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Değerli başkanlar, değerli kardeşlerim, 
sevgili yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 29 Mart se-
çimlerinde beldelerinizde elde ettiğiniz 
başarıdan dolayı her birinizi ayrı ayrı teb-
rik ediyor, başarılar diliyor, Allah mahcup 
etmesin diyorum. 

29 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde 
toplam 1974 beldenin 964’ü tercihini AK 
Parti’den yana kullandı. Aziz milletimizin, 
büyükşehirlerimizde, illerimizde ve ilçe-
lerimizde olduğu gibi, beldelerimizde de 
büyük bir çoğunlukla emaneti bize tevdi 
etmiş olmalarından dolayı bahtiyarlığımı 
dile getirmek istiyorum. Bu başarıda eme-
ği olan, katkısı olan tüm arkadaşlarıma, 
partimizin belde başkanlarına, ilçe baş-
kanlarına, il başkanlarına, teşkilatımızın 
tüm mensuplarına, özellikle de siz değerli 
belediye başkanlarıma gönülden teşekkür-
lerimi sunuyorum. 

Konuşmamın hemen başında şu hususun 
da altını çizmek istiyorum: Beldelerimizin 
nüfusları az olabilir, yerleşim yerleri küçük 
olabilir, beldelerimiz illerimize, ilçelerimi-

ze uzak mesafede olabilir. Bunların tama-
mı fiziki mesafelerdir. Biz, AK Parti iktida-
rı olarak, her bir beldemize yakınız ve her 
bir beldemize aynı yakınlıktayız. Sadece 
AK Parti’nin belediye başkanlarının seçil-
diği 964 beldeye değil; 1974 beldemizin ta-
mamına, buradaki tüm vatandaşlarımıza, 
bize oy versin ya da vermesin tüm kardeş-
lerimize eşit mesafedeyiz. İstanbul’un me-
selelerini nasıl önemsiyorsak, Erzurum’un 
Narman ilçesi Şekerli beldesinin mesele-
lerini de o kadar önemsiyoruz. Ankara’ya, 
Konya’ya, Kayseri’ye, Samsun’a, Trabzon’a 
nasıl hizmet taşıyorsak, Kırklareli’nin 
Sakızköy beldesine, Batman’ın Hisar bel-
desine, Siirt’in Atabağı beldesine de aynı 
oranda, aynı ölçekte hizmet taşıyoruz. 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi bize ne kadar 
yakınsa, Manisa’nın Kula ilçesinin Sandal 
beldesi de o kadar yakındır. Ankara’nın 
Güdül ilçesi Çağa beldesi Ankara’ya ne 
kadar yakınsa, Tunceli’nin Mazgirt ilçesi 
Akpazar beldesi ya da Çanakkale’nin Ezine 
ilçesi Geyikli beldesi de o kadar yakındır. 

6.5 yıl boyunca hükümet olarak asla hiz-
mette ayrım yapmadık. Ülkemizin doğusu-

AK Parti Belde Belediye 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 3 Haziran 2009
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nu batısından, kuzeyini güneyinden ayrı 
tutmadık. 81 vilayetimize, 892 ilçemize ve 
1974 beldemize hep aynı mesafede dur-
duk ve tamamına hizmet taşımanın, tama-
mında eser üretmenin mücadelesi içinde 
olduk. Çünkü biz, Türkiye’nin köylerinden 
başlayarak, beldelerinden başlayarak kal-
kınacağına, demokrasinin öncelikle bura-
larda yeşereceğine, buralarda benimsene-
ceğine, buralar güzelleştikçe Türkiye’nin 
topyekun güzelleşeceğine inandık. 

Bakınız, 2005 yılından itibaren Türkiye 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine 
başladı. 2002 sonunda iktidarı devraldık 
ve müzakerelere başlamak için gerekli 
kriterleri çok kısa bir süre zarfında ta-
mamladık. 2005’ten itibaren de çok daha 
yoğun bir şekilde reformlarımızı yapıyor, 
Türkiye’nin standartlarını yükseltiyor, 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine 
hızla ulaştırmanın çabasını sarf ediyoruz. 
Ancak, Avrupa Birliği’ne sadece Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyük şehirle-
rimiz üye olmayacaklar. 

Avrupa Birliği’nin sağlayacağı refah ve kal-
kınmadan sadece büyük şehirlerimiz, sa-
dece illerimiz etkilenmeyecekler. 780 bin 
kilometre kare vatan toprağının tamamı, 
71 buçuk milyon vatandaşımızın her biri 
bu kalkınma yarışında eşit derecede yer 
alacak ve refahtan da yine eşit derecede 
payına düşeni alacak. Bir tek köyümüzü, 
bir tek beldemizi bu sürecin dışında bı-
rakamayız. Yolu olmayan, suyu olmayan, 
alt yapısı olmayan, sağlık hizmetlerinden, 
eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, 
sokaklarını çöpten, tozdan, topraktan arın-

dıramayan beldelerimizle biz bu süreci 
tamamlayamayız. 

İşte onun için diyorum ki, bizim belediye 
başkanlarımız, AK Partili belediye başkan-
ları her zaman bir adım önde olacaklar. 
Bizim belediye başkanlarımız ufuk sahibi 
olacaklar, güncel meseleleri çözerken gele-
ceğe dönük yatırımları da şimdiden hesap 
edip bu yatırımların peşine düşecekler. 
Belediye başkanlarımız, büyük bir ülke-
nin, güçlü bir ülkenin, istikrarlı bir şekilde 
geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen 
bir ülkenin vizyonuna denk düşen şekilde 
kendilerine vizyon belirleyecekler. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti’nin hizmet anlayışında asla ve 
asla mazeret üretmek yoktur, asla ve asla 
bahanelere sığınmak yoktur. Türkiye’nin 
imkanları belli, Türkiye’nin kaynakları 
belli. 6.5 yıldır Türkiye’yi büyütmenin, 
güçlendirmenin, zenginleştirmenin gayreti 
içindeyiz, ancak daha kat edeceğimiz uzun 
bir mesafe var. On yılların kayıplarını telafi 
ediyoruz, on yılların ihmalini gidermeye 
çalışıyoruz, ama daha yapacağımız çok şey 
var. Yine de, imkanlarımız arttıkça, kaynak-
larımız çoğaldıkça bunu eşit ölçüde Türki-
ye geneline ulaştırıyoruz. Eğer bu durumu 
görmezsek, eğer umudumuzu yitirirsek, 
mazeretlere, bahanelere sığınmaya başlar-
sak, açık söylüyorum, beldemizi 29 Mart’ta 
hangi hal ve şart altında aldıysak, o nokta-
dan bir adım ileriye taşıyamayız. 

Mazeret üretmek, bahane üretmek baş-
ka siyasetçilerin, başka siyasi partilerin 
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mesleği. Biz, imkanları zorlayarak, akılcı 
çözümler üreterek, tamamen hukuk dai-
resinde kaynaklar bularak, kelimenin tam 
anlamıyla tekeden süt çıkararak yolumuza 
devam edecek, hizmet üreteceğiz. Bakınız, 
nice beldelerimiz, belde statüsünden köy 
statüsüne düştü. Hizmet üretilmediği için, 
göçün önüne geçilmediği için, sorunlar 
çözülmediği için böyle bir geriye gidiş ya-
şandı. Ama öte yandan, nice beldelerimiz 
de büyüyerek, gelişerek, kalkınarak ilçe 
olma hakkını kazandılar. İşte, AK Partili 
belde belediye başkanlarından arzum, bel-
delerini birer ilçeye dönüştürecek atılım-
ları yapmaları, bir ilçe vizyonuyla hizmet 
üretmeleridir. 

Değerli arkadaşlarım, sevgili başkanlar…

Sizler milletimizden bir emanet devraldı-
nız. Bu emanet, sadece başkanı seçildiği-
niz beldelere hizmet taşımak değil, aynı 
zamanda milletimizin her bir kuruşuna 
da tam bir hassasiyet içinde sahip çık-
maktır. Size emanet edilen her bir kuruşta 
yetimlerin, yoksulların, garip gurebanın, 
hatta şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı 
olduğunu asla unutmayınız. Yaptığınız her 
harcamanın beldenizin, belde sakinlerinin 
menfaatine dönük olmasını, her harcama-
nın isabet bulmasını hassasiyetle gözetiniz. 
Sokaklarınıza, caddelerinize hizmet taşır-
ken asla ayrım yapmayınız, asla hiçbir kim-
seyi, hiçbir zümreyi kayırmayınız. 

Belde belediye başkanlarımızın özellikle 
şatafattan, abartıdan, ayakları yerden kese-
cek, gurura, kibre sürükleyecek tavırlardan 
kaçınmasını rica ediyorum. Kapılarınız ve 

telefonlarınız her an açık olsun. Her an va-
tandaşlarımızın içinde olunuz, onlarla bir-
likte olunuz, onların meselelerini sabırla 
dinleyiniz. Tebessümü yüzünüzden eksik 
etmeyin, şefkati, merhameti, samimiyeti 
asla ötelemeyin. Evet, bizler hizmet etmeye 
geldik, hizmet üretmeye geldik, beldele-
rimizi kalkındırmak, güzelleştirmek için 
bu emaneti yüklendik. Ama bizler, aynı 
zamanda, Yunus Emre’nin dediği gibi: 
 
Dostun evi gönüllerdir, 

Gönüller yapmaya geldik. 

Gönül kırmadan, kimseyi incitmeden, kim-
seyi kendimizden ve partimizden soğutma-
dan 5 yıl boyunca hizmet mücadelesi ver-
mek için geldik. Ben, tüm belde belediye 
başkanlarımın bu hassasiyetlere harfiyen 
uyacaklarına gönülden inanıyorum. Tüm 
belediye başkanlarımın, AK Parti farkını, 
AK Parti vizyonunu asla yıpratmadan ve 
yere düşürmeden sonuna kadar taşıya-
caklarına bütün kalbimle inanıyorum. 6.5 
yıldır iktidardayız ve çok şükür alnımız ak, 
yüzümüz ak. 5 yıl boyunca belediyelerde 
yine tertemiz sayfalar açtık. Gerek hükü-
mette, gerek belediyelerde bu tavrımızı, bu 
esaslı duruşumuzu muhafaza edecek, doğ-
ruluktan, dürüstlükten, hizmet sevdasın-
dan bir nebze olsun sapmadan Türkiye’yi 
geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu buluşma vesilesiyle önemli bir husu-
su da sizlerle paylaşmak arzusundayım. 
Bakınız, bizim sloganlarımızdan birisi şu-
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dur: Demokrasi ve siyaset yerelde başlar. 
Beldelerimiz nüfus olarak küçük olsalar 
da, buralarda siyasetin nabzının gür attı-
ğını hepimiz biliyoruz. Şimdi şuraya dik-
katlerinizi çekiyorum: 29 Mart seçimleri 
muhalefet adına son derece olumsuz bir 
tabloyu ortaya çıkardı. BBP 1 ilde, MHP 2 
ilde, CHP 7 ilde ve DTP 9 ilde birinci parti 
olabildi. Buna karşın AK Parti tam 62 ilde 
birinci parti olmuştur. CHP, tam 16 ilde, 
MHP de tam 11 ilde yüzde 5 oy oranının 
altında kaldı. CHP 26 ilde, MHP de 22 ilde 
yüzde 10 barajının altında kaldı. CHP 50, 
MHP de 44 ilde yüzde 20’nin altında oy 
aldı. Buna karşılık, AK Parti hiçbir ilimiz-
de yüzde 20 oy oranının altında kalmadı. 
Yine, muhalefet partileri belli bölgelere 
sıkışıp kalırken, belli bölgelerde siyaset 
yaparken, AK Parti 7 coğrafi bölgenin 
7’sinde de birinci parti olarak seçimleri 
tamamladı. Muhalefet partileri 2’incilik ve 
3’üncülük için birbirleriyle yarışırken, biz 
yine kendimizle yarıştık ve önceki 4 seçim-
de olduğu gibi bu seçimden de birinci parti 
olarak zaferle çıktık. Ancak bu fotoğraf, bu 
manzara muhalefeti ne yazık ki hırçınlaş-
tırıyor. 

Biz her konuda yapıcı bir tutum izlerken, 
toplumsal mutabakatı en üst seviyede 
muhafaza etmenin gayreti içindeyken, 
muhalefetin ayrıştırmaya, farklılaştırmaya 
gayret sarf ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin 
hangi meselesini gündeme taşısak, han-
gi meselesini çözmek için adım atsak, 
sert, provokatif, hırçın, kuru hamasetle 
yüklü bir muhalefetle karşılaşıyoruz. Bu 
hırçınlık kimi zaman basiretlerini de bağ-
lıyor ve dedikoduyla, iftirayla, yalanlarla 

üzerimize geliyorlar. İşte en son, Suriye 
sınırımızdaki mayınların temizlenmesi 
meselesinde olanları hepiniz izlediniz. 
Biz dedik ki, Suriye sınırımızdaki mayın-
ları temizleyelim, bu alanı tarıma açalım, 
Türkiye’ye toprak kazandıralım dedik. 
Bu toprakları bereketlendirelim, yıllar 
boyunca atıl kalan bu toprakları Türkiye 
ekonomisine, Türkiye tarımına kazandı-
ralım dedik. Ama muhalefet, akıl almaz 
iddialarla, iftiralarla, yalanlarla üzerimize 
gelmeye başladı. Neymiş, bu topraklar 
yabancılara peşkeş çekiliyormuş. Neymiş, 
Suriye sınırımıza gelip yabancılar yerleşi-
yormuş. Türkiye’nin en verimli arazileri 
yabancılara devrediliyormuş, iki Kıbrıs 
büyüklüğünde tarım arazisi yabancıların 
oluyormuş. İşi öyle ileriye götürdüler ki, 
buradaki petrol rezervinin, maden yatak-
larının elden gittiğini, sınırın delindiğini, 
Türkiye’nin onurunun, haysiyetinin kay-
bolduğunu, vatana ihanet edildiğini iddia 
edecek kadar pervasızlaştılar. 

Açık söylüyorum, Türkiye’de siyaset hiç bu 
kadar ucuzlatılmamış, Türkiye’de siyaset 
üslubunu, seviyesini hiç bu kadar aşağılara 
çekmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünü işgal edecek, milli iradeyi hiçe 
sayacak kadar ileri gidiyorlar. Dikkat edin, 
çözüme yönelik tek bir cümleleri yok… 
Sadece ve sadece paranoyalarını dile geti-
riyorlar. Türkiye’yi kendi dönemlerindeki 
gibi zayıf, güçsüz, çelimsiz bir ülke zanne-
diyorlar. Yüzde 7000’lere varan faiz ödet-
tiler, memurun işçinin maaşını ödeyecek 
kaynak bulamadılar, Türkiye’nin itibarını 
yerlerde süründürdüler. Şimdi kalkmış, 
bize yurttaşlık bilgisi dersi vermeye yelte-
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niyorlar. Bugün burada bir kez daha tekrar 
ediyorum: Bizim bu tasarımızın önünde, 
arkasında, içinde dışında, hiçbir yerinde 
belirlenmiş, hedef lenmiş, tasarlanmış 
bir ülke ya da şirket yoktur. Muhalefetin 
yaptığı niyet okumak, muhalefetin yaptığı 
ortalığı bulandırıp buradan kendisine rant 
sağlamak. 

Değerli arkadaşlarım, AK Parti bu oyunu 
da bozacak. AK Parti, bu iftiralara, bu 
karalama kampanyasına karşı da dimdik 
ayakta duracak. Hepinizden rica ediyo-
rum, beldelerinize döndüğünüzde tek tek 
her bir vatandaşımıza muhalefetin bu içler 
acısı durumunu lütfen izah edin. Mayınlı 
arazilerle ilgili ortalıkta dolaşan iddia-
ların nasıl asılsız olduğunu, dayanaksız 
olduğunu, gerçekten, gerçeklikten uzak 
olduğunu tüm vatandaşlarımıza anlatın. 
Bunu sağduyuyla yapın, soğukkanlılıkla 
yapın, diyalogla, hoşgörüyle yapın… Biz 
muhalefetin bu oyununa gelmeyeceğiz, 
bu tahriklere asla prim vermeyeceğiz, 
muhalefetin Türkiye’yi germe planına 
asla ortak da olmayacağız, taraf da olma-
yacağız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz 
millet… Biz, milletimizin menfaatine olan 
neyse bugüne kadar onu yaptık, bundan 
sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. 
Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha 29 Mart seçimlerinde 
gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kut-
luyorum. Ülkemiz sizden hizmet bekliyor, 
beldelerimiz, oralarda yaşayan tüm vatan-
daşlarımız sizlerden hizmet bekliyor. 5 yıl 
boyunca bu beklentileri azami seviyede 
karşılayacağınıza, her bir beldemizi çağ-
daş bir çehreye, yaşanabilir bir atmosfere 

kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. 
Tüm beldelerimize selamlarımı iletin, ora-
lardaki kardeşlerime sevgi ve saygılarımı 
götürün. Hepinize teşekkür ediyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer misafirler, değerli yol arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
saygıyla selamlıyor, Dünya Çevre Günü vesi-
lesiyle düzenlediğiniz bu anlamlı etkinlikler-
den dolayı şahsım ve ülkem adına teşekkür 
ediyorum. 

Son derece anlamlı, güncel ve geleceğimizi 
çok yakından ilgilendiren bir meseleyi Tür-
kiye gündemine taşıyorsunuz. Bu girişimi-
nizden dolayı büyük heyecan duyduğumu, 

ayrıca, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan 
olarak haklı gururunuzu paylaştığımı ifade 
etmek istiyorum. Zira bu dünya hepimizin 
ortak serveti, bu dünya tüm canlıların ortak 
mekanı… Hepimiz rızkımızı, yaşam kay-
nağımızı tabiattan alıyoruz. Binlerce, belki 
milyonlarca yıldır üzerinde insan yaşayan bu 
toprakları biz, bizden öncekilerden emanet 
aldık… Şimdi, bu emaneti bozmadan, tahrip 
etmeden gelecek nesillere aktarmak gibi bir 
mesuliyet taşıyoruz. 

AK Parti Kadın Kolları Dünya 
Çevre Günü Festivali 

Kayseri | 7 Haziran 2009
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Şuraya da dikkatinizi çekiyorum: Çevrenin 
korunması kimileri için çok yeni, çok modern 
bir kavram olabilir. Kimi kültürlerde tabiatın 
kirlenmesine ilişkin meseleler, bu konuda 
tehditlerin artmasıyla birlikte gündeme 
gelmiş olabilir. Ancak biz, tabiatı varlığının 
parçası olarak gören, tabiata kendisine veril-
miş emanet nazarıyla bakan bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Emanet ise bizim kültürümüz-
de kutsaldır ve alındığı gibi teslim edilmesi 
gerekir. Tabiata zarar vermenin kınandığı, 
kişisel ve çevresel temizliğin övüldüğü, isra-
fın şiddetle dışlandığı, ağaç dikmenin her hal 
ve şart altında tavsiye edildiği bir kültürden 
geliyoruz. Aynı şekilde, hem mimarimiz, hem 
de ekonomik faaliyetlerimiz tarih boyunca 
tabiatla uyum içinde gelişti. Çevre konusunda 
tüm bu hassasiyetleri bir kez daha hatırlama-
mız, hatırlamakla kalmayıp, unuttuğumuz 
bu vasıflarımızı yeniden hayata geçirmemiz 
artık kaçınılmaz bir hal aldı. 

Bugün artık tüm dünya çevre ve iklim nok-
tasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. 
O yüzden, hiç kimsenin bu sorumluluktan 
kaçmak gibi bir ayrıcalığı, lüksü yoktur. Her-
kesin, çevre sorunları konusunda elini taşın 
altına koyması, sorumluluk üstlenmesi, proje 
üretmesi, ödevlerini yerine getirmesi gerekir. 
Ben, AK Parti Kadın Kolları’nı bir kez daha 
tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Zira, Türki-
ye için, dünya için son derece anlamlı ve acil 
bir konuyu gündeme taşıyor, bu hassas konu-
ya, kadın hassasiyetini, anne yüreğini ortaya 
koyarak dikkatleri çekiyorsunuz. 

Bugün burada, Türkiye’nin ilk özel Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisi’nin Açılışı ve Lisans 
Verme Töreni’ni gerçekleştiriyoruz. AK Parti 

kadın kollarının tüm Türkiye’de uygulayacağı 
‘1 milyon kadın, 1 milyon fidan’ kampanyası-
nı yine bugün buradan, Kayseri’den başlatı-
yoruz. Bunların yanında, festival vesilesiyle 
kurulan standlarda özellikle çevre bilinci ve 
eğitimi hususunda önemli faaliyetler yapıla-
cak. Panayır ve şenlik havası içerisinde geç-
mesini istediğimiz Dünya Çevre Günü etkin-
likleri, inanıyorum ki, tüm ülkemizde güçlü 
bir çevre duyarlılığı ve bilinci oluşturmamıza 
katkı sağlayacak. Gayretlerinizin asla boşa 
çıkmayacağına, çığlıklarınızın mutlaka yankı 
bulacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Dünya, sanayi devriminden itibaren tekno-
loji alanındaki keşiflerle beraber ekonomik 
anlamda hızlı bir ilerleme kaydetti. Buna 
bağlı olarak üretim şeklimizde, tüketim 
alışkanlıklarımızda, yaşama biçimlerimizde 
ciddi dönüşümler, ciddi kırılmalar yaşandı. 
Sanayileşmedeki bu ani gelişme, beklen-
medik olumsuzlukları beraberinde getirdi, 
özellikle çevre konusunda önemli sorunlara 
sebep oldu. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlar-
la ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve 
ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve 
çöpler dünyamızı çok hızlı bir şekilde kirleti-
yor. Düşüncesizce, sorumsuzca atılan plastik 
bir şişenin 400 yıl, yani tam 4 asır boyunca 
çürümeden tabiatta kalabildiğini düşünün-
ce, tehlikenin boyutlarını anlamak sanırım 
biraz daha kolaylaşıyor. Hava, su ve toprak, 
bunun yanında bir çok canlı nesli bu hızlı 
kirlenmeden payına düşeni alıyor. Bakınız, 
Kızılderililere ait bir söz vardır: “Son ağaç 
kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde ve son 
balık öldüğünde, o zaman paranın yenmedi-
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ğini anlayacaksınız,” der. Bu söze yürekten 
katılıyorum. 

Bugün, kontrolsüz, bilinçsiz, vahşi tüketimin 
kaynaklarımızı, geleceğimizi tüketmekte 
olduğunu, bizden sonraki nesillerin gelece-
ğini ellerinden almakta olduğunu görmek 
durumundayız. Elbette çevreyi koruyarak 
sanayileşmek mümkün. Elbette çevre duyar-
lılığıyla birlikte yatırım yapmak mümkün. El-
bette ekonomik kalkınmayı, tabiatı muhafaza 
ederek sağlamak mümkün. Bakınız, Türkiye 
2003-2008 döneminde ortalama yüzde 5.9 
gibi yüksek bir oranda büyüme kaydetti. 230 
milyar dolardan aldığımız milli gelirimizi 
742 milyar dolara yükselttik. Toplam yatırım-
lar 59 milyar dolardan tam 193 milyar dolara 
yükseldi. Ancak, “her ne bahasına olursa 
olsun yatırım” anlayışında asla olmadık. Bu 
kadar yüksek yatırım seviyelerine ulaşırken, 
çevrenin, tabiatın muhafaza edilmesi nokta-
sında da azami hassasiyet içinde olduk. 

Bizden öncekilerden miras aldığımız ülke-
mizi, bizden sonrakilere çok daha gelişmiş, 
kalkınmış, aynı zamanda da yaşanabilir bir 
ülke olarak devretmenin kaygısını taşıdık, 
taşıyoruz. Bu nedenle, çevre yatırımlarına, 
çevre ile ilgili programlara özel bir önem atfet-
tik. Türkiye’de ilk defa çevreye karşı işlenen 
suçları yeni Türk Ceza Kanunu’nun kapsamı-
na aldık. Bu adım, birçok alanda olduğu gibi 
önemli bir dönüm noktasıdır, bizim dönemi-
mizdeki yeni başlangıçlardan biridir. 

İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde 
atılan en önemli adımlardan biri olan Kyo-
to Protokolü’ne taraf olduk. 5 Şubat 2009 
Tarihinde TBMM Genel Kurul’unda Kyoto 

Protokolü’ne İlişkin Kanun’u kabul ettik. 
Kyoto Protokolü’ne taraf olmakla, küresel 
ölçekte çevre sorunlarının çözümünde de 
daha etkin rol almaya başladık. Uzun vadede, 
sadece çevreyi muhafaza etmekle kalmaya-
cak, başta enerji güvenliği olmak üzere ülke 
ekonomisine de katkılar sağlayacağız. Kyoto 
Protokolü’nü imzalayarak, Türkiye’nin bu 
noktada uluslararası itibarını yükselttik, Av-
rupa Birliği katılım sürecimize de bu sayede 
ivme kazandırmış olduk. 2003 yılında sadece 
15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayı-
sını 2008 yılında 39’a, hizmet verilen nüfusu 
ise 31 milyona çıkardık. 2002 yılında beledi-
yeler nüfusunun sadece yüzde 34’ü atık su 
arıtma tesislerine bağlı iken, 2008 yılı itibariy-
le bu oranı yüzde 65’e ulaştırdık. 

Şu hususa dikkat çekmek istiyorum: Artık 
planlarımızı küçük, dar kapsamlı, kısa vadeli 
olarak değil, geniş ve uzun vadeli hazırlıyo-
ruz. 2008’de Türkiye’deki her akarsu havzası 
için koruma eylem planları hazırlamaya 
başladık. Şu ana kadar yüzde 70’i tamamla-
nan bu eylem planlarını 2009’da bitirecek, 
havzalardaki çevre sorunlarını bilimsel ve 
ekonomik yollarla köklü biçimde çözeceğiz. 
Yine iktidarımız döneminde Ulusal Hava Ka-
litesi İzleme Ağı oluşturduk. 2003’te 16 olan 
istasyon sayımızı 2008’de 116’ya çıkardık, 81 
ilimizin hava kalitesini, internet üzerinden, 
hatta cep telefonlarından 24 saat izlemek 
artık mümkün. Denizlerimizde su kalitesini 
198 istasyonda sistemli olarak izliyoruz, 2003 
yılında 139 olan mavi bayraklı plaj ve marina 
sayısı 300’e yükseldi. Türkiye mavi bayraklı 
plaj sayısı bakımından dünya dördüncüsü 
oldu. 2008 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Seferberliği ilan ettik. 2008-2012 
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yılları arasında 2 milyon 300 bin hektar alan-
da, yani Trakya’nın yüz ölçümüne denk bir 
alanda ağaçlandırma gerçekleştireceğiz. Nite-
kim 2008 yılında hedefimiz olan 420 bin hek-
tarı aştık, 463 bin hektar alanı ağaçlandırarak 
cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Şimdi 
de kadın kollarımız aracılığıyla 1 milyon 
fidan daha dikiyoruz. Tabi bunlar doğrudan 
çevreyle ilgili olan yatırımlarımız. Biz, ulaş-
tırmada, enerjide, sanayide yaptığımız yatı-
rımları da bu çerçevede değerlendiriyoruz. 
Karadeniz sahil yolu, Bolu Dağı Tüneli, duble 
yollar, MARMARAY gibi projelerle ciddi ener-
ji ve kaynak tasarrufu sağladık, sağlayacağız. 

Şurası da son derece önemli… Bakınız, 9 
Mayıs’ta Çatalca’da özel sektörümüzün 
yaptırdığı bir rüzgar santralini hizmete aç-
tım. Yıllık 220 milyon kilovat saat elektrik 
enerjisi üretecek olan bu santral, ortalama 
122 bin hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını 
karşılayabilecek. Ondan 2 hafta önce yine 
İstanbul’da, Odayeri Çöp Gazından Elektrik 
Üretim Tesisi’ni yine bizzat ben hizmete 
açtım. Bu yatırımlar, Türkiye’de yaşanan 
zihniyet devrimini açık bir şekilde ortaya 
koyuyor. Yıllarca boşa akan akarsularımız 
artık enerjiye dönüşüyor. Yıllarca kendi 
halinde esip duran rüzgar artık enerjiye 
dönüşüyor. Avrupa’nın yıl boyunca sınırlı 
sürede alabildiği, Türkiye’nin ise neredeyse 
365 gün sahip olduğu güneş artık değerlen-
diriliyor. Türkiye bununla da kalmıyor, çöp 
gazını dahi elektrik enerjisi haline getiriyor 
ve konutların, sanayinin kullanımına sunu-
yor. Enerji üreteceğiz diyerek, çevreyi, insan 
sağlığını, Türkiye’nin ve nesillerin geleceğini 
ihmal etmiyor, ihmaline de izin vermiyoruz. 
Akarsularımızdan, rüzgardan, güneşten 

ve çöp gazından enerji üretimi için yapılan 
yatırımları bu nedenle daha fazla teşvik edi-
yoruz. 

Değerli yol arkadaşlarım, değerli misafirler…

Çevre konusu en hayati meselelerimizden 
birisidir. Biz bu konuyu bugüne kadar büyük 
ciddiyetle takip ettik, bundan sonra da aynı 
hassasiyeti göstereceğiz. Belediyelerimizle, 
sivil toplum örgütlerimizle, milletimizle 
birlikte yarınlarımıza sahip çıkacağız. Kadın 
Kollarımızın, hanım kardeşlerimizin bu me-
seleye sahip çıkmasından dolayı ayrıca büyük 
memnuniyet duyduğumu da ifade etmek 
istiyorum. Çevre ile ilgili meselelere, hanım 
kardeşlerimizin elinin mutlaka değmesi gere-
kiyordu. Kadın hassasiyeti, kadın inceliği ve 
annelik duygusu, sadece çevre meselelerinde 
değil, dünyayı tehdit eden hemen her mese-
lede çözümün de adresidir. Hanım kardeşle-
rimiz daha fazla inisiyatif aldıkça, dünyanın 
çok daha yaşanabilir bir yere dönüşeceğin-
den en küçük bir şüphe duymuyorum. Aynı 
durum siyaset için de geçerli… Hanım kardeş-
lerimizi daha yoğun olarak, daha aktif olarak 
siyaset saflarında görmek istiyoruz, bunu 
sağlamak için de hiçbir siyasi partide olma-
dığı şekilde kapılarımızı açık tutuyoruz. İşte 
bugün burada, Kayseri’de şahit olduğumuz 
şu manzara, hanım kardeşlerimizi siyasete 
teşvik etmekte ne kadar isabet kaydettiğimi-
zin somut bir göstergesidir. Bir kez daha tüm 
hanım kardeşlerimizi, partimizin kadın kol-
larını tebrik ediyorum. Emeği geçen, geçecek 
olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Düzenlemiş olduğunuz çevre festivaline başa-
rılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhab-
betle selamlıyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Kadın ve Gençlik Kollarımızın düzenlediği 
Yerel Yönetimler Konferansı’na başarılar 
diliyorum. Bu anlamlı konferansı gerçek-
leştiren başta Kadın ve Gençlik Kolları 
olmak üzere partimin tüm birimlerine, 
tüm çalışma arkadaşlarıma en kalbi teşek-
kürlerimi ifade ediyor, katkı sağlayan tüm 

hocalarımıza da şükranlarımı iletiyorum. 
Biliyorsunuz, bugün yaklaşık 15 milyon 
öğrencimiz 2008-2009 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nı tamamlayarak karnelerini alıyorlar. 
Öğrencilerimiz, tatili ziyadesiyle hak etti-
ler. Karnelerini alan öğrencilerimizi kutlu-
yor, mutlu, huzurlu bir tatille birlikte başa-
rılarının devamını diliyorum. Yine, Pazar 
günü de yaklaşık 1.5 milyon genç karde-
şimiz Öğrenci Seçme Sınavı’na giriyor. 

AK Parti Yerel Yönetimler 
Konferansı

Ankara | 12 Haziran 2009
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ÖSS’ye katılacak tüm genç kardeşlerimize 
de sınavda başarılar temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

29 Mart seçimlerinde halkımızın tevec-
cühlerine mazhar olan, halkımızın yük-
lediği emaneti omuzlayan tüm belediye 
meclis üyelerimizi, il genel meclisi üye-
lerimizi, özellikle de, siz kadın ve genç 
meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum. 
Sizlerin sayesinde şehirlerimize, ilçe ve 
beldelerimize hanım eli değecek, genç 
eli değecek. Sizlerin sayesinde, şefkat ve 
merhamet belediyelerimizi kuşatacak. 
Sizlerin sayesinde şehirlerimiz zarafet-
le, estetikle büyüyecek. Ve yine sizlerin 
sayesinde şehirlerimiz gençlik aşısına, 
dinamik bir ruha kavuşacak. Şahsen, 
yerel yönetimlerde gerçekleştirdiğimiz 
bu zihniyet devriminin öncüleri olarak 
sizlerle gurur duyuyoruz. AK Parti, siya-
sete kazandırdığı bu yeni yüzlerle, siyaset 
sahnesine taşıdığı hanım kardeşlerimiz ve 
genç kardeşlerimizle gurur duyuyor. Allah 
utandırmasın diyor, uzun ve zorlu yolcu-
luğunuzda hepinize başarılar diliyorum. 

Bugün bu salonda bulunan işte bu anlamlı 
topluluk, AK Parti’nin ne kadar farklı ol-
duğunu, diğerlerine göre ne kadar ayrı bir 
yerde durduğunu açık ve net olarak ortaya 
koyuyor. Siyasete kadın eli değecek de-
dik… Siyaset gençleşecek, bu ülkenin zeki, 
dinamik, yüksek bir seciyeye sahip gençle-
ri ülkenin kaderini belirlemede söz sahibi 
olacak dedik. Bugün tüm Türkiye’ye, tüm 
dünyaya gösteriyoruz ki: Verdiğimiz söz-

ler havada kalmamıştır, verdiğimiz sözler 
kuru hamaset olarak uçup gitmemiştir, 
verdiğimiz sözler, popülizme feda edilme-
miştir. 

Dikkat ediniz… Kadın erkek eşitliğini 
dillerinden düşürmeyenler, kadın hak-
larını her fırsatta dillerine dolayanlar, 
aile içi şiddetten, eşit işe eşit ücret mese-
lesine kadar kadınlara ilişkin sorunları 
konuşmalarının süsü haline getirenler, iş 
eyleme geldiğinde ortadan kayboldular… 
Asena’yı, Nilüfer Hatun’u, Nene Hatun’u, 
Fatma Bacıları, Zübeyde Hanımları, bu 
isimlerle birlikte özlü sözleri ardı ardına 
sıralayanlar, milletvekili listelerini, bele-
diye başkanlığı, meclis üyeliği listelerini 
hanım kardeşlerimize kapattılar. Gençler-
le ilgili en hamasi, en ateşli konuşmaları 
yapanlar, iş koltuklarını arkadan gelenle-
re, gençlere devretmeye gelince, gençleri 
aktif siyaset için yüreklendirmeye gelince 
yan çizmeye başladılar. Hamdolsun, özü-
müz de bir oldu, sözümüz de bir oldu. Ya-
pamayacağımız sözler vermedik, ama bir 
söz verince de o sözleri tuttuk. 

Bakınız, AK Parti olarak, 29 Mart yerel 
seçimlerine kadın katılımını artırmak için 
yaklaşık bir yıl öncesinden çalışmalara 
başladık. Siyaset Akademisi çalışmaların-
da üç dönemde 3 bin hanım kardeşimiz 
sertifika aldı. 29 Mart yerel seçimlerinde 
2 bin 215’i belediye meclisi ve 227’si de il 
genel meclisi üyeliği olmak üzere toplam 
2 bin 492 hanım kardeşimiz AK Parti’ye 
müracaat etti. Bu hanım kardeşlerimiz-
den 1. 774’ünü listelerimizde aday olarak 
gösterdik. Yani, müracaat eden bayanların 
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yüzde 70’i aday oldu, listelerimizde yer 
aldı. Seçimlerde, 3 bayan arkadaşımız be-
lediye başkanı olarak milletimizden yetki 
aldılar. 666’sı belediye meclis üyesi ve 55 
tanesi de il genel meclisi üyesi olmak üze-
re, yerel yönetimlerde toplam 724 hanım 
kardeşimiz milletimizden emanet aldı. 
2004 seçimleri sonunda, partimizin 30 
kadın il genel meclisi üyesi bulunurken, 
bu rakam 2009 seçimlerinde 56’ya çıktı, 
yani yüzde 87’lik bir artış sağlandı. Aynı 
şekilde 2004’te 375 kadın belediye meclis 
üyemiz varken, 2009 yılında bu rakam 
667’ye çıkarak yine yüzde 80’lik bir artış 
yakalanmış oldu. 

Geliyorum gençlere… Nüfusumuzun ya-
rısı 28 yaşın altında. 15-29 yaş arasındaki 
nüfusumuz ise 20 milyona civarında. Son 
yerel seçimlere gençlerimizin yüksek 
oranlarda katılımını temin ettik. 605 be-
lediye meclis üyesi, 36 da il genel meclisi 
üyesi olmak üzere toplam 641 gencimiz 
yerel yönetim kadrolarımızda yer aldı. Bir-
kaç ay öncesinde Gençlik Kolları Başkanı 
olan kardeşimiz bugün Antalya’nın en 
büyük ilçesinin (Kepez) Belediye Başkanı 
seçildi. Yine, en genç il genel meclisi üyesi 
arkadaşımız seçildiğinde 25 yaşından sa-
dece 6 gün almıştı. AK Parti, sadece hanım 
adaylar noktasında değil, genç siyasetçiler 
noktasında da farklı olduğunu bu seçimde 
bir kez daha ortaya koydu. Bu tablonun 
oluşmasında emeği geçen herkesi bir kez 
daha canı gönülden tebrik ediyorum. 
Görev alan tüm arkadaşlarımı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum… 

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendi-
ler, sevgili gençler… 

Sizler, aziz milletimizden bir emanet dev-
raldınız. Halkımız, yaşadıkları şehirlerin, 
ilçelerin, beldelerin hizmetlerini en iyi 
şekilde karşılamanız için sizlere iradesini 
teslim etti. Şunu asla unutmayınız… Bu-
lunduğunuz bu makamlar gelip geçicidir… 
Vakti zamanı geldiğinde bu emanetler yine 
milletimize teslim edilecektir. Vereceğiniz 
kararlarda bu hususu nazar-ı dikkatiniz-
den bir an bile olsun uzak tutmamanız ha-
yati derecede önemlidir. Sizler, sadece size 
oy verenleri, belli çevreleri, belli zümreleri, 
yaşadığınız şehrin seçkinlerini, ya da belli 
kişileri değil; tüm hemşerilerinizi temsil 
ediyorsunuz. Meclis toplantılarında karar 
alırken, öncelikle vicdanınıza karşı, ardın-
dan da emanetini taşıdığınız hemşerileri-
nize karşı kendinizi her an muhasebeye 
tabi tutunuz. Bizim için milletin menfaat-
leri her şeyin, ama her şeyin üzerindedir. 

AK Parti, 6.5 yıllık iktidarı döneminde, 5 
yıllık yerel yönetim sürecinde, millet men-
faatine ters düşecek hiçbir icraatın uygula-
yıcısı olmamıştır, bundan sonra da asla ol-
mayacaktır. Özellikle, bizlerin tasarrufuna 
emanet edilen kaynakların kılı kırk yaran 
bir hassasiyet içinde kullanılması, her bir 
kuruşun amacı ve hedefi doğrultusunda 
harcanması bizim, yani AK Parti’nin azami 
derecede duyarlı olduğu bir konudur. Biz, 
bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin tasar-
ruflarına, Türkiye’nin birikimine musallat 
olan siyasi ve idari çürümüşlüğü ortadan 
kaldırmak üzere yetki aldık. 3 konuyla 
kıyasıya mücadele edeceğiz dedik: Yoksul-
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luk, yolsuzluk ve yasaklar… 6.5 yıl boyun-
ca bu mücadelemizden taviz vermedik, 
bu noktada milletimize mahcup olmadık, 
bundan sonra da olmayacağız. Belediyele-
rimizde, kamu kurumlarında, yanlış yolla-
ra tevessül edenlerle mücadeleyi en önce 
biz başlattık. Yanlış işlere niyetlenenleri 
partimizden uzaklaştırdık, hukuka teslim 
ettik, kimi zaman yolsuzluk operasyonları-
nı bizzat biz başlattık. 

Bizi, en hassas olduğumuz alanlarda sına-
maya yeltenenler var… Bizi, milletin her 
bir kuruşuna karşı gösterdiğimiz duyar-
lılık noktasında test etmeye kalkışanlar 
var. AK Parti’yi, asılsız iddia ve ithamla-
rıyla güya millet nezdinde yıpratacakları 
vehmine kapılanlar var. Onlara buradan 
bir kez daha sesleniyorum: Bu partinin 
adı da AK’tır, alnı da AK’tır. Elinde dosya 
olan, iddiası olan, ithamı olan, bunu gider 
bu ülkenin savcılarına teslim eder. Eğer 
somut deliller varsa, herkesten önce biz 
bunun önlemini alır, bu şahısları yanımız-
dan, yöremizden uzaklaştırırız. Ama sırf 
hükümeti yıpratmak, sırf gündemi meşgul 
etmek, milletin zihnini bulandırmak için 
elinde dosya sallayanlar, hukuk karşısında 
da, millet nazarında da itibar kaybederler, 
nitekim kaybediyorlar. 

AK Parti’nin hizmet kalitesine erişemeyen-
ler, AK Parti’nin hizmet hızına yetişeme-
yenler, kendilerine daha büyük hedefler 
belirlemek yerine, bizim paçamızdan tuta-
rak aşağıya çekmenin gayreti içine girdiler. 
Bizi hizmetten alıkoymanın, bizi yavaşlat-
manın, bizi milletin sorunlarından, ülke-
nin sorunlarından uzaklaştırmanın çabası 

içindeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
oyalayarak, gereksiz tartışmalarla günde-
mi meşgul ederek, her gün yeni bir asılsız 
iddiayı ortaya atarak bizi yavaşlatabilecek-
lerini, bizi oyalayabileceklerini zannedi-
yorlar… Hayır… AK Parti, bu gerilim siya-
setinin, bu dosya siyasetinin, bu oyalama 
siyasetinin içinde asla olmayacak. 

6.5 yılda Türkiye’yi büyüttük, soframızda-
ki ekmeği büyüttük, Türkiye ekonomisini 
yaklaşık üç kat büyüttük. Çok daha büyük 
hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 gibi tarihi 
bir seviyeye indirdik, enflasyonla mücade-
lemize şaşmadan devam edeceğiz. Milletin 
gelirine, milletin emeğine ve ekmeğine mu-
sallat olan yüksek faizle başlattığımız mü-
cadeleyi belli bir noktaya getirdik, yüzde 
60’lardan aldığımız faizleri yüzde 11’lere 
kadar çektik, daha da aşağı çekmek için 
çalışacağız. Üretimi artırdık, ihracatı artır-
dık, yatırımı artırdık, Türkiye’yi çarkları 
dönen, üreten, istihdam üreten bir ülke ko-
numuna yükselttik, rehavete kapılmadan 
daha ileri hedeflere koşacağız. Türkiye’nin 
itibarını yükselttik, Türkiye’nin yurt için-
de, yurtdışında saygınlığını artırdık, her 
türlü uluslararası platformda söz söyleyen, 
görüş bildiren, ağırlığını ortaya koyan bir 
ülke inşa ettik… Türkiye’nin itibarını ço-
ğaltmaya aynı azimle devam edeceğiz. 

AK Parti kurulduğu günden itibaren bu 
milletin, bu ülkenin umudu oldu, arzula-
rının, taleplerinin, hayallerinin karşılığı 
oldu. Bu millete hayal kırıklığı yaşatma-
dık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 
Öfke onlara, sağduyu bize… Gerilim üret-
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mek onlara, eser üretmek bize… Ayrımcı-
lık onlara, kuşatıcı ve kucaklayıcı olmak 
bize… Engellemek onlara, yol bulmak, yol 
açmak, çözüm üretmek bize… Burada bu-
lunan ve bulunmayan her bir kardeşimin, 
tüm kararlarında, tüm icraatlarında bu 
hassasiyet içinde davranmasını özellikle 
rica ediyorum. Muhalefet, 29 Mart seçim-
lerinin ardından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde sergilediği hırçın ve uzlaşmaz 
tutumu belediye ve il genel meclislerimiz-
de de sergileme yoluna gidebilir. Mesainizi 
gerilime, çekişmelere, tartışmalara yo-
ğunlaştırırsanız, çözümsüzlük siyasetinin 
parçası olursunuz. Ağırbaşlılıkla, sağdu-
yuyla, sabırla hareket etmenizi, samimiye-
tinizden, bir nebze bile taviz vermemenizi, 
halkın içinde tebessümü, tevazuyu eksik 
etmemenizi önemle tavsiye ediyorum. 

Bakınız, şurası da son derece önemli: AK 
Parti, 6.5 yıl içinde girdiği 4 seçimin 4’ün-
den de birinci parti olarak çıktı. Bu sonu-
cun ötesinde, AK Parti Türkiye siyasetine 
ilişkin çok önemli bir açılımı da gerçek-
leştirdi. Biz belli bölgelerin partisi olarak 
kalmadık, belli bölgelere, belli şehirlere 
sıkışıp kalmadık… 29 Mart seçimlerinde 
bir kez daha 7 coğrafi bölgenin 7’sinde de 
birinci parti olduk. En son biliyorsunuz 7 
Haziran’da 30 mahalli birimde seçimler 
yenilendi. AK Parti’nin kan kaybettiğini, 
AK Parti’nin oy kaybettiğini, AK Parti’ye 
yönelik haksız itham ve iddiaların mil-
letten itibar gördüğünü zennedenler 7 
Haziran’da bir kez daha yanıldılar. Yüzde 
43 oy oranıyla en yakın rakiplerimizin 
toplamından 11 puan daha fazla oy almak-
la kalmadık, dikkat ediniz, her mahalli 

birimde birinci ya da ikinci parti olarak 
siyaset sahnesinin ana aktörü olduğumu-
zu da bir kez daha ispat ettik. Türkiye’yi, 
Türkiye’nin meselelerini, 71.5 milyon 
vatandaşımızı kucaklayan bir siyasi ha-
reket olarak, var olduğumuz her yerde, 
sesimizin ulaştığı, sesimizin yankı bul-
duğu her mekanda kardeşliği, dostluğu, 
dayanışmayı yüceltmeye devam edeceğiz. 
Bizler, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak 
gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Türkiye’nin 
tamamına hitap eden bir parti olarak, 
Türkiye’nin tamamına kulak vermek gibi 
bir mesuliyeti yükleniyoruz. Bu mesuliye-
tin de hakkını vermek, bize oy versin ya da 
vermesin her bir vatandaşımıza vakarla 
yaklaşmak zorundayız. 

Değerli kardeşlerim…

Vazife yüklendiğiniz belediyelerin başarılı 
olması, milletin dertlerine çare üretebil-
mesi için azim ve gayretle çalışacağınıza 
bütün kalbimle inanıyorum. İhtisas ko-
misyonlarında, belediye yönetimlerinde 
mutlaka vazife alın. Aile, gençlik, çocuklar, 
yaşlılar ve özürlüler için projeler üretin. 
Hanım kardeşlerim, hanımların ihtiyaç-
ları noktasında hassas olmalılar. Genç 
kardeşlerimin de hem gençlerin ihtiyaç-
ları, hem de şehirlerimizin gençleşmesi 
noktasında vazife üstlenmelerini özellikle 
istiyorum. Umutsuzluk, yılgınlık, yor-
gunluk gündeminizde asla kendisine yer 
bulmasın. Tarihte nice büyük şahsiyetler 
tanıyoruz, genç yaşında ve tek başına tari-
hin akışını değiştirdiler… Sizler, “Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaşta”, hatta ondan 
daha ileri yaşlardasınız… Vazife aldığınız 
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şehirleri değiştirmek, bu şehirleri çağdaş 
bir çehreye kavuşturmak, bu şehirleri este-
tikle ve dinamizmle buluşturmak sizlerin 
ellerinde. Kendinize inandığınız müddet-
çe aşamayacağınız engelin olmadığına 
inanıyorum. 

Bakınız, şehircilik anlamında çok köklü 
bir mirasa, engin bir tecrübeye sahibiz. 
Tarih boyunca nice şehirler inşa ettik, şe-
hircilik anlamında dünya mirasına nice 
katkılar sağladık… Dikkat ediniz, bizler, 
Mimar Sinan gibi, Mimar Hayrettin gibi, 
Sedefkar Mehmet Ağa gibi dünyaya mal ol-
muş, dünya durdukça ayakta kalacak eser-
ler imar etmiş şahsiyetlerin torunlarıyız. 
Onlar, ortaya koydukları eserlerin, insanla, 
tabiatla, hayvan ya da bitki olsun tüm can-
lılarla uyum içinde olmalarını gözeten bir 
medeniyetin de mimarları oldular. Bizim 
medeniyetimiz köprüler medeniyetidir. 
Bizim medeniyetimiz su medeniyetidir. 
Sokağa çıkan insanların huzur ve emniyet 
içinde kalması, gözleri ve ruhları yorul-
madan evlerine dönmeleri bizim kültürü-
müzün yapı taşlarındandır. Şadırvan gibi 
dünyada eşi olmayan bir mimari unsuru 
biz tarihin tozlu raflarına terk edemeyiz. 
Kuş evleri gibi son derece insani yapıları 
tarih kitaplarına hapsedemeyiz. 

Elbette çağ değişiyor, elbette nüfus artı-
yor, teknoloji ilerliyor, şehirler büyüyor… 
Elbette konut ihtiyacına cevap vermek, 
ulaşım sorunlarını çözmek, şehrin temizli-
ğine, şehrin atıklarına, su sorununa çözüm 
üretmek zorundayız. Ama biz, insanımızı 
çarpık kentleşmeye, çirkin yapılaşmaya, 
huzur ve emniyet vermeyen sokaklara, 

caddelere mahkum edemeyiz. Mimar Si-
nan karşısında yüzümüzü eğmek, onun 
karşısında mahcup olmak istemeyiz. Aynı 
şekilde, 50 yıl, 100 yıl sonraki nesiller tara-
fından hayırla yâd edilmek gibi son derece 
ulvi bir hedefi de gözetmek durumunda-
yız. Yine bununla bağlantılı bir başka hu-
susu da dikkatlerinize sunmak isterim: 

Bakınız, Türk kadınları 1930 yılında be-
lediye meclislerine, 1933 yılında muhtar-
lığa, 1934 yılında milletvekilliğine seçme 
ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. Dikkat 
ediniz, Batı toplumlarından, Batılı ülke-
lerden çok çok önce ülkemizde, Gazi Mus-
tafa Kemal’in öncülüğünde kadınlarımız 
bu haklara kavuşmuşlardır. 1930 yılında 
Cumhuriyetimizin ve onun kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal’in sağladığı bu hakları, 
en geniş katılımla bugünkü demokratik 
siyasete taşıyan da yine AK Parti olmuş, 
işte bu kadro olmuştur. Hanım kardeşle-
rimin, genç kardeşlerimin, bu haklarına 
sahip çıkmaları, haklarını geliştirmeleri, 
daha ileri seviyelere taşımaları büyük 
ehemmiyet arz ediyor. Evet, demokrasi 
yerelde başlar, ama aynı zamanda yerelde 
gelişir, yerelde güçlenir. Her bir arkadaşım 
bu noktada bir mesuliyet taşıyor… Sadece 
belediye başkanları değil, belediye meclis 
üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz bu 
noktada sorumluluk taşıyor. AK Parti’nin 
şehirlerimizdeki yerel temsilcileri, öncüle-
ri olarak bu mesuliyeti hakkıyla taşıyacağı-
nıza, bizim medeniyet tasavvurumuzu her 
kararınıza yansıtacağınıza, demokrasiye 
her boyutuyla sahip çıkacağınıza eminim. 
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Sevgili gençler, değerli hanımefendiler, 
değerli yol arkadaşlarım… 

Sizler bu ülkenin umudu, sizler bu ülkenin 
aydınlık çehrelerisiniz. Sizler siyasete yeni 
bir soluk getirdiniz, sizler siyasete anne 
şefkatini, kadın duyarlılığını, gençlik ru-
hunu taşıdınız. Yüreğinizdeki sevda, göz-
lerinizdeki ışık bize de, ülkemize de umut 
veriyor, güç veriyor. Bu sevda hiçbir zaman 
eksilmesin, bu ışık hiçbir zaman solmasın. 
Sizlerden beklentilerimiz büyük… Bu mil-
letin, özellikle nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların, nüfusun yarısını oluşturan 
gençlerin sizlerden beklentisi büyük… 
Sizlerin bu beklentileri karşılayacağı nok-
tasında en küçük bir şüphem dahi yok. 
Sizlere, asil ve aziz vazifelerinizde kolaylık-
lar diliyorum. Evlerinize döndüğünüzde, 
oralardaki tüm hanım kardeşlerimize, tüm 
genç kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımı-
za selamlarımızı iletin. Ankara’da, milletin 
gücünü arkasına almış, milletin hayır dua-
larını arkasına almış, millet için, ülke için, 
samimiyetle, gayretle, azimle ve kararlılık-
la çalışan bir AK Parti olduğunu oralardaki 
kardeşlerimize anlatın. Coşkumuzun, he-
yecanımızın, Türkiye sevdamızın her gün 
daha da büyüdüğünü, Türkiye’yi aydınlık 
yarınlara taşımak için coşkumuzun her 
gün daha da kabardığını oradaki dostları-
mıza aktarın. Allah yolunuzu ve bahtınızı 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, muhab-
betle selamlıyorum. Sağolun, varolun.
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyor, AK Parti 
Siyaset Akademisi’nin bu programı vesi-
lesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade ederek söz-
lerime başlamak istiyorum. 

AK Parti Siyaset Akademisi’nin, siyasete 
yön veren, siyasete yol açan, bilgiyi ve tec-
rübeyi siyasete yansıtan bir kurum haline 

dönüşmüş olmasından dolayı şahsım ve 
Partim adına büyük gurur duyduğumu da 
belirtmek isterim. Dikkat ediniz, başka siya-
si partilerin de değişik adlar altında benzeri 
eğitim faaliyetleri var; ancak, hiçbiri, bizim 
Siyaset Akademimiz kadar geniş kapsamlı, 
sürekli, işlevsel ve en önemlisi de eğitim 
kalitesi noktasında bu seviyede değil. Biz, 
parti olarak, eğitimi göstermelik bir faaliyet 
olarak asla ele almadık. Amacımız reklam 
yapmak, imaj oluşturmak olmadı. Bu konu-

AK Parti Siyaset Akademisi

Ankara | 12 Haziran 2009
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ya en başından itibaren gayet ciddi bir şekil-
de eğildik, sağolsun arkadaşlarımız büyük 
emek verdiler, Türkiye’nin alanındaki en 
tanınmış uzmanlarıyla, akademisyenleriyle 
tam bir hassasiyet içinde bu çalışmaları 
bugüne kadar getirdik. Vatandaşlarımızın, 
özellikle de kadınlarımızın ve gençlerimi-
zin siyasete aktif ve bilinçli olarak katılma-
sını arzuladık, nitelikli siyasi kadroların 
yetişmesini hedefledik. 

Bu programlara katılan kardeşlerimizin si-
yaseti aktif olarak yapmasalar bile, siyaseti 
takip etme alışkanlıklarının, siyaseti değer-
lendirme kriterlerinin bilimsel bir yapıya 
kavuşmasını arzuladık. Bakınız, son 1 yıl 
içerisinde 66 merkezde 81 ilden 17 bin 500 
kişi yerel siyaset akademisi programlarımı-
za katıldı. 29 Mart yerel seçimlerinde dört 
İl Belediye Başkanı, Kilis, Niğde, Ağrı ve Af-
yon Belediye Başkanlarımız Siyaset Akade-
misi katılımcıları arasından çıktı. Yine, 129 
İlçe Belediye Başkanı, 264 Belde Belediye 
Başkanı, 1203 Belediye Meclis Üyesi ve 
621 İl Genel Meclisi Üyesi de Akademi’nin 
katılımcılarıydı. Bu ekiplerin, yerel siyasete 
yeni bir soluk getireceğine, siyasetimizin 
çatısını daha yukarı taşıyacağına ben bütün 
kalbimle inanıyorum. Bu programa katılan 
bütün arkadaşlarıma, kendilerini geliştir-
me iradeleri ve siyasete verdikleri önemden 
dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Özellikle, AR-GE Başkanlığımıza, hocaları-
mıza, bu eğitimlere katkı sağlayan herkese 
şükranlarımı iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülke olarak, devlet idaresi ve siyaset nok-
tasında dünyada eşine az rastlanır bir 

tecrübenin mirasçılarıyız. Sadece bugün 
yaşadığımız topraklarda ve sadece son bin 
yılda 3 büyük cihan devleti inşa ettik. El-
bette millet olarak bununla gurur duyuyo-
ruz; ancak asıl olan, tarihle gurur duymak 
değil, tarihten dersler edinmektir. Osmanlı 
Devleti’nin, onun öncesinde Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nin hangi dinamikler üzerine 
kurulduğunu, nasıl yükseldiğini, nasıl idare 
edildiğini, bize nasıl bir miras bıraktığını en 
iyi şekilde öğrenmek ve çıkaracağımız ders-
leri de bugünlere ve geleceğe taşımak zo-
rundayız. Tarih içinde, bizi bir millet haline 
getiren, bizi ortak hedefler ve ortak idealler 
etrafında birleştiren, tek bir bayrak altında 
bizleri toplayan çok önemli dönüm nokta-
larımız oldu. 1071’de Alparslan’ın Anadolu 
kapılarından girmesi, 1299’da Osmanlı 
Devleti’nin kurulması, 1453’te İstanbul’un 
fethi, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulması gibi önemli süreçlerden geçtik. 

Tüm bu dönüm noktaları, tüm bu tari-
hi süreç, aynı zamanda bizim bir millet 
olarak evrilmemizi, tek bir millet olarak 
tarih sahnesi içindeki yerimizi almamızı 
sağladı. Büyük Selçuklu Devleti’nin Meliki 
Alparslan’ın Malazgirt’teki savaşında bir-
çok farklı etnik unsur bulunuyordu. Aynı 
şekilde Osmanlı Devleti farklı unsurları 
bir potada eriterek, ortak idealler etrafında 
buluşturarak dünya sahnesinde güçlü bir 
konuma ulaştı. İstanbul’un fethi aynı şekil-
de bu topraklarda yaşayan her unsurun or-
tak gayretiyle başarıya ulaştı. Çanakkale’yi 
birlikte savunduk, İstiklal Savaşı’nı hep 
birlikte verdik ve Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yine hep birlikte kurduk. 
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Esasen, gerek Anadolu ve Trakya top-
raklarına, gerek bu sınırları da aşarak 
geniş bir coğrafyaya serpilmiş olan şehit-
liklerimiz her şeyi çok net olarak anlatıyor. 
Yemen’de savaşanlara bakınız… Basra’da 
savaşanlara bakınız… Hicaz Savunması’na, 
Medine Müdafaası’na, Süveyş Kana -
lı Muharebeleri’ne, Balkan Harbi’ne, 
Sarıkamış’a bakınız… Kahramanmaraş’ın, 
Gaziantep’in, Erzurum’un, Bitlis’in bağım-
sızlığı için çarpışan ve şehadet şerbetini 
içenlerle, Aydın’ın, İzmir’in, Sakarya’nın, 
Uşak’ın istiklali için savaşanlar aynı ailenin, 
aynı milletin, aynı devletin çocuklarıdır. 

Elbette, bizi birbirimize kardeş eyleyen, 
bizi bir millet haline getiren tarihi süreç 
sadece vatan savunması ve fetih uğruna 
verdiğimiz savaşlar değildir. Bugün, bir-
çok devlet kurumunda, özellikle de adalet 
kurumlarımızda sıkça karşılaştığımız bir 
ifade var: “Adalet, mülkün temelidir.” Dik-
katinizi çekiyorum, bu söz, 1064 yılında 
Büyük Selçuklu Devleti’ne vezir olan, “Siya-
setname” adlı eseri bugünlere kadar ulaşan 
Nizamülmülk’e aittir. Yani yaklaşık bin yıl 
önce söylenmiş bir sözden bahsediyoruz. 
Adalet, mülkün, yani idarenin, yani devle-
tin, sistemin, nizamın, adına ne derseniz 
deyin, en temel, en vazgeçilmez unsurudur. 
Adalet üzerine kurulmayan, adalet üzerine 
inşa edilmeyen hiçbir idarenin payidar 
olma, yaşama şansı asla yoktur. İşte bu söz, 
bu topraklarda yaklaşık bin yıl boyunca 
yankılanmış, Büyük Selçuklu Devleti’nden 
sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin, onun 
ardından Osmanlı Devleti’nin ve şimdi de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi 
olmuştur. 

Çok sık tekrar ettiğim, çok sık vurguladı-
ğım, Osman Gazi’nin hocası ve kayınpederi 
merhum Şeyh Edebali’nin sözlerini bu-
rada bir kez daha dikkatlerinize sunmak 
istiyorum: “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” 
Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye vasiyeti 
yine aynı manaları taşır: Diyor ki Osman 
Gazi: “Allah’ın hakkını ve kulların huku-
kunu gözet! . . Ve senden sonrakilere böyle 
nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve 
insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam 
ile her bir işe teşebbüste Allah’ın yardımına 
güven. Halkını düşman istilasından ve zul-
me uğratılmaktan koru! Haksız yere hiç bir 
ferde layık olmayan muamelede bulunma! 
Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan.”

Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinden Hacı 
Bektaş’a, Mevlana’dan Yunus Emre’ye, Şeyh 
Edebali’den Akşemseddin’e, Hacı Bayram 
Veli’den Mehmet Akif ’e kadar tüm gönül 
mimarlarımız, bu topraklarda adaletin, mü-
samahanın, birbirine saygının, hak ve hu-
kukun daim olması için mücadele vermiş-
lerdir. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde 
kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelinde de bu tarihi birikimi görürüz. 
22 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal bir 
bildiri yayımlayarak 23 Nisan Cuma günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılacağı-
nı ve o günden itibaren bütün sivil ve askeri 
makamların ve tüm milletin başvuracağı 
en yüksek merciin Meclis olacağını ifade 
edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
böylece halkın iradesinin temsil yeri, aynı 
zamanda da demokrasinin, yani halkın 
doğrudan doğruya kendisini idaresinin 
merkezi konumuna yükselmiştir. 
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Dünya ve tarih sahnesine yeni bir devlet 
doğarken, bu devlet, köklü medeniyetin-
den aldığı adaletle hükmetme ilkesini de 
bir kez daha temel ilke olarak benimsemiş 
ve yaşatmıştır. Bizim devlet geleneğimiz 
işte tüm bu tecrübelerin, tüm bu gönül 
erlerinin çabalarının ışığında oluşmuştur. 
Bugünün siyasetçileri, bugünün siyasetçi 
adayları, bu tarihi süreci en iyi şekilde 
okumak, anlamak, içselleştirmek ve sa-
mimi şekilde özümsemek durumundadır. 
Devraldığımız mirasa sırt çevirerek millete 
hizmet etmekte başarı sağlayamayacağı-
mız açıktır. Bu topraklarda siyaset yapacak 
olanların bu toprakları bütün damarlarıy-
la, bütün kökleriyle, geçmişiyle, halkıyla, 
dağlarıyla, nehirleriyle, gelenekleriyle tanı-
ması gerekiyor… 

Ankara’dan, İstanbul’dan, büyükşehir-
lerden başınızı dışarıya uzatmadan bu 
toprakları anlayamaz ve siyaset yapamazsı-
nız… Üzerinizde Anadolu’nun, Trakya’nın 
tozu toprağı olacak… Karadeniz’in coş-
kusunu, Akdeniz’in güneşini, Ege’nin 
havasını, Doğu’nun bereketli topraklarını, 
Güneydoğu’nun Diclesi’ni, Fırat’ını, İç 
Anadolu’nun bozkırlarını, Marmara’nın Ay-
çiçeği tarlalarını görmeden, hem de gönül 
gözüyle görmeden bu topraklarda siyaset 
yapılmaz. 

Siyaset yapanlar, ya da yaptığını zanneden-
ler var… Sivas’ın ötesine geçmeden, Sivas’ın 
berisine geçmeden, Türkiye’yi topyekun 
kucaklamadan siyaset üretmeye çalışanlar 
var. Ancak bu siyasetin ve bu siyasetçilerin 
her seçimde nasıl tökezlediğini, her seçim-
de nasıl ayaklarının dolandığını da sizler 
çok net olarak görüyorsunuz. Belli illerde, 

belli bölgelerde, etnik kimliklere dayalı si-
yaset yaparak, Türkiye’nin belli bölümleri-
ne konuşarak hiçbir meseleye çözüm bula-
mazlar, Türkiye’nin yararına hiçbir çözüm 
de üretemezler. 

Siyaset, küçük hedefleri kabul etmez. “Kü-
çük olsun, ama benim olsun,” anlayışıyla 
siyaset yapanlar, orta ve uzun vadede her 
zaman kaybetmiştir, bundan sonra da 
kaybetmeye mahkumdur. Şuraya dikkati-
nizi çekiyorum: Eğer siyasi partiler, belli 
şehirleri, belli bölgeleri kendi oy deposu 
olarak görürse, kışkırtmayla, korkuyla, 
tehditle buralardan oy toplarsa, üreteceği 
siyaset de buna göre şekillenecektir. Nite-
kim Türkiye’nin genelini ilgilendiren so-
runların çözümünde, bu tür siyasi partiler 
ellerini taşın altına koymayacak, risk alma-
yacak, çözümsüzlüğü bir çözüm olarak be-
nimseyeceklerdir. Türkiye’nin bugün şahit 
olduğu manzara da tam bu duruma denk 
düşüyor. 

Bakınız, muhalefet partilerinin Avrupa Bir-
liği gibi bir meseleleri yok. Kıbrıs diye bir 
meseleleri yok. Komşularla iyi geçinmek, 
bölgesel meselelere çözüm üretmek gibi 
bir meseleleri yok. İtibarlı dış politika, say-
gın bir Türkiye idealleri yok. Aynı şekilde 
ekonomide on yıllardır devam eden kronik 
sorunların çözümü gibi bir dertleri de yok. 
Tam tersine, tüm bu meseleler, tüm bu he-
defler karşısında süreçleri tıkamak, çözüm-
leri kilitlemek, iktidarı engellemek, gerilim 
üretmek ve bu gerilimden çıkar sağlamayı 
hedeflemek gibi ne yazık ki son derece ucuz 
bir siyaset tarzına sarılmış durumdalar. 
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Her fırsatta ifade ediyorum, 29 Mart seçim-
leri bir kez daha göstermiştir ki, AK Parti 
bir Türkiye Partisi’dir, Türkiye’nin tamamı-
na hitap eden, 780 bin kilometre karenin 
tamamında siyaset yapan bir partidir. 7 
Haziran’da 30 mahalli birimde tekrarlanan 
seçimler de AK Parti’nin Türkiye’nin umu-
du olduğunu, Türkiye’nin Partisi olduğu-
nu bir kez daha teyit etmiştir. Seçimlerin 
tekrarlandığı 7 ilçenin 4’ünde AK Parti ipi 
göğüslemiştir. 25 beldenin 8’inde yine AK 
Partili adaylar tercih edilmiştir. AK parti, 
yüzde 43 oy oranına ulaşarak, en yakın ra-
kibi olan iki partinin aldığı toplam oyun 11 
puan üzerinde bir oy oranını elde etmiştir. 

Burada çok daha önemli olan, AK Parti’nin, 
birinci olamadığı birimlerde ikinci sırada 
yer almış olmasıdır. Bu da, AK Parti’nin 
her bölgede, her birimde en önemli siyasi 
aktör olduğunun bir kez daha teyit edilmesi 
olmuştur. Evet, bu bizim için, partimiz için, 
teşkilatımız için bir gurur vesilesidir… Ama 
bu, aynı zamanda, bizim omuzlarımıza 
çok ağır bir yük, çok ağır bir sorumluluk 
da yüklüyor… Bir Türkiye Partisi olmak, 
Türkiye’nin tamamına hizmet götürmek, 
aldığı emanetin hakkını vermek, Türkiye’ye 
gece gündüz eser üretmek sorumluluğunu 
üzerimizde taşıyoruz. 

Dikkat ediniz, Türkiye’de, rahmetli Mende-
res ve rahmetli Özal dönemi dışında ikti-
darlar uzun soluklu olamadı. Bu dönemler 
dışında her 2-3 yılda bir iktidarlar değişti, 
yine ortalama 3 yılda bir seçimlere gidildi. 
Ama AK Parti olarak biz bu kısırdöngüyü 
kırdık, bu ezberi bozduk ve Türkiye’yi uzun 
bir aradan sonra her alanda istikrarla bu-
luşturduk. Zaferle çıktığımız her seçimin 

ardından tempomuzu artırdık. Her seçimin 
ardından coşkumuzu, heyecanımızı tazele-
dik. Her seçim sonrasında daha bir aşkla, 
daha bir sevdayla Türkiye’nin meselelerine, 
bu meselelerin çözümüne kilitlendik. Çün-
kü biz dertli bir partiyiz, derdi olan bir par-
tiyiz, milletin derdini kendisine dert edin-
miş, milletin meselesini kendisine mesele 
edinmiş bir partiyiz. Milletimizin istikame-
tinden başa bir istikamet tanımadık, bun-
dan sonra da Allah’ın izniyle tanımayacağız. 
Köhnemiş, bayatlamış, tedavülden kalkmış, 
eskimiş siyaset anlayışları bundan rahatsız 
olabilir, ama biz, siyasetin de, demokrasinin 
de kalitesini artırmaya devam edeceğiz. 

Değişim irade ister, değişim cesaret ister… 
Nitekim 6.5 yıldır bunu defalarca test et-
tik… Bugün de test ediyoruz, inanıyorum 
ki gelecekte de önümüze engeller çıkacak… 
Ama biz, Türkiye’yi hak ettiği seviyelere, 
çoktan hak ettiği hedeflere ulaştırmak ko-
nusunda tam bir kararlılık içinde yolumuz-
da emin adımlarla ilerleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Geleceğin siyasetçileri olarak burada sizle-
re bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum: 
Öncelikle, siyasette elde edeceğiniz makam-
ların gelip geçici olduğunu, fani olduğunu 
asla aklınızdan çıkarmayınız. Siyasette 
makamları millet verir ve en önemlisi de 
emanet olarak verir. Zamanı geldiğinde de 
millet bizi o makamlardan alır. Milletimizin 
size yükleyeceği emanetin hassasiyetinin 
ve kutsallığının her an idrakinde olun. Bu 
emanet, sizlerin namusunuz, şerefiniz ka-
dar kutsaldır ve o emanete her şart altında 
sahip çıkın. Özellikle parasal konularda 
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hassasiyetiniz çok daha yüksek olması gere-
kiyor. Zira tüyü bitmemiş yetimlerin ema-
netini taşıyacaksınız. Tek bir kuruşun bile 
israf edilmesi, amacı dışında kullanılması 
bizim asla rıza göstermeyeceğimiz, asla 
müsamaha göstermeyeceğimiz bir davranış 
tarzıdır. 

AK Parti olarak bu konuda hiçbir mazereti, 
hiçbir gerekçeyi bugüne kadar kabul etme-
dik, bundan sonra da asla etmeyiz. Müteva-
zı olun, alçak gönüllü olun, halkla aranızda 
her zaman bir gönül köprüsü, bir iletişim 
köprüsü olsun. Sizi seçen, sizi belli makam-
lara getiren, size emanet veren halka karşı 
tepeden bakma hakkına sahip olamazsınız. 
Onlardan tebessümü, onlardan cömertliği, 
vefayı, âli cenaplığı esirgeyemezsiniz, bu 
hakkı kendinizde göremezsiniz. Yetkinin 
millette olduğunu, milletin yetkisini sizlere 
emanet ederek devlet idaresinde söz ve ka-
rar sahibi olduğunu unutmayınız. 

Milletin iradesine, milletin egemenliğine 
dönük her türlü girişim karşısında eğilme-
den, bükülmeden durmak sizin vazifeniz-
dir, mesuliyetinizdir. Elitist tavırların, seç-
kinci anlayışların milletle devlet arasında, 
milletle siyaset arasında nasıl bir uçurum 
hasıl ettiğini geçmişte defalarca gördük. 
Seçimden seçime milleti hatırlayanların, 
onun dışında milletin iradesini hiçe sayan-
ların isimleri bugün artık hatırlanmıyor. 
Adaletten şaşmayınız… Milletin menfaatle-
ri her şeyin üzerindedir, milletimizin hedef-
leri tüm hedeflerin üzerindedir. Halkımızla 
aynı yöne bakmadığınız sürece, kaybeden-
lerden olmaya mahkum olursunuz. 

Son olarak, Yunus Emre’ye atfedilen kısa bir 
hikayeyi sizlerle paylaşmak isterim: Yunus 
Emre’nin söylediklerini anlamayan bir kı-
sım halk, O’nu kadıya şikayet ederler… Mol-
la Kasım adındaki Kadı, halkın dedikleri 
doğru mudur diyerek önündeki şiirlerden 
birini çeker alır ve okumaya başlar. Molla 
Kasım, son dizelere ulaştığında, karşısında 
nasıl bir hak aşığı, nasıl bir gönül insanı ol-
duğunu görür. Yunus şiirin son dizelerinde 
şunları söylüyor: 
 
Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme

Seni de sigaya çeken bir Molla Kasım gelir… 

Sizler de, her an, her saniye, millet tarafın-
dan sigaya çekileceğinizi unutmayın. Kendi 
öz eleştirinizi, kendi muhasebenizi her an 
yapın. 

Değerli arkadaşlarım…

Milletimiz için, Türkiye için ekonomiyi 
büyütmeye, yatırımı, üretimi, istihdamı 
artırmaya, Türkiye’yi dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasına yükseltme hede-
fimize devam edeceğiz. İç politikada, dış 
politikada, güçlü, itibarlı bir Türkiye inşa 
etmeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. 
Milletimizin gücünü, milletimizin tercihi-
ni, teveccühünü, özellikle de milletimizin 
hayır duasını arkamızda hissettiğimiz süre-
ce bize durmak yok, duraksamak yok. Ben, 
bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, siyaset akademisine emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Her birinize önünüzdeki uzun ince yolda 
ülkem ve milletim adına başarılar diliyor, 
en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.
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Aziz İstanbullular, değerli kardeşlerim, 
sevgili yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, AK Parti İstanbul 
İl Kongresi’nin İstanbul’a, ülkemize, mil-
letimize, demokrasimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Buradan, bu coşkulu salondan, 
Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği olan 
İstanbul’u yürekten selamlıyorum. Sizlerin 
şahsında, Adalar’ı, Arnavutköy’ü, Ataşehir’i, 
Avcılar ’ ı ,  Bağcılar ’ ı ,  Bahçelievler ’ i , 
Bakırköy’ü, Başakşehir’i, Bayrampaşa’yı, 

Beşiktaş’ı ,  Beykoz’u, Beylikdüzü’nü, 
Beyoğlu’nu Büyükçekmece’yi, Çatalca’yı, 
Çekmeköy’ü, Esenler’i, Esenyurt’u, Eyüp’ü, 
Fatih’i selamlıyorum. Gaziosmanpaşa’yı, 
Güngören’i, Kadıköy’ü, Kağıthane’yi, 
Kartal’ı, Küçükçekmece’yi, Maltepe’yi, 
Pendik’i, Sancaktepe’yi, Sarıyer’i, Silivri’yi, 
Sultanbeyli’yi selamlıyorum. Aynı şekil-
de; Sultangazi’yi, Şile’yi, Şişli’yi, Tuzla’yı, 
Ümraniye’yi, Üsküdar’ı, Zeytinburnu’nu, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi selamlı-

AK Parti İl Kongresi

İstanbul | 27 Haziran 2009
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yorum. Ve bugün burada, bu coşkulu kongre 
vesilesiyle, bütün İstanbul’a, bütün hemşeri-
lerime, bize olan güvenlerinden, 29 Mart’ta 
bir kez daha bizi tercih etmelerinden dolayı 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Elbette bu başarı sizin eseriniz… Elbette bu 
başarı, bütün İstanbul teşkilatımızın eseri… 
İstanbul teşkilatımla gurur duyuyorum… 
İstanbul’a hizmet kazandırmak, İstanbul’un 
dertlerine çare aramak, İstanbul’un güzelli-
ğine güzellik katmak için gece gündüz sarf 
ettiğiniz gayretlerinizden dolayı her birinizi 
yürekten tebrik ediyor, teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

29 Mart’ta, İstanbul’a hizmet etmenin bir 
gönül işi, bir sevda işi, bir aşk işi olduğunu 
net olarak gösterdiniz. İstanbul’la, İstanbul-
lularla sarsılmaz bir gönül bağı kurduğunu-
zu, tüm İstanbul’un tercihini ve takdirini 
kazandığınızı bir kez daha ortaya koydu-
nuz… Gösterdiğiniz vefaya, gösterdiğiniz 
sadakate, her birinizin özverili gayretlerine 
teşekkür ediyorum. Buradan tüm İstanbul’a 
da şu mesajı bir kez daha açık ve net şekilde 
vermek istiyorum… Bütün İstanbul’un, bü-
tün İstanbullu kardeşlerimin emaneti bizim 
üzerimizdedir. Bize oy versin ya da verme-
sin, bizi tercih etsin ya da etmesin, bu kentte 
yaşayan her bir İstanbullunun huzuru, ihti-
yaçları ve en önemlisi de yaşam tarzı bizim 
emniyetimiz ve mesuliyetimiz altındadır. 

29 Mart seçimleri geride kalmıştır. Şimdi 
artık hizmet zamanı… Şimdi artık eser üret-
me zamanı… Şimdi, İstanbul’un sorunlarına 
çözüm üretme, İstanbul’a kazandırdığımız 
yüzlerce hizmete, yüzlerce esere yenilerini 

ekleme zamanı. Heyecanımızı, coşkumuzu, 
sorun çözme azmimizi, kararlılığımızı ay-
nen muhafaza ederek; aşkla, sevdayla İstan-
bul için çalışmaya, İstanbul için üretmeye 
devam edeceğiz. Bir dünya kenti haline 
getirdiğimiz İstanbul’u, bütün cevherleriyle, 
bütün zenginlikleriyle nakış nakış işlemeye 
devam edeceğiz. Bugüne kadar İstanbullu 
hemşerilerimizin hayır dualarını aldık, bun-
dan sonra da aziz milletimizin, aziz İstan-
bulluların hayır dualarına mazhar olmaya 
gayret edeceğiz. Hamdolsun, İstanbul’un 
misafir ettiği Eyüp Sultan’a, İstanbul’un Fa-
tihi Sultan Mehmet’e, İstanbul’un dünya mi-
rasına kazandırdığı eşsiz medeniyete, bütün 
Türkiye’nin yansıması olan bu kente mah-
cup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaş-
larım… 

Bize, Türkiye büyüklüğünde düşünmeyi 
İstanbul öğretti. AK Parti’nin hizmet siya-
setinin temelleri burada, İstanbul’da atıldı. 
AK Parti’nin kuşatıcı, kucaklayıcı birlik si-
yasetinin temel felsefesi burada İstanbul’da 
yoğruldu. AK Parti’nin, demokratik açılım-
ları esas alan değişimci anlayışı, burada 
İstanbul’da şekillendi. İstanbul’a hizmet 
etmenin verdiği heyecanla, birikimle, tecrü-
beyle Türkiye yollarına düştük. 6.5 yılda, ül-
kemizin, milletimizin daha önce hiç tecrübe 
etmediği seviyeleri, İstanbul’un bize verdiği 
ilham sayesinde bu millete yaşattık. Uçuru-
mun kenarına gelmiş olan Türkiye’yi 6.5 yıl 
gibi kısa sürede adından övgüyle bahsedilen 
bir dünya ülkesi haline getirdik, getiriyoruz. 
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Siyaset, AK Parti sayesinde çözüm ürete-
bilme kabiliyetine, hizmet üretebilme yete-
neğine kavuştu. Türkiye, iç politikada, dış 
politikada, ekonomide kronik sorunlarını 
çözebileceğini, dünyanın en güçlü ülkeleri, 
dünyanın en güçlü ekonomileri arasında 
yer alabileceğini gösterdi. Her şeyden önce, 
AK Parti sayesinde bu ülke, bu millet yeni-
den özgüvenini kazandı. Çözümsüz deni-
len sorunların üzerine kararlılıkla gittik. 
Çözülemez denilen meselelerde ezberleri 
bozduk, aktif politikalarla çözümü isteyen, 
çözümü arzulayan ve çözüme zorlayan taraf 
haline geldik. Türkiye’nin üzerini kaplayan 
kara bulutları dağıttık, Türkiye’nin değiş-
mez gibi görünen makus talihini değiştir-
dik, Türkiye’ye yeni ufuklar, yeni kulvarlar, 
yeni imkan sahaları açtık. 

