olan bir liderlik anlayışının 
yerleştiği gün” olarak geçecek. Evet… 14 
Ağustos 2001’de, bu sözlerimden birkaç 
dakika sonra, yine aynı vurguyu yaptım 
ve dedim ki: Kurmuş olduğumuz bu siyasi 
partide, asla bir lider diktatoryası oluşma-
yacaktır. Lider, “katılımı ve kolektif dü-
şünmeyi esas alan ve sonucuna uyan” bir 
liderlik anlayışı içinde hareket edecektir.

Kardeşlerim…

Bu sözleri, bundan tam 13 yıl önce, yola 
çıkarken söylemiştim. 13 yıl boyunca, bu 
sözlerimin tam manasıyla arkasında dur-
duğumu düşünüyor, buna inanıyorum. 
Katılım, istişare ve ortak akıl, partimizin 
ve hükümetimizin her adımına hâkim 
olmuştur. Türkiye’de, belki de dünyada, 
katılım, istişare ve ortak akıl mekanizma-
larını bu kadar verimli, bu kadar samimi 
çalıştıran bir başka siyasi hareket sanıyo-

rum yoktur. Bakanlar Kurulumuz, Meclis 
Grubumuz, MKYK, MYK, Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantılarımız ve daha 
nice platform, kararlarımızı istişareyle 
almamızı sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı 
adaylığım açıklanmadan önce, biliyorsu-
nuz, çok yoğun ve çok yaygın istişareler 
yaptık. Şu anda da, partimizin yeniden 
şekilleneceği bu süreci, her kademede 
istişare yaparak belirliyoruz. Pazartesi 
MKYK toplantımızda partimizin gelece-
ğini istişare ettik. Bugün, bu toplantımız-
da, yarın milletvekilleriyle yapacağımız 
toplantımızda bu süreci istişare edeceğiz. 
Ortak akıl ne diyorsa, Allah’ın izniyle, ona 
tabi olacağız.

Değerli arkadaşlarım… 

Gerek bu kürsüde, gerek başka kürsü ve 
ortamlarda, partimizdeki değişime ilişkin 
ilkelerimizi ve düşüncelerimizi defalarca 
ifade ettik. Biz, kulislerin istikamet çizdiği 
değil, ilkelerin ve istişare kurullarının is-
tikamet çizdiği bir partiyiz. Uzun süredir, 
çok zorlu bir imtihan sürecinden geçiyo-
ruz. Önümüzdeki 2 haftalık süreçte, bu 
imtihanın yoğunluğu daha da artacak. 
Gerek bu salonda, gerek bu salonun dı-
şında; teşkilatımızın içinde ya da dışında, 
hiçbir gönüldaşımızın, hiçbir yol arkada-
şımızın, içinden geçtiğimiz imtihandan 
başarısızlıkla çıkacağına inanmıyorum, 
açıkçası inanmak dahi istemiyorum. Hırs; 
bizden uzak olsun. Makam tutkusu, rütbe 
sevdası, bencillik, bizden hep uzak oldu, 
hep uzak olsun. Sinsilik, ayak oyunları, 
tuzaklar, tehditler; bu partiye sirayet et-
medi, edemedi, inşallah bundan sonra 
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da sirayet etmesin, etki etmesin. Sizlerin 
de, tüm teşkilatımızın da, benimle aynı 
hassasiyeti paylaştığınızı biliyorum. Ar-
kadaşlar! 13 yıldır, her gün, “AK Parti’de 
çatlak oluşacak” diye el ovuşturanlar, “AK 
Parti’nin içine fitne ve nifak sokmak” için 
fırsat kollayanlar var. Onları sevindirenler, 
hatta onlara umut verenler, bu davaya, 
bu harekete, bu partiye haksızlık etmiş 
olurlar. 11 Ağustos sabahından itibaren, 
bu ülkede, muhalefetin hezimetinin konu-
şulması bekleniyordu; ama birileri, sadece 
AK Parti’nin geleceğinin tartışılmasını 
istedi ve bu yönde gayreler de devam edi-
yor. Buna izin vermeyeceğiz, buna fırsat 
vermeyeceğiz. AK Parti’nin yalpalamasını 
bekleyenleri sevindirmeyeceğiz. AK Parti, 
milletin umudu olarak kurulmuştur, 13 
yıl milletin ve ümmetin umudu olmuş-
tur. Bunu zedeleyen, bunu yaralayan, bu 
umudu zayıflatan, ülkeye, millete, bu aziz 
ümmete ve tarihe çok büyük haksızlık et-
miş olur. Altını çizerek ifade ediyorum: Bu 
sözlerimle, hiç kimseyi itham etmiyor, hiç 
kimseyi işaret etmiyorum. Çünkü bizim 
içimizde, bu sözlerimin hilafına davrana-
cak hiç kimse yoktur; ben böyle inanıyo-
rum. Bu parti, birilerine Genel Başkanlık 
koltuğu vermek, Cumhurbaşkanlığı, Baş-
bakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği koltuğu 
vermek için kurulmuş bir parti değildir. Bu 
parti, çocukların gözündeki umut ışığını 
çoğaltmak, yoksulun sofrasındaki ekmeği 
büyütmek, mazlumun yüreğindeki umudu 
alevlendirmek; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bayrağını, itibarını yüceltmek için kurul-
muş bir partidir. Makam ve mevki hırsı, işte 
o çocukların gözündeki parıltıyı söndürür. 
Makam ve mevki hırsı, yoksulun ekmeğini 

azaltır. Rütbeler için çekişme, mazlumun 
yüreğindeki umut alevini köreltir. Biz, 
bunu yapacak, buna fırsat tanıyacak, buna 
zemin hazırlayacak bir kadro asla değiliz. 
10 Ağustos akşamı, zaferimizden dolayı 
Gazze’nin çocukları sevinç çığlığı atıyorsa, 
bu, bizim omuzlarımızdaki sorumluluğu 
ağırlaştırır. O masum çocukların sevinç 
çığlığını susturmak, tarihe, ecdada, bu 
köklü davaya apaçık ihanettir. Buradan da 
açık açık söylüyorum: Bizim bu kadromuz, 
karnından konuşan bir kadro değildir ve 
olmayacak. Bizim bu kadromuz, medya 
üzerinden irtibat kuran bir kadro değildir 
ve olmayacak. Kulisler, ayak oyunları, Eski 
Türkiye’ye ait siyasi çalımlar, bu kadronun, 
bu duvarların, bu hareketin dışındadır. 
Kimin ne söyleyeceği varsa, çıkar, istişare 
kurullarımızda özgürce bunu ifade eder. 
Bunun ötesinin hiçbir kıymetiharbiyesi 
yoktur, inanın hiçbir zaman da olmaya-
caktır. Her bir arkadaşımın, önümüzdeki 2 
haftayı da, bu hassasiyetle, bu sorumluluk 
bilinciyle idrak edeceğini biliyorum. Fit-
necilerin tuzağına düşmeden, medyanın 
iştihasına kapılmadan, hasımlarımızı se-
vindirmeden, Türkiye adına, millet adına, 
tüm mazlumlar adına bu süreci inşallah 
başarıyla tamama erdireceğiz. Bir tek 
arkadaşımızı dahi üzmeden, kırmadan, 
bize umut bağlayanları hayal kırıklığına 
uğratmadan, fitnecileri sevindirmeden bu 
süreçten çıkacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Yine bundan 13 yıl önce, bu yola çıkar-
ken, 3 dönem kuralı demiştik. Şahsen, bu 
önemli ilkenin sarsılmadan uygulanması 
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taraftarıyım. Bütün istişarelerimizde, bu 
kuralın muhafaza edilmesi ve uygulanma-
sı yönünde ittifak oluştuğunu da hepimiz 
biliyoruz. Kuşkusuz, bu konu, yeni olu-
şacak yönetimin tasarrufundadır; ancak, 
yola çıkarken koyduğumuz bu çok anlam-
lı ilkenin çiğnenmeyeceğini düşünüyor, 
siyasetin bu sayede genç ve dinamik kala-
cağına gönülden inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bir başka önemli konu da, Paralel Yapı’yla 
mücadeledir. 30 Mart seçimlerine gider-
ken, Pensilvanya dediğimizde meydan-
ların nasıl coştuğunu sizler de gördünüz 
ve duydunuz. Millet, 30 Mart’ta, en çok 
da Paralel İhanet Çetesi’yle mücadele 
konusunda bize destek oldu, yetki verdi, 
görev yükledi. 10 Ağustos seçim sürecin-
de, milletimize Paralel İhanet Çetesi’yle 
mücadelemizin devam edeceği sözünü 
verdik. 10 Ağustos’ta aldığımız oylarda, 
hiç kuşkusuz verdiğimiz bu sözün de 
ağırlığı oldu. AK Parti’nin, 27 Ağustos’taki 
Genel Kurul’dan sonra da, Paralel İhanet 
Çetesi’yle mücadelesini aynı kararlılıkla 
sürdürmesi, millete verilmiş bir sözdür, 
bir vaattir. Genel Başkanlık ve Başbakan-
lık makamına gelecek arkadaşımızın, ulu-
sal güvenliğimizi tehdit eden bu yapıya 
hiçbir şekilde müsamaha göstermemesi, 
hem bizim hem de milletimizin beklenti-
sidir.