Şimdi bakınız… Tam 6.5 yıldır, AK Parti’yi 
oyalamak, AK Parti’yi yolundan alıkoymak, 
AK Parti’yi devre dışı bırakmak, hızını 
kesmek, şevkini kırmak için türlü türlü 
gayretler oldu. Çetelerle üzerimize geldiler, 
mafyayla, karanlık örgütlenmelerle üzeri-
mize geldiler. Hukuk dışı mekanizmalarla, 
hukuku zorlayan yorumlarla üzerimize gel-
diler. Çirkin oyunlarla, çirkin senaryolarla 
üzerimize geldiler. Karalama kampanyala-
rıyla, asılsız iddialarla, aslı astarı olmayan 
ithamlarla üzerimize geldiler… “Hakem 
millettir”, “Karar milletindir”, “Milletin 
takdirine başvuracağız” dedik… 3 Kasım’da 
olduğu gibi, 28 Mart’ta, 22 Temmuz’da ve 
29 Mart’ta millet tüm bu kirli oyunlara en 
anlamlı cevabı verdi. Milletimiz, kimin sa-
mimi, kimin hizmet ehli, kimin işinin ehli 
olduğunu her 4 seçimde de net bir şekilde 
ortaya koydu. 

Bakınız, buradan, İstanbul’dan bir kez daha 
sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti, de-
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 
Millet iradesinin üzerinde bir irade, millet 
egemenliğinin üzerinde bir güç, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nden başka bir karar 
mercii yoktur. AK Parti’yle bir probleminiz 
mi var? Buyurun, bu ülke için projeleriniz 
neyse onu ortaya koyun. Bu ülke için plan-
larınız, hedefleriniz neyse bunları ortaya 
koyun. Biz AK Parti’den daha iyisini yaparız 
deyin, biz Türkiye’yi daha iyi seviyelere çı-
kartırız, bunu da şu şu yöntemlerle yaparız 
deyin. Çıkın milletin karşısına, formülleri-
nizi, programınızı, hedefinizi, projelerinizi 
anlatın. Ondan sonra da milletin kararını 
bekleyin… Millet seçim yoluyla kimi beğeni-
yorsa, kime inanıyorsa onu iktidara taşır ya 
da iktidardan indirir. 

Demokrasinin güzel tarafı işte bu… Cum-
huriyetin güzel tarafı işte bu… Seçimlerin, 
seçim yoluyla vazife almanın güzel tarafı bu. 
Bunun dışındaki her yol demokrasi dışıdır, 
hukuk dışıdır ve açık söylüyorum, demok-
rasi tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugün 
ve bundan sonra da ülkenin ve milletin 
hayrına asla değildir. Bu ülkede hükümetler 
çetelerin, mafyanın, hukuk dışı güçlerin 
saikiyle kurulamaz, bu kirli odakların tah-
riklerine de boyun eğmez, eğemez. AK Parti 
olarak bu noktada en küçük bir taviz ver-
medik, Allah’ın izniyle, millet arkamızda ol-
duğu müddetçe, bu can bu bedende olduğu 
müddetçe de taviz vermeyecek, bu oyunlara 
boyun eğmeyeceğiz. 

Şu noktanın da altını çiziyorum… Demok-
rasiyi yaşatmak, demokrasiyi tüm kurum 
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ve kurallarıyla işletmek sadece AK Parti’nin, 
sadece belli çevrelerin değil; tüm vatan-
daşlarımızın, özellikle de siyasi partilerin, 
kurumların, medyanın, sivil toplum örgütle-
rinin asli görevidir. Şimdi bakınız… İki hafta 
önce bir gazetede, bazı kirli senaryoları ihti-
va eden bir belge yayınlandı. 16 Haziran’da, 
grup toplantımızda dedim ki, bu belge 
sahteyse de vahimdir, gerçekse de vahimdir. 
AK Parti olarak konunun aydınlanması için 
derhal yargıya suç duyurusunda bulunduk. 
Yine o grup toplantımızda ifade ettim: Hiç 
kimse, bu olayı ve işleyen süreci istismar 
ederek, kurumlarımızı birbirine düşürme, 
yıpratma, fitne çıkarma yaklaşımı içine 
girmemelidir. Kurumlarımızın birbirine 
güveni tamdır. Tüm kurumlarımız, huku-
ka, anayasal sisteme ve demokratik yapıya 
bağlıdır, tam bir inanç içindedir. Kurumlar 
arasında güven bunalımı oluşturmaya dö-
nük gayretler, sadece taraflara değil, tüm 
Türkiye’ye zarar verir. 

Türkiye Cumhuriyeti, her türlü iddiayı araş-
tırıp açığa çıkaracak kabiliyete de sahiptir, 
her türlü sorunu çözebilecek olgunluğa da 
ulaşmıştır. Altını çizerek söylüyorum: Şu 
anda süreç işliyor. Askeri Savcılık bu nok-
tada söyleyeceğini söylemiştir ve konu sivil 
yargıya intikal etmiştir. Bağımsız yargı, bu 
konuda gereken araştırmayı yapacak ve ko-
nuyu aydınlığa kavuşturacaktır. Kimse as-
kerin arkasına saklanarak siyaset yapmasın, 
kimse güzide kurumlarımızı yıpratarak ne-
tice alabileceğini düşünmesin. Demokratik 
rejime karşı girişimler nasıl çağdışıysa, hak-
hukuk dışıysa, darbe çığırtkanlığı yapmak, 
darbe söylentileri yayarak siyaseti tesir altı-

na almaya çalışmak da o kadar çağdışıdır, o 
kadar yanlıştır. 

Türkiye eski Türkiye değildir. Bu işlerin 
olması bir yana bunun üzerinden siyaset 
yapılması, gündem oluşturulmaya çalı-
şılması da o derece yanlıştır, bugünkü 
Türkiye’ye yakışmamaktadır. Türkiye’nin 
bu tür söylentilerle, bu tür senaryolarla uğ-
rama, zaman kaybetme lüksü yoktur. Ben, 
özellikle siyasi partilerden ve medyadan, bu 
konuda sağduyulu davranmalarını, sorum-
lu davranmalarını, sürece katkı sağlayacak 
bir tavır sergilemelerini bir kez daha rica 
ediyorum. Hiç kimse, Türkiye’de bir gerilim 
varmış gibi, kurumlar arasında bir gerilim 
varmış gibi suyu bulandırmaya yönelik, 
nifak tohumları ekmeye yönelik girişimler 
içerisine girmesin. Hiç kimse, bu süreci istis-
mar ederek, kendisine siyasi çıkar sağlama 
gayretine yeltenmesin. Hükümet bu konuda 
gerekeni yapmıştır, yapmaya devam ediyor. 
Kurumlarımız gerekeni yapmıştır, yapmaya 
devam ediyor. AK Parti göstermesi gereken 
net tavrı göstermiştir, göstermeye de devam 
ediyor. Aynı tutarlılığı, aynı dik duruşu mu-
halefet partilerinden de bekliyoruz. 

Bakıyorsunuz, meseleyi başka yerlere çek-
menin, bu olay vesilesiyle AK Parti’yi yıp-
ratmanın gayretine giriyorlar. AK Parti’nin, 
çetelere, mafyaya, hukuk dışı örgütlere 
karşı verdiği kararlı mücadeleyi etkilemeye 
çalışıyorlar. Avukatlığını yaptıkları karanlık 
odakları bu olayla ilişkilendirip, buradan 
hem çetelere, hem de mafyaya pay devşir-
menin gayretine giriyorlar. Açık söylüyo-
rum, aziz milletimizin yüzüne bakamazsı-
nız. Bu ülkenin genç nesillerinin, çocukların 
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yüzüne bakamazsınız. Yarınki nesillere bu 
tavırlarınızın hesabını veremezsiniz. Bu ka-
fayla, demokrasi dersinden ikmale kalmaya 
devam eder, bir üst sınıfa asla geçemezsiniz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaş-
larım…

Biz hukuka inanmaya devam edeceğiz. Biz 
demokrasiyi yüceltmeye, demokrasinin 
standartlarını yükseltemeye devam edece-
ğiz. Laikliği muhafaza etmeye, sosyal devlet 
ilkesini tüm boyutlarıyla hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye, ge-
liştirmeye, kalkındırmaya, itibarını, saygın-
lığını artırmaya devam edeceğiz. Ülkemiz 
için, milletimiz için, şehirlerimiz için hiz-
met üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi 
oyalamaya, Türkiye’yi yavaşlatmaya, 
Türkiye’yi yolundan alıkoymaya, bizim 
hızımızı kesmeye dönük her türlü girişim 
karşısında dik duracak, onurlu, şerefli bir 
şekilde, yüzümüz ak bir şekilde milletimizin 
karşısına çıkacağız. 

Tüm teşkilatımdan özellikle rica ediyorum: 
Sağduyu içinde, soğukkanlılık içinde, va-
kar içinde, birer hizmet eri, birer hizmet 
gönüllüsü olduğunuzu asla unutmayın. 
Milletimizle gönül birlikteliğimizi asla zayıf-
latmayın. Gerçekleri tüm samimiyetinizle 
aziz milletimize tek tek anlatmaktan asla 
çekinmeyin. Heyecanınız eksilmesin, coşku-
nuz eksilmesin, gayretleriniz hız kesmesin. 
Daha yapacak çok işimiz var… Kardeşlik 
içinde, birlik ve bütünlük içinde, demokra-
si ve hukuk çerçevesinde daha Türkiye’ye 
kazandıracağımız çok hizmet var. Türkiye 
bu partiden, bu teşkilattan daha çok hizmet 

bekliyor… İstanbul bizden daha fazla hizmet 
bekliyor… Biz de o hizmetleri ülkemizle, 
milletimizle buluşturacak, milletin gönlün-
deki yerimizi yüreğimizi ortaya koyarak 
muhafaza edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular…

İstanbul’da 6.5 yılda gerek Hükümet ola-
rak, gerek belediyeler olarak büyük işler 
başardık, İstanbul’u bir dünya başkenti 
yapmak için gece gündüz çalıştık. Büyük-
şehir Belediyemiz eliyle beş yılda İstanbul’a 
22.3 milyar TL’lik yatırım yaptık, yatırım 
bütçemizin yarısını ulaşıma ayırdık. 2004’te 
44 kilometre olan büyükşehir raylı sistem 
uzunluğunu yüzde 72 oranında artışla 76 
kilometreye çıkardık. İstanbul, 2012’de 
MARMARAY ile birlikte 217 kilometre top-
lam raylı sisteme kavuşacak. METROBÜS 
ile günde ortalama 750 bin yolcu taşıyoruz. 
Bu projeyle trafikte 80 bin araç devre dışı 
kaldı, Avcılar-Söğütlüçeşme arası 62 dakika-
ya indi. İstanbul’un trafiğini büyük ölçüde 
rahatlatacak “7 Tepe 7 Tünel” projesinin ilk 
adımı olan Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’ni 
hizmete açtık. 34 hatta 1300 sefer gerçekleş-
tiren İDO, deniz taşımacılığında dünyanın 
en büyük şirketi haline geldi. 2004 önce-
sinde günde 175 bin yolcu taşıyan İDO, bu 
yıl günde 410 bin yolcu taşıyor. 5 yılda İSKİ 
aracılığıyla 4.5 milyar TL yatırım yaptık, 
Yeşilçay ve Melen 1 projeleriyle 413 milyon 
metreküp ilave su sağladık. Belediyemiz 
beş yıllık dönemde 384 yeni park yaptı, 18 
milyon metrekare yeşil alan üretti. KİPTAŞ 
5 yılda 30 bine yakın konut üretti. İstanbul 
dünyada yıldızı en çok parlayan şehirlerara-
sında ilk sıralara yerleşti. 
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Biliyorsunuz, İstanbul, gelecek yıl Avrupa 
Kültür Başkentliği yapacak, bu konuyu 
İstanbul için olduğu kadar ülkemiz için de 
büyük bir fırsat olarak görüyoruz. İstanbul, 
dünya kongre turizminde cazibe merkezi 
oldu, dünya kongre turizminde 49’uncu sıra-
dan 17’inci sıraya yükseldi. 2004 yılında 3.5 
milyon olan turist sayısı 2008 yılında 8 mil-
yona ulaştı. İstanbul şimdi, 10 bin, 20 bin, 
30 bin, 40 bin, 50 bin kişilik uluslararası or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2005’te 
Şampiyonlar Ligi Final Maçı’nı bu yıl da 
UEFA Kupası’nı İstanbul’da ağırladık. For-
mula 1, MOTO GP gibi organizasyonları her 
yıl başarıyla yürütüyoruz. NATO Zirvesi’ni, 
OECD Sanayi Bakanları Toplantısı’nı, İslam 
Konferansı Örgütü Zirvelerini İstanbul’da 
gerçekleştirdik. Bu yıl, IMF-Dünya Bankası 
yıllık toplantısını İstanbul’da ağırlayacağız. 
Santral İstanbul Müzesi’ni de, İstanbul 
Modern’i de, İstanbul MinyaTürk’ü, Panora-
ma 1453 Tarih Müzesi’ni, Sütlüce Kongre ve 
Fuar Merkezi’ni İstanbul’a ve evrensel kül-
türe biz armağan ettik. İstanbul’da 393 tane 
muhteşem tarihi eseri ihya ettik. 

İstanbul’a Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe 
belediyelerimiz vasıtasıyla yaptığımız hiz-
metler saymakla bitmez. Eğitim alanında, 
6.5 yılda İstanbul’da 24 bin dersliğin ya-
pımını tamamladık. Sağlık hizmetleri için 
1.1 milyar TL harcama yaptık. İstanbul’a 
toplam 2 bin 348 yatak kapasiteli 12 yeni 
hastane kazandırdık. TOKİ aracılığıyla 
İstanbul’da bugüne kadar 75 bin 461 konut 
uygulaması başlattık, 37 bin 617 konutu 
tamamladık. Bütün projelerimizi tamamla-
dığımızda İstanbul’da toplam 129 bin konut 
yapmış olacağız. Bu 500 bin nüfusa konut 

üretmek demek. MARMARAY’da büyük bir 
hızla ilerliyoruz. Boğaza 11 tüpü yerleştir-
dik. İstanbul-Ankara Hızlı Tren projemiz de 
başarıyla devam ediyor. Ankara-Eskişehir 
arasında seferlere başladık, dünyada Hızlı 
Tren kullanan 8 ülkeden biri olduk. 

İstanbul’a kazandırdıklarımız ortada. 
İstanbul’u nereden alıp nereye getirdiğimiz 
ortada. Eğitim yatırımlarıyla, sağlık yatı-
rımlarıyla, enerji, ulaştırma yatırımlarıyla 
İstanbul’u nasıl değiştirdiğimiz ortada. 
Hamdolsun, yaptıklarımızı tek tek anlat-
mak mümkün değil. İnşallah çok daha faz-
lasını yapacak, İstanbul’a çok daha fazlasını 
kazandıracağız. Onun için bütün teşkilat 
mensuplarımızdan, yeni dönemde de aynı 
aşkla, aynı coşku ve heyecanla hareket 
etmelerini özellikle istirham ediyorum. 
Bu yolda bize bıkkınlık yok, rehavet yok, 
gevşemek yok. Ben teşkilatıma güveniyo-
rum. Ben, İstanbul İl Teşkilatıma yürekten 
inanıyorum… Bugüne kadar bizi mahcup 
etmediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı 
kutluyorum. Yolunuz açık olsun… Allah 
yar ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, 
beraberlik içinde, bütünlük içinde, kardeş-
liğimizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
Yok, Yola Devam…Durmak Yok, Hizmete 
Devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun… 
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Sevgili Kocaelililer, sevgili AK Partililer, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti 
Kocaeli 3’üncü Olağan Kongresi’nin ül-
kemize, Kocaelimize, partimize, demok-
rasimize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Buradan bütün Kocaeli’ne, Başiskele’ye, 
Çayırova’ya ,  Derince’ye ,  Darıca’ya , 
Gebze’ye, Dilovası’na, Gölcük’e, İzmit’e, 
Kandıra’ya, Karamürsel’e, Kartepe’ye ve 

Körfez’e, oralarda yaşayan kardeşlerime 
sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 

Bugün Kocaeli’nin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 88’inci yıldönümünü 
kutluyoruz. Bu toprakların istiklali için 
canlarını seve seve feda eden aziz şehit-
lerimizi, gazilerimizi, bu ülkenin vatan 
kılınması için kanını feda eden bütün ec-
dadımızı rahmetle, hayırla, şükranla yad 
ediyorum. Biz, bu vatanı onlardan emanet 

AK Parti İl Kongresi

Kocaeli | 28 Haziran 2009
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aldık. Tıpkı onlar gibi, kanımız ve canımız 
pahasına bu vatanı korumaya, onlardan al-
dığımız emaneti yüceltmeye, onların hayal 
ettiği, arzuladığı büyük Türkiye’yi, güçlü 
Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu 
emaneti, bu kutsal bayrağı asla yere düşür-
meyecek, çok daha yüksek burçlara dik-
mek için azimle, kararlılıkla mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 88 yıl önce bugün Kocaeli, o 
günkü adıyla İzmit adeta kükredi. Yoklu-
ğa rağmen, yoksulluğa rağmen, her türlü 
mahrumiyete rağmen, Kocaeli tek yürek 
olarak düşman üzerine yürüdü. İstiklal 
Savaşımızdan zaferle çıkan Kocaeli, hiç 
vakit kaybetmeden istikbal mücadelesine 
başladı. 88 yılda, küllerinin üzerinde yeni 
bir Kocaeli inşa edildi. 

İşte bugün, büyümüş, gelişmiş, dünyanın 
sayılı kentleri arasında yerini almış, sana-
yileşmiş bir Kocaeli var. Üreten, ihracat ya-
pan, istihdam oluşturan, Türkiye’ye kazan-
dıran, milletimize kazandıran bir Kocaeli 
var. Altyapısıyla, şehir planlamasıyla, yeşil 
alanlarıyla, uluslararası organizasyonlar 
ve yatırımlar için sağladığı cazip imkanlar-
la Avrupa’nın, dünyanın en gelişmiş şehir-
leri arasında da ön sıralarda yer alan bir 
Kocaeli var. Kocaeli’yle gurur duyuyorum. 
Kocaeli’ni bir dünya kenti haline getiren, 
büyüten, geliştiren bu kadroyla, siz değerli 
kardeşlerimle gurur duyuyorum. Kocaeli 
aşkıyla, Kocaeli sevdasıyla hizmet üreten, 
eser üreten bu teşkilatla gurur duyuyo-
rum. Kocaeli’nin bendeki yeri apayrı. 

Biliyorsunuz, 29 Mart yerel seçim startı-
nı Kocaeli’nden başlattık. 29 Mart’ta ilk 

olarak Kocaeli’nde sesimizi yükselttik: İlk 
olarak burada “Durmak yok, yola devam” 
dedik. İlk olarak burada “Durmak yok, 
hizmete devam” dedik. İlk olarak burada 
“Sen Türkiye’sin, büyük düşün” dedik. 
Türkiye’nin tamamı Kocaeli’nde yük-
selttiğimiz o sese kulak verdi. Çok şükür, 
aziz milletimiz 29 Mart’ta, yüzde 39 oy 
oranıyla, bir kez daha AK Parti’nin yegane 
alternatif olduğunu tescil etti. Tüm Türki-
ye gibi Kocaeli de kendisine yaraşanı yaptı. 
2002’de, 2004’te ve 2007’de gür bir seda 
ile AK Parti diyen Kocaeli, 2009’da da aynı 
şekilde gür bir seda ile AK Parti dedi. Ahde 
vefanıza, güveninize, katkınıza, desteğini-
ze, en önemlisi de hayır dualarınıza teşek-
kür ediyorum. Bu başarının gerçek sahip-
leri olan teşkilatımın tüm mensuplarını, il 
başkanlığımızı, ilçe teşkilatlarımızı, belde 
teşkilatlarımızı, köy ve mahalle temsilcile-
rini, sandık müşahitlerini, tabii ki kadın ve 
gençlik kollarımızı tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaş-
larım…

29 Mart seçimlerini geride bıraktık. Şim-
di önümüzde yeni bir süreç var. Kocaeli 
bizden daha fazla hizmet bekliyor, 81 vila-
yetimizin tamamı, 71.5 milyon vatandaşla-
rımızın her biri bizden daha fazla hizmet 
bekliyor. Türkiye’ye 6.5 yılda çok büyük 
eserler kazandırdık, Türkiye’yi her alanda 
tarihi seviyelere taşıdık. Ancak, her zaman 
söylediğim gibi, bizler uzun ince bir yol-
dayız… Türkiye’ye yeni sevinçler yaşatma-
nın, Türkiye’yi çok daha yüksek hedeflere 
ulaştırmanın arzusu ve gayesi içindeyiz. 
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Biz, diğerlerinin yaptığı gibi, gerilim siya-
setiyle, kavga siyasetiyle, karalama siyase-
tiyle ülkenin vaktini heba edemeyiz. İşte 
yine Anayasa Mahkemesi’nin kapısına da-
yandılar. Hiç tartışmasız şekilde milletimi-
zin menfaatine olan, milletimizin çıkarları 
en üst seviyede gözetilerek çıkartılan Ma-
yın Yasası’nı mahkemeye taşıdılar. Amaç-
ları üzüm yemek olsa, yasada Türkiye’nin, 
milletin aleyhine hiçbir şey olmadığını gö-
recekler. Ama bunların niyeti üzüm yemek 
değil, bağcıyı dövmek. Bunlar 6.5 yıldır 
siyaseti mahkeme kapılarından, mahkeme 
koridorlarından yapmanın gayreti için-
de oldular. Yahu tamam, mahkemeye de 
gidin, elbette bu sizin yasal hakkınız ola-
bilir… Ama Allah aşkına mahkeme kapıla-
rını aşındırdığınız gibi bir de Anadolu’nun 
yollarını aşındırın, bir de Trakya’nın yol-
larını aşındırın… Van’a gidin, Hakkari’ye 
gidin, Muş’a, Bitlis’e, Sivas’a, Konya’ya, 
Kayseri’ye, Samsun’a gidin. . . Şu Kocaeli’ne 
gelin… Gelin de bu ülkenin nasıl bir mesa-
fe kat ettiğini görün. Gelin de Türkiye’nin 
nasıl değiştiğini görün… 

AK Parti çetelerle, mafyayla, hukuk dışı 
örgütlenmelerle mücadele ediyor, bunlar 
o çetelerin avukatlığını üstleniyorlar. AK 
Parti hem sınırlarımızdaki, hem zihinler-
deki mayınları temizlemenin mücadelesi-
ni veriyor, bunlar Türkiye’yi de, zihinleri 
de mayınlara mahkum ediyorlar. AK parti 
okul yapıyor, hastane yapıyor, yol yapıyor, 
konut yapıyor… Bunlar engellemenin 
gayreti içindeler… AK Parti Türkiye’yi bü-
yütüyor, Türkiye’nin itibarını büyütüyor, 
bunlar Türkiye’nin paçasından tutup aşağı 
doğru çekiştiriyorlar. 

Bakın, şu son iki hafta içinde sergiledikleri 
tavırları hepiniz gördünüz. Açık söylü-
yorum… Demokrasiyi muhafaza etmek 
noktasında tutarlı bir tavır sergilediklerini 
zannettik ve duygulandık. Ancak, su gö-
ründü ve teyemmümleri bozuldu. Ancak 
iki hafta demokrat olabildiler… Ancak iki 
hafta demokrasiyi savunabildiler. Malum 
belge konusu henüz netliğe kavuşmadan, 
henüz soruşturmalar tamamlanmadan, 
henüz failler ortaya çıkmadan bunlar ka-
rarlarını verdiler, hiç ilgisi olmadığı halde, 
hatta hedefi olduğu halde AK Parti’yi mah-
kum etmeye başladılar. Malum belge üze-
rinden istismara başladılar. Kurumlar ara-
sı çatışmadan medet umdular, kurumları 
birbirine düşürerek, kurumları birbirine 
düşman ilan ederek buradan çıkar sağlaya-
caklarına inandılar. Boşuna uğraşıyorlar… 
Beyhude çaba sarf ediyorlar… 

Türkiye, demokrasi noktasında son de-
rece olgun bir seviyeye yükseldi. Türkiye 
demokrasisinin standartlarını yükseltti. 
Türkiye muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşma noktasında önemli mesafeler aldı. 
Arkasına ya da karşısına askeri alarak, 
Türkiye’nin hassas dengelerini istismar 
ederek, kurumlar arası çatışmalardan me-
det umarak siyaset üretme tarzı Türkiye’de 
tedavülden kalkmıştır. Bugün artık ku-
rumlarımız demokrasiye sahip çıkıyor, 
kurumlarımız demokrasiye olan inanç-
larını aleni şekilde, somut şekilde ifade 
ediyorlar. 

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Yarın 
milletimizin bir kez daha karşısına çıktığı-
mız zaman aziz milletimiz bize soracak… 
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“Emaneti size verdik, o emaneti ne yaptı-
nız?” diyecek… O emaneti sizden almaya, 
sizden çalmaya gayret edenlere karşı mu-
hafaza ettiniz mi diye soracak… Biz size bir 
irade teslim ettik; o iradeyi hakkıyla temsil 
ettiniz mi diye soracak… Demokrasiyi, la-
ikliği, hukuku, sosyal devleti gözettiniz mi, 
yücelttiniz mi, büyüttünüz mü diye sora-
cak… Aziz milletimiz şunu da söyleyecek: 
Biz, sizden önce emaneti başka siyasi parti-
lere teslim etmiştik… Ama onlar o emaneti 
hakkıyla taşıyamadılar, o emaneti hakkıy-
la muhafaza edemediler, millet iradesini 
yeterince temsil edemediler… Ekonomide, 
iç politikada, dış politikada, demokratik-
leşmede, insan haklarında Türkiye’yi bü-
yütemediler, Türkiye’yi ilerletemediler… 
Türkiye’nin itibarını, Türkiye’nin ağırlı-
ğını, saygınlığını artıramadılar… Onlar, 
kendi kişisel çıkarlarını, milletin menfaat-
lerinin üzerinde tuttular, kişisel hırslarını 
ülke çıkarlarının önünde gördüler… 

Peki, siz ne yaptınız diye bize soracaklar… 
Hamdolsun, 6.5 yılda girdiğimiz 4 seçimde 
de biz bu soruların cevabını verdik. Her 4 
seçimde de milletimizin önüne alnımız ak 
şekilde çıktık. Her 4 seçimde de milletimi-
zin takdirini topladık, milletimizin hayır 
dualarını aldık. Aynı şekilde, aynı kararlı-
lıkla, aynı doğrulukla, aynı dürüstlükle yo-
lumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz… 

Bir de çocuklar var, çocuklarımız var, genç-
lerimiz var… Yarın onlar da soracaklar… 
Bize nasıl bir ülke teslim ettiniz diye sora-
caklar… Bize nasıl bir demokrasi bıraktınız 
diyecekler… Gelişmiş ülkelerle aramızdaki 
açığı ne kadar kapattınız diyecekler… 

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviye-
sine ne kadar yaklaştırdınız diyecekler… 
Türkiye’yi nereden teslim aldınız, nerede 
bize teslim ettiniz diyecekler… Biz, hem 
yeni nesillere, hem de tarihe karşı sorum-
luyuz… Bu sorumluluğu da alnımızın akıy-
la yerine getirmeye devam edeceğiz. Çete-
lerle, mafyayla, karanlık güç odaklarıyla, 
hukuk dışı oluşumlarla mücadele ettik, 
hiçbir yılgınlık göstermeden mücadelemi-
ze devam edeceğiz. Bizi bu mücadeleden 
alı koymak, vazgeçirmek isteyenlere karşı 
dik bir duruş sergiledik, bundan sonra da 
aynı tutarlı duruşu sergilemeye devam 
edeceğiz. Her türlü komplo karşısında, her 
türlü engelleme karşısında, her türlü tah-
rik, her türlü kirli senaryo karşısında, mil-
letimizden aldığımız güçle sarsılmadan 
durduk, bundan sonra da sarsılmayacağız. 
Temiz bir toplum, şeffaf bir yönetim için 
korkmadan, çekinmeden, tereddüt göster-
meden gayret sarf edeceğiz. 

Türkiye ekonomisini yaklaşık 3 kat büyüt-
tük. 230 milyar dolardan aldığımız milli 
geliri 742 milyar dolara yükselttik. Yüzde 
30’lar seviyesinden aldığımız enflasyonu 
yüzde 5’e kadar çektik. Yüzde 63 seviyesin-
den aldığımız faizleri yüzde 11’ler seviyesi-
ne kadar indirdik. Bize Merkez Bankası’nı 
27 milyar dolar rezervle devrettiler… Biz o 
rezervi bugün itibariyle 68 milyar dolara 
yükselttik. Türkiye’nin IMF’ye olan borcu 
23, 5 milyar dolardı, ödeye ödeye bugün 
7-8 milyar dolara düşürdük. Türkiye’yi 
26’ıncı sıradan aldık, bugün 17’inci en 
büyük ekonomi konumuna getirdik… Tür-
kiye genelinde 133 bin yeni derslik açtık. 
Sağlıkta sessiz bir devrim gerçekleştirdik, 
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sağlık hizmetlerinin hızını, kalitesini, yay-
gınlığını artırdık. Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük konut hamlesini başlattık, 363 
bin yeni konutun inşasına başladık ve 251 
bin konutu tamamladık. 

Türkiye’yi, ekonomisiyle, dış ve iç poli-
tikasıyla, dünyada ağırlığı olan, itibarı 
olan lider bir ülke konumuna yükselttik. 
Ama Türkiye kazandıkça bunlar rahatsız 
oluyorlar… Türkiye büyüdükçe bunlar 
tedirgin oluyorlar… Türkiye dünyada iti-
barını artırdıkça bunlar hırçınlaşıyorlar. 
Demokrasimiz ilerledikçe, standartlarını 
yükselttikçe seviyelerini düşürüyorlar. 
Ekonomide 6.5 yıldır yazıp çizdikleri kor-
ku senaryoları gerçekleşmedikçe bunlar 
saldırganlaşıyorlar. Türkiye ekonomik kri-
ze karşı esaslı bir duruş sergiliyor, bunlar 
inanamıyorlar, kabul etmek istemiyorlar. 
Her gün ellerine bir dosya alıp ortalığa 
dökülüyorlar… Her gün yeni bir iddiayla, 
yeni bir ithamla bizi karalamaya girişi-
yorlar. Aylardır diyoruz ki, elinizde dosya 
mı var? Elinizde belge mi var? Buyurun, 
burası bir hukuk devleti, dosyalarınızı, 
belgelerinizi, iddialarınızı bağımsız yar-
gıya teslim edin… Bunu yapmıyor, sadece 
kişileri, kurumları, partimizi töhmet altın-
da bırakıyorlar. Kendileri, usulsüz olarak 
harcadıkları 1 trilyon liranın hesabını 
vermiyorlar, veremiyorlar. Antalya’da bü-
yükşehir belediye başkanlığını devralalı 
sadece 2.5 ay oldu… 2.5 ayda nasıl bir be-
lediyecilik yapacaklarını gösterdiler… Rüş-
vet iddiaları, tehdit iddiaları ayyuka çıktı. 
Kendileri de kabul ettiler, iki arkadaşlarını 
görevden aldılar. 

Biz zaten onların nasıl bir belediyeci-
lik yaptıklarını çok iyi biliyoruz. İşte, 
İstanbul’dan biliyoruz, İSKİ’den biliyo-
ruz, bütün Türkiye de bunu böyle biliyor, 
hala o yolsuzluğun altından kalkabilmiş 
değiller. Hala o yolsuzlukların hesabını 
verebilmiş değiller. Onlar İstanbul’a öyle 
bir zarar verdiler ki, aradan 15 yıl geçme-
sine rağmen İstanbul onları affetmedi, 
her seferinde sandığa gömülüp kayboldu-
lar. Çankaya’daki yamyamlığın hesabını 
verebildiler mi? Bu ifade bana ait değil, 
kendi belediye başkanlarına ait, o diyor 
yamyamlık diye? Bütün bunlardan önem-
lisi, benim Kocaelili kardeşim onların nasıl 
bir belediyecilik yaptığını işte buradan, 
Kocaeli’nden, İzmit’ten biliyor, Yuvacık 
Barajı’ndan biliyor… 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Türkiye’yi her bakımdan aydınlık gün-
ler bekliyor… Daha büyük, daha güçlü, 
daha kalkınmış ve daha demokratik bir 
Türkiye için umutlarımız her geçen gün 
çoğalıyor. Birlik içinde, beraberlik içinde 
bu Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 
Teşkilatımdan özellikle rica ediyorum: 
Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın… Hiç 
kimse yeis içinde olmasın… Heyecanımızı 
muhafaza ederek, coşkumuzu muhafaza 
ederek, sorun çözme, hizmet üretme aşkı-
mızı büyüterek yolumuza devam edeceğiz. 
Türkiye bizden hizmet bekliyor… Türkiye 
bu aydınlık yüzlü, bu engin gönüllü, bu 
sevdalı teşkilattan hizmet bekliyor… İşte 
onun için durmak yok diyoruz… İşte onun 
için yola devam diyoruz… 
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Değerli kardeşlerim, sevgili Kocaelililer…

Kocaeli 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
AK Parti diyerek, Kocaeli için büyük ya-
tırımlara devam, büyük projelere devam 
mesajını verdi… Büyükşehir Belediyemiz, 
başladığı projeleri bitiriyor, yeni projeler-
le de Kocaeli’nin çehresini değiştirmeye 
devam ediyor. Burada, yaptıklarımızın 
ayrıntısına girmek istemiyorum, ancak 
bazı başlıkları da hatırlatmak isterim: 4.5 
milyar dolar borç devralan belediyemiz 
bir taraftan borçları ödedi, diğer taraftan 
5 yılda 2.5 milyar TL’yi aşkın yatırım 
yaptı. Altyapısı olmadığı için her yağmur-
da su baskınları yaşanan kent merkezi 
dahil Kocaeli’nin tamamına 5 bin 500 
kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 
Kocaeli’nin tamamının imar planlarını 
yaptık. 

Sanayi’nin başkenti Kocaeli’nde kentsel 
dönüşümle beraber endüstriyel dönüşü-
mün de ilk adımını attık. Sekapark pro-
jemiz bunun en güzel örneğidir. Kocaeli, 
köylerine doğal gazı ilk getiren kent oldu. 
Ulaşımı rahatlatmak amacıyla 25 köprü-
lü kavşak ve tünel geçişler yaptık. Şehir 
merkezinde 500 bin metrekare yeşil alan 
varken, 5 yılda 9 milyon metrekarelik 
alan yeşillendirdik, 2 milyon 900 bin ağaç 
diktik. Bunlar, Büyükşehir Belediyemizin 
temel yatırımlarından sadece bir kaçı… 

Aynı şekilde, merkezi iktidar olarak da 
Kocaeli’nin kalkınmasına, Kocaeli’nin 
güzelleşmesine, Kocaeli’nin gelişmesine 
büyük önem verdik… Eğitim noktasında 
Kocaeli’nde 6.5 yılda 5 bin 135 dersliğin 

yapımını tamamladık, okullarımıza 10 
bin 223 adet bilgisayar gönderdik. Kocaeli 
Üniversitemizin bünyesinde 2 fakülte, 4 
yüksek okulu, 3 meslek yüksek okulu, dev-
let konservatuarı ile TEKNOPARK hizmete 
girdi. Sağlık hizmetleri için 300 milyon TL 
harcama yaptık. 500 yataklı Gebze Devlet 
Hastanesi, 50 yataklı Karamürsel Devlet 
Hastanesi, 200 yataklı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 186 yataklı 
İzmit Devlet Hastanesi ek binası, 100 ya-
taklı Gölcük Devlet Hastanesi ek binası, 
75 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 10 
sağlık ocağını tamamladık, hizmete açtık. 

TOKİ aracılığıyla Kocaeli’nde bugüne ka-
dar 10 bin 235 konut uygulaması başlattık. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Kocaeli’nde toplam 28 bin 735 konut yap-
mış olacağız. 2002 yılına kadar Kocaeli’nde 
sadece 42 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı, biz ise 6.5 yılda tam 90 kilometre 
daha bölünmüş yol yaptık. MARMARAY 
projemiz adım adım ilerliyor, bu projeyle 
sadece boğazın iki yakasını değil, iki kıtayı 
birleştiriyoruz. Proje tamamlandığında 
Kocaeli, Londra’dan Pekin’e uzanan hattın 
tarihte olduğu gibi yine önemli bir kav-
şağı olacak. İzmit Körfezi’ne yapacağımız 
yaklaşık 3 bin metrelik dünyanın en uzun 
ikinci asma köprüsü çalışmaları sürüyor. 
Bu proje, İstanbul-İzmir karayolunu 140 
kilometre kısaltacak, ulaşım süresi 6.5 sa-
atten 3.5 saate inecek. Böylece Edirne’den 
başlayan otoyol, kesintisiz olarak Yalova, 
Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir’e 
kadar uzanacak. Bu projeyle, Kocaeli’ni 
karayolu ulaşım konusunda büyük bir çi-
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leden kurtarmayı, yılda 870 milyon liralık 
bir tasarruf sağlamayı planlıyoruz. 

Allah’ın izniyle Kocaeli’nde çok daha faz-
lasını yapacağız. Hükümet olarak, beledi-
yeler olarak Kocaeli’yi bir dünya şehri, bir 
marka şehir haline getirmek için hızımızı, 
ivmemizi hiç kaybetmeden çalışacak, 
çabalayacağız. Sözlerimin sonunda şunu 
da hatırlatmak isterim: Kocaeli’nin elde 
ettiği bu başarı, sizin eseriniz. Kocaeli sizin 
gayretlerinizle, sizin çabalarınızla bu sevi-
yelere ulaştı. Kocaeli Aşkıyla, Türkiye sev-
dasıyla, millete hizmet şuuruyla fedakarca 
çalışan tüm kardeşlerimi, her kademedeki 
arkadaşımı kutluyor, teşekkür ediyorum. 
Ben, Kocaeli İl Teşkilatıma yürekten ina-
nıyorum… Bugüne kadar bizi mahcup et-
mediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşları-
mı kutluyorum, yeniden görev almayacak, 
alamayacak arkadaşlarıma teşekkür edi-
yor; yeni göreve başlayacak arkadaşlarıma 
başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun… 
Allah yar ve yardımcınız olsun… Birlik 
içinde, beraberlik içinde, bütünlük içinde, 
kardeşliğimizi, dostluğumuzu, dayanışma 
ruhunu yücelterek, AK yarınlara doğru 
emin adımlarla ilerliyoruz. Gücümüzü 
milletimizden alıyoruz, gücümüzü teşkila-
tımızdan alıyoruz, yarınlara umutla bakı-
yoruz. Durmak Yok, Yola Devam… Durmak 
Yok, Hizmete Devam… Hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum, sağolun, varo-
lun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili Sakaryalılar, değerli kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım… Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti 
Sakarya İl Kongremizin, ülkemiz için, mil-
letimiz için, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Buradan bütün 
Sakarya’yı selamlıyorum. Bu coşkulu sa-
londan, Adapazarı’nı, Akyazı’yı, Arifiye’yi, 
Erenler’i, Ferizli’yi, Geyve’yi, Hendek’i, 
Karapürçek’i, Karasu’yu, Kaynarca’yı, 
Kocaali’yi,  Pamukova’yı,  Sapanca’yı, 

Serdivan’ı, Söğütlü’yü, Taraklı’yı sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Bütün Sakarya’ya, bütün Sakaryalı kardeş-
lerime, 29 Mart seçimlerinde verdikleri o 
güçlü, coşkulu destekten dolayı teşekkür 
ediyorum. 28 Mart 2004 seçimlerinde yüz-
de 41.7 oy oranıyla AK Parti’yi tercih eden 
Sakarya, 29 Mart seçimlerinde desteğini 
daha da artırdı ve yüzde 45.3 oy oranıyla 
bize desteğini sürdürdü. Sakarya’nın ter-

AK Parti İl Kongresi

Sakarya | 4 Temmuz 2009
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cihine, Sakarya’nın takdirine, Sakarya’nın 
ahde vefasına, aşkına, sevdasına, coşkusu-
na kalpten şükranlarımı sunuyorum. Bu 
başarıda emeği olan tüm kardeşlerime de 
bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Sakarya İl Başkanlığımıza, tüm ilçe 
ve belde başkanlıklarımıza, mahalle, köy 
temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, 
kadın ve gençlik kollarımıza, bize gönül 
veren, bize destek veren, bizden hayır dua-
larını eksik etmeyen tüm kardeşlerime de 
teşekkür ediyorum. 

Sizler bu hareket için heyecanınızı ortaya 
koydunuz… Türkiye’yi daha aydınlık yarın-
lara taşımak için aşkınızı ortaya koydunuz. 
Türkiye’nin kronik meselelerini çözmek 
için sevdanızı ortaya koydunuz. Türkiye’yi 
itibarlı, güçlü, bölgesinde, dünyada ağır-
lığı olan bir ülke haline getirmek için coş-
kunuzu ortaya koydunuz. Gazi Mustafa 
Kemal’in de ifade ettiği gibi, Türkiye’yi mu-
asır medeniyetler seviyesine ulaştırmak 
için sizler yüreğinizi ortaya koydunuz… 
Hani, Sakarya’nın şairi diyor ya: 
 
Mehmedim, sevinin, başlar yüksekte 

Ölsek de sevinin, eve dönsek de

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! 

Böyle bir inançla, böyle bir kararlılıkla, 
Türkiye’nin meselelerini çözmeye yönelik 
büyük bir azimle bu harekete sahip çıktı-
nız… Hamdolsun bugün başlarımız yük-
sekte… Hamdolsun, bugün 71.5 milyon 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her 
birinin başı yüksekte… 

Bakın, geçen hafta, Kıbrıs Rum Kesimi 
Meclis Başkanı bir ABD’li yetkiliden, 
Kıbrıs konusunda Türkiye’ye baskı yap-
malarını istedi… Ne dedi ABD’li yetkili… 
“Türkiye’ye baskı yapamayız, Türkiye 
artık bölgesinde süper güç haline geldi” 
dedi… Gittiğimiz her ülkede, görüştüğü-
müz her yabancı liderde artık bunu görü-
yoruz… Dünyada Türkiye konuşuluyor… 
Türkiye’nin kalkınması konuşuluyor, 
Türkiye’nin ilerlemesi, güçlü bir ülke, 
güçlü bir ekonomi haline gelmesi konuşu-
luyor… Dünya, yükselen yıldız Türkiye’yi 
konuşuyor… Türkiye takdirle izleniyor, 
ilgiyle izleniyor. 

Sevgili Sakaryalı kardeşlerim, değerli gö-
nüldaşlarım…

Tüm dünyanın gördüğünü, tüm dünyanın 
anladığını maalesef bizde henüz göreme-
yenler, henüz anlayamayanlar var… Hani 
diyor ya şair Hayali:
 
Cihan ârâ cihan içindedir, ârâyı bilmezler

Ol mahiler ki, derya içredir deryayı bilmezler… 

6.5 yıldır Türkiye’nin değişimini, dönüşü-
münü görmezden geliyorlar… Türkiye’nin 
kaydettiği gelişmeleri görmezden geliyor-
lar… Türkiye’nin başarılarını görmezden 
geliyorlar, milletin sevincini, milletin coş-
kusunu bu aziz milletle paylaşamıyorlar… 

Bakın, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
Bugün dünya çok ağır bir ekonomik krizin 
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içinden geçiyor. En gelişmiş ekonomiler 
dahi daralmalar yaşıyor, tüketimler dü-
şüyor, ihracat düşüyor, işsizlik oranları 
hızlı bir şekilde büyüyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Perşembe günü 7 banka 
daha kapandı. Böylece 2008 başından bu-
güne kadar ABD’de 77 banka battı ve mali-
yeti de tam 30 milyar dolar oldu. Türkiye’de 
ise şu ana kadar hiçbir bankamız zorluk 
yaşamadı, yaşamıyor. İşte Perşembe günü, 
Avro Bölgesi’nde Haziran ayı işsizlik oran-
ları açıklandı. Avrupa, yüzde 9.5 oranıyla 
tarihinin en yüksek işsizlik oranını gördü. 
Aynı şekilde Haziran ayında ABD’de işsiz-
lik oranı son 26 yılın en yüksek oranına, 
yüzde 9.5’e ulaştı. İspanya’da işsizlik yüzde 
18.7’ye çıktı, Letonya’da yüzde 16.3 oldu, 
Almanya’da yüzde 7.7, Fransa’da yüzde 9.3 
oldu. Bu süreçte bizde de işsizlik yükseldi 
ve Mart ayında yüzde 15.8 oldu. 

Tüm dünyada manzara ortadayken, tüm 
dünyada işsizlik oranları tarihi seviyelere 
ulaşırken, Türkiye’de bu meseleyi istismar 
ederek buradan kendilerine çıkar sağla-
maya çalışanlar var. Aynı şekilde büyüme 
oranları… Aylar önce Merkez Bankamız, 
Hazinemiz açıkladılar… Yılın ilk çeyreğin-
de, Ocak-Şubat-Mart döneminde büyüme 
çift haneli ve eksi çıkacak, ama bu aylar-
dan itibaren daralma azalacak diye ifade 
ettiler… Biliyorsunuz Salı günü büyüme 
oranları açıklandı, krizin etkisiyle Türkiye 
ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 13.8 daraldı. 
Daralma tüm dünyada var, birkaç istisna 
dışında ilk çeyrekte tüm ülkelerde ekono-
miler küçüldü. İlk çeyrekte Letonya yüzde 
18.6 oranında küçüldü, Estonya yüzde 
15.6 oranında küçüldü, Japonya bile yüzde 

9.1 oranında küçülme kaydetti. Almanya, 
İngiltere, Fransa, İngiltere hep bu zorlu sü-
reçten etkilendi, etkileniyor. Tıpkı işsizlik-
te olduğu gibi, büyüme rakamlarında da o 
malum felaket korosu karamsar yorumlar 
yapmaya başladı. 

Bunların ekonomi diye bir dertleri yok… 
Bunların Türkiye’yi büyütmek diye bir 
dertleri yok… Bunların Büyük Türkiye 
diye, kalkınmış Türkiye, ileri Türkiye 
diye bir hedefleri yok… Hükümeti kara-
lamak adına Türkiye’yi karanlığa çekmek 
istiyorlar. AK Parti’yi eleştirmek adına 
Türkiye’ye zarar veriyorlar. Bakın bura-
dan, Sakarya’dan bir kez daha ifade ediyo-
rum: Küresel ekonomik kriz, tüm dünyayı 
kasıp kavururken, dünya savaşları döne-
mindeki gibi bir ekonomik kriz ortamına 
sebep olurken, bu krizin Türkiye’ye yansı-
ması kısıtlı olmuştur. Aldığımız tedbirler-
le, kararlılıkla uyguladığımız önlemlerle 
Türkiye’yi bu krizin mümkün olduğunca 
uzağında tuttuk ve tutmaya da devam edi-
yoruz. 

Tüm dünyada kriz sona erdiğinde, Türkiye 
de yeniden büyümeye devam edecek ve 
güçlü yapısıyla kriz sonrasında dünyanın 
bir adım önünde olacak. Milletimizin 
umudunu karartmak isteyenler bu gayret-
leriyle hiçbir yere varamayacaklar. Küresel 
krizi istismar ederek, milletimizi kandıra-
caklarını zannedenler, buradan kendileri-
ne çıkar devşirmeye, oy devşirmeye yelte-
nenler yanıldıklarını er geç anlayacaklar. 

Sevgili Sakaryalı kardeşlerim, değerli yol 
arkadaşlarım…
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Bakınız, şurası da son derece önemli… Tür-
kiye, AK Parti iktidarına kadar yaklaşık 10 
yıl koalisyonlarla yönetildi. iki partili, üç 
partili koalisyonlarla Türkiye vaktini heba 
etti, kaynaklarını heba etti, enerjisini heba 
etti. Hatırlayın, aylar boyunca Bakanlar 
Kurulu toplanamıyordu. Başbakanların ba-
kanlarıyla diyaloğu yoktu. Bakanlar kamu-
oyu önünde birbirleriyle kıyasıya kavgalar 
ediyordu. Kurumlar arasında hiçbir ileti-
şim, hiçbir uyum ve koordinasyon yoktu. 
Türkiye bu dönemleri yaşadı. Ama şu anda 
hamdolsun böyle bir ortam yok. Her hafta 
bakanlar kurulumuzu topluyoruz, bakanla-
rımızla, bürokratlarımızla, kurumlarımız-
la tam bir koordinasyon içinde Türkiye’ye 
gece gündüz hizmet üretiyoruz. Ekonomiy-
le ilgili tüm kurumlarımız tam bir diyalog 
halinde… Her gelişme anında konuşuluyor, 
istişare ediliyor, tedbirler zamanında uygu-
lamaya konuluyor… Sadece ekonomi yö-
netiminde değil, her alanda kurumlarımız 
tam bir uyum içinde çalışıyorlar. 

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: 
Yaklaşık bir aydır, Ana Muhalefet Partisi 
bir yandan, bazı medya kuruluşları bir 
yandan, devletin zirvesinde bir gerilim 
varmış gibi, kurumlar arasında bir çatışma 
varmış gibi bir hava estirmenin gayreti 
içindeler. Açık söylüyorum: Kasıtlı olarak, 
kurumlarımız arasındaki diyaloğu, koordi-
nasyonu, uyumu bozma gayretleri var. Ana 
Muhalefet Partisi Lideri son derece sorum-
suz açıklamalar yapıyor. Bazı gazeteler, 
bazı televizyonlar, son derece uygunsuz, 
son derece tahrik edici yorumları her gün, 
her gece sayfalarına, ekranlarına taşıyor-
lar. Tarihteki bazı Milli Güvenlik Kurulu 

toplantılarıyla, bu son MGK toplantısını 
özdeşleştirmek gibi zorlama ve art niyetli 
yorumlar yapıyorlar. Asker üzerinden, 
polis üzerinden bir ayrıştırmanın gayreti 
içindeler. 

Bakınız, Türkiye’de, yasama da, yürütme 
de, yargı da, tarihinde hiç görülmedik öl-
çüde bağımsız bir şekilde, yine tarihinde 
hiç görülmedik ölçüde uyum içinde gö-
revlerini tam anlamıyla yapıyorlar. Aske-
rimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbarat 
teşkilatımız, kurumlarımız, demokratik bir 
sistem içinde, Anayasa ve yasaların çizdiği 
çerçeve içinde ve uyum halinde görevlerini 
yerine getiriyorlar. Hiçbir kurumumuz ara-
sında gerilim yoktur, çatışma yoktur. Ku-
rumlarımız arasında gerilim arzulayanlar, 
çatışma arzulayanlar beyhude beklerler… 
Gerilim ve çatışmadan medet umanlar, ha-
yal kırıklığına uğrarlar. 

Bir kez daha uyarmak durumundayım: 
Siyasi partiler de, medya da, bu süreçte 
sorumlu bir tavır sergilemek zorundadır. 
Demokrasiyi, hukuku savunmak herkesin, 
tüm vatandaşlarımızın, tüm kurumlarımı-
zın mesuliyeti altındadır. AK Parti olarak 
bu noktada son derece kararlı bir duruş ser-
giledik, bundan sonra da aynı kararlı tavrı 
sergilemeye devam edeceğiz. Tek başımıza 
da kalsak, demokrasiden, hukuktan, ada-
letten taviz vermeden yolumuzda ilerleye-
ceğiz. Ne diyor Ana Muhalefet Partisi Lide-
ri: “Birkaç saat içinde Cumhurbaşkanı da 
bu yasanın hiç uygun olmadığını anlama 
noktasına gelebilir” Bu sözler, bir siyasetçi-
ye yakışıyor mu? Bu sözler Ana Muhalefet 
Partisi’ne yakışıyor mu? Bu sözler güçler 
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ayrımına, milli egemenlik kavramına yakı-
şıyor mu? Bu sözler demokrasiye, hadi de-
mokrasiden de geçtik, sosyal demokrasiye 
yakışıyor mu? 

Sayın Baykal’ın zihninin gerisinde ne oldu-
ğu, bu sözleriyle bir kez daha aleni olarak 
görülmüştür. Sayın Baykal’ın demokrasi 
anlayışı, siyaset anlayışı, siyaset yapma tar-
zı bu sözleriyle bir kez daha ortaya çıkmış-
tır. Dikkat edin, bunlar, bizim mayın temiz-
lemeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’na sunduğumuz tasarıda, hiç 
olmadığı halde İsrail’i, İsrailli firmaları 
görecek kadar büyük bir hayal gücüne 
sahipler. Ama, Avrupa Birliği’ne uyum ga-
yesiyle çıkardığımız yasada, kendi imzala-
rını göremeyecek kadar da siyasi miyopluk 
içindeler. Bunlar siyaseti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yapmazlar. Bunlar siya-
seti Anadolu’nun, Trakya’nın şehirlerinde, 
ilçelerinde, köylerinde yapmazlar. Bunlar 
siyaseti millet için de yapmazlar, milletle 
birlikte de yapmazlar. Bunlar siyaseti an-
cak ve ancak mahkeme kapılarında yapar-
lar… O mahkemelerde ya avukat olurlar, 
çeteleri, mafyayı savunurlar; ya da müşteki 
olurlar, milletin istifadesine olan yasaları 
iptal ettirmenin mücadelesini verirler. 

Böyle bir sosyal demokrasi örneği dünyada 
yok! Nedir Sosyal Demokrasi’nin temelle-
ri? Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Dayanışma… 
CHP’de bunların hangisi var? CHP’nin 
siyasetinde, CHP’nin tavırlarında, duru-
şunda, tutumunda bunların hangisi var? 
Hem askeri darbelere karşı çıkarlar, hem 
de sivilleşmenin karşısında dururlar. Hem 
demokratız derler, hem milli egemenliğin 

karşısında dururlar. Hem reform derler, 
değişim derler, dönüşüm derler, hem de 
statükoyu temsil ederler. Açıklık, şeffaf-
lık, hak, hukuk derler; çetelere, mafyaya, 
hukuk dışı örgütlenmelere avukatlık ya-
parlar. Türkiye’nin çetelere karşı verdiği 
mücadeleyi engellemek için her türlü yola 
başvururlar. 

Bakın, CHP’nin hakkını da yemeyelim… 
Dayanışma konusunda son derece başarılı 
bir performans sergiliyorlar. İstanbul’da 
İSKİ skandalını unutmadık… Kocaeli’nde 
Yuvacık’ı unutmadık, Çankaya’daki “yam-
yam” ifadelerini unutmadık… Anayasa 
Mahkemesi’nin usulsüz harcamaları nede-
niyle mahkum ettiği 1 trilyonu unutmadık. 
Buralarda göz yaşartıcı bir dayanışma 
içinde oldular. Alevi vatandaşlarımızı 
yıllar boyu istismar ettiler, oy deposu ola-
rak gördüler… Şimdi bizim, siyaset üstü 
bir yaklaşımla, Alevi vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına cevap verme girişimlerimizi 
sulandırmanın gayreti içindeler. Emek 
derler, emekçi derler, işçi hakları, sendikal 
haklar derler… Ama bugüne kadar işçile-
rimiz için yaptıkları tek bir açılım yoktur. 
Bütün bu alanlarda boşluğu biz doldurduk. 
Türkiye’yi, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
temelleri üzerinde yükselttik, yükseltmeye 
de devam ediyoruz. 

Bakınız, bu vesileyle bir hususu da burada 
hatırlatmak isterim. Çalışma hayatımız 
için, işçi hakları, sendikal haklar için en 
yoğun gayretleri biz sarfettik, en büyük 
reformları biz gerçekleştirdik. Çalışanları-
mızı ilgilendiren her konuda işçilerimizin, 
işçi sendikalarımızın görüşlerine başvur-
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duk ve onların taleplerini büyük bir dikkat-
le politikalarımıza yansıttık. Yıllar boyunca 
ödenmeyen zorunlu tasarruf hesabında 
biriken hakları, ana para ve nema olmak 
üzere, 13.5 katrilyon TL olarak biz ödedik. 
Biz geldiğimizde asgari ücret 184 TL idi. 
Bugün asgari ücret 546 TL. 6.5 yılda asgari 
ücreti tam yüzde 168 oranında artırdık. 
Dikkat edin, 6.5 yılda enflasyon kümülatif 
olarak yüzde 96 oranında artarken, asgari 
ücret tam yüzde 168 arttı. Yani çalışanla-
rımızı enflasyona ezdirmedik, geçmişten 
gelen kayıplarını da telafi ettik. Çalışma 
hayatını düzenleyen yasaları çıkardık, çı-
karmaya da devam ediyoruz. 1 Mayıs’ı tatil 
olarak ilan ettik. Buna benzer çok sayıda 
reformun altına imzamızı attık. 

Çalışanların hakları konusunda ne kadar 
hassas olduğumuzu, ne kadar duyarlı ol-
duğumuzu, ne kadar samimi olduğumuzu 
süreç içinde defalarca gösterdik. İmkanlar 
elverdikçe, işçilerimizin haklarını daha ile-
ri noktalara taşımaya da devam edeceğiz. 
Ben, aynı samimiyeti, aynı gayreti, aynı 
hassas yaklaşımı sendikalarımızdan da 
bekliyorum. Tüm dünyanın zor bir süreç-
ten geçtiği bu dönemde sendikalarımızdan 
anlayış bekliyorum. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Sakaryalılar…

6.5 yılda Türkiye’ye çok büyük hizmetler 
kazandırdık. Milletçe her birimizin göğ-
sünü kabartan başarılar elde ettik. Birliği-
mizi muhafaza edeceğiz, bütünlüğümüzü 
muhafaza edeceğiz… Zor elde ettiğimiz 
istikrar ortamını, güven ortamını muha-
faza edeceğiz. AK Parti olarak, Türkiye’ye, 

genç nesillere, çocuklarımıza bedel ödet-
meyecek, bedel ödetmek isteyenlere de 
müsaade etmeyeceğiz. Demokrasiyi yücelt-
tik, yüceltmeye devam edeceğiz. Hukuku 
yücelttik, yüceltmeye devam edeceğiz. La-
iklik noktasında, sosyal devlet noktasında 
hassasiyetlerimizi koruyacağız. 

Bakın, bizi yolumuzdan alıkoymak isti-
yorlar, bizi millete hizmetten alıkoymak 
istiyorlar, bizi sonu gelmez tartışmaların 
içine çekmek istiyorlar. Biz bu oyunların, 
bu hilelerin hiçbir tarafında olmayacağız. 
Millete hizmetten uzak geçen tek bir saniye 
bize zuldür. Onun için daha çok çalışacak, 
daha çok üretecek, ülkemize, milletimize 
daha çok hizmet, daha çok eser kazandı-
racağız. Teşkilatımızdaki tüm arkadaşla-
rımın heyecanlarını muhafaza etmelerini, 
coşkularını muhafaza etmelerini bilhassa 
rica ediyorum. Bizim aleyhimize oynanan 
oyunlar karşısında, bizim aleyhimize çi-
zilen senaryolar karşısında herkes azami 
derecede dikkatli olmak durumundadır. 
Ağırbaşlılığınızı, vakarınızı, samimiyetini-
zi muhafaza ederek, AK Parti farkını mille-
timizle paylaşmaya devam edelim. 

Sevgili kardeşlerim… 

6.5 yılda Hükümet olarak, 5 yıldır da yerel 
yönetimlerde Sakarya’ya büyük hizmetler 
kazandırdık. Sakarya, 29 Mart seçimlerin-
de bir kez daha AK Parti diyerek, büyük 
yatırımlarımıza, büyük projelerimize 
destek verdi. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe 
belediyelerimizle birlikte 30 Mart saba-
hından itibaren kolları sıvadı ve Sakarya 
için çalışmaya başladı. Eğitim noktasında 
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Sakarya’da 6.5 yılda 1.882 dersliğin ya-
pımını tamamladık, okullarımıza 6 bin 
804 adet bilgisayar gönderdik. Sakarya 
Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi, 
5 meslek yüksek okulu, 6 araştırma ve uy-
gulama merkezi hizmete girdi. Teknokent 
kurulumu çalışmalarımız devam ediyor. 
Hendek’te 594 kapasiteli yükseköğrenim 
yurdu açtık. 

Sağlık hizmetleri için 132 milyon TL har-
cama yaptık. 250 yataklı Yenikent Devlet 
Hastanesi, 25 yataklı Kaynarca Devlet Has-
tanesi, 30 yataklı Kocaali Devlet Hastanesi, 
30 yataklı Taraklı Devlet Hastanesi, 250 
yataklı Korucuk Devlet Hastanesi, Merkez 
Doğum ve Çocuk Bakım Evi ek binası, 100 
yataklı Akyazı Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi, 6 sağlık ocağı ve toplum 
sağlığı merkezimizin yapımını tamamla-
dık, hizmete açtık. 400 yataklı Sakarya 
Bölge Hastanesi ve 50 yataklı Akyazı Devlet 
Hastanesi’nin yapımına devam ediyoruz. 

TOKİ aracılığıyla Sakarya’da bugüne kadar 
5 bin 36 konut uygulaması başlattık. Bun-
lardan 4 bin 449’unu bitirdik. Bütün proje-
lerimizi tamamladığımızda Sakarya’da top-
lam 8 bin 786 konut yapmış olacağız. 2002 
yılına kadar Sakarya’da sadece 64 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6.5 yılda 
tam 117 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. 2003–2008 döneminde Sakarya’da 
toplam 173.2 milyon TL tarımsal destek 
verdik. TMO alımlarıyla fındık üreticimi-
zin mağdur olmasını önledik, fındık ser-
best piyasada 2-2.5 TL arasında iken, TMO 
fındığa tam 4 TL fiyat verdi, kademe ka-
deme bunu 5 TL’ye kadar çıkardı. Allah’ın 

izniyle Sakarya’ya çok daha fazlasını yapa-
cağız. Hükümet olarak, belediyeler olarak 
Sakarya’yı bir dünya şehri, bir marka şehir 
haline getirmek için hızımızı, ivmemizi hiç 
kaybetmeden çalışacak, çabalayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: Sakarya’nın elde ettiği bu başarı, 
sizin eseriniz. Sakarya, sizin gayretleriniz-
le, sizin çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. 
Sakarya aşkıyla fedakarca çalışan tüm 
kardeşlerimi, her kademedeki arkadaşımı 
kutluyor, teşekkür ediyorum. Ben, Sakar-
ya İl Teşkilatıma yürekten inanıyorum… 
Bugüne kadar bizi mahcup etmediniz, bun-
dan sonra da etmeyeceğinizi biliyorum. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyo-
rum, yeniden görev almayacak, alamaya-
cak arkadaşlarıma teşekkür ediyor; yeni 
göreve başlayacak arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, bera-
berlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
yok, yola devam… Durmak yok, hizmete 
devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun… 
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Sevgili Trabzonlular, değerli kardeşle-
rim, sevgili yol arkadaşlarım… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, AK 
Parti Trabzon İl Kongremizin ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Buradan tüm Trabzon’a, 
Akçaabat’a, Araklı’ya, Arsin’e, Beşikdüzü’ne, 
Çarşıbaşı’na, Çaykara’ya, Dernekpazarı’na, 
Düzköy’e, Hayrat’a, Köprübaşı’na, Maçka’ya, 
Of ’a, Sürmene’ye, Şalpazarı’na, Tonya’ya, 
Vakfıkebir’e, Yomra’ya sevgilerimi, se-

lamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. 
Trabzon’a, Trabzonlu kardeşlerime, 29 Mart 
seçimlerinde AK Parti’ye verdikleri o büyük 
destekten dolayı en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum… 

11 Mart’ta Trabzon’a geldiğimde burada bir 
ifade kullandım… Dedim ki: “Trabzon, ne 
zaman güleceğini de bilir, ne zaman gürle-
yeceğini de bilir.” İşte 29 Mart’ta Trabzon 
gürledi… 29 Mart’ta Trabzon Karadeniz 

AK Parti İl Kongresi

Trabzon | 5 Temmuz 2009
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gibi coştu. 29 Mart’ta Trabzon, emaneti 
ehline verdi. Trabzon’un emaneti bizdedir, 
Trabzon’un emaneti artık emin ellerdedir. 
Trabzon’un emanetini aşkla, sevdayla, coş-
kuyla, heyecanla taşıyacağımızdan hiç kim-
senin şüphesi olmasın. Bir kez daha bütün 
Trabzon’a, tercihlerinden, desteklerinden, 
ahde vefalarından, özellikle de hayır duala-
rından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı 
Trabzon İl Teşkilatımızın eseridir. Bu başarı, 
ilçe teşkilatlarımızın, belde teşkilatlarımı-
zın, mahalle ve köy temsilcilerimizin eseri-
dir. Bu başarı, kadın kollarımızın, gençlik 
kollarımızın eseridir. Tüm teşkilatımı, teş-
kilatımızın her bir mensubunu, bu harekete 
gönül vermiş her bir kardeşimi bu başarıdan 
dolayı kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Burada şu hususu da özellikle ifade etmek 
istiyorum: 29 Mart seçimleri artık geride 
kalmıştır. Biz geleceğe bakıyoruz. Belediye 
Başkanımız, 30 Mart sabahından itibaren 
kollarını sıvadı ve Trabzon’a hizmet etmeye 
başladı. Bize oy versin ya da vermesin, Trab-
zonlu tüm kardeşlerimizin huzuru, emni-
yeti, sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. 
Trabzon’un her bir karışını, adeta bir dantel 
gibi nakış nakış işleyecek, yıllar boyunca ih-
mal edilmiş sokakları, caddeleri, mahalleleri 
hizmetlerle, eserlerle donatacağız. Hükümet 
olarak Trabzon’a kazandırdığımız eserlere, 
hizmetlere, belediye olarak yenilerini ekle-
yeceğiz. Trabzon kısa bir süre içinde deği-
şimi görecek, hissedecek… Trabzon, tıpkı 
İstanbul gibi, Kocaeli gibi, Konya, Kayseri, 
Gaziantep, Samsun gibi hak ettiği hizmetle-
re kavuşacak. 

Bakın, Trabzon’un bir türküsü var… Bu tür-
kü, tam 400 yıllık bir türkü, Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde bile yer almış bir türkü… 
 
Trabzon’dur ilimiz

Akça görmez elimiz

Bu yıl hamsi çıkmazsa

Neye varır halimiz… 

İşte bu türküdeki gibi, Trabzon yıllar yılı 
yokluğu yaşadı, yoksulluğu yaşadı, mahru-
miyeti yaşadı… Trabzon yıllar yılı ihmali 
yaşadı, ayrımcılığı yaşadı, ötelenmişliği 
yaşadı. Trabzon’un bu makus talihini kök-
ten değiştireceğiz dedik. Trabzon’u, sadece 
Karadeniz’de değil, sadece Türkiye’de değil, 
tüm dünyada hak ettiği yere ulaştıracağız 
dedik. Gelişimi belli alanlara endekslenmiş 
bir Trabzon değil, turizmden eğitime, kül-
türden ticarete kadar bir çok alanda gelişme 
sürecine giren bir Trabzon… Hamdolsun bu 
yolda çok mesafe katettik, yılmadan, yorul-
madan da hizmet üretmeye, eser üretmeye 
devam edeceğiz. 

Bizim kavgayla işimiz olmaz… Bizim geri-
limle işimiz olmaz… Bizim, millete, ülkeye, 
memlekete zerre kadar fayda sağlamayan 
boş tartışmalarla işimiz olmaz. Biz hizmete 
geldik… Biz gönüller yapmaya geldik… Biz 
gönüller kazanmaya geldik… Eskiden oldu-
ğu gibi, Türkiye’nin vaktini, kaynaklarını, 
enerjisini heba etmek isteyenlere bu hareket 
asla izin vermedi, bundan sonra da vermez. 
Türkiye’nin heyecanını, coşkusunu, umut-
larını çoğaltmak için geldik. Türkiye’nin 
köylerinde, ayaklarında çarık, üstlerinde 
yamalı pantolon, yüzlerinde güneş yanığı, 
minicik yavrularımızı okulla buluşturmak 
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için geldik. 6.5 yılda tam 133 bin yeni ders-
lik yaparak çocuklarımızı okulla, kaliteli 
eğitimle buluşturduk. Bizim yavrularımızın, 
Amerika’nın, Japonya’nın, Almanya’nın 
çocuklarından eksiği olamaz dedik… 
Türkiye’nin okullarına 6.5 yılda tam 710 bin 
bilgisayar gönderdik. Eğitimin önünde ma-
zereti asla kabul etmiyoruz dedik… Ücretsiz 
ders kitaplarıyla, burslarla, yurtlarla, şartlı 
nakit transferiyle eğitimi destekledik. O 
minicik yavrular, yoksullar, kimsesizler, kış 
soğuğunda titremesinler dedik… Soğuktan 
elleri kalem tutamayan çocuklar, sıcak soba-
larının başında ders çalışsınlar dedik… 6.5 
yılda Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine 8 
milyon ton kömürü ücretsiz dağıttık. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı başlattık, 
6.5 yılda sağlığa tam 7.5 milyar TL yatırım 
yaptık, hastaneleri, eczaneleri birleştirdik… 
Devlet hastanelerinde muayene oda sayısını 
6 bin 600’den aldık, 19 bin 650’ye çıkardık. 
Banyosu, tuvaleti olan nitelikli yatak sayısını 
10 binden aldık, 23 bin 500’e çıkardık. Ülke-
min kalkınması için, ilerlemesi için, mede-
niyet için yol şart dedik, 6.5 yılda 9 bin 500 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 21’inci 
yüzyılda, yolu olmayan, suyu olmayan köy 
olamaz, bu tabloyu, bu manzarayı içimize 
sindiremeyiz, kabullenemeyiz dedik… 6.5 
yılda 63 bin 121 kilometre köy yolunu asfalt-
ladık, 51 bin 228 kilometre yeni yol yaptık; 
3 bin 522 köyümüzü içme suyuyla buluş-
turduk. Geldiğimizde 9 ilde doğalgaz kulla-
nılıyordu, 54 ilimize daha doğalgaz ulaştır-
dık… Karadeniz Sahil Yolu’nu bitirdik, Bolu 
Tüneli’ni açtık, asrın projesi MARMARAY’ı 
bitirme aşamasına getirdik, Ankara ile 
Eskişehir’i hızlı trenle birbirine bağladık. 
Türkiye’yi 26’ıncı sıradan aldık, dünyanın en 

büyük 17’inci ekonomisi yaptık. 230 milyar 
dolardan aldığımız milli geliri tam 742 mil-
yar dolara; 136 milyar dolardan aldığımız 
ihracatı tam 132 milyar dolara yükselttik. 
Enflasyon belasından Türkiye’yi kurtardık, 
yüzde 30’dan aldığımız enflasyonu, yüzde 
5.7’ye kadar çektik. Türkiye’yi, küresel ölçek-
te, itibarı olan, gücü olan, saygınlığı olan bir 
ülke haline getirdik… 

Biz demiyoruz, artık bizim dışımızdakiler 
söylüyor: Türkiye’ye Kıbrıs konusunda baskı 
yapılması istendiğinde, “Türkiye bölgesinde 
süper güç, baskı yapamayız” diyorlar. Tür-
kiye genelinde 3 bin 363 ata yadigarı vakıf 
eserimize sahip çıkarken, yurtdışında, Bos-
na Hersek’ten Kudüs’e, Somali’den Kırım’a 
kadar mirasımıza biz sahip çıktık. Bosna-
Hersek’teki Drina Köprüsü’nü biz onarıyo-
ruz. Kudüs’te Yusufiye Osmanlı Mezarlığı’na 
biz sahip çıkıyoruz, Moğolistan’da, Türklere 
ait ilk yazılı eserler olan Orhun Abideleri’ni 
biz dünya medeniyetine armağan ediyoruz. 
TİKA ile, Yunus Emre Vakfı ile, TRT Türk ile, 
TRT Avaz ile dünyaya sesleniyoruz. 

Tüm bunları, bunlar gibi nice hizmetleri 6.5 
yıla sığdırdık. 6.5 yılda Türkiye’ye tarihinde 
hiç şahit olmadığı başarıları tattırdık. 6.5 
yılda Türkiye’yi bir lider ülke konumuna 
yükselttik. Bütün bunları aziz milletimizin 
desteğiyle başardık, aziz milletimizin hayır 
dualarıyla başardık. Açık söylüyorum… 
Bizim makamda, mevkide gözümüz yok… 
Bizim parada pulda gözümüz yok… Bizim 
gizli niyetlerimiz, gizli gündemlerimiz 
yok… Şu Hakkari’ye gittiğimde, bir vatan-
daş gelip de “Allah Razı olsun,” diyorsa, 
bu bana yeter… Muş’ta, Bitlis’te, Van’da, 
Erzurum’da, Artvin’de bir yaşlı teyze gelip 
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de “Allah sizden razı olsun,” diyorsa, bu bana 
yeter… Samsun’da, Giresun’da, Ordu’da, 
Sinop’ta, Ankara’da, Antalya’da, Muğla’da, 
İstanbul’da, Edirne’de bir çocuk, bir yavru-
muz gelip de “Tayyip Amca sağol,” diyorsa 
bu bana yeter… Bu ülkenin çocukları ya-
nıma gelip de benden bilgisayar isteyecek 
bir vizyona ulaşıyorsa bu bana yeter… Şu 
Trabzon’da, şu Trabzon’un ilçelerinde, köy-
lerinde, akşam sofrasına oturduğunda, “Bu 
hükümetten de Allah razı olsun,” diyenler 
varsa, bu bize ziyadesiyle yeter… Bir gönül 
kazandıysak, bir gönül yaptıysak, milletin 
hafızasında kendimize bir yer bulabildiysek 
bu bize fazlasıyla yeter… 

Bakın, 14 Ağustos 2001’de partimizi kur-
duk… Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış 
dolaştık… Milletimizle kucaklaştık, hasret 
giderdik, dertleri paylaştık… Şu Gümüşha-
ne-Trabzon arasında, Hamsiköy yakınların-
da, gecenin bir vakti yaşlı teyzeler yolumuzu 
kestiler… Sabahtan itibaren yolumuzu gözle-
mişler… Gece yarılarına kadar gözlerini yol-
lara dikmişler… Arabadan indik, ellerini öp-
tük, hayır dualarını aldık… Aradan yaklaşık 
8 yıl geçti… O teyzelere mahcup olmadık… 
Hanım kardeşlerimize mahcup olmadık, 
çocuklarımıza, gençlerimize, 71.5 milyon 
vatandaşımıza mahcup olmadık… 8 yıl önce 
nasıl alnımız ak, başımız dik şekilde onların 
huzuruna çıkıyorsak, bugün de aynı şekilde 
huzurlarındayız, huzurlarınızdayız… 

Buradan, Trabzon’dan sesleniyorum… Mil-
letin bize yüklediği emaneti bugüne kadar 
yere düşürmedik, bundan sonra da asla 
düşürmeyeceğiz… Demokrasiyi, hukuku, bu 
ülkenin geleceğini, bu ülkenin ideallerini 6.5 
yıl boyunca nasıl sahiplendiysek, bundan 

sonra da sımsıkı sahiplenmeye devam ede-
ceğiz. Bu ülkeyi aşkla, sevdayla, heyecanla, 
coşkuyla büyütmeye devam edeceğiz… Mil-
lete, milletin emanetine, milletin egemenli-
ğine dönük, demokrasiye, hukuka, laikliğe, 
sosyal devlet ilkesine dönük her türlü sal-
dırıya göğüs gerdik, göğsümüzü yine siper 
etmeye devam edeceğiz. Kirli senaryolara, 
kirli tezgahlara boyun eğmedik, bundan 
sonra da Allah’ın izniyle boyun eğmeyeceğiz. 
Çetelere, mafyaya, karanlık örgütlere karşı 
mücadele verdik, bu mücadelemizden asla 
taviz göstermeyeceğiz. 

Benim Trabzonlu kardeşim, Ankara’da nasıl 
bir oyun oynandığını, nasıl bir senaryonun 
yürürlüğe konulduğunu görsün, bilsin, an-
lasın… Biz ne dedik? Kardeşim, AK Parti’den 
daha mı iyi biliyorsun, o zaman çık milletin 
huzuruna anlat… AK Parti’den daha iyisini 
mi yaparsın, çık milletin huzuruna ilan et… 
AK Parti’nin projelerinden daha iyi projele-
rin mi var, çık milletin huzuruna izah et… 
AK Parti’nin hizmetlerinden daha fazlasını 
mı yaparsın, çık milletin huzuruna ispat et… 
Türkiye için, bu millet için, bu memleket 
için, işte şu Trabzon için AK Parti’den daha 
güzel, daha heyecan verici planların mı var, 
çık milletin huzuruna bunu ifade et… 4 kez 
sandık kuruldu… 4 kez milletin huzuruna 
çıktık… 4 kez milletim AK Parti dedi… Za-
manı gelir, vakti gelir, yeri gelir yine sandık 
kurulur… Millet hakemlik yapar… Millet 
tercihini yapar… Milletten başka hakem 
arama… Milletin Meclis’inden başka karar 
mercii arama… Gel, sen de millete itimat et, 
milletin kararına itibar et, milletin takdirine 
itaat et… Bunu yapmıyorlar… Beyefendiler 
hizmet siyasetine, eser siyasetine, millet 
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odaklı demokratik siyasete tenezzül etmi-
yorlar… 

Haftalardır, AK Parti ile kurumlar arasında, 
Hükümet ile kurumlar arasında gerginlik 
oluşturmak için her türlü çareye başvu-
ruyorlar… Demokratik erkler arasındaki 
uyumu baltalamanın gayreti içindeler… 
Kurumlar arasındaki uyumu yıpratmak 
niyetindeler… Askeri, polisi, yargıyı istismar 
siyasetlerine alet edip buradan çıkar dev-
şirmenin gayreti içindeler. Türkiye’nin hem 
içerde, hem dışarıda itibarını zedeleyip, bu-
radan kendilerine ikbal devşirmenin gayreti 
içindeler… İstikrar ortamını, güven ortamı-
nı, huzur ortamını, uyum ortamını zedele-
yip, hem Türkiye’ye, hem de bu aziz millete 
kaybettirmenin gayreti ve gayesi içindeler. 

Bakınız; bir ay önce, Türkiye ile Suriye 
sınırındaki mayınlı araziyi temizlemek 
için bir yasa tasarısı hazırladık. Tamamen 
milletimizin menfaatine, tamamen ma-
yınlı arazileri mayınlardan temizlemeye, 
tamamen Türkiye’ye toprak kazandırmaya 
dönük bir tasarı. Şimdi, muhalefet partile-
rinin öyle keskin gözleri var ki, tasarının 
içinde nasıl olduysa İsrail’i buldular, İsrailli 
firmaları buldular… Öyle keskin zekaları var 
ki, tasarıyı ihanet tasarısı, hıyanet tasarısı 
olarak nitelediler… Öyle geniş hayal güçleri 
var ki, bu yasayla Türkiye’nin bölünece-
ğini, topraklarımızın peşkeş çekileceğini 
iddia ettiler… Bu kadar uzak görüşlü, bu 
kadar keskin görüşlü, bu kadar keskin ze-
kalı beyefendiler, önceki hafta çıkardıkları 
yasanın altındaki imzalarını, kendi imza-
larını göremediler… Her hafta mahkeme 
kapılarındalar… Türkiye’nin yollarına bir 
türlü düşemediler, şu Trabzon’un yollarını 

bir türlü öğrenemediler, ama Mahkeme 
kapılarını su yolu haline getirdiler… Elbette 
gideceksiniz, elbette mahkeme kapılarına 
hak arayacaksınız… Buna diyeceğimiz yok… 
Ama oralarda siyaset yaptığınız kadar biraz 
da gelin Anadolu’nun yollarında, Trakya’nın 
yollarında siyaset yapın. 

Bizim bu tür bir siyasetle, böyle bir siyaset 
tarzıyla işimiz olmadı, olmayacak. Geri-
limden asla medet ummadık, ummayız. 
Kurumlarımız arasında tam bir uyum var, 
tam bir koordinasyon var. Türkiye büyük 
umutlar taşıyor, büyük hayaller taşıyor, en-
gin ufuklara doğru yelken açıyor… Türkiye, 
küresel finans krizine rağmen, ekonomisini 
canlı tutmaya, ekonomik potansiyelini diri 
tutmaya devam ediyor. Türkiye’yi istikrarla, 
güven ortamıyla, uyum zemininde bugünle-
re taşıdık, bu uyumu bozmadan yolumuza 
devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bedeller 
ödetmeyecek, ödetmek isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım, değerli Trabzonlular…

6.5 yılda merkezi idare olarak Trabzon’da 
çok değerli yatırımlar yaptık, eserler ürettik; 
yeni dönemde de hem merkezi idare olarak 
hem de belediye olarak Trabzon’a kazandır-
maya devam edeceğiz. Hem hükümetimi-
zin, hem de belediyemizin dev projeleriyle 
Trabzon’un çehresi bundan sonra çok daha 
hızlı değişecek. Burada yaptıklarımızın ay-
rıntısına girmek istemiyorum, ancak bazı 
başlıkları da hatırlatmak isterim: Eğitim 
noktasında 6.5 yılda 1.615 dersliğin yapı-
mını tamamladık, okullarımıza 8 bin 916 
adet bilgisayar gönderdik. Karadeniz Teknik 
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Üniversitemizin bünyesinde 8 fakülte, Ka-
radeniz Araştırmaları Enstitüsü, 4 meslek 
yüksek okulu, 2 yüksek okul, 5 uygulama ve 
araştırma merkezi ile Devlet Konservatuarı 
hizmete girdi. Teknokent’i de en kısa sürede 
tamamlayacağız. 

Tonya, Beşikdüzü ve Vakfıkebir sağlık mes-
lek liselerini hizmete açtık. Sağlık hizmetleri 
için 146 milyon TL harcama yaptık. 200 ya-
taklı Merkez Numune Hastanesi ek binası, 
50 yataklı Köprübaşı Devlet Hastanesi, 25 
yataklı Şalpazarı Devlet Hastanesi, 25 yatak-
lı Çaykara Devlet Hastanesi, 50 yataklı Arak-
lı Devlet Hastanesi ek binası, 45 yataklı Sür-
mene Devlet Hastanesi ek binası, 22 yataklı 
Of Devlet Hastanesi ek binasını tamamladık, 
hizmete açtık. Biliyorsunuz Ahi Evren Kalp 
ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nin açılışını 
Ocak ayında yaptık. Yine Tıp Fakültesi Fara-
bi ek binasını ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni 
Trabzon’a kazandırdık. İnşallah, 400 yataklı 
Trabzon Bölge Hastanesi ile 200 yataklı Ak-
çaabat Devlet Hastanesi’ni önümüzdeki yıl 
içerisinde tamamlayacağız. 

TOKİ aracılığıyla Trabzon’da bugüne kadar 
2 bin 323 konut uygulaması başlattık. Bun-
lardan 2 bin 141’ini tamamladık. Bütün pro-
jelerimizi tamamlandığımızda, Trabzon’a 4 
bin 336 konut kazandırmış olacağız. 2002 
yılına kadar Trabzon’da sadece 73 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6.5 yılda 
74 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Karadeniz sahil yolunu tamamladık, bu yol, 
tüm Karadeniz bölgesinin sosyal ve ekono-
mik kalkınması için büyük önem taşıyor. 
Trabzon Hava Limanı Yeni İç Hatlar Ter-
minal Binası 22 Kasım’dan itibaren hizmet 
vermeye başladı, eski terminal binamızı da 

modernize ettik, dış hatlar terminali olarak 
kullanmaya başladık. 

Biliyorsunuz, Trabzon 2007 Karadeniz 
Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptı. 
2011 yılında ise çok önemli bir organizas-
yona, Avrupa Gençlik Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonu 
Trabzon’a yakışır bir şekilde gerçekleş-
tirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
Allah’ın izniyle Trabzon’a çok daha fazlasını 
yapacağız. Hükümet olarak Trabzon’u bir 
dünya şehri, bir marka şehir haline getirmek 
için hızımızı, ivmemizi hiç kaybetmeden ça-
lışacak, çabalayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak is-
terim: Trabzon’un elde ettiği bu başarı, sizin 
eseriniz. Trabzon, sizin gayretlerinizle, sizin 
çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. Trabzon 
aşkıyla fedakarca çalışan tüm kardeşlerimi, 
her kademedeki arkadaşımı kutluyor, teşek-
kür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşla-
rımı kutluyorum, yeniden görev almayacak, 
alamayacak arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 
yeni göreve başlayacak arkadaşlarıma başa-
rılar diliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah 
yar ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, be-
raberlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu yü-
celterek, AK yarınlara doğru emin adımlarla 
ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden alıyo-
ruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyoruz, ya-
rınlara umutla bakıyoruz. Durmak yok, yola 
devam… Durmak yok, hizmete devam… He-
pinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, 
sağolun, varolun, Allah’a emanet olun… 
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Sevgili Erzurumlular, sevgili kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri, sevgiyle 
muhabbetle selamlıyor, İl kongremizin 
ülkemize, milletimize, Erzurum’a ve parti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Buradan, bu coşkulu salondan, bütün 
Erzurum’a; Aşkale’ye, Aziziye’ye, Çat’a, 
Hınıs’a, Horasan’a, İspir’e, Karaçoban’a, 
Karayazı’ya ,  Köprüköy’e,  Narman’a , 
Oltu’ya, Olur’a, Palandöken’e, Pasinler’e, 
Pazaryolu’na, Şenkaya’ya, Tekman’a, 

Tortum’a, Uzundere’ye, Yakutiye’ye, oralar-
da yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, 
selamlarımı yolluyorum. 

Erzurum yiğitliğin şehri… Erzurum cesa-
retin şehri… Erzurum, özü sözü bir insan-
ların şehri… Erzurum dadaşların şehri… 
Dadaşlar diyarı Erzurum’u, Erzurum’un 
tüm dadaşlarını selamlıyorum… 29 Mart 
Yerel Seçimleri vesilesiyle Erzurum’a gel-
meye, sizlerle kucaklaşmaya, sizlerle has-
ret gidermeye niyetlenmiştim. Ancak, bi-

AK Parti İl Kongresi

Erzurum | 11 Temmuz 2009
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liyorsunuz, Büyük Birlik Partisi’nin Genel 
Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol 
arkadaşlarını elim bir helikopter kazasın-
da kaybettik. Bu üzücü gelişme nedeniyle 
programlarımızı iptal ettik. Merhum Yazı-
cıoğlu ve arkadaşlarına bu vesileyle bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum. O gün 
buraya gelemesem de, o gün sizlere hitap 
edemesem de, siz gerekeni yaptınız… Er-
zurum 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
bu harekete sahip çıktı. Erzurum 29 Mart 
seçimlerinde bir kez daha büyük düşündü, 
bir kez daha kendisine yaraşanı, kendisine 
yakışanı yaptı. 

2004 Yerel seçimlerinde yüzde 49 oy ora-
nıyla AK Parti diyen Erzurum, 29 Mart 
seçimlerinde bu kez yüzde 51 oy oranıyla 
daha gür bir şekilde AK Parti dedi. Bura-
dan, tüm Erzurumlu kardeşlerime, bize 
olan teveccühlerinden, takdirlerinden, 
ahde vefalarından dolayı en kalbi şük-
ranlarımı sunuyorum. Erzurum’da bu 
tablonun oluşmasını sağlayan teşkilatımın 
tüm mensuplarını, İl Başkanlığımızı, ilçe 
ve belde başkanlıklarımızı, mahalle-köy 
temsilcilerimizi, sandık müşahitlerimizi, 
kadın ve gençlik kollarımızı tebrik ediyor, 
onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize 
gönül veren, bize destek veren, hiçbir şey 
yapamasa bile hayır dualarını bizlerden 
eksik etmeyen tüm Erzurumlu kardeşleri-
me hürmetlerimi ifade ediyorum. 

Şunu da buradan bütün samimiyetimle 
açıklamak istiyorum: Erzurum’un emane-
ti bizim omuzlarımızdadır. Yaklaşık 7 yıl 
boyunca Erzurum’un emanetini büyük bir 
gururla taşıdık. 81 vilayetimizin tamamın-
da olduğu gibi, Erzurum’da da emanete 
halel getirmedik. Erzurum’a her geldiği-

mizde huzurlarınıza alnımız açık, başımız 
dik şekilde çıktık. Bundan sonra da, o ema-
neti gururla, şerefle taşıyacak, o emaneti 
asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Alvarlı 
Efe’ye bugüne kadar mahcup olmadık, 
bundan sonra da olmayacağız. Erzurumlu 
İbrahim Hakkı Hazretleri’ne bugüne kadar 
mahcup olmadık, inşallah bundan sonra 
da olmayacağız. Kazım Karabekir Paşa’ya, 
Kara Fatma’ya, Nene Hatun’a, nice şehitle-
re, nice gazilere mahcup olmadık, bundan 
sonra da olmayacağız. Erzurum’a, dadaşla-
ra mahcup olmadık, Allah’ın izniyle bun-
dan sonra da olmayacağız. 

Ne güzel ifade etmiş Alvarlı Efe: 
 
Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arş-ı Rahmanı

İşte bizim yolumuzu bu gönül insanları 
aydınlatıyor… Biz ilhamımızı, aşkımızı, 
sevdamızı bu gönül insanlarından alıyo-
ruz… Yunus Emre, “Yaradılanı severiz, 
Yaradan’dan ötürü” derken aynı noktaya 
işaret ediyor… Şeyh Edebali, “İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın” derken aynı noktaya 
işaret ediyor… Mevlana da insan diyor… 
Hacı Bektaş da insan diyor… Hacı Bayram 
Veli de insan diyor… Yeryüzündeki tüm 
insanların, tüm canların, tüm canlıların 
hakkını, hukukunu muazzez ve mukaddes 
görüyoruz. Bir cana kıymanın, bütün in-
sanlığa kastetmek olduğuna inanıyoruz… 
Etnik kökeni, milliyeti, dini, mezhebi, 
dili, rengi her ne olursa olsun… Her bir 
insanın, insanca yaşamaya, ihtiyaçlarını 
gidermeye, huzur, barış ve emniyet içinde 
yaşamaya hakkı olduğuna inanıyoruz… 
Dünyanın her neresinde olursa olsun, her 
hangi sebeple olursa olsun, masum insan-
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ların katledilmesinden dolayı yüreğimiz 
sızlıyor… 

Gazze’de katledilen masumlar için yü-
reğimiz sızlıyor… Irak’ta, Irak’ın vilayet-
lerinde, Bağdat’ta, Basra’da, Kerkük’te, 
Telafer’de katledilen masumlar için yüre-
ğimiz sızlıyor… Çin Halk Cumhuriyeti’nde, 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Başkenti 
Urumçi’de katledilen 150’den fazla insan, 
yaralanan binden fazla insan için de yüre-
ğimiz sızlıyor… Ama biz, Türkiye olarak, 
bu acıları yüreğimize gömmüyoruz… Eli-
mizi kolumuzu bağlayıp tüm dünya gibi 
gelişmelere seyirci kalmıyoruz… Hakkı 
her zeminde, her fırsatta cesaretle dile 
getiriyor, insanlık adına üzerimize düşeni 
tüm gerekleriyle yapıyoruz. 

Urumçi’de 5 Temmuz’da meydana ge-
len olayları Dışişleri Bakanlığımız çok 
yakından izliyor, gerekli açıklamaları 
yapıyor. Ankara’daki Çin Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na 
çağırdık, kaygılarımızı, endişelerimizi dile 
getirdik, olayların bir an önce sonlandırıl-
masını, sorumluların derhal adalete tes-
lim edilmelerini istedik. Çarşamba günü 
Körfez Ülkeleri’nin Dışişleri Bakanları 
İstanbul’da yayınladıkları bildiride Uygur 
Türklerine yönelik saldırılara ilişkin en-
dişelerini ifade ettiler. Perşembe ve Cuma 
günü, İtalya’da katıldığım G-8 Zirvesi’nde 
yine meseleyi gündeme taşıdım, görüş-
tüğüm liderlere kaygılarımızı anlattım. 
Canlara kıyarak, insan haklarını ihlal ede-
rek, masum sivilleri haklarından mahrum 
ederek hiçbir ülke, hiçbir toplum, huzu-
ra, istikrara, güvene kavuşamaz. Uygur 
Türkleri’nin yaşadığı acı, bizim acımız-
dır… Oradaki akrabalarımız, oradaki kar-

deşlerimiz için, diplomasi içinde, uluslara-
rası hukuk çerçevesinde ve var olduğumuz 
her platformda üzerimize düşeni yapacak; 
tüm insanlığı, tüm dünya ülkelerini, bu 
meseleye duyarlı olmaları noktasında ay-
dınlatmaya devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Erzurumlular…

Türkiye, son 7 yılda, AK Parti iktidarıy-
la birlikte, her alanda milletçe hepimizi 
sevindiren başarılara imza attı. On yıllar 
boyunca hasretini çektiğimiz, özlemini 
duyduğumuz seviyeleri hep birlikte yaka-
ladık. Milletçe ele ele verdik, gönül birliği 
yaptık, huzur içinde, emniyet içinde, adalet 
ve istikrar içinde Türkiye’yi hedefleriyle 
buluşturduk. Bütün Türkiye’yi, 81 vilayeti-
mizin tamamını, ilçelerimizi, beldelerimizi, 
köylerimizi nakış nakış işledik, her türlü 
ihtiyaçlarını karşılamak, her türlü eksikliği 
gidermek için olağanüstü bir çaba, insanüs-
tü bir gayret içinde olduk. Eğitimde, sağlık-
ta, adalet ve emniyette Türkiye’yi daha önce 
hiç görmediği yatırımlarla, reformlarla 
buluşturduk. 

İşte en son kurduğumuz 7 vakıf üniversi-
tesiyle birlikte, 7 yılda Türkiye’ye, şehirle-
rimize kazandırdığımız üniversite sayısı 
63’e çıktı. 9 bin 500 kilometre bölünmüş 
yol inşa ettik, 365 bin konut üretimine baş-
ladık, 253 bin tanesini tamamladık, 63 bin 
121 kilometre köy yolunu asfaltladık, 51 
bin 228 kilometre yeni yol yaptık; 3 bin 522 
köyümüzü içme suyuyla buluşturduk. Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nı başlattık, 7 yıl-
da sağlığa tam 7.5 milyar TL yatırım yaptık, 
hastaneleri, eczaneleri birleştirdik… Devlet 
hastanelerinde muayene oda sayısını 6 bin 
600’den aldık, 19 bin 650’ye çıkardık. Ban-
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yosu, tuvaleti olan nitelikli yatak sayısını 10 
binden aldık, 23 bin 500’e çıkardık. Geldi-
ğimizde 9 ilde doğalgaz kullanılıyordu, 54 
ilimize daha doğalgaz ulaştırdık… 

Uluslararası ölçekte dev projeleri başlat-
tık, yarım kalmış projeleri tamamlama 
aşamasına geldik. Karadeniz Sahil Yolu’nu 
bitirdik, Bolu Tüneli’ni açtık, asrın projesi 
MARMARAY’ı bitirme aşamasına getirdik, 
Ankara ile Eskişehir’i hızlı trenle birbi-
rine bağladık. İşte şimdi, Pazartesi günü 
Ankara’da bir törenle, dünyanın en büyük 
enerji projelerinden biri olan NABUCCO 
projesine imzaları atıyor ve projeyi başlatı-
yoruz. Türkiye’yi 26’ıncı sıradan aldık, dün-
yanın en büyük 17’inci ekonomisi yaptık. 
230 milyar dolardan aldığımız milli geliri 
tam 742 milyar dolara; 36 milyar dolardan 
aldığımız ihracatı tam 132 milyar dolara 
yükselttik. Enflasyon belasından Türkiye’yi 
kurtardık, yüzde 30’dan aldığımız enflas-
yonu, yüzde 5.7’ye kadar çektik. Türkiye’yi, 
küresel ölçekte, itibarı olan, gücü olan, say-
gınlığı olan bir ülke haline getirdik. 

Altını çizerek ifade ediyorum: Bunu biz hep 
birlikte yaptık… Aziz milletimizle birlikte 
yaptık, milletimizin desteğiyle, milletimi-
zin hayır dualarıyla yaptık… Teşkilatımızın 
özverili gayretleriyle yaptık. Şimdi yeni bir 
sürecin, yeni bir dönemin arefesindeyiz… 
29 Mart seçimlerini geride bıraktık… İl 
Kkongrelerimizi haftaya tamamlıyor ve 
artık genel kongremize hazırlanıyoruz… 
Ardından da 2011 seçimleri için hazırlıkla-
rımıza başlıyoruz. Erzurum teşkilatımızla 
birlikte, 81 vilayetimizdeki, Türkiye gene-
lindeki tüm teşkilatlarımızdan rica ediyo-
rum… Heyecanımızı ilk günkü gibi muha-
faza edeceğiz… Türkiye’ye 7 yıl boyunca 

nasıl aşkla, sevdayla, coşkuyla hizmet et-
tiysek, aynı şekilde hizmet etmeye, eserler 
kazandırmaya devam edeceğiz. Bıkmadan, 
usanmadan, yorulmadan, heyecanımızı, 
motivasyonumuzu asla eksiltmeden emin 
adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz. 

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: 14 Ağus-
tos 2001’de partimizi kurduğumuz, teşki-
latımızı oluşturduğumuz günden itibaren, 
bu teşkilatı yıpratmak, bu teşkilatın mil-
lete hizmet aşkını söndürmek için gayret 
edenler oldu. Bizi hizmetten alıkoymaya, 
bizi yavaşlatmaya, bizi durdurmaya gayret 
edenler oldu. Çetelerle, mafyayla üzerimize 
geldiler… Provokasyonlarla üzerimize gel-
diler… Hukuku zorlayarak üzerimize gel-
diler. Yalanla, iftirayla, karalama kampan-
yalarıyla üzerimize geldiler. Milletimizin 
bize olan sevgisini, takdirini, teveccühünü 
yıpratmak için ellerinden geleni yaptılar. 
Üzerimize oynanan oyunları, bizimle ilgili 
kirli senaryoları her seferinde boşa çıkar-
dık. Sağduyudan taviz vermedik, soğukkan-
lılıktan taviz vermedik, hukuktan, demok-
rasiden, demokratik tavırdan, demokratik 
duruştan taviz vermedik. Hakem millettir 
dedik… Millete gidelim dedik… Karar da, 
söz de, yetki de milletindir dedik… 4 seçi-
me girdik ve 4’ünde de milletimiz gür bir 
sesle AK Parti dedi… Ve biz ne dedik biliyor 
musunuz? Biz, Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri’nin diliyle seslendik: 
 
Hak şerleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler

Ârif onu seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.
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İşte şimdi de, bu ruhla, bu heyecanla, bu 
coşkuyla, bu anlayışla emin adımlarla 
geleceğe yürüyoruz… Teşkilatım içinde, 
kendisini yorgun hisseden varsa, kendisini 
yorulmuş, heyecanını, coşkusunu kaybet-
miş hisseden varsa, rica ediyorum, onlar 
bir süre dinlenmeye çekilsinler. Teşkilatım 
içinde, hassasiyetlerini kaybetmiş, AK 
Parti’nin ruhunu, AK Parti’nin ideallerini, 
AK Parti’nin ilkelerini yitirmiş olanlar 
varsa, onlar da kenara çekilsinler. Şahsi 
makam hırsı, şahsi çıkar hırsı olanlar… 
Kendi meselelerini milletin meselelerinin 
önünde görenler varsa, onlar kendilerine 
başka merciler, başka mevkiler arasınlar. 

Biz, Türkiye’ye yaptıklarımızla, 81 vilaye-
timize yaptıklarımızla, Erzurum’a yaptık-
larımızla asla yetinmedik, asla yetineme-
yiz. Kendimizi her zaman yolun başında 
gördük. Yaptıklarımızdan çok daha fazla 
yapacağımız olduğunu asla aklımızdan 
çıkarmadık. Millet bizim üzerimizden 
emaneti alıncaya kadar, ya da bu bedende-
ki can emanetini sahibine teslim edinceye 
kadar hizmet etmeye, eser üretmeye de-
vam edeceğiz. Onun için diyorum ki… Teş-
kilatımız içinde uyum son derece önemli… 
Koordinasyon son derece önemli… Ortak 
hedefleri, ortak idealleri, ortak hayalleri ve 
umutları taşıyor olmak son derece önemli. 
Bizi bölmeye, bizi ayrıştırmaya, aramıza 
nifak sokmaya çalışanlara karşı hepimiz 
azami derecede dikkatli olmak zorunda-
yız. Gazete manşetleriyle, köşe yazılarıyla, 
afaki yorumlarla, yanlış analizlerle parti-
miz üzerine oyun oynayanlara karşı uya-
nık olmak zorundayız. AK Parti’ye gönül 
vermiş her bir kardeşimden bu hassasiyeti 
bekliyorum. AK Parti’nin her bir mensu-
bundan, her bir yol arkadaşımdan, her bir 

gönüldaşımızdan uyanık olmasını, sağdu-
yulu ve sabırlı olmasını rica ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Bakınız, 29 Mart seçimlerinden sonra, 
muhalefet partileri, bir kez daha yenilmiş 
olmanın mızıkçılığı ve hırçınlığı içindeler. 
Hükümeti oyalamak için, hükümetimizi 
yavaşlatmak, hizmetten alıkoymak için 
her türlü yola başvuruyorlar. Türkiye’nin 
güzide kurumlarını siyasete çekmek, ku-
rumları istismar etmek, kurumlar üzerin-
den siyasi çıkar sağlamak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Seçim sürecinde üslupla-
rını nasıl düşürdüklerini, seviyelerini na-
sıl aşağılara çektiklerini, ağza alınmayacak 
kelimelerle bu ülkenin Başbakanına nasıl 
hakaretler ettiklerini gördünüz. Şu anda 
bu hakaretlerinin bedelini yargı kararıyla 
ödüyorlar. 

Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum: 7 
yıldır, Türkiye’nin menfaatine, aziz milleti-
mizin menfaatine olan her türlü girişime, 
her türlü reforma, her türlü yeniliğe karşı 
çıktılar… Kıbrıs’ta çözümü zorlayan taraf 
biz olacağız dedik, karşı çıktılar… Avrupa 
Birliği dedik, Türkiye’nin yaşam standart-
larını, demokrasi standartlarını yükselte-
ceğiz dedik, karşı çıktılar, Düşman üreten 
değil, dost üreten, çevresinde dostları olan 
bir Türkiye dedik, karşı çıktılar… Eğitim-
de, sağlıkta, sosyal güvenlikte, ekonomi-
de gerçekleştirdiğimiz reformlara karşı 
çıktılar… Sosyal yardımlara karşı çıktılar, 
fakir fukaraya dağıttığımız kömüre, ayni-
nakdi yardımlara karşı çıktılar… Anayasa 
değişikliklerine karşı çıktılar, her türlü 
özgürlüğe, özgürlük alanlarının genişletil-
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mesine karşı çıktılar… Çetelerle, mafyayla, 
hukuk dışı örgütlenmelerle mücadelemize 
karşı çıktılar, karşı çıkmakla kalmayıp, on-
ların avukatlığını üstlendiler. Uluslararası 
platformlarda, küresel ölçekte Türkiye’nin 
itibarlı, güçlü bir ülke olmasına dahi karşı 
çıktılar… Haklının yanında durmamıza, 
haksızın karşısında durmamıza karşı çık-
tılar. Suriye sınırındaki mayınları temizle-
yeceğiz, Türkiye’ye toprak kazandıracağız 
dedik, karşı çıktılar. İşte en son, demokra-
tikleşme adına attığımız önemli bir yasal 
değişikliğe, altına önce imza atıp, ardından 
karşı çıktılar. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, altında im-
zalarının bulunduğu bir yasal değişikliği 
Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan bir muha-
lefetimiz var. Türkiye’nin lehine, milletimi-
zin lehine, çocuklarımızın, gençlerimizin, 
hanım kardeşlerimizin lehine olan her 
türlü yeniliğe, her türlü reforma karşı çık-
tılar, karşı çıkmaya da devam ediyorlar. Sa-
dece 2008 yılında tam 16 yasayı Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıdılar. Onlara dedik ki: 
Gelin Anadolu’nun yollarında siyaset ya-
pın, gelin Trakya’nın yollarında siyaset ya-
pın… Gelin köylerimizde, beldelerimizde, 
ilçelerimizde siyaset yapın… İllerimizde 
siyaset yapın, Hakkari’de, Bitlis’te, Van’da, 
Hatay’da, Samsun’da, Yozgat’ta, Çorum’da 
siyaset yapın… Gelin, Erzurum’da siyaset 
yapın… Ama onlar ısrarla ve inatla, mah-
keme kapılarında, duruşma salonlarında 
siyaset yapmanın ısrarı ve inadı içinde-
ler… Kendilerini Ankara’ya mahkum etti-
ler, bizi de Ankara’ya mahkum etmek için 
çaba sarf ediyorlar… Bunların hiç birisine 
aldırmıyoruz… Önümüze çıkarılan hiçbir 
engele takılıp kalmıyoruz… 

Gereksiz tartışmalarla, sanal mevzularla 
Türkiye’nin kaynaklarını, Türkiye’nin 
enerjisini heba etmedik, etmiyoruz. Ve 
diyoruz ki… AK Parti’nin siyaseti hizmet 
siyasetidir… AK Parti’nin siyaseti insan 
odaklı siyasettir. AK Parti’nin siyaseti de-
mokratik siyasettir. Gelin, artık şu istismar 
siyasetini terk edin… Bu milletin hassas 
değerlerini, kutsal değerlerini istismar 
ederek kimse siyaset üretmeye girişme-
sin. Bu aşamada muhalefete çok samimi 
olarak bu çağrıyı yapıyorum… Milli duy-
gular üzerinden, milliyetçilik üzerinden, 
etnik kökenler üzerinden, etnik kimlikler 
üzerinden, kurumlarımız üzerinden, aske-
rimiz, polisimiz üzerinden kimse siyaset 
yapmasın. Milliyetçilik gibi, Atatürkçülük 
gibi, laiklik gibi, asker, polis, yargı gibi 
toplumsal mutabakatın olduğu kavramlar 
ve kurumlar üzerinden hiç kimse siyaset 
üretmesin. Gerginlikten, çatışmadan, ay-
rışmadan, kamplaşmadan beslenen siya-
seti hepimiz elimizin tersiyle itelim. Gelin 
hizmette yarışalım, gelin eser siyasetinde 
yarışalım, gelin milletin dertlerine der-
man olma noktasında yarışalım. 

AK Parti olarak, hiçbir konuda komplek-
simiz yok… Eleştiriye karşı asla ve asla 
tahammülsüzlüğümüz yok… Yeter ki eleş-
tiriler yapıcı olsun… Yeter ki eleştiriler 
milletin menfaatine, ülkenin menfaatine 
olsun… “AK Parti kaybetsin de, millete ne 
olursa olsun, ülkeye ne olursa olsun” anla-
yışı, bugüne kadar milletimizden teveccüh 
görmedi, bundan sonra da görmeyecektir. 
Tüm siyasi partileri, kurumlarımızı, sivil 
toplum örgütlerini, demokrasinin tüm ta-
raflarını, tüm unsurlarını, yapıcı bir rol ta-
kınmaya, Türkiye’nin meselelerini aşmak 
noktasında gayret göstermeye, sağduyulu 



Recep Tayyip ERDOĞAN

60

bir tavır içinde sürece destek vermeye 
davet ediyorum. Ankara’da, 29 Mart’tan 
itibaren sergilenen tavır, asla ve asla 
Türkiye’nin lehine değildir. Her meseleye 
karşı çıkarak yürütülen siyaset, asla ve 
asla Türkiye’nin lehine değildir. En küçük 
bir reformu bile, yalanla, iftirayla, komplo 
teorileriyle bir ihanet-hıyanet meselesine 
dönüştürmek, asla ve asla Türkiye’nin le-
hine değildir. 

Şunu da bu vesileyle bir kez daha ifade 
etmekte yarar görüyorum: Biz, AK Parti 
olarak, bugüne kadar gerginliklerin tarafı 
olmadık, olmayacağız. Gerilim siyasetinin 
tarafı olmadık, olmayacağız. Kurumları-
mız arasında bir öncelik-sonralık gütme-
dik… Kurumlarımız üzerinden siyaset 
yapmadık, kurumlarımızı günlük siyasi 
tartışmaların içine çekmedik, çekmeye-
ceğiz. Aynı sorumlu tavrı muhalefetten 
de bekliyoruz. Aynı sağduyulu yaklaşımı 
muhalefetten de bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Erzurumlular, 
değerli yol arkadaşlarım…

Erzurum 29 Mart seçimlerinde bir kez 
daha AK Parti diyerek, Erzurum için 
büyük yatırımlara devam, büyük proje-
lere devam mesajını verdi. Büyükşehir 
Belediyemiz 5 yıllık süreçte Erzurum’a 
çok önemli hizmetler kazandırdı, yeni dö-
nemde de hizmetlere aynı şekilde devam 
edecek. Erzurum’un tam 90 yıldır devam 
eden su sorununu, Palandöken’in suyunu 
Erzurum’a taşıyarak çözdük ve, altını çi-
zerek ifade etmek istiyorum, Erzurum’un 
önümüzdeki onlarca yıllık su ihtiyacını 
karşıladık. Tarihi eserlerin etrafının açıl-
ması amacıyla önemli projeler gerçek-

leştirdik. Başta tarihi Erzurum Kalesi ve 
Çifte Minareli Medrese olmak üzere birçok 
Selçuklu ve Osmanlı eserini gün yüzüne 
çıkardık. Yeşil alan oluşturmada rekor kır-
dık. Yıldızkent-Yenişehir arasına yaptığı-
mız parkla Doğu’nun en büyük rekreasyon 
alanını oluşturduk. 

Bunlar, Büyükşehir Belediyemizin te-
mel yatırımlarından sadece bir kaçı… 
Aynı şekilde, merkezi iktidar olarak da 
Erzurum’un kalkınmasına, Erzurum’un 
güzelleşmesine, gelişmesine büyük önem 
verdik. 2008 Yılında Erzurum, Erzincan, 
Bayburt Kalkınma Ajansı’nı kurduk. Bu 
ajans sayesinde inşallah başta bu illerimiz 
olmak üzere tüm bölge illeri yatırım çek-
me konusunda çok daha farklı bir yerde 
olacaklar. Güneydoğu Anadolu Projesi ile 
birlikte Erzurum’u da içine alan Doğu Ana-
dolu Projemize hız verdik. 

Eğitim noktasında Erzurum’da 7 yılda 
1. 131 dersliğin yapımını tamamladık, 
okullarımıza 4 bin 204 adet bilgisayar 
gönderdik. 2002 yılında yükseköğretimde 
7 bin 804 olan yurt kapasitesini bugün 
itibariyle 9 bin 608’e çıkardık. “Oyunlar 
Köyü” projesi kapsamında 3 bin kapasiteli 
iki yurtla ilgili çalışmalarımız sürüyor, bu 
yurtlarımızı 2011 Dünya Üniversite Kış 
Oyunları’na yetiştireceğiz. 

Sağlık hizmetleri için 327 milyon TL har-
cama yaptık, Erzurum sağlıkta adeta çağ 
atladı, hava ambulansımızın hizmet ver-
meye başladığı ilk illerimizden biri oldu. 
400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi, 100 yataklı Oltu Devlet Hastanesi, 
180 yataklı Numune Hastanesi ek binası, 
50 yataklı Çat Devlet Hastanesi, 50 yataklı 



61

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

Karaçoban Devlet Hastanesi 50 yataklı Pa-
sinler Devlet Hastanesi, 30 yataklı Aşkale 
Entegre İlçe Hastanesi, 30 yataklı Tekman 
Entegre İlçe Hastanesi, 25 yataklı Tortum 
Entegre İlçe Hastanesi, 25 yataklı Şenkaya 
Entegre İlçe Hastanesi’ni Erzurum ve ilçe-
lerine kazandırdık. Yine, 25 yataklı Olur 
Entegre İlçe Hastanesi, 20 yataklı Karayazı 
Entegre İlçe Hastanesi, 25 yataklı Narman 
Entegre İlçe Hastanesi, 30 yataklı Uzun-
dere Entegre İlçe Hastanesi, 32 yataklı 
Nene Hatun Doğum Hastanesi ek binası, 
30 yataklı İspir Devlet Hastanesi ek binası, 
Köprüköy İlçe Hastanesi’ni tamamladık, 
hizmete açtık. 

TOKİ aracılığıyla Erzurum’da bugüne 
kadar 4 bin 720 konut uygulaması baş-
lattık. Bütün projelerimizi tamamladı-
ğımızda Erzurum’da toplam 14 bin 956 
konut yapmış olacağız. 2002 yılına kadar 
Erzurum’da sadece 87 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, biz ise 7 yılda tam 291 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Yine 
Erzurum’u yakından ilgilendiren Kars-
Tiflis yeni demiryolu projesine başladık, 
bu projeyi Sivas-Erzurum-Erzurum-Kars 
hızlı demiryolu projesine ekleyeceğiz. 

Erzurum ve ülkemiz için çok büyük an-
lam ifade eden 2011 Üniversiteler Arası 
Kış Olimpiyatları’nı başarıyla gerçek-
leştireceğiz. Yapmakta olduğumuz spor 
tesisleriyle Erzurum’un çehresi değişecek 
ve uluslararası bir spor kenti hüviyetini 
kazanacak. 2011 sonrasında da Erzurum 
bu tesislerden ulusal ve uluslararası müsa-
bakalarda istifade edecek. Allah’ın izniyle 
Erzurum’da çok daha fazlasını yapaca-
ğız. Hükümet olarak, belediyeler olarak 
Erzurum’u bir dünya şehri, bir marka şehir 

haline getirmek için hızımızı, ivmemizi 
hiç kaybetmeden çalışacak, çabalayacağız. 

Sözlerimin sonunda şunu da hatırlatmak 
isterim: Erzurum’un elde ettiği bu başarı, 
sizin eseriniz. Erzurum sizin gayretleri-
nizle, sizin çabalarınızla bu seviyelere 
ulaştı. Erzurum aşkıyla, Türkiye sevda-
sıyla, millete hizmet şuuruyla fedakarca 
çalışan tüm kardeşlerimi, her kademedeki 
arkadaşımı kutluyor, teşekkür ediyorum. 
Ben, Erzurum İl Teşkilatıma yürekten ina-
nıyorum… Bugüne kadar bizi mahcup et-
mediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, bera-
berlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
yok, yola devam… Durmak yok, hizmete 
devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun… 



Recep Tayyip ERDOĞAN

62

Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, Antalya İl Kong-
remizin ülkemiz, milletimiz, Antalya’mız 
için, demokrasimiz için, partimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Kongremiz 
vesilesiyle buradan bütün Antalya’ya, 
Akseki’ye, Alanya’ya, Elmalı’ya, Finike’ye, 
Gazipaşa’ya, Gündoğmuş’a, İbradı’ya, 
Demre’ye, Kaş’a, Kemer’e, Korkuteli’ne, 
Kumluca’ya, Manavgat’a ve Serik’e, oralar-

da yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, 
selamlarımı gönderiyorum. 

AK Parti olarak, AK Parti Antalya İl Teş-
kilatı olarak, 7 yıl boyunca Hükümet’te, 
geçtiğimiz 5 yıl boyunca da Büyükşehir 
Belediyesi’nde Antalya’ya hakkıyla hizmet 
etmenin gayreti ve gururunu taşıyoruz. 
Antalya’yı yokluk içinde devraldık… 
Antalya’yı mahrumiyet içinde devraldık… 
Antalya’yı, eksikler, noksanlar içinde 

AK Parti İl Kongresi

Antalya | 12 Temmuz 2009



63

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

devraldık… Hem hükümetteki 7 yılımız 
boyunca, hem de Büyükşehir’deki 5 yıl 
boyunca Antalya’yı bir dünya şehri, bir 
marka şehir haline getirmek için, bizzat 
şahsım, bakan arkadaşlarımla, milletvekili 
arkadaşlarımla ve siz teşkilatımızla gece 
gündüz çalıştık. 

Antalya’nın nereden nereye geldiğini her-
kes görüyor, herkes anlıyor… Antalya’ya 
kazandırdığımız hizmetler, Antalya’ya 
kazandırdığımız eserler zaten kendisini 
anlatıyor… 29 Mart seçimlerinde Antalyalı 
vatandaşlarımızın ortaya koyduğu irade 
ve tercihi saygıyla karşılıyoruz. Bu arada 
şunu da belirtmekte fayda görüyorum: 
“Başbakan Antalya’ya küstü” dediler… 
“Başbakan artık Antalya’ya gelmez” dedi-
ler… “Antalya artık hizmet alamaz, yatırım 
göremez” dediler… Bunların tamamı lafı 
güzaftır, boş laftır… Bizim Antalya aşkı-
mız öyle gelip geçici bir aşk değil… Bizim 
Antalya sevdamız, Antalya tutkumuz hafif 
bir rüzgarla savrulup gidecek kadar zayıf 
değil… 81 vilayetimizi nasıl kucaklıyorsak, 
81 vilayetimize nasıl adaletle hizmet taşı-
yorsak, aynı şekilde Antalya’ya da hizmet-
ler kazandırmaya, eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. 

Biz şehirlerimizi asla bir “kale” gibi görme-
dik, asla böyle yanlış bir değerlendirmenin 
içinde olmadık. Biz şehirlerimizi medeni-
yetin aynası olarak gördük. Şehirlerimiz 
kalkınırsa Türkiye kalkınır, şehirlerimiz 
ilerlerse Türkiye ilerler, kalkınma da, 
demokrasi de önce şehirlerden başlar 
yaklaşımı içinde olduk. Kimi şehirlerimizi 
kale olarak görenlerin, o şehirlerin etrafı-

na nasıl duvarlar ördüklerini, nasıl setler 
çektiklerini, o şehirlerimizi nasıl içlerine 
kapattıklarını görüyorsunuz… Türkiye bir 
dünya ülkesi olurken, Türkiye bölgesinde 
ve dünyada ağırlığı olan, itibarı olan, den-
gelere etkisi olan bir ülke haline gelirken, 
o kale gibi görülen bazı şehirlerin nasıl 
yerlerinde saydıklarını görüyorsunuz… Bu 
anlayışa rağmen, AK Parti kadrolarını ter-
cih etmiş olsun ya da olmasın, tek tek tüm 
şehirlerimizi kalkındırmak, bayındır hale 
getirmek, sorunlarını çözmek, ihtiyaçları-
nı gidermek bizim boynumuzun borcudur. 
81 vilayetimiz için, ilçelerimiz, beldeleri-
miz, köylerimiz için, Türkiye için, bu aziz 
millet için çalışmaya, gayret etmeye devam 
edeceğiz. Türkiye’ye büyük sevinçler yaşat-
tık, Türkiye’yi yüksek hedeflere taşıdık… 
Bundan sonra da azimle, gayretle, kararlı-
lıkla Türkiye’yi yeni hedeflere, daha yük-
sek seviyelere taşımaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti’nin diğer partilerden ayrılan çok 
önemli bir vasfı var. Bu AK Teşkilatın, 
diğer teşkilatlardan ayrılan çok önemli 
bir yanı var. Biz, hiçbir kompleksimiz ol-
madan, hiçbir çekincemiz olmadan, son 
derece samimi bir şekilde özeleştirisini, 
kendi iç muhasebesini yapan bir partiyiz. 
29 Mart seçimlerinden biliyorsunuz yine 
birinci parti olarak çıktık. Daha önce gir-
diğimiz 3 seçimde olduğu gibi, 29 Mart’ta 
da milletimizin tercihine ve teveccühüne 
mazhar olduk. Diğer tüm partiler belli 
bölgelerde, belli illerde varlık gösterebilir-
ken, AK Parti 7 coğrafi bölgenin 7’sinde de 
birinci parti oldu. İl Genel Meclisi oylarına 
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göre, 81 vilayetin 63’ünde AK Parti birinci 
parti oldu… Birinci olamadığı illerde de 
yarışı ikinci parti olarak başa baş götürdü. 

AK Parti, bu son seçimde de, bir Türkiye 
partisi olduğunu, Türkiye’nin tamamında 
siyaset yaptığını, Türkiye’nin tamamını 
kucakladığını gösterdi. Buna rağmen, 
Türkiye genelinde birinci parti olmamıza 
rağmen, 7 bölgenin 7’sinde de birinci parti 
olmamıza rağmen, oylarımızdaki kısmi ge-
rilemeden dolayı biz özeleştirimizi yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Antalya’da, 
Antalya gibi birkaç şehrimizde ortaya çı-
kan seçim sonuçlarının sebeplerini istişare 
ettik, etmeye de devam ediyoruz. Antalya 
Milletvekili Sayın Baykal, 29 Mart seçim-
leri öncesinde kendi partisi için bir hedef 
belirlemek yerine AK Parti için hedef belir-
ledi. 29 Mart seçimlerine yenilmiş olarak, 
kaybetmiş olarak, ikinci parti olmayı içine 
sindirmiş olarak girdi. Kendi başarısızlı-
ğına bakmıyor, kendi özeleştirisini yap-
mıyor, kendi muhasebesini yapmıyor, AK 
Parti’nin oylarındaki kısmi azalma üzerin-
den siyaset üretmeye çalışıyor. “29 Mart’ta 
Hükümetin yarısı gitti, gelecek seçimde 
tamamı gidecek” diyerek ham bir hayal 
içinde olduğunu ilan ediyor. 

Biz özeleştiri yaptık ve kendi içimizde ye-
nilenmeyi, tazelenmeyi her fırsatta gerçek-
leştiriyoruz. Peki Sayın Baykal, partinizin 
başında olduğunuz süre boyunca siz her 
seçimde kaybettiniz, barajın altında kal-
dınız, ikinci, üçüncü parti oldunuz, kısa 
süreli koalisyonlar dışında iktidar yüzü 
göremediniz… Partinizde hangi reformu 
yaptınız, hangi revizyonu yaptınız, hangi 

düzenlemeyi yaptınız? O koltuktan kalk-
mayı, yerinizi gençlere bırakmayı hiç dü-
şündünüz mü? Her seçimde aldığınız ba-
şarısızlıktan dolayı kendinize ya da yakın 
çevrenize fatura kesmeyi hiç düşündünüz 
mü? Siz, bir kere olsun, bu aziz milletin 
size verdiği mesajları doğru okumayı aklı-
nızın ucundan geçirdiniz mi? Siz önce bir 
iğneyi kendinize batırın, önce kendiniz bir 
aynaya bakın… 

Biz CHP’yi İstanbul’dan tanırız… Biz 
CHP’yi Kocaeli’nden, Gaziantep’ten, 
Ankara’dan tanırız… Biz CHP’yi İSKİ 
skandalından, Yuvacık Barajı ’ndan, 
Çankaya’da “yamyamlar” şeklindeki kendi 
ifadeleriyle tanırız… Biz CHP’yi, Anayasa 
Mahkemesi’nin de tespit ettiği 1 trilyon-
luk usulsüz harcamalarından biliriz. “29 
Mart’ta Hükümetin yarısı gitti, gelecek se-
çimde tamamı gidecek” diyor… Ben de di-
yorum ki, 29 Mart’ın üzerinden 2.5 ay geç-
meden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 
2 arkadaşları rüşvet skandalıyla gitti… 
Acaba gelecek seçime kadar kaç arkadaş-
ları daha gidecek? Acaba gelecek seçime 
kadar kaç skandal daha patlayacak? An-
talyalı kardeşlerimden de rica ediyorum… 
Antalya’ya sahip çıksınlar, Antalya’nın 
kaynaklarına sahip çıksınlar… Antalya’nın 
projelerine, Antalya’nın kazanımlarına sa-
hip çıksınlar… 

Göreve geldiğimiz 2002 sonunda Antalya 
4 milyon 750 bin turist ağırlıyordu, 2008 
sonu itibariyle bu rakam, 9 milyona ulaştı. 
Tanıtımla, teşviklerle, altyapı yatırımla-
rıyla Antalya’yı bu rekorlarla tanıştırdık. 
Antalya çok daha fazlasını elde edebilir… 
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Antalya çok daha fazlasına ulaşabilir… 
Tüm Antalyalıların bu hedeflerin takipçisi 
olmasını bilhassa rica ediyorum. 

Buradan, teşkilatıma da seslenmek istiyo-
rum: İnanıyorum ki siz de muhasebenizi 
yaptınız. Sizler de özeleştirinizi yaptınız. 
Eksikleri, noksanları, yanlışları tespit 
ettiniz. Bunların tekerrür etmemesi için 
önlemlerinizi alacağınıza, daha çok çalı-
şacağınıza, daha bir heyecanla, daha bir 
coşkuyla bu harekete sahip çıkacağınıza 
inanıyorum. Önümüzdeki hafta sonu iti-
barıyla il kongrelerimizi tamamlıyoruz… 
Ardından Büyük Kongremizi gerçekleşti-
recek, heyecan depolamış, enerji depola-
mış şekilde 2011 seçimleri için kollarımızı 
sıvayacağız. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Bizim, 
Türkiye’ye hayal kırıklığı yaşatmak gibi bir 
seçeneğimiz asla ve asla yok, olamaz da. 
Türkiye’nin yegane çözüm umudu olarak 
yola çıktık. Türkiye’ye kazandırdığımız 
umudu çoğaltarak, Türkiye’nin ufkunu 
genişleterek, Türkiye’nin ekonomisini, 
Türkiye’nin ekmeğini büyüterek kararlı 
bir şekilde geleceğe ilerlemek zorundayız. 
7 yıl boyunca önümüze nice engeller çıkar-
dılar… Nice hilelerle, nice desiselerle bizi 
yolumuzdan alıkoymak istediler. Dikkat 
ediniz: Provokasyonlarla üzerimize geldi-
ler, hukuku zorlayarak üzerimize geldiler, 
iftiralarla, asılsız iddialarla üzerimize 
geldiler. Aramıza nifak sokmak istediler, 
fitne çıkarmak istediler başaramadılar… 
İstikrarı bozarak, güven ortamını zedele-
yerek, ekonomik krizlere davetiyeler çıka-
rarak netice alacaklarını zannettiler, ba-

şaramadılar… Çetelerle, mafyayla, hukuk 
dışı karanlık odaklarla üzerimize geldiler, 
başaramadılar… Allah’ın izniyle bundan 
sonra da başaramayacaklar. Çünkü bizim 
arkamızda millet var. Bizim arkamızda 
milletin desteği, milletin gücü, milletimi-
zin hayır duası var. 

Şunu da bir kez daha açık açık ifade ediyo-
rum: Türkiye’yi, demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olarak, bu 4 ilke üzerin-
de aydınlık yarınlara taşıma mücadelemiz 
hız kesmeden devam edecek. Demok-
ratikleşme ve insan hakları noktasında 
çok önemli reformlar gerçekleştirdik… 
Yenilerini de kararlılıkla yapacak, Avrupa 
standartlarında bir demokratik yapıyı 
Türkiye’de mutlaka tesis edeceğiz. 7 yıldır, 
attığımız her adıma, yaptığımız her refor-
ma karşı çıkanlar oldu. Bugün de oluyor, 
bundan sonra da olacak. Ancak tüm bu 
engelleri, bu statükocu tavrı sağduyuyla 
aşacak, ezberleri bozmaya devam edecek, 
Türkiye’nin kronik meselelerini tek tek 
çözüme kavuşturacağız. Milli iradeden, 
hukuktan, demokrasiden, şeffaflıktan, te-
miz yönetimden asla taviz vermeyeceğiz. 
Birileri çetelerin avukatlığına soyunmuş 
olabilir… Birileri Türkiye’nin prangaların-
dan, safralarından kurtulmasından rahat-
sızlık duyabilir… Birileri Türkiye’nin temiz 
bir siyasete, temiz bir topluma kavuşma-
sından tedirgin olabilir… Bedeli her ne 
olursa olsun, Türkiye’yi ayak bağlarından 
kurtarma azmimizi muhafaza edecek, bu 
yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz. 

Türkiye’yi ekonomide adeta dibe vurmuş 
bir halde, dengeleri tamamen alt üst ol-
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muş bir halde devraldık. 7 yılda Türkiye’yi 
dünyanın yükselen yıldızı haline getirdik. 
230 milyardan devraldığımız milli geliri 
3 kattan fazla artırdık ve 742 milyar do-
lara çıkardık. Türkiye dünyanın 26’ıncı 
büyük ekonomisiydi, bugün 17’inci büyük 
ekonomisi konumuna yükseldi. ABD’de 
77 bankanın battığı, 30 milyar dolarlık 
bir zararın oluştuğu, Avrupa’da bankala-
rın tek tek if las ettiği, el değiştirdiği bir 
küresel kriz ortamında finans sistemimiz 
sarsılmadı. Küresel krizin etkilerini müm-
kün olduğunca Türkiye’den uzak tuttuk. 
Kararlı tutumumuz ve aldığımız önlemler 
sayesinde kriz sonrasında Türkiye en hızlı 
atılım yapan ülkeler arasında olacak. 

Bakın, yarın Ankara’da çok tarihi bir imza 
törenine ev sahipliği yapıyoruz. Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı, Avusturya, Bulga-
ristan, Macaristan, Irak ve Romanya’nın 
Başbakanları, AB Komisyon Başkanı ile 
Ankara’da, tarihin en büyük uluslararası 
enerji projelerinden birine, düzenleye-
ceğimiz imza töreni ile start veriyoruz. 
NABUCCO adını verdiğimiz bu proje ta-
mamlandığında, Orta Asya’nın doğalgazı, 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan; Bakü-Tiflis-Erzurum; 
Türkiye-Yunanistan doğalgaz hattı gibi 
dev projelerle Türkiye’yi bir enerji üssü 
haline getirdik. NABUCCO da tamamlan-
dığında, Türkiye dünyanın en büyük, en 
stratejik enerji hattı haline gelecek. 

Tüm bu projeler Türkiye için zenginlik 
anlamına geliyor; Türkiye için güvenlik 
anlamına, istikrar anlamına geliyor. Tür-
kiye bu ve benzeri projelerimiz sayesinde 

dünyanın güçlü, itibarlı bir ülkesi konu-
muna yükseliyor. Biz, bölgemizde düş-
manlık üreten değil, dost kazanan bir ülke 
olduk. Bölgesel meselelerin çözümüne, 
küresel barışa katkı sağladık, sağlamaya 
devam ediyoruz. Bakınız, bu noktada 
bir hususu da burada dikkatlerinize ge-
tirmek istiyorum. Geçen hafta, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nin Başkenti Urumçi’de 150’den 
fazla kişi gözü dönmüş kalabalıklar tara-
fından katledildi, binden fazla kişi yara-
landı. Orada yaşayan Uygur Türkleri bizim 
akrabamız, onlar bizim kardeşlerimiz… 
Ayrıca dünyanın neresinde birileri mazlu-
miyet yaşarsa, nerede bir haksızlık olursa 
dinine, diline, milliyetine bakmadan, sa-
dece insan olarak tepkimizi dile getiriyor, 
sağduyu, itidal ve adalet çağrısı yapıyoruz. 
Burada çıkan olaylar karşısında da sessiz 
kalmamız, bu vahşet karşısında duyarsız 
olmamız asla söz konusu olamaz. 

Dış işleri Bakanlığımız olayların duyulma-
sının hemen ardından gerekli açıklamaları 
yaptı, Çin’in Ankara Büyükelçiliği Masala-
hatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı 
ve kaygılarımız iletildi. Bunun yanında, 
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde, 
İtalya’da katıldığım G-8 Zirvesi’nde ko-
nuyu gündeme taşıdım. Görüştüğüm 
liderlere hassasiyetlerimizi ve tepkimizi 
dile getirdim. Çinli yetkililerden, olayların 
durdurulmasını, sorumluların cezalandı-
rılmasını talep ettik. Dünya kamuoyunun 
dikkatlerini bu soruna çekmek için giri-
şimlerimiz sürüyor. 
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Ancak, burada bir rahatsızlığımı da dile ge-
tirmek durumundayım. Milletçe hepimizi 
ilgilendiren, milletçe hepimizi üzen bu tür 
meseleler karşısında kimi siyasi partilerin 
hiç vakit kaybetmeden istismar siyaseti 
yürüttüklerine şahit oluyoruz. Şehit cena-
zeleri üzerinden siyaset yapıyorlar, şehitle-
rimizin kanı üzerinden siyaset yapıyorlar, 
kardeş topluluklar, akraba topluluklar üze-
rinden istismar siyaseti yapıyorlar. Önceki 
gün Sayın Bahçeli partisinin il kongresin-
de konuşuyor, hayatını kaybetmiş Uygur-
lu kardeşlerimiz üzerinden Hükümet’i 
eleştiriyor. Kendisi siyasi hayatı boyunca 
sadece birkaç kez yurtdışına ziyarette bu-
lundu. Bunlardan biri de 2002 Mayıs’ında 
Çin’e yaptığı ziyaretti. Burada sarf ettiği 
sözleri çok iyi biliyoruz. Uygur politikası 
nedeniyle dönemin Çin Başbakanı’ndan 
aldığı övgülü sözleri çok iyi hatırlıyoruz. 
Sayın Bahçeli’yi bir kez daha tutarlı siyaset 
yapmaya davet ediyorum. Kan üzerinden 
istismar siyasetini terk etmeye davet edi-
yorum. 

Bir kez daha hatırlatmakta fayda görü-
yorum: Uygur Türkleri bizim akrabamız, 
bizim kardeşimizdir. Hükümet olarak, 
ülke olarak, millet olarak, burada bir ay-
rımcılığa, burada bir katliama kayıtsız 
kalmamız asla söz konusu olamaz, nitekim 
kalmıyoruz da. Biz her platformda hakkı 
söyledik, her platformda, dürüstçe, cesur-
ca hakkı dile getirdik, her platformda maz-
lumun yanında, zalimin karşısında olduk. 
Bundan sonra da bu tavrımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bizden hizmet bekliyor, Antalya 
bizden hizmet bekliyor, biz her zaman bu 
bilinçle, bu heyecanla hareket edeceğiz. 
Bakınız, 7 yılda Antalya’ya çok önemli 
eserler kazandırdık. Antalya’da 7 yılda 4 
bin 640 dersliğin yapımını tamamladık, 
okullarımıza 10 bin 442 adet bilgisayar 
gönderdik. Akdeniz Üniversitemizin bün-
yesinde 1 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 
2 yüksek okul, Devlet Konservatuarı, 12 
araştırma ve uygulama merkezi ile TEK-
NOKENT hizmete girdi. Sağlık hizmetleri 
için Antalya’da 238 milyon TL harcama 
yaptık, Antalya’ya hava ambulansı kazan-
dırdık. 400 yataklı Antalya Merkez Devlet 
Hastanesi, 100 yataklı Kumluca Devlet 
Hastanesi, 100 yataklı Serik Devlet Has-
tanesi, Alanya Devlet Hastanesi ek polikli-
niği, Korkuteli Devlet Hastanesi ek polik-
liniği, Kemer Devlet Hastanesi polikliniği 
ile 20 sağlık ocağını tamamladık, hizmete 
açtık. 

Antalya’da bugüne kadar 2 bin 631 konut 
uygulaması başlattık. 855 konutumuzun 
inşaatını bitirdik. Bütün projelerimizi ta-
mamladığımızda Antalya’da toplam 4 bin 
327 konut yapmış olacağız. 2002 yılına 
kadar Antalya’da 199 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz ise 7 yılda tam 160 kilo-
metre daha bölünmüş yol yaptık. Antalya 
Havaalanı Dış Hatlar Terminali’ni çok kısa 
bir süre içinde bitirdik ve hizmete açtık. 
Bugün Antalya’nın 25 milyon kişi kapasi-
teli bir dış hatlar terminali var. 2003–2008 
döneminde Antalya’ya çiftçilerimize 236 
milyon TL tarımsal destek verdik. 
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Bu arada, Antalyalı kardeşlerimin, özellik-
le de Kepezlilerin mülkiyet sorunlarını çok 
iyi biliyorum ve yakından takip ediyorum. 
Ocak ayında çıkardığımız bir yasa ile 2B 
arazileri üzerinde hak sahibi olanların 
tespitini yapmaya başladık. Çıkaracağımız 
yeni bir kanunla, 2B arazilerini kullanan 
vatandaşların kanundaki şartlara göre ta-
pularına kavuşmasını sağlayacağız. Tapu 
iptal davalarıyla ilgili olarak Şubat ayında 
da Kadastro Kanunu’nda bir değişiklik 
yaptık. Uygulamada sorunlar olduğunu bi-
liyoruz. Ancak vatandaşlarımız müsterih 
olsunlar… Bu konunun takipçisiyiz ve hiç 
kimseyi mağdur etmeden, hukuk çerçeve-
sinde, kanunlar çerçevesinde bu meselele-
ri çözüm yoluna koymaya devam edeceğiz. 
7 yılda Antalya’nın çehresi, kamu yatırım-
larıyla, özel sektör yatırımlarıyla köklü 
şekilde değişti, bundan sonra da değişecek 
ve Antalya, Allah’ın izniyle, sizlerin gay-
retleriyle bir turizm şehri, bir dünya kenti 
olarak daha da öne çıkacak. 

Ben, Antalya İl Teşkilatıma yürekten inanı-
yorum… Yolunuz açık olsun… Allah yar ve 
yardımcınız olsun… Birlik içinde, beraber-
lik içinde, bütünlük içinde, kardeşliğimizi, 
dostluğumuzu, dayanışma ruhunu yücel-
terek, AK yarınlara doğru emin adımlarla 
ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
yok, yola devam… Durmak yok, hizmete 
devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Konyalılar,  değerli kardeşle -
rim, değerli yol arkadaşlarım… Sizleri, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, AK 
Parti Konya İl Kongremizin ülkemize, 
milletimize ve demokrasimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Buradan, bu coş-
kulu salondan, tüm Konya’yı, Ahırlı’yı, 
Akören’i, Akşehir’i, Altıntekin’i, Beyşehir’i, 
Bozkır’ı, Cihanbeyli’yi, Çeltik’i, Çumra’yı, 
Derbent’i, Derebucak’ı, Doğanhisar ’ı, 
Emirgazi’yi, Ereğli’yi sevgiyle, saygıyla se-

lamlıyorum… Aynı şekilde, Güneysınır’a, 
Hadim’e, Halkapınar’a, Hüyük’e, Ilgın’a, 
Kadınhanı’na, Karapınar’a, Karatay’a, 
Kulu’ya, Meram’a, Sarayönü’ne, Selçuklu’ya, 
Seydişehir ’e, Taşkent’e, Tuzlukçu’ya, 
Yalıhöyük’e, Yunak’a, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi, mu-
habbetlerimi gönderiyorum. 

Konya teşkilatımıza en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. İl Başkanlığımıza, ilçe-belde 

AK Parti İl Kongresi

Konya | 17 Temmuz 2009
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başkanlıklarımıza, mahalle-köy temsilci-
liklerimize, sandık müşahitlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımıza 
teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımıza 
teşekkür ediyorum… Konya, en başından 
itibaren, bu harekete, bu partiye sahip çıktı. 
Konya bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 
Bize gönül veren tüm Konyalılara, bize 
destek veren, bizden hayır dualarını eksik 
etmeyen tüm Konyalı kardeşlerime teşek-
kür ediyorum. 

Konya 2002’de yüzde 55 oy oranıyla AK 
Parti dedi. 2004 seçimlerinde yüzde 62 oy 
oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
emanetini bize yükledi. 22 Temmuz 2007 
seçimlerinde Konya bir kez daha oy oranını 
artırdı, yüzde 65 oy oranıyla AK Parti’ye 
destek verdi. En son, 29 Mart seçimlerinde 
Konya adeta gürledi, yüzde 68 oy oranıyla 
bir kez daha AK Parti’ye emaneti teslim 
etti. Buradan, sizlerin şahitliğinde, bir kez 
daha bütün kalbimle, bütün samimiyetimle 
ifade ediyorum: 7 yıldır Konya’ya, Konyalı 
kardeşlerimize mahcup olmadık, Allah’ın 
izniyle bundan sonra da mahcup olmaya-
cağız. Hazreti Mevlana’nın şehrine, Hazreti 
Mevlana’ya mahcup olmadık, Allah’ın izniy-
le bundan sonra da mahcup olmayacağız. 

Bakın, Hazreti Mevlana ne güzel ifade 
etmiş: 
 
Her işte insana yol gösteren derttir. 

Hangi işe koyulursa koyulsun, insan,  
 o işin derdini, o işin hevesini, aşkını 
 gönlünde taşımazsa, işi nihayete erdi 
 remez… 

Eğer ki dert yoksa, iş insana kolay gelmez…

İşte biz Hazreti Mevlana’ya kulak verdik… 
Yolumuzu Hazreti Mevlana’nın ışığıyla 
aydınlattık, ilhamımızı, aşkımızı, şevkimizi 
Hazreti Mevlana’dan, onun gibi gönül dost-
larından, gönül erlerinden aldık. Biz dertli-
yiz, biz derdi olan bir partiyiz… Türkiye’nin 
meseleleriyle dertliyiz… Aziz milletimizin 
dertleriyle dertliyiz… Tek tek her bir şeh-
rimizin, tek tek her bir vatandaşımızın 
meseleleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla 
dertliyiz. Bu dertlere deva buluncaya, bu 
dertlere derman buluncaya kadar da dur-
mayacak, çalışacak, gayret edecek, mücade-
le edeceğiz. 

Buradan, Konya’daki teşkilatlarımızla 
birlikte tüm Türkiye’ye, bütün teşkilatıma 
sesleniyorum: Bu milletin dertlerine çare 
buluncaya kadar bize yorulmak yok! Bu 
ülkenin meselelerini çözünceye kadar bize 
dinlenmek yok! Türkiye’yi hak ettiği sevi-
yelere ulaştırıncaya kadar bize duraklamak 
yok! İşte onun için, hep birlikte haykırıyo-
ruz: Durmak yok, yola devam… Durmak 
yok, hizmete devam… 

Bakın, ilçe kongrelerimizi geçtiğimiz yıl 
başarıyla tamamladık. İl kongrelerimi-
zi tamamlama aşamasına geldik. Ekim 
ayında Allah’ın izniyle Büyük Kongremizi 
toplayacak, coşku içinde, heyecan içinde, 
demokratik bir atmosferde, yenilenerek, 
tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak 
yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle 
şu hususları tüm teşkilatıma bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum: Biz omuz-
larımızda bu milletin emanetini taşıyoruz. 
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Üzerimizde, tüyü bitmedik yetimlerin, 
yoksulların, kimsesizlerin, fakir fukaranın 
emaneti var. AK Parti’yi kurduğumuzda 
gözleri parlayan, yürekleri ferahlayan in-
sanlara mahcup olamayız. Yolun başından 
itibaren bizden hayır dualarını esirgeme-
yen insanlara karşı boynumuzu bükeme-
yiz. AK Parti’yle birlikte umutları çoğalan, 
ufukları açılan insanlara karşı yüzümüzü 
eğemeyiz. Yarın, milletin huzuruna çıktığı-
mızda, alnımız ak, yüzümüz ak, gönlümüz 
ak bir biçimde milletimize seslenmek du-
rumundayız: “Siz bize bir emanet verdi-
niz… Biz de o emaneti hakkıyla taşıdık… 
O emaneti yere düşürmedik… O emanete 
halel getirmedik… O emaneti canımız gibi 
muhafaza ettik, koruduk, büyüttük ve yü-
celttik” demek durumundayız. 

Yine milletimize seslenmek durumunda-
yız: “Sizin emanetinizi gasp etmek iste-
yenler oldu… Sizin emanetiniz üzerinde 
vesayet kurmak isteyenler oldu… Sizin 
emanetinizi yerlere düşürmek isteyenler 
oldu… Ama biz bunların hiçbirine izin 
vermedik, hiç birine müsamaha etmedik, 
hiç birine taviz göstermedik” demek zo-
rundayız. 7 yıl boyunca bunu yaptılar… 
7 yıl boyunca, milletin iradesini, milletin 
kararını, milletin tercihini ve takdirini yok 
saydılar. Türlü tertiplerle, kirli oyunlarla, 
çirkin senaryolarla millet iradesini gölge-
lemek istediler. Çetelerle, mafyayla, hukuk 
dışılıkla, hukuku zorlayarak, provokasyon-
larla üzerimize geldiler. Hiçbirinde geri 
adım atmadık. Hiçbirinde taviz vermedik. 
Bundan sonra da geri adım atmayacak, 
yılgınlık, bıkkınlık göstermeyecek, müca-
deleden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. 

İstiklal Marşımızın şairi, merhum Mehmet 
Akif ’in diliyle onlara seslenmeye devam 
edeceğiz: 
 
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmez yürürüz…

Teşkilatımız içindeki tüm yol arkadaşlarım-
dan, gönüldaşlarımdan, kardeşlerimden 
bu hassasiyeti göstermelerini bilhassa rica 
ediyorum… Onlar ayrımcılık yapadursun-
lar, biz ayrımcılık yapmayacağız… Onlar 
etnik kimlikler, etnik kökenler, milletimi-
zin hassas olduğu meseleler üzerinden 
siyaset yapadursunlar, biz yapmayacağız… 
Onlar engellemek için çırpına dursunlar, 
biz durmayacak, duraklamayacağız. Onlar 
ülkeyi germek, ülkenin gündemini ger-
mek için ellerine geçen her fırsatı kullana 
dursunlar, biz millete hizmet fırsatını asla 
heba etmeyeceğiz. Onlar, milletin çıkarları, 
ülkenin menfaatleri konusunda varsın has-
sas olmasınlar, biz hassasiyetimizi sonuna 
kadar muhafaza edeceğiz. Bizim işimiz 
yıkmak değil yapmak, bizim işimiz bozmak 
değil onarmak, bizim işimiz hor görmek 
değil, sevmek, kucaklamak… Varsın onlar 
çetelere, mafyaya, karanlık güç odaklarına 
avukatlık yapsınlar, biz her türlü hukuk dışı 
örgütlenmeye mücadeleye devam edeceğiz. 
Onlar bizi yolumuzdan alıkoymak, bizim 
aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret et-
sinler, bize iftiralar atsınlar, bizi karalamaya 
çalışsınlar… Biz, milletin her bir kuruşunu 
titizlikle koruyacak, kollayacağız. 

Şunu da ifade etmek durumundayım: Eğer, 
teşkilatım içinde, bu tür hassasiyetlerini 
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kaybeden, kalbinde, yüreğinde zafiyet his-
sedenler varsa, onlar lütfen bu teşkilatla 
yollarını ayırsınlar. Heyecanını, coşkusunu, 
millete hizmet aşkını yitirenler varsa, onlar 
bizimle yollarını ayırsınlar. Kendi makam 
hırsını, kendi çıkarlarını, kendi menfaatle-
rini, bu hareketin üzerinde, hizmet siyaseti-
nin üzerinde görenler varsa, onlar da bizim-
le yollarını ayırsınlar. 14 Ağustos 2001’de, 
AK Parti’yi kurduğumuz gün nasıl bir coşku 
içindeysek, nasıl bir heyecan içindeysek, 
bugün ondan çok daha fazla bir coşku ve 
heyecan içinde olmak zorundayız. Aramıza 
nifak sokmaya, bizi birbirimize düşürmeye, 
altını çizerek ifade ediyorum, aramızdaki 
uyumu, koordinasyonu bozmaya yeltenen-
lere karşı azami derecede uyanık olalım. 

Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim…

Bugün Konya’ya gelişimin bir nedeni de 
sizlerle dertleşmek. İl kongrelerimizde sona 
yaklaştığımız şu günlerde, Konya Teşkila-
tımla, Konyalı kardeşlerimle dertleşmek, 
hasbihal etmek, istişare etmek, muhabbet 
etmek istedim. 7 yılda Türkiye’yi çok yük-
sek seviyelerle, milletçe hepimizi sevindi-
ren başarılarla buluşturduk. Hepsini tek 
tek saymam bile saatlerimizi alır. 

İşte en son Pazartesi günü Ankara’da bir 
zirve gerçekleştirdik ve tarihi bir anlaş-
maya imza attık. Bazılarına göre rüya olan 
NABUCCO, hattın yapımına ilişkin imzala-
nan bu anlaşmayla artık gerçeğe dönüyor. 
Orta Asya’nın, Orta Doğu’nun gazı, tam 3 
bin 300 kilometrelik bir boru hattı üze-
rinden Avrupa’ya ulaştırılacak. Bu 3 bin 
300 kilometrelik hattın, dikkat edin, 2 bin 

kilometresi Türkiye’de bulunacak. Binlerce 
gencimiz bu projede istihdam edilecek ve 
proje sayesinde ülkemiz çok ciddi kazanç-
lar elde edecek. Bu proje sadece bir enerji 
hattı olmakla kalmıyor… NABUCCO projesi 
sadece maddi gelir elde edeceğimiz bir pro-
je değil… Bu proje, Türkiye’nin gücüne güç 
katacak, istikrarımızı, refahımızı, huzuru-
muzu pekiştirecek… Türkiye’yi bölgesinde 
güçlü bir konuma yükseltirken, bölgemiz-
deki tüm ülkelerle, tüm komşularımızla 
ilişkilerimizi ve işbirliğimizi de bir ileri 
seviyeye taşıyacak. 

Türkiye, son dönemde gerçekleştirdiğimiz 
devasa projeler sayesinde, şu anda dünya-
nın en önemli, en stratejik enerji aktörlerin-
den biri haline geldi. Göreve geldiğimizde 
bir metre kazma vurulmamış Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı bi-
zim gayretli çalışmalarımızla 2006’da dev-
reye girdi. Şu ana kadar 630 milyon varil 
hem petrol, Ceyhan’dan dünya pazarlarına 
açıldı. Bir diğer önemli proje olan Bakü-Tif-
lis-Erzurum, diğer adıyla Şahdeniz Doğal-
gaz Boru Hattı, tamamen bizim dönemimiz-
de başladı ve tamamlandı. Azerbaycan’dan 
Temmuz 2007’den bu yana gaz alıyoruz. Şu 
ana kadar yaklaşık 8.5 milyar metreküp do-
ğalgazı kardeş ülkeden aldık. Bir diğer dev 
proje olan Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi 
ile Hazar petrol ve doğalgaz kaynaklarının, 
çoklu boru hatları ile Avrupa’ya taşınması 
sağlanmış olacak. Bu projenin bir aşaması 
olan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru 
Hattı yine AK Parti iktidarında tamamlan-
dı. Bu projeyle komşu ülkeye gaz ihracına 
başladık. Yine Mısır doğalgazını Ürdün ve 
Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaştıracak 
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olan Arap Doğalgaz Boru Hattı ve Irak 
gaz kaynaklarının Türkiye’ye taşınmasına 
yönelik projeler de hükümetimizin enerji 
gündeminde yer alıyor. 

Bu projelerin bütünüyle hayata geçirilme-
siyle birlikte Türkiye; Norveç, Rusya ve 
Cezayir’den sonra, Avrupa’ya gaz sağlayan 
en büyük dördüncü arter haline gelecek. 
Göreve geldiğimizde 4 bin 510 kilometre 
doğalgaz boru hattı vardı… Dikkatinizi çeki-
yorum, 7 yıl içinde boru hattının uzunluğu 
11 bin kilometreyi geçti; yakın zamanda 
12 bin kilometreye ulaşıyoruz. 2002 yılı 
sonunda doğalgaz kullanan il sayısı sadece 
9’du, şimdi 63 ilimize doğalgaz ulaşmış 
durumdadır. Bu sene sonunda sayıyı 66’ya 
çıkarıyor ve 2012 yılı sonuna kadar 81 vila-
yetimizi doğalgazla buluşturuyoruz. 

Sadece enerjide değil, ekonomide, iç poli-
tikada, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, 
ulaştırmada Türkiye çok farklı bir konuma 
yükseldi. İşte bugün Konya’da, Ankara-Kon-
ya Hızlı Tren projesinin ilk kaynağını yap-
tık. Hattın altyapısını tamamladık, bugün 
yaptığımız törenle üst yapıya da başladık. 
Dikkat edin, artık Ankara-Konya git-gel 6 
saat değil, Hızlı Tren’le git gel 2.5 saate dü-
şüyor. İnanmayanlar, inanamayanlar varsa, 
buyursunlar Ankara-Eskişehir hattına bak-
sınlar… Mart ayında hattı açtık ve şu anda 
Ankara Eskişehir arası 1.5 saatten daha az 
bir süreye düştü. MARMARAY projemiz 
hızla devam ediyor, Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu projemiz hızla devam ediyor… 

Türkiye, sadece enerji noktasında değil, 
ulaştırma noktasında da kıtaları, uzak şe-

hirleri birbirine bağlıyor. Peki tüm bunlar 
olurken, tüm bu tarihi nitelikteki projeler 
hayata geçerken, ülke olarak, millet olarak 
bu eşsiz heyecanları yaşarken muhalefet ne 
yapıyor? Muhalefet her zamanki gibi engel-
lemeye, engel çıkarmaya, küçümsemeye, 
karalamaya, iftiraya devam ediyor… Biz 
Ankara’da, bölge ülkelerinin liderleriyle, 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Dışişleri 
Bakanlarıyla tarihi bir imza törenindeyiz; 
Ana muhalefet Partisi her zaman olduğu 
gibi mahkeme kapılarında… Biz Türkiye’yi 
dev projelerle geleceğe taşırken, muhalefet 
mahkeme koridorlarında, duruşma salon-
larında… 23’üncü dönemde çıkardığımız 
yasalarla ilgili olarak CHP, 33 kere Anayasa 
Mahkemesi’ne gitmiş. Bunların siyasetten 
anladığı engel olmak, taş koymak, sorun çı-
karmak, kriz üretmek… Biz 81 vilayetimizi 
hizmetlerle, eserlerle donatırken, muhale-
fet Ankara’da engel çıkarmanın, işi yokuşa 
sürmenin gayretinde… Biz her platformda, 
her zeminde hakkı savunurken, haklıyı 
savunurken, mazlumların yanında dim dik 
dururken, muhalefet istismar siyasetinin 
peşinde… 

Şimdi bakınız… İsrail’in Gazze’ye yönelik 
saldırısı karşısında, tüm dünya susarken, 
tüm dünya sessizliğe bürünürken, bu 
kardeşiniz her zeminde hakkı savundu. 
Gürcistan Rusya arasındaki gerilimde yine 
hakkı savunduk. Irak’ta her zaman istikra-
rı savunduk, Irak’ın toprak bütünlüğünü 
savunduk, etnik gruplar arasında barışı 
savunduk… Bunun yanında Türkmen kar-
deşlerimizin hukukunu korumak için her 
türlü girişimi yaptık, yapıyoruz. En son, bi-
liyorsunuz, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin 
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Başkenti’nde meydana gelen vahşeti dünya 
kamuoyunun dikkatine taşıdık ve bu ko-
nuda gerekeni son derece net bir şekilde 
söyledik. 

Bakın, dikkatinizi çekiyorum, Uygur Türk-
leri bizim akrabamızdır, bizim kardeşleri-
mizdir. Uygur Türkleri sevinirse, biz mil-
letçe hep birlikte seviniriz, Uygur Türkleri 
üzülürse, biz bunun hüznünü hep birlikte, 
milletçe yüreğimizde hissederiz. Ancak, 
böyle hassas bir mesele, böyle siyaset üstü 
bir mesele, bir kez daha Milliyetçi Hareket 
Partisi tarafından ne yazık ki istismar ko-
nusu yapıldı, yapılıyor… Sayın Bahçeli çık-
mış, bizi eleştiriyor. Biz de dedik ki, “Sayın 
Bahçeli, 2002 yılında Çin’e bir ziyarette bu-
lundunuz, burada Uygur Bölgesi’ni de zi-
yaret ettiniz… Siz oradan ayrıldıktan sonra 
üniversitelerde Uygur Türkçesi’yle eğitime 
son verildi, siz ne yaptınız?” Uygur Türkle-
ri için iktidarları boyunca ne yaptıklarını, 
hangi çözümü ürettiklerini, hangi derde 
deva bulduklarını sorduk. Arkasından 
Sayın Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı: Bu 
yazılı açıklamayla güya benim iddialarıma 
cevap veriyor… Ama Uygur Türkçesi’nin 
üniversitelerde yasaklandığını ve kendi dö-
nemlerinde yasaklandığını da teyit ediyor. 

Bakın burada bir başka hususu da dikkat-
lerinize getirmek durumundayım: 1999’da 
Çin, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ndeki 
insan hakkı ihlalleri ve idamlar konusunda 
Uluslararası Af Örgütü tarafından defa-
larca uyarıldı. Uygur Türkleri üzerindeki 
baskı en şiddetli dönemindeyken ne oldu 
biliyor musunuz? Çin Devlet Başkanı Yang 
Zemin Türkiye’yi ziyaret etti ve kendisine 

dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel tarafından “Devlet Nişanı” verildi. 9 
Mart 2000 tarihli, Devlet Nişanı verilmesi 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 
altında kimlerin imzası var? Sayın Mesut 
Yılmaz, merhum Bülent Ecevit ve Sayın 
Devlet Bahçeli… Dönemin siyasi partileri-
nin Sayın Bahçeli’ye ve MHP’li bakanlara 
her türlü ricada bulunmalarına rağmen 
bu imzalar atıldı… Mart ayında elim bir 
kazada kaybettiğimiz merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu o dönemde aynen şunları söy-
lemişti: “Bu liyakat madalyası niçin verili-
yor? Doğu Türkistan’da daha çok zulmedin 
diye mi? Onların haklarını, hukuklarını ta-
mamen yok edin diye mi? Doğu Türkistan 
ismini tarihten tamamen silmeyi sağlasın 
diye mi?” Sayın Bahçeli o dönemde kamu-
oyunun tepkisine kulak asmadı, milletve-
killerinin, bakanlarının tepkisine kulak 
asmadı, sivil toplum örgütlerinin, siyasi 
partilerin tepkisine kulak asmadı. Hem 
o imzayı attı, hem de bakanlarına attırdı. 
Sayın Bahçeli, Uygur Türkleri ağır bir baskı 
altındayken, hakları ihlal edilirken, tüm 
dünyanın ilgisini, alakasını beklerken, Çin 
Devlet Başkanı’na Devlet Nişanı verdiniz, 
o zaman hiç vicdanınız sızlamadı mı? O 
zaman Uygur Türkleri’nin hakkı, hukuku 
hiç aklınıza gelmedi mi? 

Bir kez daha söylüyorum: Türkiye’nin özle-
diği siyaset, tutarlı siyasettir. İktidarda iken 
farklı, muhalefette iken farklı konuşan, 
farklı tavır takınan, birbirine tamamen zıt 
politikaları savunan siyasetçi profilinden 
milletimize artık gına gelmiştir. Buradan 
Sayın Bahçeli’ye bir kez daha sesleniyo-
rum: Milli meseleleri siyasi istismar aracı 
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yapmaktan artık vazgeçin… Siyaset üstü 
meseleleri istismar aracı yapmaktan vazge-
çin, tutarlı olun, tutarlı konuşun ve lütfen 
tutarlı açıklamalar yapın. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

AK Parti, Türkiye siyasetinde yeni bir dö-
nemin başlangıcı oldu. 7 yıldır Türkiye’ye 
kazandırdığımız hizmetlerle ülkemize güç 
kazandırdık, itibar kazandırdık. Dış poli-
tikadaki aktif tutumumuzla uluslararası 
platformlarda güç kazandık, yıldızı parla-
yan bir ülke haline geldik. Türkiye bugün 
barışın adıdır, huzurun adıdır, istikrar ve 
güvenin adıdır. İçinden geçmekte olduğu-
muz küresel krizi de inşallah geride bıraka-
cak ve yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz. 
Bizim uf kumuz son derece açık, görüş 
açımız, vizyonumuz son derece geniş. 
Türkiye’nin çok daha fazlasını hak ettiğine 
inanıyor, bunun için canla başla çalışıyo-
ruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Konya 
bu noktada bizim en güzel şahidimizdir. 
Konya’ya kazandırdıklarımız, yaptıklarımı-
zın ve yapacaklarımızın en bariz, en somut 
göstergesidir. 

7 boyunca hükümette, geçtiğimiz 5 yıl bo-
yunca da belediyelerde Konya’ya büyük ya-
tırımlar kazandırdık. 50 senede Konya’da 
sadece 8 köprülü kavşak yapılmıştı, Büyük-
şehir Belediyemiz 5 yılda tam 21 köprülü 
kavşağı Konya’ya kazandırdı. Uluslararası 
Mevlana Kültür Merkezi’ni tamamladık, 
Konya’ya inanç turizmi noktasında çok 
önemli bir eser kazandırdık. Konya’da 
sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler, genç-
lerimiz, çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz 

için çok sayıda tesis inşa ettik. Türkiye’nin 
en önemli atıksu arıtma tesisini bitirdik. 
İnşallah ilk fırsatta buranın açılışını da ya-
pacağız. 55 trilyon TL harcayarak tamamla-
dığımız bu eser sayesinde Tuz Gölü’nü de 
kirlilikten kurtarıyoruz. Gençlik Merkezi-
miz tamamlandı, Kent Merkezi Düzenleme 
Projemiz hızla ilerliyor… Hükümet olarak 
da Konya’yı destekledik. 