Arkadaşlar… 

Burada bir kez daha tekrar etmekte fay-
da görüyorum: Bakın, bu Paralel İhanet 

Çetesi, bizzat şahsıma saldırdı. Aileme 
alçakça saldırdı. Çalışma arkadaşlarıma, 
yol arkadaşlarıma, insafsızca saldırdı. Şu 
anda, Pensilvanya’da yaptığı açıklamalar-
da, kendi kitlesine “Dünya malını, dünya 
zevkini, hırsı, tamahı terk etme” çağrısı 
yapan o zat, bu ülkenin Millî İstihbarat 
Örgütünden Başbakanına, sivil toplum 
kuruluşlarından Cumhurbaşkanına ka-
dar herkesi şantajla diz çöktürmek istedi. 
Hizmet dediler, fedakârlık, cefakârlık 
dediler, saf temiz bir kitleyi hem maddi 
hem manevi, iliklerine kadar sömürdü-
ler, oradan devşirdikleri gücü, ülkenin 
ve milletin aleyhine kullanmak istediler. 
Üzerimize mertçe gelmediler. Sinsice, 
gizlice, gözetleyerek, izleyerek, takip 
ederek, kaydederek, yani en alçakça me-
totlarla bizi sindirmek istediler. Çok açık 
söylüyorum: İçimizde ya da dışımızda, bu 
alçaklığı önemsemeyenler olabilir. Recep 
Tayyip Erdoğan’a karşı şahsi kini olup, 
bu yapılanları görmezden gelenler olabi-
lir. “Düşmanımın düşmanı dostumdur” 
deyip, bu ihanet çetesine hâlâ sempatiyle 
bakanlar olabilir. Yanında, yöresinde bun-
ları tutanlar, bunlara kucak açanlar, bun-
lara in temin edenler, bunlarla irtibatını 
sürdürenler olabilir. Onlara buradan bir 
kez daha hatırlatıyorum: Paralel İhanet 
Çetesi’nin hedefi, Recep Tayyip Erdoğan, 
onun ailesi, çalışma arkadaşları, yol arka-
daşları değildir. Bu çetenin hedefi, istik-
lalimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır, 
milletimizdir. Eğer hâlâ bunu göremeyen-
ler varsa, gözlerindeki ve kalplerindeki 
mührün açılması için dua ediyorum. Ama 
bunu gördüğü hâlde, şahsi ikbali için iha-
nete göz yumanlar varsa, onları da sizin 
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ve aziz milletimizin takdirine havale ediyo-
rum. Millet, Pensilvanya’nın ve onun ihanet 
çetesinin gerçek yüzünü görmüştür. Aziz 
millet, bize, bu ihanet çetesiyle mücadele 
talimatı vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
12’nci Cumhurbaşkanlığı görevini devral-
dığımda da, Anayasa, yasalar ve demokrasi 
çerçevesinde, şahsen bu mücadeleyi ka-
rarlılıkla sürdüreceğim. Gözümün arkada 
kalmayacağını biliyorum. AK Parti’nin ve 
hükümetin, ihanete boyun eğmeyeceğini, 
göz yummayacağını, müsamaha gösterme-
yeceğini biliyor, bunun gönül rahatlığını ta-
şıyorum. Bu ihanete boyun eğmek, inanın, 
91 yıl önce kapımızda bekleyen manda ve 
himayeye boyun eğmektir. Kim bunların 
arkasına takılırsa, milletin iradesi karşısın-
da hezimete uğrar. Kim bunlara kol kanat 
gerer, korur ve kollarsa, milletten gereken 
cevabı alır. Balkon konuşmamızda da ifade 
ettim. Paralel Yapı’nın tabanında, saf, temiz, 
ihlaslı kardeşlerimiz var. Pensilvanya’dan 
yapılan açıklamalarla, Paralel Yapı’nın med-
yasıyla, bu kardeşlerimiz sanal bir atmosfer-
de itaatkar tutulmaya çalışılıyor. Onlardan 
gerçekler gizleniyor. Onlardan gerçek he-
defler gizleniyor. Onlardan, örgütün ihanet 
yüzü gizleniyor. Kendilerine, abilerine, ab-
lalarına doğru soruları sormaları engelleni-
yor. Ama bütün çabalara rağmen, tabandaki 
kardeşlerimiz de doğru soruları sormaya 
başladılar. İnşallah, bu sorular, onların da 
gerçekleri görmelerini sağlayacak, bizim 
haklılığımızı görmelerini temin edecektir.

Kardeşlerim… 

Yarın, milletvekillerimizle birlikte olaca-
ğız. Ardından belki de Genel Kurulumuz-

da tekrar bir araya gelecek, muhabbet 
edeceğiz. Şimdilik, her birinizi Allah’a 
emanet ediyorum. AK Parti’nin 13’üncü 
kuruluş yıldönümü kutlu, mübarek ol-
sun. 14 Ağustos Rabia Günü, Mısırlı kar-
deşlerimiz için ferahlığa vesile olsun. Bir 
kez daha, 10 Ağustos seçiminin ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlı 
olmasını diliyor, sizlere de katkılarınız 
için teşekkür ediyorum. Son kez katıldı-
ğım Genişletilmiş İl Başkanları İstişare 
Toplantısı’nın da hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun, yeniden görü-
şünceye kadar Allah’a emanet olun.
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AK Parti 1. Olağanüstü Büyük 
Kongre Açılış Konuşması

Ankara | 27 Ağustos 2014

Çok değerli kardeşlerim, yurtiçinden ve 
yurtdışından kongremize katılan kıy-
metli misafirler. sevgili yol arkadaşlarım, 
sevgili kader arkadaşlarım, sevgili genç 
kardeşlerim, değerli hanım kardeşlerim, 
değerli beyefendiler… 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın sela-
mı, rahmeti, bereketi, hepinize, hepimize 

olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, 
Birinci Olağanüstü Büyük Kongresi’nin 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, yer-
yüzündeki tüm dost ve kardeşlerimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Kongremize iştirak eden 
tüm delegelerimize, AK Parti teşkilatının 
tüm mensuplarına, 81 vilayetimizden 
gelen her bir kardeşime, hem Ankara’ya 
hem Kongre salonumuza hoş geldiniz 
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diyorum. Yurtdışından gelen ve bu an-
lamlı günümüzde heyecanımızı bizlerle 
paylaşan, dost ve kardeş ülkelerden misa-
firlerimize de hoş geldiniz, şeref verdiniz 
diyorum. 13 yaşındaki AK Parti Teşkilatı, 
kuşkusuz, her türlü övgüyü ziyadesiyle 
hak ediyor. 14 Ağustos 2001’den bugüne 
kadar, AK Parti Teşkilatı’nda görev almış, 
kurucularımızdan Merkez Karar ve Yö-
netim Kurulu üyelerimize, Genel Başkan 
Yardımcılarımızdan Bakanlarımıza, Mil-
letvekillerimizden İl, İlçe Başkanlarımıza, 
Belediye Başkanlarımızdan İl Genel Mec-
lisi, Belediye Meclis üyelerimize, belde ve 
köy temsilcilerimizden sandık müşahitle-
rimize kadar tüm gönüldaşlarımı selam-
lıyorum. Teşkilatımızda görev yapmış, 
kendileriyle birlikte yol yürüdüğümüz, 
bugün aramızda bulunmayan, ahirete 
irtihal etmiş kardeşlerimi rahmetle, min-
netle yâd ediyorum; mekânlarının cennet 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. El-
bette ki Kadın Kollarımızı bugün bir kez 
daha özellikle selamlıyorum. Bu hareket, 
hanım kardeşlerimizle güç kazandı. Bu 
hareket, hanım kardeşlerimizin yürekleri-
ni ortaya koymaları sayesinde bugünlere 
ulaştı. Bu kutsal davayı, bir anne şefka-
tiyle, bir hanım zarafetiyle, adeta bir oya 
gibi, bir nakış gibi işleyen hanım kardeş-
lerimize, AK Parti Kadın Kolları’nın tüm 
mensuplarına bugün bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum.

Sevgili  gençler,  AK Parti ’nin, bu AK 
Teşkilat’ın alnı ak, yüreği ak, bahtı ak genç-
leri… 

Sizleri bugün bir kez daha gönülden se-
lamlıyorum. Sizlere her zaman inandım, 
her zaman güvendim. Gençler! Sizler, bu 
milletin umudusunuz. Sizler, yeryüzün-
deki tüm mazlumların umudusunuz. Siz-
ler, Sultan Alparslan’dan Osman Gazi’ye, 
Fatih Sultan Mehmet’ten Ulu Hakan Ab-
dülhamit Han’a, Gazi Mustafa Kemal’den 
Adnan Menderes’e, Turgut Özal’dan Pro-
fesör Doktor Necmettin Erbakan’a kadar 
uzanan bir kutlu davanın kahraman ne-
ferlerisiniz. 

Yarınlarımız olan, geleceğimiz olan, umu-
dumuz olan gençler… 

İstikbalin siyasetçileri, yarının idareci-
leri, bugün sizleri çok farklı, çok daha 
samimiyetle, çok daha muhabbetle selam-
lıyorum. Buradan, sınır karakollarında, 
gözünü değil gönlünü namlunun ucuna 
koyarak vatanının nöbetini tutan genç 
Mehmetleri, Mehmetçikleri, askerimi-
zi, polisimizi özellikle selamlıyorum. 
Saraybosna’da, Kosova’da, Somali’de, 
Lübnan’da, Afganistan’da Türkiye’nin 
mertliğinin, yiğitliğinin, kadirşinaslığı-
nın, Türkiye’nin barışa olan sevdasının 
neferleri olan Mehmetlerimizi selamlı-
yorum. Allah, hepsinin yâr ve yardımcısı 
olsun diyorum. Dün, yani 26 Ağustos’ta, 
Malazgirt Zaferimizin 943’üncü yıldönü-
münü idrak ettik. Sultan Alparslan’ın o 
kutlu ordusunun tüm şehit ve gazilerini 
hürmetle yâd ediyorum. 23 Ağustos’ta, 
Çaldıran Zaferi’nin 500’üncü yıldönü-
münü idrak ettik. Yavuz Sultan Selim ve 
Osmanlı Cihan Devleti’nin kahraman 
neferlerini, şehit ve gazilerimizi hürmetle 
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yâd ediyorum. 100’üncü yıldönümünü 
idrak ettiğimiz Birinci Dünya Savaşı’nda 
şehit ve gazi olan ecdadımızı hürmetle 
yâd ediyorum. Şehadetlerinin 100’üncü 
yılına eriştiğimiz Sarıkamış şehitlerimize, 
6 ay sonra, şehadetlerinin 100’üncü yıldö-
nümünde hürmetle anacağımız Çanakka-
le şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. 3 gün sonra, 30 Ağustos’ta, 
Büyük Zafer’in 92’nci yıldönümünü id-
rak edeceğiz. Kurtuluş Savaşımızın tüm 
şehitlerini, tüm gazilerini de bir kez daha 
rahmetle yâd ediyorum. Kıbrıs ve Kore 
şehitlerimizi, terörle mücadelede şehit 
olan polis, asker ve vatandaşlarımızı rah-
metle anıyor; vefat etmiş gazilerimize 
Allah’tan rahmet; hayattaki gazilerimize 
uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. 
Tüm şehitlerimizle birlikte, gazilerimizle 
birlikte, onların eli öpülesi annelerini, on-
ların eli öpülesi babalarını, şehit ve gazi-
lerimizin kutsal emanetlerini de buradan 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Kardeşlerim…

Olağanüstü Kongremizin hemen başında, 
bir konuda şükranlarımı burada tekraren 
ifade etmek arzusundayım. 10 Ağustos 
sürecinde, işte bu Teşkilat tarih yazdı. Bu 
Teşkilat, her bir vilayetimizde, her bir ilçe, 
belde ve köyümüzde, aşkla, şevkle, gayret-
le çalıştı. Sizler, sadece Cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından seçilmesine şahitlik 
etmediniz, bu tarihî hadiseyi bizzat sizler 
kendi ellerinizle inşa ettiniz, imar ettiniz. 
Önce, 2007’deki Anayasa değişikliği hal-
koylamasında, milletimizin yüzde 69 oy 
oranıyla evet demesini sağlayarak tarih 

yazdınız. Ardından, 10 Ağustos sürecinde 
çok çalışarak, milletin adayını, milletin 
adamını Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
halkoyuyla gelmiş ilk Cumhurbaşkanı 
yaptınız. Sizlere sonsuz teşekkürler edi-
yorum. Gayretleriniz, emekleriniz, alın 
teriniz için, dualarınız için sizlere teşek-
kür ediyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanı 
adayı olarak gösteren Grubumuza, aday-
lığın ardından 10 Ağustos’a kadar gece 
gündüz çalışan teşkilatımızdaki her bir 
kardeşimize, yol arkadaşımıza, gönülda-
şımıza teşekkür ediyorum. Tarihimizde 
ilk kez, Cumhurbaşkanı, halkın sandığa 
gitmesi suretiyle belirlendi. Bu süreci son 
derece başarılı şekilde idare ettik. Aday-
ların belirlenmesi, seçim süreci, oylama, 
ardından gelişen süreç, tamamen Ana-
yasa ve yasalar çerçevesinde tecelli etti. 
Türkiye, yeniliklere ne kadar kolay ve ne 
kadar hızlı uyum sağladığını, bu süreçte 
bir kez daha gösterdi. İlk kez tecrübe edil-
diği hâlde, hiçbir sorun çıkmadan, hiçbir 
krize, kaosa mahal verilmeden, belki de 
Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bu kadar 
sorunsuz, bu kadar kolay, bu kadar suhu-
let içinde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 
gerçekleşti. AK Parti her zaman ilklerin 
partisi oldu. Parti olarak, teşkilat olarak, 
Türkiye’ye böyle bir ilki, böyle bir refor-
mu kazandırmanın gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz ve inanın, nefes alıp verdiğimiz 
müddetçe de bu gururu hep birlikte yaşa-
yacağız. Bu vesileyle, demokratik olgunlu-
ğunu bir kez daha gösteren, sandığa gidip 
oyunu kullanan, bu tarihî süreçte emeği 
ve katkısı olan aziz milletime, milletimin 
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77 milyon her bir ferdine de sonsuz şük-
ranlarımı ifade ediyorum.

Kardeşlerim, çok değerli yol arkadaşla-
rım… 

Bugün, bu olağanüstü Kongre ile 13 yıldır 
gururla taşıdığım AK Parti’nin Genel Baş-
kanlık vazifesini artık sizlere teslim ediyo-
rum. 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan 
Genel Başkanlık vazifem, 13 yıl, 13 gün 
sonra, işte bugün nihayete eriyor. Yarın 
inşallah, saat 14’te, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde mazbatamızı teslim alacak, 
on bir buçuk yıl boyunca üstlendiğimiz 
Başbakanlık vazifesini de teslim edecek, 
yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
12’nci Cumhurbaşkanlığı görevini üstlen-
miş olacağız.

Sevgili kardeşlerim… 

1 Temmuz’da, adaylığımın açıklandığı 
toplantıda, bunun bir nihayet olmadığını, 
bir son, bir bitiş olmadığını, bunun yeni 
bir başlangıç olduğunu ifade etmiştim. 
Sonrasında yaptığımız tüm toplantılarda, 
mitinglerimizde, 10 Ağustos akşamı AK 
Parti Genel Merkezi’nin balkonunda, aynı 
şekilde bu hususun altını kalın çizgilerle 
çizmiştim.

Kardeşlerim… 

Bugün değişen, sadece şekildir. Bugün öz 
değişmiyor. Bugün, partimizin yüklendiği 
misyon, davamızın ruhu, hedef ve idealle-
rimiz değişmiyor. Bugün, sadece ve sade-
ce isimler değişiyor. Her zaman ifade et-

tim: AK Parti, 13 yıllık bir siyasi parti olsa 
da, aslında, asırlar öncesinden başlamış 
kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın 
mirasını omuzlarında taşıyan bir parti-
dir. 1071’de, Malazgirt Ovası’nda, Sultan 
Alparslan’ın arkasında namaza duran, 
ellerini dua için semaya açan neferlerin 
hissiyatı neyse, bizim de hissiyatımız işte 
odur. Kudüs’e doğru yürüyen, Kudüs’ü 
bir barış şehri yapmak için ilerleyen Sela-
hattin Eyyubi’nin askerlerinin duyguları 
neyse, işte bizim de duygularımız aynen 
onlardır. Bizler, Mohaç’taki, Niğbolu’daki, 
Kosova’daki, hem şehadet şerbetini içmek 
hem de zaferleri kuşanmak için sabırsızca 
bekleyen ecdadın torunlarıyız. Hicaz’ın 
çöllerinde sıcağın altında, Sarıkamış’ta 
Allahu Ekber Dağları’nda, beyaz karların 
altında şehit olanlar bizim dedelerimiz-
dir. Çanakkale’de, dünyanın en modern 
orduları karşısında yüreği ile direnen ve 
zafer kazanan şehitler bizim dedelerimiz-
dir. Medine’yi, Filistin’i, Mısır’ı, Suriye’yi, 
Irak’ı canı pahasına savunanlar bizim de-
delerimizdir. Bizler, hep birlikte, Kurtuluş 
Savaşımızda, var olmak ya da ebediyen 
yok olmak, onuruyla yaşamak veya onu-
ruyla şehit olmak arasında seçim yapan 
kahraman Mehmetçiğin torunlarıyız. San-
mayın ki 13 yıllık bir yoldan geliyoruz. 
Biz asırlardır yürüyoruz. Asırlardır, hem 
vatanımızı hem milletimizi hem de elimi-
zin ulaşabildiği tüm mazlumları korumak 
için, gözetmek için, dünyayı daha yaşana-
bilir bir yer hâline getirmek için mücade-
le veriyoruz. Biz kökü olmayan, ruhu ol-
mayan, geçmişiyle irtibatlarını koparmış 
bir parti, böyle bir hareket asla değiliz. 
Bu harekette Abdülhamit Han’ın dirayeti, 
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Fatih Sultan Mehmet’in kahramanlığı, Os-
man Gazi’nin basireti, Nurettin Zengi’nin 
cesareti, Sultan Alparslan’ın imanı vardır. 
Bu harekette, Gazi Mustafa Kemal’in ufku, 
vizyonu, hayalleri vardır. Bu harekette, 
merhum Adnan Menderes’in, millet uğ-
runa verilmiş canı vardır. Bu harekette, 
hiç şüpheniz olmasın, Eski Başbakan-
larımızdan, Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan’ın da alın teri vardır. Bu hareket-
te, eski Başbakanlarımızdan, Cumhurbaş-
kanlarımızdan, merhum Turgut Özal’ın 
da emeği vardır. Bu hareket, 14 asır önce 
Mekke’nin yalçın dağlarına inzal olmuş 
Allah kelamını, onun Alemlere Rahmet 
olarak gönderilmiş Nebisini kendisine 
rehber edinmiş bir harekettir. Bu hareket, 
Ahmet Yesevi’den Mevlana’ya, Hacı Bek-
taş Veli’den Hacı Bayram Veli’ye, Yunus 
Emre’den Fuzuli’ye, Ahmede Hani’den 
Mela Ceziri’ye, Nazım Hikmet’ten Necip 
Fazıl’a, Mehmet Âkif ’ten Sezai Karakoç’a 
kadar, o tatlı pınarlardan kana kana iç-
miş, o bereketli pınarlardan beslenmiş bir 
harekettir. Biz bu yola 13 yıl önce çıkma-
dık. Biz bu yola 100 yıl önce çıkmadık. 
Biz, insanlık tarihi boyunca dosdoğru bir 
istikamette ilerleyen, iyinin ve doğrunun 
mücadelesini tevarüs etmiş bir hareke-
tiz. İşte onun için, isimlerin hiç ama hiç 
önemi yoktur. Hazreti Adem’den bugüne 
kadar nice insanlar dünyaya geldiler, 
kondular ve göçtüler. Mezarlıklarda, ismi 
unutulmuş, bedeni çürümüş, topraktan 
geldiği gibi toprağa karışmış milyarlarca 
insan var. Milyarlarca isim, kayboldu ve 
gitti. Ancak, Hazreti Adem ile başlayan, 
iyinin ve kötünün mücadelesi insanlık 
tarihi boyunca devam etti. İsimler fanidir. 

Baki olan davadır. Dün, bu büyük davanın 
sancaktarlığını başkaları yapıyor, müca-
delesini başkaları veriyordu. Bugün o san-
cağı biz gururla ve şerefle taşıyoruz. Yarın 
da bu dava sancağı düşmeyecek. İnşallah, 
istikbalde de bu dava sahipsiz kalmaya-
cak. Bugünün çocukları, gençleri, Allah’ın 
izniyle bizlerden bu dava sancağını teslim 
alacak ve tıpkı bizim gibi, onurla ve şeref-
le o sancağı taşıyacaklar.