Eğitim önemli dedik, Konya’da 7 yılda 3 
bin 346 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 13 bin 432 adet bilgisayar 
gönderdik. Selçuk Üniversitemizin bünye-
sinde Fen Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi 
ve Edebiyat Fakültesi şeklinde iki ayrı 
fakülte olarak hizmet vermeye başladı. Ay-
rıca 2 meslek yüksek okulu ile 14 adet araş-
tırma ve uygulama merkezi hizmete girdi. 
Yükseköğretimde yurt kapasitesini 1.818 
artırdık. 2009 yılı yatırım programında 
Konya merkezde 1.000, Kadınhanı’nda 
500, Cihanbeyli’de 300 ve Ereğli’de 500 
kapasiteli 4 yurt projemiz yer alıyor. Bu 
yurtlarımızı tamamlayınca 2002 yılına 
göre yurt kapasitesinde yüzde 52’lik bir 
artış sağlamış olacağız. 

Konya’da hükümetimiz döneminde sağlık 
hizmetleri için 305 milyon TL harcama 
yaptık. 250 yataklı Merkez Devlet Has-
tanesi, 200 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı 
Hastalıkları Hastanesi, 30 yataklı Hadım 
Devlet Hastanesi, 30 yataklı Taşkent Dev-
let Hastanesi, 50 yataklı Kadınhanı Devlet 
Hastanesi, 30 yataklı Sarayönü Devlet Has-
tanesi ek binası, 50 yataklı Beyşehir Devlet 
Hastanesi ek binası, Numune Hastanesi ek 
binası ve 32 adet sağlık ocağının yapımını 
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süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
100 yataklı Merkez Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Merkezi, 200 yataklı Merkez 
Onkoloji Hastanesi, 75 yataklı Cihanbeyli 
Devlet Hastanesi, 50 yataklı Bozkır Devlet 
Hastanesi ve 7 sağlık ocağının inşaatına 
devam ediyoruz. 200 yataklı Akşehir 
Devlet Hastanesi ile 50 yataklı Karapınar 
Devlet Hastanesi’nin inşaatına bu sene 
başlıyoruz. 400 yataklı Karatay Bölge Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi ile 400 yataklı 
Merkez Kadın ve Doğum Hastalıkları Has-
tanelerinin yapımına önümüzdeki yıllarda 
başlayacağız. 

TOKİ aracılığıyla Konya’ da bugüne kadar 
10 bin 964 konut uygulaması başlattık. 
Bunlardan 7 bin 126’sını bitirdik. 3 bin 
838 konutun inşaatı ise devam ediyor. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Konya’ ya toplam 17 bin 102 konut yapmış 
olacağız. Bu 70 bin nüfusa konut üretmek 
demek. 2002 yılına kadar Konya’da sadece 
159 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz ise tam 435 kilometre yeni bölün-
müş yol yaptık. En fazla bölünmüş yolu 
Konya’ya yaptık. Konya–Cihanbeyli–Kulu 
ayrımı, Konya–Karaman, Konya–Akşehir, 
Konya–Ereğli, Ereğli ayrımı–Ulukışla ay-
rımı, Konya–Aksaray, Seydişehir–Antalya 
yollarını tamamladık. Biraz önce de ifade 
ettim, Ankara–Konya hızlı tren projesinde 
alt yapı çalışmalarını tamamladık, bugün 
ilk ray kaynağını bir törenle yaparak üst 
yapı çalışmalarına başladık. 

Bunlar Konya’ya kazandırdıklarımızdan 
yalnızca bir kaçı… Konya hızla kalkınmaya 
devam edecek, Konya Türkiye’nin yıldız 

bir şehri, örnek bir şehri olmaya devam 
edecek. Konya Ovası Projesi’ni tamamla-
dığımızda Konya’nın çehresi daha da de-
ğişecek… 17 kilometrelik Mavi Tünel’in şu 
anda 3 kilometresi tamamlandı. İnşallah 
2012 sonuna kadar projeyi tamamlayacak 
ve geniş Konya Ovası’nı suyla buluşturaca-
ğız. Konya Kalkınma Ajansımızın faaliyet-
leri neticesinde Konya daha fazla yatırım 
çekecek… Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
yadigarı, Osmanlı Devleti’nin yadigarı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu büyük şehri-
ni, bu örnek şehrini, aşkla, sevdayla imar 
etmeye devam edeceğiz. 

Son olarak Konya teşkilatımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum: Konya’nın elde 
ettiği bu başarı, sizin eseriniz. Konya sizin 
gayretlerinizle, sizin çabalarınızla bu sevi-
yelere ulaştı. Konya aşkıyla, Türkiye sev-
dasıyla, millete hizmet şuuruyla fedakarca 
çalışan tüm kardeşlerimi, her kademedeki 
arkadaşımı kutluyor, teşekkür ediyorum. 
Ben, Konya İl Teşkilatıma yürekten ina-
nıyorum… Bugüne kadar bizi mahcup et-
mediniz, bundan sonra da etmeyeceğinizi 
biliyorum. Yolunuz açık olsun… Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Birlik içinde, bera-
berlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhunu 
yücelterek, AK yarınlara doğru emin adım-
larla ilerliyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyo-
ruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Durmak 
yok, yola devam… Durmak yok, hizmete 
devam… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, sağ olun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, 
sevgili yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, AK Parti Anka-
ra 3’üncü Olağan Kongresi’nin ülkemize, 
milletimize, Ankara’mıza ve demokrasi-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bura-
dan, bu coşkulu salondan, tüm Ankara’yı, 
Akyurt’u,  Altındağ ’ı ,  Ayaş’ı ,  Bala’yı, 
Beypazarı’nı, Çamlıdere’yi, Çankaya’yı, 
Çubuk’u, Elmadağ’ı, Etimesgut’u, Evren’i, 

Gölbaşı’nı, Güdül’ü, Haymana’yı, Kalecik’i, 
Kazan’ı,  Keçiören’i,  Kızılcahamam’ı, 
Mamak’ı, Nallıhan’ı, Polatlı’yı, Pursaklar’ı, 
Sincan’ı, Şereflikoçhisar’ı, Yenimahalle’yi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve 
yine buradan, tüm Ankara’ya, son 4 se-
çimdir AK Parti’ye verdikleri büyük des-
tekten, coşkulu destekten dolayı teşekkür 
ediyorum. 

AK Parti İl Kongresi

Ankara | 19 Temmuz 2009
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29 Mart’ta bir kez daha AK Parti diyen, 
bir kez daha AK Parti’yi baş tacı eden, bir 
kez daha emaneti AK Parti’ye veren tüm 
Ankaralı kardeşlerime sonsuz şükranla-
rımı sunuyorum. Aynı şekilde, Ankara 
teşkilatlarımızı da yürekten kutluyorum… 
Heyecanınızdan, coşkunuzdan, hizmet aş-
kınızdan, hizmet sevdanızdan dolayı sizle-
ri tebrik ediyorum. İl Başkanlığımıza, ilçe 
ve belde başkanlıklarımıza, mahalle-köy 
temsilcilerimize sandık müşahitlerimize, 
gayretlerinden, çabalarından, özverili ça-
lışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Tabii ki kadın kollarımıza teşekkür ediyo-
rum, tabii ki gençlik kollarımıza teşekkür 
ediyorum. 

Diğer 80 vilayetimiz gibi, başkent Anka-
ra da bu hareketi bağrına bastı, Başkent 
Ankara da AK Parti’yi sahiplendi, Başkent 
Ankara da AK Parti’ye gönlünde geniş mi 
geniş bir yer açtı. Bunu sizler yaptınız… 
Bunu, özveriyle, fedakârca, cefakârca çalı-
şan Ankara teşkilatımız yaptı… Sizin saye-
nizde bu hareket dalga dalga büyüdü, tüm 
Ankara’yı sarıp sarmaladı, tüm Türkiye’de 
yankı buldu, hatta sınırlarımızı aştı, tüm 
dünyaya ses verdi. 

Bakın, 7 yıl boyunca çok büyük başarılara 
imzamızı attık… Türkiye’yi ve aziz milleti-
mizi daha önce hiç görmediği başarılarla 
tanıştırdık, Türkiye’yi büyüttük, Türkiye’yi 
hem bölgesinde, hem de dünya ölçeğinde 
itibarlı bir ülke haline getirdik… Ancak, en 
önemlisi ne yaptık biliyor musunuz? En 
önemlisi, Ankara ile diğer 80 vilayetimiz 
arasındaki mesafeyi kapattık, Ankara ile 
Türkiye’nin geri kalanı arasındaki uçuru-

mu ortadan kaldırdık, Ankara ile aziz mil-
letimiz arasındaki duvarları yıktık. 

Hatırlayın… 3 Kasım 2002 öncesindeki 
Ankara manzarasını hatırlayın… Ankara 
Türkiye’ye sağır, Ankara Türkiye’ye karşı 
dilsiz, Ankara Türkiye’ye karşı tepkisiz, 
duygusuz… Anadolu’dan, Trakya’dan 
Ankara’ya ulaşan feryatlar, Ankara’nın 
soğuk duvarlarına çarpıyor, ama karşılık 
bulamıyordu. Marmara’da deprem oluyor, 
Düzce’de deprem oluyor, tüm dünya his-
sederken Ankara’daki yetkililer bunu his-
sedemiyor, anında soruna müdahale ede-
miyordu. Allah vermesin ama, Ankara’da 
deprem olsa, onu bile duyacak, onu bile 
hissedecek halleri kalmamıştı. Ankara’nın 
dermanı tükenmişti, Ankara’daki siyaset-
çiler, bırakın milletin derdine çare bulma-
yı, kendi dertlerine derman olamıyorlardı. 
Meclis yasa çıkaramaz hale gelmişti… Ba-
kanlar Kurulu toplanamaz hale gelmişti… 
Iğdır’ın, Ardahan’ın, Van’ın, Diyarbakır’ın, 
Tra b z o n’ u n ,  H a t ay ’ ı n ,  E d i r n e’ n i n , 
Muğla’nın sesine kulak asan yoktu… Hatta 
yanı başındaki Kırıkkale’nin, Yozgat’ın, 
Çorum’un, Çankırı’nın, Eskişehir ’in, 
Konya’nın, Bolu’nun bile sesini duya-
bilecek mecali kalmamıştı… Bırakınız 
şehirlerimizi… Ankara, Mamak’a bile bin-
lerce kilometre uzak bir konuma gelmişti, 
Keçiören’e uzak kalmıştı, Haymana’ya, 
Güdül’e, Şereflikoçhisar’a bile ulaşılamaz 
hale gelmişti. 

İşte böyle bir umutsuzluk atmosferinde, 
böyle bir çaresizlik manzarası içinde AK 
Parti’yi kurduk… Partiyi kurduğumuz 
andan itibaren de, Şeyh Edebali’nin o 
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kutlu sözünü kendimize rehber edindik… 
Ne dedik? İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın 
dedik… İnsanı merkeze alan, insana, sa-
dece ve sadece insan olduğundan dolayı 
saygı duyan, insanı yücelten, “yaradılanı, 
Yaradan’dan ötürü seven”, kucaklayan bir 
devlet dedik… İnsana hizmeti ideal edinen 
bir siyaset dedik… İnsan odaklı bir eko-
nomi dedik… Söz de milletindir, karar da 
milletindir, yetki de milletindir dedik… 
Gazi Mustafa Kemal’in, 23 Nisan 1920’de, 
şuracıkta, Ulus’ta, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni açarken ifade ettiği o anlamlı 
sözlerini her fırsatta tekrar ettik ve dedik 
ki: Yegane karar mercii, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir dedik… İşte, milletimizle 
Ankara arasında oluşmuş o sağır, o dilsiz, 
o kör ve tepkisiz duvarları ortadan kaldır-
dık… Siyaseti çözüm üretir hale getirdik, 
bürokrasiyi işler hale getirdik, fabrikala-
rın, atölyelerin çarklarını yeniden döndür-
meye başladık. 

Şimdi Ankara Hakkari’nin yanı başında-
dır… Şimdi Ankara Artvin’in, Edirne’nin 
yanı başındadır… Ankara şimdi Avrupa 
Birliği’nin hemen yanıbaşında… Şimdi 
Ankara, Melbourne’deki, Berlin’deki, 
Viyana’daki,  Tokyo’daki,  Kahire’de, 
Saraybosna’da, New York’taki vatandaşla-
rımızın da, Urumçi’deki, Telafer’deki, Ker-
kük’teki soydaşlarımızın da, Gazze’deki 
kardeşlerimizin de yanı başındadır… 

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum… AK 
Parti olarak, 7 yıldır, sadece Ankara ile mil-
letimiz arasındaki perdeyi kaldırmakla, 
Ankara ile diğer vilayetlerimiz arasındaki 
manevi mesafeyi kısaltmakla kalmadık… 

Ankara’yı fiziken de Türkiye ile, dünya 
ile irtibatlı hale getirdik… Bakın, önceki 
gün Konya’da, Ankara-Konya Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’nın ilk ray kaynağını törenle 
yaptık… İnşallah, 2010 sonuna kadar 
Konya’yı Ankara’ya hızlı trenle bağlıyor, 
seyahat süresini 1 saat 15 dakikaya in-
diriyoruz. 13 Mart’ta Ankara-Eskişehir 
Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı açtık… Şu anda 
Eskişehir Ankara’ya 1.5 saatte ulaşıyor… 
Allah’ın izniyle İzmir’i, Yozgat’ı, Sivas’ı 
da hızlı trenle Ankara’ya ulaştıracağız. 
Ankara-Samsun karayolunu tamamladık, 
Karadeniz sahil yolunu da tamamlayarak 
Ankara’yı Artvin’e kadar olan tüm şehir-
lerimize yakın hale getirdik. Bolu tünelini 
açtık, İstanbul ve aradaki tüm illerimizi 
Ankara’ya daha yakın hale getirdik. MAR-
MARAY gibi, Bakü-Tiflis-Kars gibi dev pro-
jelerimizi de tamamladığımızda Ankara, 
Doğu ile Batı arasında ulaşımın da başken-
ti haline gelecek. 

Bu kadar mı? Elbette değil… İşte Pazar-
tesi günü Ankara tarihi bir zirveye ev 
sahipliği yaptı… Devlet Başkanlarını, 
Cumhurbaşkanlarını, Başbakan ve Ba-
kanları Ankara’da ağırladık ve tarihin 
en büyük enerji projelerinden biri olan 
NABUCCO’yu imzaladık. Tamamladığı-
mız projeler var… Devam edenler var… 
Ankara’yı enerji hatları noktasında, enerji 
güvenliği noktasında da bir dünya başken-
ti konumuna yükselttik. Şimdi NABUCCO 
projesine rüya diyenler var… Onlar 15 bin 
kilometre duble yola da rüya dediler… 7 
yılda 9 bin 500 kilometre yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz… Bu mu rüya? Onlar 
tek haneli enf lasyona da rüya dediler… 
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5.7’ye kadar indirdik… Bu mu rüya? Onlar 
10 bin dolar kişi başına milli gelire de rüya 
dediler, 2008 sonunda 10 bin 436 dolara 
ulaştık… Bu mu rüya? 750 milyar dolar 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla dedik, geçen yıl 
sonunda 742 milyar dolara ulaştık. 100 
milyar dolar ihracat dedik, rüya dediler, 
geçen yıl sonunda 132 milyar dolara ulaş-
tık, bu mu rüya? Paradan sıfırları atacağız 
dedik, atamazsınız dediler, enflasyon yük-
selir dediler, başaramazsınız dediler… 6 
sıfırı son derece başarılı bir operasyonla 
attık, paramıza itibar kazandırdık. 

Her ile üniversite dedik, 63 yeni üniver-
site kurduk. Sağlıkta sessiz devrim ger-
çekleştirdik, sosyal güvenlikte çığır açtık. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
üyesi olduk, Medeniyetler İttifakı’na eş-
başkanlık yapıyoruz, Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerini yürütüyoruz… 

Onlar hala “hayal görüyorsunuz” diyor-
lar… Onlar hala “rüya görüyorsunuz” 
diyorlar… Asıl boş hayaller, ham hayaller 
içinde olanlar onlar… Türkiye’nin eski 
günlere dönmesini hayal ediyorlar… O eski 
tarz siyaseti hayal ediyorlar… Varsın on-
lar mışıl mışıl uyumaya devam etsinler… 
Varsın nostalji yapsınlar… Geçmişi özleyip 
dursunlar… Türkiye atı da aldı, Üsküdar’ı 
da geçti. Aziz milletimiz, bu geçmiş dönem 
heveslilerinin çok çok ilerisinde. Toplu-
mumuz, almış başını gidiyor. Artık gençle-
rimiz internetle dünyanın dört bir yanıyla 
iletişim içinde… Artık çocuklarımız birkaç 
yabancı dil öğrenerek yetişiyor. Türkiye 
hızla değişiyor, dönüşüyor… 

Bakınız, buradan, Ankara’dan bir kez daha 
çok net bir şekilde ifade ediyorum: Millet 
iradesi üzerinde, milletin kararı üzerinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde 
hiçbir irade, hiçbir karar ve hiçbir yetki 
tanımıyoruz. Türkiye’de artık siyaseti çe-
teler yönlendiremez, mafya şekillendire-
mez, hukuk dışı karanlık odaklar siyaseti 
belirleyemez. Türkiye’de bu dönemler, geri 
dönmemek üzere tedavülden kalkmıştır, 
AK Parti ve AK Parti’nin gerçek sahibi 
millet, o dönemlerin geri gelmesine asla 
izin vermeyecektir. Aynı şekilde, siyaset 
üzerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üzerinde, millet iradesi üzerinde vesayeti 
asla ve asla kabul etmedik, bundan sonra 
da etmeyiz, edemeyiz. 

Vesayet özlemi içinde olanlar, vesayetten 
medet umanlar beyhude beklerler. Bugün 
milletin vesayeti var. Bugün hukukun ve-
sayeti var, bugün demokrasinin vesayeti 
var… Hakkı, hukuku, demokrasiyi, milli 
iradeyi tanımayanları biz de tanımayız… 
Sayın Baykal çıkmış, “Türkiye’de Tayyip 
Erdoğan vesayeti var” diyor… Peki, ben 
de şimdi buradan kendisine soruyorum: 
22 Temmuz seçimleri öncesinde, 29 Mart 
seçimleri öncesinde muhalefet partile-
rine defalarca çağrıda bulundum… Eğer 
partim bu seçimde birinci olmazsa, genel 
başkanlıktan çekileceğim, siz de çekilecek 
misiniz diye surdum. Hiçbir cevap alama-
dım. Bu mu vesayet? 2011 seçimlerinde 
son kez milletvekili adayı olacağım, yerimi 
artık gençlere bırakacağım dedim… Bu 
mu vesayet? AK Parti 3’üncü Olağan Bü-
yük Kongresi’nde son kez aday olacağım 
dedim, bu mu vesayet? Diğer 3 seçimde 
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olduğu gibi, 29 Mart seçimleri öncesinde 
de adaylarımızı tamamen demokratik 
mekanizmalar içinde belirledik. Seçimle, 
istişareyle, teamül yoklamalarıyla aday 
listelerimizi oluşturduk… Bu mu vesayet? 
Bunun yanında hükümet olarak demokra-
sinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi 
noktasında azami hassasiyet içinde olduk. 
Hiçbir kurum üzerinde baskımız olmadı, 
yasama-yürütme-yargının, demokratik bir 
ülkeye yakışan şekilde, kendi yetki sınır-
ları dahilinde çalışabilmesi için her türlü 
özveriyi yaptık, her türlü müdahaleye has-
sasiyeti gösterdik… Bu mu vesayet? 

27 Nisan bildirisinden sonra neredeydi-
niz? Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 
neredeydiniz? Demokrasiye, hukuka, 
milli iradeye gölge düşürülmeye çalışıl-
dığı gülerde neredeydiniz, nasıl bir tavır 
takındınız? Milletin yanında, milli ira-
denin yanında mıydınız, yoksa vesayet 
özlemi içinde olanların yanında mıydınız? 
Meclis’in hür iradeyle çıkardığı yasaları 
iptal ettirmek için 33 kez Mahkeme ka-
pısına dayandınız… Bu mu demokrasi 
anlayışınız? Açık söylüyorum, Türkiye’de 
bir AK Parti vesayeti yoktur, Türkiye’de bir 
Tayyip Erdoğan vesayeti yoktur… Ancak 
Türkiye’de bir muhalefet meselesi olduğu, 
CHP’de de bir Deniz Baykal sultasının 
olduğu son derece aşikardır. Bu CHP zih-
niyeti, ancak vesayetçi anlayışlar hüküm 
sürerse kendisine siyaset alanı açabilece-
ğini düşünüyor. Ancak siyasete müdahale 
olursa, milli iradeye müdahale olursa, 
halkın tercihlerine bir müdahale olursa, 
kendisine gün doğacağına inanıyor. 

Sayın Baykal, siz milletin temsilcisi misi-
niz, yoksa bazı güç odaklarının menfaat-
lerini mi temsil ediyorsunuz? Siz milletin 
duygularına mı tercüman oluyorsunuz, 
yoksa belli çevrelerin düşüncelerinin mi 
tercümanısınız? Siz kimin taşeronluğunu 
yapıyorsunuz, söyleyin… CHP’yi düşür-
düğünüz durum yetmiyormuş gibi, Türk 
siyasetini de çağdaş demokrasiye yakış-
mayan bir duruma düşürmeye çalışıyorsu-
nuz. Buna izin vermeyiz… 

Sayın Baykal çetelerin, mafyanın avukatlı-
ğını yaparken, biz yargıya inandık, yargıya 
güvendik, yargının görevini en iyi şekilde 
yapabilmesi için bizim üzerimize düşen 
neyse onu yerine getirdik. Zaman zaman 
Yargıyı yönlendirmek isteyenler oldu, 
oluyor… Yargının, yasamanın, yürütmenin 
yetki alanlarına müdahale etmek isteyen, 
bu noktada sınırları aşan beyanlarda bulu-
nanlar oldu, olmaya da devam ediyor. Tüm 
bunlar karşısında tam bir soğukkanlılık, 
tam bir demokratik olgunluk gösteriyoruz. 
Ama şunu herkes çok iyi bilmeli: Avrupa 
Birliği’yle müzakere sürecinde çağdaş uy-
garlık yolunda yürüyen demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriye-
timizi kimsenin farklı bir şekilde tanıtma-
sına, farklı bir kulvara sokmasına, milli 
iradeyi gölgeleyecek bir vesayet rejimi 
oluşturmaya çalışmasına fırsat vermeyiz, 
müsamaha göstermeyiz. Bu alanların biri-
lerinin inisiyatif mücadelesi yaptığı alan-
lar haline getirilmesine asla izin vermedik, 
vermeyiz… 

Türkiye değişiyor, Türkiye ilerliyor, Türki-
ye muasır medeniyetler seviyesine adım 
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adım yaklaşıyor… İnanıyorum ki zaman 
içinde bu tür sorunlar da ortadan kalka-
cak, herkes demokrasi çerçevesinde kendi 
yetki sınırları içinde kalma olgunluğunu 
gösterecektir. 

Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım…

Bugün burada bir başka önemli hususu da 
sizlerle paylaşmak, açıkçası sizlerle dert-
leşmek istiyorum. Ne yazık ki, defalarca da 
uyarmamıza rağmen, bazı siyasi partiler, 
milletimizin hassas olduğu mevzuları is-
tismar ederek siyaset üretmeye, bu şekilde 
ayakta kalma mücadelesi vermeye devam 
ediyorlar. Milliyetçilik gibi, şehitlerimiz 
gibi, terörle mücadele gibi, asker, polis, 
yargı gibi milletçe her şeyin üzerinde gör-
düğümüz alanlar siyasi istismar aracı ha-
line getirilmek isteniyor. Etnik kimlikleri 
istismar ediyorlar, etnik kökenleri istismar 
ediyorlar… Bunların geçmişleri ortada, 
yaptıkları ortada, icraatları, beyanları or-
tada… AK Parti olarak, tüm bu kavramları, 
tüm bu hassas mevzuları asla ve asla siya-
setin malzemesi yapmadık, bundan sonra 
da kesinlikle yapmayacağız. Biz iş ürettik… 
Biz, tüm bu kavramların içini en iyi şekilde 
doldurmanın gayreti içinde olduk. 

Şimdi dikkat ediniz… Türkiye’de, 1999-
2002 yılları arasında sadece 46 adet vakıf 
eseri restore edilmişken, son 7 yılda, AK 
Parti iktidarı döneminde tam 3 bin 363 va-
kıf eserini restore ettik, hayata döndürdük, 
milletimizin hizmetine, genç nesillerin 
dikkatine sunduk. Türkiye ile sınırlı kalma-
dık… Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ata 

yadigarı eserlerimiz yetim, öksüz, kimsesiz 
kalmıştı. Onlara el attık, TİKA aracılığıyla 
kültürel mirasımıza sahip çıktık. İşte en 
son Bosna Hersek’te Konjic Köprüsü’nün 
onarımını tamamladık. Sokullu Mehmet 
Paşa’nın yaptırdığı Drina Köprüsü’nü yine 
biz restore ediyoruz. Makedonya’daki, 
Kosova’daki camilerimize sahip çıkıyoruz. 
Kudüs’te Osmanlı Kabristanı’nın çevre dü-
zenlemesini yapıyoruz. Moğolistan’da bu-
lunan ve Türklere ait ilk yazılı eserler olan 
Orhun Abideleri’ne yine biz sahip çıktık. 
Yunus Emre Vakfı’nı kurduk… TRT Avaz’ı, 
TRT Türk’ü yayına başlattık. Böylece tüm 
dünyaya sesimizi duyurmaya, kültürü-
müzü, dilimizi tüm dünyaya ulaştırmaya 
başladık. 

Bakın sadece Altındağ örneği bile, bizim, 
tarihimize, kültürümüze, milli değerle-
rimize sahip çıktığımızın en yakın ve en 
güzel örneğidir. Altındağ, Selçuklu’dan, 
Osmanlı’dan, Cumhuriyetimizin ilk yılla-
rından izler taşıyor. Cumhuriyetimiz bu 
ilçemiz sınırlarında şekillendi, ilk yapılar 
bu ilçemiz sınırlarında yapıldı. Ama yıllar 
boyunca, gecekondular ve yoksulluk, ta-
rihimizi, anılarımızı, hafızamızı adeta ku-
şattı. Tarihi mirasımız kendi kaderine terk 
edildi. Ankara’ya gelen bir turisti Ankara 
Kalesi’ne götürmeye, Selçuklu eserlerini, 
Osmanlı eserlerini, Cumhuriyetin ilk ya-
pılarını göstermeye çekiniyorduk. İstiklal 
Marşımızın şairi, merhum Mehmet Akif ’in 
dergahını hiç kimseler bilmiyor, buraya 
ziyaretçi uğramıyordu. 

Altındağ belediye başkanımız sağolsun, 
5 yıl içinde Altındağ’ın çehresini tama-
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men değiştirdi. Altındağ bir yandan mo-
dern konutlara kavuşurken, bir yandan 
Ankara’nın tarihi, kültürümüz, ata yadi-
garları ortaya çıktı. Eğer henüz gitmeyen-
ler varsa, tavsiye ediyorum, hemen şurada 
yanıbaşımızda, gitsinler gezsinler, Altın-
dağ’daki dönüşümü görsünler, merhum 
Mehmet Akif için, geçtiğimiz günlerde 
elim bir kazada kaybettiğimiz Merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu için orada bir Fatiha 
okusunlar. 

İşte AK Parti’nin farkı bu… Biz mazeret-
lere sığınmıyoruz, biz istismar siyaseti 
yapmıyoruz, biz laf üretmiyor, iş üreti-
yoruz. Sayın Bahçeli günlerdir Uygur 
Türkleri’nin yaşadığı acıyı bir siyasi çıkar 
malzemesi yapmak için çırpınıyor. Ben de 
kendisine soruyorum: Bugüne kadar Türk 
dünyası için ne yaptınız? Ata yadigarı 
eserlere, vakıf eserlerine sahip çıktınız mı? 
Osmanlı’dan, Selçuklu Devleti’nden kalan, 
geniş bir coğrafyaya yayılmış köprülerimiz, 
camilerimiz, çeşmelerimiz, türbelerimiz, 
kervansaraylarımız için her hangi bir pro-
je ürettiniz mi? Yurtdışındaki vatandaşla-
rımızın, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin 
dertlerine her hangi bir derman ürettiniz 
mi? Uygur Türkleri bugün mü aklınıza 
geldi? 2002’de Çin ziyaretinizde Uygur 
Türkleri’nin meselelerini neden gündeme 
taşımadınız? Uygur üniversitelerinde Uy-
gur Türkçesi’yle eğitim, sizin ziyaretinizin 
ardından kaldırıldı… Ne yaptınız? Uygur 
Türkleri çok ağır koşullar altındayken, bas-
kı görürken, Ankara’da ağırladığınız Çin 
Devlet Başkanı Yang Zemin’e hangi saikle 
Devlet Nişanı verdiniz? 

İstismar siyaseti hiç kimseye fayda sağ-
lamaz, hele milletimize, memleketimize 
hiçbir menfaat sağlamaz. Sayın Bahçeli, 
gelin şu istismar siyasetinden vazgeçin, ge-
lin, milletçe hassas olduğumuz meseleler 
üzerinden siyaset üretmekten vazgeçin. 
Aynı şekilde, küresel ekonomik krizi de 
istismar etmenin gayreti içindeler… Bakın, 
7 yıldır bir ekonomik kriz hayaliyle yatıp 
kalkıyorlar… Her an kriz beklentisi için-
de oldular, her sabah kriz temennileriyle 
uyandılar… Türkiye’de bir ekonomik kriz 
çıksın da, buradan nemalanalım, buradan 
çıkar sağlayalım derdinde oldular. Bırakın 
bir ekonomik krizi, şu anda devam eden 
ve dünyanın en ağır krizlerinden biri olan 
küresel ekonomik krize karşı bile Türkiye 
var gücüyle dayanıyor, direniyor. 

Dikkat edin… Kriz başladığı günden beri 
ABD’de 77 banka kapandı. Başta ABD, 
Avrupa Ülkeleri, Japonya olmak üzere 
tüm büyük ekonomiler darboğaza girdi… 
İşsizlik arttı, büyüme yavaşladı, bütçe 
açıkları büyüdü. Elbette biz de etkileni-
yoruz… Ama dünyanın diğer ülkelerine 
nazaran etki sınırlı kalıyor ve krizi aşmak 
için de son derece başarılı bir performans 
sergiliyoruz… Dünya Bankası, IMF, kredi 
derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin 
kriz karşısındaki performansından övgüy-
le söz ediyorlar. Şimdi bakın… Biz, altını 
çizerek ifade ediyorum, krizin etkilerini 
mümkün olduğunca dar gelirli kesime, 
ücretli kesime hissettirmeyeceğiz dedik. 
Bunun tedbirlerini aldık, bu tedbirleri ba-
şarıyla uyguladık, uyguluyoruz… Zaman 
zaman, hoşumuza gitmese de, istemesek 
de, mecbur kaldığımız için bazı tedbirleri 
de uygulamak zorunda kalıyoruz. 
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Bizim gizlimiz saklımız yok… Biz, gayet sa-
mimi, gayet içten bir şekilde milletimizle 
konuşuyor, şeffaf bir şekilde her konuyu 
milletimizle paylaşıyoruz. Küresel kriz 
nedeniyle bütçede meydana gelen açığı bir 
miktar olsun kapatmak amacıyla bazı fi-
yat düzenlemelerini uygulamaya koyduk. 
Aylardır bütçe açık veriyor diye yaygarayı 
basanlar, tedbir alınmıyor diye hükümeti-
mizi kıyasıya eleştirenler, şimdi de birkaç 
kalemde yaptığımız fiyat artışlarını kıya-
sıya eleştiriyorlar. Biz tutarlı olacağız… 
Tutarlı siyaset izleyeceğiz… Ülkenin gele-
ceği için, milletimizin geleceği için uygun 
olan neyse, kararlı bir şekilde onu yaptık, 
yapmaya da devam edeceğiz. Geçmişte her 
fırsatta yapıldığı gibi, yükü milletimizin 
üzerine yüklemeyecek, bedeli dar gelirli, 
yoksul kesimlere, ücretli kesimlere ödet-
meyeceğiz. 

Bütün dünyayı kasıp kavuran bir kriz var… 
Türkiye olarak şu ana kadar etkiler sınırlı 
kaldı… Bundan sonra da ekonomiyi en 
iyi şekilde, en makul ve en atak şekilde 
idare edecek, krizi aşınca da büyümemize 
devam edeceğiz. Bu noktada iyi sinyaller 
almaya da başladık. İşsizlikte, büyümede, 
kapasite kullanım oranlarında, tüketim 
harcamalarında, iyimser beklentilerde 
olumluya doğru bir gidiş var. Milletçe hep 
birlikte bu krizi aşacak ve Türkiye’yi istik-
rar içinde, güven içinde büyüteceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gönüldaş-
larım…

Son olarak, bütün il kongrelerimizde dile 
getirdiğim bazı hususları da teşkilatımızın 
dikkatlerine sunmak istiyorum. İl kong-

relerimizi tamamlama aşamasına geldik. 
Şimdi Büyük Kongremize, ardından da 
2011 seçimlerine kendimizi hazırlıyo-
ruz. 7 yılda ülkemiz için, milletimiz için, 
Türkiye’nin meselelerinin çözümü için, 
aşkla, şevkle, gayretle çalıştık, çabaladık. 
Ancak biz kendimizi henüz yolun başında 
görüyoruz. Daha kat edeceğimiz uzun bir 
mesafe var, daha alacağımız uzun ve zorlu 
bir yolumuz var. Türkiye için ürettikçe 
heyecanımız daha da arttı. Türkiye’yi başa-
rılara ulaştırdıkça coşkumuz daha da arttı. 
Milletimiz dertlerine çözümler buldukça 
gayretimiz arttı. Türkiye büyüdükçe, iti-
barlı, güçlü bir ülke haline geldikçe aşkı-
mız, sevdamız, şevkimiz arttı. 

Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum: 14 
Ağustos 2001’de, partimizi kurduğumuz 
günden çok daha fazla heyecanımız, çok 
daha fazla coşkumuz var. Bütün hassasi-
yetlerimizi muhafaza edeceğiz, dinamiz-
mimizi muhafaza edeceğiz, sabrımızı, 
sağduyumuzu, soğukkanlılığımızı muha-
faza edeceğiz. Millete hizmette küskünlük 
yoktur, asla olamaz… Millete hizmette 
yorgunluk, bıkkınlık, yılgınlık yoktur, 
asla olamaz… Uyum içinde, koordinasyon 
içinde, kardeşliğimizi, birlik ve beraberli-
ğimizi koruyarak, demokrasi ve hukuk çer-
çevesinde, milletimiz ve ülkemiz için çok 
daha iyiyi, çok daha güzeli yakalamak için 
mücadele vereceğiz. Ben teşkilatıma güve-
niyorum. Teşkilatımın tüm mensuplarına, 
tüm gönüldaşlarımla bütün kalbimle ina-
nıyorum. Biz Türkiye’yi hayal kırıklığına 
uğratmadık, Ankara’yı hayal kırıklığına 
uğratmadık. Aziz milletimize, Ankaralı 
kardeşlerimize bugüne kadar mahcup 



85

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

olmadık. Canla, başla, özveriyle çalışacak, 
ülkemize hayal kırıklığı yaşatmayacak, 
milletimize mahcup olmayacağız. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… 

7 yıl boyunca hükümette, 5 yıl boyunca 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ve ilçe 
belediyelerimizde Ankara’ya büyük hiz-
metler kazandırdık. Burada, yaptıklarımı-
zın ayrıntısına girmek istemiyorum, ancak 
bazı başlıkları da hatırlatmak isterim. 
Eğitim önemli dedik, Ankara’da 7 yılda 8 
bin 859 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 29 bin adet bilgisayar gön-
derdik. Sağlık hizmetleri için 735 milyon 
TL kaynak kullandık. 930 yatak kapasiteli 
6 hastane ve 6 hastane ek binasını dönemi-
mizde tamamladık, hizmete açtık. Bunun 
yanında Ankara’ya 39 yeni sağlık ocağı 
kazandırdık. Ayrıca, Toplam 640 yataklı 5 
hastane ile 3 hastane ek binasının inşaatı-
na devam ediyoruz. 

TOKİ aracılığıyla Ankara’da bugüne kadar 
44 bin 932 konut uygulaması başlattık. 
Bunlardan 28 bin 654’ünü bitirdik. 16 
bin 278 konutun inşaatı ise devam ediyor. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Ankara’ya toplam 98 bin 955 konut yapmış 
olacağız. Bu 400 bin nüfusa konut üretmek 
demek. 2002 yılına kadar Ankara’ya 274 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
7 yılda tam 317 kilometre yeni bölünmüş 
yol yaptık. Esenboğa havalimanını ve hava-
limanı yolunu Türkiye’nin başkentine ya-
kışan bir şekilde yeniden yaptık. Esenboğa 
Havalimanı Avrupa Uluslararası Havali-
manları Konseyi tarafından 5-10 milyon 

yolcu kapasiteliler arasında Avrupa’nın en 
iyi havalimanı seçildi. 

Bunlar Ankara’ya kazandırdıklarımızdan 
yalnızca bir kaçı… Ankara hızla kalkınma-
ya devam edecek, Ankara Türkiye’nin yıl-
dız bir şehri, örnek bir metropolü olmaya 
devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkentini, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu 
modern şehrini aşkla, sevdayla imar et-
meye devam edeceğiz. Son olarak Ankara 
teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyo-
rum: Ankara’nın elde ettiği bu başarı, sizin 
eseriniz. Ankara sizin gayretlerinizle, sizin 
çabalarınızla bu seviyelere ulaştı. Ankara 
aşkıyla, Türkiye sevdasıyla, millete hizmet 
şuuruyla fedakarca çalışan tüm kardeşleri-
mi, her kademedeki arkadaşımı kutluyor, 
teşekkür ediyorum. Ben, Ankara il teşki-
latıma yürekten inanıyorum… Bugüne ka-
dar bizi mahcup etmediniz, bundan sonra 
da etmeyeceğinizi biliyorum. Yolunuz açık 
olsun… Allah yar ve yardımcınız olsun… 
Birlik içinde, beraberlik içinde, bütünlük 
içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, da-
yanışma ruhunu yücelterek, AK yarınlara 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gücü-
müzü milletimizden alıyoruz, gücümüzü 
teşkilatımızdan alıyoruz, yarınlara umutla 
bakıyoruz. Durmak yok, yola devam… 
Durmak yok, hizmete devam… Hepinizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, sağ 
olun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, sıcak gündem 
maddeleri nedeniyle bir araya geldiğimiz 
bu toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye’de yaz mevsimi, özellikle de Tem-
muz ve Ağustos ayları maalesef bir rehavet 
ve atalet dönemi oluyor, bu aylar verimli 
bir şekilde değerlendirilemiyordu. Ancak 

Hükümetimizi kurduğumuz günden itiba-
ren, yaz aylarını da yoğun bir şekilde çalı-
şarak en verimli şekilde değerlendirmenin 
gayreti içinde olduk. Her birinizin, kısa 
dinlenmeler dışında seçim bölgelerinizde 
çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü biliyo-
rum. Aynı şekilde bizzat şahsım, bakan ar-
kadaşlarım, genel başkan yardımcılarımız, 
parti yöneticilerimiz, grup yöneticilerimiz, 
aynı şekilde teşkilatımız hiçbir rehavet 

AK Parti Milletvekilleri İle 
İstişare Toplantısı

Ankara | 24 Temmuz 2009
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göstermeden çalışmalarımızı yoğun şekil-
de sürdürüyoruz.

Biliyorsunuz il kongrelerimizi tamamlama 
aşamasına geldik. 19 Temmuz’da Anka-
ra İl Kongremizi gerçekleştirdik. Geriye 
kalan birkaç ilimizde de kongrelerimiz 
tamamlanma noktasına geldi. Şimdi artık, 
Ekim ayı başında gerçekleştirmeyi planla-
dığımız Büyük Kongremize hazırlanmaya 
başladık. Şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: İl kongrelerimiz başla-
dığı andan itibaren, özellikle kimi medya 
kuruluşları, partimiz içinde nifak oluştur-
maya, küçük görüş ayrılıklarını abartma-
ya, birkaç istisna olayı çok çok büyüterek 
yansıtmaya yönelik kasıtlı bir tavır içinde 
oldular. Ancak, kongrelerimizin üzerine 
böyle bir nifak gölgesinin düşmemesi ko-
nusunda son derece hassas olduk ve hamd 
olsun, çok büyük bir heyecan ve coşku 
içinde kongrelerimizi tamamlama aşama-
sına getirdik. 

Hafta sonlarında programım elverdiği öl-
çüde il kongrelerimize katıldım. Genç kar-
deşlerimin, hanım kardeşlerimin, teşkilat 
mensuplarımızın, gönüldaşlarımızın, va-
tandaşlarımızın büyük coşkusu ve heyeca-
nına bir kez daha o kongre salonlarında şa-
hit oldum. Dikkatinizi çekiyorum: Ankara 
Atatürk Kapalı Spor Salonu bugüne kadar, 
iktidar olsun, muhalefet olsun, çok sayıda 
partinin büyük kongresine ev sahipliği 
yaptı. Partilerin genel kongrelerinde dahi 
dolmayan o salon, bizim Ankara İl Kongre-
mizde hınca hınç doldu ve başından sonu-
na kadar coşku, heyecan hiç kaybolmadı. 
Aynı atmosferi Konya’da, İstanbul’da, 

Trabzon’da, Antalya’da, katıldığım tüm 
illerde teneffüs ettim. Aynı şekilde benim 
katılamadığım, arkadaşlarımın katıldığı 
kongrelerde de bu seviyede bir duygu seli 
yaşandı. Halkımızın ilgisinde, teşkilatla-
rımızın heyecanında en ufak bir azalma 
yok. Ama bu durumu kişisel hesaplarıyla 
bulandırmaya çalışanlar, senlik-benlik 
davasına düşenler, koltuk kavgası verenler 
yok mu? Elbette bu kadar büyük bir orga-
nizasyon içinde bu tür anlayışlara kapılan-
lar da olabilir. 

AK Parti olarak, her zaman millete hizmet 
davasını, hak-hukuku koruma davasını, 
insanımızı adalet ve kalkınmayla yücelt-
me davasını en yüksekte tuttuk, kişisel 
hatalara büyük idealleri kurban etmedik. 
Şu hususu kongrelerimizde de ifade ettim: 
Biz, AK Parti’nin ruhuna, AK Parti’nin ide-
allerine, felsefesine; AK Parti’yi var eden 
siyasal ve toplumsal şartlara; AK Parti’yi 
kurmamıza neden olan tarihi sürece denk 
düşecek şekilde, 14 Ağustos 2001 tarihin-
dekinden çok daha fazla coşku, heyecan, 
aşk ve sevda içinde olmak zorundayız. 

7 yıllık iktidarımız boyunca Türkiye’ye her 
alanda çok büyük hizmetler kazandırdık, 
büyük eserler vücuda getirdik, çözülemez 
gibi görünen sorunları çözdük, çözüm yo-
luna koyduk. Ancak, yaptıklarımızı asla ve 
asla yeterli görmüyoruz. “Bu kadar yeter, 
burada duralım, bununla yetinelim,” gibi, 
Türk siyasetine geçmişte musallat olan 
popülizme asla ve asla tevessül etmiyoruz. 
İşte onun için, teşkilatımız içindeki her 
kademedeki arkadaşımın çok daha fazla 
çalışmasını, çok daha fazla gayret sarf 
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etmesini, ivmesini hiç kaybetmemesini 
istiyor, bu konuda sizlerin de katkısına, 
desteğine bütün yüreğimle inanıyorum. 
AK Parti, “iktidar partilerinin süreç içinde 
yıpranacağı,” tezini bugüne kadar boşa çı-
karmıştır… Bundan sonra da bu tezi boşa 
çıkarmak durumundayız. Bu noktada her 
kademedeki arkadaşım mesuliyet taşıyor. 
İnsani zaafları, küskünlüğü, kırgınlığı, re-
haveti, tembelliği yanımıza yaklaştırama-
yız. Şahsi çıkarları ideallerimizin önüne 
koyamayız. Ülke meselelerini öteleyeme-
yiz, erteleyemeyiz. 

Bakınız, ülkemizin çok derin, kronik ve 
karmaşık bir meselesini el birliğiyle, top-
lumsal mutabakatla, demokrasi ve barış 
ekseninde çözmek için bugünlerde yeni 
bir gayretin içine girmiş durumdayız. Adı-
na ne derseniz deyin… İster Kürt meselesi, 
ister Doğu-Güneydoğu sorunu deyin… 
Bu mesele on yıllar boyunca Türkiye’nin 
adeta kanayan bir yarası oldu ve maalesef 
bizim dönemimize kadar da görmezden 
gelinerek bu yara derinleşti. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: AK 
Parti hareketi, kurulduğu günden itibaren 
bu meseleye son derece sağlıklı bir bakış 
açısıyla yaklaştı, yaklaşıyor. Sadece parti-
mizi kurduğumuz günden itibaren değil; 
onun öncesinde de, partimizin ruh kökü-
nü oluşturan tarihi süreçte de bu meseleye 
karşı her zaman insani ve demokratik bir 
duruş sergiledik. Teröre karşı net tavrımı-
zı ortaya koyduğumuz gibi, teröre zemin 
oluşturan, bizzat devlet ve hükümetler 
tarafından yapılan yanlışları da tespit ettik 
ve terör kadar bu yanlışlara da dikkatleri 

çektik. 3 Kasım, 28 Mart ve 22 Temmuz 
seçimlerinde AK Parti’nin bu bölgeden 
gördüğü yüksek teveccüh bu söyledikleri-
min somut izharıdır. Aynı şekilde, 29 Mart 
seçimlerinde de AK Parti bu bölgelerimiz-
de birinci parti olmuş, çözümün yegane 
adresi olduğunu bu en son seçimlerde de 
bir kez daha göstermiştir. Ne Türkiye’nin, 
ne de AK Parti olarak bizim, bu meselenin 
üzerini örtmek, geçiştirmek, geçici çözüm-
lerle ertelemek gibi lüksümüz, bir seçene-
ğimiz olamaz. Türkiye artık bu meseleyi 
barış ve demokrasi içinde aşmak, enerjisi-
ni, tüm kaynaklarını kalkınmaya, refaha, 
adalet ve emniyete hasretmek zorundadır. 

7 yıl boyunca bunun zeminini hazırlamak 
için samimi ve cesur gayretlerimiz oldu. 
Yaptığımız yatırımlarla, bölgeye sağladı-
ğımız imkanlarla, demokratik ve kültürel 
haklardaki açılımlarla samimiyetimizi 
ispat ettik. Şimdi de, bu meseleyi artık bir 
nihayete erdirip, geleceğe odaklanmanın 
gayreti içindeyiz. Akşamdan sabaha ger-
çekleşecek sihirli bir formül olmadığını 
biliyoruz, ama iyi niyetle, samimiyetle, 
kararlılıkla güçlü bir siyasi irade ortaya ko-
yacak, yeni bir süreç başlatacağız. Zor bir 
süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Sabır 
isteyen, soğukkanlılık, dirayet isteyen bir 
süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Muha-
lefet partilerinin bu noktadaki tavrını az 
çok kestirmek mümkün… CHP ve MHP 
zaten bölge siyasetinde hiçbir varlık göste-
remiyorlar. Dolayısıyla meselenin çözümü 
ya da çözümsüzlüğü noktasında bir sa-
mimiyet içinde değiller. DTP ise, istismar 
zeminini kaybetme korkusu içinde çıtayı 
çok yüksek tutarak süreci zorlaştırmanın 
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gayretinde. Bizim böyle bir siyasi atmos-
ferde, dengeleri çok iyi gözetmemiz, çok 
büyük bir hassasiyet içinde davranmamız 
gerekiyor. Bu nedenle, tüm arkadaşlarım-
dan azami derecede dikkatli olmalarını 
rica ediyorum. 

Eylemlerimiz ile sözlerimiz arasında tam 
bir paralellik kurmak; kendi içimizdeki 
dil birliğini, söylem birliğini azami ölçüde 
muhafaza etmek zorundayız. Bir arka-
daşımın yaptığı açıklama, beyanat ya da 
sarf ettiği söz, ülkenin belli bölgelerinde 
memnuniyetle karşılanabilirken, bir baş-
ka bölgesinde tepki çekebilir. Hatta aynı 
bölge içinde bile serdedilen görüşlere 
karşı farklı tepkiler oluşabilir. Türkiye’nin 
partisi olduğumuzu, Türkiye’yi kucakla-
yan, Türkiye’yi sarıp sarmalayan bir parti 
olduğumuzu, bütün Türkiye’ye aynı dille 
konuşan bir parti olduğumuzu her fırsat-
ta vurguluyoruz. Bu vasıf larımızı süreç 
içinde de göstermek durumundayız. Siz 
değerli milletvekillerimizin bu hususlara 
özen göstermenizi özellikle rica ediyorum. 

Aynı şekilde, gündemin bir başka sıcak 
konusu, katsayı meselesinde de bu hassa-
siyeti korumak durumundayız. Bu tür ra-
hatlatıcı karar ve düzenlemeler, elbette AK 
Parti’nin oluşturduğu rahatlama ve açılım 
atmosferinin bir tezahürüdür. Geçmişte 
yapılan ve on binlerce gencimizin gelece-
ğini adeta karartan bir haksızlık ortadan 
kaldırılmış ve eğitimde eşitliği sağlayacak 
şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Ancak, altını çizerek vurgulamak duru-
mundayım, bu düzenleme, Hükümetimi-
zin yaptığı bir düzenleme değil, Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun yaptığı bir düzen-
lemedir. Bizi bu noktada tartışmaya çek-
mek, tartışmanın odağına yerleştirmek, 
bu düzenleme üzerinden Hükümetimize 
yönelik bir yıpratma kampanyasını başlat-
mak istiyorlar. Bu noktada da müteyakkız 
olmak, gereksiz polemiklere girmemek 
durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bir başka sıcak gündem maddesi bildi-
ğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık seçimleri. Her türlü seçim için 
aday tesbiti noktasında partimizde artık 
bir gelenek oluşmuş durumda. Türk siya-
setinin geleceğine de örnek teşkil edecek 
derecede demokratik süreçleri ve karar 
mekanizmalarını işletiyor, gerekli her 
kademede istişare yaparak sonuçlara ula-
şıyoruz. En başından itibaren teşkilatımız 
içindeki seçimlerde, milletvekili ve yerel 
idareci adaylarımızın belirlenmesinde bu 
mekanizmaları işlettik. Bugün de, Meclis 
Başkanı adayımızın belirlenmesinde yine 
istişareye dayalı, parti içi demokrasiyi 
işleten bir süreçten geçiyoruz. Bu konu-
da grup kararı alınamıyor, ama meseleyi 
grup olarak değerlendirmek, demokratik 
kültürümüzün bir gereğidir. Bu konuyu 
Pazartesi yaptığımız MKYK toplantımızda 
görüştük. Bugün sizlerle istişare ediyoruz. 
Ardından MYK’da yine konuyu gündeme 
taşıyacak ve nihai bir değerlendirme ya-
pacağız. Aynı şekilde, grup yönetimimize 
yapılacak görevlendirmeler noktasında da 
bu süreçleri işletiyoruz. Her bir arkadaşı-
mın görüşü, önerisi, tavsiyeleri son derece 
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önemlidir ve tüm bunları dikkate alacağı-
mızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaş-
larım…

Türkiye’nin gündeminde bulunan sıcak 
konular elbette bu saydıklarımla sınırlı de-
ğil. Ancak ben bunların ayrıntısına girecek 
değilim. Çok yoğun bir yasama dönemini 
geride bıraktık. Gecemizi gündüzümüze 
kattık ve milletimizin, ülkemizin menfaa-
tine olacak yasaları çıkardık. Özveriyle ça-
lıştığınızı, büyük çaba sarf ettiğinizi ve din-
lenmeyi hak ettiğinizi biliyorum. Başta da 
belirttiğim gibi, bu dinlenmeyi mümkün 
olduğunca kısa tutarak, mesaimizi seçim 
bölgelerinde halkımızın içinde geçirmeye 
özen göstereceğinizi biliyorum. Bazı ger-
çeklerin ilk elden ve bütün boyutlarıyla 
milletimize aktarılması, gerekiyorsa tek 
tek vatandaşlarımızın aydınlatılması bü-
yük ehemmiyet arz ediyor. 

Muhalefet partileri, 29 Mart seçimlerin-
den itibaren tüm siyasetlerini istismar 
üzerine kurdular. Milletimizi yanlış bilgi-
lendirerek, yanıltarak, karalama kampan-
yaları yürüterek buradan bir çıkar sağlaya-
caklarına inanıyorlar. Onların Ankara’dan 
yürüttükleri istismar siyasetini biz sahada 
boşa çıkarmak durumundayız. Sağolsun, 
muhalefet partileri bizzat kendileri bu 
konuda zaten bize yardımcı oluyorlar. Tu-
tarsız açıklamalarıyla, kendileriyle çelişen, 
kendi yaptıklarıyla çelişen, kendi arkadaş-
larının söyledikleriyle çelişen açıklamalar 
yaparak nasıl bir ruh hali içinde oldukları-

nı sık sık aziz milletimizin önünde sahne-
liyorlar. 

Bakın en son dün, Sayın Baykal güya bi-
zim bir hatamızı düzeltiyor. CHP Anayasa 
Mahkemesi’ne 33 kere gitmemiş, 32 kere 
gitmiş. Tamam 32 olsun… Ama bunu 
bizden önce Grup Başkanvekilleri Sayın 
Kemal Anadol’a söylesinler. Zira Sayın 
Anadol, Anayasa Mahkemesi’nin önünde 
yaptığı açıklamada 23’üncü dönemde 
33’üncü kez Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurduklarını açıklamıştı. Aynı şekilde 
Sayın Bahçeli’nin Urumçi’de meydana 
gelen olayları istismar çabaları da kendi 
dönemlerinde nasıl bir acziyet içinde 
olduklarının hatırlanmasına vesile oldu. 
Bizim samimi gayretlerimiz, muhalefetin 
bu art niyetli gayretlerini örtecektir. 

Aziz milletimiz, kimin samimi bir gayret 
içinde olduğunu, kimin de Türkiye’yi 
yerinde saydırmanın gayreti içinde oldu-
ğunu görecektir. Biz çalışmaya, üretmeye, 
milletimize ve ülkemize kazandırmaya de-
vam edeceğiz. Türkiye’ye çok daha güzel, 
çok daha anlamlı eserler kazandırmaya, 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Bir 
kez daha yolunuz ve bahtınız açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım… değerli 
kardeşlerim… Sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor, toplantımızın partimiz ve 
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Biliyorsunuz, 11 gün sonra, 14 Ağustos’ta 
AK Parti’nin kuruluşunun 8’nci yıldönü-
münü kutlayacağız. Ne mutlu ki, geride 
bıraktığımız 8 yılı, ülkemiz için, milletimiz 
için hayırlı hizmetlere odaklanarak geçir-
dik, Türkiye’yi adalet ve kalkınmayla daha 
ileri seviyelere ulaştırma gayreti içinde 
olduk. AK Parti’yi kurduğumuz andan iti-
baren milletimizin umudu olduk, ülkemiz 
meselelerinin çözümü için yegane adres 
haline geldik. Kuruluşumuzdan çok kısa 
bir süre sonra, 3 Kasım seçimlerinde mil-
letimiz yetkiyi bize verdi ve milletimizden 
aldığımız bu yetkiyi, üzerine asla gölge 
düşürmeden taşıdık, bugünlere getirdik.

Şunu burada bir kez daha hatırlatmak 
isterim: Siyaset tarihimizde, kuruluşunun 
hemen ardından tek başına iktidara gelen, 
milletten gördüğü teveccühü aynı heye-
canla sürdüren, yıllar geçtikçe milletin 
sevgisine, muhabbetine çok daha fazla 

mazhar olan siyasi parti çok azdır. Girdiği 
4 seçimden de üst üste birinci parti ola-
rak çıkan siyasi parti ise yoktur. AK Parti, 
birçok alanda olduğu gibi, bu alanda da 
kırılması zor bir rekorun sahibi olmuştur. 

Yine bir kez daha altını çizerek ifade et-
mekte fayda görüyorum: AK Parti’yi bu 
rekorlara, bu başarılara taşıyan milletten 
aldığı destektir; kendisini sadece ve sadece 
milletimize karşı sorumlu hissetmesidir. 
Nasıl ki AK Parti’yi kuran, bizatihi mil-
letimizin kendisi ise, AK Parti’nin attığı 
her adım da milletimiz için, milletimizin 
arzuları, talepleri, istekleri ve beklentileri 
doğrultusunda atılmıştır. AK Parti, belli 
çevrelerin, zümrelerin, belli etnik grupla-
rın, belli ideolojilerin partisi olmamıştır. 
AK Parti, milletin bir kısmını kucaklayan, 
ama diğer bir kısmını dışlayan, öteleyen 
bir parti olmamış; tam tersine 780 bin ki-
lometrekarenin tamamını, 71.5 milyon va-
tandaşımızın bütününü kucaklayan, sarıp 
sarmalayan bir parti olmuştur.

8 yıldır, geçen her gün sorumluluğumuzu, 
mesuliyetimizi daha da artırmış, heyeca-

Milletvekilleri İle Gündem 
Toplantısı

Ankara | 3 Ağustos 2009
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nımızdan, motivasyonumuzdan, hizmet 
aşkımızdan en ufak bir azalmaya sebep 
olmamıştır. 7 yılda çok önemli hizmetle-
re, yatırımlara, eserlere imza attık. Ama 
her şeyden önce uzun yıllardır unutulan 
güven ve istikrar kavramını yeniden 
Türkiye’ye hakim kıldık, demokratik düze-
ni ileri standartlara kavuşturduk, sistemi 
normalleştirdik, kronik hale gelmiş birçok 
soruna el attık.

Bugün demokrasimiz, dünden daha ileri 
noktadadır. Bugün sivil siyaset düne göre 
daha güçlüdür. Bugün hak ve özgürlükler 
düne göre çok daha gelişmiş durumdadır. 
Ama daha alacak çok mesafemiz, yapacak 
çok işimiz var. Geçen süre zarfında AK 
Parti belli sorunlara kilitlenip kalmamış, 
ülkemizin tüm meselelerini sahiplenmiş 
ve bütün meselelere samimi çözümler 
arayan bir parti olmuştur. Biz ekonomik 
meseleleri demokratik meselelerden ayrı 
görmedik. Demokrasiyi diplomasiden ayrı 
tutmadık. Diplomasiyi sosyal sorunlardan, 
sosyal beklentilerden ayrı bir düzlemde ele 
almadık. Türkiye’nin tüm meselelerinin 
girift bir durum arz ettiğinin, birbirinin 
içine geçtiğinin, birbiriyle doğrudan ala-
kalı olduğunun her zaman farkında olduk 
ve bu anlayışla meselelerin üzerine gittik.

Dikkat ediniz… Enflasyonda elde ettiğimiz 
başarıyı, sadece uyguladığımız sıkı mali 
politikalardan, disiplinli para politikala-
rından ibaret görmek yanıltıcı olur. Enflas-
yondaki düşüş, demokratikleşme yolunda 
attığımız adımlardan da bire bir etkilen-
miştir. Avrupa Birliği yolunda kat ettiği-
miz mesafeyi, enerji alanında, ulaştırma 

alanında, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
alanında attığımız adımlardan bağımsız 
düşünemeyiz.

AK Parti her zaman ilklere imza atan, “ol-
maz” denilenleri hayata geçiren bir parti 
oldu. Bakınız, 30 Temmuz Perşembe günü 
Türkiye’de 3’üncü Nesil İletişim Çağını 
başlattık. Lisansları verdik, gerekli alt yapı 
şartlarını belirledik ve Türkiye’yi hem 
iletişimde, hem de teknolojide yeni bir aşa-
maya taşımış olduk. Bugün artık Türkiye 
genelinde aboneler birbirleriyle görüntü-
lü olarak konuşabiliyorlar. Görüntünün 
ötesinde, turizmden eğitime, sağlıktan 
ulaştırmaya kadar çok geniş bir alanda 3G 
teknolojisi hayatımızı kolaylaştırıyor. Aynı 
şekilde, bu ekonomik kriz ortamında 3G 
teknolojisiyle birlikte Hazinemiz 2 milyar 
100 milyon TL’lik bir kaynak elde etti… 
Türkiye yeni yatırımlar kazandı ve yeni 
istihdam alanları açıldı. AK Parti iktidarı 
olarak bu büyük değişimi, bu büyük dö-
nüşümü Türkiye’ye kazandırdık. Şimdi 
hedefimiz 4’üncü nesil, yani 4G ve bunu 
da inşallah Türkiye ile biz tanıştıracağız. 
TÜRKSAT 3A uydusunu uzaya gönderdik, 
4A’nın siparişini veriyoruz ve dikkatinizi 
çekiyorum, 2015 yılında, yüzde 100 yerli 
imalat olacak uydumuzun yapım çalışma-
larına da başladık.

Birileri Türkiye’nin gündemini gereksiz 
tartışmalara kilitlemek isterken, hukuk 
sistemi üzerinden, adalet mekanizması 
üzerinden, çeteler üzerinden gündemi 
değiştirmek isterken, biz işimize baktık, 
bakıyoruz ve Türkiye’yi yeniliklerle ta-
nıştırıyoruz. İşte en son kamu hizmetleri 
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yerine getirilirken başvuru sahibinden 
istenen bilgi ve belgelerde yeni ölçütler 
getirdik. Tam 421 değişik belgeyi işlemden 
kaldırdık, 215 hizmette ise noter onayı 
artık aranmayacak. Böylece hem bürokra-
siyi azalttık, hem devleti önemli bir yükten 
kurtardık, hem de vatandaşlarımızın işle-
rini kolaylaştırmış olduk.

Devrim niteliğindeki bu düzenlemeyle 
önemli miktarda tasarruf da sağlamış ola-
cağız. Dikkat ediniz, her yıl ortalama ola-
rak vatandaşlarımızdan 15 milyon sabıka 
kaydı, 38 milyon nüfus kayıt örneği isteni-
yordu. Şimdi ise T.C. Kimlik Numarasıyla 
tüm bu işlemler hiç sıra beklemeden, ücret 
ödemeden, kırtasiye yükünün altına gir-
meden çözülmüş olacak. Türkiye bu sevi-
yelere geldi. Bu seviyelerin, bu yeniliklerin 
vatandaşlarımıza her fırsatta anlatılması 
gerekiyor. Türkiye’yi nereden alıp nerelere 
getirdiğimizin tüm vatandaşlarımıza akta-
rılması gerekiyor. 

Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte yeni 
bir enerji kazanmış, yeni bir sinerji elde 
etmiştir. Tek başına ekonomi diyemeyiz… 
Tek başına demokratikleşme, tek başına 
diplomasi diyemeyiz… Önce ekonomiyi 
çözelim, sonra demokrasi ile ilgili mese-
lelere, sonra dış politikaya, sonra iç poli-
tikaya, sonra sosyal meselelere yöneliriz 
diyemeyiz. Eğer bunu söylemiş olsaydık, 
meseleleri böyle kompartımanlara ayırmış 
olsaydık, Türkiye bugün elde ettiği rekor 
düzeydeki seviyelere asla ulaşamazdı. 

Bakınız değerli arkadaşlarım: Çetelerin, 
mafyanın, hukuk dışılığın, yer altı örgüt-

lenmelerinin serbestçe at koşturduğu, faili 
meçhul cinayetlerin işlendiği, kirli senar-
yoların uygulamaya geçirildiği, provokas-
yonların yaşandığı bir ülkenin, hiçbir alan-
da başarı göstermesi mümkün değildir. Bu 
kirli ilişkileri açığa çıkarmadan, karanlık 
örgütlenmeleri aydınlığa kavuşturmadan 
ne ekonomide, ne de başka alanlarda 
ilerleme kaydedemezdik. Hukukun üstün-
lüğünü her anlamda ülkemize hakim kıl-
madan, ne demokratikleşmede, ne insan 
hakları alanında, ne diplomaside, ne de 
sosyal yaşamda ilerleme kaydedemezdik. 
Türkiye’nin ayağına takılmış prangaları 
kesip atmadan, Türkiye’nin adeta paça-
sına yapışıp aşağı doğru çekiştiren ağır-
lıklardan kurtulmadan, safraları bertaraf 
etmeden ileriye doğru bir tek adım dahi 
atamazdık.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, aziz mil-
letimiz bunu görüyor ve işte bu nedenle 
her seçimde artan bir şekilde bize olan des-
teğini sürdürüyor. Elbette gerçekleştirdiği-
miz tüm reformlara karşı direniş oldu, olu-
yor ve bundan sonra da olacaktır. Elbette 
değişimden hazzetmeyenler, Türkiye’nin 
değişim ve dönüşümünü var güçleriyle 
engellemenin gayreti içinde olanlar dün 
olduğu gibi yarın da olacaktır. Ama bize 
düşen, AK Parti’ye düşen, milletten aldığı 
emaneti hakkıyla taşımak, o emanete yara-
şır bir şekilde engelleri aşarak ilerlemektir.

Şunu samimiyetle ifade etmek durumun-
dayım: AK Parti iktidarı hiçbir zaman sta-
tükoya teslim olan, geçmişin yanlışlarını 
tekrar eden, milli iradeyi ipotek altına 
almak isteyenlere göz yuman bir anlayış 
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içinde olmamıştır, bundan sonra da olma-
yacaktır. Biz her zaman huzurun, güven 
ve istikrarın, uzlaşı ve diyalogun tarafı 
olduk, her zaman sorumluluk duygusuyla 
hareket ettik; hiçbir zaman gerilimi, çatış-
mayı, kutuplaşmayı tasvip etmedik. Ancak 
yine hiçbir zaman teslimiyetçi, tavizkar, 
sineye çeken bir duruş da sergilemedik. 
Doğru bildiğimiz yolda emin, kararlı ve 
cesur adımlarla ilerledik, değişim ve dönü-
şümün lokomotifi olmayı öncelikli siyaset 
bildik. Bu anlayışla da yolumuza devam 
ediyoruz.

Şuraya da dikkatinizi çekiyorum: 29 Mart 
seçimlerinin ardından her vesileyle ifade 
ettim: AK Parti, 7 coğrafi bölgenin 7’sinde 
de birinci parti olmuştur. 81 vilayetimizin 
tamamında, ya birinci, ya da ikinci parti 
olarak varlık gösterebilen tek parti AK Par-
ti olmuştur. Tüm Türkiye’ye konuşabilen, 
milletimizin bütününe aynı dille seslene-
bilen yegane parti AK Parti olmuştur. Bu 
durum, evet güzeldir, ancak aynı zamanda 
bizlere ağır mı ağır bir sorumluluk da yük-
lemektedir. Milletimiz, kronik meselelerin 
çözümünde bize güvendiğini, bize inandı-
ğını, bize tümüyle itimat ettiğini 29 Mart 
seçimlerinde bir kez daha açık ve net bir 
şekilde ifade etmiştir. Milletimiz, yıllardır 
çözülemeyen meselelerin çözümü için bir 
imkan ve fırsat zemini oluşturmuş, bu ze-
mine de AK Parti’yi yerleştirmiştir.

Türkiye’nin kronik meselelerini, ellerine 
fırsat geçtiği halde çözemeyen, hatta daha 
da derinleştiren siyasi partiler, bugün mil-
let nezdinde yok hükmünde sayılıyorlar, 
esamileri okunmuyor. Bizim, bu imkanı, 

bu fırsatı heba etmemiz, milletimize, ülke-
mize, yüklendiğimiz emanete, en önemlisi 
de bu ülkenin geleceğine ve gelecek nesil-
lerine haksızlık olacaktır. 

Bakınız, yaklaşık 30 yıldır sıcak olarak ya-
şadığımız, aslında kökü çok daha eskilere 
dayanan bir meselemiz var. Kürt Sorunu 
diyebilirsiniz, Doğu-Güneydoğu Sorunu 
diyebilirsiniz, Kürt açılımı diyebilirsiniz, 
başka isimlerle isimlendirebilirsiniz… 
Ama gerçek olan şudur ki, bu mesele bir 
Türkiye meselesi olarak, ülkemizi ve mille-
timizi meşgul eden, ülkemizin imkanlarını 
heba eden, toplumsal barışı tehdit eden 
bir sorun olarak bugünlere gelmiştir. Bu 
mesele sadece Doğu’da, Güneydoğu’daki 
vatandaşlarımızın değil, batıdaki, kuzey-
deki, güneydeki vatandaşlarımızın da 
bir meselesidir. Zira bu mesele, on yıllar 
boyunca bir iç mesele olarak, Türkiye’nin 
gündeminden hiç düşmedi, ülkemizin 
enerjisini, kaynaklarını tüketti, insanımı-
zın yüreklerini dağladı.

Öncelikle şunu büyük bir memnuniyetle 
ifade etmeliyim: AK Parti ve AK Parti’yi 
var eden temel dünya görüşü, bu meseleye 
her zaman son derece sağlıklı bir şekilde 
bakmış, çözüm önerilerini de yine son 
derece sağlıklı bir şekilde ifade etmiştir. 
Biz, bütün siyasi yolculuğumuz boyunca, 
bu meseleyi kardeşlik hukuku içinde, va-
tandaşlık hukuku içinde, insanlık vicda-
nına uygun bir şekilde değerlendirmenin 
gayreti içinde olduk. Tarih boyunca iç 
içe yaşamış, birbirine dost, akraba, hatta 
kardeş olmuş etnik grupları birbirine 
düşürmeye çalışanlara karşı hep uyanık 
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olduk. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara 
karşı her zaman teyakkuzda olduk. Bölü-
cülüğe, bölücü fikirlere asla ve asla prim 
vermediğimiz gibi, şiddetin ve terörün de 
bir çözüm yöntemi olmadığını her fırsatta 
vurguladık.

Bu noktada AK Parti, diğerlerinin tersine 
son derece temiz bir sicile sahiptir, son 
derece berrak bir bakış açısına sahiptir. Biz 
ne muhalefetin dediği gibi terörle mücade-
lede bir zafiyet gösterdik, ne de sorunun 
çözümü konusunda bir gevşeklik göster-
dik. Terörle mücadelede ne kadar kararlı-
lık gösterdiysek, demokratikleşme konu-
sunda da kararlı bir irade ortaya koyduk. 
Meselenin tüm boyutlarını nazara alan, 
her alanda aktif olan bir politika uygula-
dık. Biz her zaman yangını söndürmenin 
gayreti içinde olduk, hiçbir zaman yangına 
körükle gidenlerin yanında yer almadık.

Bugün ortaya koymakta olduğumuz çö-
züm iradesini de bu ruh ve bu anlayışla 
şekillendiriyoruz. Bizim gayemiz son dere-
ce açıktır: Annelerin yüreğine su serpilsin 
istiyoruz. Acılar dinsin, gözyaşı sel olup 
akmasın istiyoruz. Bu olaylardan hiçbir 
günahı olmayan anneler yavrularıyla ku-
caklaşsın istiyoruz. Türkiye, huzur içinde, 
emniyet içinde, 81 vilayetinin tamamıyla 
kalkınsın, gelişsin, güzelleşsin istiyoruz. 
Bu ülkenin her bir vatandaşı kendisini 
birinci sınıf vatandaş olarak hissetsin, bu 
duygu içinde Türkiye’nin kalkınmasında 
yerini alsın istiyoruz. 

71.5 milyon vatandaşımızın her birinin 
de, bizim bu hedeflerimizi paylaştığını, 

bizim bu arzularımızı aynı şekilde taşı-
dığını biliyoruz. Ortada ciddi bir sorun 
olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Bu 
sorunun çözülmesi gerektiği konusunda 
da herkes hemfikirdir. Sorunun hangi 
yöntemlerle, nasıl ve ne şekilde çözüleceği 
konusunda elbette farklı görüşler, farklı 
öneriler olabilir. Bize düşen büyük bir 
toplumsal mutabakatla tüm görüşlere ku-
lağımızı açmak, tüm iyi niyet çabalarına 
yüreğimizi açmak, tüm samimi gayretlere 
kucağımızı açmaktır. Bakın, peşinen de 
ifade ediyorum: Bu fırsatı heba etmek, bu 
imkanı ortadan kaldırmak, çözüm kanal-
larını tıkamak isteyenler olacaktır. Süreci 
bir istismar zemini olarak değerlendirmek 
isteyenler çıkacaktır. 

Nitekim, bu yönde pervasızca, sorumsuzca 
açıklamalar yapıldığını da görüyoruz. AK 
Parti’ye yönelik olarak, daha şimdiden bir 
karalama kampanyasının başlatıldığına, 
yalanlarla, iftiralarla, komplo senaryola-
rıyla AK Parti’nin yıpratılmak istendiğine 
şahit oluyoruz. Hayatı boyunca Hakkari’ye, 
Muş’a, Bitlis’e, Diyarbakır’a gidemeyenler, 
buradaki vatandaşlarımızla kucaklaşama-
yanlar, buradaki kardeşlerimizin dertle-
rine kulak veremeyenler, şimdi kalkmış 
bizi bölücülükle suçluyorlar. Kendi zihin-
lerinde yıllar öncesinden zaten Türkiye’yi 
bölmüşler. Türkiye’nin bir bölümüyle bü-
tün alakalarını kesmişler. Belli bölgelerde 
siyasetten çekilmişler. Belli bölgelerden 
umutlarını kaybetmişler… Şimdi bizi bölü-
cülükle suçluyorlar.

Bunlara karşı da sağduyulu davranmaya 
devam edeceğiz. Sorunu bugünlere ge-
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tirenlerin, bugün çözümden rahatsızlık 
duymaları son derece doğaldır, sorunu 
bu hale getirenlerin çözüm çabalarını şid-
detle eleştirmesi de doğaldır. Biz çok iyi 
biliyoruz ki, bu sorunu kaşımak, sorunun 
devamına çanak tutmak, yaşanan acıların 
vebaline ortak olmaktır. Tahrik edici açık-
lamalar karşısında son derece sabırlı ve 
soğukkanlı bir tavır sergilemek durumun-
dayız. Açık söylüyorum, AK Parti olarak, 
tarihe unutulmaz bir imza atmanın, yüz 
yıllar boyunca hayırla yad edilecek bir çö-
zümü getirmenin gayreti içindeyiz. 

Bu konuyu, sadece Türkiye’nin bir soru-
nunun çözümü gibi görmemek gerekir. Bu 
meseleye, Türkiye’nin atılımı için, tarihi 
bir sıçrama yapabilmesi için, tüm dünyada 
örnek olarak gösterilecek bir başarı ortaya 
koyabilmesi için çok önemli bir fırsat ola-
rak bakmak durumundayız. Şuna kesin-
likle inanıyorum: Eğer bu süreci başarıyla 
yönetir ve kangren olmuş bu sorunu çözer-
sek, Türkiye’yi kimse tutamaz, Türkiye’nin 
aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı 
hiçbir hedef olamaz… 

AK Parti iktidarı bu tarihi sorumluluğun, 
bu altın fırsatın farkındadır ve güçlü bir 
irade ortaya koymuştur. Bu sürecin baş-
latıcısı da, yönlendiricisi de, icracısı da 
AK Parti iktidarıdır. Muhalefetin konuyu 
başka mecralara saptırmasına kesinlikle 
aldırış etmemek durumundayız. Bunun 
dışında bize yakıştırılan her türlü sıfat 
iftiradır, yalandır, yanlıştır. Siz değerli 
arkadaşlarımdan bir kez daha rica ediyo-
rum: Açıklamalarımıza, konuşmalarımıza 
dikkat etmek, özellikle de söz birliğini, dil 

birliğini, söylem birliğini muhafaza etmek 
durumundayız. Son derece hassas bir 
süreçten geçtiğimizi unutmayalım… Tek 
bir kalp kırmadan, hiçbir şüpheye mahal 
bırakmadan, hiçbir hoşnutsuzluk oluştur-
madan bu süreci aşmalıyız.

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanımız 
“demokratik açılım” adı altında, konuya 
ilişkin çerçeveyi ortaya koydu. Öze ilişkin 
çalışmalarımız geniş bir mutabakat zemi-
ninde ve yoğun olarak devam ediyor. Bu 
arada, medyanın, sivil toplum örgütleri-
nin, yazarların, akademisyenlerin sürece 
olumlu katkılar verdiklerini de memnu-
niyetle müşahede ediyoruz. Aynı şekilde, 
siyasi partilerden de olumlu ve yapıcı 
bir tavır beklediğimizi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Ben, iki hafta sonra kar-
şılayacağımız, huzur ve sürur içinde idrak 
edeceğimiz Ramazan ayının, bu kez çok 
daha farklı bir berekete ve rahmete kapı 
aralayacağına tüm kalbimle inanıyorum. 
Türkiye’nin artık kışa dönüşmeyecek, 
hazana dönüşmeyecek kalıcı bir bahara 
hazırlandığına yürekten inanıyorum. Bu 
meseleyi de aştığımız zaman, inanıyorum 
ki Türkiye kabına sığmayacak, coşacak, 
tüm zincirlerini kırmış bir şekilde gele-
ceğe doğru emin adımlarla ilerlemesine 
devam edecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Acil önemi haiz olan bir diğer gündem 
maddemiz de bildiğiniz gibi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlık seçimleri. Ya-
rın, parlamentomuzda Meclis Başkanlığı 
seçimleri için ilk tur oylamalar yapılacak. 
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Seçilecek başkanımız, 23’üncü Dönem 
4’üncü Yasama yılının başından itibaren 
Türkiye Büyük Millet Meclis’imize başkan-
lık yapacak… Hiç şüphesiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin layıkıyla görev yapması 
bakımından Meclis Başkanlığı son derece 
önemli bir makam… Önceki İstişare top-
lantımızda da ifade ettim: Her türlü seçim 
için aday tespiti noktasında partimizde 
artık bir gelenek oluşmuş durumda. Türk 
siyasetinin geleceğine de örnek teşkil 
edecek derecede demokratik süreçleri ve 
karar mekanizmalarını işletiyor, gerekli 
her kademede istişare yaparak sonuçlara 
ulaşıyoruz. Bu hafta içinde de geniş bir 
istişareyle belirlediğimiz adayımız seçime 
girecek ve inşallah seçilerek görevine baş-
layacaktır. 

Değerli kardeşlerim… 

Bir hususu özellikle ifade etmeliyim: “Mec-
lis başkanlığı seçim sürecinde AK Parti’ye 
nasıl zarar veririz, AK Parti içine nasıl 
fitne düşürebiliriz” diye hesap yapanların 
hesaplarını boşa çıkarmak, AK Parti’ye ya-
kışan bir tablo sergilemek durumundayız. 
Grup bütünlüğünü korumamız, birlik ve 
bütünlüğümüze uygun bir görüntü verme-
miz büyük önem taşıyor. Bu kritik eşiği, 
ciddi bir duyarlılıkla ve AK Parti’ye yakı-
şan bir olgunlukla aşmak, geride bırakmak 
zorundayız. Ben, bu noktada sözlerime son 
verirken, bu kutlu, bu zorlu, bu çilekeş yol-
culukta sizin gibi yol arkadaşlarına sahip 
olduğum için büyük gurur duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bugüne kadar ne başardıysak birlikte 
başardık, bu ülkeye ne kazandırdıysak 
birlikte kazandırdık, ne kadar mesafe kat 
ettiysek birlikte kat ettik. Bundan sonra 
da aynı heyecan ve coşku içinde yolumuza 
devam edecek, Türkiye’ye çok daha büyük, 
çok daha sevindirici başarılar yaşatacağız. 
Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, 
kalın sağlıcakla diyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, veda 
ziyaretini gerçekleştiren Köksal Toptan’ı 
kabulünde Toptan’ın görev süresi boyunca 
parlamentonun çok yoğun bir performans 
ortaya koyduğunu dile getirerek şunları 
söylüyordu: 

“Demokrasi içinde tabii ki bu makamlar 
hiç birimiz için kalıcı değil. Buraların en 
büyük özelliği değişkenliğidir ve bu de-

ğişkenlik içinde yeni dönem için dün saat 
24.00 itibarıyla bugün başlayacak seçim-
ler yapılacak. Bu yeni süreç içinde Sayın 
milletvekilimiz tekrar aday olmayacak. 
Ağustos ayının 9’u itibarıyla artık parti-
mizin inşallah aktif bir mensubu olarak 
çalışmalarına devam edecek. Doğrusu ben 
bugüne kadar gerek bir Genel Başkan ve 
Başbakan olarak, gerekse beraber bu yolda 
yürüdüğümüz arkadaşımız olarak kendi-

TBMM Eski Başkanı Köksal 
Toptan’ı Kabul

Ankara | 4 Ağustos 2009
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lerine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki süreçte yine aynı kararlılık ve he-
yecanla yolumuza devam edeceğiz. Zaten 
bunun heyecanı içindeyiz. Bundan dolayı 
çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var 
olsunlar.”

Başbakan Erdoğan, TBMM’ye gelişinde ga-
zetecilerin sorularını cevaplıyordu. “Ben, 
DTP’yi PKK ile aynı kefede değerlendir-
miyorum, değerlendirmek istemiyorum,” 
diyen Erdoğan, DTP Genel Başkanı Ahmet 
Türk ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin 
soruya, “Bir genel başkan olarak, genel 
başkanlık odamda, DTP Genel Başkanı Ah-
met Türk ile görüşeceğim, aynı zamanda 
grup başkanı olarak...” karşılığını veriyor-
du. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, 
“Kürt açılım ve terör konusunda MHP ile 
görüşecek misiniz?” sorusunu ise şöyle 
cevaplıyordu:

“Bu konuyla ilgili MHP kapılarını kapattı. 
MHP böyle bir görüşmeye gerek görme-
diği gibi, bu başlatılan çalışmayı ‘vatana 
ihanet’ olarak vasıflandırıyor. Şimdi olaya 
böyle yaklaşan; bir anlayışla, zihniyetle... 
Yani bu kadar kabaca, daha ne olduğun 
bilmeden... İçinden ne çıkacak bilmeden 
böyle bir yaklaşımda olanlarla neyi görü-
şeceksiniz.”

Diğer partilerle görüşüp görüşmeyecekleri 
sorusuna ise Erdoğan, “İçişleri bakanımız, 
kapıyı kapatmazlarsa hepsiyle de görüşe-
cek” karşılığını veriyordu. Başbakan Er-
doğan, bir gazetecinin, “DTP ile görüşme 
gündeme daha önce de gelmişti ama siz 
randevu vermemeyi tercih etmiştiniz. Bu 

süreçte neden...” sözleri üzerine şöyle ko-
nuşuyordu:

“Bakın şimdi hedefleri hep saptırıyorsu-
nuz. Buralarda dürüst olun, samimi olun. 
Ben o zaman da yine aynı şeyi söyledim. 
Daha ertesi gün hemen bu talep bize geldi-
ğinin ertesi günü benim on tane şehidim 
oldu. On tane şehidimin olduğu gün de 
kalkıp da böyle bir cevabı veremezdim. Biz 
bu ülkede aynı zamanda siyaset yapıyoruz. 
Bizim de bazı taleplerimiz var. Bu taleplere 
karşı da parlamento içinde bulunan siyasi 
partinin de gerekli olumlu yaklaşımları 
göstermesi lazım. Ben DTP’yi PKK ile aynı 
kefede değerlendirmiyorum, değerlendir-
mek istemiyorum. Çünkü parlamentonun 
içinde olan bir siyasi parti olması hase-
biyle... Eylemleri, fiilleri şu bu bunlar ayrı 
konular, bunları ayrı konuşuruz. Ama par-
lamentonun içinde olması sebebiyle olayı 
böyle değerlendirmek durumundayım.”
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Çok değerli Rizeli kardeşlerim… sevgili 
hemşerilerim… değerli yol arkadaşlarım… 
değerli gönüldaşlarım… Sizleri sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyor, AK Parti Rize İl 
Danışma Toplantımızın Rize’miz için, ülke-
miz, milletimiz ve demokrasimiz için hayır-
lı olmasını temenni ediyorum. Buradan, bu 
coşkulu salondan, tüm Rize’yi, Ardeşen’i, 
Çamlıhemşin’i, Çayeli’ni, Derepazarı’nı, 
Fı n d ı kl ı ’ yı ,  G ü n eys u’ yu ,  H e m ş i n’ i , 
İkizdere’yi, İyidere’yi, Kalkandere’yi, Pazar’ı 

oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın hemen başında, bazı ilçeleri-
mizde meydana gelen sel felaketi dolayısıy-
la mağdur olan tüm kardeşlerimize geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Yaraların 
sarılması, mağduriyetlerin giderilmesi için, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da her zaman ve tüm imkanlarımızla yanı 
başınızda olmaya devam edeceğiz. Yine bu-

AK Parti İl Danışma Toplantısı

Rize | 12 Ağustos 2009
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gün, bu danışma toplantısı vesilesiyle tüm 
Rizeli kardeşlerime olan teşekkür borcumu 
da ifade etmek istiyorum. 29 Mart seçimle-
rinde Rize bir kez daha kendisine yakışanı 
yaptı… Rize, bir kez daha kendi evladına sa-
hip çıktı. Rize bir kez daha büyük düşündü, 
büyüklüğüne yaraşan bir karar verdi.

Bize olan itimadından, vefasından, deste-
ğinden ve hayır dualarından dolayı tüm 
Rizeli kardeşlerime, hemşerilerime en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rize’de 
elde ettiğimiz bu başarı, hiç şüphesiz Rize 
İl Teşkilatımızın başarısıdır. Buradan, İl 
Teşkilatımızı, ilçe ve belde teşkilatlarımızı, 
mahalle ve köy temsilcilerimizi, sandık mü-
şahitlerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Tabii ki kadın kollarımızı, genç-
lik kollarımızı da tebrik ediyor, gayretle-
rinden, çabalarından dolayı şükranlarımı 
iletiyorum.

Bu kardeşiniz Rize’nin ekmeğini yedi… Bu 
kardeşiniz Rize’nin suyunu içti, Rize’nin 
havasını teneffüs etti… En önemlisi de bu 
kardeşiniz, Rize’nin kültürüyle, Rize’nin ge-
lenek ve görenekleriyle, Rize’nin adetleriyle 
yetişti, yetiştirildi. Karadeniz gibi engin 
gönüllü olmayı Rize’den öğrendik… Kaçkar 
Dağları kadar ali cenap olmayı Rize’den 
öğrendik… Gerektiğinde Fırtına Deresi gibi 
coşmayı, gerektiğinde donmayı, durulmayı 
Rize’den öğrendik. Bizim aldığımız adab ve 
erkan, Yunus Emre’nin de ifade ettiği gibi, 
“Yaradılanı, Yaradan’dan dolayı sevmeyi” 
gerektiriyor… Bizim Rize’den edindiğimiz 
terbiye ve üslup, adaleti, insanlar arasında 
eşit muameleyi, hakkı ve hukuku gözetme-
yi emrediyor.

İşte onun için, bu Rizeli kardeşiniz, Rize’ye 
mahcup olmadı, olmayacak… Bu Rizeli 
kardeşiniz Rize’nin başını öne eğdirmedi, 
eğdirmeyecek… Sadece Rize’nin değil, ema-
netini taşıdığı tüm Türkiye’nin gururunu 
asla ve asla incitmeyecek, o emaneti yere 
düşürmeyecek, 71 buçuk vatan evladının 
mesuliyetini hakkıyla taşıdı, taşımaya da 
devam edecek.

Bakınız, bu hafta sonunda, 14 Ağustos’ta 
AK Parti’nin 8’inci Kuruluş Yıldönümünü 
kutluyoruz. 8 yıl, bir siyasi parti için uzun 
bir müddet sayılmayabilir… Ama biz, AK 
Parti olarak bu 8 yıla on yılların hizmetini 
sığdırdık. Bu 8 yılın her bir anını, her bir 
saniyesini millete hizmet aşkıyla, millete 
hizmet sevdasıyla geçirdik. 8 yıl boyunca 
demokrasiyi yücelttik, demokrasinin stan-
dartlarını yükselttik, demokrasinin kalite-
sini artırdık. Demokrasiye yönelik, millet 
egemenliğine yönelik her türlü tehdidi, her 
türlü girişimi cesaretle, kararlılıkla göğüsle-
dik, millet iradesi üzerinde hiçbir vesayete, 
hiçbir gölgeye, hiçbir karartıya asla ve asla 
müsaade etmedik. Milletin iradesini gaspet-
meye niyetlenmiş hukuk dışı örgütlenmele-
re, çetelere, mafyaya karşı yılmadan, yorul-
madan, asla geri adım atmadan kararlı bir 
mücadele verdik. 

Önümüze çıkarılan engelleri demokrasi ve 
hukuk çerçevesinde aştık. Tüm badireleri 
sabırla, soğukkanlılıkla geride bıraktık. 
Tahriklere, provokasyonlara, iftiralara, ka-
ralamalara asla boyun eğmedik. 8 yıl sonra 
bugün, aziz milletimizin karşısına başımız 
dik, alnımız ak şekilde çıkıyoruz. Allah’ın 
izniyle, aradan 80 yıl da geçse, bu parti ve 
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bu hareket, 14 Ağustos 2001 tarihindeki 
kadar AK, o günkü kadar temiz, o günkü 
kadar heyecanlı ve coşkulu şekilde milletin 
huzuruna çıkacaktır.

Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade et-
mek istiyorum… Yarın, Türkiye’nin tarihini 
yazacak olanlar, yarın tarihe not düşecek 
olanlar, AK Parti’ye demokrasi tarihimiz 
içinde mümtaz bir yer ayıracaklardır. 
Çünkü AK Parti, demokrasiyi koruduğu, 
kolladığı kadar, onu yüceltmeyi ve kalıcı 
hale getirmeyi de başarmış; milletimize, 
ülkemize yaşattığı ilklerle tarih sahnesinde 
haklı yerini almıştır. AK Parti temiz siyase-
tin öncüsü olmuş, siyasetin kirlenmesine ve 
kirletilmesine müsaade etmemiştir. AK Par-
ti, şeffaf siyasetin öncüsü olmuş, siyasetin 
millet dışında bir iradeye teslim olmasına 
asla müsaade etmemiştir. AK Parti, yozlaş-
mamış, rehavete prim vermemiş, şımarma-
mış, kibirlenmemiş, popülist siyasete asla 
tenezzül etmemiştir. En önemlisi AK Parti, 
millet iradesini gölgelemeye dönük her 
türlü girişim karşısında, milletin kendisine 
verdiği yetkiye dayanarak, milletten aldığı 
güç ile sarsılmadan durmuş, milletin ema-
netini hakkıyla, layıkıyla savunmuştur.

Değerli kardeşlerim…

Bugüne kadar iktidarda bulunan partilerin 
çok kısa bir zaman zarfında gevşediğine, 
rehavete kapıldığına, yozlaştığına ve yıp-
randığına şahit olduk. AK Parti, siyasetin 
bu kötü alışkanlığına da bir istisna şerhi 
koymuş, 18 Kasım 2002’de, iktidarı dev-
raldığı günkü güven katsayısını eksiltmek 
bir yana, girdiği 4 seçimde de bu güveni 

artırarak, muhafaza ederek yoluna devam 
etmiştir. İşte bunun için, Rize il teşkilat-
larıma, Rize ile birlikte tüm Türkiye’deki 
kardeşlerime bir kez daha hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Heyecanımızı muha-
faza etmek durumundayız… Coşkumuzu 
muhafaza etmek durumundayız… Millete 
hizmet aşkımızı, millete hizmet sevdamızı 
muhafaza etmek, hatta daha da artırmak 
durumundayız.

Zira milletimiz bizden daha fazla hizmet 
bekliyor… Türkiye bizden çok daha fazla 
hizmet, çok daha fazla eser bekliyor. 7 yıllık 
iktidarımız boyunca üst üste koyduğumuz 
kazanımları artırmak, Türkiye’yi daha da 
büyütmek, Türkiye’yi hak ettiği muasır 
medeniyetler seviyesine ulaştırmak zorun-
dayız. Daha çok çalışacağız, daha çok ürete-
ceğiz, milletimizle muhabbetimizi daha da 
artıracağız ve nice yıllar boyunca milletimi-
ze daha güzel hizmetler kazandıracağız.

Bakınız, Rize nice milletvekilleri seçip Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi… 
Rize, benden önce de kendi içinden Başba-
kan çıkardı… Ama, Rize’den yetkiyi alan, 
Rize’den mazbatasını alan temsilciler, ne 
yazık ki dönüp Rize’ye bakmadılar, Rize’nin 
ihtiyaçlarına, Rize’nin arzularına, talepleri-
ne kulak asmadılar. 30 yıl boyunca Rize’ye 
Üniversite kuracağız diye vaatte bulundu-
lar, ama AK Parti geldi, Rize’yi Üniversite 
ile buluşturdu. 30 yıl boyunca Karadeniz 
Sahil Yolu’nu bitireceğiz diyenler, yolu yılan 
hikayesine dönüştürdü, geldik, bu yolu biz 
bitirdik.
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İşte bugün, bu toplantımızın ardından 
Derepazarı’na gidiyor, Turgut Kıran Deniz-
cilik Yüksekokulu’nu hizmete alıyoruz… 
Oradan geliyor, Rize Stadı’nın açılışını ya-
pıyor, Çaykur Rize Spor’a yeni ve modern 
bir stat kazandırıyoruz. Yarın önce Fındıklı, 
ardından Pazar, ardından Çayeli’nde toplu 
açılışlar yapıyor, sadece bu ilçelerimize 
değil, Güneysu’ya, Ardeşen’e, Hemşin’e de 
yeni eserler, yeni hizmetler kazandırıyoruz. 
Biz, yapabileceklerimizi vaat ediyor, bir şeyi 
vaat edince de onun arkasında duruyor, o 
işi bitinceye, tamamlanıncaya kadar takip 
ediyoruz.

Şuraya da dikkatinizi çekiyorum… AK 
Parti’nin siyaseti, küresel bir vizyonu içer-
diği gibi, yerel değerleri de özümsemiş bir 
siyasettir. Hani Mevlana Hazretleri diyor 
ya: Bir ayağın pergel gibi burada olacak, di-
ğer ayağınla alemi gezeceksin. Biz, yerel hiz-
metleri ötelemiyor, yerel ihtiyaçları ihmal 
etmiyor, her bir köyümüzün, beldemizin, 
ilçemizin ve illerimizin eksikleri telafi et-
meye çalışıyoruz. Bir yandan da, küresel öl-
çekteki gelişmeleri, küresel meseleleri takip 
ediyor, Türkiye’yi küresel bir güç yapmanın 
gayretini veriyoruz. İşte en son 3’üncü Nesil 
iletişim teknolojisini Türkiye ile tanıştırdık. 
Görüntülü konuşma ve cep telefonundan 
hızlı interneti Türkiye’ye taşıdık. Dünya 
liderlerini Ankara’da topladık, Nabucco 
projesinin hükümetlerarası anlaşmasını 
imzaladık. Daha geçtiğimiz hafta Rusya 
Başbakanı Sayın Putin’i, İtalya Başbakanı 
Sayın Berlusconi’yi Ankara’da ağırladık, 
çok önemli projeleri, önemli anlaşmaları 
müzakere ettik.

Fındıklı’ya, Pazar’a, Çayeli’ne, Rize’ye ve 
Rize’nin tüm ilçelerine okullar, öğrenci 
yurtları, yeni konutlar, yeni fabrikalar ka-
zandırırken, eş zamanlı olarak Türkiye’nin 
bir enerji üssü, bir enerji merkezi, enerji 
yollarının stratejik bir geçiş noktası olması 
için de projeleri takip ettik.

Değerli kardeşlerim… değerli yol arkadaş-
larım… 

AK parti iktidarıyla Türkiye her alanda 
önemli atılımlar gerçekleştirdi. AK Parti 
iktidarıyla Türkiye olmaz, olamaz denilen-
leri başardı. Şimdi yeni bir sürecin, yeni bir 
dönemin arifesindeyiz. Mübarek Ramazan 
ayına girerken, Türkiye manevi anlamda 
rahmetle, bereketle buluşmaya hazırlanır-
ken, biz de yeni bir baharın, yeni bir kardeş-
lik ikliminin adımlarını atıyoruz. 25 yıldır 
Türkiye’ye ayak bağı olan, 25 yıldır enerji-
mizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta 
tüketen, 25 yıldır on binlerce kardeşimizin 
ölmesine, yaralanmasına, sakat kalmasına, 
mağdur olmasına neden olan bir meseleyi 
artık çözüm aşamasına getirdik.

Gayemiz, annelerin gözyaşlarını dindir-
mek… Gayemiz, ocaklara düşen ateşleri 
söndürmek… Gayemiz, Türkiye’yi kar-
deşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde 
geleceğe hazırlamak. Gerçekleştireceğimiz 
demokratik açılım, Türkiye’yi zaafa uğrat-
mayacak, tam tersine çok daha güçlü, çok 
daha huzurlu, çok daha müreffeh bir ülke 
haline getirecek. Sadece ülkenin bir kısmın-
daki anneler değil, Doğu’daki, Batı’daki, 
Kuzey’deki, Güney’deki tüm anneler rahat 
bir nefes alacak… Sadece Hakkari’deki, 
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Bitlis’teki, Diyarbakır’daki annelerin değil, 
Rize’deki, Artvin’deki, Trabzon’daki annele-
rin de gözyaşları dinecek. Bin yıllardır bir-
birine kardeş olan, birbirine kız alıp veren, 
birbiriyle akraba olan bu millet, aramıza 
nifak sokmaya çalışan şer odaklarına en 
güzel cevabı verecek, birbirine eskisinden 
daha fazla kenetlenecek.

Bu noktada Türkiye genelinde eşsiz bir 
mutabakat zemini oluştu. Terörün oluştur-
duğu kaos ortamından beslenen odaklar 
ve siyaseten bu konunun istismarını yapan 
kesimler haricinde her kesim, artık çözümü 
özlediğini, hemen şimdi çözümü arzula-
dığını ve beklediğini ortaya koydu. Biz bu 
fırsatı heba etmeyecek, bu imkanı heba 
etmeyecek, Türkiye’nin yeni acılar yaşa-
masına, gelecek on yıllara da bu meseleyle 
girmesine inşallah müsaade etmeyeceğiz. 
Şuraya da dikkatinizi çekiyorum: Bu me-
seleyi hukuk yoluyla çözeceğiz, bu mese-
leyi demokrasiyle çözeceğiz, bu meseleyi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
çözeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli-
dir, bunları asla tartışma konusu yapmayız. 
Bizim hassasiyetlerimiz bellidir, bunları 
asla tartışma konusu yapmayız. Bu ülkenin 
birliğini, bütünlüğünü asla ve asla tartışma 
konusu haline getirmeyiz.

Bizim son derece samimi, son derece hasbi 
niyetlerimiz var. Elbette süreci istismar 
etmek isteyenler olacaktır. Elbette iftira 
ile, karalama ile, yalanlarla bu süreci en-
gellemeye çalışanlar olacaktır. Hassasi-
yetlerimizi, kutsal değerlerimizi, kırmızı 
çizgilerimizi istismar etmek isteyenler, 
bunlar üzerinden kendilerine siyasi rant 

sağlamak isteyenler olacaktır. Ama ben mil-
letimin sağduyusuna yürekten inanıyorum. 
Milletimin, bizim samimiyetimizi, bizim 
hasbiliğimizi gördüğüne ben inanıyorum. 
Aziz milletimizin bu meselinin çözümünde 
arkamızda olduğunu, hayır dualarını biz-
lerden eksik etmediklerini ben biliyorum. 
Biz de milletimizi hayal kırıklığına uğrat-
mayacak, Türkiye’nin kalkınmasına, birliği-
mize, huzurumuza 25 yıldır engel olan bu 
meseleyi hep birlikte, el ele ve omuz omuza 
aşacağız. 

Teşkilatımın her bir mensubunun süreci 
en iyi şekilde takip etmesini rica ediyorum. 
Hakkımızda üretilen yalanlara, hakkımız-
da türetilen iftiralara karşı uyanık olmak, 
gerçekleri, doğruları en hızlı şekilde va-
tandaşlarımıza aktarmak durumundayız. 
Bizi tahrik etmeye çalışanlara karşı sabırlı, 
soğukkanlı olmak, dostluk ve kardeşlik 
zemininde hareket etmek durumundayız. 
Ben teşkilatıma güveniyor, inanıyorum. 
Bu yeni sürecin de milletimiz için, mem-
leketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Bir kez daha Rizeli hemşerilerime, Rize il 
teşkilatımıza, gönüldaşlarımıza, yol arka-
daşlarımıza, gayretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Rize için çalışmaya, Rize için üretmeye, 
Rize’yi bir marka şehir, bir dünya şehri 
yapmaya azimle, kararlılıkla devam ede-
ceğiz. Rize’ye kazandırdığımız hizmetlere 
yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Allah 
yolumuzu açık etsin. Allah bahtımızı açık 
etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
kalın sağlıcakla diyorum…
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Saygıdeğer misafirler… değerli yol ar-
kadaşlarım… hanımefendiler… beye-
fendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, 8’inci Kuruluş Yıldönümü Re-
sepsiyonumuza hoş geldiniz diyorum.

14 Ağustos 2001’de, çok uzun, ama bir o 
kadar da kutlu bir yolculuğa çıktık. Hani, 
Yunus Emre’nin, “Yan yüreğim yan” diye 
başlayan bir şiiri var… Yunus’un yüreği 

yanmıştı… Taptuk’un kapısına ulaşmak 
için, orada pişmek, orada olgunlaşmak 
için yola revan olmuştu. Yunus’a güldüler, 
Yunus Emre’yi eleştirdiler, yoldan alıkoy-
mak istediler. Yunus’a dediler ki: Bu yol 
uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, 
derin sular var. Ama Yunus Emre o yol-
dan vazgeçmedi ve menziline ulaştı. İşte, 
Yunus’tan aldığımız ilhamla, “uzun ince 
bir yoldayım / gidiyorum gündüz gece” di-

AK Parti 8. Kuruluş Yıldönümü 
Resepsiyonu

Ankara | 14 Ağustos 2009
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yen Aşık Veysel’den aldığımız ilhamla yola 
revan olduk. 

Henüz Menzilimize ulaşamadık. Henüz 
bütün hedeflerimize varamadık. Henüz 
Türkiye’yi arzu ettiğimiz, amaçladığımız, 
hedeflediğimiz seviyelere kavuşturama-
dık. Ama 8 yıla çok iş, çok hizmet, çok eser 
sığdırdık. Yol boyunca nice badireler atlat-
tık, nice engeller aştık, bizi hizmetten, bizi 
çalışmaktan, üretmekten alıkoymak iste-
yen nice planlara, sarsılmadan, serinkan-
lılıkla, sabırla göğüs gerdik. Hiçbir zaman 
geri adım atmadık, milletin emanetini 
taşımak noktasında hiçbir zaman zafiyet 
göstermedik.

Milletimizle konuşurken, ta yüreğimizden 
konuştuk… Dertleşmek ihtiyacımız varsa 
önce milletimizle dertleştik. İstişare ihti-
yacımız varsa, önce milletimizle istişare 
ettik. Müzakereye ihtiyacımız varsa, önce 
milletimizle müzakere ettik. Danışacak 
bir merci aradığımızda önce milletimize 
danıştık. Onay aradığımızda milletimizin 
onayına başvurduk. Takdiri ondan bek-
ledik, teşekkürü ondan bekledik, onun 
tenkidini, onun tavsiyesini, onun görüş ve 
önerilerini her şeyin üzerinde tuttuk. Mil-
letimizle kader birliği yaptık. Onun hayır 
duası bizim yol azığımız oldu… 71 buçuk 
vatan evladının her birine aynı hissiyatla, 
aynı samimiyetle, aynı sıcaklıkla yaklaş-
tık… 81 vilayetin tamamını aynı hizmet 
aşkıyla kucakladık. 

İşte, onun için, şimdi, menzilin çok daha 
yakın olduğunu hissediyoruz. Türkiye’nin 
hedeflerine her zamankinden çok daha 

yakın olduğunu görüyoruz. Elde ettiğimiz 
nice başarılı seviyenin, bir üst seviyeye 
çıkacağına şimdi yürekten inanıyoruz. 
Muasır medeniyetler seviyesinin bugün 
her zamankinden ulaşılabilir olduğunu 
biliyoruz. 8 yılda Türkiye özgüvenini 
yeniden kazandı. 8 yılda Türkiye heyeca-
nını yeniden elde etti, kaybetmiş olduğu 
coşkusuna kavuştu, yitirdiği umutlarıyla 
yeniden kucaklaştı. 8 yıla Türkiye, onlarca 
yılın ihmalini, onlarca yılın kaybını, onlar-
ca yılın heba edilmiş fırsatlarını telafi etti.

Bugün, burada olan ya da olmayan, AK 
Parti’nin tüm mensuplarını, tüm kadrola-
rını, tüm gönül verenlerini canı gönülden 
tebrik ediyorum. 8 yıla sığdırdığımız, 
sığdırdığınız bu eşsiz hizmetler için sizle-
re şükranlarımı sunuyorum. Aynı aşkla, 
aynı şevkle, heyecanla, coşkuyla bu yolda 
yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’yi has-
retleriyle kavuşturmaya, beklentileriyle 
buluşturmaya devam edeceğiz. 8 yıl değil, 
aradan 80 yıl da geçse, engellere takılma-
dan, tökezlemeden, sarsılmadan, düşme-
den ve üzerimizdeki emaneti düşürmeden 
kutlu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Her 
birinize, emeğinizden, katkınızdan, ça-
balarınızdan ve gayretlerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum. Nice kuruluş yıldö-
nümlerinde bir ve beraber olmak dileğiyle, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer misafirler… değerli katılımcı-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… Bu 
rahmet, bereket ve mağfiret ayının güzel 
bir iftar programında sizleri sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyor, artık geleneksel hale 
gelen bu güzel buluşmayı sağladığı için İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemize ve onun 
değerli Başkanına, değerli ekibine en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

Bütün Türkiye’nin tam bir dayanışma ve 
paylaşma ruhuyla yaşadığı ve yaşattığı 
Ramazan ayı, İstanbul’da çok daha farklı, 
çok daha heyecanlı bir atmosferde devam 
ediyor. Şehir ve Ramazan adeta kayna-
şıyor, bütünleşiyor ve dalga dalga tüm 
kenti kucaklayan bir paylaşma, dayanış-
ma, hoşgörü iklimi yüreklerimizi sarıyor. 
İstanbul, metropol boyutundaki büyük-
lüğüne rağmen, yoksulları, kimsesizleri, 

Büyükşehir Belediyesi İftar 
Programı

İstanbul | 4 Eylül 2009
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yolda kalmışları, garipleri unutmayan ve 
unutturmayan bir şehir olarak da dünyada 
farklı bir yerde duruyor. Modern dünyanın 
kalabalıklar içinde yalnızlaşan bireyleri, 
İstanbul gibi bir büyükşehirde medeni-
yetimizin ve kültürümüzün sıcaklığıyla 
kuşatılıyor.

Sadece Ramazan ayında değil, yılın 365 
günü, başta Büyükşehir Belediyemiz ve 
ilçe belediyelerimiz olmak üzere devleti-
mizin her birimi sosyal devlet anlayışının 
bir sonucu olarak ihtiyaç sahiplerinin her 
an yanında olmak, ihtiyaçlarını gidermek 
ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek 
için gayret gösteriyor. Hiç kuşkusuz, sivil 
toplum örgütleri, vakıflarımız, dernekle-
rimiz, hatta tek tek vatandaşlarımız da bu 
yardımlaşma ve dayanışma kervanına güç-
leri oranında destek veriyorlar. Ben tüm 
dünyada, Ramazan’ın vesile olduğu bu 
dostluk, kardeşlik, ruhunun her an daim 
olmasını temenni ediyorum. Ramazan 
vesilesiyle daha güçlü bir şekilde işletilen 
dayanışma ve paylaşma kültürünün 365 
gün boyunca hissedilmesini diliyorum.

Değerli misafirler…

Türkiye çok büyük bir ülke; hatta bizim 
tahayyül sınırlarımızın da ötesinde etki-
leri olan, belki de dışarıdan gücü daha iyi 
hissedilen büyük bir ülke. Her yeni gün, 
güneş Iğdır’dan doğmaya başlıyor, 81 vila-
yetimizin tamamını ısıtıyor, aydınlatıyor 
ve her gün Edirne’den batıyor. Hepimiz 
aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. 
Aynı güneşi paylaşıyoruz. Aynı topraklar 
üzerinde yaşamımızı idame ettirmenin 
mücadelesini veriyoruz. Hepimiz, ortak 

bir kaderi, ortak idealleri, ortak arzuları, 
istekleri, hedefleri taşıyoruz. Her birimiz, 
bu dünya güzeli ülkeyi daha da güzelleştir-
menin, daha da kalkındırmanın, ilerletme-
nin gayesi içindeyiz.

Yoksulluğu azaltmak hepimizin hedefi… 
Yoksunluğu gidermek hepimizin arzusu… 
Mutlu ve mesut vatandaşlar olarak, huzur 
içinde, güven içinde, refah içinde, bir ve 
beraber olarak geleceğe doğru yürümek 
hepimizin gayesi. Güneşin doğduğu Iğdır 
ile, battığı Edirne arasındaki 780 bin kilo-
metrekarenin tamamında yaşayan her bir 
birey, altını çizerek ifade ediyorum, fark-
lılıklarla kıyas kabul etmeyecek kadar çok 
ortak yön taşıyor. Sadece şu şehr-i İstanbul 
bile, tek başına bu ülkenin ne kadar büyük, 
ne kadar yüce, ne kadar zengin olduğunun 
kanıtıdır, net, açık, somut örneğidir.

Türkiye’nin her ilinden, hemen her ilçe-
sinden insanlar burada, bu ortak noktada 
buluşuyorlar. Bu güzel şehrin güzelliğini 
hep birlikte paylaşıyoruz. Bu güzel şehri 
daha da güzelleştirmek, daha mamur hale 
getirmek için hepimiz hep birlikte çalı-
şıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum: Bundan 
birkaç hafta sonra, 6-7 Ekim tarihlerinde 
İstanbul dev bir uluslar arası organizasyo-
na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Para 
Fonu ile Dünya Bankası, yıllık toplantıla-
rını burada, İstanbul’da gerçekleştirecek. 
Dünyanın hemen her ülkesinden temsil-
ciler İstanbul’da toplanacak. Devlet Baş-
kanlarını, Başbakanları, Bakanları, finans 
kuruluşlarının temsilcilerini, işadamlarını 
burada ağırlayacağız. Haftalar boyunca 
dünyada, özellikle de ekonomi çevrelerin-
de İstanbul konuşulacak, İstanbul’daki 
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toplantı, İstanbul’dan yapılan açıklamalar 
konuşulacak.

Bakınız, bu bizim, hepimizin ortak gururu-
dur. Son 7 yıl içinde benzeri birçok uluslar 
arası organizasyonu İstanbul’da başarıyla 
gerçekleştirdik. İstanbul’un adını dünyaya 
her bir toplantı ve organizasyon vesilesiyle 
bir kez daha duyurduk. Yine, 2010 yılında 
İstanbul Dünya Kültür Başkenti olarak 
birçok ulusal ve uluslar arası organizas-
yona ev sahipliği yapacak. Bir yıl boyunca 
dünyada İstanbul ve İstanbul’un zenginlik-
leri konuşulacak. Bu da bizim, hepimizin 
ortak gururudur. İstanbul’un alt yapısına 
yaptığımız yatırımlar, İstanbul’un ulaşı-
mına yaptığımız yatırımlar, İstanbul’a ka-
zandırdığımız, Marmaray gibi dev projeler 
İstanbul’u bir dünya kenti haline getiriyor. 
Bu da hepimizin ortak gururudur. Sadece 
İstanbul değil, Türkiye’nin geneline yaptı-
ğımız yatırımlar, Türkiye’nin 81 vilayetine 
yaptığımız yatırımlar da bizim hepimizin 
ortak gururudur.

Ankara-Eskişehir arasındaki hızlı tren, 
Bolu Tüneli, 9 bin 600 kilometre bölün-
müş yol, Karadeniz Sahil Yolu, Bakü-Tiflis 
Ceyhan Petrol Boru Hattı, Nabucco Projesi, 
Mavi Akım, 133 bin yeni derslik, 63 yeni 
üniversite, dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi konumuna yükselmemiz, her 
alanda gerçekleştirdiğimiz reformlar, de-
mokratikleşme yolunda attığımız adımlar, 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda kat 
ettiğimiz mesafeler… Bunların her biri 
Türkiye’nin başarısıdır, Türkiye’nin guru-
rudur.

Değerli arkadaşlarım… Türkiye’nin sadece 
dış politikadaki görünümünün bile nere-
den nereye geldiği, kat ettiğimiz mesafe-
nin, aldığımız yolun, vardığımız seviyenin 
bariz göstergesidir. Birleşmiş Milletler’de 
Güvenlik Konseyi’nin üyesiyiz. Medeni-
yetler İttifakı gibi önemli ve anlamlı bir 
girişimin sahibiyiz. Bölgesel ve küresel me-
selelerde, ülkeler arasındaki sorunlarda 
arabulucuyuz. Bizzat ben, baş döndürücü 
bir trafik içinde dünyanın her ülkesinden 
misafirleri ağırlıyorum. Dışişleri Bakanım 
adeta uçaktan inmeden, ülkeler arasında 
mekik dokuyarak hem ülkemizin çıkarla-
rını kovalıyor, hem de küresel ve bölgesel 
barış için sürekli mekik diplomasisi yürü-
tüyor. Dünyada artık Türkiye algısı değişti. 
Türkiye denildiğinde artık çok farklı, çok 
güçlü, itibarlı bir ülke imajı öne çıkıyor. 
2002 yılında Türkiye’yi ziyaret eden turist 
sayısı sadece 13 milyon kişi idi, 2008 so-
nunda 26 milyon turist rakamına ulaştık. 
Küresel krize rağmen, Ocak-Haziran dö-
neminde ülkemize gelen turist sayısı bir 
önceki yılla aynı seviyede (10 milyon kişi).

Uluslararası yatırımlar noktasında yine 
aynı manzara. 2002 yılında çekilebilen 
uluslar arası yatırım 1 milyar dolar, 2007 
sonunda 22 milyar dolar, 2008 sonunda 
krize rağmen 15 milyar dolar. Yine çarpı-
cı bir gösterge: 2002 yılında, Türkiye’de 
yerleşik yabancı medya mensubu sayısı 
35 iken, bugün bu sayı, dikkat ediniz, tam 
265’e ulaştı. Sadece komşu ülkelerden 
değil, Latin Amerika’dan, Uzak Doğu’dan 
gazeteciler, akademisyenler akın akın 
Türkiye’ye geliyor, Türkiye’nin gelişimini, 
Türkiye’nin değişimini, artan önemini, ar-
tan ağırlığını inceliyorlar.
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Bir kez daha ifade ediyorum: Türkiye 
stratejik önemi ve değeri artan, çok etkili 
bir ülke konumuna yükseldi… Bugün her 
zamankinden çok daha fazla umutluyuz. 
Bugün her zamankinden çok daha fazla 
“özgüven” içindeyiz. Şunu da altını kalın 
çizgilerle çizerek ifade etmek durumun-
dayım: Şu an için, durmak, duraklamak 
gibi bir şansımız, böyle bir lüksümüz asla 
ve asla yok. Durduğumuz anda, rehavet 
içine girdiğimiz anda, duraklamaya ve 
gerilemeye başlarız. Dolayısıyla, atılıma 
devam edeceğiz, reformlara devam edece-
ğiz, Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’yi yeni 
hedeflerle, yeni seviyelerle buluşturmaya 
devam edeceğiz.

Dünün parametreleriyle, dünün göster-
geleriyle, dünün kriterleriyle Türkiye’yi 
tahlil etmek artık bugün mümkün değil. 
Aynı şekilde, dünün tartışmalarıyla, 
dünün korkularıyla, dünün sanal tehdit-
leriyle Türkiye’yi geleceğe taşımamız da 
mümkün değil. Bu ülke’ye yaklaşık 6.5 yıl 
Başbakanlık yapmış, hizmet vermiş bir 
kardeşiniz olarak, nasıl bir dirençle, nasıl 
bir direnişle, nasıl bir statükoyla karşı 
karşıya kaldığımızı hepiniz görüyorsunuz, 
bunların bir kısmına sizler de şahit oluyor-
sunuz. Ta bizim çocukluğumuzda var olan 
meseleler, 40, 50, 60, hatta 100 yıllık me-
seleler, hiçbir ilerleme kaydedilmeksizin 
bugünlere ulaşmıştı. 

Hangi kronik meseleye elimizi atsak, di-
rençle karşılaştık, statükoyla karşılaştık. 
“Dokunma yanarsın” dediler, “elini taşın 
altın sokma”, “risk alma” dediler. “Onlarca 
yıldır çözülemeyen sorunları çözemezsin, 
vazgeç” dediler. Senden öncekilerin yaptı-

ğı gibi “ertele” dediler, “ötele” dediler, “sü-
menaltı yap, hasıraltı yap, görmezden gel” 
dediler. Hayır dedik… Biz milletimizden 
yetki aldık, bu omuzlarımızdaki emaneti 
milletimizden aldık, milletimize hayal kı-
rıklığı yaşatamayız dedik. Bütün engellere, 
bütün engellemelere rağmen bütün mese-
lelerin üzerine cesaretle gittik, kararlılıkla 
gittik, samimiyetle gittik ve gitmeye de 
devam ediyoruz.

AK Parti iktidarı aziz milletimizden aldığı 
güç ve yetkiyle, ülkemizin, halkımızın hu-
zur ve refahı için kronik sorunları aşmaya, 
gücümüzü ve imkanlarımızı heba eden 
meselelerin üzerine kararlılıkla gitmeye 
devam edecek. Biz hiçbir zaman “çözüm-
süzlüğü çözüm” olarak görmedik. Hiçbir 
zaman milletimizin yüreğini dağlayan, 
ufkunu daraltan, umutlarını tüketen me-
selelere gözümüzü yummadık. Çünkü 
biliyoruz ki, Türkiye her türlü sorunu 
konuşacak, tartışacak, çözecek donanıma, 
birikime sahiptir. Türkiye, eski sorunların 
altında ezilecek, kan kaybedecek, imkanla-
rını heder edecek bir ülke değildir. Çözüm-
süzlüğü politika zannedenler, asıl büyük 
tehlikenin, asıl büyük riskin geçmişin 
anlayışlarını devam ettirmekte olduğunu 
göremeyebilirler. 

Ama biz görüyor ve biliyoruz ki, Türki-
ye artık kabına sığmıyor, Türkiye artık 
yerinde saymak istemiyor, Türkiye artık 
karanlıklara yumruk sallayarak enerjisini 
heba etmek istemiyor. Biz, bizim neslimiz, 
onlarca yılımızı bütün bu meseleleri konu-
şarak, tartışarak geçirdik. Artık konuşma-
nın, tartışmanın vakti geçti, bugün artık 
eylem vaktidir dedik ve tamamen halis bir 
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niyetle bu meselelere el attık. Türkiye’nin 
korkularla varabileceği hiçbir yer yoktur. 
Türkiye, gölgesinden korkarak, hayali 
tehditlerden korkarak, sanal düşmanlar 
üreterek hiçbir yere varamadı, varamaz. 
Attığımız her adım karşısında, “Türkiye 
bölündü, bölünüyor, bölünecek” demek, 
bu korkuyu gün be gün büyütmek, çok 
büyük bir özgüven eksikliğine işaret eder 
ve ne bu ülkeye, ne de bu millete fayda 
sağlamaz. 

Türkiye basit bir ülke değil, Türkiye kırıl-
gan bir ülke değil. Türkiye sıradan bir ülke, 
ülkelerden bir ülke değil. Türkiye’yi kırıl-
gan bir ülke olarak görenler, Türkiye’yi 
attığı her adım karşısında bölünme kor-
kusuyla tehdit edenler, nasıl bir özgüven 
eksikliği içinde olduklarını artık fark et-
mek durumundalar. Türkiye artık kuruluş 
dönemlerinden devraldığı korkuları, kay-
gıları bir yana bırakmak durumundadır. 
Cumhuriyetimiz, güçlenmiştir, devletimiz 
güçlenmiştir, milletimiz güçlenmiştir. 
Modern Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum 
ve kurallarıyla çağdaş dünyaya demir at-
mıştır. Türkiye, ne bir kabile devletidir, ne 
belli güçlerin nizam verdiği yeni yetme bir 
ülkedir. Türkiye, temelleri tarihin derin-
liklerine kök salan büyük bir medeniyete, 
engin bir devlet tecrübesine sahiptir. 

Türkiye’nin büyüklüğünü, gücünü, etki-
sini idrak edemeyenler, özgüven sorunu 
yaşayabilirler, ancak milletimiz ülke-
mizin geldiğini noktayı çok iyi görüyor, 
biliyor. Türkiye’ye en zayıf rüzgarlarla 
sarsıntı geçirecek küçük bir ülke muame-
lesi yapanlar, ancak kendi dar bakışlarını, 
küçük nazarlarını ortaya koyarlar. Biz, 

“sen Türkiye’sin büyük düşün” derken, 
sadece siyasi bir slogan ortaya koymadık. 
Türkiye’nin birikimlerine, zenginliklerine, 
imkan ve kabiliyetlerine inanarak bunu 
söyledik, böyle bir anlayışı hakim kılmaya 
çalıştık. Ve inanıyoruz ki, büyük düşün-
meyen anlayışların günümüz dünyasında 
ayakta kalma şansı yoktur. Büyük düşün-
meden, Türkiye’nin büyüklüğüne inanma-
dan Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine çıkma şansı yoktur.

B i z i m  b ü t ü n  a m a c ı m ı z ,  Tü r k i y e 
Cumhuriyeti’ni kuruluşunun yüzüncü 
yıldönümünde dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi haline getirmek, küresel siyasette 
belli başlı ülkeler arasına sokmaktır. Ba-
kın, Türkiye’nin IMF ile ilişkileri bu ülkede 
her zaman sağlıksız bir zeminde tartışıl-
mıştır. IMF ile kurulan her ilişki bir zafiyet 
olarak algılanmıştır. Bugün, eşit şartlarda, 
Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek IMF ile 
pazarlık yapıyoruz, çıkarlarımıza göre 
pozisyon alıyoruz. Avrupa Birliği denildi-
ğinde ortaya atılan korkuları tek tek aştık. 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
tam bir kararlılıkla ve başarıyla yürütü-
yoruz. Önümüze çıkan engelleri, büyük 
devletlere yakışır bir olgunlukla aşıyoruz.

Komşularla sıfır problem dedik. İran, 
Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Ro-
manya, Gürcistan, Rusya ile son derece 
iyi ilişkiler kurduk, bundan da ekonomik 
olarak büyük istifadeler elde ettik. Kıbrıs 
konusunda ilk adımları attığımızda, içer-
den çok büyük bir muhalefetle, çok büyük 
bir dirençle karşılaştık. “Kıbrıs elden gitti, 
Kıbrıs’ı sattılar” dediler. Bugün Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zamankin-
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den çok daha onurlu, çok daha başı dik, 
çok daha sağlam bir şekilde masada çatır 
çatır müzakere yapıyor. Rum kesimi han-
gi oyalama taktiğine başvurursa vursun, 
biz, Kıbrıs Türk’ünün çıkarına olacak bir 
çözüm için aktif politikalarımızı sabırla 
sürdürüyoruz.

İşte en son Ermenistan meselesi… Pazar-
tesi günü, İsviçre’nin arabuluculuğu ile 
sürdürülen çabalar sonucunda “iç siyasi 
istişareleri başlatma” hususunda mutaba-
kata vardık. 6 hafta içinde siyasi istişareler 
tamamlanacak, iki protokol imzalanacak 
ve altını çiziyorum, bu protokoller, her iki 
ülkenin parlamentolarında onaya sunula-
cak. Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda, 
Azerbaycan’ın istek ve çıkarları doğrultu-
sunda inanıyorum ki olumlu bir sonuca 
ulaşacağız. On yıllardır, hatta son 100 yıl-
dır devam eden ve Türkiye’yi de her açıdan 
doğrudan etkileyen önemli bir meseleyi 
de bu şekilde inşallah bir çözüm yoluna 
koyuyoruz.

Değerli misafirler… çok değerli katılım-
cılar…

Yeter ki kendimize güvenelim… Yeter ki 
birbirimize güvenelim… Yeter ki kardeşli-
ğimizi, dostluğumuzu muhafaza edelim. 
Yeter ki, aynı topraklar üzerinde olduğu-
muz gibi, aynı bayrak altında, büyük bir 
millet olarak, ortak idealler, ortak hedefler 
peşinde gayret göstermeye devam edelim. 
Allah’ın izniyle ulaşamayacağımız hiçbir 
hedef yoktur, olamaz. Biz, bütün bir öm-
rümüzü bu ve bunun gibi birçok kronik 
meseleyle geçirdik. Türkiye, enerjisini, 
kaynaklarını bu meseleler uğruna heba 

etti. Bunun sürdürülebilir bir durum ol-
madığını, artık aziz milletimiz de, biz de 
çok iyi biliyoruz.

Statükoyu savunanların, çözümsüzlüğü 
devam ettirmek isteyenlerin anlamak 
istemediği gerçek şudur: Bugün ne statü-
koyu devam ettirebilmek mümkündür, ne 
çözümsüzlüğü çözüm olarak sürdürmek 
mümkündür. Türkiye’nin çıkarı, Türk 
milletinin çıkarı geçmişin politikalarını 
sürdürmekten geçmiyor. Biz değişimde ıs-
rar ediyorsak, bu Türkiye’nin ali menfaat-
leri içindir, biz çözümden bahsediyorsak, 
milletimizin çıkarları bunu gerektirdiği 
içindir. İşte, bir ay önce başlattığımız Milli 
Birlik Projemiz de, bu sürecin önemli bir 
ayağı olarak son derece sağlıklı bir ze-
minde ilerlemeye devam ediyor. Bir aydır 
Türkiye konuşuyor, cesaretle meseleleri 
tartışıyor, her kes eteğindeki taşları dökü-
yor. Önerisi, tavsiyesi, eleştirisi, katkısı, 
birikimi olanlar bunu sürece aktarıyor. 
Herkesle, her kesimle konuşuyoruz, istişa-
re ediyoruz.

Bütün bu çalışmaları tamamladığımızda 
da, reformlarımızı kamuoyuna açıklaya-
cak ve Türkiye için yeni bir dönemi, kar-
deşliğin pekiştiği, demokrasinin, hukukun 
daha da güçlendiği yeni bir dönemi başlat-
mış olacağız. Şunu çok büyük bir memnu-
niyetle ifade etmeliyim ki, toplumda, bu 
meselenin çözümüne ilişkin çok geniş bir 
mutabakat olduğunu görüyoruz. Esasen, 
böyle bir meselede mutabakat olmaması 
da zaten düşünülemezdi. Son derece halis 
bir niyetle bu yola çıktık. Kararlı olduğu-
muz kadar, samimiyiz ve cesaretle bu yol-
da yürüyoruz, yürümeye devam ediyoruz.
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Elbette bu meselede de önümüze engeller 
çıkıyor. Bu meseleyi çözmek için girişim-
lerimizi başlattığımız andan itibaren sert 
bir muhalefete, bunun yanında iftiralara, 
hakaretlere, ithamlara maruz kaldık, kalı-
yoruz. Sorunun devamından beslenen, çö-
zümsüzlükten beslenen kesimlerin diren-
ciyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorduk 
ve nitekim şimdi işte bu direnci göğüslüyo-
ruz. ‘Akan kanı durdurun’ diye hükümete 
çağrı yapanlar, kan ve gözyaşını devam 
ettirecek anlayışlarla önümüze çıkıyorlar. 

Madem milletimizin umumi isteği bu 
yöndedir, AK Parti iktidarı bu amaçla, bu 
niyetle adım atmaktadır. Peki muhalefet 
edenler ne öneriyorlar, hangi alternatifi 
ortaya koyuyorlar? Soruyorum size, so-
runu bu hale getiren bildik politikaları 
dayatmak, mevcut durumun devamını is-
temek demek değil midir? Geçmişin anla-
yışlarını, geçmişin yöntemlerini, geçmişin 
söylemlerini diretmek, yaşanan acıların 
devam etmesini istemekten başka nedir? 
Hem çözüm çabalarına karşı geleceksiniz, 
hem de yaşanan acılar karşısında hüküme-
ti topa tutacaksınız. Hem daha fazla şidde-
ti önereceksiniz, hem şehit cenazelerinin 
faturasını hükümete keseceksiniz. Bunun 
tutar tarafı var mıdır?

AK Parti iktidarında Türkiye terörle tari-
hinde görülmemiş etkinlikte bir mücadele 
yürütmektedir, ancak terörle baş etmenin 
klasik yöntemlerle mümkün olmadığı 
da artık görülmektedir. Ben burada bir 
kez daha ifade ediyorum: Bizim, anne-
lerin gözyaşını dindirmekten başka bir 
gayemiz, başka bir arzumuz ve niyetimiz 
yok. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, 

hangi şehrinde, ilçesinde, köyünde olur-
sa olsun… Kuzeyde, Güneyde, Doğu’da, 
Batı’da, evladının yolunu bekleyen anneyi 
sevindirmekten, yüreğini ferahlatmaktan 
başka bir gayemiz yok. Türkiye’nin 81 
vilayetinde, nice anneler, nice babalar, 
24 saat boyunca evlerinin penceresinden 
yolu gözlüyorlar. Büyüttükleri fidan gibi 
delikanlıların evlerine dönmesini hasretle 
bekliyorlar.

24 saat boyunca, çalan her telefona kor-
kuyla, ürpertiyle, tedirginlikle, bir yürek 
sızısıyla koşan bir annenin psikolojisini, 
açık söylüyorum, hiçbir siyasi demeç, hiç-
bir siyasi açıklama, hiçbir siyasi söylem 
ve nutuk izah edemez, ifade edemez. Bu 
anneleri anlamak, bu annelerin hislerini 
anlamak, bu annelerin yürek sızısına or-
tak olmak, senin, benim, herkesin en önce-
likli vazifesidir. Demokratik açılıma karşı 
duranlar, çıksınlar annelerin yüreğini se-
rinletecek, annelerin gözyaşını dindirecek 
bir yöntem ortaya koysunlar. Aksi halde 
desinler ki, “statüko bunu gerektiriyor, siz 
bu acıları yüreğinize gömeceksiniz, sineye 
çekeceksiniz, daha fazla acı çekmeye ta-
hammül edeceksiniz”…

Türkiye, bu acıları sineye çekmek, kaynak-
larını heba etmek, insanları arasında yeni 
ayrışmalar üretmek durumunda değildir. 
Türkiye, büyüklüğüne yaraşır bir şekilde 
bu meseleyi de ele alabilecek bir güçtedir. 
Annelerin ağladığı, annelerin gözyaşı dök-
tüğü, annelerin korktuğu bir ülkede hiçbir 
ekonomik gösterge, hiçbir grafik, hiçbir 
ekonomik başarı anlamlı değildir. Baba-
ların evlatlarının yolunu gözlediği, kor-
kuyla, tedirginlikle gözlediği bir ülke, ne 
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ekonomik, ne siyasi, ne diplomatik açıdan 
kalıcı ve istikrarlı bir gelişme kaydetmez, 
kaydedemez.

Ülkenin bir bölümü kendisini itilmiş, öte-
lenmiş, yok sayılmış hissediyorsa, orada 
huzurdan, orada güven ortamından, orada 
refahtan bahsedilemez. Türkiye’nin birliği, 
bütünlüğü, huzur, esenliği statükonun 
devamından, sorunun devamından geç-
miyor. Türkiye’nin birliği de, bütünlüğü 
de, huzuru da, refahı da, güvenliği de bu 
meseleyi çözmekten geçiyor. İşte onun için 
elimizi taşın altına soktuk. İşte onun için 
risk aldık. Biz, omuzlarımızdaki yükün, 
omuzlarımızdaki emanetin gereğini yeri-
ne getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 
Buradan bir kez daha, sorumluluk sahibi 
herkesi, omuzlarındaki sorumluluğu hak-
kıyla taşımaya davet ediyorum. Herkesi 
sorumluluğa, sağduyuya davet ediyorum. 
Herkesi başını kumdan çıkarmaya, özgü-
venle meseleye el atmaya davet ediyorum.

Bu süreci bir istismar aracına dönüştü-
renler, bu ülkeye ve bu millete haksızlık 
ederler. Bu süreci tahrik edenler, süreci ya-
ralamak için gayret gösterenler, bu mesele-
nin çözümüne değil, çözümsüzlüğe hizmet 
ederler. İster sağda, ister solda, ister ortada 
olsun, herkes, her siyasi düşünce, süreci 
baltalamak için değil, süreci başarıya ulaş-
tırmak için gayret göstermelidir.

Değerli dostlarım… değerli misafirler…

Onlarca yıldır tartışadurduğumuz mese-
leleri arkamızda bıraktığımızda Türkiye 
bugünkünden çok farklı bir yerde, ko-
numda olacak. Türkiye, ekonomisiyle, iç 

politikasıyla, dış politikasıyla, son 7 yılda 
elde ettiği kazanımlara yenilerini ekleye-
cek. Hiç kuşkum yok, hiç şüphem yok. Bu 
meseleleri geride bırakarak Türkiye atılı-
ma geçecek, bölgesinde ve küresel ölçekte 
ağırlığı artmış bir ülke haline gelecek. Hiç 
kimsenin, Türkiye’nin bu kutlu yürüyü-
şünü durdurmaya hakkı da yoktur, açık 
söylüyorum haddi de yoktur. Bu ülkenin 
enerjisi, bu ülkenin kaynaklarını, bu ülke-
nin umutlarını, en önemlisi de bu ülkenin 
evlatlarını, sonu gelmez kavgalarda tüket-
meye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Biz, sağduyu içinde, serinkanlılıkla, sabır-
la, her türlü engele ve engellemeye göğüs 
gererek, inşallah bu süreci tamama erdi-
receğiz. Bir kez daha, herkesi ve herkesimi 
bu sürece destek vermeye, bu sürece katkı 
vermeye davet ediyorum. Gelin, kardeşli-
ğimizi pekiştirelim. Gelin, dostluğumuzu 
yüceltelim. Gelin, bin yıllık süreç içinde 
oluşmuş birliğimizi, bütünlüğümüzü 
ortak bir enerjiye dönüştürelim. Biz, 
farklı bir Türkiye’nin mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Aşkla, sevdayla Türkiye için 
çalışmaya, Türkiye için üretmeye devam 
edeceğiz.

Türkiye’yi güzel günlerin beklediğine tüm 
yüreğimle inanıyorum. Sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha bu anlamlı buluşmayı 
gerçekleştirdikleri için İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemizi tebrik ediyorum. Katılan 
tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, kalın sağlıcakla diyorum.
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Sevgili yol arkadaşlarım… değerli kar-
deşlerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyor, 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum.

Milletçe, mübarek Ramazan ayını uğurla-
manın hüznü içindeyiz. Ama aynı şekilde, 
Ramazan Bayramı’na kavuşuyor olmanın 
da heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Geride bıraktığımız bir ay boyunca, Rama-
zan ayının rahmet iklimini, merhamet ik-
limini, bereket iklimini teneffüs ettik. Kar-
deşlik, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma 
gibi, bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayı-
ran güzel hasletlerimizi azami derecede 
yaşama ve yaşatma fırsatını yakaladık. 
Özellikle, AK Parti teşkilatının, kurulduğu 
günden itibaren yaptığı gibi, bu Ramazan 
ayında da yoksulları, kimsesizleri, yolda 
kalmışları, garip-gurabayı gözetmiş olma-
sından, onlara sahip çıkmış olmasından 
büyük gurur duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. En küçük köyümüzden, en küçük 
beldemizden, bir metropol olan İstanbul’a 
kadar her yerde, soframızdaki ekmeği ih-

tiyaç sahipleriyle paylaşmanın gayretini, 
mücadelesini veren bir teşkilat olduk.

Ramazan aylarında dayanışma ve pay-
laşmanın dozunu, evet, artırdık, ancak 
Ramazan dışında da var gücümüzle mağ-
durların yanında olduk ve olacağız. Bu 
teşkilatı diğer tüm siyasi teşkilatlardan 
ayıran özelliği, alamet-i farikası işte bu-
dur… Bu teşkilat, bizzat millet tarafından 
kurulmuş, bizatihi bu aziz milletin teşki-
latıdır. Bu teşkilat, yoksulları, garipleri, 
yolda kalmışları, kimsesizleri, ihtiyaç 
sahiplerini kucaklayan, bunu samimiyetle 
yapan, bunu özveriyle yapan, tüm o kesim-
leri ellerinden tutup kaldırmanın müca-
delesini veren bir teşkilattır. Aynı şekilde, 
bizim siyaset felsefemiz, bizim, hükümet 
etme anlayışımız da bu yaklaşım üzerine 
bina edilmiştir. 

Sadece soframızdaki ekmeği paylaşmıyo-
ruz, aynı zamanda, Türkiye genelinde yok-
sulluğu doğuran bütün nedenlerin üze-
rinde kararlılıkla gittik, gidiyoruz. Yıllar 
yılı, bu ülkeyi, geniş kitleleri, yoksulluğa, 
yoksunluğa, kimsesizliğe, çaresizliğe iten 

Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı

İstanbul | 18 Eylül 2009
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tüm nedenleri, tüm saikleri tek tek ortaya 
çıkarıyor, tüm sorunların üzerine tam bir 
kararlılıkla, tam bir cesaretle gidiyoruz. 7 
yıl boyunca 4 seçimden de zaferle çıktık. 
4 seçimden de milletimizin teveccühünü, 
takdirini kazanarak çıktık. Her 4 seçimde 
aziz milletimiz politikalarımızı onayladı-
ğını, siyasetimizi, hükümet etme yönte-
mimizi beğendiğini, takdir ettiğini sandık 
yoluyla ifade etti.

Hamdolsun, 7 yıl boyunca, milletimizin 
bu teveccühü, milletimizin bu ilgisi bizi 
şımartmadı, bizi kibirlendirmedi, bizi 
rehavete sevk etmedi. Şunu, burada, bu 
fırsatla bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum: Bu parti, yola çıktığı ilk gün, nasıl ki 
gariplerin, yoksulların, yolda kalmışların, 
kimsesizlerin partisiyse, bugün de aynı şe-
kilde onların partisidir. Bu parti, kuruldu-
ğu gün nasıl ki itilmişlerin, ötelenmişlerin, 
haksızlığa uğramışların, mağdur edilmiş-
lerin partisi idiyse, bugün de bu vasıflarını 
zerre kadar değiştirmeden işte o kitlelerin 
partisidir. Ve yine bu teşkilat, kurulduğu 
ilk gün, bu ülkenin sorunlarını çözmek ko-
nusunda ne kadar azimli, ne kadar kararlı, 
ne kadar samimiyse, bugün de aynı şekilde 
kararlı, azimli ve samimidir.

14 Ağustos 2001’de, bu milletin ve bu ülke-
nin sorunlarını çözmek konusunda nasıl 
bir heyecan ve coşku içindeysek, bugün 
de aynı heyecan ve coşku içindeyiz. Biz 
diğerleri gibi olmadık, olamazdık… 7 yıl-
dır iktidardayız… Yıpranmaya, çürümeye, 
yozlaşmaya, yolsuzluğa asla ve asla geçit 
vermedik. Heyecanını yitiren arkadaşla-
rımızla yollarımızı ayırdık. Hissiyatını ve 
hassasiyetini yitiren arkadaşlarımızla yol-

larımızı ayırdık. AK Parti’nin millet odaklı 
siyasetine ters düşenlerle yollarımızı ayır-
dık. Kibri bu partiye, bu teşkilata, bu hare-
kete yaklaştırmadık, Allah’ın izniyle bun-
dan sonra da yaklaştırmayacağız. Milleti 
hor görenlerden, milleti yok sayanlardan, 
millet iradesini çiğneyenlerden olmadık; 
tam tersine var gücümüzle onların karşı-
sında durduk, bundan sonra da bu asil tav-
rımızı devam ettireceğiz. Milletin iradesini 
gasp etmeye, demokrasiyi zayıf latmaya, 
ülkenin itibarını zedelemeye çalışanlara 
karşı taviz vermedik. Çetelerle, mafyayla, 
karanlık güç odaklarıyla, suç örgütleriyle 
mücadele ettik. 

Hiçbir tehdide boyun eğmedik, bizi yolu-
muzdan vazgeçirmeye yönelik hiçbir uya-
rıya kulak asmadık, “Tertemiz bir Türkiye 
istiyoruz, güçlü bir demokrasi istiyoruz, 
mutlu, huzurlu, müreffeh bir millet istiyo-
ruz dedik ve bunun gereğini yerine getir-
dik. Buradan, bu toplantı vesilesiyle, bir 
kez daha sizlere, sizlerin şahsında tüm teş-
kilatıma, bu asil duruşunuzdan, bu kararlı 
duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. 
Sizleri ve bu teşkilata gönül vermiş, emek 
vermiş, hayır dualarını bu teşkilattan, bu 
hareketten esirgememiş tüm kardeşleri-
me, bugüne kadar olan emek ve katkıları-
nızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün burada, İstanbul’da, Türkiye’nin 
7 bölgesinden gelen il başkanlarımız, 
belediye başkanlarımız, Partimizin ve 
teşkilatımızın çok değerli mensupları var. 
Bugün burada, bu salonda, Türkiye’nin 
tüm renkleri var. Çünkü AK Parti bir 
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Türkiye partisidir, Türkiye’nin tüm renk-
lerini, tüm desenlerini, tüm çizgilerini 
yansıtan bir partidir. AK Parti, Türkiye’yi 
oluşturan, Türkiye’yi var eden, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni birlikte kuran ve birlikte 
yücelten tüm unsurların, ahenk içinde, 
kardeşlik içinde bir ve beraber yaşamasını 
kendisine dert edinmiş bir partidir. Şuraya 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 13 Eylül 
Pazar günü, Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 
Sakarya Zaferimizin 88’inci yıldönümü 
kutlama etkinliklerine katıldım. Orada da 
ifade ettim: Türkiye’nin tüm gençlerinin, 
tüm çocuklarının, tüm öğrencilerimizin, 
gidip oradaki Kurtuluş Savaşı şehitliğimizi 
ziyaret etmelerini mutlaka istiyorum, arzu 
ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimizle 
birlikte, tüm vatandaşlarımızın, o şehit-
liklere gitmesini, oraları ziyaret etmesini, 
oralarda bir fatiha okumasını, özellikle 
de şehitliklerdeki kitabeleri okumalarını 
istiyorum.

Hani, Mehmet Akif İstiklal Marşımızda 
diyor ya: Kim bu cennet vatanın uğruna 
olmaz ki feda… şüheda fışkıracak, topra-
ğı sıksan şüheda… İşte, sadece Polatlı’da 
değil, başta Dumlupınar ve Çanakkale 
olmak üzere, yurdumuzun dört bir köşe-
sine dağılmış şehitlikleri ziyaret edin… 
Oralardaki kitabeleri okuyun… O şehit-
liklerde, Edirneli, İstanbullu, İzmirli, 
Aydınlı, Yozgatlı, Kırşehirli, Çorumlu, 
Çankırılı Mehmetçiklerin hemen yanı 
başında, Diyarbakırlı, Bitlisli, Muşlu, Şan-
lıurfalı, Bingöllü Mehmetçikler yatıyor. O 
şehitliklerde, Bosna’dan, Azerbaycan’dan, 
Suriye’den, Mısır’dan bu topraklara gelmiş 
kardeşlerimiz yatıyor. Biz bu vatanı birlik-
te istiklaline kavuşturduk. Biz bu Cumhu-

riyeti birlikte kurduk, birlikte büyüttük, 
birlikte yücelttik. Türküyle, Kürdüyle, Çer-
kezi, Lazı, Boşnağı, Arabı, Tatarı, Abazası 
ve diğer tüm etnik gruplarıyla bu toprakla-
rı hep birlikte kendimize yurt haline getir-
dik. Aynı topraklar üzerinde bir ve beraber 
yaşadığımız gibi, aynı ay yıldızlı bayrağın 
altında birbirimize kenetlendik.

Bir kez daha söylüyorum: Bizim, bin yıllar 
boyunca oluşmuş dostluğumuzu, akraba-
lığımızı, kardeşliğimizi bozmaya kimse-
nin, ama hiç kimsenin gücü yetmez. Bizi 
birbirimizden ayırmaya, bizi birbirimize 
düşman eylemeye, bizi birbirimize kem 
gözle bakar hale getirmeye hiç kimsenin 
gücü yetmez. Bizi birbirimize hasım etme-
ye, aramıza nifak sokmaya hiç kimse cüret 
edemez. Ancak, ortada, hiç arzu etmediği-
miz bir manzaranın olduğunu da kabul et-
mek durumundayız. Yaklaşık 30 yıldır, bu 
ülkede anneler ağlıyor. 30 yıldır bu ülkede 
babalar gözyaşlarını içlerine akıtıyor. 30 
yıldır, bu ülkenin gencecik, fidan gibi deli-
kanlıları, bu ülkenin umutları, bu ülkenin 
geleceği al kanlar içinde toprağa düşüyor. 
30 yıldır, bu ülkenin kazanımları, bu ülke-
nin birikimleri, bu ülkenin kaynakları ve 
enerjisi heba olup gidiyor.

Birileri bu manzarayı görmediler. Birileri 
bu sorunu görmediler, görmek istemedi-
ler, görmezden geldiler. Birileri, fotoğrafı 
doğru okuyamadılar, gerekli tedbirleri 
almadılar. Sorun daha başlangıç aşama-
sındayken, sorunun büyümesinin önüne 
geçmediler, tam tersine sorunu büyütecek 
çok büyük hatalar yaptılar. Ama biz, AK 
Parti bu sorunu görüyoruz, bu sorunu bili-
yoruz, bu sorunu kabul ediyoruz ve dikkat 
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ediniz, bu sorunu en iyi şekilde analiz 
ediyoruz. Zira 22 Temmuz seçimlerinde, 
Türkiye’nin 81 vilayetinin 80’inden mil-
letvekili çıkaran yegane parti AK Parti’dir. 
22 Temmuz seçimlerinde, AK Partinin oy 
oranı, Güneydoğu bölgesinde yüzde 51.7, 
Doğu Anadolu bölgesinde ise yüzde 54 
oldu. Yani AK Parti her iki bölgede de oy-
ların yarıdan fazlasını aldı. AK Parti Doğu 
Anadolu’da toplam 57 milletvekilliğinin 
43’ünü, Güneydoğu’da ise 54 milletvekil-
liğinin 37’sini kazandı. Doğu Anadolu’da 
bağımsızlar 9, CHP 3, MHP ise sadece 2 
milletvekili çıkardı. Güneydoğu’da ise ba-
ğımsızlar 13, CHP 3, MHP 1 milletvekili 
çıkarabildi. Aynı tablo, 29 Mart 2009 se-
çimlerinde de tekrar etti. Doğu ve Güney-
doğu bölgemizde bulunan 23 ilimizde, AK 
Parti ortalama yüzde 40 oy oranına ulaşa-
rak yine birinci parti oldu. Buna karşılık, 
AK Parti’nin bölgedeki en yakın takipçisi 
DTP ise yüzde 25 oy oranına ulaşabildi. 
CHP bölgeden yüzde 8, MHP ise yüzde 7 
oy alabildi. 

Bakın, bu tablo, bize, AK Parti’ye çok bü-
yük bir sorumluluk, çok büyük bir yük 
yükledi. Biz, ortaya çıkan bu tabloyu çok 
iyi şekilde okuduk. Bizden istenenin ne 
olduğunu, bizden neyin beklendiğini çok 
iyi etüt ettik. Doğu’daki, Batı’daki, Kuzey 
ve Güneydeki vatandaşlarım, bu partiye 
omuz verdiler, bu partiye yetki verdiler. 
“Sizden memnunuz” dediler, “sizden 
razıyız” dediler, “bu yolda kararlılıkla yü-
rümenizi istiyoruz, devam edin” dediler. 
Doğu ve Güneydoğu illerinden sadece 6 
milletvekili çıkarabilmiş, 29 Mart seçimle-
rinde hiçbir varlık gösterememiş CHP bu 
tabloyu iyi okuyamaz. Doğu ve Güneydoğu 

illerinden sadece 3 milletvekili çıkarabil-
miş MHP bu fotoğrafı okuyamaz. Ülkenin 
sadece belli kesimlerine hitap edebilen, 
belli illerde, belli coğrafi bölgelerde sıkışıp 
kalan DTP bu manzarayı okuyamaz. Ama 
biz, bu tabloyu okuyoruz, bu fotoğrafı 
okuyoruz, bu manzarayı analiz ediyoruz, 
edebiliyoruz.

Burası son derece önemli. Ülkenin Ku-
zeyinden, Güneyinden, Doğusundan ve 
Batısından bize yetki veren, bize emaneti 
veren her bir vatandaşım, aynı zamanda 
bizden çözüm de bekliyor. Değerli arka-
daşlarım, bizim omuzlarımızda çok büyük 
bir yük var, omuzlarımızda kutsal bir ema-
net var, üzerimizde, bize oy versin ya da 
vermesin, topyekun bu milletin hakkı var. 
Herkes kulaklarını tıkayabilir… Ama AK 
Parti, kulaklarını tıkayamaz… Herkes göz-
lerini kapatabilir, Ama AK Parti, gözlerini 
yumamaz… Herkes, “görmedim, duyma-
dım, bilmiyorum” diyebilir, ama AK Parti, 
kör, sağır, dilsiz rolü asla ve asla yapamaz. 
Annelerin feryadı, sağır duvarlara ulaşma-
yabilir, ama biz annelerin çığlığını ta yü-
reğimizde duyuyoruz. Babaların kaygısını 
kimse umursamayabilir, ama biz babaların 
kaygısını vicdanımızda hissediyoruz. Gen-
cecik delikanlıların umutsuzluğunu kimse 
anlamayabilir, ama biz, bu duyguyu çok iyi 
anlıyoruz. Onlar, seçimlerden elde ettikle-
ri küçük başarılarla avunmayı biliyorlar. 
Türkiye sathına bir bütün olarak bakamı-
yorlar, 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşına seslenemiyorlar. Onlar, bu 
milleti topyekun kucaklayamıyorlar.

Ama AK Parti, bu ülkeyi, bu milleti topye-
kun kucaklıyor, herkesin dilinden anlıyor, 
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herkesin feryadına kulak kabartıyor ve her 
birine çözüm üretmenin terini döküyor. 
İşte onun için kutlu bir yola, zorlu bir yol-
culuğa çıktık. İşte onun için, “yeter artık” 
dedik, “daha fazla kan akmasın, daha fazla 
göz yaşı dökülmesin” dedik. İşte onun için, 
ülkemin her bir vilayeti, her bir köyü eş-
zamanlı olarak ilerlesin, kalkınsın; güven 
içinde, huzur içinde, istikrar içinde bü-
yüsün dedik. Biz, bu halis duygularla, bu 
samimi duygularla yola çıktık. Türkiye’nin 
anneleri ağlamasın, babaları göz yaşlarını 
içlerine akıtmasın, evlatlar toprağa düş-
mesin, al yıldızlı tabutlar içinde daha fazla 
şehit gelmesin, Türkiye enerjisini, kaynak-
larını heba etmesin diyerek bu yola çıktık.

Hani, Yunus Emre diyor ya: Bırak, gülen 
gülsün… Hak bizim olsun… Gafil ne bil-
sin… Hakkı bilen var… İşte biz hak için, 
hukuk için, demokrasi için bu yola çıktık… 
Ve yine Pir Sultan Abdal gibi haykırıyoruz: 
Koyun beni hak aşkına yanayım… Dönen 
dönsün, ben dönmezem yolumdan… Yo-
lumdan dönüp mahrum mu kalayım… Dö-
nen dönsün, ben dönmezem yolumdan… 
Biz bu ülkeyi, bu milleti haklarından mah-
rum bırakmayacağız. Bu ülkeyi, hak ettiği 
seviyelerden mahrum bırakmayacağız. Bu 
milleti, bizden beklediği çözümden, biz-
den beklediği kardeşlik ikliminden mah-
rum bırakmayacağız.

Değerli yol arkadaşlarım… değerli kardeş-
lerim…

Partimizi kurduğumuz günden itibaren 
bu mesele üzerinde çalışmaya başladık. 
Parti programımızda, seçim beyanname-
lerimizde, hükümet programlarımızda 

bu meseleye vurgu yaptık. 7 yıl boyunca 
bu meselenin çözümü için uygun zemini 
oluşturmanın mücadelesini verdik. Şimdi 
de, yaklaşık bir buçuk aydır, çözümü ge-
tirecek açılımı şekillendirmek için mesai 
harcıyoruz. İçişleri Bakanım, bu meseleye 
ilişkin, akılcı, sağduyulu, yapıcı görüş ve 
önerisi olan her kesimle konuştu, istişare-
lerde bulundu. Kısa, orta ve uzun vadede 
neler yapılabileceğini tespit edeceğiz. Bu 
meselenin kalıcı şekilde çözümü için ted-
birlerimizi açıklayacak ve hızla uygulama 
saf hasına getireceğiz. Bin yıldır süren 
kardeşliğimizi ebedileştirmek için gereken 
her adımı cesaretle atacağız.

Bir buçuk aydır Türkiye bu meseleyi tartı-
şıyor, konuşuyor. Bu meselenin, sağduyu 
içinde, soğukkanlılık içinde bu şekilde 
tartışılabiliyor, konuşulabiliyor olması 
bile bize umut veriyor. Her kesimden, sa-
natçılardan, medyadan, akademisyenler-
den, kimi siyasetçilerden güzel ve olumlu 
tepkiler alıyoruz. Türkiye, her zamankin-
den çok daha fazla, bu sorunun artık çözü-
lebileceğine, bu meselenin artık nihayete 
erebileceğine inanıyor.

Bakın, Pazartesi günü, ülkemizdeki tüm 
misyon şeflerini, Genel Merkezimizde bir 
iftar sofrasında ağırladık. Milli Birlik Pro-
jemizi onlara anlattık… Bu projenin, sade-
ce Türkiye’ye değil, tüm bölgeye, tüm dün-
yaya barış adına katkı sağlayacağını ifade 
ettik. Çok şükür, güzel tepkiler de aldık, 
alıyoruz. Yine önceki gün, Suriye Cumhur-
başkanı, değerli dostum Beşar Esad’ı, İs-
tanbul İl Başkanlığımızın tertip ettiği iftar 
yemeğinde misafir ettik. Meselenin ulus-
lar arası boyutu noktasında çok önemli 
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rolü bulunan Suriye, Cumhurbaşkanı’nın 
ağzından bu süreci desteklediğini ve yar-
dımcı olacaklarını ifade ettiler. Yine konu-
nun taraflarından biri olan Irak meselenin 
çözümüne tam destek veriyor.

Türkiye artık geleceğe ilişkin güzel umut-
lar taşıyor. Şu noktayı da bu fırsatla tekrar 
etmek istiyorum… AK Parti ve AK Parti 
iktidarı, bu fırsatın heba olmasına azla 
izin vermeyecek. Süreci tahrik edenlere 
boyun eğmeyeceğiz. Süreci baltalamak 
isteyenlere, akamete uğratmak isteyenle-
re prim vermeyeceğiz. Çözümsüzlükten 
nemalanan, kandan, gözyaşından ne-
malanan, şehitlerimizi istismar ederek 
siyaset yapanlara meydanı bırakmayacak, 
demokrasi içinde, hukuk içinde bu süreci 
tamama erdireceğiz. Ben, 81 vilayetimiz-
deki tüm arkadaşlarımdan, teşkilatımızın 
tüm mensuplarından, İl, ilçe ve belde baş-
kanlarımızdan, Belediye Başkanlarımız, 
İl Genel Meclisi, Belediye Meclis Üyesi 
arkadaşlarımdan, bu süreci dikkatle takip 
etmelerini özellikle rica ediyorum.

Bu süreçte sizlere çok büyük görev düşü-
yor. Tahriklere asla kapılmayın, hilelere 
aldanmayın, soğukkanlılığınızı yitirme-
yin. Sabırlı olmak zorundayız, sağduyulu 
olmak zorundayız… Çelik gibi sinirlere 
sahip olmak zorundayız… Çözümsüzlük-
ten beslenen taraflar, bizi tartışmaya, bizi 
polemiğe çekmek için ellerinden geleni ya-
pıyorlar, yapacaklar. Ayaklarının altından 
istismar zeminleri kayanlar, can havliyle 
süreci provoke etmek için uğraşacaklar. 
Teşkilatımın bunlara karşı uyanık olma-
sını istiyorum. Bu bir kardeşlik projesidir. 
Bu bir demokrasi projesidir. Bu bir, milli 

birlik ve beraberliğimizi güçlendirme 
sürecidir… Öyleyse demokrasiden, hukuk-
tan, kardeşliğimizden taviz vermeden bu 
süreci götüreceğiz. Kimi ne derse desin… 
Kim bizi neyle suçlarsa suçlasın… Kim 
hangi hakareti yaparsa yapsın, biz ülke-
mizi düşünecek, milletimizi düşünecek ve 
yolumuza öyle devam edeceğiz…

Değerli kardeşlerim… sevgili yol arkadaş-
larım…

Küresel Finans krizinin tüm dünyada 
yavaşlama eğilimine girdiğine, olumlu sin-
yallerin arttığına dair sevindirici işaretler 
alıyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de krizin etkilerinin yavaşladığını memnu-
niyetle müşahede ediyoruz. Elbette henüz 
netleşmiş bir durum yok… Biz temkinli 
duruşumuzu muhafaza ediyoruz. Ancak 
şuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum… 
ABD’de kriz çıktığı andan itibaren, daha 
boyutları belli olmadan, etkileri ortaya 
çıkmadan, bizdeki felaket tellalları ka-
ramsar senaryolar çizmeye başladılar. Bir 
sene önce nasıl feryat figan ettiklerini ha-
tırlayın… Türkiye bitti, tükendi, mahvoldu 
havasındaydılar… 29 Mart seçimlerinde 
küresel krizi en önemli koz, en önemli is-
tismar aracı olarak kullandılar.

Ancak, krizin ilk sinyalleri ortaya çıktığı 
andan itibaren, Hükümet olarak tedbirle-
rimizi aldık, bu tedbirleri cesaretle uygu-
ladık. Elbette krizden etkilendik, etkiler 
devam ediyor… Ancak, krizden etkilenen 
diğer ülkelerle kıyasladığımızda son de-
rece güzel bir seviyede olduğumuz da 
görülecektir. Bu zorlu süreci, bu tarihin 
en büyük küresel krizini inşallah başa-
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rıyla atlatıyoruz. Büyüme oranlarında, 
işsizlik oranlarında, sanayide kapasite 
kullanım oranlarında iyiye doğru gidiş 
başladı. Elbirliğiyle bu günlere ulaştık, 
Allah’ın izniyle, çok daha güzel seviyeleri 
yine birlikte yakalayacak, Türkiye’yi yeni 
rekorlarla, yeni başarılarla tanıştırmaya 
devam edeceğiz.

Türkiye, bu kriz sürecinde, ne kadar güçlü 
bir ekonomiye sahip olduğunu da tüm 
dünyaya gösterme fırsatını buldu. IMF 
olmadan da kriz aşılabiliyormuş duygusu-
nu Türkiye’ye yaşattık. Türkiye’nin kendi 
ayakları üzerinde durabileceğini göster-
dik. Türkiye’nin artık çok farklı bir ülke, 
çok farklı ve güçlü bir ekonomi olduğunu 
artık teyit ettik. Pazartesi günü inşallah 
ABD’ye hareket edecek, başta G-20 zirve-
si olmak üzere uluslar arası toplantılara 
katılacak ve Türkiye’nin ekonomik kriz 
sürecine ilişkin önerilerini oralarda da dile 
getirme fırsatını bulacağım. ABD’de, G-20 
zirvesinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler 
64’üncü Genel Kurulu’na, CLINTON Kü-
resel Girişimi 5’inci Yıllık Toplantısına da 
katılacağım.

Ziyaretimiz boyunca oldukça yoğun bir 
temas trafiği içerisinde olacağız. BM Ge-
nel Kurulu’na hitap etme fırsatım olacak, 
Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu 
Zirvesi’ne de katılacağım. Üniversitelerde 
konferanslarımız olacak, değişik düşün-
ce gruplarıyla bir araya geleceğim, yine 
vatandaşlarımızla buluşacağım. Ülkemiz 
ve milletimiz adına son derece verimli 
olacağına inandığım yoğun bir program 
gerçekleştireceğim.