Kardeşlerim…

Şunu burada özellikle ifade etmek istiyo-
rum: Bu büyük dava, bu kutlu hareket, 
altını çizerek söylüyorum, mensuplarıyla 
şereflenmez; tam tersine, mensuplarına 
şeref verir. “Ben yoksam, dava da yok” 
diyenler, daha en baştan kaybetmiş olan-
lardır. “Ben olmazsam, dava ilerleyemez” 
diyen, davanın ruhunu, özünü anlaya-
mamıştır. “Bu dava ancak benim ismimle 
ayakta kalabilir, ancak benim ismimle 
şereflenebilir” diyen, kibir tuzağına düş-
müştür. İstişareyi, danışmayı, ortak aklı 
dışlayan, ortak kararları, şahsi beklenti-
leriyle uyuşmadığı için beğenmeyen bu 
kutlu davaya haksızlık etmiştir. Zira bu 
dava hiçbir zaman koltuk davası olmamış-
tır. Bu dava, hiçbir zaman, tarihin hiçbir 
döneminde makam davası, rütbe davası, 
paye davası olmamıştır. Bu dava, şahsi 
hırsları, kibri, fitneyi ve nifakı, kıskançlı-
ğı, çelme takmayı, başkasının kuyusunu 
kazmayı her zaman dışlamış, her zaman 
dairesinin dışına atmış bir davadır. Tarih, 
davasına ihanet edenlerin nasıl onursuz-
ca yok olup gittiğinin örnekleriyle dolu-
dur. Bizim dahi, yakın tarihimiz, davasına 
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ihanet eden, partisine ihanet eden, ken-
disini seçen milletine ihanet edip zillete 
düşen isimlere şahit olmuştur. İşte onları 
hiç kimse hatırlamıyor. Onların iftiraları-
nı hiç kimse hatırlamıyor. Okyanus öte-
sinden gelen telefonlarla istifa edenleri, 
darbecilerin tehditlerine boyun eğenleri, 
darbecilerin getirdikleri haberlere ina-
nanları bugün hiç kimse hatırlamıyor. 
Ama Allah’a hamdolsun, bu dava dimdik 
ayakta duruyor ve umutla geleceğe ilerli-
yor. Safını cesaretten yana belirleyenler, 
işte bugün izzetleriyle, şerefleriyle, haklı 
gururlarıyla buradalar. Başkalarının 
oyuncağı olanlar ise çoktan unutuldular. 
Bu büyük dava, bu kadim dava, nice isim-
ler gördü, nice isimlere şahit oldu. O isim-
lerin hepsi geldi ve geçti; ama dava işte 
burada. Bugün de, bundan sonra da isim-
ler değişecek. Hiçbirimiz bu dünyada baki 
değiliz, hepimiz faniyiz. Bu dava uğruna 
emek sarf edenler hayırla yâd edilecek. 
Bu dava uğruna, canını, malını, mesaisini 
ortaya koyanlar hiç unutulmayacak. Bu 
dava dairesi içinde, arkasında eser bıra-
kanlar belki de asırlar boyunca hatırlana-
cak. Rabbimden duam odur ki şahsımı da, 
buradaki tüm yol arkadaşlarımı da bu da-
vanın neferleri olarak her zaman hayırla 
hatırlanmamızı bizlere nasip etsin.

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım, bizleri ekranları başında izleyen aziz 
milletim… 

Şunu burada özellikle ifade etmek iste-
rim ki, bizim sancaktarlığını yaptığımız 
dava, 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, istiklal, hürriyet, kal-

kınma ve adalet davasının ta kendisidir. 
Bizim davamız, Türkiye davasından ayrı 
bir dava değildir. Biz, Türkiye içinde, 
farklı bir istikamete bakan, farklı hayaller 
ve hedefler peşinde yürüyen bir hareket 
değiliz. Milletimizin asırlardır devam 
eden kutlu yürüyüşü, 29 Ekim 1923’te, 
Türkiye Cumhuriyeti adı altında yeniden 
şekillenmiştir; ama dava değişmemiştir, 
hareket değişmemiştir, öz, ruh değişme-
miştir. Hiç şüphesiz, 91 yıllık Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca, kabuğu değiştirmeye, 
özü ve ruhu değiştirmeye, Türkiye’yi bu 
asırlık dava yürüyüşünden koparmaya 
yönelik girişimler olmuştur. Millet, bu 
girişimlere izin vermemiştir. Aziz millet, 
devletinin ve medeniyetinin kadim dava-
sının değiştirilmesine, örselenmesine ve 
yıpratılmasına müsaade etmemiştir. 13 
yıllık Genel Başkanlık görevim süresince, 
ben de, arkadaşlarım da, 23 Nisan 1920 
tablosunu her fırsatta hatırlattık, her fır-
satta gündeme taşıdık. 23 Nisan 1920’de, 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılma-
dan önce, bizzat Gazi Mustafa Kemal’in 
talimatıyla, bütün vilayetlerde hatimler 
indirilmiş, Mevlid-i Şerifler okunmuştu. 
23 Nisan günü, özellikle bir Cuma gününe 
denk getirilmişti. Cuma günü, Ankara’da, 
Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı 
kılınmış, hatim duası yapılmış, Buhari-i 
Şerifler okunmuş, Ulus’taki Meclis bina-
sının önüne gelinmişti. Ulus’taki Meclis 
binasının önünde yine dualar edilmiş, 
kurbanlar kesilmiş, Büyük Millet Meclisi 
bu şekilde açılmıştı. Ulus’taki Büyük Mil-
let Meclisi’nin Genel Kurul salonunda, 
Meclis Kürsüsü’nün arkasına, “Onlar işle-
rini istişareyle yaparlar” mealindeki Şura 
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Suresi’nin 38’inci ayeti yazılmıştı. İlk Mec-
lis’teki muhteva, tam anlamıyla bir Türki-
ye manzarasıydı. Orada Türkler vardı, 
Kürtler vardı, Araplar, Çerkezler, Gürcüler 
vardı. Orada Sünniler de vardı, Aleviler de 
vardı. Milletin bütün unsurları, işgali sona 
erdirmek, Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare 
etmek, zafer kazanmak için gönül birliği 
yapmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
mayası, işte orada, o ilk Meclis’te atılmıştı. 
Kurulacak devlet, herkesin devleti olacak-
tı. Millet, bütün fertleriyle, bütün unsur-
larıyla, barış ve hoşgörü içinde yaşayacak; 
birbirinin inançlarına, değerlerine saygı 
içinde geleceği inşa edecekti. Farklılıklar 
bir zenginlik olarak görülecek; Osmanlı 
coğrafyasındaki bir arada yaşama kültü-
rü, Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam 
edecekti. İşte sonraki yıllarda, bu İlk Mec-
lis’teki umut ve uyum muhafaza edileme-
di. Millet devletine istikamet çizecekken; 
devlet, milletine istikamet çizmek istedi. 
Devlet vatandaşın her şeyine karışmaya, 
her şeyini düzenlemeye, hatta kılık kı-
yafetini, müziğini dahi şekillendirmeye 
çalıştı. Tek tip bir millet oluşturulmak is-
tendi. Adeta tornadan çıkmış gibi, şeklen, 
fikren her biri birbirine benzeyen fertler 
imal edilmek istendi. O kadar ki, bütün 
farklılıklar reddedildi. Etnik kökenler, 
diller, inançlar, değerler reddedildi. Farklı 
olana tahammül edilmedi. Farklı kıyafete, 
farklı düşünceye, değerlerin, inançların 
yaşatılmasına müsaade edilmedi. Devlet 
ile millet arasındaki mesafe açıldı. Devlet 
milletinden uzaklaştı; millet de devletin-
den uzaklaşmak zorunda bırakıldı. Ret, 
inkâr ve asimilasyon, 780 bin kilomet-

rekare üzerinde hemen her fert için bir 
zulme dönüştü.

Kardeşlerim…

AK Parti’yi kurduğumuzda, 2 büyük mü-
cadeleyi vermeye azmetmiştik. Birincisi, 
asırlardır yürüyüşüne devam eden dava-
mızı değiştirmeye, örselemeye, yıpratma-
ya yönelik girişimlere karşı verdiğimiz 
mücadeleydi. Biz buna Adalet Mücadelesi 
dedik. İkincisi de, asırlardır devam eden 
davamızı yaşatmak ve büyütmek müca-
delesiydi. İşte buna da Kalkınma Müca-
delesi dedik. 29 Ekim 1923’te kurulan 
Cumhuriyetimizi çok daha ileri seviyelere 
taşıyacak, daha da güçlendirecek ama 
aynı zamanda, 23 Nisan 1920 ruhunu da 
Türkiye’ye yeniden kazandıracaktık. Hem 
Türkiye’yi büyütecek hem de kardeşli-
ği, birliği, hoşgörüyü, değerlere saygıyı 
büyütecektik. Allah’a hamdolsun, bu 2 
büyük mücadeleyi de başarıyla bugünlere 
getirdik. 3 Kasım 2002’de, milletimiz bize 
iktidar görevini tevdi etti; 12 yıl boyunca 
çok çalıştık, çok gayret ettik, mücadele 
ettik ve hem adalet mücadelesinde hem 
kalkınma mücadelesinde, Türkiye’yi belli 
bir noktaya taşıdık.