Değerli arkadaşlarım…

Sözlerime son vermeden önce, çok önemli 
bir hususu sizlerle paylaşmak, aziz mille-
timize de bu noktada bazı uyarılarda bu-
lunmak istiyorum… Biliyorsunuz, iktidara 
geldiğimiz günden itibaren, Türkiye’nin 
ulaşım ağını büyütmek, kaliteyi artırmak, 
güvenliği azami ölçüde yükseltmek için 
yoğun çalışmalarımız oldu. 9 bin 600 kilo-
metre bölünmüş yol inşa ettik ve bu sayede 
ölümlü kaza oranlarını yüzde 80 gibi çok 
yüksek bir oranda azalttık. Buna rağmen, 
karayollarımızdan acı haberler almaya de-
vam ediyoruz. İşte en son, Başbakanlık’ta 
çok yakın çalıştığım, mesai arkadaşım, 
değerli kardeşim Burhan Aydoğan’ı, Kadir 
Gecesi’nde Ankara’daki bir trafik kazasın-
da kaybettik ve Hakk’a uğurladık. Kendisi-
ne Allah’tan rahmet diliyorum… Acılı aile-
sine, mesai arkadaşlarına, dostlarına sabır 
ve başsağlığı temenni ediyorum. Aynı ka-
zada ağır yaralanan şoför arkadaşımız Ra-
mazan Bozkurt’a da acil şifalar diliyorum.

Şu mübarek Ramazan Bayramı öncesinde, 
buna benzer acı haberler almak istemiyo-
ruz… Yola çıkacak her bir vatandaşımın, 
kendisini bekleyenlerin olduğunu akılla-
rından çıkarmamasını rica ediyorum. Ev-
lere acı haberler gitmesin, hasret gidermek 
için bekleyen anneler, babalar, yavrular şu 
güzel bayram atmosferinde acı haberler 
almasın. Emniyet teşkilatımız elbette ge-
rekli tedbirleri alıyor… Ancak nihayetinde 
mesele sürücülerde kilitleniyor. “Bana bir 
şey olmaz” anlayışıyla direksiyonda sınır-
ları aşanlar, kuralları ihlal edenler, hem 
kendilerine, hem de başkalarına zarar ve-
riyorlar. En az terör kadar ciddi, terörden 
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çok daha fazla can ve mal kaybına neden 
olan bu sorun, sürücülerin dikkatleri ve 
sağduyularıyla aşılabilir. Herkesten emni-
yet kemerlerini takmalarını, hız sınırları-
na, trafik kurallarına harfiyen uymalarını 
rica ediyorum. Özellikle anne babaların, 
genç yavrularımızı uyarmalarını, çocukla-
rın anne ve babalarını kurallar konusunda 
uyarmalarını istiyorum. Sizler arasında da 
karayoluyla illerine dönecek arkadaşları-
mın azami derecede dikkatli olmalarını 
bilhassa diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bayramlar, sevinçlerin, heyecanın, coş-
kunun, dayanışmanın, kaynaşmanın, 
barışın doruk noktasına çıktığı günlerdir. 
İki gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan 
Bayramı’nın kelimenin tam anlamıyla 
“bayram” gibi geçmesi en büyük arzumuz, 
en büyük dileğimiz. Biz bu bayramı fark-
lı yaşamak istiyoruz… Biz bu Ramazan 
Bayramı’nı, umutları artıran, kardeşliği-
mizi pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü 
perçinleyen bir bayram olarak yaşamak 
istiyoruz. Biz bu bayramı, birbirine kenet-
lenmiş, birbirine inanmış, güvenmiş, aynı 
göğün altında, al yıldızlı bayrağımızın 
gölgesinde ortak hedeflere kilitlenmiş va-
tandaşlar olarak yaşamak istiyoruz. 

Bayramlar, hepimiz için, ülkemiz için, 
milletimiz için eşsiz fırsat anlarıdır. Ben, 
ülkemin bu fırsatı en iyi şekilde değerlen-
direceğine yürekten inanıyorum. Gelin, 
ülke olarak, millet olarak bu bayramı farklı 
yaşayalım. Gelin bu bayramda bir kez daha 
kucaklaşalım. Gelin bu bayramda, dosta 
düşmana bir ve bütün olduğumuzu bir kez 

daha gösterelim. Gelin bu bayramda, yü-
reklerimizi açalım, gönüllerimizi açalım, 
aynı anda ülkemize yeni ufuklar, aydınlık 
yarınlar açalım. Ben, bu anlayış doğrultu-
sunda, burada bulunan tüm başkanlarımı-
zın, bayramda bu örnek davranışı bütün 
yönleriyle sergileyeceklerine inanıyorum. 
AK Parti’nin tüm mensuplarının, bu bayra-
mı sevince, huzura, coşkuya tahvil etmek 
için yüreklerini ortaya koyacaklarına ina-
nıyorum.

Tüm şehirlerimize benim selamlarımı 
götürün, iyi dileklerimi iletin, tüm vatan-
daşlarımızın, teşkilatımızın tüm mensup-
larının bayramlarını tebrik ettiğimi lütfen 
ifade edin. Sizlerin de bayramı mübarek 
olsun, Allah, ailelerimizle, sevdiklerimiz-
le nice bayramlar görmemizi hepimize 
nasip etsin. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, sizleri Allah’a emanet ediyor, sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum… Kalın 
sağlıcakla…
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Sütlüce 
Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
bayramlaşma töreninde konuşan Erdoğan, 
bu buluşmanın teşkilat bilincinin bir örne-
ği olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Şu anda 
aileleriyle bayramlaşmakta olan kardeşle-
riniz gibi, sizler de olabilirdiniz. Fakat teş-
kilat bilincinizle burayı tercih ederek, fark-
lı bir yaklaşım ortaya koydunuz. Bundan 
dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

“Bayram, kardeşliğimizi, dostluğumuzu 
biraz daha pekiştiriyor. Bizleri birbirine 
biraz daha yakınlaştırıyor” diyen Erdoğan, 
ramazan ayı boyunca yoğun şekilde yaşa-
dıkları ve yaşattıkları paylaşma, dayanış-
ma hissinin bayramda doruk noktasına 
ulaştığını aktardı.

Bayram vesilesiyle dargınların barıştığını, 
küs olanların kucaklaştığını, husumetin 

Ak Parti  İl Başkanlığında 
Bayramlaşma

İstanbul | 18 Eylül 2009
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ortadan kalktığını, kin, nefret, öfkenin 
yerini tamamen hoşgörüye bıraktığını 
söyleyen Erdoğan, “İnşallah yaşadığımız 
bayram sevinci, doğrudan doğruya bütün 
insanlarımızın gönlüne, kalbine sirayet 
eder. İnşallah bu mutluluk doğrudan doğ-
ruya anaların, babaların, çocukları yüzüne 
yansır. İnşallah bu bayram yüreklerdeki 
yangınlara su serper. Gönüllerdeki hasret-
leri dindirir. Bir uçtan bir uca ülkemizdeki 
bütün ocakların, bütün yuvaların şenlen-
mesine vesile olur” dedi.

Bayramların birlik ve beraberliğin, yardım-
laşmanın, kucaklaşmanın, hoşgörünün ve 
barışın sembolü olduğunu kaydeden Erdo-
ğan, “Bayramlar, kardeşlik iklimini, daya-
nışma ruhunu milletçe yaşamanın, millet-
çe bu hissi duymanın, bu duygu birliğimizi 
en üst düzeyde tazeleme günüdür. Bunun 
için bayram coşkunun ve bayrama ait ge-
leneklerimizin canlı tutulması gerçekten 
çok önemlidir. Ben bu birlik ve beraberlik 
ruhunu, bu duygu birliğini güçlendirerek 
geleceğe taşıdığımız taktirde daha güzel 
ve aydınlık yarınlara mutlaka ulaşacağı-
mızdan hiç kuşku duymuyorum” şeklinde 
konuştu. Komşusu açken tok yatmayı içine 
sindiremeyen, bundan hicap duyan bir 
milletin mensubu olduklarının altını çizen 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Aynı şekilde komşumuz bayram edemez-
ken bizim bayram etmemizin de ehem-
miyeti olamaz. Bu noktada vatandaşla-
rımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. 
Lütfen bayramları sadece kendi dinlene-
bileceğiniz birer tatil fırsatı olarak görme-
yin. Unutmayalım ki bayramlaşmak, ba-
rışmaktır, kucaklaşmaktır. Bayramlaşmak 

yardımlaşmaktır. Bayramlar sevginin, 
saygının, şefkatin, vefanın ve merhametin 
doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayram 
paylaştıkça anlam kazanır. Onun için gelin 
bayram sevicimizi birbirimizle paylaşarak, 
sevinçte de kederde de bir olduğumuz 
gösterelim. Bayramlara buruk giren 
şehitlerimizin yadigarlarını, ailelerini, 
çocuklarını, kahraman gazilerimizi, ye-
timlerimizi, öksüzlerimizi unutmayalım. 
Yol gözleyen, ziyaret edilmeyi bekleyen, 
özellikle yaşlılarımıza gidelim, ziyaret ya-
parak onların gönüllerini hayır dualarını 
alalım. Fakirlere, dara düşmüşlere, ihtiyaç 
sahiplerine kol kanat gerelim. Bayram se-
vincimize onları ortak edelim Bu sevinci 
onlarla paylaşayım. İlla akraba olmamız 
şart değil. İlla kan bağımız olmamız şart 
değil. Apartmanımızdaki, sokağımızdaki 
mahallemizdeki köyümüzdeki insanlara 
sarılıp kucaklaşalım. Gücümüz yetiyorsa 
çocuklara hediyeler dağıtalım. Bayramlar 
bunun için vardır.”

Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve infa-
kın milleti ayakta tutan insani hasletler 
olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Eğer inanın bu hasletimiz olmamış olsay-
dı biz de bir Arjantin biz de bir Meksika 
olurduk. Bu aziz millet bu insani değer-
leri yaşatmakta direttiği için her daim 
diri kalmaktadır, güçlü kalmaktadır. Bu 
millet asırlar boyunca bayramları birbiri-
ni kucaklamak için vesile kılmıştır. Aziz 
milletimiz bu yolla darlıkta da bollukta da 
sevinçte de kederde de bir olmayı, beraber 
olmayı başarmıştır. Zor günlerimizde de 
iyi günlerimiz de hep aynı insani duruşu 
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sergiledik. Aynı hakkaniyetli tavrı göster-
dik. Çünkü bu duruşun altında bizim sevgi 
medeniyetimiz, o kadim değerlerimiz var. 
O sağlam temeller, Yunuslar, Mevlanalar, 
Hacı Bektaşlar tarafından atılmış temel-
lerdir. Bizler daima adaletten, barıştan, 
kardeşlik ve hoşgörüden yana olan bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Bugün de 
kendi içimizdeki sevgiyi çoğaltmak, ken-
di aramızdaki barış ortamını sarsılmaz 
temeller üzerine oturtmak üzere yoğun 
gayretler gösteriyoruz. Türkiye’nin kade-
rini veya Türkiye’nin kaderinin rotasını 
belirlerken en büyük hassasiyetimizi bu 
konuda gösteriyoruz. Eğer demokratik 
açılım diyorsak, bir milli birlik projesi 
diyorsak çatışmayı değil, uzlaşmayı esas 
alıyoruz. İhtilafları değil, ittifak noktaları-
mızı güçlendiriyoruz. Küllenmiş husumet-
leri, kabuk bağlamış yaraları, kin ve nefret 
ateşlerini canlandırmak hiç birimize yarar 
sağlamaz. Bizim ortak menfaatlerimiz, 
barış kardeşlik ve sevgi pınarlarını gürleş-
tirmektedir. Birbirimize karşı ön yargıları 
kırmak durumundayız. Birbirimizi kamp-
lara ayırmaktan vazgeçersek, birbirimize 
hasım değil, birbirimize hısım olabilirsek 
inanıyorum ki Türkiye’nin yarınları dün-
den de bugünkünden çok daha parlak çok 
daha aydınlık olacaktır.”

Erdoğan, Türkiye’nin yarınlarının dünden 
ve bugünden çok daha parlak ve aydınlık 
olacağına inandığını söyledi. Başbakan Er-
doğan, “Allah’a şükürler olsun ki zorlukları 
büyük ölçüde aşmakta olan, demokrasisi-
ni her geçen gün güçlendiren bir ülkeyiz. 
Ekonomik istikrarını, siyasi istikrarını, 
sosyal istikrarını önemli ölçüde tesis et-
mekte olan, uluslararası itibarını düne 

göre çok daha yükseklere ulaştıran bir ül-
keyiz. Hep söylüyorum, artık gündemi be-
lirlenen bir Türkiye yok, artık gündem be-
lirlemeye ortak olan bir Türkiye var” diye 
konuştu. Geleceğe yönelik parlak hedefler 
belirlediklerini ifade eden Erdoğan, bunun 
için çalışıp emek sarf ettiklerini kaydetti. 
Erdoğan, Türkiye’yi hak ettiği seviyelere 
ulaştırmak için milletin kurduğu hayalleri 
birer birer gerçeğe dönüştürdüklerini dile 
getirerek, büyük bir hızla hedeflerine doğ-
ru ilerlediklerini, eğitimde, sağlıkta, ada-
lette, emniyette her geçen gün daha büyük 
mesafeler kat ettiklerini bildirdi. Yaşanan 
olumlu değişimin etkilerini hayatın her 
alanında gördüklerini belirten Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Sorunlarımız, dertlerimiz, eksikliklerimiz 
var. Her şeyi bitirdik, çözdük, hallettik 
iddiasında değiliz. Ama bu sorunları çöze-
cek, bu sıkıntıları ve eksiklikleri giderecek 
azmimiz, inancımız var. Allah’ın izniyle 
aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bu-
nun da böyle bilinmesini istiyorum. Yeter 
ki gönül bağlarımızı sağlam tutalım, yeter 
ki umutsuzluğa, karamsarlığa zerre kadar 
prim vermeyelim. Yeter ki birbirimize gü-
venimizden, kendimize güvenimizden en 
ufak bir taviz vermeyelim.”

Bayramların çok büyük bir fırsat olduğu-
nu ve bu fırsatların çok iyi değerlendiril-
mesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Bay-
ramlar yeni başlangıçlar içindir, bunu iyi 
değerlendirelim” dedi. Başbakan Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir ‘milli birlik projesi’ dedik. Bunu ‘de-
mokratik açılım’ sürecinde gerçekleşti-
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receğimizi konuştuk. Ama bakıyorsunuz 
ki, tabi ki sıfatı muhalefet olanlar buna 
muhalefet ediyorlar. Beyaza siyah deme-
nin gayretindeler. Siyaha beyaz demenin 
gayretiyle muhalefet ediyorlar. ‘Hadi 
gelin bunu görüşelim’ dediğimiz zaman, 
‘Hayır, sizinle görüşmeyiz’ diyorlar. ‘Görü-
şelim, ondan sonra gerekeni yapın’, ‘hayır 
görüşmeyiz’... Görüşülmeden, neyin ne 
olduğunu bilmeden nasıl olur da bunu he-
men damgalıyorsunuz. Açıklandı mı? ‘Bir 
şey yok’. Ne var bunun içeriğinde biliyor 
musunuz? Verecekleri cevap ‘yok’. Sadece 
söyledikleri ‘Siz Türkiye’yi bölüyorsunuz’. 
Bu ifadeyi kullananlardır bu ülkede bölü-
cü olanlar.”

“Kimse AK Parti’ye bölücü damgası yakış-
tıramaz” diyen Erdoğan, bunun ispatının 
ortada olduğunu belirterek, AK Parti 
olarak her seçimde Türkiye’nin 7 siyasi 
bölgesinin tamamında birinci olmuş bir 
parti olduklarını söyledi. AK Parti’nin 81 
ilin 80’inde milletvekili çıkardığını vurgu-
layan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şimdi bize bu yakıştırmayı yapanlara 
soruyoruz; Siz Türkiye’nin kaç vilayetin-
de varsınız. Siz Türkiye’nin kaç vilaye-
tinden milletvekili çıkardınız. Bakın biz 
Türkiye’de 61 vilayette birinci, diğer kalan 
20 vilayette de ikinci partiyiz. Ey CHP, sen 
nerede varsın, ey MHP sen nerede varsın, 
ey DTP sen nerede varsın? Peki, bu tablo 
nasıl oldu? Çünkü biz milletimizin gene-
lini seviyoruz, genelini kucaklıyoruz. Ayı-
rım yok. Biz 81 vilayetin 81’ine gidiyoruz, 
780 bin kilometre karelik vatan toprakla-
rın tamamını kucaklıyoruz. Farkımız bu. 

Gitmedik yer bırakmadık, bırakmıyoruz, 
bırakmayacağız da.”

Başbakan Erdoğan, yola çıkarken bölgesel 
milliyetçilik, etnik milliyetçilik ve dinsel 
milliyetçilik yapmayacaklarını söyledikle-
rini anımsatarak, bazılarının “Peki niye bu 
kadar acele” diye sorduğunu, ancak kendi-
lerinin bunu bugün söylemediklerini, par-
tilerini kurdukları gün söylediklerini ifade 
etti. Türkiye’nin sorun alanları olduğunu 
belirten Erdoğan, “Kürt meselesi bugünün 
meselesi değil. Partimizi kurarken progra-
mımıza koyduk. Programımızda var, orada 
bunu anlatıyoruz. Adına ister ‘Kürt soru-
nu’, ister ‘Güneydoğu’, ister ‘Doğu sorunu’ 
deyin, var. Sorun alanlarından bir tanesi, 
ama her şey değil. Türkiye’nin bir azınlık 
sorunu var, Alevi sorunu, işsizlik sorunu 
var, ekonomik sorunlarımız var. Tüm bu 
sorun alanlarını oturtacağız ve bunları 
çözeceğiz. 2005 Diyarbakır konuşmama 
bakarsanız, bunları görürsünüz. Biz bunla-
rı orada da konuştuk, bugün konuşmuyo-
ruz. Eğer milletimiz bize bu sorumluluğu 
vermişse, bu sorunları çözme görevini yü-
rütmek de bize aittir. Duyarsız kalamayız” 
şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, bunları yaparken, “Biz 
Türkiye’nin tamamıyız” demediklerine 
dikkati çekerek, onun için de koordinatör 
bakan tespit ettiklerini ve siyasi partiler, 
sivil toplum örgütleri, akademisyenler, bu 
sahada ihtisas sahipleri, yazılı ve görsel 
medya mensuplarının ziyaret edildiğini 
aktardı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyoruz ki parlamento açılır açılmaz bu 
işin görüşülmesi gereken yer neresi? Mil-
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letin vekillerinin olduğu parlamentodur. 
Parlamentoya getirdik. Biz önce kapalı 
olsun diye bir düşünce sergiledik. Dediler 
ki; ‘kapalı oturum olursa biz gelmeyiz’. Bir 
diğeri dedi ki; ‘kapalı oturum olursa, biz 
geliriz ama bunu teşhir ederiz’. Bu aslında 
bir suçtur. Fakat bütün bunlara rağmen 
biz toplantımızı yaptık ve açıklamamızı 
yaptık. Biz açık da yaparız, kapalı da hiç 
fark etmez. Çünkü bizim derdimiz bağcıyı 
dövmek değil, biz milletçe üzümü yiyelim 
üzümü... Derdimiz bu.”

Erdoğan, bayramlaşma töreninde yaptığı 
konuşmada, muhataplarının illegal örgüt-
ler, illegal insanlar ve bireyler değil, mille-
tin ta kendisi olduğunu söyledi. Çünkü AK 
Parti’yi milletin kurduğunu, rotayı çizenin 
millet olduğunu, kendilerinin de bu ro-
tanın istikametinde yürüdüklerini ifade 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz bu milletin hizmetkarı olmak için bu 
yola çıktık. Onun için diyorum ki; bakın, 
etnik milliyetçiliğe karşıyız. Niye? Biz 
bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Ar-
navutuyla, ne olursa olsun hepsiyle biriz, 
beraberiz. Hepsine sevgimiz, saygımız var. 
Ayırım yok. Onlar alt kimliği oluşturuyor, 
ama bunun üzerinde bir üst kimlik var. Bu 
nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı-
ğıdır. Bunu koruyun. Hepsini severiz biz, 
hepsine aynı mesafedeyiz. Niye? İnsan, ya-
radılmışların en şereflisidir. Biz yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü severiz. Makamından, 
mevkiinden, parasından, pulundan dolayı 
değil, aynı kavimden, aynı ırktan olduğu 
için değil, sadece Yaradan’dan ötürü seve-
riz, farkımız bu.”

Aynı şekilde bölgesel milliyetçiliğe de 
karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, 
ama yıllar yılı bu ülkede bazı bölgeler 
gözetilirken, bazı bölgelere yatırımlar ya-
pılırken, bazı bölgelerin ihmal edildiğini 
kaydetti. “Biz bu toprakların çocuklarıyız. 
Biz sipariş gelmedik bu ülkeye” diyen Er-
doğan, bu ülkenin neresinde ne olduğunu 
bildiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, 
bugüne kadar en az gittiği ile 3 kez gittiği-
ni, geçmişle kıyaslandığında her ile en az 
3 kez giden bir başbakan olmadığını ifade 
ederek, “Çünkü Ankara’dan iz sürmekle 
iller tanınmaz. Gidersin görürsün, illeri o 
zaman tanırsın” dedi. AK Parti iktidarının, 
yolu, suyu elektriği olmayan köy kalmasın 
diye KÖYDES projesini önemli bir proje 
olarak ortaya çıkardığını dile getiren Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Bizim bu çerçevede derdimiz şuydu; Batı 
kalkınmışlıkta nereye varmışsa, aynen 
Güneydoğu da, Doğu da o kalkınmışlığa 
ulaşacak. Kuzey neyse güney de olacak. 
Orta Anadolu da aynı şekilde. Ve 780 bin 
kilometre karede yaşayan vatandaşım, 
‘Ben kendimi buldum’ diyecek. ‘Ben bu 
topraklarda huzurlu, rahat, mutlu yaşıyo-
rum’ diyecek. ‘İstediğim şekilde, istediğim 
yere ulaşabiliyorum’ diyecek. ‘Uçağım var, 
raylı sistem var, demir yoluyla her yere 
gidiyorum, otobüsler gidiyor’ diyecek. De-
nizi varsa, ‘Evet, gemide gidiyor’ diyecek.” 

K e n d i l e r i  g ö r e v e  g e l m e d e n  ö n c e 
Türkiye’de sadece belli bir azınlığın uçakla 
seyahat edebildiğini, şimdiyse nüfusun 
çok ciddi bir kısmının uçağı kullanabildi-
ğini anlatan Erdoğan, “Raylı sistemde de... 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türkiye’yi 
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demir ağlarla ördük’ diyordu, değil mi? 
1938’den bugüne acaba gelen iktidarlar 
kaç kilometre demir ağ tesis ettiler, bir so-
run bakalım. Sadece 10. Yıl Marşı’nda onu 
kullandılar, başka yok. Ama biz işin ger-
çeğini yaptık” şeklinde konuştu. Erdoğan, 
şu anda AK Partili belediyelerin olduğu 
büyük şehirlerde bu demir ağları yay-
gınlaştırmakta olduklarını ifade ederek, 
İstanbul’un bunlardan en önemlisi oldu-
ğunu, Ankara ve aynı şekilde diğer illerde 
de çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Başbakan Erdoğan, “İşte Antalya böyleydi, 
yoğun bir şekilde yapılan çalışmayla seçi-
mi kaybetmiş olan, ‘Antalya’yı kaybettik’ 
diyeyim ben, arkadaşıma kaybettik deme-
yi zül addediyorum. Ve şimdi durduruldu 
iş, çok enteresan. Ve Ankara-Eskişehir 
arasını hızlı tren olarak bitirdik, hizmete 
açtık. Şimdi Ankara ile Eskişehir arasını 1 
saat 20 dakikada gidiyorsunuz, 280 kilo-
metre hızla” dedi. Geçen hafta, çalışmaları 
devam eden Eskişehir-İstanbul etabını gör-
mek ve denetlemelerde bulunmak üzere 
Eskişehir’e ve oradan da Bozüyük’e gittiği-
ni anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bilecik, Bozüyük, Polatlı, Sakarya... Ora-
daki bölünmüş yolu hem de demir yolunu 
göreyim dedim. Hamdolsun hızla dağların 
nasıl delindiğini gördüm. Şimdi o delinen 
dağlardan hızlı trenler gidip gelecek. Viya-
dükleri gördüm. 1900 metre uzunluğunda 
viyadük. Bu viyadüklerden hızlı trenler 
gidiyor. Bunları hep yerinde gördüm, 
içinde yaşadım ve şantiyede de işçilerle 
iftarımızı yaptık. Oradan Sakarya’ya geçtik 
ve eskiden ölüm virajları denilen yerleri 
gördük. Şimdi bakıyorsun ki artık o ölüm 

virajları... Ölen filan yok. Gayet geniş, 
bölünmüş gidişler, gelişler aynı şekilde. 
Hakikaten çok büyük yatırım yaptık ora-
larda. İnşallah 31 Ekimde hattın büyük bir 
kısmını açıyoruz. Neyle oluyor bu? Dedim 
ya bölgesel milliyetçiliğe hayır. Nerede 
olursa olsun yapacağız. Şimdi Konya-Sivas 
hızlı treni önümüzdeki dönemde bitiyor. 
Yoksa Sivas nereden görecekti hızlı treni? 
Ama bizden gördü, görüyor. Biz dertliyiz, 
dertli. Bizim işimiz, gücümüz var. Yan ge-
lip yatmıyoruz. Çalışıyoruz gece demeden, 
gündüz demeden.”

Erdoğan, bu ülkeye, bu millete aşık ol-
duklarını dile getirerek, “Biz bu ülkeye 
sevdalıyız. Ben bu ülkenin Türküne de 
aşığım, Kürdüne de, Lazına da, Çerkezine 
de, Boşnağına da aşığım. Ama Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmayı söylemek-
ten asla kaçınmıyorum. Onun için tek 
millet, tek bayrak, tek vatan diyorum. 
Onun için de diyorum ki; kimse bu bere-
ketli topraklara ayrılık tohumları atmaya 
gayret etmesin. Atacağınız o tohumlar 
bu topraklarda bereketlenmez, yeşermez, 
bunu böyle biliniz” diye konuştu. Erdoğan, 
Ramazan bayramının ülke ve millet için 
yeni bir başlangıç olmasını dilerken, aynı 
şeyi azınlıklar için de söylemek istediğini 
belirterek, dinsel milliyetçiliğe de karşı 
olduğunu vurguladı. Türkiye de farklı 
mezhepler, farklı dinler olsun, demokra-
tik, laik, sosyal ve hukuk devleti olarak hep 
sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, şu 
ana kadar demokratik açılım süreci içinde 
5 Alevi çalıştayı gerçekleştirildiğine işaret 
etti. Sorunların fazla olduğunu, hepsini 
çözmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
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“Terör sorunu, bu işte başta gelen sorun. 
Terör sorununu çözmemiz lazım. Bazıları 
konuşuyor. Bir yerlerde gazilerimizi yürüt-
müşler veya yürümüşler. Ben gazi kardeş-
lerimize sesleniyorum; Başınızı iki elinizin 
arasına alın, iyi düşünün. Bilesiniz ki bu 
ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutların gelme-
sini biz istemiyoruz. Bunların asgariye 
inmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması 
lazım ve biz bu ülkede sizler gibi bu kadar 
sayıda gazilerimizin de sayısının minimi-
ze olmasını istiyoruz. Şüphesiz ki, ‘terör 
sıfırlanır mı?’ böyle bir söz veremem. Dün-
yanın hiçbir yerinde terörü sıfırlayan ülke 
olmaz. Ama minimize edebiliriz. Bunun 
için elimizden gelen çalışmaları yapmak 
zorundayız. Burada hep birlikte elimizi 
taşın altına soktuk. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak bütün kurumlarımızla bu 
işte sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 
şu anda hükümetimize faturayı kesmeye 
kalkmasın. 30 yıldır bu ülkeyi yönetenler; 
neredeydiniz, ne yaptınız, hangi tedbirleri 
aldınız? Yok. O dönemlerde iktidara gelen-
ler bakıyorsunuz şimdi bol keseden atıyor.”

Bugün ülkenin en doğusundan en batısına 
kadar herkesin bayram heyecanı içinde 
bayram namazı için camilere akın ettiği-
ni, dua edip yakınlarıyla bayramlaştığını 
ifade eden Erdoğan, bunun son derece 
güzel, modern dünyanın tahayyül ede-
mediği, inşa edemediği ve edemeyeceği 
bir manzara olduğunu söyledi. Erdoğan, 
bu manzaranın gönüllerde yaşanan bir 
manzara olduğunu dile getirerek, parti-
lilerden, kimsesizlerin kimi olmalarını, 
yolda kalmışların elini tutmalarını ve yok-
sullara yardım etmelerini isteyip, herkesin 
bayramını tebrik etti. Başbakan Erdoğan’ın 

konuşması sırasında salondakiler tarafın-
dan sık sık “Başbakanın kralı Kasımpaşalı” 
sloganları atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş da kentte son yağışlardan kay-
naklanan sel baskınlarına işaret ederek, 
hayatını kaybeden 30 vatandaşa rahmet, 
ailelerine ve İstanbullulara baş sağlığı di-
leğinde bulundu. Maddi kayıpların telafi 
edilebilir olduğunu, ancak hayatın geri 
gelmediğini ifade eden Topbaş, büyükşe-
hir belediyesi olarak ilçe belediyeleri ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sel bas-
kınlarında göz ardı edilemeyecek başarılı 
bir süreç yürüttüklerini söyledi. Topbaş, 
bunların medyaya yansımadığını belirte-
rek, şöyle konuştu:

“1793 insan ve 750 araçla 1780 vatanda-
şımızın hayatı kurtarıldı. Çok ciddi bir 
mücadele içerisine girdik. Maalesef bazı 
zamanlarda fırsatçı yağmacılar da, siyasi 
yağmacılar da çıkıyor. Ölenlerin bedenleri 
soğumadan siyaset yapanlar oluyor. Kay-
bettiğimiz her vatandaş için ailemizden 
birini kaybetmişiz gibi hüzün duyduk. Bir 
ideal uğrunda hizmete devam edeceğiz.”
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Sevgili kardeşlerim… değerli yol arkadaş-
larım… gönüldaşlarım… değerli konuk-
lar… aziz vatandaşlarım… hanımefendi-
ler… beyefendiler…. sevgili gençler… 

Tarih: 26 Mart 1999, günlerden Cuma. 
Pınarhisar Cezaevi’ne doğru yola çıkarken, 
Üsküdar’da, evimin önünde toplanmış 
kardeşlerime seslendim: Bu bir veda değil 
dedim… İnşallah, bitmeyen şarkının beste-

leri içindeki bir es’tir, bir duraktır dedim. 
İnanıyorum ki, es’ten sonraki notalar, 
istikrar içerisinde, aydınlık yarınların Tür-
kiye’sine, barışa, sevgiye, kardeşliğe giden 
yolda sizin bu sevginiz, sizin bu aşkınız, si-
zin bu sevdalarınızla bütünleşerek devam 
edecektir dedim.

Umudumu bir an olsun yitirmedim… Bir 
an bile bu hizmet yolculuğunun inkıtaa 

AK Parti 3. Olağan Büyük 
Kongresi

Ankara | 3 Ekim 2009
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uğrayacağını, kesintiye uğrayacağını dü-
şünmedim. Bir an bile karamsarlığa kapıl-
madım. Bir an bile başımı öne eğmedim. 
Pınarhisar Cezaevi’nde, Merhum Necip 
Fazıl Kısakürek’in dizeleri hislerime tercü-
man oldu…
 
Dua dua, eller karıncalanmış; 

Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.

Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış…

Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu

İplik ki incecik, örer boşluğu

Ana rahmi zahir şu bizim koğuş;

Karanlığında nur, yeniden doğuş…

Sesler duymaktayım: davran ve boğuş!

Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!

Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! 

Mehmed’im sevinin başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

Ve bu kardeşiniz o gün, 26 Mart 1999 
Cuma Günü, Üsküdar’da şunu söyledi: 
Bu şarkı burada bitmez! Ve o şarkı ora-
da bitmedi. İstanbul’da yükselen o şarkı 
milyonlarca insanın söylediği Kardeşlik 
Türküsüne dönüştü. İstanbul’da söylenen 
o şarkı, milyonlarca insanın söylediği Öz-
gürlük Marşına dönüştü. O şarkı bütün 
Türkiye’yi sardı. O şarkı topyekun bütün 
milletin terennüm ettiği bir şahesere dö-

nüştü. O şarkı umudun melodisi oldu, o 
şarkı gönülleri, yürekleri birleştirdi… İşte 
o şarkı, bugün burada, bu salonda devle-
şen, abideleşen coşku oldu, heyecan oldu, 
aşk oldu, sevda oldu.

Ben, işte o şarkıyı bizimle birlikte söyleyen 
herkesi selamlıyorum… Bu harekete gön-
lünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya 
koyan herkesi selamlıyorum. Bu muhte-
şem salonu dolduran tüm kardeşlerimi 
selamlıyorum… Türkiye’nin 81 vilayetini 
buradan selamlıyorum, tüm ilçelerimizi, 
tüm beldelerimizi, tüm köylerimizi, 72 
milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını, 
bu ülkede yaşayan, bu ülkede nefes alıp 
veren her bir kardeşimi selamlıyorum. Ha-
nım kardeşlerim, sizleri selamlıyorum… 
Gençler, sizleri selamlıyorum… Bugün, 
bizi bu demokrasi şöleninde, bu bayram 
atmosferinde yalnız bırakmayan, dünya-
nın dört bir yanından, dost ve kardeş ül-
kelerden gelen misafirlerimizi selamlıyo-
rum. Hepinizi, sevgiyle, saygıyla, en kalbi 
duygularımla selamlıyorum… Hepinize 
hoş geldiniz diyorum. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nin, 
ülkeme, milletime, demokrasimize ve 
tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 
Ve, konuşmamın hemen başında, bu ha-
rekete emek vermiş tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum… Kutlu yolculuğumuz 
esnasında kaybettiğimiz tüm kardeşlerimi, 
demokrasi tarihimize geçmiş dönemlerde 
ismini kazıyıp milletimizin hayır duasını 
alan herkesi hayırla yad ediyor, Allah’tan 
rahmet diliyorum…
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeş-
lerim…

Bugün bu salonda Anadolu var, Trak-
ya var… Bugün bu salonda Türkiye’nin 
7  b ö l g e s i  va r.  B u g ü n  b u  s a l o n d a , 
Karadeniz’in coşkusu, Akdeniz’in sıcak-
lığı var. Bugün burada, Kızılırmak’ın, 
Yeşilırmak’ın, Sakarya’nın, Dicle’nin, 
Fırat’ın, Botan’ın, Seyhan’ın, Ceyhan’ın, 
Murat’ın, Meriç’in, Gediz’in, Menderes’in 
çağıltısı var. Bu muhteşem salonda, Ağrı 
Dağı’nın, Süphan’ın, Kaçkar’ın, Cudi’nin, 
Munzur ’un ,  Erciyes’in ,  Toroslar ’ ın , 
Aladağlar’ın, Uludağ’ın yüceliği, alicenap-
lığı var. Türkiye’nin bütün renkleri bugün 
işte bu salonda. Türkiye’nin tüm sesleri 
işte bugün bu salonda. Türkiye’yi Türkiye 
yapan, bizi biz eden, bizi var eden, bizi mil-
let haline getiren tüm kardeşler burada. 

Biz birlikte Türkiye’yiz… AK Parti, bizatihi 
milletin partisidir. AK Parti, 14 Ağustos 
2001’de, bizzat milletimizin kurduğu bir 
partidir. Bu parti, bu hareket ve bu kadro, 
milletin rotasından başka rota tanımadı, 
bundan sonra da tanımayacak. Bu partiye 
toplumdan kopuk olan elitler yön belirle-
yemez. Bu partiye millete küçümseyerek 
bakan seçkinler rota çizemez. Bu partiye 
milletin hukukunu ayaklar altına alan 
çeteler sirayet edemez. Zira üzerimizdeki 
yük aziz milletin yüküdür. Üzerimizdeki 
emanet topyekun milletin emanetidir. Biz 
bu yükü yere düşürmedik, bundan sonra 
da düşürmeyeceğiz. Biz bu emanete halel 
getirmedik, Allah’ın izniyle bundan sonra 
da halel getirmeyeceğiz. Dikkat edin… İk-
tidarda bulunduğumuz 7 yıl boyunca, üze-

rimizdeki bu emaneti düşürmek isteyenler 
oldu. Millet iradesini gölgelemek, milletin 
arzu ve taleplerini çiğnemek isteyenler 
oldu. Bizi demokrasi yolundan, ilerleme 
yolundan, kalkınma yolundan alıkoymak 
isteyenler oldu. Tahriklerle, provokasyon-
larla, kirli senaryolarla Türkiye’yi karanlık 
mecralara sevk etmek isteyenler oldu. Hiç 
birine boyun eğmedik, hiç birine prim 
vermedik… Dik durduk, boynumuzu bük-
medik, başımızı öne eğmedik, AK Parti’nin 
aklığına asla ve asla gölge düşürmedik. 

3 Kasım 2002, bu ülke için, bu millet için 
bir milat olmuştur. 3 Kasım’dan itibaren 
bu ülkede siyaset tarzı, yönetim anlayışı, 
demokrasinin standardı, devlet-millet kay-
naşması köklü şekilde değişmiştir. Millet 
iradesinin, seçimlerin dışında bir yolla 
değiştirilebileceğine inananlar, artık kar-
şılarında milleti bulurlar. Demokrasinin, 
ertelenebileceğini, zaafiyete uğratılabile-
ceğini vehmedenler, karşılarında milleti 
bulurlar. Hükümet politikalarının, çeteler 
eliyle, mafya eliyle, gizli senaryolarla, 
kirli ilişkilerle şekilleneceğine inananlar, 
böyle bir gayretin içine girenler, karşıla-
rında hukuku bulurlar, milleti bulurlar, 
AK Parti iktidarını bulurlar. Hani, İstiklal 
Marşı’nın şairi diyor ya: Cehennem olsa 
gelen, göğsümüzde söndürürüz… Bu yol 
hak yoludur, dönme bilmez yürürüz… 
AK Parti, aziz milletimizden aldığı güçle, 
Türkiye’yi daha ileri bir demokrasi haline 
getirmeye kararlıdır. AK Parti, Türkiye’yi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 
Muasır Medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkarmaya kararlıdır. Cumhuriyetimizin 
temel nitelikleri olan demokrasiden, laik-
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likten, sosyal devletten ve hukuk devleti 
anlayışından taviz vermeden, ülkemizi, 
milletimizi ve devletimizi yüceltmeye de-
vam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim… değerli yol arkadaş-
larım…

Demokrasi tarihimiz boyunca, bu ülkede 
iktidarlar, 2 yıl, 3 yıl gibi çok kısa süre-
ler içinde yıprandı, heyecanını kaybetti, 
yozlaşma ve yolsuzluk batağında çırpınır 
hale geldi. Siyaset, millete hizmet etmenin, 
millete hizmetkar olmanın, milletin der-
diyle dertlenmenin, milletin meseleleriyle 
meşgul olmanın değil; acı ama gerçek, 
çıkar sağlamanın, rant sağlamanın, güç 
devşirmenin aracına dönüştü. Siyasetin 
amacını, iktidara gelerek iktidarın imkan 
ve fırsatlarını kullanmak olduğunu zanne-
denler, kişisel ihtiraslara, münferit menfa-
at arayışlarına esir olmaktan kurtulama-
dılar. AK Parti, “herşeyin temeli insandır, 
siyaset de insanın huzur ve mutluluğu, 
refah ve esenliği için yapılmalıdır” diye-
rek siyasetin amacını yeniden belirledi. 
Artık siyasetin amacı belli kişi ve partile-
rin geleceğini garanti altına alma uğraşı 
olmaktan çıktı. Artık tüm partilerin, tüm 
kurumların, tüm sistemin ancak ve ancak 
insanın huzuruna, mutluluğuna, refahına 
odaklanması gerektiğine inanan bir siya-
si anlayış iktidara geldi. Siyasetin amacı 
toplumun umumi menfaati oldu. Adaletin 
tam anlamıyla tesis edilmesi oldu. Her 
bireyin temel hak ve özgürlüklere kavuş-
ması oldu. Değerleri olmayan, idealleri 
olmayan, ahlaki amacı olmayan bir siyaset 
bizim kitabımızda yer bulamaz. 

AK Parti hizmet siyasetinin, birlik siyase-
tinin, insan odaklı siyasetin yegane adresi-
dir. Biz, “insanı yücelt ki, devlet yücelsin” 
diyerek bu yola çıktık. Siyasetle millet ara-
sındaki, iktidarla halk arasındaki, devletle 
vatandaş arasındaki uçurumun her gün bi-
raz daha büyümesine rıza gösteremezdik. 
Bunun için sosyal restorasyon düşüncesiy-
le, devlet-millet kaynaşmasını sağlamanın, 
yıpranan ilişkileri güçlendirmenin, yıkılan 
güveni yeniden tesis etmenin gayreti için-
de olduk. Siyaseti daha etkin bir kurum ha-
line getirerek devlet millet kaynaşmasını 
yeniden tesis etmek, devletin kurumlarına 
güveni tazelemek önemli hedef lerimiz 
arasında yer aldı. Yolsuzluklara, usulsüz-
lüklere göz yummadık. Bundan sonra da 
göz yummayacağız. AK Parti’de yozlaşma 
bekleyenler beyhude beklerler. AK Parti’de 
yıpranma bekleyenler beyhude beklerler. 
AK Parti’de yorgunluk, bıkkınlık, heye-
cansızlık, durgunluk bekleyenler beyhude 
beklerler. Meyve veren ağaç taşlanır… 7 yıl 
boyunca, türlü iftiralara, türlü karalama 
kampanyalarına, asılsız ithamlara maruz 
kaldık. Her birini alnımızın akıyla aşmayı 
başardık.

Bize hile yapanlar, kendi hilelerine al-
dandılar. Bize tuzak kuranlar, kurdukları 
tuzaklara kendileri düştüler. AK Parti ikti-
darın eritici gücünü, yozlaştırıcı etkisini, 
yıpratan özelliğini tersine çevirdi. Kimli-
ğinden, felsefesinden, ideallerinden asla 
kopmadan, hak ve hukuktan asla uzak-
laşmadan, Türkiye’nin ve Türk milletinin 
menfaatlerini korumaktan asla vazgeçme-
den iktidarda nasıl büyünebileceğini, nasıl 
ayakta kalınabileceğini gösterdi. Girdiği 4 
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seçimden de birinci parti olarak çıkarak, 
istikrarı önce siyasetten başlattı. Şimdi bu-
radan, bu coşkulu salondan, teşkilatımın 
tüm mensuplarına, bize gönül vermiş tüm 
kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum: 
Bizim yolumuz uzun… Bizim yolumuz me-
şakkatli… Bizim yolumuz zahmetli… Hani 
Yunus Emre diyor ya… Bu yol uzundur… 
Menzili çoktur… Geçidi yoktur… Derin su-
lar var… Hani Aşık Veysel diyor ya… “Uzun 
ince bir yoldayım… Gidiyorum gündüz 
gece…” İşte bu uzun yolu, bu zorlu, bu me-
şakkatli yolu, sabırla, dirayetle, dayanışma 
içinde, en önemlisi de heyecan içinde, mil-
letimizle el ele, gönül gönüle yürüyeceğiz, 
yürümeye devam edeceğiz.

Bu partiden, bu hareketten farklı beklenti-
leri olanlar varsa, millete ve ülkeye hizme-
tin ötesinde hedefleri olanlar varsa, onlar 
bizimle yollarını ayırsınlar. Heyecanını, 
coşkusunu, hizmet etme aşkını ve sevda-
sını yitirenler varsa, onlar kenara çekilsin-
ler. Kendisini yorulmuş hissedenler varsa, 
biraz mola versinler. Biz, 7 yıl boyunca 
milletimizin huzuruna alnımız ak, başımız 
dik şekilde çıktık, bundan sonra da aynı 
şekilde milletimizle kaynaşmaya, kucak-
laşmaya devam edeceğiz. Biz büyük acılar 
çekerek, büyük çilelerin içinden geldik… 
Fakirin umudu olarak geldik… Yoksulun 
her zaman yanında olduk, yoksullukla mü-
cadelede her zaman ön safta olduk, bun-
dan sonra da aynı minval üzere yolumuza 
devam edeceğiz. Garibin, gurebanın, yolda 
kalmışların, ihtiyaç sahiplerinin, ezilmiş-
lerin, dışlanmışların sesi, nefesi olmaya 
devam edeceğiz. 7 yıl boyunca her vatan-
daşımıza uzanmaya, yoksul hanelere deva 

olmaya, üşümüş elleri ısıtmaya, sönmüş 
ocakları yeniden yakmaya, düşenlerin 
elinden tutmaya gayret ettik, bu hissiyatı-
mızı kaybetmeyeceğiz.

Şunu asla unutmayınız, unutturmayınız: 
Dilovası’ndan Kadıköy’e kadar yayılmış, 
emeğiyle geçinen işçi kardeşimin hakkı 
bizim omuzlarımızdadır… İstanbul’da 
Gazi Mahallesi’nin, Ankara’da Kuşcağız 
Mahallesi’nin, Diyarbakır’da Benusen 
Mahallesi’nin hakkı bizim omuzlarımızda-
dır. Evinde, sobası yanmadığı için, titreyen 
elleriyle kalem tutmaya çalışan kız çocu-
ğunun hakkı bizim omuzlarımızdadır. Bir 
kap sıcak çorbaya muhtaç yaşlı teyzenin, 
yaşlı amcanın hakkı bizim omuzlarımız-
dadır. Tüyü bitmedik yetimin hakkı bizim 
omuzlarımızdadır. Omuzlarımızdaki yük 
ne kadar ağır olursa olsun, dertlere çare 
üretmek için gece gündüz koşturacak, koş-
turacağız.

Sevgili kardeşlerim… değerli AK Parti-
liler…

7 yılda Türkiye AK Parti’nin siyasete 
getirdiği yeni solukla, dinamizmle, yeni 
ufuklarla çok büyük bir değişim, çok köklü 
bir dönüşüm yaşadı. Bizim 7 yıllık iktidar 
süremizi, önceki hükümetle, önceki hükü-
metlerle kıyaslamak yanıltıcı olur. Zira biz, 
Türkiye’yi bir bütün olarak ele aldık, so-
runlara bütüncül çözümler, köklü çözüm-
ler getirdik. Kimi alanlarda son 10 yılın, 
20 yılın; kimi alanlarda son 50 yılın; kimi 
alanlarda tüm bir Cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını elde ettik. Cumhuriyetimizin, 
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ülkemizin, milletimizin birikimlerine ye-
nilerini ekledik, daha fazlasını ekledik. 

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum: Geçen hafta, Birleşmiş Milletler 
64’üncü Genel Kurulu ve G-20 zirve-
sine katılmak üzere Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gittim. 6 günde, resmi toplan-
tıların haricinde tam 32 ülke lideriyle bire 
bir görüşme yaptım. Birçoğu ile ayaküstü 
görüşmelerimiz oldu. Hemen her hafta, 
birkaç ülkenin temsilcilerini Türkiye’de 
ağırlıyoruz. Bizzat ben, Dışişleri Bakanım, 
Başmüzakerecim, Partimizden yetkili 
arkadaşlar her an diplomasi trafiğinin 
içindeyiz. Suriye-İsrail görüşmelerini ko-
nuşuyoruz… İran’ı konuşuyoruz… Irak’ı 
konuşuyoruz… Kafkasya’yı, Ortadoğu’yu, 
Balkanları konuşuyoruz… Nükleer Si-
lahsızlanmayı, İklim Değişikliğini, Su 
sorunlarını, gıda sorunlarını, yoksulluğu, 
küresel ekonomiyi konuşuyoruz. Aynı şe-
kilde, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini 
de konuşuyoruz, Kıbrıs’ı da konuşuyoruz, 
Tır şoförlerimizin karne sorunlarını, Türk 
vatandaşlarının vize meselelerini de ko-
nuşuyoruz. Büyük-Küçük her meseleyi 
konuşuyor, her birine çözüm üretmeye 
çalışıyor, her bir meseleyi aktif bir şekilde 
izliyoruz.

Bizi, uçaktan inmemekle, çok gezmekle 
itham edenler, Türk dış politikasının ar-
tık yoğun gündemine ve yeni misyonuna 
dahi vakıf olamayacak kadar sürecin ge-
risinde kalmış durumdalar. Bak, ben 81 
vilayetin 81’ine de en az üçer kere gittim. 
Bazı illere yaklaşık 30 kez gitmişliğim var. 
Anadolu’yu, Trakya’yı, 7 bölgemizi karış 

karış, il il, ilçe ilçe, hatta köy köy geziyor, 
eserlerimizi inceliyor, şantiyeleri teftiş 
ediyor, toplu açılışlar yapıyor, oralarda 
dert dinliyorum. Bununla yetinmiyor, ülke 
ülke dolaşıyor, Kıbrıs’ı anlatıyorum, Avru-
pa Birliği’ni anlatıyorum, oradaki vatan-
daşlarımızın meselelerini gündeme taşı-
yorum. Benim ABD’deki, Avustralya’daki, 
Almanya’daki vatandaşım, Bulgaristan’da, 
Romanya’da, Yunanistan’daki soydaşım, 
karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanını görmekten dolayı büyük mutlu-
luk duyuyor, yalnız olmadığını hissediyor. 
Nice gittiğim ülkelerde, şehirlerde, “Bura-
ya gelen, halimizi hatırımızı soran ilk Türk 
Başbakan sizsiniz” dediler.

Üzülerek ifade etmek durumundayım… 
Maalesef bu acı durumu burada itiraf 
etmek durumundayım… 81 vilayetimiz 
içinde, 10 yıl, 20 yıl aradan sonra ilk kez 
bir Başbakan şehrimizi ziyaret ediyor di-
yenler oldu… Meseleyi uçak meselesine, 
otobüs meselesine, araba meselesine, har-
cırah meselesine kadar düşürenler, başla-
rını iki ellerinin arasına alıp, Ankara’dan 
neden çıkmadıklarının, çıkamadıklarının 
muhasebesini yapsınlar. 29 Mart seçim-
lerinin propaganda sürecinde, bizim 
teşviklerimiz sayesinde, Sivas’ın ötesinde 
ancak birkaç ile gidip miting yapabildiler. 
Kusura bakmayın! Biz o siyasetçilerden 
değiliz… Bizim ülke olarak, köklü bir ta-
rihimiz var, bizim zengin bir kültürümüz 
var, bizim devlet geleneğimiz var… Bizim, 
aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü pay-
laştığımız, aynı hissiyatı taşıdığımız geniş 
bir ortak coğrafyamız var. Türkiye’nin Dış 
Politikası, “Bekle-Gör” politikası olamaz. 
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Türkiye, küresel gündemin peşine takılıp, 
oradan oraya savrulan bir ülke olamaz. 
Türkiye, gündemi belirlenen bir ülke ola-
maz. Türkiye, haksızlık karşısında susan 
bir ülke asla olamaz. Tam tersine, Türkiye 
bugün gündem belirleyen, bölgesel ve kü-
resel meselelerde ağırlığını koyan, güçlü, 
itibarlı, saygın bir ülke konumuna yüksel-
miştir.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye AK Parti’nin etkin politikaları sa-
yesinde Soğuk Savaş döneminin çatışma 
psikolojisinden çıkmış, güven ve işbirli-
ğine dayalı bir dış politika izlemiştir. Bu 
sayede Türkiye’de bölgesinde ve dünyada 
saygın ve güvenilir bir ülke haline gelmiş-
tir. Bugün Türkiye bambaşka bir yerde 
duruyor. Biz soğuk savaşın refleksleriyle 
değil, tarihi bir misyon ruhuyla hareket 
ettik, ediyoruz. Biz Türkiye’nin tarihi bi-
rikimini, kültürel derinliğini, jeostratejik 
konumunu bilerek ve anlayarak politika 
geliştiriyoruz. Biz tarihin bu kırılma nok-
tasında Türkiye’nin üstlenmesi gereken 
rolü biliyoruz. Komşularla sıfır problem 
politikamız sayesinde yakın bölgemizde 
sorun alanlarını minimize ettik. Bu konu-
daki gayretlerimiz çok kısa sürede mey-
velerini vermeye başladı. Türkiye artık 
bölgesinin barış, huzur ve istikrar adresi 
haline geldi. Şimdi pasif komşuluk ilişki-
sinden aktif dostluk ve işbirliği safhasına 
geçtik. Komşularımızla dostluk ve işbirliği 
alanlarımızı güçlendirerek etrafımızda bir 
huzur, istikrar ve refah kuşağı oluşturuyo-
ruz. Bunun hem ülkemiz, hem bölgemiz 

hem de dünya barışı için hayati önem taşı-
dığını biliyoruz.

Küreselleşme sayesinde dünyamızın so-
runları iç içe geçmiş, eski duvarlar yerini 
21’inci yüzyılın yeni gerçeklerine bırak-
mıştır. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada 
düzen kurucu bir aktör haline gelmesi, 
artık bir tercih meselesi değil, tarihi bir 
zorunluluktur. AK Parti’nin ulusal, bölge-
sel ve küresel vizyonunu işte bu bakış açısı 
belirliyor. İzlediğimiz akılcı politikaların 
bir tane gayesi var: Türkiye’yi dünyada 
hak ettiği yere taşıyabilmek. Yöntemimiz, 
milli değerlerimize, tarihi tecrübemize ve 
toplumsal zenginliğimize dayanarak ulu-
sal, bölgesel ve küresel sorunları evrensel 
bir bakış açısıyla ele almak ve çözüm üret-
mektir. Türkiye’nin etrafına duvarlar öre-
rek Türkiye’yi 21’inci yüzyılın parlayan yıl-
dızı yapmak mümkün değildir. Hamasetle 
vatanı yüceltmenin mümkün olmadığını 
söyledik. Parti, oy, seçim gibi küçük siyasi 
hesaplarla bu ülkeyi küçültmeyin dedik. 
Büyük Türkiye Vizyonu, her tür parti siya-
setinin üstündedir dedik. Bu yüzden “Sen 
Türkiye’sin Büyük Düşün” dedik. Siyasi 
görüşümüz ne olursa olsun, her yönüyle 
büyük ve güçlü Türkiye, hepimiz için daha 
geniş, daha ferah, daha yaşanabilir bir 
Türkiye’dir. Büyük Türkiye’de herkese yer 
vardır. 

Büyük Türkiye’de insanımızın yüreği ge-
niş, ufku geniş, vizyonu büyüktür. Büyük 
Türkiye bölgesinin istikrar ve huzur kay-
nağıdır. Korkutan değil güven veren, dış-
layan değil kucaklayan, empoze eden değil 
empati yapan bir ülkedir. Yani Türkiye’nin 
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yeni küresel vizyonu ve dış politika akti-
vizmi, sadece bazı ülkeler yahut bölgeler 
tarafından değil, bütün dünya milletleri 
ve devletleri tarafından takdir ediliyor. 
Türkiye’ye yakışan da bu vizyonla hareket 
etmesi ve düzen kurucu bir aktör olması-
dır. NATO üyesi olan Türkiye, bölgesinde 
bir güvenlik ve istikrar unsuru olmaya 
devam ediyor. G-20 üyesi olan Türkiye, kü-
resel ekonomik sistemin yeniden inşasın-
da aktif bir rol oynuyor. Avrupa Konseyi, 
AGİT, İslam Konferansı Örgütü gibi ku-
rumlarda da aktif bir rol oynayan Türkiye, 
bölgesel ve küresel sorunların çözümü için 
herkesle işbirliği ve dayanışma halinde ça-
lışıyor, pek çok girişime öncülük yapıyor. 
Türkiye’nin uluslararası kurumlardaki 
etkinliği, Türkiye’nin artan önemini açıkça 
ortaya koyuyor. 

21’inci yüzyılda yeni bir dünya kurulur-
ken Türkiye artık küresel siyasete katkı 
veren, yönünü tayin eden bir ülke haline 
gelmiştir. Çünkü Türkiye’nin dünyaya 
söyleyecek sözü var. Çünkü biz konuşmaya 
daha yeni başladık. Çünkü bizim faslımız 
daha yeni başlıyor. Çünkü bizim anlatacak 
bir hikayemiz, bir rüyamız, bir hayalimiz 
var. Çünkü biz adaleti, eşitliği, hakkaniyeti, 
paylaşmayı, kardeşliği, saygıyı evrensel 
ilkeler olarak görüyoruz. Bu ilkeleri adil 
ve tutarlı bir şekilde hayata geçirmek için 
mücadele ediyoruz. Hiçbir milleti ayırma-
dan herkese eşit davranılmasını istiyoruz. 
Zira uygulanmayan ilkeler, kısa sürede an-
lamlarını yitirirler. Biz bu yüzden evrensel 
adalet ilkesinin Gazze’den Afganistan’a, 
Çin’den Afrika’ya, Balkanlardan Latin 
Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde 

tutarlı bir şekilde uygulanmasının müca-
delesini veriyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

Bakınız Gazze’de, İsrail saldırılarının 
başladığı andan itibaren, Türkiye olarak 
haklı tepkimizi ortaya koyduk. Dünya 
kamuoyunun dikkatlerini bu meseleye 
çektik ve gür bir sesle saldırıların derhal 
durdurulması gerektiğini ifade ettik. 
Türkiye’ye yakışan budur, Türkiye’nin 
dış politikasına yakışan budur, AK Parti 
hükümetine yakışan işte budur! Bütün 
dünya, gözlerinin önünde cereyan eden bu 
katliama karşı kör, sağır, dilsiz kesilirken, 
biz her platformda, cesaretle, kararlılıkla, 
mertçe, dürüstçe karşı çıktık. Bugün de, 
Gazze halkının yaralarının sarılması için, 
Gazze’ye verilen sözlerin tutulması için 
takipçi olmaya devam ediyoruz. Gazze Şe-
ridindeki çatışmaları sona erdiren ateşkes 
ilanlarının ve Güvenlik Konseyi’nin 1860 
sayılı kararının üzerinden 8 ay geçti. Şarm-
el Şeyh’te yapılan toplantının neticesi ne 
oldu? Orada, Gazze’nin yeniden imarı için 
4,5 milyar Dolarlık taahhütte bulunması-
nın üzerinden 6 ay geçti. Ancak Gazze’deki 
insani trajedi halen devam ediyor. Gazze 
halkının yaraları sarılamadı. Gazze için 
verilen sözler tutulmadı. Şu anda Gazze’ye 
inşaat malzemelerinin girişine dahi izin 
verilmiyor. 

Filistin sorunu, sadece bir tarafın talepleri 
esas alınarak çözülemez. İsrail’in güvenliği 
kadar Filistinlilerin güvenliği de önemli-
dir. İsrail’in istikrar talebi kadar Filistin 
halkının özgürlük ve barış talebi de meş-
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rudur. Bölge ve dünya barışının önündeki 
en büyük engellerden biri olan Filistin 
sorununun çözümü, ancak herkese adil ve 
eşit muamele edilmesi halinde mümkün 
olacaktır. Aynı şekilde, nükleer silahlar ko-
nusunda da dünya kamuoyunu her ülkeye 
eşit davranmaya, adil davranmaya davet 
ediyoruz. Elbette İran’ın Nükleer progra-
mını tartışalım, tartışıyoruz, ancak gelin, 
aynı şekilde, İsrail’in elindeki Nükleer 
silahları da konuşalım, bunu da tartışalım. 
Aksi takdirde kamu vicdanı yara alacaktır, 
adalet duygusu yıpranacaktır, başta Bir-
leşmiş Milletler olmak üzere uluslar arası 
örgütlere güven azalacaktır.

Türkiye, işte bu anlayışla, diplomasiden 
kültüre, turizmden sanata her alanda öl-
çek büyütüyor. Türkiye artık onlarca ulus-
lar arası toplantıya, konferansa, zirveye, 
sempozyuma, çalıştaya, sergiye, konsere 
ev sahipliği yapıyor. Türkiye tarihiyle, tabi-
atıyla, sanatıyla, kültürüyle, insanıyla son 
yılların en önemli cazibe merkezlerinden 
biri haline geliyor. Yatırım, eğitim, tekno-
loji, sağlık, turizm alanlarında Türkiye 
bölgesinin en fazla aranan, takip edilen, 
ziyaret edilen, izlenen ülkesi konumuna 
yükseliyor. Pakistan-Afganistan arasın-
da, Suriye-İsrail, Filistin-İsrail arasında 
barışın tesisine, sorunların çözümüne yö-
nelik çaba harcıyoruz. Lübnan’ın, Irak’ın, 
İran’ın, Suriye’nin, Gürcistan’ın komşu-
larıyla ve uluslar arası toplumla olan so-
runlarının çözümüne katkı veriyoruz. 7 
yılda, çevremizdeki tüm komşularımızla 
iyi ilişkiler kurmanın gayreti içinde olduk. 
Tüm komşularımızla ticari ve ekonomik 
işbirliğini katlayarak artırdık. İşte en son, 

Ermenistan’la aramızdaki meseleleri çöz-
mek için de adımlar attık, atıyoruz.

Biz, altını çizerek ifade ediyorum, çözüm-
süzlüğün bir çözüm olarak dayatılması-
nı, çözümsüzlüğün bir dış politika aracı 
olarak kullanılmasını kabul edemeyiz. 
Çözümsüzlüğe terk edilmiş sorunlarla 
21’inci Yüzyıl’ın güçlü bir ülkesi olamayız. 
Çözümsüzlüğü çözüm olarak gören anlayış 
artık miadını doldurmuştur. Eski politika-
ları devam ettirmek, geçmişin söylemleri-
ni tekrar etmek artık gerçekçi de değildir, 
doğru da değildir, sürdürülebilir de değil-
dir. Türkiye’nin menfaati değişimdedir, 
milletimizin menfaati değişimdedir, ül-
kemizin çıkarları değişimdedir. Değişime 
direnenler ne ülkemizin, ne milletimizin, 
ne devletimizin menfaatlerini koruyamaz-
lar… Güçlü bir ülkeye, büyük bir devlete 
yakışan, küçük meseleleri arkasında bırak-
mak ve geleceğe odaklanmaktır. 

Bakınız Kıbrıs’ta çözümden yana olan ta-
raf hep biz olduk, Türk tarafı oldu. Şunu 
herkes bilmelidir: Kıbrıs’ta kalıcı barışın 
temel parametreleri ortadadır. Çözüm, 
Ada’daki iki tarafın eşitliğine ve Kıbrıs’ta 
iki ayrı halkın, iki demokrasinin ve iki 
devletin varlığına dayanacaktır. Uzlaş-
ma bu zemin üzerinden sağlanacaktır. 
Kıbrıs Türklerinin uzun ve zahmetli bir 
mücadele sonucunda elde ettikleri kendi 
kendilerini yönetme hakkından, eşit sta-
tü ve eşit ortaklıktan vazgeçmeleri asla 
mümkün değildir. Biz, çözüm için çaba 
harcamaya devam edeceğiz. Çözümsüz-
lüğü bir çözüm gibi dayatanlara karşı da 
asla boynumuzu eğmeyeceğiz. Kimseye 
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minnet duygumuz yok. Kimseye muhtaç 
olduğumuz bir durum da yok. Bizim tüm 
olumlu çabalarımıza rağmen bu kez de 
çözümsüzlük gibi bir durumla karşı kar-
şıya kalınırsa, kimse Kuzey Kıbrıs Türk 
Tarafından anlayış beklemesin. Kimse 
Türkiye’ye yeni taleplerle gelmesin. Bunun 
sorumluluğunu ne kendilerine, ne men-
subu oldukları toplumlara, ne de tarihe 
verebilirler. Kıbrıs Türkü, Türk milletinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, geçmişte 
olduğu gibi, bugün, yarın ve daima Kıbrıs 
Türkü’nün barış ve esenliğinin en büyük 
teminatı olacaktır. Ancak, şu hususa da 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum… Biz, 
Kıbrıs meselesinde çözüm için gayret sarf 
ederken, birileri çıktı, “Kıbrıs’ı Satıyorlar” 
dedi… Bugün, o söyledikleri sözün ağırlığı 
altında kaldılar. İftiralarının, ithamlarının, 
karalamalarının altında kaldılar. 7 yıllık 
iktidarımızda Kıbrıs’ta satılan ne var? 
KKTC daha ileri mi gitti, daha geri mi gitti? 
7 yıl önce bizi topa tutanlar, bugün gelinen 
noktayı görünce acaba “haksızlık etmişiz” 
diyebiliyorlar mı? Aslında her meselede 
bunu yaptılar… Türkiye’nin hangi kronik 
sorununu gündeme getirsek, “ihanet” gibi, 
“hıyanet” gibi, “satmak, peşkeş çekmek” 
gibi siyasi edebe asla sığmayacak bir üslup 
kullandılar. 

Şimdi size soruyorum: Kıbrıs satıldı mı? 
Kıbrıs dün mü daha iyi şartlardaydı, bugün 
mü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
itibarı, tanınmışlığı dün mü daha yüksekti, 
bugün mü? Ben size bu sorunun cevabını 
vereyim: 1997–2002 yılları arasındaki 5 
yılda ülkemizden KKTC’ye yıllık ortalama 
210 milyon ABD Doları yardım gerçek-

leştirilmişti. 2002 yılında verilen yardım 
miktarı 377 milyon dolar seviyesinde 
idi. 2003-2009 arasında yıllık yardım 
ortalamasını 523 milyon ABD Dolarına 
yükselttik. 2009’da sağladığımız yardım 
miktarı, dikkatinizi çekiyorum, tam 815 
milyon dolar oldu. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ekonomisindeki gelişmenin 
sürekli ve kalıcı olabilmesi amacıyla tu-
rizm ve yüksek öğretim alanlarındaki ya-
tırımlara teşvikler sağlanmıştır. Turizmde, 
son 28 yılda 6 bin yatak kapasitesi artışı 
gerçekleşmişken, Hükümetimiz tarafın-
dan sağlanan destekle 2009 yılı sonuna 
kadar 7 yılda ilave 20 bin yatak kapasitesi 
oluşturulmuştur. Turizmde olduğu gibi, 
yüksek öğretimde de, büyük atılım gerçek-
leştirilmiştir. Üniversitelerde 1999 yılında 
21 bin olan öğrenci sayısı 2007 yılında 42 
bini aşmıştır. Öğrenci sayısının orta vade-
de 60 bine ulaşması hedefleniyor. Ada’da, 
bir tek Türk askeri bile çekilmeksizin 
dengeler değişmiştir. Avrupa Komisyonu 
Parlamenterler Meclisi Başkanı ve İKÖ 
Genel Sekreteri gibi şahsiyetlerin KKTC’yi 
ziyaretleri sağlanmıştır. KKTC eskiden bir 
toplum gibi tanımlanırken, bugün İKÖ’de 
Kıbrıs Türk Devleti adıyla, gözlemci üye 
sıfatıyla toplantılara katılabiliyor. Alman 
Parlamentosu’nda 24 Mayıs 2007’de kısıt-
lamaların kaldırılmasını destekleyen bir 
karar alındı. İngiltere’yle bu yönde ortak 
çaba gösterme konusunda mutabakata 
varıldı. İtalyan siyaset adamları (Maurizio 
Turco ile Perduca Marco) KKTC vatandaş-
lığına geçmek için başvuruda bulunmuş-
lar ve başvuruları kabul edildi. Bugün 
KKTC vatandaşları ABD, İngiltere ve Fran-
sa başta olmak üzere, Orta Doğu, Orta Asya 
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ve Uzak Doğu’da birçok ülkeye(toplam 15 
ülke) kendi pasaportları ile seyahat edebi-
liyorlar. KKTC’nin yurt dışı temsilcilikleri-
nin sayısı 14’e çıkmıştır. KKTC’deki yaban-
cı temsilciliklerin sayısı 7’ye ulaşmıştır. 
Türkiye’den KKTC’ye deniz altından su 
hattı projesi tamam… Şimdi inşasıyla ilgili 
ihale hazırlıkları yapılıyor. Türkiye’den 
KKTC’ye su vereceğiz. Ben tüm bu geliş-
meleri, Kıbrıs üzerinden istismar siyaseti 
yürütenlere ithaf ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bugün, Büyük Kongremizi, ülkemiz için 
son derece anlamlı bir yıldönümünde ger-
çekleştiriyoruz. 2002 yıl sonunda iktidarı 
devraldık, 2004 sonuna kadar, Türkiye’yi, 
Kopenhag Kriterleri’ne karşılayan bir 
ülke konumuna yükselttik. Bundan tam 
4 yıl önce, 2005 yılı 3 Ekim’inde Türkiye 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine 
başladı. 1 yıl gibi kısa bir sürede 35 fasılda 
tarama sürecini tamamladık. Şu ana kadar 
1 fasılda müzakereleri açtık ve kapattık, 10 
fasılda ise müzakereler açıldı. Türkiye’nin 
yarım asırlık Avrupa Birliği hayalinde 
en somut ve en çarpıcı gelişmeler bu dö-
nemde, AK Parti döneminde yaşandı. Biz, 
Türkiye tarafı olarak, ülkemizin istikrar 
ve huzurunun kalıcı hale gelmesi, yaşam 
standartlarının, demokrasi standartları-
nın yükselmesi için, Avrupa Birliği Katılım 
Sürecine ilişkin yükümlülüklerimizi har-
fiyen yerine getiriyoruz. Her dönem baş-
kanlığında 2 faslın açılması, Türkiye’nin 
önüne yeni şartların konulması, deyim 
yerindeyse, maç sırasında kuralların de-
ğiştirilmesi, Avrupa Birliği’ne karşı soru 

işaretlerinin de artmasına neden olmuş-
tur. Ayrıca, Avrupa içindeki kimi ülke 
liderlerinin, tamamen populist kaygılarla 
Türkiye’yi tartışma konusu yapmaları da 
ülkemize yönelik ciddi bir adaletsizlik ola-
rak tezahür etmiştir.

Büyük Kongremiz vesilesiyle şu hususu bir 
kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum: 
Hükümet olarak, Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Nite-
kim, Bakan düzeyinde bir Başmüzakereci 
atamış olmam da bu niyetimizin somut 
göstergesidir. Biz, bize düşeni fazlasıyla 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Eğer 
Avrupa bizim bu gayretimizi, bu iştiyakı-
mızı görmemekte direnirse, önümüze yeni 
kurallar, yeni engeller çıkarmaya devam 
ederse, bu kendi bilecekleri iştir. Ancak 
biz, kendimiz için, ülkemiz için, milletimiz 
için reformlarımızı yapmaya devam ede-
cek, standartlarımızı yükselteceğiz.

Değerli gönüldaşlarım…

Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’yi yücelt-
meye, Türkiye’nin itibarını yükseltmeye 
var gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
üye olarak barışa hizmet ediyor. Türkiye, 
G-20 gibi oluşumlarda küresel ekonomiye 
yön vermeye katkıda bulunuyor. Türki-
ye, Medeniyetler İttifakı gibi Yüzyılın en 
önemli projelerinden birine eş başkanlık 
yapıyor. Bugün Pekin’den Nev York’a 
kadar her yerde Türkiye konuşuluyor. 
Bugün, Kabil’den Madrid’e, Sana’dan 
Kahire’ye, Beyrut’tan Melburne’e kadar 
her coğrafyada Türkiye’nin onurlu duruşu 
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konuşuluyor. Bugün, dünya mazlumları 
arasında Türkiye’nin liderliği, Türkiye’nin 
ağırlığı konuşuluyor. Aynı şekilde, be-
nim yurtdışındaki vatandaşlarım, güçlü 
bir Türkiye’nin, lider bir Türkiye’nin, 
haksızlık karşısında dimdik duran bir 
Türkiye’nin vatandaşı olmanın onurunu 
yaşıyorlar. Artık her bir vatandaşım, Tür-
kiye Cumhuriyeti pasaportunu, Türk Lira-
sını taşımaktan; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir vatandaşı olmaktan gurur duyuyor. 
Bunu AK Parti başardı, bunu işte bu kadro, 
işte bu teşkilat başardı. Bunu sizin heyeca-
nınız, sizin coşkunuz, sizin samimiyetiniz 
başardı. Bunu, milletimin hayır duaları ba-
şardı. Çok daha fazlasını hep birlikte yapa-
cağız. Türkiye’yi çok daha güçlü, çok daha 
saygın bir ülke haline birlikte getireceğiz. 
Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim, yeter 
ki özgüvenimizi kaybetmeyelim.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti, 3’üncü Büyük Kongresi için çok 
anlamlı bir slogan belirledi. Partimizi 
kurduğumuz andan itibaren gür bir sesle 
ifade ettiğimiz gibi, bugün de bütün yü-
reğimizle tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya 
sesleniyoruz ve diyoruz ki: “Biz, Birlikte 
Türkiye’yiz”. Bu toprakları hep birlikte va-
tan kıldık. Bu topraklarda hep birlikte tek 
bir millet olduk. Çanakkale’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da omuz omuza bu toprak-
ları savunduk, yan yana şehit düştük. Biz 
şehitlerimizle Türkiye’yiz… Biz gazileri-
mizle Türkiye’yiz… Biz, türkülerimizle, 
şarkılarımızla, halayımız, horonumuz, 
zeybeğimizle Türkiye’yiz. Ortak kaderi-
mizle Türkiye’yiz, ortak ideallerimizle, 

ortak geçmişimiz ve ortak geleceğimizle 
Türkiye’yiz. 72 milyon vatandaşımın her 
biri, bu ülkenin asli unsurudur, vazgeçil-
mez temel taşıdır, her biri bu ülkenin bi-
rinci sınıf vatandaşıdır.

Şunu tüm samimiyetimle, bütün hasbi-
liğimle ifade ediyorum: Bu ülkenin tari-
hinden, Ahmet Yesevi’yi, Hacı Bektaş’ı, Pir 
Sultan’ı, Hacı Bayram Veli’yi çıkartmaya 
kalkarsanız, onları görmezden gelirseniz, 
onları yok sayarsanız, bu ülke öksüz kalır, 
yetim kalır, köksüz ve dayanaksız kalır. 
Yunus Emre’siz bir Türkiye dilsiz kalır. 
Mevlana’sız bir Türkiye ruhsuz kalır. Saba-
hat Akkiraz’a kulak vermeyen, dinlemeyen 
Türkiye Türküsüz kalır. Tatyos Efendi’yi 
yok sayan Türkiye’nin besteleri yarım 
kalır. Cem Karaca bu ülkenin hasretini 
çektiği kadar, bu ülke de Cem Karaca’nın 
hasretini çekti. “Hoşçakalın İki Gözüm” 
diyen Ahmet Kaya’ya vefa göstermeyen 
Türkiye’nin şarkıları eksik kalır. Nasıl 
Mehmet Akif ’siz bir Türkiye tahayyül 
edilemezse, Nazım Hikmet’siz bir Türki-
ye eksik sayılır. Seversiniz, sevmezsiniz, 
beğenirsiniz, beğenmezsiniz, görüşlerini 
kabul edersiniz, etmezsiniz… Ama, Ah-
medi Hani’siz, Bitlisli Said Nursi’siz bir 
Türkiye’nin maneviyatı noksan kalır. Biz, 
bu ülkenin tüm renkleriyle, bütün çiçek-
leriyle, bütün kokularıyla, dağları, taşları, 
ırmaklarıyla Türkiye’yiz.

İşte AK Parti’yi bir Türkiye partisi ya-
pan bu kucaklayıcı tavrıdır. AK Parti’yi, 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde birinci 
parti yapan engin gönüllü bakış açısıdır. 
Mevlana’ya kulak verdik, “gel, ne olursan 
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ol, yine gel” dedik. Hacı Bektaş’ı Veli’ye 
kulak verdik, “Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım” dedik. Pir Sultan Abdal’a kulak 
verdik, “gelin canlar bir olalım” dedik. 
Yunus’a kulak verdik, “gelin tanış olalım” 
dedik. Kimseyi Sünni olduğu için değil, 
kimseyi Alevi olduğu için değil, Türk, 
Kürt, Çerkez, Laz, Tatar, Abaza, Arap, Ro-
man, Musevi, Rum, Ermeni olduğu için 
değil; herkesi insan olduğu için sevdik. Biz 
bu terbiyeyi, biz bu adabı “Yaradılanı se-
veriz, Yaradan’dan ötürü” diyen Yunus’tan 
aldık. Biz bu terbiyeyi, Çanakkale’de 
düşmanına dahi kahve ikram edebilmeyi 
başarmış Mehmetçik’ten, şehitlerimizden, 
gazilerimizden aldık. Onun için kimsenin 
bu ülkede bir başkasını dışlamaya hakkı 
olamaz. Bu ülkenin hamurunda dışlamak 
yoktur. Bu ülkenin hamurunda ötekileştir-
mek yoktur.

Bu topraklar Anadolu’dur… Bu toprak-
lar anaçtır, bu topraklar ana kucağı gibi 
herkese sevgiyle, şef katle, merhametle 
kollarını açar… Bu topraklarda kimsenin 
bir başkasını ötekileştirmeye, dininden, 
mezhebinden, milliyetinden, etnik kimli-
ğinden ötürü bir başkasını dışlamaya, hor 
görmeye hakkı olamaz. Bu topraklarda hoş 
görülmeyen yegane şey, hoşgörüsüzlüktür. 
Tahammül edilmeyen yegane şey, taham-
mülsüzlüktür. Biz, binlerce yıldan bu yana 
bu toprakların üzerinde yankılanan sese 
kulak veriyor, binlerce yıldan bu yana bu 
toprakları şekillendiren kardeşlik ruhunu 
benimsiyoruz… Bizim kitabımızda sınıf 
çatışmalarına yer yoktur. Bizim kitabı-
mızda mezhep çatışmalarına yer yoktur… 
Bizim kitabımızda kavmiyetçi çatışmalara 

yer yoktur. Bizim kitabımızda memleke-
tin bir bölgesini fazla, bir bölgesini eksik 
sevmek yazmaz, 780 bin kilometrekare-
nin tamamı bizim için aynı statüdedir. 
72 milyon vatandaşımız bizim için aynı 
statüdedir, hepsi eşittir, hepsi birinci sınıf 
vatandaştır. Unutmayalım ki, mutlak hür-
riyetin, mutlak özgürlüğün tesisi, ancak 
herkesin kendini emniyette hissetmesiyle 
mümkündür. Güvenliğin olmadığı yerde 
özgürlükten, hürriyetin olmadığı yerde 
emniyetten söz edemeyiz.

Biz siyasetimizi bu iki denge üzerinde inşa 
ediyoruz. Onun için bugüne kadar, etnik 
ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz, yapma-
yacağız. Dinsel ayrımcılık yapmadık, yap-
mıyoruz, yapmayacağız. Bölgesel ayrımcı-
lık yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız. 
Bütünleştirici, birleştirici, kaynaştırıcı bir 
siyaset istiyoruz. Bütünleşmiş, birleşmiş, 
kaynaşmış bir Türkiye istiyoruz. Bunu 
başarmak bizim elimizde. Bunu başarmak 
iktidarıyla, muhalefetimizle, anayasal ku-
rumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, 
sanatçılarımız, bilim adamlarımız, akade-
misyenlerimizle bizim elimizde…

Değerli kardeşlerim, bakınız…

AK Parti, bu ülkenin partisi olduğunu, 
bu ülkeyi topyekun kucakladığını, girdiği 
her 4 seçimde de bir kez daha gösterdi. 22 
Temmuz seçimlerinde, Türkiye’nin 81 vi-
layetinin 80’inden milletvekili çıkaran ye-
gane parti AK Parti’dir. 22 Temmuz seçim-
lerinde, AK Partinin oy oranı, Güneydoğu 
bölgesinde yüzde 51.7, Doğu Anadolu böl-
gesinde ise yüzde 54 oldu. Yani AK Parti 
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her iki bölgede de oyların yarıdan fazlasını 
aldı. AK Parti Doğu Anadolu’da toplam 57 
milletvekilliğinin 43’ünü, Güneydoğu’da 
ise 54 milletvekilliğinin 37’sini kazandı. 
Doğu Anadolu’da bağımsızlar 9, CHP 3, 
MHP ise sadece 2 milletvekili çıkardı. 
Güneydoğu’da ise bağımsızlar 13, CHP 3, 
MHP 1 milletvekili çıkarabildi. Aynı tablo, 
29 Mart 2009 seçimlerinde de tekrar etti. 
Doğu ve Güneydoğu bölgemizde bulunan 
23 ilimizde, AK Parti ortalama yüzde 40 
oy oranına ulaşarak yine birinci parti oldu. 
Buna karşılık, AK Parti’nin bölgedeki en 
yakın takipçisi DTP ise yüzde 25 oy oranı-
na ulaşabildi. CHP bölgeden yüzde 8, MHP 
ise yüzde 7 oy alabildi.

Şimdi, bu tablo son derece önemli… Bu 
tablo şunu gösteriyor… Bu ülkenin Batısı 
da, Doğusu da, Kuzeyi ve Güneyi de AK 
Parti’ye umut bağlıyor, AK Parti’nin ken-
disini hayal kırıklığına uğratmadığına, 
uğratmayacağına inanıyor ve emaneti 
gönül huzuruyla AK Parti kadrolarına yük-
lüyor. AK Parti’nin kadroları, Edirne’nin, 
Tekirdağ’ın, İstanbul’un, Kocaeli’nin, 
Yo z g a t ’ ı n ,  Ça n k ı r ı ’ n ı n ,  Ço r u m’ u n , 
Kırşehir’in sorunlarını çok iyi bildiği, çok 
iyi takip ettiği gibi, Diyarbakır’ın, Muş’un, 
Bitlis ’in ,  Tunceli ’nin , Şanlıurfa’nın, 
Mardin’in, Batman’ın, sorunlarını da çok 
iyi biliyor ve çok yakından takip ediyor. AK 
Parti’nin kadroları, Aydın’ın, Muğla’nın, 
İzmir’in, Antalya’nın, Afyon’un, Rize’nin, 
Trabzon’un, Hatay’ın sakinleriyle ileti-
şim kurabildiği kadar, Iğdır’ın, Ağrı’nın, 
Şırnak’ın, Hakkari’nin, Van’ın sakinleriyle, 
oralardaki vatandaşlarımızla da iletişim 
kurabiliyor, gönül köprüsünü oralarla da 

inşa edebiliyor. Ülkenin bir meselesi varsa, 
AK Parti’nin ona sırtını dönme seçeneği 
asla ve asla yok. Ülkemde kanayan bir yara 
varsa, AK Parti’nin ona ilgisiz kalma, alaka-
sız kalma lüksü asla ve asla yok. Ülkemde 
yükselen bir talep varsa, AK Parti’nin ona 
karşı kör, sağır, dilsiz olma ihtimali yok.

Türk kardeşimin meselesi benim meselem-
dir. Kürt kardeşimin meselesi benim mese-
lemdir. Alevi kardeşimin meselesi benim 
meselemdir. Azınlıkların meselesi, benim 
meselemdir. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla 
bağlı her bir kardeşimin meselesi benim 
meselemdir. İşte onun için Milli Birlik 
diyoruz. İşte onun için Demokratik açılım 
diyoruz. Bu, altını çizerek ifade ediyorum, 
Sivas’ın Doğusuna geçemeyen partilerin 
anlayabileceği, kavrayabileceği bir mesele 
değildir. Sivas’ın Batısına geçemeyenler bu 
meseleye bizim kadar samimi yaklaşamaz. 
Ülkenin belli illerinde, belli bölgelerinde 
varlık gösterebilenler, Türkiye’nin tama-
mına hitap edemeyenler, Türkiye’yi bir 
bütün olarak ele alamayanlar bu sorunlara 
çözüm üretemezler. Onlar, “Küçük olsun, 
ama benim olsun” derdindeler. Biz bunu 
yapamayız, yapmadık ve yapmayacağız. 
Tüm Türkiye’yi kucaklayamayanlar, Tür-
kiye partisi olmaktan çıkıp bölge partisine 
dönüşenler, milletimizin hissiyatını bir 
bütün olarak algılayamazlar. Türkiye’yi zi-
hinlerinde, siyasetlerinde, teşkilatlarında 
bölenler, bizi Türkiye’yi bölmekle itham 
edemezler.

Bugün Türkiye’de birlik siyasetinin, 
bütünlük siyasetinin yegane adresi AK 
Parti’dir. 30 yıldır bu ülkenin ne Batısında, 
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ne de doğusunda annelerin feryadı duyul-
madı. Evladını yitirmiş annenin ne hisset-
tiği anlaşılmadı. Doğurduğu, emzirdiği, 
üzerine kol kanat gerip büyüttüğü yavru-
su, al yıldızlı bayrağımıza sarılmış tabut 
içinde gelen Annelerin acısı paylaşılmadı. 
Anadolu türküsü ne diyor… Eledim ele-
dim, höllük eledim… Aynalı beşikte canan, 
bebek beledim… Büyüttüm besledim, as-
ker eyledim… Gitti de gelmedi canan, buna 
ne çare… Bir güzel simadır aklımı alan… 
Aşkın sevdasını canan, sineme çalan… Bizi 
kınamasın, ehli dil olan… Gitti de gelmedi 
canan, buna ne çare… 

Değerli kardeşlerim…

11 Ağustos’ta partimizin grup toplantı-
sında da ifade ettim: Doğudaki Anne ile, 
Batıdaki Anne, gencecik yavrularının ba-
şında aynı Fatiha’yı, aynı Yasin’i okuyorsa, 
aynı ağıdı yakıyorsa, cemaat aynı kıbleye 
yöneliyorsa, buna rağmen bu acılar yaşanı-
yorsa, burada çok ama çok ciddi bir yanlış 
vardır. Herkes, çözümü devletten bekliyor-
sa, herkes çözümü siyasetten bekliyorsa, 
buna gözünü yummak, buna duyarsız kal-
mak akıl karı mıdır? Böyle bir yaklaşım, 
demokrasiden başka, siyasetten başka, hu-
kuktan başka kapıların açılmasına seyirci 
kalmak demek değil midir? AK Parti, her 
meselenin siyaset içinde, hukuk içinde, 
demokrasi içinde konuşulabileceğini, tar-
tışılabileceğini, çözülebileceğini düşünü-
yor. Biz, Türkiye’nin her sorunu hal yoluna 
koyabilecek bir donanıma, bir birikime 
ve bir özgüvene sahip olduğuna inanıyo-
ruz. Biz, son derece halis duygularla, son 
derece samimi hislerle, son derece hasbi 

niyetlerle yola çıktık. Annelerin göz yaşını 
dindirmekten, babaların yürek sızısını 
gidermekten başka hiçbir gayemiz yok. Bu 
ülkeyi, 780 bin kilometrekaresi, 72 milyon 
vatandaşıyla birlikte huzura, refaha, is-
tikrara, güven ortamına kavuşturmaktan 
başka bir niyetimiz yok. Ülkeyi, sadece 
Doğusuyla, Sadece Batısıyla değil, Kuze-
yiyle, Güneyiyle, her karışıyla yükseltmek 
ve yüceltmekten başka bir hedefimiz yok. 
Alevisiyle, sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, 
Lazıyla, Çerkeziyle, Abazası, Tatarı, Gür-
cüsü, Romanı, Ermenisi, Rumu, Arabıyla 
bu ülkenin tüm renkleri, bir arada, birlik 
içinde, bütünlük içinde, beraberlik içinde 
yaşasın, tarih boyunca olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de Türkiye’nin refahı ve mut-
luluğu için çaba harcasın istiyoruz.

Bakın, biz, Milli Birlik Sürecini başlattık. 
Yurtiçinden, yurtdışından son derece 
olumlu tepkiler aldık. Ülkemin sanatçıları, 
aydınları, yazarları, sivil toplum örgütle-
ri, tek tek vatandaşları, bir çok siyasetçi 
bu sürece canı gönülden destek verdi, 
veriyor. Biz diyoruz ki… Bu süreci hep 
birlikte şekillendireceğiz. Bu süreci hep 
birlikte inşa edecek, Türkiye’nin dostluk 
ve kardeşliğini hep birlikte imar edeceğiz. 
Kimin söyleyecek ne sözü varsa, kimin 
verecek ne katkısı varsa, kimin eteğinde 
hangi taş varsa, buyursun ortaya döksün. 
Bu süreçte azami derecede mutabakat şart. 
Bu süreçte gönüllerin, yüreklerin tatmin 
olması, umumi bir memnuniyet oluşması 
şart. İçişleri Bakanımızı bu konuda koor-
dinatör olarak atadım. Yaklaşık iki aydır 
görüşmelerini yapıyor, notlarını alıyor, 
bu konuda birikimi olan herkesi dinliyor. 
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Türkiye’yi güçlendirecek, Türkiye’yi bü-
yütecek, milletimizi yüceltecek bir sonuca 
hep birlikte ulaşacağız. Şimdi buradan, 
tüm teşkilatıma, teşkilatımla birlikte tüm 
Türkiye’ye seslenmek istiyorum: Bizim, 
terörle mücadeleden vazgeçmemiz, terörle 
mücadelede zafiyet göstermemiz, asla ve 
asla söz konusu değildir, olamaz. Bu çaba-
ların önemli bir sebebi terörün artık son 
bulmasıdır. Bu çabaların önemli bir sebebi 
“akan kanı artık durdurun” yakarışlarıdır. 
Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, kutsal 
değerlerimizi zafiyete uğratacak hiçbir gi-
rişime asla ve asla prim vermeyiz.

Bakın, bazı konuları artık açık açık konuş-
makta fayda var. Ne yazık ki Türkiye’de, 
terör belası üzerinden çıkar sağlayan, rant 
sağlayan; terörü kendisi için bir kazanç pi-
yasasına dönüştürenler var. Son 30 yıldır, 
annelerin göz yaşından, babaların yürek 
sızısından, gençlerin, şehitlerin kanından 
kendisine nema devşirenler var. Hem içer-
de, hem dışarıda bundan nemalananlar 
var. Biz Milli Birlik Süreci dediğimizde, 
demokratik açılım dediğimizde onlar 
rahatsız oluyorlar. Ayaklarının altından 
istismar zeminleri kaydığı için, öfkeyle, 
hiddetle sağa sola saldırıyorlar, tehdit-
ler savuruyorlar. Hiçbir çözüm önerileri 
yok. Hiçbir açılımları yok. Bu meseleler 
üzerine harcadıkları tek saniyelik mesai-
leri yok. Slogan atarak, iftira atarak, ağır 
ithamlarla, süreci tahrik ederek, açılımları 
baltalamak için ellerinden geleni yapıyor-
lar. Cenaze törenlerinden futbol tribünleri-
ne provokasyonlarını sıçratmanın gayreti 
içindeler. Futbolu dahi tahriklerine alet 
edecek kadar bu ülkenin kardeşliğinden 

haz etmiyorlar. Yaşanan olumsuzluğu kı-
nama olgunluğunu bile gösteremiyorlar. 
Yapılan ayrımcılığı, yapılan haksızlığı 
adeta onaylayan bir suskunluk ve pişkinlik 
içindeler. Orada atılacak her gol, kendi ka-
lemize atılacaktır. Orada atılacak her gol, 
bizi küme düşürecektir. Orada atılacak her 
gol, düşmanlığın, çatışmanın, ayrışmanın 
hanesine yazılacaktır. Gelin, kardeşlik adı-
na, dostluk adına, birlik ve beraberliğimiz 
adına gol atalım.

Zorlu bir süreçteyiz, zor bir dönemeçteyiz, 
sabır isteyen, soğukkanlılık isteyen, suhu-
let isteyen bir değişim sürecindeyiz. Terör 
piyasasından nemalananlar, kirli oyun-
larını sergilemeye devam edecekler. Biz 
o oyunları hep birlikte bozacağız, millet 
olarak, el ele, gönül gönüle bozacağız. Aziz 
milletimizden rica ediyorum: Kışkırtma-
lara, tahriklere, galeyana prim vermeyin, 
fitne ve fesadı aranızda barındırmayın. 
Bizim yolumuz barış yoludur, yolumuz 
kardeşlik yoludur. Allah’ın izniyle, milleti-
mizin hayır dualarıyla biz bu kardeşlik sü-
recini nihayete erdireceğiz. Göreceksiniz 
Türkiye kazanacak, Türkiye’nin 81 vilayeti 
birden kazanacak, 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının her bir karışı, 72 milyon 
vatandaşımızın her biri kazanacak. Türki-
ye o zaman çok daha güçlü olacak, Türkiye 
bugünkünden daha büyük bir ülke olacak. 
Huzur içinde üreteceğiz, refah içinde bü-
yüyeceğiz, güven ve istikrar içinde ülkemi-
zi, cumhuriyetimizi, milletimizi yüceltece-
ğiz. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum, 
ülkem adına hiçbir zaman yitirmediğim 
umudu, bu hususta çok daha güçlü, çok 
daha diri şekilde muhafaza ediyorum.
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Değerli kardeşlerim…

Bizim samimiyetimizi sorgulayanların, 
bizim vatan ve millet sevgimizi istismar 
konusu haline getirenlerin Cemaziyel Ev-
velini biz de sizler de, aziz milletim de çok 
çok iyi biliyor. Ben, onların bu vatan için 
ne yapmadıklarını, neleri yapamadıklarını 
anlatacak değilim. Bizim yaptıklarımız, 
bizim bu ülkeye kazandırdıklarımız, bizim 
bu ülke için ürettiklerimiz, her şeyi açık 
bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyuyor. 
Türkiye dünyanın 26’ıncı ekonomisiydi, 
7 yılda Türkiye’yi dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi konumuna yükselttik. 
Biraz önce de ifade ettim, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde Türkiye var, 
G-20 Zirvesinde Türkiye var, Medeniyetler 
İttifakı’nda Türkiye var, bölgesel ve küresel 
meselelerde ağırlığı olan, söyleyecek sözü 
olan bir Türkiye var. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, mazlumların, haksızlığa 
uğramışların yanı başında, diplomasiyle, 
Kızılay’la, barış gücü askerleriyle Türkiye 
var. İşte TRT Türk, işte TRT Avaz… Türki-
ye, Türkçesiyle dünyaya sesleniyor. Dün-
yanın her yerinde, işadamlarımızla varız, 
başarılı müteahhitlerimizle varız. Türk-
lerin, bilinen en eski yazılı anıtları Moğo-
listan’daki Orhun Kitabeleri… Onlara biz 
sahip çıktık, AK Parti iktidarı sahip çıktı. 
Moğolistan Hükümetiyle işbirliği içinde o 
tarihi anıtları dünya mirasına biz kazan-
dırdık. Müzeyi kurduk, 42 kilometrelik 
Karakurum-Orhun Kitabeleri yolunu yap-
tık. Makedonya’da Mustafa Paşa Camii’nin 
restorasyonunu bitirme aşamasına getir-
dik. Priştina’da Fatih Camii’ni biz restore 
ettik. Kosova’da, Murat Hüdavendigar 

türbesi’ni restore ettik, yeniden gün yü-
züne çıkarttık. Kırım’da Zincirli Medrese 
ve Sultan Giray Han Türbesine biz sahip 
çıktık, restorasyonlarını yaptık, bitirdik. 
Konya’da Selimiye Külliye’sini, Beyşe-
hir Eşrefoğlu Külliyesi’ni, Akşehir Ulu 
Camii’ni Sahip Ata Medrese ve camii’ni 
tamir ettiğimiz gibi; Bosna’da Drina Köp-
rüsü, Trablusşam’da Mevlevihane, Şam’da 
Süleymaniye Külliyesi’ni biz yeniden inşa 
ediyoruz. Kudüs’te Mescid-i Aksa içindeki 
Kubbetüs Sahra’nın çinilerini biz yenili-
yoruz. Yine Kudüs’te, Yusufiye Osmanlı 
mezarlığının çevre düzenlemesini de biz 
yaptık. Kırım’da, Kırım Tatarlarına 1.000 
konut inşa ediyoruz, Afganistan’da 50 den 
fazla okul, 11 hastane, 168 su kuyusu, köp-
rü, yol, meslek lisesini de biz yapıyoruz. 

İstanbul’a Fetih Müzesi’ni yaparken, 
Çanakkale’yi unutmadık, kendi kaderine 
terk edilmiş şehitliklerimizi, şehitlerimize 
yaraşan, Çanakkale ruhuna yaraşan şekil-
de yeniden düzenledik. Çanakkale’nin, o 
şehitliklerin, o buram buram tarih kokan, 
her karışı Mehmetçiğin kanıyla sulanmış 
toprakların eski halini bilirsiniz… 1973’te 
Gelibolu’yu Milli Park ilan ettiler, onun 
dışında da hiçbir şey yapmadılar. Geldik, 
2003 yılından itibaren burası için 50 mil-
yon TL harcadık. Bir de şimdi gidin görün. 
Mutlaka gidin. Çocuklarınızı yanınıza 
alın, eşinizi yanınıza alın, Çanakkale’ye, 
Gelibolu’ya, şehitliklere mutlaka gidin ve 
orada bir Fatiha okuyun. 1998-2002 yılları 
arasında Türkiye genelinde sadece ve sa-
dece 46 eserin restorasyonu yapılabilmişti. 
Biz ise, 2002-2008 yılları arasında toplam 
3 bin 363 adet tarihi eserimizin resto-



147

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

rasyonunu gerçekleştirdik. Samsun’da, 
Polatlı’da, Amasya’da Kurtuluş Savaşımı-
zın hatırasını yücelten biz olduk. 

Değerli kardeşlerim… değerli yol arkadaş-
larım…

7 yılda bu ülke için, bu millet için üret-
tiğimiz hizmetleri artık bir çırpıda sayıp 
dökmek mümkün değil. Burada kısaca 
bazı başlıkları hatırlatmakta fayda görü-
yorum. Yıllarca uygulanan popülist ve 
gerçekçi olmayan uygulamalar, bir türlü 
oluşturulamayan mali disiplin, yüksek 
enflasyon, ekonomimizin hep kırılgan bir 
zeminde durmasına neden oldu. Dünya-
daki ekonomik gelişmeler ne olursa olsun, 
dünya ekonomisi hangi istikamete giderse 
gitsin, her iki üç yılda bir ekonomik krizler 
yaşadık. Bugün eskiye göre dünyaya daha 
açık, daha esnek ve güçlü bir ekonomik ya-
pıya kavuştuk, krizlerle anılan bir ülkeden 
güven ve istikrar ülkesine dönüştük. 2002 
yılında 230 milyar dolar olan gayri safi 
yurtiçi hasılamız, 2008 sonunda 742 mil-
yar dolara ulaştı. Yine, 3 bin 311 dolar olan 
kişi başına yurt içi hasıla, 2008 sonunda 
önemli bir eşik olan 10 bin doları aştı ve 10 
bin 436 dolara ulaştı.

Bu büyüme rakamlarına kamu yatırımla-
rını şişirerek, kamu maliyesini zorlayarak 
ulaşmadık. Dikkat ediniz, Türkiye’de, 
2002 yılında toplam yatırımların mik-
tarı sadece 58.6 milyar TL idi. 2008 yıl 
sonunda ulaştığımız seviye ise, toplam 
yatırımlarda tam 193 milyar TL oldu ve 
bunun çok önemli bir kısmını, 156 milyar 
Liralık bölümünü özel sektörümüz yaptı. 

İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 2008 
sonunda 132 milyar dolara çıkardık ve bu 
seviye ile de yeni bir rekorun sahibi olduk. 
Merkez Bankamızın rezervleri 26.8 milyar 
dolardı, bugün geldiğimiz noktada, kriz 
ortamına rağmen, 70.1 milyar dolar. Nakit 
iç borçlanmada ortalama vade 9.4 ay idi; 
bugün 33.2 ay. Borçlanma faizini yüzde 
62.7’den aldık, 8.6 gibi tarihi bir seviyeye 
kadar düşürdük. Yine enflasyonu yüzde 
30 seviyesinden aldık, uzun yıllar sonra ilk 
defa tek haneli rakamlara ulaştık ve şu an 
enflasyon oranımız yüzde 5.3. Paramızın 
sonundaki 6 sıfırdan kurtulduk, çok riskli 
bir operasyonu tüm dünyada takdir gören 
bir başarıyla gerçekleştirdik. 2003 yılına 
kadar Türkiye, yıllık ortalama 1 milyar 
dolar uluslar arası yatırım çekebiliyordu. 
2003 yılında çıkardığımız yasa ve reform-
larla bu tabloyu değiştirdik. 2007 yılında 
Türkiye 22 milyar dolar uluslar arası 
yatırım çekti. 2008’de ise, küresel krize 
rağmen 18 milyar dolar yatırım çekmeyi 
başardık. Turizm gelirlerimizi 8.4 milyar 
dolardan aldık, 2008 sonunda 22 milyar 
dolara çıkardık.

Bütün bunları millet olarak birlikte başar-
dık, karamsarlığın yerine umudu yeşert-
tik, özel sektörümüzle, yatırımcılarımızla, 
milletimizle el ele, gönül gönüle çalıştık, 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi ha-
line getirdik. Biz, 1 trilyon dolar gayri safi 
yurtiçi hasıla, 500 milyar dolar dış ticaret 
mümkün dediğimizde bizi hayal görmekle 
suçladılar. Bu ülke için bu hedefler hayal 
değildir, inşallah bu hedef lere ulaşaca-
ğız, dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
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den biri olacağız. Biliyorsunuz, şu anda 
dünya 1930’lu yıllarda yaşanan Büyük 
Bunalım’dan beri tarihin en büyük ekono-
mik krizini yaşıyor. Başta gelişmiş ülkele-
rin finans krizi olarak görülen ekonomik 
kriz, zamanla tüm dünyayı etkileyen bir 
hal aldı. IMF raporlarına göre bu yıl, avro 
bölgesinde yüzde 4.8, ABD’de yüzde 2.6, 
dünya genelinde ise yüzde 1.4 oranında 
daralma bekleniyor. Yine dünya ticareti bu 
yıl yüzde 12.2 oranında azalırken gelecek 
yıl sadece yüzde 1 oranında bir artış bek-
leniyor. IMF raporlarına göre, küresel kriz 
nedeniyle global ekonominin kaybının 3.4 
trilyon dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. 

Perşembe günü açıklandı… Avro Bölgesin-
de işsizlik oranı yüzde 9.6 ile son 10 yılın 
zirvesine çıktı. İşsizlik oranı, Ağustos ayı 
itibariyle, İtalya’da yüzde 7.4, Almanya’da 
yüzde 7.7, İngiltere’de yüzde 7.8, Fransa’da 
yüzde 9.9, Letonya’da yüzde 18.3 ve 
İspanya’da, dikkat ediniz, yüzde 18.9 oldu. 
Aynı şekilde ABD’de işsizlik oranı yüzde 
9.4, Japonya’da yüzde 5.7’ye çıktı. Bizde, 
Türkiye’de, 2007 sonunda 10.3 düzeyinde 
olan işsizlik, krizin etkisiyle bugün yüzde 
13’e kadar çıktı. Birçok ülke, krizi atlatmak 
için kamu kaynaklarını kullanıyor, bunun 
neticesinde kamu açıkları, borç stokları 
ciddi şekilde artıyor. Küresel ekonomiye 
entegre olan Türkiye’nin bu krizden etki-
lenmesi kaçınılmazdı, ancak şunu söyle-
meliyim ki, bu etkileri en az yaşayan, kriz 
sonrası dönemde en hızlı şekilde toparla-
nacak ülkelerden biri Türkiye’dir. 

Şunu unutmamak gerekiyor, iktidarımız 
sürecinde ekonomide attığımız adımlar, 

gerçekleştirdiğimiz reformlar başlı başına 
tedbir olmuştur. Özellikle bankacılık sek-
törümüz diğer ülkelerin aksine bu sınavı 
başarıyla atlatmış, hiçbir banka batma-
mış, kamuya ek yük oluşturmamıştır. Bu 
durum, bankacılık sektörünün sermaye 
yapısını, denetim ve izleme çerçevesini 
iyileştirmiş olmamızın bir sonucudur. 
Elbette bununla yetinmedik, krizin eko-
nomimize ve vatandaşlarımıza etkisini 
sınırlandırmak için, krizin ilk anından 
itibaren çeşitli tedbirler aldık, çeşitli dü-
zenlemeleri hayata geçirdik. Bu adımları 
atarken, reel sektörümüzle, sendikaları-
mızla, sivil toplum örgütlerimizle işbirliği 
içinde olduk. Piyasaların likidite soru-
nunu aşması, tıkanan kredi kanallarının 
açılması için önemli adımlar attık. KDV ve 
ÖTV indirimleriyle iç talebin canlanması-
na katkıda bulunduk. İstihdama yönelik 
yapılan düzenlemelerle iş kayıplarını sı-
nırlandırdık. Özellikle altyapı yatırımları 
ve yerel yönetimlere aktarılan kaynaklar 
yoluyla yatırımları desteklemeye çalıştık. 
KOBİ’lerimize düşük faizli kredi imkanları 
sunduk. 

Bütün bu adımları atarken hedeflerimizle, 
politikalarımızla çelişmeyen, gerçekçi ve 
yararlı tedbirleri uyguladık, özellikle mali 
disiplin noktasında azami itina gösterme-
ye devam ettik. Yine ülkemizin hem kriz-
den çıkış sürecini hızlandırmak hem de 
kriz sonrası dönemde güçlü bir reel sektör 
oluşturmak için çok önemli bir teşvik pa-
ketini açıkladık ve uygulamaya başladık. 
Hatırlayın… Küresel kriz ortaya çıktığı an-
dan itibaren, Türkiye’deki malum felaket 
tellalları, mutad olduğu üzre karamsarlık 
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yaymak için ellerinden geleni yaptılar. 
Tüm bir seçim sürecinde ekonomik krizi 
istismar eden propaganda üzerine bina et-
tiler. IMF’yle anlaşma konusunda sabırsız 
oldular, aceleci oldular, hükümeti kıya-
sıya eleştirdiler. Ama biz, “Türkiye o eski 
Türkiye değil” dedik… Türkiye ekonomisi 
geçmişteki gibi kırılgan bir ekonomi değil 
dedik. Şu ana kadar, kendi imkanlarımız-
la, kendi kaynaklarımızla bu krize karşı 
durduk, durmaya da devam ediyoruz. Şu 
anda, tüm dünyada ve ülkemizde, son ve-
riler ekonomide bir toparlanmaya işaret 
ediyor. 

Biz yine de tedbiri elden bırakmıyor, ihti-
yatlı bir şekilde gelişmeleri izliyoruz. Orta 
vadeli programımızda büyüme hedefini 
gelecek yıl yüzde 3.5, 2011’de yüzde 4, 
2012’de ise yüzde 5 olarak belirledik. 
Allah’ın izniyle Türkiye, tüm dünyayla bir-
likte, 2010’dan itibaren güçlü bir şekilde, 
yere sağlam basarak, mevcut sorunlarını 
da tek tek aşarak yoluna devam edecek. 
Bakınız, şu anda, biz burada Büyük Kong-
remizi gerçekleştirirken, İstanbul’da da 
çok büyük bir organizasyon gerçekleştirili-
yor. IMF-Dünya Bankası, yıllık toplantısını 
burada, Türkiye’de, İstanbul’da yapıyor. 
30 Eylül’de, Çarşamba günü toplantılar 
başladı, 6-7 Ekim’de resmi toplantılar ya-
pılacak. Bakınız, IMF-Dünya Bankası Yıllık 
Toplantıları, bugüne kadar ABD dışında 
21 ülkede yapılmıştı. En son 1955 yılında 
Türkiye bu toplantılara ev sahipliği yaptı. 
ABD dışındaki 22’inci toplantı burada, 
Türkiye’de yapılıyor ve Türkiye, bizim yo-
ğun girişimlerimiz neticesinde bu toplan-
tıya ikinci kez ev sahipliği yapan tek örnek 

olmak özelliğini de böylece kazanıyor. Şu 
an itibariyle 12 bin civarında yabancı ka-
tılımcı İstanbul’a ulaştı. 6-7 Ekim’deki res-
mi toplantılar esnasında sayının 15 bine 
ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu toplantı 
vesilesiyle, İstanbul’da, yerin altında 7 kat, 
üstünde 5 kat olmak üzere tam 12 kattan 
oluşan İstanbul Kongre Merkezi’ni inşa 
ettik. 120 bin metrekare inşaat alanından 
oluşan bu kongre merkezini, dikkat edin, 
tam 13 ayda tamamladık ve 330 milyon 
TL’lik bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. 
Dünyanın gözünün, ilgisinin, alakasının 
Türkiye’ye çevrildiği böyle büyük bir or-
ganizasyonu gerçekleştirmekten gurur 
duyduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek 
istiyorum.

Değerli kardeşlerim…

Cumhuriyet tarihinde ilk defa merkezi 
bütçeden en çok payı eğitime ayıran ikti-
dar olduk. 2002 yılında 7.5 milyar TL olan 
MEB Bütçesini 2009 yılında 27.5 milyar 
TL’ye çıkardık. 7 yılda Türkiye genelinde 
tam 133 bin yeni derslik açtık. 114 Ana-
dolu Öğretmen Lisesi, 540 Genel Lise, 565 
Anadolu Lisesi, 41 Fen Lisesi, 34 Güzel 
Sanatlar ve Spor Lisesi, 17 Sosyal Bilimler 
Lisesi, 43 Bilim Sanat Merkezi ve 1.367 
muhtelif Meslek Lisesi’ni hizmete açtık, 
Türkiye’ye, gençlerimize kazandırdık. İlk 
ve ortaöğretim öğrencilerimize kitapları-
nı ücretsiz olarak dağıttık. Bu yıl da yine 
öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz 
veriyoruz. Bu yıldan itibaren Açık İlköğ-
retim ve Açık Liseye devam eden 854 bin 
öğrencimize de ders kitaplarını ücretsiz 
veriyoruz. Ağırlıkla köylerdeki öğretmen 
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ve idareciler için olmak üzere, tam 1.870 
adet lojman yaptık. 8 Derslik ve üzeri tüm 
okullarımıza 29 bin 428 Bilişim Teknolo-
jisi sınıfı kurduk. 7 yıllık iktidarımız süre-
since okullarımıza 731 bin 42 bilgisayar 
gönderdik. Öğretmen açığını kapatmak 
üzere 7 yılda 147 bin 572 kadrolu, 70 bin 
932 sözleşmeli olmak üzere toplam 218 
bin 504 öğretmen ataması yaptık. 350 bin 
kızımızın okulla buluşmasını sağladık. 
41’i devlet, 22’si vakıf üniversitesi olmak 
üzere 63 yeni üniversite açtık, üniversitesi 
olmayan ilimiz kalmadı. Üniversite öğren-
cilerimizin 45 TL olan burs miktarını 180 
TL’ye çıkardık. Tüm Üniversiteli müracaat 
eden öğrencilerimiz burs kredi alıyor. Biz 
geldiğimizde, Kredi Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtlarımızın yatak kapasitesi 188 
bin kişi idi. Şu anda 224 bin kişi kapasite-
sine ulaştık. Yıl sonunda inşallah 230 bin 
rakamını aşmış olacağız. 7 yılda Türkiye 
genelinde tam 115 yurt ve blok inşa ettik. 

Eğitimle birlikte üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir başka konu sağlık oldu. 
Bu milletin evlatlarının, hastane kapıla-
rında, eczane kapılarında neler çektiğini 
biz biliyoruz, bu kardeşiniz çok iyi biliyor. 
21’inci yüzyıl Türkiye’sinde hastane ka-
pısından döndürülen, hastanelerde rehin 
alınan, yolu kapandı bahanesiyle hastane-
ye ulaşamayan, parası olmadığı için sağlık 
hizmetlerinden mahrum kalan bir Türkiye 
manzarasını kabul edemeyiz dedik. Kamu 
hastanelerini tek çatı altında topladık, tüm 
vatandaşlarımıza hastanelerin kapısını 
kamu – özel ayrımı yapmadan açtık. İlaç 
temininin önündeki engelleri kaldırarak, 
herkesin ilaçlarını serbest eczanelerden 

almasını sağladık. Sağlık yatırımları için 
toplam 9.8 milyar TL kullandık. 440 hasta-
ne ve yeni hastane bloğu olmak üzere top-
lam 1.362 sağlık tesisini hizmete açtık. 15 
bölgede 17 helikopter ile tüm Türkiye’yi 
kapsayacak şekilde hava ambulans hizme-
ti vermeye başladık.

117 adalet sarayını tamamladık. Mahke-
melerimizi bodrum katlarından, yeni, mo-
dern binalara taşıdık. Türk Medeni Kanu-
nu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun gibi çok sayıda kanunu TBMM’ye 
sevk ederek ve yasalaşmasını sağlayarak 
adalet mekanizmasını hızlı, kaliteli, mo-
dern bir yapıya kavuşturduk.

Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 
ülkemizin tamamında güvenliği en üst 
düzeyde temin etmek için imkanlarımızı 
azami derecede seferber ettik. Güvenlik 
güçlerimiz, çok başarılı operasyonlara 
imza attılar, suçun önlenmesi ve suçlula-
rın yakalanması konusunda çok başarılı 
performans sergilediler. Polislerimizin 
şartlarını iyileştirdik. 2002’de en düşük 
polis memurunun maaşı 662 TL idi. Bu-
gün 1.782 TL. Emniyet teşkilatını kadro 
yönünden de güçlendirmek için 2003 yı-
lından bu yana, yaklaşık 60 bin yeni polis 
alımı yaptık. Bugün, polislerimizin yüzde 
75’i üniversite mezunlarından oluşuyor.

İktidara geldiğimizde 6 bin 101 km olan 
bölünmüş yol ağına 7 yılda 10 bin 513 km 
ekledik. Karadeniz Sahil Yolu, Bolu Dağı 
Tüneli gibi yıllarca tamamlanmayan dev 
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projeleri tamamladık. Sadece ülkemizin 
değil dünyanın da önemli projelerinden 
biri olan 1 asırlık hayalimiz Marmaray 
Projesindeki çalışmalarımıza hızla devam 
ediyoruz. Boğazın dibine tüp tüneller yer-
leştirme işini tamamladık. Ankara-Eski-
şehir arası hızlı tren seferlerine başladık, 
dünyada hızlı tren kullanan 8 ülkeden 
biri olduk. Ankara-İstanbul, Ankara-Kon-
ya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir hızlı tren 
projelerimiz sürüyor. Kars-Tiflis-Bakü pro-
jesiyle de tarihi ipek yolunu yeniden can-
landırıyoruz. Her Türk vatandaşının uçak 
konforundan faydalanması için çok ciddi 
yatırımlar yaptık. Küresel kriz döneminde 
sivil havacılık sektörü tüm dünyada da-
ralırken ülkemiz bu daralmadan etkilen-
medi. 2002 yılında 8.7 milyon iç hat yolcu 
sayımız vardı, 2008 yılında 35.8 milyona 
ulaştık. 2002’de dış hat yolcu sayımız 25 
milyondu, 2008’de 43.6 milyona ulaştık. 
Devlet kapısı zulüm kapısı olmasın diye 
e-devlet projesini başlattık. Bilgi ve ileti-
şim çağında yaşadığımızın bilincindeyiz. 
Gerekli altyapıyı tamamladık, ülkemizi 
3G teknolojisiyle tanıştırdık. İnşallah 4G 
teknolojisini de en kısa zamanda hayata 
geçireceğiz. 

Türkiye’yi, dünyanın önemli enerji ko-
ridorlarından biri haline getirmek için 
yoğun diplomatik çalışmalarımız sürüyor. 
Bakü–Tiflis–Ceyhan, Şahdeniz, Nabucco, 
Türkiye-Yunanistan, Samsun–Ceyhan gibi 
önemli projeleri başarıyla yürütüyoruz. 
Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattını devreye 
aldık, günde 1 milyon varil Azeri petrolü 
ülkemiz üzerinden dünyaya taşınıyor. Do-
ğalgaz kullanan il sayısını 9’dan 65’e çıkar-

dık. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için 
çalışmalarımız sürüyor. Nükleer enerji 
başta olmak üzere alternatif enerji kaynak-
larıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 81 il, 
630 ilçede ve 1.403 şantiyede 383 bin ko-
nut uygulaması başlattık, 285 bin konutu 
tamamladık. İnşallah, 2011 yılına kadar 
500 bin konut hedefimize ulaşacağız. Suyu 
olmayan, yolu olmayan, elektriği olmayan 
köyümüz kalmayacak dedik. KÖYDES ça-
lışmaları için 5,2 milyar TL harcama yap-
tık. Köylerimize 66 bin kilometre asfalt, 
53 bin kilometre stabilize yol yaptık. 3 bin 
267 tane susuz ve 25 bin 536 tane suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına 
son verdik. Tabi ki bu rakamların ne anlam 
ifade ettiğini en iyi orada bu hizmetleri al-
mış vatandaşlarımız biliyor. 

2002 yılında 23.7 milyar TL olan Tarımsal 
GSYİH 2008’de 56.6 Milyar dolara ulaş-
tı. 2002’de 4 Milyar Dolar olan tarımsal 
ihracat 2008’de 11.4 Milyar dolara ulaştı. 
Tarımsal kredi faiz oranlarını yüzde 59’da 
yüzde 17.5’e düşürdük. Bazı alanlarda 
sübvansiyonlu kredi kullanma imkanıyla 
faiz oranlarını yüzde 0-13 aralığına çek-
tik. Tarımsal kredi kullanımı 16 kat arttı. 
Yıllardır beklenen Tarım Kanunu’nun da 
içinde olduğu, Tarımda Yapısal Değişim 
ve Dönüşüm döneminin önünü açan 12 
Temel Kanun çıkarıldı. 2002 yılında 1.8 
Milyar TL olan toplam tarımsal destek 
miktarı, 2008 yılında 5.8 Milyar TL’ye 
ulaştı. 23 destek çeşidini çiftçilerimize ilk 
defa biz vermeye başladık.

81 ilimizin 2023–2040 yılları arasındaki 
su ihtiyacının 2012 yılı sonuna kadar kar-
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şılanması için gerekli planları hazırladık. 
Bugüne kadar 15 şehrimizde yaşayan 25 
milyon vatandaşımıza su getirdik. DSİ, 
2003 yılından beri 135’i baraj olmak üzere 
580 tesisi tamamladı. Geçmişte bu sayı 
bir elin parmakları ile ifade ediliyordu. 
GAP, DAP, KOP gibi dev projeleri başarıyla 
yürütüyor, verimli topraklarımızı suyla 
buluşturuyoruz. Bugüne kadar toplam 292 
adet taşkın koruma tesisini hizmete aldık, 
119 bin hektar arazi ile 15 il, 70 ilçe, 175 
köy ile 255 adet yerleşim yerini taşkından 
korumaya başladık. 

Sevgili kardeşlerim… değerli yol arkadaş-
larım…

Halen yolun başındayız… Türkiye, 7 yıllık 
iktidarımız döneminde büyük başarılara 
şahit oldu, milletçe hepimizi sevindiren 
gelişmeler yaşadı. Ancak, her zaman söy-
lediğimiz gibi: Durmak yok, yola devam 
diyoruz. Durmak yok, hizmete devam 
diyoruz. Heyecanımızı kaybetmeden, coş-
kumuzu kaybetmeden, milletimize hizmet 
aşkını, hizmet sevdasını kaybetmeden yola 
devam edeceğiz. Yaptıklarımızı ve yapa-
caklarımızı aziz milletimize aktarın. İlleri-
nizde, ilçelerinizde, belde ve köylerinizde, 
AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdıklarını, 
AK Parti’nin gayretlerini, AK Parti’nin 
samimi çabalarını, millet sevdamızı, ülke 
aşkımızı her an aziz milletimize aktarın. 
Sabırla anlatın, soğukkanlılıkla, sağduyuy-
la anlatın… Her saniyemizi, her anımızı, 
milletimizin tamamına hizmet için sarf et-
tiğimizi anlatın. Türkiye’yi büyütmek için, 
Türkiye’yi yüceltmek için, Türkiye’nin 
itibarını artırmak için gecemizi gündü-

zümüze kattığımızı anlatın. Milletimize 
anlatın… Görecek çok daha güzel günler 
olduğunu, Türkiye’nin önünün açık oldu-
ğunu, Türkiye’nin yıldızının daha coşkulu, 
daha heyecanlı, daha azimli parladığını 
anlatın. Onlara birlik siyasetimizi anlatın. 
Onlara, kardeşlik üzerinde, milli birlik ve 
bütünlük üzerinde ne kadar büyük bir has-
sasiyetle durduğumuzu anlatın.

Şunu da bir kez daha hatırlatmak isterim… 
Türkiye’nin bu yeni çehresi, milletimizin 
hayır dualarıyla, sizin eseriniz… Siz, işte 
bu teşkilat, Türkiye’ye umut verdiniz, güç 
verdiniz, dinamizm kattınız. Sizleri kutlu-
yorum, sizleri tebrik ediyorum, ellerinize, 
gönüllerinize sağlık. Ve yine diyorum ki: 
Biz birlikte Türkiye’yiz. Türkiye ile birlikte 
yürüyeceğiz. Türkiye ile birlikte kazana-
cağız. Türkiye ile birlikte büyüyeceğiz. 
Her şey Türkiye için! AK Parti’nin 3’üncü 
Olağan Kongresi, ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olsun. Her birinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Allah yar ve yar-
dımcınız olsun. Sağ olun, var olun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım… değerli 
misafirler… İki aylık bir aranın ardından 
gerçekleştirdiğimiz bu grup toplantımızda 
sizleri sevgiyle selamlıyor, 23’üncü Dö-
nem Dördüncü Yasama yılının ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı çalışmalara vesile 
olmasını diliyorum. Bundan 86 yıl önce 
bugün, 13 Ekim 1923’te, Ankara, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “Makarr-ı İdaresi”, yani 
Başkenti olarak kabul edildi. Konuşmamın 
hemen başında, Ankara’nın Başkent olarak 
ilan edilişinin 86’ıncı Yıldönümünü kutlu-
yorum.

Değerli arkadaşlarım…

3 Ekim 2009 tarihinde AK Parti’nin 3’üncü 
Büyük Kongresini topladık. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen insanlarımız, tüm 
renkleriyle, tüm zenginliğiyle o salonu hın-
ca hınç doldurdu. Sabahın ilk saatlerinden 
itibaren başlayan coşku ve heyecan, örnek 
bir atmosfer ortaya koydu. Şunu tüm sa-
mimiyetimle ifade etmek durumundayım: 
Sadece Kongre salonu içindeki ve dışında-
ki o atmosfer, o coşku, o heyecan seli bile, 
AK Parti’nin ve bu kadronun, Türkiye’nin 
umudu olduğunun, olmaya da devam et-
tiğinin en bariz göstergesidir. Salondaki o 

atmosfer, üzerimizdeki emanetin çok kut-
sal bir emanet olduğunu, omuzlarımızdaki 
yükün çok ağır olduğunu bizlere bir kez 
daha göstermiştir.

Bu parti ve bu hareket millete sırtını 
dönmemiştir, milletten yüz çevirmemiş-
tir, iktidarı elde ettikten sonra U dönüşü 
yapanlardan olmamıştır. Biz, muhale-
fetteyken farklı, iktidardayken farklı dil 
kullananlardan olmadık. Ülkenin farklı 
coğrafyalarında farklı söylemlere baş-
vuranlardan olmadık. Milletin arzuları, 
talepleri, beklentileri dışında kendisine 
hedef belirleyenlerden olmadık. Parti 
programından, kuruluş amaçlarından, 
ilke ve prensiplerinden sapanlardan, uzak-
laşanlardan; kendi kimliğine, partisine ve 
tabanına yabancılaşanlardan olmadık. En 
önemlisi, kendi şahsi çıkarlarını, milletin 
çıkarlarının, ülkenin çıkarlarının üzerinde 
tutanlardan olmadık.

Bu parti, bu hareket ve bu kadro, aziz 
milletimize hayal kırıklığı yaşatmamıştır, 
bundan sonra da yaşatmayacaktır. Siyaset 
sahnesinde var olduğumuz sürece, eylem-
lerimize, söylemlerimize, ideallerimize, 
hedeflerimize sahip çıkmaya devam edece-

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Ekim 2009
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ğiz; milletimize, ülkemize asla hayal kırık-
lığı yaşatmayacağız. Demokrasiyi, hukuku 
ve Cumhuriyetimizin temel özelliklerini 
en ideal şekilde yaşatmak, muhafaza et-
mek ve standartlarını yükseltmek için 7 
yıl boyunca verdiğimiz mücadeleyi hız 
kesmeden sürdüreceğiz. Milletten aldığı-
mız emanete gölge de düşürmeyiz, vesayet 
altına da sokturmayız, hafife de aldırma-
yız. 8 yıllık siyasi hayatımızda, 7 yıllık 
iktidar dönemimizde, Milletten aldığımız 
güçten başka güç tanımadık, tanımıyoruz. 
Bundan sonra da, sadece milletimizin 
hissiyatını, milletimizin hassasiyetlerini, 
milletimizin beklentilerini hesaba katar, 
aynı şekilde hesabımızı da sadece mille-
te veririz… Milletin önünde kendimizi 
muhasebeye çekeriz, milletin aynasında 
kendimize çeki düzen veririz, rotamıza 
da, hedefimize de milletimizin belirlediği 
istikamette yön veririz. Çünkü bu hareket, 
milletin hareketidir, bu partinin istikame-
tini millet verir, bu iktidarın rotasını millet 
belirler…

Hamdolsun… Türkiye’nin, 7 yıl önce asla 
çözülemez gibi görünen sorunlarını çöz-
dük, bir kısmını çözüm yoluna koyduk. 7 
yıl önce hayal gibi görünen birçok hedefi 
kısa sürede yakaladık, hatta o hedeflerin 
çok çok üzerinde seviyelere ulaştık. Önü-
müzdeki dönemde, çıtayı yükselterek, he-
defleri daha ileri noktalara taşıyarak, mev-
cut sorunları da tek tek aşarak yolumuza 
devam edeceğiz. Tüm sorunların üzerine, 
tüm sorun alanlarının üzerine cesaretle 
gidecek, kararlılıkla gidecek, akılla, sağdu-
yuyla, en önemlisi de ortak akılla gidecek, 
Türkiye’yi yeni başarılara taşıyacağız. 

İşte son kongremiz, AK Parti’nin 3’üncü 
Büyük Kongresi, milletimize verdiğimiz 
sözlerin tazelenmesi ve teyit edilmesi; 
bizim de, tüm bir teşkilat olarak kararlılı-
ğımızın, azmimizin, sorun çözme cesare-
timizin yenilenmesi için bir zemin olmuş-
tur. Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu, 
bu yeni dönemin gereklerini göz önünde 
bulundurarak şekillendirdik. Merkez 
Karar Yönetim Kurulumuzun önceki gün 
yaptığı ilk toplantıda da Merkez Yürütme 
Kurulumuzu belirledik. Gerek Merkez 
Karar Yönetim Kurulumuzda, gerek Mer-
kez Yürütme Kurulumuzda, bayrağı yeni 
seçilenlere teslim eden arkadaşlarıma, 
emeklerinden, katkılarından, özverili 
gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Bu arkadaşlarımın yeni seçilen arkadaş-
larımıza birikim ve tecrübelerini aktara-
caklarına, her an onların yanında olacak-
larına, bu kutlu yürüyüşe ellerinden gelen 
katkıları aynı kararlılıkla vermeye devam 
edeceklerine gönülden inanıyorum. Yeni 
seçilen arkadaşlarımı da kutluyor, başarı-
lar diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

Son birkaç hafta içinde ülkemiz adına çok 
önemli gelişmeler yaşadık. 21-26 Eylül ta-
rihleri arasında, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu ve G-20 Zirvesi’ne katılmak ama-
cıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne bir 
ziyaretimiz oldu. ABD’de bulunduğumuz 
süre içinde 32 ülkenin temsilcileriyle tek 
tek görüştüm. Vatandaşlarımızla bir ara-
ya geldim, üniversite öğrencilerine hitap 
etme fırsatım oldu. Yine, geçtiğimiz hafta 
içinde Türkiye çok önemli bir toplantıya 
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ev sahipliği yaptı. Uluslararası Para Fonu 
ile Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları, 
3 yılda bir ABD dışında gerçekleştiriliyor. 
2003 yılında Dubai, 2006 yılında Singa-
pur bu toplantılara ev sahipliği yapmıştı. 
Yoğun girişimlerimiz neticesinde 2009 
toplantılarının İstanbul’da yapılmasını 
sağladık. 1955 yılında İstanbul’da bu 
toplantılar yapılmıştı; 2009 toplantısıyla 
İstanbul, bu toplantıların Washington dı-
şında iki kez yapıldığı tek şehir olma unva-
nını da kazandı. 

Bu toplantıların yapılabilmesi için , 
Türkiye’nin en büyük, dünyanın da en 
büyükleri arasında yer alacak Kongre 
Merkezi’ni, rekor sayılabilecek bir süre-
de, tam 13 ayda tamamladık, 330 milyon 
TL’lik bir yatırım yaptık ve hizmete açtık. 
30 Eylül’de hazırlık toplantıları başla-
dı, 6-7 Ekim’de Yıllık Toplantı yapıldı 
ve İstanbul’da yaklaşık 200 ülkeden 15 
bine yakın ziyaretçiyi ağırladık. Bir haf-
ta boyunca, Küresel ekonominin nabzı 
Türkiye’den, İstanbul’dan attı. Küresel 
Kriz İstanbul’da tartışıldı ve geleceğe iliş-
kin son derece önemli kararlar da İstanbul 
Kararları olarak tarihe geçti. Bu son derece 
önemli toplantıya başarıyla ev sahipliği 
yaptık, alnımızın akıyla bu organizasyonu 
tamamladık.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu altını çizerek bir kez daha ifade 
etmek istiyorum: Bugün Türkiye, başta 
ekonomisi ve dış politikasıyla olmak 
üzere, tarihimizin hiçbir dönemiyle kı-
yaslanamayacak derecede farklı bir yerde 

duruyor. NATO, G-20, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, AGİT, 
İslam Konferansı Örgütü, Medeniyetler 
İttifakı gibi kurum ve girişimlerde aktif bir 
rol oynayan Türkiye, bölgesel ve küresel 
sorunların çözümü için herkesle işbirliği 
ve dayanışma halinde çalışıyor. Bakınız, 
bizim, Türkiye olarak, artık küçük mese-
lelere takılıp kalmak gibi bir lüksümüz 
olamaz. Bizim, çözümsüzlüğü bir çözüm 
olarak ilelebet sürdürmek gibi bir politika 
anlayışımız olamaz. Kimi ülkelerin Türki-
ye ile meseleleri olabilir. Ama Türkiye’nin, 
bölgesinde bir barış ve istikrar unsuru 
olarak, dünyanın hiçbir ülkesiyle husumet 
içinde olmak gibi bir yaklaşımı yoktur, 
olamaz. Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda 
sulh” prensibi, AK Parti’nin barışçı aktif 
diplomasisiyle hayat bulmuştur. 

Büyük bir ülkeye, Büyük bir Türkiye’ye ya-
kışan tavır bu olmalıdır. 7 yıldır bu anlayış 
doğrultusunda komşularımızla ilişkileri-
mizi geliştirmenin, sorunları aşmanın, ge-
ride bırakmanın mücadelesini veriyoruz. 
Türkiye’nin ve milletimizin çıkarlarını en 
üst seviyede gözeterek, sorunların üze-
rine gidiyor, çözümü arzulayan, çözüme 
zorlayan taraf biz oluyoruz. Bu süreç, 
Türkiye’ye kazandırdığı kadar, çevremiz-
deki ülkelere de kazandırdı ve bölge adına 
umutları çoğalttı. Bakınız, önümüzdeki 
Perşembe günü Irak’a bir resmi ziyaret 
yapıyorum. Başta terör örgütünün Kuzey 
Irak’taki faaliyetleri olmak üzere iki ülke 
arasındaki meseleleri orada konuşacağız. 
Son dönemde yürüttüğümüz Milli Birlik 
süreci ve demokratik açılım çalışmaları 
açısından da buradaki görüşmelerimiz, 
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özellikle terörle etkin işbirliği açısından 
önemli olacak…

Ardından Pakistan’a, onun ardından da 
İran’a birer ziyaret gerçekleştireceğim. 
Ülkemizi ilgilendiren, bölgemizi ilgilen-
diren tüm konuları konuşuyoruz, çözüm 
yönünde ortak bir iradenin oluşması 
için gayret gösteriyoruz. İşte son olarak, 
Ermenistan’la aramızda başlayan yeni sü-
reç de bizim bu barışçı dış politikamızın 
bir yansımasıdır. Esasen, bu süreç son 
zamanlarda başlamış, yeni bir süreç de de-
ğildir. Biz, Irak’la, İran’la, Suriye’yle, Yuna-
nistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, 
Rusya ile ilişkilerimizi güçlendirirken, 
Ermenistan ile aramızdaki meselelerin 
çözümü için de en başından itibaren gay-
ret sarfettik. Komşularımızla sıfır sorun 
politikasıyla her zaman yapıcı, olumlu bir 
tutum içinde olmaya gayret gösterdik. 

2003’den itibaren Ermenistan’a bazı jest-
lerimiz oldu. Erivan’dan kalkan uçaklar 
Türkiye’ye seyahat edebiliyor. Ermenistan 
vatandaşlarına vize kolaylığı sağladık. Ül-
kemizde çok sayıda Ermenistan Cumhuri-
yeti vatandaşı yaşıyor. İmkansızlıklar sebe-
biyle Türkiye’ye çalışmaya gelen insanlara 
kapımızı kapatmadık, her zaman insani 
hassasiyetlerle hareket ettik. 2005’te ben 
dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanına 
bir mektup gönderdim: “Gelin; suçlamalar-
dan, iddialardan vazgeçin. 1915 olaylarını 
tarihçilerden, uzmanlardan oluşturacağı-
mız bir Ortak Tarih Komisyonu ele alsın. 
Ne varsa bilimsel yöntemlerle araştırsın-
lar. Arşivlere baksınlar. Tarihi gerçekleri 
ortaya koysunlar. Elde edilecek sonucu, ka-

rarı kabullenelim” dedim. Parlamentomuz 
da oybirliğiyle bunu destekledi. Diplomasi 
kanallarını her zaman açık tuttuk, diya-
logu her zaman bir sorun çözme yöntemi 
olarak gördük. 

Ve işte bugün, bizim çabalarımızla, hükü-
metimizin çabaları neticesinde, iyi niyeti 
neticesinde, dostça ve barışçı yaklaşım-
ları neticesinde son derece olumlu bir 
safhaya geldik. Cumartesi günü, Dışişleri 
Bakanımız Ermenistan Dışişleri Bakanıyla 
birlikte, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili iki Pro-
tokolü imzaladılar. Biz, Hükümet olarak 
böyle bir yolun önünü açtık; ama tabii ki 
son söz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
aittir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında, 
Yukarı Karabağ ve işgal altındaki Azeri 
toprakları sorununun da aynı şekilde çö-
züm yoluna girmesini temenni ediyoruz 
ve bu yönde girişimlerimiz de sürüyor. 
Önceki gün de ifade ettim: Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki sorunlar çözüm 
yoluna girerse, kamuoyumuz Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini 
daha çok benimseyecektir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Protokolleri onaylaması 
kolaylaşacaktır. Biz, Dışişleri Bakanımızın 
imzaladığı Protokolleri önümüzdeki hafta 
TBMM’ye sevk edeceğiz. Ama Parlamen-
tomuz, bunları onaylamak için Azerbay-
can-Ermenistan sorunundaki gelişmeleri 
nazara alacaktır. İmzalanan protokollerle 
ilgili olarak Dış İşleri Bakanımız TBMM 
genel kurulunu bilgilendiren bir konuşma 
yapacak.
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Değerli arkadaşlarım, ben, çözümün önün-
deki engellerin kaldırılmasının mümkün 
olduğuna inanıyorum. Biz yüzyıllarca bir-
likte yaşadık, komşu olduk, ortak bir tarihi 
paylaştık. Şimdi ortak bir geleceği de bir-
likte şekillendirmek, dostça ilişkiler kur-
mak, ülkelerimizin refah ve istikrarı için 
bölgede barışçı politikalara öncülük etmek 
bizlerin elinde. Şuraya da dikkatlerinizi 
çekiyorum… Azerilere mi ait, Ermenilere 
mi ait, Türklere mi ait… Bunun hiçbir 
önemi yok, bu tartışmayı son derece ge-
reksiz buluyorum… Sarı Gelin Türküsünü 
dinlediğimizde, hepimiz duygulanıyoruz, 
hepimizin gözleri yaşarıyor, sözleri farklı 
olsa da ezgisiyle hepimiz aynı mana iklimi-
ne dalıyoruz… Biz, diasporanın olumsuz 
kampanyaları, hasmane yaklaşımları kar-
şısında Ermeni halkının mağduriyet ya-
şamasını, tüm olumsuzlukların faturasını 
ödemesini doğru bulmayız. Hariçten gazel 
okuyan diaspora, Ermeni halkının menfa-
atlerini, sıkıntılarını dikkate almayabilir, 
gerginlik üzerinden istismara devam ede-
bilir. Ancak biz, makul ve sağduyulu dav-
ranan bir Ermenistan yönetimiyle geçmişe 
değil geleceğe bakarak dostluk geliştirile-
bileceğine inanıyoruz. Biz belli çevrelerce 
yapılan hiçbir karalama kampanyasını si-
neye çekmedik, hiçbir suçlamayı cevapsız 
bırakmadık, her türlü olumsuz girişime 
karşı etkili bir mücadele verdik, ama belli 
grupların yüzünden bir milleti topyekun 
suçlayan, dışlayan bir tavır içine de girme-
dik, iyi niyeti ve işbirliği arayışını da hiçbir 
zaman terk etmedik. 

Bu arada, Çarşamba günü, Bursa’da Türki-
ye ile Ermenistan milli takımları karşı kar-

şıya gelecek. Ermenistan’daki karşılaşma 
dostane ilişkilerin pekiştirilmesine katkı 
sağlamıştı. Türkiye’deki karşılaşmanın da 
bu yönde bir etkisi ve katkısı olacağına 
inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Ermenistan’daki maçta misafirperverlik 
görmüştür, iyi bir ilgiyle karşılanmıştır. 
Aynı şekilde Türkiye olarak Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Sarkisyan’ı, Erme-
nistan Milli Takımını ve diğer misafirle-
rimizi, Türk misafirperverliğine yaraşır 
bir şekilde karşılayacak, ağırlayacak ve 
uğurlayacağız. Bu noktada, aziz milleti-
mizin, özellikle Bursa’daki futbolsever-
lerin, vakar içinde, ağırbaşlılıkla, Büyük 
bir ülkenin vatandaşlarında yakışan bir 
olgunlukla davranacaklarını biliyorum. 
Bu süreci tahrik etmek, bu süreci istismar 
etmek, bu süreçten kendilerine çıkar dev-
şirmek isteyenler çıkabilir. Milletimizin ve 
Bursalıların buna prim vermeyeceklerine, 
tahriklere boyun eğmeyeceklerine tüm 
kalbimle inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri… değerli arkadaş-
larım…

Son olarak, Milli Birlik Süreci’nde geldiği-
miz noktaya ilişkin değerlendirmelerimi 
de sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 
şunu bir kez daha ifade etmek durumun-
dayım: 2 ayı aşkın bir süredir devam eden 
çalışmalarımız ve bu çalışmalara yönelik 
kamuoyu ilgisi, ülkemiz ve geleceğimiz 
adına son derece umut dolu bir tablo or-
taya koymuştur. Sürecin içeriğine ilişkin 
bir sabırsızlık sergilendiğine, aceleci bir ta-
vırla yorumlar yapıldığına şahit oluyoruz. 
Bakınız, Milli Birlik Süreci’nin kapsadığı 
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sorun alanları, Türkiye’de dün ortaya çık-
mış, birkaç günlük, birkaç yıllık meseleler 
değil. Son derece köklü, girift, yıllar için-
de karmaşık bir hal almış, kronikleşmiş 
sorunların üzerine gidiyoruz. Terörle 
mücadeleden tutun etnik, dini, mezhebi 
grupların sorunlarına, azınlıkların mese-
lelerinden ekonomik alanda yaşanan sı-
kıntılara kadar çok geniş bir alanda farklı 
sorun alanlarını bir bütün olarak masaya 
yatırıyoruz. Gönül ister ki, bir anda bu me-
seleleri çözelim ve geride bırakalım… Ama 
sorunların yapısı bunu mümkün kılmıyor. 
Nitekim 2 ayı aşkın bir süredir gerek bizim 
yürüttüğümüz çalışmalar, gerek konunun 
kamuoyunda tartışılıyor olması sürece 
çok büyük katkı sağlamış, çözüm zeminini 
güçlendirmiştir.

Değerli arkadaşlarım, bu son süreçte bir 
kez daha gördük ki, mesele, artık inkar edi-
lemeyecek, üzeri örtülemeyecek, ertelene-
meyecek bir boyut kazanmış durumdadır. 
Bakınız, sorunu dile getirdiğimiz, çözüm 
arayışları içine girdiğimiz için, bizi, ay-
rımcılıkla, sorunu derinleştirmekle itham 
edenler oldu. Bu söylemin, bu ithamların, 
bu iftiraların son derece mühim olduğunu, 
üzerinde mutlaka düşünülmesi gerektiği-
ni dikkatlerinize sunmak istiyorum. Zira 
işte bu söylem ve bu ithamlar, sorunun 
derinleşmesine ve yıllar içinde kronik 
bir hal almasına sebep olan söylem ve it-
hamlardır. Ortada hiçbir şey yokmuş gibi 
davranmak, sorunu görmezden gelmek, 
bu meselelere sırtını dönmek, bu mesele-
lerin üzerini örtmek, işte sorunu bugünkü 
boyutuna taşımıştır. 

Bugün çözüme direnenler, sorunu bu hale 
getirenlerdir. Bugün çözüm iradesini ağır 
şekilde suçlayanlar, onlarca yıldır yaşa-
nan acılara sebep olan politikaları üreten 
siyasi zihniyetlerdir. Açık söylüyorum… 
AK Parti olarak, Hükümet olarak biz de 
bu sorunu görmezden gelebilirdik, idare 
edebilirdik, idare-i maslahatla günlerimizi 
geçirebilirdik. Hiçbir risk almadan yolu-
muza devam edebilirdik. Ama, o zaman 
tarihe de, milletimize de, gelecek nesillere 
de verebilecek bir hesabımız olamazdı… O 
zaman milletimizin huzuruna alnımız ak, 
başımız dik şekilde çıkamazdık. Bizden 
önceki hükümetler, bu sorunu bu kadar 
kronik bir hale getirmek, çözüm için hiç-
bir çaba harcamamak yoluyla tarihe ve 
millete karşı ağır bir eziklik içindedirler. 
Biz bu hataya düşmeyeceğiz.

Bakın, içten içe yürüyen ve yürütülen bir 
nifak kampanyası var… Ne yazık ki bu ni-
fak kampanyası, tüm vücuda sirayet etme-
se de artık bünyeyi etkiler bir hale gelmiş-
tir. Doğu’dan, Güneydoğu’dan gelen şehit 
haberleri belli istismarların da neticesi ola-
rak öfkeleri kabartarak yükseltiyor. Kimi 
yayın organları, kimi siyasetçiler bu nifak 
kampanyalarına su taşıyorlar. Futbol tri-
bünleri dahi bu nifak kampanyalarının ze-
mini olabiliyor. Çanakkale Savunması’nda 
Kürtler vardı, yoktu gibisinden, çok açık 
ifade ediyorum, alçakça propagandalar, bu 
ülkeye ve bu millete hiç kimsenin vereme-
diği zararı vermek amacıyla yapılıyor.

Bir kez daha söylüyorum: İnkar edileme-
yecek, üzeri örtülemeyecek, es geçileme-
yecek bir aşamadayız. Milli Birlik Süreci 
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başarılı olmak zorundadır, başarıyla 
sonuçlandırılmak zorundadır. Biz bu me-
suliyeti taşıyoruz, bu meselenin derdini 
samimi bir şekilde taşıyoruz. Bakın, şura-
ya da yine dikkatlerinizi çekiyorum… Aziz 
milletimizin bu noktada özellikle düşün-
mesini, vicdanına kulak vermesini rica 
ediyorum… Terör örgütünün saldırıları, 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde polise taş 
atan çocuk manzaraları, kepenkleri kapa-
lı dükkan görüntüleri, terör örgütünün 
sözcülüğünü yapan siyasetçi demeçleri, 
aynı ortak hedefe yöneliktir. Tüm bunlar, 
benim Batı’daki, Kuzey’deki, Güney’deki 
vatandaşlarımı tahrik etmeyi ve Milli 
Birlik Sürecini bu yolla yaralamayı hedef-
liyor. Bütün bu eylemler, bu saldırılar, bu 
sorumsuz demeçler, bizim kardeşliğimizi 
hedef alıyor. Sorunun devamından men-
faati olan şebekeler el birliği etmişçesine 
tahriklere devam ediyorlar. 

Bunlar karşısında öfkeye kapılanlar, hisle-
rine hakim olamayanlar, toptancı bir yak-
laşımla toplumun bir bölümüne yönelik 
suçlayıcı ifadelerde bulunanlar ancak ve 
ancak terör örgütünün amacına katkıda 
bulunmuş olurlar. Her zaman söylüyo-
rum… Ne terör örgütü, ne de onun uzantı-
ları, benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi 
değildir, hiçbir zaman olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır. Ne terör örgütünün 
tahrikleri, ne de bazı siyasilerin sorumsuz 
beyanları, bizi demokratik yürüyüşü-
müzden alıkoyamayacak… Demokrasi de 
işleyecek, hukuk da işleyecek, siyaset de 
işleyecek…

Türkiye, her türlü sorunu konuşacak, 
tartışacak, hal yoluna koyacak birikime, 
demokratik olgunluğa ulaşmıştır. Milleti-
miz demokrasiden, siyasetten, hukuktan 
çözüm beklemektedir. Demokrasiyi haz-
medemeyenlerin çıkışları, bu girişimleri 
akamete uğratamayacaktır. Biz bu oyunu 
bozmak için yola çıktık… Biz, ülkenin bir 
kesiminde, terör örgütünün propagandala-
rı ve baskısı altında kalmış vatandaşlarımı-
zı, o propagandanın, o baskının etkisinden 
kurtarmak için yola çıktık. Azimle, karar-
lılıkla bu işi başaracağız. Bakın, terörün 
bir piyasası oluştuğunu daha önce de ifade 
etmiştim… Buradan geçimini sağlayanlar 
var, buradan nemalananlar var, buradan 
maddi, manevi, siyasi rant devşirenler 
var… Doğu’da, Güneydoğu’da da var, ülke-
nin diğer kesimlerinde de var. Milli Birlik 
süreci onları rahatsız ediyor… Kardeşli-
ğimizin pekişecek olması, Türkiye’nin bu 
meseleyi geride bırakıp, büyük, güçlü bir 
ülke olarak geleceğe doğru emin adımlarla 
ilerleyecek olması onları rahatsız ediyor. 
Telaşları bundan, tedirginlikleri bundan, 
pervasızlıkları bundan. Ağır sözlerle, ağır 
hakaretlerle, tahrik edici söylem ve eylem-
lerle ortaya dökülmeleri bundan.

Allah aşkına, düşünebiliyor musunuz, bir 
parti genel başkanı çıkıyor, kendi tabanın-
dan bahsederken “inlerine çekilmeyecek-
ler” ifadesini kullanıyor… Hafta sonunda 
yine, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanına yönelik olarak ağza dahi 
alınmayacak ifadeler kullandılar. Tekrar 
ediyorum, bu hakaretlere, bu söylemlere, 
bu eylemlere karşılık verirsek, tahriklere 
boyun eğmiş, tuzağa düşmüş sayılırız. Biz 
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bu üslubu kullanmayacağız, biz bu üsluba 
karşı cevap üretmeyeceğiz. Biz seviyeli bir 
üslup kullanmaya, yapıcı bir üslup kullan-
maya, nezaketi her şeyin üzerinde tutmaya 
devam edeceğiz.

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 
yasama dönemine başladı. AK Parti olarak, 
bu yeni dönemde de, yapıcı bir üslubun, 
yumuşatıcı bir üslubun, ayrıştıran değil 
birleştiren, kördüğüm eden değil, çözen 
bir tavrın ve yaklaşımın öncüsü olacağız. 
Esasen milletimizin arzusu ve beklentisi 
de bu yöndedir… Kavga görüntüleri, tartış-
ma görüntüleri, hakaret, iftira görüntüleri, 
bizim asla ve asla içinde yer almayacağı-
mız görüntüler olacaktır. Buradan bir kez 
daha tüm siyasilere, tüm partilere çağrı-
da bulunuyorum. Gelin yeni yasama yılı 
diyalogun, iyi ilişkinin, yapıcı siyasetin, 
demokratik olgunluğun, seviyeli bir üslu-
bun yılı olsun. Meclisin, siyasetin itibarını 
zedeleyecek, saygınlığını düşürecek tartış-
malardan, suçlamalardan, seviyesiz üslup 
ve söylemlerden kaçınalım. 

Demokrasi tahammül ve uzlaşı rejimidir, 
demokrasi diyalog ve müzakere rejimidir. 
Siyaset, konuşmaktır, tartışmaktır, mü-
zakere etmektir, uzlaşı aramaktır, ortak 
aklı harekete geçirmektir, farklı görüşlere 
tahammül etmektir… Sıkılı yumruklarla 
tokalaşma olmaz; az dinleyerek, az düşü-
nerek çok bağırarak siyaset olmaz. Siyaset-
çinin görevi milletin sorunlarına çözüm 
aramak, çözüm bulmaktır. Bu sadece ikti-
darların görevi de değildir. Siyaset, engel 
çıkarmak, işi yokuşa sürmek, setler çek-
mek, kapılar kapatmak, yapılanı yıkmaya 

çalışmak değildir. Ümid ediyorum ki, yeni 
başladığımız yasama yılı milletimizin so-
runlarına çözümlerin arandığı, çözümle-
rin üretildiği bir yıl olur…

Değerli arkadaşlarım…

CHP Genel Başkanı Sayın Baykal’a, Milli 
Birlik Süreci’nde gelinen noktayı aktar-
mak niyetiyle randevu talebini içeren 
bir mektup gönderdim. Bu ziyaretten 
muradımız, ülkemizin önemli sorun alan-
larına yönelik iktidar ve ana muhalefetin 
demokratik zeminde meseleyi etraf lıca 
değerlendirmesini sağlamaktır. Biz sadece 
dinlemeye, görüş almaya değil, temel has-
sasiyetlerimizi, bakış açımızı ortaya koy-
maya, gelinen noktayı paylaşmaya, yürüt-
tüğümüz çalışmaları aktarmaya gideceğiz. 
Ne mektubu gönderirken siyaset yaptık, 
ne bu meseleyi ele alırken politik bir hesap 
içindeyiz. Konuyu tamamen siyaset üstü 
bir mesele olarak görüyoruz, ülkemizin ve 
milletimizin umumi menfaatinden başka 
bir hesabımız da yok. 

Görüşme talebimiz, bu yüzden siyasi bir 
hamle, bir propaganda girişimi de değildir. 
Samimi bir gayretin içindeyiz, samimi ve 
iyi niyetli olarak konuşmayı, tartışmayı, 
diyalog ve işbirliği yapmayı amaçlıyoruz. 
Sayın Baykal, dün, mektubuma cevap ver-
di ve önümüzdeki hafta içinde ikimiz için 
de uygun bir zamanda görüşebileceğimizi 
ifade etti. Kamuoyuna hitap şeklinde de-
ğerlendirilecek mektubun içeriğini değer-
lendirecek değilim. 
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(Ancak Sayın Baykal’ın öteden beri birlik-
te televizyon programı yapma ısrarı var. 
İki parti liderinin memleketin önemli bir 
konusunda fikir alışverişinde bulunması 
başka bir şeydir, iki liderin televizyon 
programı yapması başka bir şeydir. Biz 
Sayın Baykal’dan televizyon programına 
çıkma talebinde bulunmadık, meselenin 
böyle bir noktaya çekilmesini doğrusu çok 
şaşırtıcı buldum. Mektubunun genel çer-
çevesi gibi bu teklif de propaganda amaçlı 
ve meselenin ciddiyetini yansıtmıyor.) 

Randevu talebimize olumlu yanıt verdiği 
için kendisine teşekkür ediyorum. Konuyu 
değerlendirdikten sonra gereken cevabı 
aktaracağız… Ayrıca TBMM’de açık otu-
rum şeklinde gerçekleşecek görüşmede 
açılım süreciyle ilgili gelişmeleri milletve-
killerimizle ve aziz milletimizle paylaşmış 
olacağız. Her adımı, milletimizin bilgisi 
dahilinde, kamuoyunun gözleri önünde 
atacağız. Gizli kapaklı bir süreç işletmi-
yoruz. Son derece açık, şeffaf, katılımcı 
bir süreç yaşanacak… Bununla birlikte, 
kongremizde de ifade ettiğim gibi, 81 vila-
yetimizin tamamına, bizzat ben, bakan ar-
kadaşlarım, Genel Başkan yardımcısı arka-
daşlarım gideceğiz ve oralarda Milli Birlik 
Süreci’ni vatandaşlarımızla paylaşacağız. 
Her şeyi açık açık konuşacağız, samimi bir 
şekilde konuşacağız, niyetimizin ne kadar 
halis olduğunu anlatacağız, bu sorunu ge-
ride bırakarak Türkiye’nin nasıl bir atılım 
sürecine gireceğini anlatacağız.

B e n  g e l e c e k  a d ı n a  u m u t l u y u m … 
Türkiye’nin bugün tek yürek olması, tek 
vücut olması, tam bir mutabakat içinde 

bu sorunun çözümü yönünde irade ortaya 
koyması umutlarımı daha da artırıyor. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle ve 
hayır dualarıyla, ülke ve millet olarak ha-
yırlı bir sonuca ulaşacağız. Bu kadronun, 
bu teşkilatın bunu başarabileceğine ve 
tarih yazacağına ben tüm kalbimle inanı-
yorum. AK Parti Grubu’na yeni dönemde 
Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum, 
tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldi-
niz diyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz. 
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Değerli milletvekilleri… sevgili arkadaş-

larım… kıymetli misafirler… hanıme-

fendiler… beyefendiler… Haftalık grup 

toplantımızda sizleri sevgiyle selamlıyor, 

toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demok-

rasimiz ve Meclis çalışmalarımız için ba-

şarılı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

İç ve dış politika açısından çok yoğun, aynı 
zamanda tarihi nitelikte önemi haiz bir 
haftayı geride bıraktık. 14 Ekim’de Avrupa 
Birliği Komisyonu 2009 Türkiye İlerleme 
Raporu’nu yayınladı. Son derece olumlu, 
son derece dengeli, reformlarımızı teyit 
eden bir İlerleme Raporu’nun hazırlandı-
ğını gördük ve bundan da büyük memnu-

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Ekim 2009
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niyet duyduk. Son dönemde attığımız yük-
sek siyaset adımları Türkiye’nin rotasının 
değişim ve dönüşüm çizgisinde olduğunu, 
hükümetimizin kararlı bir şekilde reform-
ları ve açılımları sürdürdüğünü ortaya 
koydu. 

Çarşamba günü Azerbaycan Milletvekil-
lerinden oluşan bir heyeti kabul ettim. 
Samimi bir ortamda görüştük, başta 
Ermenistan’la imzalanan protokol olmak 
üzere gelişmeleri değerlendirdik. Orada 
kendilerine bir kez daha ifade ettim: Hü-
kümetim ve şahsım, Azerbaycan Milli 
Meclisi’nde yaptığım konuşmanın arka-
sındadır. Bizim Azeri kardeşlerimizin 
aleyhine olacak hiçbir adımı atmamız asla 
söz konusu değildir. Ancak, Türkiye ile 
Azerbaycan arasına nifak sokmak ama-
cıyla fitne odaklarının da gayret içinde 
olduklarına, dedikodularla, iftiralarla 
kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarına 
şahit oluyoruz. Benim vatandaşlarım da, 
Azeri kardeşlerimiz de bu nifak girişim-
lerine prim vermesinler. Aslı olmayan bu 
dedikodulara, iftiralara lütfen kulak as-
masınlar. Herkes şundan emin olsun, biz 
Azeri Bayrağını Türk Bayrağı gibi, Azeri 
topraklarını, Türkiye toprakları gibi aziz 
ve kutsal biliriz. Azerbaycan’ın çıkarlarını, 
Türkiye’nin çıkarlarından geride tutmayız. 
Azerbaycan’ın üzüntüsü üzüntümüzü, 
Azerbaycan’ın sevinci sevincimizi artırır. 
Kimse Türkiye’nin iyi niyetli duruşunu, 
samimi çabalarını başka yerlere çekmesin, 
Türkiye’yi test etmeye kalkmasın…

Geçtiğimiz hafta Suriye ve Irak ile ger-
çekten tarihi nitelik arz eden temaslar 

yaşadık. Biliyorsunuz, Suriye’yle süratle 
gelişen ilişkilerimizi güçlendirilmiş işbirli-
ği boyutuna taşımak amacıyla Başbakanla-
rın başkanlığında Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’ni ihdas ettik. Konsey, 13 
Ekim’de Bakanlar düzeyindeki ilk toplantı-
sını Halep ve Gaziantep’te yaptı. Bu toplan-
tı sonucunda vizeleri karşılıklı olarak kal-
dıran vize muafiyeti anlaşması imzalandı. 
Böylece Suriye ile yeni bir dönemi resmen 
de başlatmış olduk. 

Benzer bir mekanizmayı Irak’la da tesis 
ederek ikili ilişkilerimizi bir üst aşamaya 
taşıyacak bir Stratejik İşbirliği Konseyi ku-
rulması yönünde adım attık. Bu bağlamda 
geçen hafta Perşembe günü, beraberimde 9 
bakanım ve 50 işadamı olmak üzere Irak’a 
günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu 
ziyaret esnasında, güvenlik ve terörle mü-
cadele, bayındırlık ve iskan, çevre, orman 
ve su, enerji, tarım, sağlık, ticaret, ulaştır-
ma gibi pek çok alanda iki ülke arasındaki 
işbirliğini geliştirecek, dikkat ediniz, tam 
48 mutabakat muhtırasını imzaladık. Per-
şembe günü Irak’a yaptığımız ziyaret de 
Türkiye Irak ilişkilerinde yeni bir safhanın 
başlangıcı oldu.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonu, Cumartesi günü Kırşehir’de, 
22’inci Ahilik Haftası Törenlerine katıl-
dım. Öncelikle Kırşehirli vatandaşlarımıza 
gösterdikleri ilgi ve muhabbetten dolayı te-
şekkürlerimi ifade ediyorum. Kırşehir’de 
Ahilik Teşkilatı ve Ahilik Kültürü’nün, 
ülkemiz açısından ne büyük bir anlam 
taşıdığını da bir kez daha görme fırsatımız 
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oldu. Bundan 800 yıl önce kurulan Ahilik 
teşkilatı, sadece bir esnaf örgütlenmesi 
olmanın ötesinde, bu ülkenin ekonomik 
yapısını, sosyal yapısını, adeta bu ülkenin 
hamurunu insani değerlerle yoğurmuş. 
Ahilik kelimesinin de ifade ettiği gibi, bu 
ülke kardeşliği, dayanışmayı, cömertliği, 
kerem ve ikram sahibi olmayı, yiğitliği 
Ahilik Teşkilatının gayretleri neticesinde 
pekiştirmiş, güçlendirmiş. 

Bizler, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir 
toplumunda eşine, örneğine rastlayama-
yacağınız; dahası, bugün Batı’dan türediği 
sanılan birçok kavramı 800 sene önce 
üretmiş ve başarıyla uygulamış bir mede-
niyetin varisleriyiz. Millet olarak bununla 
ne kadar övünsek, ne kadar gurur duy-
sak azdır. Ben, partimizin 3’üncü Büyük 
Kongresi’ndeki konuşmamda da ifade 
ettim… Hoca Ahmet Yesevi’ye, Hacı Bay-
ram Veli’ye, Hacı Bektaş Veli’ye, kendisi de 
bir Ahi olan Şeyh Edebali’ye, Ahi Evran’a 
kulak vermeyen bir Türkiye ruhsuz kalır, 
köksüz kalır, maneviyatsız kalır. İşte onun 
için, o ululara kulak verecek, geçmişimizle 
övünmekle yetinmeyip, geleceği de onla-
rın rehberliğinde ve hep birlikte yeniden 
inşa edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım, Ahi Evran’ın ve Ahi-
lik müessesesinin çok sayıda ilkesi ve öğü-
dü bulunuyor. Ben, burada, bugün özel-
likle iki öğüdü, altını çizerek hatırlatmak 
istiyorum: Diyor ki Ahiler: Gönlünü açık 
tut, elini açık tut, sofranı açık tut ve kapı-
nı açık tut! Ve yine diyor ki Ahiler: Sana 
gelmeyene, sen gideceksin… Hani hep 
diyorum ya; bu Parti milletin partisidir, 

bu partiyi millet kurmuştur, bu partinin 
hamurunu millet yoğurmuştur diye… Biz, 
Türkiye’nin sesine kulağımızı tıkamayız, 
Türkiye’nin hissiyatına yüreğimizi kapat-
mayız. Rotamızı da, atacağımız adımları 
da milletimiz belirler. Kişisel hesaplarla, 
kaprislerle, nazla-niyazla hareket etmeyiz.