Kardeşlerim…

Kasım 2002’de, iktidar görevini devraldı-
ğımızda, üzerinde karabulutlar dolaşan, 
umutları yıpranmış, yorulmuş, karamsar 
bir Türkiye vardı. Ekonomi çok ağır bir 
krizin içindeydi. Türkiye, bütün umutla-
rını Uluslararası Para Fonu’ndan gelecek 
borçlara bağlamıştı. Borç verenler, her ay 



Recep Tayyip ERDOĞAN

348

gönderdikleri müfettişleri eliyle, sadece 
Türkiye ekonomisini değil, siyaseti ve 
idareyi de kontrol altında tutmaya çalı-
şıyordu. Çarklar durmuştu. Fabrikaların 
kapıları kapanmıştı. Esnaf kepengini in-
dirmiş, protesto için sokaklara çıkmıştı. 
İşsizlik büyüyor, enf lasyon bir canavar 
olarak milletin ekmeğini azaltıyordu. 
Faiz yükünün altında Türkiye ekonomisi 
deyim yerindeyse, inim inim inliyordu. 
Yatırımcı, girişimci önünü göremiyor; 
yatırım yapmaktansa sermayesini faize 
yatırmayı tercih ediyordu. Esnaf siftahsız 
dükkanını kapatırken, çiftçinin tarladaki 
ürünü para etmiyordu. AK Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle birlikte, Türkiye’deki kö-
tümser, karamsar hava dağıldı. Uzun sü-
ren koalisyon Hükümetlerinin ardından, 
ne yapacağını bilen, kararlı, güçlü bir AK 
Parti Hükümeti hem içeride hem dışarıda 
bütün olumlu beklentileri hayata geçirdi. 
Yüksek enf lasyonla, faizle mücadeleye 
başladık. Yatırım ortamını iyileştirdik. 
İktidara geldiğimiz ilk günlerde, devletin 
çalışanlarına olan Zorunlu Tasarruf bor-
cunu 13.5 katrilyon lira olarak ödeme ka-
rarı aldık. 3.5 katrilyon lirayı bulan Konut 
Edindirme Yardımlarını hak sahiplerine 
ödeme kararı aldık ve bunları ödedik. Çift-
çimiz, aldığı kredilerden dolayı haciz kıs-
kacındaydı. Ziraat Bankası çiftçiye yüzde 
59 faiz oranıyla kredi veriyordu. Bu faiz 
oranlarını hızla düşürmeye başladık ve şu 
anda yüzde sıfır-yüzde 8 aralığına çektik. 
Esnaf aynı şekilde, yüzde 47 faiz oranıyla 
borçlanırken, bunu da bugün yüzde 4-5 
aralığına kadar çektik. Çiftçimize yıllık 
verilen destek miktarı 2002 yılında 2 
milyar liraydı; bunu her yıl artırdık ve 

2013 yılında çitçimize toplam 10 milyar 
liralık destek verdik. Enflasyonu yüzde 
30 seviyesinden aldık, tek haneli oranlara 
çektik. Türk lirasından 6 sıfırı başarıyla 
biz attık. Yüzde 63 olan faiz oranını tek 
haneli rakamlara, hatta tarihinin en dü-
şük seviyelerine çektik. Uluslararası Para 
Fonu’na Türkiye’nin 23.5 milyar dolar 
borcu vardı; geçen yıl, 14 Mayıs’ta, 29 yıl 
aradan sonra Türkiye’nin IMF’ye borcunu 
tamamen sıfırladık. Merkez Bankası’nın 
kasasında, biz geldiğimizde 27.5 milyar 
dolar vardı; şu anda, kendi rekorumuzu 
kırmak üzereyiz, Merkez Bankamızın 
kasasında 136 milyar dolar rezerv var. 
İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 153 
milyar dolara yükselttik. Millî geliri 230 
milyar dolardan aldık, 820 milyar dolara 
yükselttik. Kamu net borç stokunun millî 
gelire oranı yüzde 73’tü; onu yüzde 35 
seviyesine kadar indirdik. Kişi başı millî 
geliri 3 bin 500 dolardan aldık, 11 bin 
dolara çıkardık. Tarihin en büyük küresel 
ekonomik krizlerinden birini, yaptığımız 
reformlarla, aldığımız tedbirlerle, hiç 
sarsılmadan atlattık. Bugün, geçmişle 
kıyaslanamayacak derecede büyük, gele-
ceğe umutla bakan, tüm dünyada ilgiyle, 
takdirle izlenen bir ekonomiye, çok güçlü 
bir ekonomik yapıya sahibiz. Ekonomiyi 
büyütürken, insanımızın günlük yaşamı-
na etki edecek çok büyük yatırımları ger-
çekleştirdik. Türkiye’nin geçmişte şahit 
olmadığı, tecrübe etmediği, hatta hayalini 
dahi kuramadığı yatırım ve hizmetleri 
milletimizle buluşturduk. Gelişmiş ülke-
lerde, Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da 
ne varsa, aynısı Türkiye’de de olsun diye 
mücadele verdik.
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Kardeşlerim… 

Yola çıktığımızda ülkemizi dört ayak 
üzerinden yükselteceğimizin sözünü ver-
miştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet, 
emniyet olarak ifade etmiştik. Aradan 
geçen 12 yılın sonunda, hamdolsun, mille-
timize verdiğimiz sözü tuttuğumuza, hatta 
pek çok alanda, vadettiğimizin de ötesine 
geçtiğimizi görüyoruz. Eğitimde, 12 yılda 
205 bin adet derslik yaptık. Okullarımıza 
1 milyon adet bilgisayar gönderdik, 30 
bin bilişim teknolojileri sınıfı kurduk. 444 
yani 4+4+4 sistemiyle, 28 Şubat dönemi-
nin eğitimdeki son izlerini de sildik. Yine 
28 Şubat döneminin dayatması olan ve 
meslek liselerinin uzun zaman kan kay-
betmesine yol açan farklı katsayı uygula-
masına son verdik. Okulların tamamında 
Kuran-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerinin 
seçmeli olarak verilebilmesini sağladık. 
Bunların yanında, dil ve anlatım, fen bi-
limleri, matematik, sanat, spor, hukuk ve 
adalet derslerini de müfredata ekledik. 
Uygulamaya koyduğumuz Fatih Projesi’yle 
eğitimin altyapısını tamamen değiştiriyo-
ruz. Fatih Projesi kapsamında bugüne ka-
dar yaklaşık 850 bin adet tablet bilgisayarı 
öğrencilerimize dağıttık. Sınıflarda etkile-
şimli tahtaların kurulumu devam ediyor. 
Eğitimde bir başka önemli reformu üniver-
sitelerde yaptık. 12 yılda 99 yeni üniversite 
kurarak, toplam üniversite sayımızı 175’e 
yükselttik. Bugün 81 ilimizin tamamında 
üniversite var. Sağlıkta, insan merkezli 
bir anlayışla sistemi baştan sona yeniden 
oluşturduk. 12 yılda toplam 10.4 milyar 
lira harcayarak 2 bin 216 adet sağlık tesisi 
inşa ettik. Hastanelerimizi personel ve tıb-

bi cihaz bakımından güçlendirdik. Şimdi 
de ülkemizin dört bir köşesine dev sağlık 
kampüsleri inşa ediyoruz. Sağlık kampüs-
lerimizin tamamlanmasıyla, toplamda 
52 bin yatak kapasiteli 64 adet hastaneyi 
ülkemize kazandırmış olacağız. 2002 yılı 
Kasım ayında 500 bin toplu konut yapma 
sözüyle iktidara gelmiştik. Bugüne kadar, 
taahhüdümüzün de ötesine geçerek, tam 
633 bin konut inşa ettik. Bu konutların 
518 binini hak sahiplerine teslim ettik. De-
mokrasimizin standartlarını yükseltmek 
için adalet sistemimizde bir dizi reform 
yaptık. Adalet Saraylarıyla yargının fiziki 
altyapısını, personel sayısını artırarak 
insan gücünü, kanunları yenilerek uygu-
lamaları reforma tabi tuttuk. Hiç şüphesiz 
en iyi önemli hizmetleri getirdiğimiz alan-
lardan biri de ulaştırma. İktidara gelirken 
ülkemize 15 bin kilometre bölünmüş yol 
kazandırma sözü vermiştik. 6 bin 100 ki-
lometreden devraldığımız bölünmüş yol 
uzunluğunu, 17 bin kilometre daha ekleye-
rek, 23 bin 100 kilometreye ulaştırdık. Bu 
alanda da taahhüdümüzün ötesine geçti-
ğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. 
12 yılda 117 kilometre uzunluğunda tam 
122 adet tünel yaptık. Bugün toplam 167 
kilometre uzunluğundaki 205 adet tünelle 
milletimiz yolculuğun konforunu yaşıyor. 
Ülkemizi ilk defa yüksek hızlı trenlerle 
tanıştırdık. Hükümetlerimizin gururu, yüz 
akı Marmaray’la Asya ile Avrupa’yı denizin 
altından raylı sistemle birleştirdik. Şimdi 
de Asya ile Avrupa’yı yine denizin altından 
bu defa lastikli sistemle birleştirmek için 
Avrasya Tüneli’ni yapıyoruz. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün, İstanbul’a yaptığımız 
dünyanın sayılı havalimanlarında biri olan 
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3’ncü havalimanının, yine dünya çapında 
bir proje olan İzmit Körfez Geçişi’nin in-
şatları süratle devam ediyor. Havalimanı 
sayısını 26’dan 52’ye çıkardık. Bundan 12 
yıl önce, yüzde 80 oranında dışa bağımlı, 
uluslararası silah şirketlerinin ve onların 
yerli aracılarının tekelinde olan bir savun-
ma sanayimiz vardı. Bugün savunma sana-
yimiz, Türkiye’nin beyin ve üretim gücünü 
seferber eden millî bir yapıya dönüştü. 
Milyarlarca doları yabancı şirketlere aktar-
mak yerine millî kaynaklara yönlendirdik 
ve savunma sanayinde dışa bağımlılığı-
mızı yüzde 45’e kadar düşürdük. Altay 
Tankı, ATAK Helikopteri, ANKA İnsansız 
Hava Aracı, MİLGEM Gemisi, ilk millî 
uçağımız HÜRKUŞ, Kirpi adını verdiğimiz 
zırhlı araçlar, Barış Kartalı uçaklarımız, 
seyir füzeleri, tanksavar füzeleri, güdümlü 
roketler… Tüm bunlar Türkiye’nin kendi 
eserleri… Askerimizin eline, Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa millî bir piyade tüfeğini 
veriyoruz. İşte Türkiye’yi bu seviyelere 
biz ulaştırdık. Bunlarla yetinmiyoruz. Her 
alanda çok daha ileri, çok daha önemli 
projeler üzerinde çalışıyor, ihtiyaçlar ve 
imkânlar çerçevesinde bunları hayata ge-
çiriyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi, savunma 
sanayi ihtiyaçlarının tamamını kendisi 
karşılayabilen, bununla kalmayıp bu alan-
da dünyada söz sahibi bir ülke hâline getir-
mektir. 

Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Türkiye’nin kalkınma mücadelesini verir-
ken, eş zamanlı olarak adalet mücadele-
sini de sarsılmadan sürdürdük. Siyasetin 

üzerindeki vesayetleri, tüm direnişlerine 
rağmen tek tek ortadan kaldırdık. Darbe 
dönemlerinde alanı daraltılan siyasetin 
önünü açtık, alanını genişlettik. Anlamsız 
tüm baskılara, yasaklara, kısıtlamalara 
son verdik. Devlet ile milleti barıştırma-
nın, kucaklaştırmanın, devlet ile milletin 
istikametini örtüştürmenin gayreti içinde 
olduk. Kültürler üzerindeki baskılara son 
verdik. Değerler üzerindeki zulmü kaldır-
dık. Diller, inançlar, yaşam tarzları üze-
rindeki kısıtlamaları nihayete erdirdik. 
Olağanüstü Hal’i biz kaldırdık. Başörtüsü 
zulmüne biz son verdik. Sadece üniver-
sitelerde değil, kamuda başörtülü çalış-
manın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
başörtülü olarak milleti temsil edebilme-
nin önünü biz açtık. Terörün sona ermesi, 
kanın durması, gözyaşının dinmesi için, 
en cesur adımları attık ve Türkiye’de 
77 milyonun kardeşliğini tesis etmek 
için kararlı bir mücadele verdik. Avrupa 
Birliği’ne üyelik yolunda en kararlı, en 
somut adımları atan, bunları da sürdüren 
kadro biz olduk. Hayali dahi kurulamayan 
demokratik reformları biz gerçekleştir-
dik; özgürlükleri genişlettik, insan hak ve 
hürriyetlerini daha yüksek standartlara 
kavuşturduk. Burada bir noktayı tekrar 
ve özellikle vurgulamak istiyorum: AK 
Parti, 23 Nisan 1920’de tezahür eden 
Türkiye tablosunu yaşatmaya çalışan bir 
partidir. AK Parti, 29 Ekim 1923’te kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti’ni büyütmeye, 
yüceltmeye, onun davasını muhafaza 
etmeye ve yaşatmaya çalışan bir parti-
dir. İşte onun için, AK Parti, bir Türkiye 
partisidir. AK Parti, sadece kendisine oy 
verenlere, sadece kendisini sevenlere hiz-
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met götüren değil, 77 milyona, 780 bin 
kilometrekareye, hatta sınırları aşarak 
yurtdışındaki Türklere, Türkmenlere, 
tüm dost ve kardeşlerimize, tüm mazlum-
lara ulaşan bir partidir. Başbakan olarak 
son günümde, AK Parti’nin Genel Başkanı 
olarak son dakikalarımda, buradan, bizi 
sevsin ya da sevmesin 77 milyonun her 
bir ferdine bir kez daha musafaha için 
elimi uzatıyorum. Bunu sadece şahsım 
için yapmıyorum. Partim adına, Hüküme-
tim adına, lideri olduğum hareket adına 
elimi tekrar uzatıyorum. Diyorum ki: Biz, 
sizi çok iyi anlıyoruz. Yaşadığınız tarihsel 
süreci biliyoruz. Sizin yaşam tarzlarınızı, 
değerlerinizi anlıyoruz. Sizin talepleri-
nizi, arzularınızı biliyoruz. Sizin de bizi 
anlamanızı istiyoruz. Bizim nasıl badire-
lerden geçerek bugünlere geldiğimizi an-
lamanızı istiyoruz. Hangi yasakları, hangi 
kısıtlamaları, tehditleri aşarak bugünlere 
geldiğimizi anlamanızı istiyoruz. Nasıl 
tahkir edildiğimizi, dışlandığımızı, nasıl 
zulümlere maruz kaldığımızı görmenizi, 
bilmenizi, anlamanızı istiyoruz. Biz sizle-
re her zaman gönlümüzü açtık; sizin de 
bizlere gönlünüzü açmanızı bekliyoruz. 
Biz, bizim yaşadıklarımızı hiç kimse yaşa-
masın istedik; sizin de bu hassasiyetimize 
hak vermenizi istiyoruz. Bugün, yeni bir 
Türkiye kurulurken, Türkiye, 23 Nisan 
1920’deki özüyle ve ruhuyla yeniden ku-
caklaşırken, eski küslükleri, dargınlıkları, 
gerilimleri, kamplaşma ve kutuplaşma-
ları bir kenara bırakalım diyoruz. Bugün 
yeni bir sayfa açalım istiyoruz. Bugünü, 
demokrasimizin, 91 yıllık Cumhuriyet 
tarihimizin bir bayram günü olarak gö-
rüp, 77 milyon kucaklaşmak, barışmak, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı altında 
bir olarak, beraber olarak, birlikte Türki-
ye olarak gönül birliği yapalım istiyoruz. 
Her türlü gerilim, kamplaşma ve kutup-
laşma, Türkiye’ye zarardan başka hiçbir 
şey vermedi ve vermez. Üsluplarımız 
farklı olabilir. Yöntemlerimiz farklı ola-
bilir. Siyaset tarzımız farklı olabilir. Ama 
hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hepimiz 
bu toprakların insanıyız. Devletimiz bir, 
vatanımız bir, bayrağımız bir, milletimiz 
bir. Sandık, bu milletin takdirini kullan-
dığı yerdir. Mücadele eden, emek veren, 
millete proje ve planlarını anlatan herkes 
için sandıktan çıkmak mümkündür. Bu 
ülkede seçimler, 1950’den beri, hür ira-
deyle, şeffaf şekilde yapılıyor. Hiç kimse 
kendisini umutsuz, çaresiz, çözümsüz 
hissetmesin. AK Parti Hükümetleri 77 
milyonun Hükümetleridir; seçimler ve 
sandık da millet için her zaman takdiri-
ni kullanacağı bir vasıtadır. Bu noktada, 
muhalefetin, kendisini yenileme ihtiyacı 
çok ama çok açıktır. Kutuplaşma ile mu-
halefet yapılamayacağı görülmüştür. Top-
lumu kamplara ayırarak muhalefet yapı-
lamayacağı görülmüştür. Sokaktan medet 
umarak, Türkiye düşmanı hainlerle işbir-
liği yaparak muhalefet yapılamayacağı 
görülmüştür. Muhalefet partileri, gerilimi 
tırmandırmak suretiyle bugün oy toplaya-
biliyor olabilirler; ama bu tarz, Türkiye’ye 
zarar veren, sürdürülmesi de mümkün 
olmayan bir tarzdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi, kendisini sorgulamalı, tarihiyle 
yüzleşmeli, parametrelerini artık mutlaka 
değiştirmelidir. Statükoyu savunan, eski 
imtiyazlarını isteyen, millet ile arasında 
her daim mesafe olan bir Cumhuriyet 
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Halk Partisi, ülkeye de, millete de fayda 
sağlamaz. Kendi ilkeleriyle ters düşen, 
nerede Türkiye düşmanı odak varsa on-
larla işbirliğine girişen, yıllardır kıyasıya 
eleştirdiği Paralel Yapı’ya kol kanat geren 
bir Cumhuriyet Halk Partisi, sağlıklı bir 
muhalefet yapamaz. Terör meselesine 
bigâne kalan, Çözüm Süreci’nin karşısına, 
ırkçı bir anlayışla adeta duvar gibi diki-
len bir Cumhuriyet Halk Partisi milletle 
barışamaz. İşte şu anda, milletin seçtiği 
Cumhurbaşkanı’nın yemin törenine ka-
tılmayacağız diye açıklama yapıyorlar. Bu 
muhalefet tarzı eskimiştir. Bu muhalefet 
tarzının son kullanma tarihi geçmiştir. 
Böyle bir muhalefetin, kendi tabanına da, 
ülkeye de vereceği hiçbir katkı yoktur ve 
olamaz.

Kardeşlerim…

Milliyetçi Hareket Partisi planı, proje-
si, alternatif  çözüm önerileri olan bir 
siyasi parti olmak yerine, terör mesele-
sinin beslediği bir parti olmayı tercih 
etmiştir. 2007’de, Meclis’e yeniden girdiği 
günden bugüne kadar, MHP yönetimi, 
Türkiye’nin hiçbir meselesine eğilmemiş, 
şehit cenazelerini istismar etmiş, terörün 
varlığını adeta kendi varlığına endeks-
lemiştir. Ancak terörün devamıyla var 
olabilen bir parti, hiç kuşkusuz, çözüm 
süreciyle de varlık zeminini yitirecektir. 
MHP yönetiminin, Çözüm Süreci’ne, terö-
rün sona erdirilmesine karşı çıkmasının 
sebebi de budur. Bu muhalefet tarzının 
da Türkiye’ye hiçbir faydasının olmadığı 
açıktır. Öte yandan, HDP de, tıpkı MHP 
gibi, teröre sırtını dayayarak varlık gös-

teren bir parti olmuştur. HDP, bağımsız, 
hür, demokratik siyaset yerine, silahların 
vesayetinde siyaseti tercih etmiş, bundan 
kurtulamamıştır. Terörist cenazelerini is-
tismar ederek, elinde taş olan çocukların 
arkasına saklanarak, Diyarbakır’da feryat 
eden annelere kulak tıkayarak, hatta onla-
rı tahkir ederek, sadece kan siyaseti yapı-
lır. HDP de, Yeni Türkiye’de parametrele-
rini değiştirip, istismardan vazgeçip, kan 
üzerinden yürüttüğü siyaset tarzını terk 
edip, bir Türkiye partisi olma yolunda 
ilerlemelidir. 10 Ağustos Cumhurbaşkan-
lığı seçimi, bu muhalefet partilerine açık 
bir ders olmuştur. 10 Ağustos’ta, sadece 
AK Partililer değil, CHP, MHP, HDP ve di-
ğer partilere gönül veren kardeşlerim de 
bize oy vermiş, aynı zamanda kendi parti 
yönetimlerine de bir ders vermiştir. Mu-
halefetin, tabandan gelen bu ibretlik dersi 
iyi okumaları en büyük arzumuzdur.

Kardeşlerim… 

B u g ü n ,  y e n i  b i r  g ü n d ü r.  B u g ü n , 
Türkiye’nin özüne döndüğü gündür. Bu-
gün, Türkiye’nin istikbalinin, her zaman-
kinden daha açık, daha aydınlık olduğu 
gündür. Bugün Yeni Türkiye’nin doğum 
günüdür. Yeni Türkiye, yeni bir siyasete, 
yeni bir sosyolojiye, yeni bir ekonomiye 
tekabül etmektedir. Yeni Türkiye, siya-
setin vesayetten kurtularak özerkleştiği 
bir Türkiye’dir. Her sorunun çözüm aracı 
siyasettir. Her meselenin çözüm zemini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Artık 
bunların dışında bir yol, bir yöntem, Tür-
kiye için söz konusu olamaz. Eski Türkiye, 
siyaseti imkânsızlaştıran bir zihniyete 
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sahipti. Eski Türkiye, toplumun potan-
siyel bir tehlike, tehdit, düşman olduğu 
algısına dayanıyordu. Çok şükür, Türkiye 
bu zihniyeti geride bıraktı. Bugün siya-
set, mecrasını bulmuş vaziyettedir. Yeni 
Türkiye, siyasetin asıl fonksiyonunun 
toplumsal taleplerin siyasî sisteme taşın-
ması olduğunun şuurundadır. Toplum-
sal talepleri meşru görmeyen siyasetin 
doğurduğu kronik problemler çözüm 
yoluna girmiştir. Türkiye bugün çözüm 
sürecine girmişse, toplumsal farklılıklar 
siyaseten meşru biçimde ifade edilebili-
yorsa, çoğulcu bir tahayyül temelinde top-
lumsal barışa doğru ilerliyorsak, bunun 
temelinde Yeni Türkiye’nin yeni siyaseti 
vardır. Yeni Türkiye çok güçlü bir temele 
dayanmaktadır; bu temel Türkiye’nin 
yeni sosyolojisidir. Yaşadığımız büyük de-
ğişimin esas mimarı bu yeni sosyolojidir. 
Dayatmacılığın sonunu getiren, çoğulcu-
luğun, hak ve özgürlüklerin önünü açan 
yeni sosyolojik dinamikleri herkesin iyi 
okuması gerekiyor. Türkiye’de topluma 
rağmenciliğin sonu gelmiştir. Toplumsal 
meşruiyet siyasetin ana dayanağıdır. Bun-
dan sonra Türkiye, ancak çoğulculukta 
uzlaşabilir; belli toplumsal talepleri gayrı 
meşru ilan ederek, meşruluk zemini dışı-
na iterek bir uzlaşma gerçekleştirilemez. 
Yeni Türkiye, çoğulcu bir Türkiye’dir ve 
siyaset bu çoğulcu toplumsal yapının tem-
siliyle mükelleftir. Yeni Türkiye’de mak-
bul ve makbul olmayan vatandaş ayrımı 
yoktur, bütün vatandaşlar eşittir. Dolayı-
sıyla Yeni Türkiye’nin üzerinde uzlaşacağı 
temel değerler daha çok demokrasi, daha 
çok özgürlüktür; Yeni Türkiye, eksik bir 
demokraside uzlaşamaz. Bu ülkede reşit 

ve mümeyyiz bir millet yaşamaktadır; sa-
hip olduğu medeniyet değerleriyle, tarihî 
tecrübesiyle, demokratik olgunluğuyla 
örnek bir millet yaşamaktadır. Bu milletin 
vesayete, velayete ihtiyacı asla yoktur.

Kardeşlerim…

Bugün Yeni Türkiye kurulurken, Yeni 
Türkiye’ye  karşı  bir  direncin ,  Eski 
Türkiye’ye bir özlemin de olduğunu gö-
rüyoruz. Eski Türkiye’nin aktörleri, Eski 
Türkiye’nin çatışmalarını sürdürmek 
istiyorlar. Demokrasi açığı kapatıldıkça, 
toplumsal barış umudu çoğaldıkça bunu 
tersine çevirmek isteyenler de harekete ge-
çiyorlar. Terör meselesi, Eski Türkiye’nin 
meselesidir. Şunu herkes bilmelidir ki, 
Yeni Türkiye’de siyaset dışı araçlarla iş 
görme imkânı kalmamıştır. Çözümü, barı-
şı reddeden, şiddet araçlarına pirim veren 
bir siyasetin Yeni Türkiye’de karşılık bul-
ması mümkün değildir. Çünkü barışın çok 
güçlü bir toplumsal desteği vardır ve barış 
süreci topluma emanettir.

Kardeşlerim… 

Eski Türkiye’nin bir başka aktörü de 
Paralel Yapı’dır. Paralel Devlet Yapılan-
ması, siyasî temsil yetkisine ve siyasî 
meşruiyete sahip olmadan, kamu gücünü 
kullanarak meşru-demokratik siyaseti 
tahrip etmek istemektedir. Devlet ku-
rumlarında elde ettiği etkinlik üzerinden 
siyaseti şekillendirmek arzusundadır. Bu 
anlamda Paralel Yapı, tipik bir bürokratik 
vesayet girişimidir. CHP ve MHP’nin Pa-
ralel Yapı’yla işbirliği yapmaları, hem Eski 
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Türkiye özlemlerinin hem de Bürokratik 
vesayette aynı istikamete bakıyor olma-
larının bir sonucudur. Siyaset, bu vesayet 
girişimine taviz veremez, verdiği anda 
kendi varlığını inkâr eder. 17-25 Aralık 
operasyonları, yolsuzluk kılıfı altında, 
bürokratik vesayetin darbe girişiminden 
başka bir şey değildir. AK Parti, bürokra-
tik vesayetin bu darbe girişimi karşısında 
cesaretle durmuş, bu darbe girişimini 
etkisiz hâle getirmiştir. Devlet içindeki 
Paralel Yapı siyaseten mahkûm olmuştur. 
Türkiye’nin yaşadığı son iki seçim, bir an-
lamda Paralel Yapı’nın ve destekçilerinin 
siyaseten tasfiyesi olmuştur. Siyasetin 
önündeki mesele, bu yapıyı hukuken de 
tasfiye etmektir. Güvenlik kurumlarının 
ve yargının demokratik meşruiyet teme-
linde yeniden yapılandırılması son derece 
önemlidir. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 
hem siyasete, hem de halkın doğrudan 
seçtiği Cumhurbaşkanına karşı, son de-
rece nezaketsiz tavırları, Eski Türkiye’nin 
bir alışkanlığıdır. Hukuk sistemi, bir 
avuç Haşhaşi’nin şantajına mahkûm 
bırakılamaz. Kime çalıştığı, kimin çı-
karları adına ülkesine ihanet ettiği artık 
belli olan Pensilvanya, hukuk sistemine 
emir veremez, talimat veremez. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hukuk sistemi, Hasan 
Sabbah benzeri tehlikeli meczupların 
oyuncağı asla olamaz. Bu ülkenin hâkim 
ve savcıları, vicdanıyla hareket eden, ül-
kesine, milletine ve bayrağına bağlı vatan-
severlerdir. Vatansever hâkim ve savcılar, 
inanıyorum ki aralarındaki Haşhaşileri 
temizleyecek, hukuk sistemi üzerindeki 
gölgeleri kaldıracaklardır. Cumhurbaş-
kanlığı makamı, yeni Hükümetimiz ve 

siyaset kurumu; vatanına ihanet eden bu 
Paralel Yapı’yla, aynı zamanda bürokratik 
vesayetle kararlı ve cesur şekilde mü-
cadeleyi sürdürecektir. Yeni Türkiye’de, 
devlet içinde paralel devlet yapılanma-
sına, çetelere, mafyatik örgütlenmelere 
asla pirim verilmeyecektir. Buradan, AK 
Parti’nin Olağanüstü Kongresi’nden, Pa-
ralel Yapı’nın tabanındaki mensuplarına 
bir kez daha samimiyetle, gönül diliyle 
sesleniyorum: Lütfen, kendilerini sorgula-
sınlar. Lütfen, mensubu oldukları yapıya 
ilişkin sorular sorsunlar. Pensilvanya’daki 
zata ilişkin gerçek soruları kendilerine 
cesaretle sorsunlar. Hizmet diyerek, eği-
tim diyerek yola çıkan bir yapının, Millî 
İstihbarat Teşkilatı’na neden kastettiğini, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en başarılı Hü-
kümetine neden darbe girişiminde bulun-
duğunu, CHP ile, MHP, HDP ile neden iş-
birliği yaptığını sorgulasınlar. Bu yapının 
uluslararası bağlantılarını sorgulasınlar. 
Bu yapının, başörtüsüne, demokratik 
mücadeleye, Filistin davasına olan yak-
laşımını samimiyetle sorgulasınlar. Eğer 
bu sorgulamayı yaparlarsa, inanıyorum 
ki yanlışı görecekler, yıllardır birlikte 
yürüdükleri AK Parti’nin kendi partileri 
olduğunu tekrar fark edeceklerdir. Allah, 
zihinlerini açsın, gönüllerini açsın, para-
lel yapının tabanındaki kardeşlerimizle 
kardeşliğimizi yeniden tesis etsin diye 
dua ediyorum. Buradan şunu da açık açık 
söylüyorum: Bugün bu Kongre’de seçi-
lecek, ardından da Hükümeti kurmakla 
görevlendirilecek yeni Başbakan’ın, Pa-
ralel Devlet Yapısı ile mücadelede son 
derece kararlı, azimli ve cesur olacağına 
yürekten inanıyorum. Esasen, yeni Genel 
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Başkan’ın ve Başbakan’ın seçilmesinde, 
birçok kriterin yanında, Paralel Yapı’ya 
karşı duruşu da etkili olmuştur. Çünkü 
millet bizden bunu bekliyor. 30 Mart’ta 
da, 10 Ağustos’ta da, milletimiz bize bu 
yönde görev verdi, yetki verdi. Türkiye’ye, 
aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’ne karşı haince duruş sergi-
leyenler, bunun hesabını mutlaka, ama 
mutlaka verecekler ve veriyorlar. Hiç 
kimse, Yeni Hükümet’ten bu konuda fark-
lı bir duruş beklemesin. İhanet, cezasını 
alacaktır. Cumhurbaşkanlığı makamında, 
bu ihanetin hesabını sormak benim boy-
numun borcudur. Hükümetin de, hiçbir 
taviz vermeden bu hesabı soracağına 
inanıyorum. Yüksek Yargı kurumlarında 
oynanan ayak oyunlarının hiçbir anlamı 
yoktur ve olmayacaktır. İhanet söz konu-
su olduğunda, Haşhaşi yapılanmaya göz 
yummayacağımızı herkesin açık ve net 
bir şekilde bilmesini istiyorum. Hâkim ve 
savcılarımızın da, milletimizle aynı istika-
mete bakarak, bu süreçte Türkiye’nin ya-
nında durduklarını biliyor, bu meselenin 
çözüleceğine yürekten inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım, ekranları başında bizleri izleyen 
aziz milletim…

Evet… AK Parti’nin Genel Başkanlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlığı 
vazifelerimde, artık son saatlere girmiş 
durumdayım. Bugün, bu kongrede, yeni 
Genel Başkan’ı sizler seçeceksiniz. O Ge-
nel Başkan, inşallah yarın akşam şahsım 
tarafından yeni Hükümeti kurmakla gö-
revlendirilecek. Kendisi Bakanlar Kurulu 

çalışmalarını yapacak, birlikte değerlen-
direceğiz, onayımızın ardından, Meclis’te 
güvenoyu alındığı takdirde, 62’nci Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümeti, 5’inci AK Parti 
Hükümeti göreve başlamış olacak. Per-
şembe günü, AK Parti Genel Merkezi’nde, 
Genel Başkan ve Başbakan adayımızı 
uzun istişarelerin sonunda sizlere açık-
ladık. Dışişleri Bakanımız, Konya Millet-
vekilimiz, Ahmet Davutoğlu kardeşimizi, 
imzalarımızla siz değerli delegelerimizin 
takdirlerine sunuyoruz. Üstleneceği vazi-
felerini hakkıyla yerine getireceğinden en 
küçük bir şüphe duymuyorum. Bu ismi, 
çok uzun istişarelerin ardından hep bir-
likte belirledik. Grubumuzda, MKYK’da, 
MYK’da, Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızda, sahada milletimizle birlikte 
istişarelerimizi yaptık. İstişarelerimizde, 
Davutoğlu kardeşimle birlikte çok sayı-
da isim öne çıkmıştı. Ağırlık, Davutoğlu 
kardeşimizden yanaydı. Paralel Yapı’yla 
mücadele kararlılığı, Türkiye ve dünya 
meselelerine vukufiyet, tecrübe ve liya-
kat, Davutoğlu ismini bugün Kongremize 
taşıdı.

Bir kere şunu burada altını çizerek ifade 
ediyorum…

Şahsım, bu partinin kurucusu olarak, gö-
nüllüsü olarak, bu partiye büyük emekler 
vermiş bir nefer olarak, her daim sizlerle 
olacağım, sizlerle birlikte yol yürümeye 
devam edeceğim. Anayasal ve yasal yetkiler 
dairesinde, tarafsızlığımızı zedelemeden, 
iktidarımızın millete hizmet üretmesi için 
destek ve katkılarımı sunmayı sürdüre-
ceğim. Aynı şekilde, Hükümetin başarılı 
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olması, Türkiye’ye hizmet üretmesi için de 
her aşamada katkı vereceğim. Teşkilatımın 
her bir mensubunun, bugünden itibaren, 
emekleriyle, hizmetleriyle, katkılarıyla, 
en çok da dualarıyla, yeni Genel Başkan 
ve Başbakan’ın yanında çok güçlü şekil-
de duracağını biliyorum. AK Parti Meclis 
Grubu’nun, MKYK’nın, MYK’nın, Bakanlar 
Kurulu’nun, Kadın ve Gençlik Kollarımızın, 
Davutoğlu kardeşimle, aynen benimle oldu-
ğu gibi yol yürüyeceğini biliyorum. Şahsım 
da bu yeni süreçte, Davutoğlu kardeşime 
her aşamada katkı sunacağım. Şunu açıkça 
ifade ediyorum: O bir emanetçi değildir.

Kardeşlerim…

AK Parti, bir tek adam partisi olmadı ve 
olmayacak. Kurulduğu günden itibaren AK 
Parti, istişareyle, ortak akılla kararlar alan 
bir parti oldu. En tepede kimin olduğundan 
ziyade, birlikte yol yürünen arkadaşlar ve 
teşkilat asıl önemli olandır. Başarı da, ba-
şarısızlık da, tek tek isimlere değil, kadroya 
yazılacaktır. İstisnasız, her birinizin, bu 
partinin Genel Başkanına ve Başbakan’a 
yardımcı olacağınızı biliyor, buna inanıyo-
rum. Partimizde sadece ve sadece Genel 
Başkan’ın ismi değişiyor. Heyecanımız aynı. 
Hedeflerimiz aynı. Birliğimiz, kardeşliği-
miz, yol arkadaşlığımız aynı. Birlikte nasıl 
bugünlere geldiysek, hiç sarsılmadan, hiç 
ivme kaybetmeden, geleceğe de aynı şekilde 
yürümeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim… 

Yeni Genel Başkanımızdan Teşkilatımızın 
da, Türkiye’nin de beklentileri var. Yeni Ge-

nel Başkan, teşkilatı derhâl kucaklayarak, 
motive ederek, yarından itibaren, 2015 
seçimlerinin hazırlıklarını başlatacak. 2015 
seçimleri bizim için son derece önemli. 
Yeni bir Anayasa yapacak çoğunluk, 2015 
seçimlerinde hedefimiz olacak. Ekonomide 
istikrar ve güven devam edecek. Aktif, barış-
çı dış politikamız bu süreçte aynen devam 
edecek. Tekrar ediyorum: Paralel Yapı’yla 
mücadele hız kesmeden, kararlı şekilde de-
vam edecek. Teşkilatımızın desteğiyle, Yeni 
Genel Başkan ve Başbakan’ın, bu beklentile-
ri karşılayacağına kesin gözüyle bakıyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

Artık vedanın ve ayrılığın vaktidir. Merhum 
Neşet Ertaş Usta’nın, o muhteşem sesi ve 
yorumuyla dillendirdiği gibi;
 
Hasret etti bizi kavim gardaşa;

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm…

Allah’a hamdolsun, bu veda ve bu ayrılık, 
sadece yeni bir başlangıç içindir. Belki es-
kisi kadar olmayacak ama, yine görüşecek, 
yine muhabbet edecek, yine birlikte yol 
yürümeyi sürdüreceğiz. Bu vedanın ve bu 
ayrılığın benim için ne kadar zor olduğu-
nu eminim ki her biriniz hissediyorsunuz. 
AK Parti, adeta benim bir çocuğumdu. Bir 
kez de burada, bu son Kongremde, beşinci 
çocuğum olan AK Parti nedeniyle zaman 
zaman ihmal etmek zorunda kaldığım ço-
cuklarımdan helallik diliyorum. Onların 
annelerinden, eşimden, helallik diliyorum. 
Onlar beni her zaman anladılar ve bana 
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karşı her zaman müsamahakar oldular. Her 
aşamada benim destekçim oldular, beni 
yüreklendirdiler, bu mücadelenin de bizzat 
içinde oldular. Kendilerine sonsuz teşekkür 
ediyorum. Tasavvurundan kuruluşuna 
kadar her aşamada bu partinin içinde ol-
dum. Kadroların kurulmasından logonun 
belirlenmesine, tüzükten programa, seçim 
kampanyalarından balkon konuşmalarına, 
şarkılarından ezgilerine kadar her aşamada 
partimle, teşkilatımla oldum. Her zorluğa 
sizlerle birlikte göğüs gerdik. Üzülünce bir-
likte üzüldük; sevinince birlikte sevindik. 
Milletin teveccühüne de, ümmetin duasına 
da birlikte mazhar olduk. Partimizi öyle bir 
yere taşıdık ki, Türkiye’nin kaderiyle, AK 
Parti’nin kaderini adeta özdeş hâle getirdik. 
Hatta, AK Parti’yi, Filistin başta olmak üze-
re, yeryüzündeki tüm mazlumların umudu 
konumuna yükselttik. Ne yaptıysak, birlik-
te yaptık. Allah, hepinizden razı olsun. Bu 
mücadele sürecinde, hayatını kaybetmiş 
yol arkadaşlarımızın her birine Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Çeşitli nedenlerle 
aramızdan ayrılmak zorunda kalmış, sa-
dakatleri ve gönülleri bizimle olan kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. Tek tek her 
birinizden helallik diliyorum. Hakkınızı 
helal ediyor musunuz? Ben de her birinize 
hakkımı helal ediyorum. Hazreti Mevlana 
ne güzel söylemiş:
 
Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel,

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım.

Evet… Her bitiş, yeni bir başlangıçtır. 
Güneşin batışı, doğacağına delalettir. Ka-
ranlığın sonu hep aydınlık; gecenin sonu 
şafaktır. İnanıyorum ki, her ayrılık da as-
lında bir vuslattır. Bugün milletimizle bir-
likteyiz, yarın da Allah ömür verirse, yine 
milletimizle birlikte, milletimizin içinde 
olacağız. Rabbim bizi doğru yoldan, dos-
doğru istikametten ayırmasın. Rabbim, 
birliğimizi, dirliğimizi, yol arkadaşlığımı-
zı, kardeşliğimizi bozmasın. Rabbim mu-
habbetimizi eksiltmesin. Allah’a sonsuz 
hamdüsenalar olsun ki bizlere, bu ülkeye 
ve bu millete hizmetkâr olma şerefini bah-
şetti. Rabbim bu şerefi daim kılsın. Allah 
yâr ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bah-
tımız her daim açık olsun. AK Parti’nin 
1’inci Olağanüstü Kongresi’ne başarılar 
diliyorum. Yeni Genel Başkan ve Başba-
kan adayımıza şimdiden başarılar diliyo-
rum. Her birinizi, Teşkilatımızın her bir 
mensubunu Rabbime emanet ediyorum. 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, yani aşkı-
mı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce 
Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum. 
Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak 
umuduyla, kalın sağlıcakla diyorum.