İşte biz, partimizi kurduğumuz andan 
itibaren, bu milleti millet yapan değerlere 
sımsıkı sahip çıkıyor, bu ülkenin uluları-
na her zaman kulak veriyor, rotamızı da 
onların ışığında, onların rehberliğinde 
çiziyoruz. Şimdi bakınız… 8 Ekim 2009 
tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Sayın Deniz Baykal’a bir mektup 
gönderdim. Bir sayfalık mektupta, Milli 
Birlik Süreci adı altında yeni bir demokra-
tik açılım safhasını başlattığımızı, hedefi-
mizin sadece ve sadece ülkemizde huzuru, 
istikrarı, birlik ve bütünlüğü pekiştirmek, 
anayasal düzenimizi daha da yüceltmek 
olduğunu ifade ettim. Yine mektubumda, 
ülkemiz adına son derece önemli olan 
ve geleceğimizi şekillendirecek böyle bir 
sürecin, geniş bir toplumsal mutabakata, 
özellikle de siyasi partilerimiz arasında 
gerçekleşecek asgari bir diyalog zeminine 
dayanması gerektiğini vurguladım. Ana 
Muhalefet partisi CHP’nin ve onun Genel 
Başkanı’nın, bu sürece ilişkin görüş, öneri, 
talep ve eleştirilerini almak, birikimlerin-
den istifade etmek istediğimizi, ayrıca hem 
de kendisine süreçle ilgili gelinen noktayı 
da aktarma fırsatımızın olacağını ifade 
ettim.

Kamuoyu da, mektubumuzun son derece 
nazik, son derece ince, son derece samimi 
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bir dille kaleme alındığı kanaatine sahip 
oldu. Mektubu, kendilerinin de uygun 
göreceği bir zaman diliminde görüşme 
talebimizi ifade ederek noktaladım ve 
kendilerine ilettim. Benim mektubumun 
kendilerine ulaşmasından 4 gün sonra, 12 
Ekim 2009’da cevabi bir mektubu bana 
ilettiler. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bizim 
son derece sade ve yalnızca randevu alma-
ya matuf mektubumuza karşılık olarak, 6 
sayfadan oluşan, kimi zaman incitici, kimi 
zaman kırıcı, bazı dedikodu ve haksız it-
hamları çok yakışıksız bir üslupla peş peşe 
sıralayan, benim mektubumdaki üslubun 
tam tersi üsluba sahip bir mektupla karşı-
laştım.

Sayın Baykal, mektubunda uzun uzun 
süreci eleştiriyor… Eleştirilerini tama-
men dedikodulara ve asılsız iddialara 
dayandırıyor ve hızını alamayıp, “Açılım 
Politikası”nda hiçbir şekilde sizinle birlik-
te olmayacağımız çok açıktır” diye kestirip 
atıyor. Tüm bunları da sineye çektik. Gö-
rüşürüz ve bu iddiaların asılsız olduğunu 
kendisine izah ederiz dedik… Ancak, mek-
tubun son paragrafında, bütün siyasi gele-
neklere, devlet geleneklerine, parlamenter 
demokrasi teamüllere aykırı bir şekilde, 
“görüşmenin televizyon kameraları tara-
fından kayda geçirilmesi” şartının olduğu-
nu gördük. Sayın Baykal, bir taraftan “baş 
başa”, “ikili” bir görüşme yapmaya hazırım 
diyor, bir taraftan da kamera şartını daya-
tıyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Ne bizde, 
ne de dünyanın diğer ülkelerinde, liderle-
rin bir araya gelmesi, baş başa görüşmesi 

ilk kez yaşanmıyor. İhtiyaç hasıl olduğun-
da siyasetçiler bir araya gelirler, birbir-
lerinin gözlerinin içine bakarak, samimi 
bir ortamda, rahat bir ortamda, dikkatleri 
dağıtacak, görüşmenin ruhunu, gidişatı-
nı etkilemeyecek bir atmosferde iletişim 
kurarlar. Nitekim demokrasinin gereği de 
siyasi partilerin diyalog ve istişare içinde 
olmasıdır. Ki ben oraya İçişleri Bakanımla 
giderim, yanımızda bir de kayıt tutucu 
olur, hatta ses kaydı bile yapılabilir… Ama, 
televizyona şov programı yapıyor gibi, 
üç beş kameranın önünde görüşmek, baş 
başa görüşme de olmaz, ikili görüşme de 
olmaz.

Açık söylüyorum, bu tavır, işi yokuşa sür-
mektir, kapıları kapatmaktır, bin dereden 
su getirmek, bahane üretmek, ipe un ser-
mektir. Biz, oraya gidip, Sayın Baykal’ın 
beynini yıkayacak değiliz. Sayın Baykal’ı 
hipnotize edecek de değiliz. Büyü ya da 
sihir yapacak, hiç değiliz… Hatta, biz, 
görüşmenin sonrasında tam bir mutaba-
katın oluşmasını, her konuda uzlaşmayı 
da beklemiyoruz. Demokrasinin tabiatı 
budur… İktidar ile muhalefet her konuda 
bire bir aynı düşünmek zorunda değildir… 
Önemli olan diyalog ve müzakereye açık 
olmaktır, memleket meselelerini samimi-
yetle tartışmaktır. 

Mutlak anlamda mutabakata varmak 
mümkün de değildir, demokrasinin bir 
şartı da değildir. Biz geliriz, görüşlerimizi 
anlatırız, sizi dinleriz, istişare ederiz ve 
makul olana biraz daha yaklaşmak için, 
mutabakata biraz daha yakınlaşmak için 
bir adım atmış oluruz. Ama bakıyorsunuz, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

166

bırakınız süreci konuşmayı, içeriği ko-
nuşmayı, usul üzerinde bile, görüşmenin 
metodu üzerinde bile Sayın Baykal’ın mu-
tabakattan kaçtığını görüyorsunuz. Sanki 
gizli şeyler konuşulacak… Sanki milletten 
bir şeyler kaçırılacak. Bu güvensizlik hissi-
ni vermek, bu propagandayla siyaset yap-
mak, Allah aşkına kime ne yarar sağlar? 
Sayın Baykal hiç mi ikili görüşme yapmı-
yor? Sayın Baykal hiç mi bire bir görüşme, 
baş başa görüşme yapmıyor? Böyle çarpık 
bir anlayış olur mu? Günlerdir köşe yazar-
ları yazıyor, akademisyenler, sivil toplum 
temsilcileri, düşünürler konuşuyor. Hiç 
Baykal’ın haklı olduğunu, çok parlak bir 
öneri getirdiğini söyleyenini duydunuz 
mu? Kamuoyunun hissiyatını, düşüncesi-
ni, tepkisini dikkate almadan siyaset yapı-
labilir mi? Her meseleyi krize dönüştüren 
bir anlayışla nasıl müzakere yapılabilir?

Madem bu kadar televizyon meraklısı, ma-
dem bu kadar kamera meraklısı, odasını 
24 saat canlı yayına açsın, partilileri de, 
kamuoyu da oturup Sayın Genel Başkan’ın 
24 saatini izlesin. Bakınız, tekrar ediyo-
rum, biz bu süreci tamamen şeffaf bir şe-
kilde, her şeyi konuşarak, her şeyi istişare 
ederek, milletimize danışarak, milletimiz-
le paylaşarak yürütüyoruz. Hiçbir konuda 
milletimizden sakladığımız hiçbir şey 
yok, olamaz da… Biz, Sayın Baykal’a gidip, 
gizli kapaklı şeyler de konuşacak değiliz… 
Ancak elbette ciddi konular konuşacağız, 
ülkemiz ve milletimiz için hayati derece-
de önemli meseleleri konuşacağız. Ama, 
ikili görüşmenin, baş başa görüşmenin 
bir üslubu, bir nezaketi vardır ve Sayın 
Baykal’ın bu üsluptan çok uzak olduğunu 

görüyoruz. Muhalefet bir an önce kendisi-
ni değiştirmeli, geliştirmeli ve Türkiye’nin 
bugünkü vizyonuna, bugünkü uf kuna, 
bugünkü güçlü konumuna ayak uydurma-
lıdır.

7 yıldır bu ülkede çok güzel şeyler oldu… 7 
yıldır Türkiye, tarihinde hiç tecrübe etme-
diği seviyelere ulaştı. İşte bakın, son 3 ay-
dır, toplumun her kesimi büyük bir heye-
can içinde, çözüme yönelik artık çok daha 
güçlü bir umut içinde. Dün Habur Sınır 
Kapısı’nda yaşanan manzara karşısında 
umutlanmamak mümkün mü? Türkiye’de 
bir şeyler oluyor, iyi şeyler oluyor, güzel 
şeyler oluyor, umut verici gelişmeler 
yaşanıyor. Neden bunun dışında kalıyor-
sunuz? Neden bu coşkuyu, bu umudu mil-
letle paylaşmıyorsunuz? 1989’da, 1991’de 
raporlar hazırladınız, bugünkünden çok 
daha ileri çözüm önerileri getirdiniz. 
2008’de Programınızda Doğu ve Güneydo-
ğu Sorunlarına yer verdiniz… Peki bugün 
sizi sürecin dışında kalmaya sevk eden, 
geçmişinizle tam tersi bir yöne sevk eden 
nedir? Biz, tek başımıza da kalsak, bu süre-
ci nihayete erdireceğiz… Tek başımıza da 
kalsak, milletimizin desteği, milletimizin 
hayır duası arkamızda olduğu sürece so-
nuna kadar gideceğiz. Bu partiler üzeri bir 
meseledir. Annelerin gözyaşı, babaların 
hıçkırığı, yetimlerin masumiyeti, genç-
lerimizin kanı, her türlü parti çıkarının 
üzerindedir. Yeter ki bu ülke kazansın… 
Yeter ki Türkiye kazansın… Yeter ki bu 
millet kazansın… Umuyorum ki, CHP 
Genel Başkanı, bahaneler üretmekten, işi 
yokuşa sürmekten, kapıları kapalı tutmak-
tan vazgeçer.
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Değerli arkadaşlarım…

Son olarak, biraz önce de ifade ettiğim, 
dün Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan an-
lamlı gelişmeye de değinerek sözlerimi 
sonlandırmak istiyorum. Dün biliyorsu-
nuz, 34 kişi sınırı geçerek Türkiye’ye giriş 
yaptı. Gerekli soruşturmalar, sorgulamalar 
yapıldı ve sabah saatlerinde 29’u, ilgili 
yasalarımız çerçevesinde bırakıldı. Bunu 
son derece olumlu ve sevindirici bir geliş-
me olarak gördüğümü ifade etmek istiyo-
rum… Bu durum elbette açılım sürecinin 
doğal bir sonucu, önemli bir tezahürüdür. 
Dağdaki diğerlerine de çağrımı yineliyor, 
vakit yitirmeden ülkelerine dönmelerini 
tavsiye ediyorum.

Tabii, bu güzel manzarayı yine siyasi bir 
şova döndürmek isteyenlere de, sorum-
lu davranmaları çağrımı yineliyorum… 
Gerginlikle, tahrikle, sorumsuzca yapılan 
açıklamalarla bu sürece katkı sağlamazlar, 
tam tersine sürece zarar verirler. Yaşanan 
gelişmeleri, tahrik edici açıklamalarla göl-
gelemek, popülist şovlarla başka yerlere 
çekmek, tekrar ediyorum, sürece zarar 
vermekten, çözümü zorlaştırmaktan baş-
ka hiçbir amaca hizmet etmez. Ben, bu 
düşüncelerle sözlerime son veriyor, Meclis 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri… sevgili arkadaş-
larım… kıymetli misafirler… hanımefen-
diler… beyefendiler… Haftalık grup top-
lantımızın başlangıcında sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün, ülkemiz için, milletimiz için, 
demokrasimiz için fevkalade önemli bir 
yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Tam 
7 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002’de Türkiye 

tercihini yaptı ve AK Parti’yi tek başına 
iktidara taşıdı. 3 Kasım 2002 seçimleri, 
Türkiye için, aziz milletimiz için yeni bir 
dönemin başlangıcı, bir dönüm noktası, 
demokrasi tarihimizde bir milat olmuştur. 
Halkımız, AK Parti’yi tek başına iktidara 
getirirken, koalisyon dönemlerine, istik-
rarsızlığa, güvensizliğe, öngörüsüzlüğe, be-
lirsizliğe son vermiş; güçlü, genç, dinamik, 
heyecanlı ve coşkulu bir kadroya emaneti 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Kasım 2009
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yüklemiş; “Yeter! Söz de, karar da milletin-
dir” demiştir.

Aziz milletimiz, 3 Kasım seçimleriyle, 
çözüm üretemeyen siyaset tarzına son 
vermiştir, çağın gerisinde, dünya gerçekle-
rinin gerisinde, Türkiye gerçeklerinin ge-
risinde kalan siyasetçi profilini reddetmiş, 
tedavülden kaldırmış, Meclisin dışında 
bırakmıştır. Türkiye’nin potansiyelini fark 
edemeyen, milletin arzu ve taleplerini gö-
remeyen, dünyadaki değişimi izleyemeyen, 
yaşı geçmiş, heyecanı kaybolmuş, ufku da-
ralmış siyaset anlayışının üzeri, 7 yıl önce 3 
Kasım seçimlerinde, milletimiz tarafından 
çizilmiştir.

Bakınız, bu seçimler, rakamsal, orantısal 
sonuçların ötesinde, bir iktidar değişiminin 
ötesinde, bir zihniyet devrimini, iç politi-
kada, dış politikada, ekonomide ve sosyal 
yaşamda bir dönüşümü beraberinde getir-
miştir. 3 Kasım seçimleri ve ardından AK 
Parti olarak siyaset etme tarzına kazandır-
dığımız yeni anlayış, Türkiye’nin bundan 
sonra asla eskisi gibi olmayacağını da orta-
ya koymuştur. AK Parti, 7 yıllık iktidarı sü-
resince, siyasete üslup kazandırmış, seviye 
kazandırmış, heyecan, dinamizm ve coşku 
kazandırmıştır. 7 yıl boyunca, çözümsüzlü-
ğün bir çözüm olmadığını, çözümsüzlüğün 
bir siyaset tarzı olmadığını ve olamayaca-
ğını ispat ettik. On yıllar boyunca konuşu-
lan, tartışılan; Türkiye’ye kaynak ve vakit 
kaybettiren meseleler, bizim dönemimizde 
çözülmüş ya da çözüm yoluna girmiştir. 

Konuşulmasına, tartışılmasına dahi cesaret 
edilemeyen, adeta tabu gibi görünen nice 
mesele, bu dönemde özgürce konuşulmuş, 
cesaretle çözüm sürecine sokulmuştur. 

Siyasetin, hukukun, demokrasinin önünü 
kapatan birçok engel ortadan kaldırılmış, 
Türkiye bir gerilimler ülkesinden bir is-
tikrar ülkesine, bir özgürlükler ülkesine 
dönüşmeye başlamıştır. 7 yıl sonra aziz 
milletimiz şunu artık çok net olarak gö-
rüyor: Türkiye’nin uf ku, tarihinde hiç 
olmadığı kadar açıktır. Türkiye’nin itibarı 
yükselmiştir. Türkiye, güçlü demokrasisi 
ve güçlü ekonomisiyle, hak ettiği, arzuladı-
ğı, özlemini ve hasretini çektiği seviyelere 
ulaşmaktadır.

Değerli arkadaşlarım…

3 Kasım 2002 seçimlerinin sonuçlarını AK 
Parti olarak doğru okuduk, doğru analiz et-
tik, mesajları kavradık ve her şeyden önem-
lisi, milletimizin bize yüklediği emanetin 
ne kadar yüce, ne kadar kutsal olduğunun 
her an bilincinde olduk. Bu bilinç sayesin-
dedir ki, 3 Kasım sonrasında gerçekleşen 
3 seçimden de, oylarımızı artırarak, birinci 
parti olarak, milletimizin tercihine daha 
fazla mazhar olarak çıkmayı başardık. De-
mokrasi tarihimizde hiçbir siyasi partiye 
nasip olmayan başarılara, aziz milletimizin 
güveni ve, altını çizerek ifade ediyorum, ha-
yır duaları sayesinde ulaştık. 7 yıl boyunca 
türlü badirelerle karşılaştık. Milletimizin 
bize teslim ettiği emaneti, milletimizin 
tercihlerini yok sayarak bizden koparıp al-
mak isteyenler oldu. Zaman zaman hukuk 
zorlandı. Zaman zaman kirli senaryolar 
uygulandı. Tahriklerle, komplolarla, çeşitli 
hilelerle, iftira ve ithamlarla partimiz yıpra-
tılmak istendi.

Tüm bu girişimler karşısında soğukkan-
lılığımızı kaybetmedik, sağduyumuzu 
kaybetmedik, sabrımızı yitirmedik… An-
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cak, milletin tevdi ettiği emanete uzanan 
ellere karşı da boynumuzu eğmedik, taviz 
vermedik, diklenmeden dik durduk. Şunu 
buradan bir kez daha, üstelik Cumhuriye-
timizin kuruluşunun 86’ıncı yıldönümü 
haftasında, altını kalın çizgilerle çizerek 
ifade ediyorum: Egemenlik, kayıtsız şartsız 
milletindir… Türk milleti, egemenliğini, 
anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 
organları eliyle kullanır… Egemenliğin kul-
lanılması, hiç bir surette hiç bir kişiye, züm-
reye veya sınıfa bırakılamaz. Hiç bir kimse 
veya organ kaynağını anayasadan almayan 
bir devlet yetkisi kullanamaz…

Ve şunu da ifade etmek istiyorum… AK Par-
ti var olduğu sürece, hiçbir hukuk dışı güç, 
hiçbir hukuk dışı örgütlenme, hiçbir çete, 
hiçbir mafyatik oluşum, milletin yetkisine, 
milletin emanetine el uzatamaz, uzattığı 
anda karşısında hukuku bulur, milleti bu-
lur, AK Parti’yi bulur. Biz var olduğumuz 
sürece, bu can bu tende var olduğu süre-
ce, hiç kimse Türkiye’yi farklı mecralara, 
karanlık maceralara sürükleyemez, kirli 
emellerini, kirli senaryolarını uygulama fır-
satını elde edemez. Bakınız, Türkiye, 2003-
2008 arasında ortalama yüzde 6 oranında 
(yüzde 5,88) büyüme kaydetmiştir. 2002 
yılında tüm dünya ülkeleri arasında 26’ıncı 
sırada olan Türkiye ekonomisi, bugün dün-
yanın en büyük 17’inci ekonomisi konumu-
na yükselmiştir. Türkiye, 230 milyar dolar 
olan milli gelirini, 6 yılda 3 kat artırmış, 
742 milyar dolara ulaştırmıştır. 36 milyar 
dolar olan ihracat, 2008 sonunda 132 mil-
yar dolar seviyesine ulaşmıştır. Küresel kri-
ze rağmen Türkiye ekonomisi sarsılmamış, 
savrulmamış, dengelerini muhafaza ederek 
dimdik ayakta kalmıştır…

Böyle bir Türkiye’den kim rahatsızlık du-
yabilir? Türkiye’nin büyümesinden, iler-
lemesinden, kalkınmasından kim neden 
rahatsızlık duyabilir? Türkiye’nin bu kutlu 
yürüyüşünü kim neden ve nasıl akamete 
uğratmaya niyetlenebilir? Türkiye’nin 
büyümesini, Türkiye’nin kalkınmasını, 
Türkiye’nin yücelmesini engellemeye çalış-
mak, nasıl olur da vatan sevgisiyle, millet 
sevgisiyle, ülke sevgisiyle izah edilebilir? 
Kirli senaryolar yazanlar, kirli oyunları uy-
gulamaya çalışanlar nasıl olur da bu ülkeyi 
ve bu milleti sevdiklerini iddia edebilir? 
Buna izin vermedik, vermiyoruz, verme-
yeceğiz… 7 yıl boyunca milletimizin ema-
netini yere düşürmedik, Allah’ın izniyle ve 
milletimizin desteğiyle bundan sonra da 
bu emaneti yere düşürmeyeceğiz. Bakınız, 
geçtiğimiz aylarda, partimize yönelik kirli 
senaryoları içeren bir belge ortaya çıktı. 
Ben o zamanki grup toplantımızda da ifade 
ettim: “Gerçekse de vahim, sahteyse de va-
him” dedim. Bu belgenin peşini bırakmaya-
cağımızı, hukuk ve demokrasi çerçevesinde 
bu işi takip edeceğimizi ifade ettim. Sabırlı 
olmamız gerektiğini, konunun hukuka inti-
kal ettiğini, sonucu beklememiz gerektiğini 
söyledim.

Nitekim hukuk işliyor… Gerçeklerin gün 
yüzüne çıkması için adalet çalışıyor… 
Bütün kurumlarımız, hukuka yardımcı 
olarak, savcı ve hakimlerimizin işlerini 
kolaylaştıracak şekilde sürece katkı ve-
riyor, destek veriyor. Hiçbir şeyin üzeri 
örtülmüyor, örtülemez de… Hiçbir şey 
karanlıkta kalmıyor, kalamaz da… Ancak, 
bu süreçte, gerek hukuk sisteminin, gerek 
kurumlarımızın bir hedef haline getiril-
mesini, acımasızca eleştirilmesini de son 
derece mahzurlu gördüğümü ifade etmek 
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durumundayım. Hukuki süreç işlerken, 
birkaç zanlı üzerinden, ülkemizin köklü 
kurumlarının, ülkemizin hukuk sisteminin 
yıpratılması asla doğru değildir, hukuka da, 
demokrasiye de, ülkemize ve milletimize 
de yarar sağlamaz. Bir kez daha ifade ediyo-
rum… AK Parti olarak, bu iddiaların peşini 
bırakmadık, bundan sonra da bırakmaya-
cağız… Adaletin tecellisi noktasında parti 
olarak, iktidar olarak üzerimize düşeni 
hukuk ve demokrasi çerçevesinde yerine 
getirmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… değerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta, beraberimizde bakan 
arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, 
işadamlarımız ve medya mensuplarının da 
olduğu bir heyetle Pakistan ve İran’ı kapsa-
yan 5 günlük bir ziyaret programımız oldu. 
Pakistan’da bulunduğumuz süre içinde 
başta Cumhurbaşkanı Zardari ve Başba-
kan Gilani olmak üzere birçok Pakistanlı 
yetkiliyle görüşmelerim oldu. Pakistan zi-
yaretimizin akabinde İran’a geçerek orada 
da aynı sıcak, aynı dostane yakınlık içinde 
temaslarda bulunduk. Dini Rehber Sayın 
Hamaney, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedi-
nejad, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı 
Sayın Rahimi, Meclis Başkanı Sayın Ali 
Laricani ile her konuda çok yararlı temasla-
rımız oldu. İran Cumhurbaşkanı 1’inci Yar-
dımcısı Rahimi ile beraber İran Sanayi ve 
Ticaret Odası’nda 400 kadar Türk ve İranlı 
işadamına hitap etme fırsatımız da oldu. 

Şurası son derece önemli: İran ziyaretimiz 
sırasında yeni bir anlaşmaya imza attık: 
14 trilyon metreküp rezerve sahip Güney 
Pars Bölgesi’ndeki 3 havzada, herhangi bir 
ihaleye katılmaksızın Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı aracılığıyla arama ve do-
ğalgaz çıkarma faaliyetlerinde bulunacağız. 
Esasen Anlaşmaya temel oluşturan Muta-
bakat Zaptı’nı 17 Temmuz 2007’de imzala-
mıştık. Bu ziyaretim sırasında Mutabakat 
Zaptı’nı Anlaşmaya dönüştürerek enerji 
işbirliği ve güvenliği bağlamında önemli 
bir adım atmış olduk. Bu Anlaşmaya göre, 
çıkarılan doğalgazdan İran’a yüzde 50 payı 
verildikten sonra kalan kısmı, ülkemizin 
tüketiminde kullanılmak üzere getirilecek 
ve doğalgazın büyük bir bölümü Nabuc-
co aracılığıyla Avrupa’ya gönderilecek. 
İran’dan gelecek doğalgazın yıllık yaklaşık 
35 milyar metreküp olması öngörülüyor. 
Bu çalışmalar için öngördüğümüz yatırım 
miktarı da, dikkatinizi çekiyorum, 4 milyar 
doların üzerinde.

Bu arada yine benim büyük önem atfet-
tiğim bir projeyi gerçekleştirmek için de 
İran’da bir Protokol imzaladık ve karşılıklı 
ticaretimizi kendi para birimlerimizle 
gerçekleştirme kararını aldık. Tabii ziya-
retimiz sırasında İran’ın nükleer programı 
da gündemimizde yer aldı. Bu grup toplan-
tımız vesilesiyle şunu bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum: Bizim Nükleer Si-
lahlar konusundaki tavrımız açık ve nettir. 
Biz nükleer silahlardan tamamen arındırıl-
mış bir bölgede yaşamak istiyoruz. Nükleer 
silahların tamamen ortadan kaldırıldığı bir 
dünyada yaşamak istiyoruz. Nükleer prog-
ram ve nükleer silahlar konusunda da, dün-
ya kamuoyunu tatmin edecek, adaletli bir 
yaklaşım bekliyoruz. Burada bizim anlam 
veremediğimiz nokta; İran’ın nükleer prog-
ramına yönelik eleştirileri yapanların aynı 
silahları kendi ellerinde bulundurmaya de-
vam ediyor olmalarıdır. Yapılması gereken 
bu arındırma adımlarını topyekun atmak, 
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nükleer silahlardan tümüyle vazgeçmektir. 
Dünyaya barış getirecek olan tavır budur, 
çözüm budur. Bu fikrimizi İranlı dostları-
mızla da paylaştık.

Bizim İran temaslarımızın ardından, gerek 
yurtiçinde, gerek yurtdışında Türkiye’nin 
dış politikasının çok farklı bir şekilde 
ele alındığına şahit olduk, oluyoruz… 
“Türkiye’nin dış politikası yön mü değiş-
tiriyor, eksen mi değiştiriyor, kulvar mı 
değiştiriyor” gibisinden soruların, biraz da 
kasıtlı olarak gündeme taşındığını görüyo-
ruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 
Türkiye’nin dış politikası yön değiştirmiyor, 
eksen değiştirmiyor, kulvar değiştirmiyor… 
Ama Türkiye’nin dış politikası normalle-
şiyor, olması gereken düzeye doğru emin 
adımlarla, kararlı adımlarla ilerliyor, daha 
etkin, daha önemli bir hal alıyor. Bizim 7 
yıl boyunca komşularımızla kurduğumuz, 
bölgemizdeki ülkelerle kurduğumuz iyi 
ilişkiler, dostane ilişkiler, normalleşmenin 
ötesinde bir kavramla izah edilemez. 2002 
sonundan itibaren, temas kurduğumuz her 
ülkeyle başta dış ticaretimiz olmak üzere 
tüm ilişkilerimizi masaya yatırdık, hemen 
her ülkeyle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
yeterli düzeyde olmadığını tespit ettik ve 
bu seviyeyi yükseltmenin gayreti içinde ol-
duk. Bugün bile, başta komşularımız olmak 
üzere, çevremizdeki, bölgemizdeki ülkeler-
le ticaretimizin, potansiyelini yansıtmadı-
ğına inanıyor ve belirlediğimiz hedeflere 
ulaşmak için daha fazla çaba sarf ediyoruz. 

Şu noktayı hatırlatmak durumundayım: 
Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ilişkileri, 
31 Temmuz 1959’da, Türkiye’nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na yaptığı başvuru 
ile başladı. O tarihten, 17 Aralık 2004 

tarihine kadar Avrupa Birliği’ne katılım 
hususunda somut, kayda değer bir ilerleme 
sağlanamadı. İktidarı devraldık, 2 sene gibi 
kısa bir süre içinde Türkiye’yi Kopenhag 
kriterlerini karşılayabilen bir ülke konu-
muna yükselttik ve 2005 yılında da katılım 
müzakerelerine başladık. Bugün, bakınız, 
altını çizerek ifade ediyorum, önümüze çı-
karılan tüm engellere rağmen, tüm haksız 
uygulamalara rağmen, şevkimizi kıracak 
tüm yaklaşımlara rağmen Avrupa Birliği 
Katılım Sürecimizi kararlılıkla sürdürü-
yoruz. Bu hedeften geri adım atmamız, 
reformlardan vazgeçmemiz, süreci yavaş-
latmamız mümkün değildir, muhtemel 
değildir. Yönümüzün Batı’ya dönük olması, 
Avrupa Birliği üyeliği için samimi gayret 
gösteriyor olmamız, yine altını çiziyorum, 
Doğu’ya, Güney’e, Kuzey’e sırt çevirmemiz 
anlamına gelmez.

Soruyorum sizlere: Türkiye Kafkaslara, 
Orta Asya’ya, Türk Cumhuriyetlerine sırtı-
nı dönebilir mi? Türkiye, İslam dünyasına, 
Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’ya sırtını döne-
bilir mi? Türkiye, Uzak Doğu’daki ülkelerle, 
Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri küçüm-
seyebilir mi? Türkiye’nin dünyanın dört bir 
yanıyla ilişki kurması tarihi, kültürel, siyasi 
müktesebatının bir gereğidir. Türkiye hem 
batılı kurumlara demir atmış, onlarla kay-
naşmıştır, hem İKÖ gibi, Karadeniz İşbirliği 
Örgütü, D-8 gibi diğer kurumlarla ilişki 
içindedir. Türkiye’nin önemini artıran, 
çok boyutlu ilişki ağıdır. Bunların hiçbiri 
diğerinin alternatifi, yedeği, rakibi değildir. 
Türkiye’yi batıya mahkum gibi göstermek 
isteyenler aslında Türkiye’yi içine kapat-
mak isteyenlerden başkaları değildir. Tür-
kiye küresel sistemin aktif ve itibarlı bir 
üyesidir, hem dünyaya açık olacaktır, hem 
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tüm bölgelerle aktif ve dinamik bir ilişki ge-
liştirecektir. Bunu bir sorun gibi algılamak, 
ancak vizyonsuzluktur, hazımsızlıktır… 

Şunu da artık samimi şekilde tartışmanın 
zamanı geldi inancındayım… Türkiye, 
İran’la, Ortadoğu ülkeleriyle, ticaretini, iliş-
kilerini, işbirliğini geliştirmek için, ilişkile-
rini normalleştirmek için her adım attığın-
da, ülke içinden ve ülke dışından malum 
bir koro, söz birliği etmişçesine itirazlarını 
yükseltiyor. Hep belli sloganların, belli kav-
ramların dile getirildiğini, “Araplar bizi ar-
kadan vurdu”, “yeşil sermaye,” “Türkiye’nin 
yönü değişiyor”, “Türkiye’nin ekseni kayı-
yor” gibi belli itirazların yapıldığını görü-
yoruz. Batılı ülkeler Ortadoğu ülkelerinde 
çok büyük miktarlarda yatırımlar gerçek-
leştiriyor… Ortadoğu ülkelerinin Batı’lı 
ülkelerdeki yatırımları trilyon dolarlara 
ulaşıyor… Ama Türkiye, aynı tarihi, aynı 
kültürü, birçok ortak noktayı paylaştığı bu 
ülkelerle ilişkilerini olması gereken düzeye 
yükseltmek isteyince malum tartışmalar 
ortaya çıkıyor. 

Bir kez daha söylüyorum: Türkiye’nin dış 
politikası, barış üzerine kuruludur, diyalog 
üzerine, işbirliği ve iletişim üzerine kuru-
ludur. Yapılan, ilişkilerin normalleşmesi, 
işbirliğinin gerçek potansiyeline ulaştırıl-
masıdır. Bundan hiç kimsenin farklı bir 
anlam çıkarmaya hakkı yoktur, olamaz. 
İran’ın nükleer programı karşısında, in-
sani amaçlı kullanımı savunmak, nükleer 
silahsızlanmayı savunmak, adaleti savun-
mak, eşitliği savunmak, hakça yaklaşımı 
savunmak, eksen kayması olarak tanım-
lanamaz. Gazze’de yapılanlara karşı hakkı 
savunmak, hukuku savunmak, en önemlisi 

de insaniyeti savunmak dış politikada yön 
değiştirme olarak nitelendirilemez. 

Bakınız, şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum…”Filistinliler, işgali sona erme-
yecekmiş gibi görüyorlar… Yeni yerleşim 
yerleri, duvarlar, kontrol noktaları, kapalı 
sınırlar ve aşağılanmayla tanımlanmış bir 
yaşam, özgür bir Filistin’in önünde engel 
oluşturuyor... İsrail, barış için karşısında 
güvenilir bir ortak bulamamaktan yakını-
yor. Ancak Filistin yönetimi son aylarda 
bölgede hiçbir hükümetin yapamadığı ka-
dar reformlara imza attı. Filistinli liderler 
samimi olarak barış istiyor. Filistin güven-
lik güçleri de Batı Şeria’da Yol Haritası’nın 
yükümlülüklerini yerine getiriyorlar... Yeni 
yerleşim yerleri inşa etmek barışa giden yol 
değildir… Bu, İsrail’in iki devletli çözüm 
taahhüdüne de aykırıdır... “Gazze’yi izole 
etmek ya da sınırları kapalı tutmak çözüm 
değildir. Filistinli vatandaşlar evlerini, sağ-
lık ocaklarını ve okullarını yeniden inşa 
edemiyor. Emin olunuz ki bu, barışa giden 
yol değildir...” 

Değerli arkadaşlar, bu sözler bana ait değil. 
Bu sözleri eğer biz etmiş olsak, hemen ne 
derler, “Türkiye yüzünü doğuya çevirdi, 
yörünge değiştiriyor” derler… Bu sözleri 
kim söylüyor? Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Ban Ki Moon söylüyor. Ne-
rede söylüyor? Amerika Birleşik Devletle-
rinde… Kime söylüyor? Musevi cemaatine 
söylüyor… Bu ifadeler, bu görüşler, Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki 
Moon tarafından, 29 Ekim 2009 tarihinde, 
ABD’nin önde gelen Musevi kuruluşların-
dan “İftira ve İnkarla Mücadele Birliği”, 
(ADL) dile getiriliyor. Şimdi, bu görüşleri 
dile getirdiği için, Birleşmiş Milletlerin 
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yönü mü değişmiştir? Filistin’deki trajedi 
bütün çıplaklığıyla ortaya döküldüğü için, 
Birleşmiş Milletlerin ekseni mi kaymıştır? 

Türkiye büyük bir ülkedir… Türkiye, ta-
rihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, potan-
siyelleriyle büyük bir ülkedir… Türkiye, 
gündemi belirlenen değil, gündem belir-
leyen bir ülkedir… Türkiye, dış politikası 
yönlendirilen değil, dış politika üreten bir 
ülkedir… Türkiye kendisine rota çizilen 
değil, rota çizen bir ülkedir… Büyük devlet 
olmanın gereği de budur… Dış politikada 
ezberleri bozduğumuz bir gerçektir… Ama 
bu, tercihlerin değiştiği, parametrelerin 
değiştiği, yön ve eksenlerin değiştiği an-
lamına asla gelmez. Biz hakkı söylemeye 
devam edeceğiz… Biz uluslar arası hukuk-
tan yana olmaya devam edeceğiz. Biz barışı 
savunmaya, diyalogu savunmaya devam 
edeceğiz… Ve biz, her halükarda mazlum-
ların sesi, mağdurların sesi olmaya devam 
edeceğiz…

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak Milli Birlik Sürecine ilişkin 
birkaç hususu da paylaşarak konuşmamı 
bitirmek istiyorum… Bakınız, bu yola çıkar-
ken, defaatle, zorlu bir yolculuğa, hassas bir 
yolculuğa çıktığımızı ifade ettim. Hatırlaya-
caksınız… “çelik gibi sinirlere sahip olma-
mız gerekiyor, sabırlı olmamız, sağduyulu, 
soğukkanlı olmamız gerekiyor” şeklinde 
her fırsatta uyarılarda bulundum. Yine, sü-
recin tahrik edilebileceğini, provokasyon-
ların olabileceğini belirttim. Nitekim, bu 
öngörülerimizde ne kadar haklı ve isabetli 
olduğumuzu da şu son günlerde yaşanan 
olaylardan görüyoruz. Habur Sınır Kapısın-
da ve ardından Diyarbakır’da ortaya konan 

sorumsuzca tavır, ülkenin diğer kesimle-
rinde hassasiyetleri çoğaltmış ve tahriklere 
uygun bir zemin oluşmasını beraberinde 
getirmiştir.

Yine süreç boyunca defalarca söyledim… 
Terörün bir piyasası var. Bu piyasadan 
maddi, manevi, siyasi olarak nemalananlar 
var dedim… Bizim Milli Birlik Projesinden, 
Demokratik Açılımdan kastımız nedir? Te-
rörün son bulmasıdır, her türlü etnik, dini, 
mezhebi grubun demokratik hak ve özgür-
lüklerinin geliştirilmesidir, işsizlikten alt-
yapıya kadar her türlü ekonomik kalkınma-
nın gerçekleştirilmesidir. İşte bazı çevreler, 
kandan, gözyaşından, acıdan, çatışmadan 
beslenen çevreler, süreci tahrik etmek için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Kimileri be-
nim Kürt kardeşlerimin hassasiyetlerini is-
tismar ediyor, kimileri Türk kardeşlerimin 
hassasiyetlerini istismar ediyor… 

Ancak, dikkatinizi çekiyorum, her ikisi 
de aynı amaca, terörün devam etmesine, 
acıların devam etmesine hizmet ediyorlar. 
Şimdi bakınız, bizim, hükümet olarak da, 
AK Parti olarak da, şehitlerimize, gazileri-
mize, onların ailelerine karşı hissiyatımız 
ve hassasiyetimiz bellidir ve son derece sa-
mimidir. İstiklal Marşı Şairi, Merhum Meh-
met Akif ’in şu dizeleri, bizim benliğimizi 
inşa eden, ruhumuzu ayakta tutan, geçmiş 
ve gelecek tasavvurumuzu belirleyen di-
zelerdir… Ne diyor Akif? “Bastığın yerleri 
‘toprak!’ diyerek geçme, tanı: / Düşün al-
tında binlerce kefensiz yatanı. / Sen şehit 
oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: / Verme, 
dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. / Kim 
bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? / 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
/ Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda 
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etmesin tek vatanımdan beni dünyada 
cüda…” 

7 yıl boyunca, milletimizin yararına olma-
yacak hiçbir adım atmadık. Milletimizin, 
ülkemizin istifadesine olmayacak hiçbir 
girişim içinde olmadık. Milletin arzuları, 
talepleri, beklentileri dışında kendimize 
hedefler belirlemedik. Ve en önemlisi, mil-
letimizle birlikte, gelecek nesillerle birlikte, 
şehitlerimize, gazilerimize bizi mahcup 
edecek, onların karşısında boynumuzu 
yere eğecek hiçbir hal ve tavrın da içinde, 
yanında, yöresinde olmadık. Bir kez daha 
söylüyorum… Hassas bir süreçten geçiyo-
ruz… İstismara son derece açık bir süreçten 
geçiyoruz… Özellikle gazilerimizin, şehit ve 
gazi ailelerinin, ilgili sivil toplum örgütleri-
nin bu süreçte sabırlı olmalarını, tahriklere, 
istismara karşı dikkatli olmalarını önemle 
rica ediyorum… Biz bu yola, şehit yakınla-
rının “artık akan kanı durdurun” yakarışı 
üzerine çıktık. Biz bu yola, gazilerin “bu 
acılara son verin” yakarışı üzerine çıktık.

Bakınız, açık konuşuyorum… Terör baron-
ları, uyuşturucu baronları, silah tüccarları, 
çatışma tacirleri ellerini ovuşturuyorlar… 
Çatışmadan, gözyaşından, acılardan, şehit-
lerimizden, gençlerimizin kanından besle-
nen istismarcılar ellerini ovuşturuyorlar. 
Benim şehidimin annesi, bu tahriklere 
boyun eğerse, işte o terör baronlarını sevin-
dirir… Benim gazi kardeşim, madalyasını 
yere atarsa, açık söylüyorum, terör tacirle-
rini sevindirir. Herkese, her kesime sabır 
telkin ediyorum, sağduyu telkin ediyo-
rum… Tahriklere zemin vermeyelim, ara-
mıza sızmaya çalışan istismarcılara fırsat 
vermeyelim… Bu işi suhuletle, sağduyuyla, 
sabırla nihayete erdireceğiz… Bu bir taviz 

süreci değildir. Türkiye Cumhuriyeti tüm 
kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Ancak Tür-
kiye Cumhuriyeti her türlü sorunu çözebi-
lecek bir donanıma, özgüvene de sahiptir. 
Hiçbir sorunun altında ezilmek, hiçbir so-
runu sineye çekmek Türkiye’ye yakışmaz. 
Biz, sorunlarımızı çözerek ileriye doğru yol 
almak durumundayız.

Geri dönüşleri bir şova dönüştürenleri, 
ülkenin hassasiyetlerini hiçe sayanları, bu 
sürecin üzerine gölge düşürmek isteyenleri 
sorumlu davranmaya, sağduyulu davran-
maya, aklıselime davet ediyorum. Bu süreç, 
aynı zamanda ak ile karanın da ortaya 
çıkacağı bir süreçtir… Bu süreç, gerçekten 
büyük Türkiye özlemi içinde olanlarla, 
Türkiye’yi zaafa uğratmak ve bundan ken-
dilerine çıkar sağlamak isteyen bir avuç 
istismarcının apaçık ortaya çıkacağı bir 
süreçtir. Bu süreç, samimi olanla, sami-
miyetsiz olanın ayrışacağı, onun dışında 
tüm Türkiye’nin birleşeceği, bütünleşeceği, 
kenetleneceği bir süreçtir. Türkiye’yi çok 
daha güzel günler bekliyor… Türkiye’yi 
çok daha büyük başarılar bekliyor… 7 yıl-
da elde ettiğimizden çok daha ötesini, çok 
daha fazlasını elde edebiliriz…

Buna inanarak, milletimize güvenerek 
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz… 
Ben, bu noktada konuşmama son verirken, 
Türkiye’ye 7 yıl boyunca hiç tecrübe etme-
diği başarıları, hiç hissetmediği sevinçleri 
yaşattığınız için sizlere, bu asil kadroya 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. Başarılı bir hafta 
diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum…
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Değerli milletvekilleri… sevgili arkadaş-
larım… kıymetli misafirler… hanımefen-
diler… beyefendiler… Haftalık grup top-
lantımızın başlangıcında sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün, ülkemiz için, milletimiz için, 
demokrasimiz için fevkalade önemli bir 
yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Tam 
7 yıl önce bugün, 3 Kasım 2002’de Türkiye 
tercihini yaptı ve AK Parti’yi tek başına ikti-
dara taşıdı. 3 Kasım 2002 seçimleri, Türkiye 
için, aziz milletimiz için yeni bir dönemin 
başlangıcı, bir dönüm noktası, demokrasi ta-
rihimizde bir milat olmuştur. Halkımız, AK 
Parti’yi tek başına iktidara getirirken, koalis-
yon dönemlerine, istikrarsızlığa, güvensizli-
ğe, öngörüsüzlüğe, belirsizliğe son vermiş; 
güçlü, genç, dinamik, heyecanlı ve coşkulu 
bir kadroya emaneti yüklemiş; “Yeter! Söz 
de, karar da milletindir” demiştir.

Aziz milletimiz, 3 Kasım seçimleriyle, 
çözüm üretemeyen siyaset tarzına son ver-
miştir, çağın gerisinde, dünya gerçeklerinin 
gerisinde, Türkiye gerçeklerinin gerisinde 
kalan siyasetçi profilini reddetmiş, tedavül-
den kaldırmış, Meclisin dışında bırakmıştır. 
Türkiye’nin potansiyelini fark edemeyen, 
milletin arzu ve taleplerini göremeyen, dün-

yadaki değişimi izleyemeyen, yaşı geçmiş, 
heyecanı kaybolmuş, ufku daralmış siyaset 
anlayışının üzeri, 7 yıl önce 3 Kasım seçim-
lerinde, milletimiz tarafından çizilmiştir.

Bakınız, bu seçimler, rakamsal, orantısal 
sonuçların ötesinde, bir iktidar değişiminin 
ötesinde, bir zihniyet devrimini, iç politika-
da, dış politikada, ekonomide ve sosyal ya-
şamda bir dönüşümü beraberinde getirmiş-
tir. 3 Kasım seçimleri ve ardından AK Parti 
olarak siyaset etme tarzına kazandırdığımız 
yeni anlayış, Türkiye’nin bundan sonra asla 
eskisi gibi olmayacağını da ortaya koymuş-
tur. AK Parti, 7 yıllık iktidarı süresince, siya-
sete üslup kazandırmış, seviye kazandırmış, 
heyecan, dinamizm ve coşku kazandırmış-
tır. 7 yıl boyunca, çözümsüzlüğün bir çözüm 
olmadığını, çözümsüzlüğün bir siyaset tarzı 
olmadığını ve olamayacağını ispat ettik. 
On yıllar boyunca konuşulan, tartışılan; 
Türkiye’ye kaynak ve vakit kaybettiren me-
seleler, bizim dönemimizde çözülmüş ya da 
çözüm yoluna girmiştir. 

Konuşulmasına, tartışılmasına dahi cesaret 
edilemeyen, adeta tabu gibi görünen nice 
mesele, bu dönemde özgürce konuşulmuş, 
cesaretle çözüm sürecine sokulmuştur. 
Siyasetin, hukukun, demokrasinin önünü 

Ak Parti  İl Danışma Toplantısı

Ankara | 8 Kasım 2009
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kapatan birçok engel ortadan kaldırılmış, 
Türkiye bir gerilimler ülkesinden bir is-
tikrar ülkesine, bir özgürlükler ülkesine 
dönüşmeye başlamıştır. 7 yıl sonra aziz mil-
letimiz şunu artık çok net olarak görüyor: 
Türkiye’nin ufku, tarihinde hiç olmadığı 
kadar açıktır. Türkiye’nin itibarı yükselmiş-
tir. Türkiye, güçlü demokrasisi ve güçlü eko-
nomisiyle, hak ettiği, arzuladığı, özlemini ve 
hasretini çektiği seviyelere ulaşmaktadır.

Değerli arkadaşlarım…

3 Kasım 2002 seçimlerinin sonuçlarını AK 
Parti olarak doğru okuduk, doğru analiz et-
tik, mesajları kavradık ve her şeyden önem-
lisi, milletimizin bize yüklediği emanetin ne 
kadar yüce, ne kadar kutsal olduğunun her 
an bilincinde olduk. Bu bilinç sayesindedir 
ki, 3 Kasım sonrasında gerçekleşen 3 seçim-
den de, oylarımızı artırarak, birinci parti 
olarak, milletimizin tercihine daha fazla 
mazhar olarak çıkmayı başardık. Demokrasi 
tarihimizde hiçbir siyasi partiye nasip olma-
yan başarılara, aziz milletimizin güveni ve, 
altını çizerek ifade ediyorum, hayır duaları 
sayesinde ulaştık. 7 yıl boyunca türlü badi-
relerle karşılaştık. Milletimizin bize teslim 
ettiği emaneti, milletimizin tercihlerini yok 
sayarak bizden koparıp almak isteyenler 
oldu. Zaman zaman hukuk zorlandı. Zaman 
zaman kirli senaryolar uygulandı. Tahrik-
lerle, komplolarla, çeşitli hilelerle, iftira ve 
ithamlarla partimiz yıpratılmak istendi.

Tüm bu girişimler karşısında soğukkanlılı-
ğımızı kaybetmedik, sağduyumuzu kaybet-
medik, sabrımızı yitirmedik… Ancak, mille-
tin tevdi ettiği emanete uzanan ellere karşı 
da boynumuzu eğmedik, taviz vermedik, 

diklenmeden dik durduk. Şunu buradan bir 
kez daha, üstelik Cumhuriyetimizin kuru-
luşunun 86’ıncı yıldönümü haftasında, al-
tını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyorum: 
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir… 
Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koy-
duğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır… Egemenliğin kullanılması, hiç bir 
surette hiç bir kişiye, zümreye veya sınıfa bı-
rakılamaz. Hiç bir kimse veya organ kayna-
ğını anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz…

Ve şunu da ifade etmek istiyorum… AK Par-
ti var olduğu sürece, hiçbir hukuk dışı güç, 
hiçbir hukuk dışı örgütlenme, hiçbir çete, 
hiçbir mafyatik oluşum, milletin yetkisine, 
milletin emanetine el uzatamaz, uzattığı 
anda karşısında hukuku bulur, milleti bu-
lur, AK Parti’yi bulur. Biz var olduğumuz 
sürece, bu can bu tende var olduğu sürece, 
hiç kimse Türkiye’yi farklı mecralara, karan-
lık maceralara sürükleyemez, kirli emelle-
rini, kirli senaryolarını uygulama fırsatını 
elde edemez. Bakınız, Türkiye, 2003-2008 
arasında ortalama yüzde 6 oranında (yüzde 
5,88) büyüme kaydetmiştir. 2002 yılında 
tüm dünya ülkeleri arasında 26’ıncı sırada 
olan Türkiye ekonomisi, bugün dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi konumuna 
yükselmiştir. Türkiye, 230 milyar dolar olan 
milli gelirini, 6 yılda 3 kat artırmış, 742 
milyar dolara ulaştırmıştır. 36 milyar dolar 
olan ihracat, 2008 sonunda 132 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. Küresel krize 
rağmen Türkiye ekonomisi sarsılmamış, 
savrulmamış, dengelerini muhafaza ederek 
dimdik ayakta kalmıştır…
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Böyle bir Türkiye’den kim rahatsızlık du-
yabilir? Türkiye’nin büyümesinden, iler-
lemesinden, kalkınmasından kim neden 
rahatsızlık duyabilir? Türkiye’nin bu kutlu 
yürüyüşünü kim neden ve nasıl akamete 
uğratmaya niyetlenebilir? Türkiye’nin 
büyümesini, Türkiye’nin kalkınmasını, 
Türkiye’nin yücelmesini engellemeye çalış-
mak, nasıl olur da vatan sevgisiyle, millet 
sevgisiyle, ülke sevgisiyle izah edilebilir? 
Kirli senaryolar yazanlar, kirli oyunları uy-
gulamaya çalışanlar nasıl olur da bu ülkeyi 
ve bu milleti sevdiklerini iddia edebilir? 
Buna izin vermedik, vermiyoruz, verme-
yeceğiz… 7 yıl boyunca milletimizin ema-
netini yere düşürmedik, Allah’ın izniyle ve 
milletimizin desteğiyle bundan sonra da 
bu emaneti yere düşürmeyeceğiz. Bakınız, 
geçtiğimiz aylarda, partimize yönelik kirli 
senaryoları içeren bir belge ortaya çıktı. 
Ben o zamanki grup toplantımızda da ifade 
ettim: “Gerçekse de vahim, sahteyse de va-
him” dedim. Bu belgenin peşini bırakmaya-
cağımızı, hukuk ve demokrasi çerçevesinde 
bu işi takip edeceğimizi ifade ettim. Sabırlı 
olmamız gerektiğini, konunun hukuka inti-
kal ettiğini, sonucu beklememiz gerektiğini 
söyledim.

Nitekim hukuk işliyor… Gerçeklerin gün 
yüzüne çıkması için adalet çalışıyor… Bütün 
kurumlarımız, hukuka yardımcı olarak, sav-
cı ve hakimlerimizin işlerini kolaylaştıracak 
şekilde sürece katkı veriyor, destek veriyor. 
Hiçbir şeyin üzeri örtülmüyor, örtülemez 
de… Hiçbir şey karanlıkta kalmıyor, kala-
maz da… Ancak, bu süreçte, gerek hukuk 
sisteminin, gerek kurumlarımızın bir hedef 
haline getirilmesini, acımasızca eleştirilme-
sini de son derece mahzurlu gördüğümü 

ifade etmek durumundayım. Hukuki süreç 
işlerken, birkaç zanlı üzerinden, ülkemizin 
köklü kurumlarının, ülkemizin hukuk sis-
teminin yıpratılması asla doğru değildir, 
hukuka da, demokrasiye de, ülkemize ve 
milletimize de yarar sağlamaz. Bir kez daha 
ifade ediyorum… AK Parti olarak, bu iddi-
aların peşini bırakmadık, bundan sonra da 
bırakmayacağız… Adaletin tecellisi nokta-
sında parti olarak, iktidar olarak üzerimize 
düşeni hukuk ve demokrasi çerçevesinde 
yerine getirmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… değerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta, beraberimizde bakan 
arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, 
işadamlarımız ve medya mensuplarının da 
olduğu bir heyetle Pakistan ve İran’ı kapsa-
yan 5 günlük bir ziyaret programımız oldu. 
Pakistan’da bulunduğumuz süre içinde baş-
ta Cumhurbaşkanı Zardari ve Başbakan Gi-
lani olmak üzere birçok Pakistanlı yetkiliyle 
görüşmelerim oldu. Pakistan ziyaretimizin 
akabinde İran’a geçerek orada da aynı sıcak, 
aynı dostane yakınlık içinde temaslarda 
bulunduk. Dini Rehber Sayın Hamaney, 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad, Cum-
hurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Rahi-
mi, Meclis Başkanı Sayın Ali Laricani ile her 
konuda çok yararlı temaslarımız oldu. İran 
Cumhurbaşkanı 1’inci Yardımcısı Rahimi 
ile beraber İran Sanayi ve Ticaret Odası’nda 
400 kadar Türk ve İranlı işadamına hitap 
etme fırsatımız da oldu. 

Şurası son derece önemli: İran ziyaretimiz 
sırasında yeni bir anlaşmaya imza attık: 14 
trilyon metreküp rezerve sahip Güney Pars 
Bölgesi’ndeki 3 havzada, herhangi bir ihale-
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ye katılmaksızın Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı aracılığıyla arama ve doğalgaz 
çıkarma faaliyetlerinde bulunacağız. Esa-
sen Anlaşmaya temel oluşturan Mutabakat 
Zaptı’nı 17 Temmuz 2007’de imzalamıştık. 
Bu ziyaretim sırasında Mutabakat Zaptı’nı 
Anlaşmaya dönüştürerek enerji işbirliği ve 
güvenliği bağlamında önemli bir adım at-
mış olduk. Bu Anlaşmaya göre, çıkarılan do-
ğalgazdan İran’a yüzde 50 payı verildikten 
sonra kalan kısmı, ülkemizin tüketiminde 
kullanılmak üzere getirilecek ve doğalga-
zın büyük bir bölümü Nabucco aracılığıyla 
Avrupa’ya gönderilecek. İran’dan gelecek 
doğalgazın yıllık yaklaşık 35 milyar metre-
küp olması öngörülüyor. Bu çalışmalar için 
öngördüğümüz yatırım miktarı da, dikkati-
nizi çekiyorum, 4 milyar doların üzerinde.

Bu arada yine benim büyük önem atfet-
tiğim bir projeyi gerçekleştirmek için de 
İran’da bir Protokol imzaladık ve karşılıklı 
ticaretimizi kendi para birimlerimizle ger-
çekleştirme kararını aldık. Tabii ziyaretimiz 
sırasında İran’ın nükleer programı da gün-
demimizde yer aldı. Bu grup toplantımız 
vesilesiyle şunu bir kez daha hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Bizim Nükleer Silahlar 
konusundaki tavrımız açık ve nettir. Biz 
nükleer silahlardan tamamen arındırılmış 
bir bölgede yaşamak istiyoruz. Nükleer si-
lahların tamamen ortadan kaldırıldığı bir 
dünyada yaşamak istiyoruz. Nükleer prog-
ram ve nükleer silahlar konusunda da, dün-
ya kamuoyunu tatmin edecek, adaletli bir 
yaklaşım bekliyoruz. Burada bizim anlam 
veremediğimiz nokta; İran’ın nükleer prog-
ramına yönelik eleştirileri yapanların aynı 
silahları kendi ellerinde bulundurmaya de-
vam ediyor olmalarıdır. Yapılması gereken 

bu arındırma adımlarını topyekun atmak, 
nükleer silahlardan tümüyle vazgeçmektir. 
Dünyaya barış getirecek olan tavır budur, 
çözüm budur. Bu fikrimizi İranlı dostları-
mızla da paylaştık.

Bizim İran temaslarımızın ardından, gerek 
yurtiçinde, gerek yurtdışında Türkiye’nin 
dış politikasının çok farklı bir şekilde 
ele alındığına şahit olduk, oluyoruz… 
“Türkiye’nin dış politikası yön mü değiş-
tiriyor, eksen mi değiştiriyor, kulvar mı 
değiştiriyor” gibisinden soruların, biraz da 
kasıtlı olarak gündeme taşındığını görüyo-
ruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 
Türkiye’nin dış politikası yön değiştirmiyor, 
eksen değiştirmiyor, kulvar değiştirmiyor… 
Ama Türkiye’nin dış politikası normalle-
şiyor, olması gereken düzeye doğru emin 
adımlarla, kararlı adımlarla ilerliyor, daha 
etkin, daha önemli bir hal alıyor. Bizim 7 
yıl boyunca komşularımızla kurduğumuz, 
bölgemizdeki ülkelerle kurduğumuz iyi 
ilişkiler, dostane ilişkiler, normalleşmenin 
ötesinde bir kavramla izah edilemez. 2002 
sonundan itibaren, temas kurduğumuz her 
ülkeyle başta dış ticaretimiz olmak üzere 
tüm ilişkilerimizi masaya yatırdık, hemen 
her ülkeyle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
yeterli düzeyde olmadığını tespit ettik ve 
bu seviyeyi yükseltmenin gayreti içinde ol-
duk. Bugün bile, başta komşularımız olmak 
üzere, çevremizdeki, bölgemizdeki ülkelerle 
ticaretimizin, potansiyelini yansıtmadığına 
inanıyor ve belirlediğimiz hedeflere ulaş-
mak için daha fazla çaba sarf ediyoruz. 

Şu noktayı hatırlatmak durumundayım: 
Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ilişkileri, 
31 Temmuz 1959’da, Türkiye’nin Avrupa 
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Ekonomik Topluluğu’na yaptığı başvuru ile 
başladı. O tarihten, 17 Aralık 2004 tarihine 
kadar Avrupa Birliği’ne katılım hususunda 
somut, kayda değer bir ilerleme sağlana-
madı. İktidarı devraldık, 2 sene gibi kısa bir 
süre içinde Türkiye’yi Kopenhag kriterlerini 
karşılayabilen bir ülke konumuna yükselt-
tik ve 2005 yılında da katılım müzakerele-
rine başladık. Bugün, bakınız, altını çizerek 
ifade ediyorum, önümüze çıkarılan tüm 
engellere rağmen, tüm haksız uygulamalara 
rağmen, şevkimizi kıracak tüm yaklaşımla-
ra rağmen Avrupa Birliği Katılım Sürecimizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedeften geri 
adım atmamız, reformlardan vazgeçmemiz, 
süreci yavaşlatmamız mümkün değildir, 
muhtemel değildir. Yönümüzün Batı’ya 
dönük olması, Avrupa Birliği üyeliği için sa-
mimi gayret gösteriyor olmamız, yine altını 
çiziyorum, Doğu’ya, Güney’e, Kuzey’e sırt 
çevirmemiz anlamına gelmez.

Soruyorum sizlere: Türkiye Kafkaslara, 
Orta Asya’ya, Türk Cumhuriyetlerine sırtını 
dönebilir mi? Türkiye, İslam dünyasına, 
Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’ya sırtını döne-
bilir mi? Türkiye, Uzak Doğu’daki ülkelerle, 
Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri küçüm-
seyebilir mi? Türkiye’nin dünyanın dört 
bir yanıyla ilişki kurması tarihi, kültürel, 
siyasi müktesebatının bir gereğidir. Türkiye 
hem batılı kurumlara demir atmış, onlar-
la kaynaşmıştır, hem İKÖ gibi, Karadeniz 
İşbirliği Örgütü, D-8 gibi diğer kurumlarla 
ilişki içindedir. Türkiye’nin önemini artıran, 
çok boyutlu ilişki ağıdır. Bunların hiçbiri 
diğerinin alternatifi, yedeği, rakibi değildir. 
Türkiye’yi batıya mahkum gibi göstermek 
isteyenler aslında Türkiye’yi içine kapatmak 
isteyenlerden başkaları değildir. Türkiye 

küresel sistemin aktif ve itibarlı bir üyesidir, 
hem dünyaya açık olacaktır, hem tüm böl-
gelerle aktif ve dinamik bir ilişki geliştire-
cektir. Bunu bir sorun gibi algılamak, ancak 
vizyonsuzluktur, hazımsızlıktır… 

Şunu da artık samimi şekilde tartışmanın 
zamanı geldi inancındayım… Türkiye, 
İran’la, Ortadoğu ülkeleriyle, ticaretini, iliş-
kilerini, işbirliğini geliştirmek için, ilişkileri-
ni normalleştirmek için her adım attığında, 
ülke içinden ve ülke dışından malum bir 
koro, söz birliği etmişçesine itirazlarını yük-
seltiyor. Hep belli sloganların, belli kavram-
ların dile getirildiğini, “Araplar bizi arkadan 
vurdu”, “yeşil sermaye,” “Türkiye’nin yönü 
değişiyor”, “Türkiye’nin ekseni kayıyor” gibi 
belli itirazların yapıldığını görüyoruz. Batılı 
ülkeler Ortadoğu ülkelerinde çok büyük 
miktarlarda yatırımlar gerçekleştiriyor… 
Ortadoğu ülkelerinin Batı’lı ülkelerdeki 
yatırımları trilyon dolarlara ulaşıyor… Ama 
Türkiye, aynı tarihi, aynı kültürü, birçok 
ortak noktayı paylaştığı bu ülkelerle ilişki-
lerini olması gereken düzeye yükseltmek 
isteyince malum tartışmalar ortaya çıkıyor. 

Bir kez daha söylüyorum: Türkiye’nin dış 
politikası, barış üzerine kuruludur, diyalog 
üzerine, işbirliği ve iletişim üzerine kuru-
ludur. Yapılan, ilişkilerin normalleşmesi, 
işbirliğinin gerçek potansiyeline ulaştırıl-
masıdır. Bundan hiç kimsenin farklı bir an-
lam çıkarmaya hakkı yoktur, olamaz. İran’ın 
nükleer programı karşısında, insani amaçlı 
kullanımı savunmak, nükleer silahsızlan-
mayı savunmak, adaleti savunmak, eşitliği 
savunmak, hakça yaklaşımı savunmak, ek-
sen kayması olarak tanımlanamaz. Gazze’de 
yapılanlara karşı hakkı savunmak, hukuku 
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savunmak, en önemlisi de insaniyeti savun-
mak dış politikada yön değiştirme olarak 
nitelendirilemez. 

Bakınız, şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum…”Filistinliler, işgali sona erme-
yecekmiş gibi görüyorlar… Yeni yerleşim 
yerleri, duvarlar, kontrol noktaları, kapalı 
sınırlar ve aşağılanmayla tanımlanmış bir 
yaşam, özgür bir Filistin’in önünde engel 
oluşturuyor... İsrail, barış için karşısında gü-
venilir bir ortak bulamamaktan yakınıyor. 
Ancak Filistin yönetimi son aylarda bölgede 
hiçbir hükümetin yapamadığı kadar re-
formlara imza attı. Filistinli liderler samimi 
olarak barış istiyor. Filistin güvenlik güçleri 
de Batı Şeria’da Yol Haritası’nın yükümlü-
lüklerini yerine getiriyorlar... Yeni yerleşim 
yerleri inşa etmek barışa giden yol değildir… 
Bu, İsrail’in iki devletli çözüm taahhüdüne 
de aykırıdır... “Gazze’yi izole etmek ya da 
sınırları kapalı tutmak çözüm değildir. Filis-
tinli vatandaşlar evlerini, sağlık ocaklarını 
ve okullarını yeniden inşa edemiyor. Emin 
olunuz ki bu, barışa giden yol değildir...” 

Değerli arkadaşlar, bu sözler bana ait değil. 
Bu sözleri eğer biz etmiş olsak, hemen ne 
derler, “Türkiye yüzünü doğuya çevirdi, yö-
rünge değiştiriyor” derler… Bu sözleri kim 
söylüyor? Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
teri Sayın Ban Ki Moon söylüyor. Nerede 
söylüyor? Amerika Birleşik Devletlerinde… 
Kime söylüyor? Musevi cemaatine söylü-
yor… Bu ifadeler, bu görüşler, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki Moon ta-
rafından, 29 Ekim 2009 tarihinde, ABD’nin 
önde gelen Musevi kuruluşlarından “İftira 
ve İnkarla Mücadele Birliği”, (ADL) dile geti-
riliyor. Şimdi, bu görüşleri dile getirdiği için, 

Birleşmiş Milletlerin yönü mü değişmiştir? 
Filistin’deki trajedi bütün çıplaklığıyla or-
taya döküldüğü için, Birleşmiş Milletlerin 
ekseni mi kaymıştır? 

Türkiye büyük bir ülkedir… Türkiye, tari-
hiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, potansiyel-
leriyle büyük bir ülkedir… Türkiye, günde-
mi belirlenen değil, gündem belirleyen bir 
ülkedir… Türkiye, dış politikası yönlendi-
rilen değil, dış politika üreten bir ülkedir… 
Türkiye kendisine rota çizilen değil, rota 
çizen bir ülkedir… Büyük devlet olmanın ge-
reği de budur… Dış politikada ezberleri boz-
duğumuz bir gerçektir… Ama bu, tercihlerin 
değiştiği, parametrelerin değiştiği, yön ve 
eksenlerin değiştiği anlamına asla gelmez. 
Biz hakkı söylemeye devam edeceğiz… Biz 
uluslar arası hukuktan yana olmaya devam 
edeceğiz. Biz barışı savunmaya, diyalogu 
savunmaya devam edeceğiz… Ve biz, her ha-
lükarda mazlumların sesi, mağdurların sesi 
olmaya devam edeceğiz…

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak Milli Birlik Sürecine ilişkin 
birkaç hususu da paylaşarak konuşmamı 
bitirmek istiyorum… Bakınız, bu yola çıkar-
ken, defaatle, zorlu bir yolculuğa, hassas bir 
yolculuğa çıktığımızı ifade ettim. Hatırlaya-
caksınız… “çelik gibi sinirlere sahip olma-
mız gerekiyor, sabırlı olmamız, sağduyulu, 
soğukkanlı olmamız gerekiyor” şeklinde 
her fırsatta uyarılarda bulundum. Yine, 
sürecin tahrik edilebileceğini, provokasyon-
ların olabileceğini belirttim. Nitekim, bu 
öngörülerimizde ne kadar haklı ve isabetli 
olduğumuzu da şu son günlerde yaşanan 
olaylardan görüyoruz. Habur Sınır Kapısın-
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da ve ardından Diyarbakır’da ortaya konan 
sorumsuzca tavır, ülkenin diğer kesimle-
rinde hassasiyetleri çoğaltmış ve tahriklere 
uygun bir zemin oluşmasını beraberinde 
getirmiştir.

Yine süreç boyunca defalarca söyledim… 
Terörün bir piyasası var. Bu piyasadan 
maddi, manevi, siyasi olarak nemalananlar 
var dedim… Bizim Milli Birlik Projesinden, 
Demokratik Açılımdan kastımız nedir? Te-
rörün son bulmasıdır, her türlü etnik, dini, 
mezhebi grubun demokratik hak ve özgür-
lüklerinin geliştirilmesidir, işsizlikten altya-
pıya kadar her türlü ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesidir. İşte bazı çevreler, 
kandan, gözyaşından, acıdan, çatışmadan 
beslenen çevreler, süreci tahrik etmek için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Kimileri benim 
Kürt kardeşlerimin hassasiyetlerini istismar 
ediyor, kimileri Türk kardeşlerimin hassasi-
yetlerini istismar ediyor… 

Ancak, dikkatinizi çekiyorum, her ikisi 
de aynı amaca, terörün devam etmesine, 
acıların devam etmesine hizmet ediyorlar. 
Şimdi bakınız, bizim, hükümet olarak da, 
AK Parti olarak da, şehitlerimize, gazileri-
mize, onların ailelerine karşı hissiyatımız ve 
hassasiyetimiz bellidir ve son derece sami-
midir. İstiklal Marşı Şairi, Merhum Mehmet 
Akif ’in şu dizeleri, bizim benliğimizi inşa 
eden, ruhumuzu ayakta tutan, geçmiş ve ge-
lecek tasavvurumuzu belirleyen dizelerdir… 
Ne diyor Akif? “Bastığın yerleri ‘toprak!’ di-
yerek geçme, tanı: / Düşün altında binlerce 
kefensiz yatanı. / Sen şehit oğlusun, incitme, 
yazıktır, atanı: / Verme, dünyaları alsan da, 
bu cennet vatanı. / Kim bu cennet vatanın 
uğruna olmaz ki feda? / Şüheda fışkıracak 

toprağı sıksan, şüheda! / Canı, cananı, bütün 
varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanım-
dan beni dünyada cüda…” 

7 yıl boyunca, milletimizin yararına olmaya-
cak hiçbir adım atmadık. Milletimizin, ülke-
mizin istifadesine olmayacak hiçbir girişim 
içinde olmadık. Milletin arzuları, talepleri, 
beklentileri dışında kendimize hedefler be-
lirlemedik. Ve en önemlisi, milletimizle bir-
likte, gelecek nesillerle birlikte, şehitlerimi-
ze, gazilerimize bizi mahcup edecek, onların 
karşısında boynumuzu yere eğecek hiçbir 
hal ve tavrın da içinde, yanında, yöresinde 
olmadık. Bir kez daha söylüyorum… Hassas 
bir süreçten geçiyoruz… İstismara son de-
rece açık bir süreçten geçiyoruz… Özellikle 
gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerinin, ilgili 
sivil toplum örgütlerinin bu süreçte sabırlı 
olmalarını, tahriklere, istismara karşı dik-
katli olmalarını önemle rica ediyorum… Biz 
bu yola, şehit yakınlarının “artık akan kanı 
durdurun” yakarışı üzerine çıktık. Biz bu 
yola, gazilerin “bu acılara son verin” yakarışı 
üzerine çıktık.

Bakınız, açık konuşuyorum… Terör baron-
ları, uyuşturucu baronları, silah tüccarları, 
çatışma tacirleri ellerini ovuşturuyorlar… 
Çatışmadan, gözyaşından, acılardan, şehit-
lerimizden, gençlerimizin kanından besle-
nen istismarcılar ellerini ovuşturuyorlar. 
Benim şehidimin annesi, bu tahriklere bo-
yun eğerse, işte o terör baronlarını sevindi-
rir… Benim gazi kardeşim, madalyasını yere 
atarsa, açık söylüyorum, terör tacirlerini 
sevindirir. Herkese, her kesime sabır tel-
kin ediyorum, sağduyu telkin ediyorum… 
Tahriklere zemin vermeyelim, aramıza 
sızmaya çalışan istismarcılara fırsat verme-
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yelim… Bu işi suhuletle, sağduyuyla, sabırla 
nihayete erdireceğiz… Bu bir taviz süreci 
değildir. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum-
larıyla dimdik ayaktadır. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti her türlü sorunu çözebilecek 
bir donanıma, özgüvene de sahiptir. Hiçbir 
sorunun altında ezilmek, hiçbir sorunu 
sineye çekmek Türkiye’ye yakışmaz. Biz, so-
runlarımızı çözerek ileriye doğru yol almak 
durumundayız.

Geri dönüşleri bir şova dönüştürenleri, 
ülkenin hassasiyetlerini hiçe sayanları, bu 
sürecin üzerine gölge düşürmek isteyenleri 
sorumlu davranmaya, sağduyulu davran-
maya, aklıselime davet ediyorum. Bu süreç, 
aynı zamanda ak ile karanın da ortaya çıka-
cağı bir süreçtir… Bu süreç, gerçekten büyük 
Türkiye özlemi içinde olanlarla, Türkiye’yi 
zaafa uğratmak ve bundan kendilerine 
çıkar sağlamak isteyen bir avuç istismarcı-
nın apaçık ortaya çıkacağı bir süreçtir. Bu 
süreç, samimi olanla, samimiyetsiz olanın 
ayrışacağı, onun dışında tüm Türkiye’nin 
birleşeceği, bütünleşeceği, kenetleneceği bir 
süreçtir. Türkiye’yi çok daha güzel günler 
bekliyor… Türkiye’yi çok daha büyük ba-
şarılar bekliyor… 7 yılda elde ettiğimizden 
çok daha ötesini, çok daha fazlasını elde 
edebiliriz…

Buna inanarak, milletimize güvenerek 
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz… 
Ben, bu noktada konuşmama son verirken, 
Türkiye’ye 7 yıl boyunca hiç tecrübe etme-
diği başarıları, hiç hissetmediği sevinçleri 
yaşattığınız için sizlere, bu asil kadroya bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Başarılı bir hafta diliyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum…
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Değerli Malatyalılar… değerli gençler… 
değerli hanımefendiler… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, sözlerimin ba-
şında bütün Malatya’ya, tüm kardeşlerime 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Yeni bir milat, yeni bir başlangıç için yeni-
den yola çıktığımız bu anlamlı günde ilk 
durağımız Malatya oldu. Bu tercihimizde, 

iradesini daima adaletten, hakkaniyetten, 
demokrasiden yana kullanan Malatya’nın 
ülkemizin en önemli merkezlerinden biri 
olmasının büyük payı var. Türkiye’nin 
siyasetinde, ülkemizin demokratik geliş-
mesinde, kalkınma, refah ve huzurunda 
milletimize öncülük eden büyük değerle-
riyle Malatya daima ülkemizin ortak irade-
sini, ortak aklını ve vicdanını temsil eden 

Ak Parti  İl Başkanlığı Siyaset 
Akademisi Toplantısı

Malatya | 14 Kasım 2009
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şehirlerimizdendir. Benim de gönlümde 
Malatya’nın çok özel bir yeri var. Malatya 
bu harekete her zaman destek verdi… Ma-
latya bizi hiç yalnız bırakmadı, desteğini, 
katkısını, özellikle de hayır dualarını biz-
den hiç esirgemedi. Bugün bir kez daha 
tüm Malatya’ya, Malatyalı kardeşlerime, 
özellikle teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Bugün, birçok hayırlı vesileyi bir araya 
getirerek Malatya’ya geldim. Bu toplan-
tımız öncesinde Beydağı Ağaçlandırma 
projesini başlattık, büyük bir iş merkezinin 
açılışını yaptık. Siyaset Akademisi’ndeki 
bu toplantımızın ardından, Malatya İnönü 
üniversitesini Türkiye’nin en saygın üni-
versitelerinden biri haline getiren açılışlar 
yapacağım. Akşam saatlerinde de Malatyalı 
iş adamlarıyla şehrin kalkınmasını hep bir-
likte konuşacağız.

Değerli kardeşlerim…

Milletle arasına mesafe koymayan bir kar-
deşiniz olarak biliyorsunuz ki, hayatım bo-
yunca açık konuşmayı şiar edindim ve her 
fırsatta milletime gitmekten büyük bahti-
yarlık duydum. Kapalı duvarlardan, kapalı 
odalardan hayatım boyunca hiç hazzetme-
diğim için bugün de sizin açık gönüllerini-
ze konuk olmaya, sizlere yüreğimi açmaya 
geldim. Biliyorsunuz, dün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde geleceğin Türkiye’si için 
çok önemli bir Genel Görüşme yaptık ve 
Yarınki Türkiye tasavvurumuzu konuştuk. 
Milletin egemenlik hakkının kullanıldığı 
o kürsüde dile getirdiğim çerçeve içinde 
kalarak burada siz değerli kardeşlerime 
ne yaptığımızı, neler yapmak istediğimizi 

anlatacağım. Her şeyi açık seçik konuşmak 
zorundayız ki, yıllarca sorunları halının 
altına süpüren siyasetçilerin bu ülkeye kay-
bettirdiği yılları bir an önce telafi edelim.

Bugüne kadar demokrasi ve kalkınma 
yolunda attığımız adımlara şimdi yenile-
rini ekliyor; milli birlik ve beraberliğimizi 
sarsılmaz hale getirecek bir demokratik 
açılım sürecini başlatıyoruz. Bu hayırlı 
süreç başlamıştır ve her gün milletin bü-
tün katmanlarının katkısıyla biraz daha 
olgunlaşarak tabii mecrasında çözüme 
doğru yürümektedir. Sonuç, hayırlı ola-
caktır inşallah. Hayırlı olacaktır, çünkü ele 
aldığımız meselenin muhatabı millettir. 
Milletimizin hayır duası, rızası, onayı, tak-
diri, desteği yanımızdadır. Bütün dertlerin 
çaresi de zaten milletimizin birlik ve bera-
berlik ruhudur. Onca hileye, onca tuzağa, 
onca kışkırtma ve tahrike rağmen bu millet 
asla birlik ve beraberliğini tartışma konusu 
yapmamıştır, yapmayacaktır. 

Ne yaptığımızı bir tek cümle ile söylemek 
gerekirse şunu yapıyoruz: Devletin Milletle 
daha çok kucaklaşması için, demokrasinin 
çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. Zaten 
devletin milletle buluşması için demokra-
siyi geliştirmekten başka bir yol da yoktur. 
Milli Birlik ve Kardeşlik sürecinden kasıt, 
aklın yolunu takip etmek ve doğru men-
zile milletle birlikte varmaktır. Açılımdan 
maksat, kalbin açılımıdır, vicdanın sesine 
kulak vermektir. Biz de bu yoldayız. Millet 
olmanın yüksek şuuruyla milletimizin 
ortak iradesine bağlı kalarak ertelenmiş 
sorunlara çözüm üretiyoruz. Demokrasi 
güçlendiğinde ekonominin, devlet toplum 
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ilişkilerinin, hukukun, adaletin, kalkın-
manın nasıl sağlanacağını bütün dünyaya 
ispat ettik. Demokrasi güçlendiğinde, 
devlet toplumun sesine kulak verdiğinde 
kapanmaz denilen yaraların nasıl kapandı-
ğını AK Parti iktidarı bütün vatandaşlarına 
gösterdi. AK Parti iktidarı demokrasinin 
gücüne güç kattığı için de millet iradesi en 
zor zamanlarda ortaya koyduğumuz siya-
set etrafında kenetlendi. 

Şimdi de durum aynıdır. Kördüğümleri 
çözüyoruz ve millet bizim yanımızda yer 
alıyor. Bunun için muhatabımız sadece 
milletimizdir. Rotamız milletimizin rotası-
dır. Türkiye’nin meselelerine gözlerini ka-
patanların aksine biz, ortaya çok güçlü bir 
çözüm iradesi koyduk. Bu iradeye katılmak 
yönetime katılmaktır, çözüme ortak olmak-
tır. Ben Çözüme Ortak Olmayacağım diyen-
ler, esasen Ben Kördüğümden Yanayım de-
miş oluyorlar. Türkiye’nin muhtaç olduğu 
iradenin oluşması için, bin yıl olduğu gibi 
ebedi kardeşliğin bu topraklarda hüküm 
sürmesi için herkes hakikate kucak açmak 
zorundadır. Duygularla değil, duyguları-
mızı da yanımıza alarak akıl ve vicdanın, 
hukuk ve demokrasinin yolundan gidece-
ğiz. Birbirimizin yanlışlarını birlik ruhuyla 
telafi edeceğiz. İlkel kavgalarla, asabiyetle 
değil, inanç ve aşkla gönüller kazanacağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu süreçte, sevgiye inananlar, yüreklerini 
açık tutanlar, kin ve nefrete teslim olma-
yanlar kazanacak. Sınıf ve zümre siyaseti 
yapanlar, adalet yerine imtiyaz isteyenler 
eninde sonunda mutlaka kaybedecek-

ler. Biz bu evrensel anlayışımızı sadece 
Türkiye’ye değil, bütün dünyaya göstermek 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 
Sadece Türkiye’de değil, gücümüz, taka-
timiz oranında dünyadaki yangınları da 
söndürmeye çalışıyoruz. Yeni bir Demokra-
tikleşme süreci başlattık ve herkes ne söyle-
yecekse söylesin dedik. Kimin ne yaptığını 
görüyorsunuz. Biz bugün açıkta olan bir 
yarayı kapatmaya çalışırken birileri kapan-
mış eski yaraları da kanatmaya çalışıyor. 
Biz, bugün dağlanan yüreklerin feryadını 
dindirmeye çalışırken, birileri politik he-
saplarla hangi tahrik edici cümleyle ne ka-
dar taraftar toplayacağını hesaplıyor. 

Açık söylüyoruz. Bunu yapmayın, tahrik 
siyasetinden vazgeçin ve marjinal örgüt 
diliyle konuşmayın. Bunu yıllarca yaptınız 
zaten. Bakınız, bu demokratik süreç, sade-
ce şiddet ve terörü tasfiye süreci değil, bu 
ülkenin bütün evlatlarının geleceğe umut 
ve güvenle bakmalarının teminatı olacak 
bir süreçtir. Milletin bizden talebi budur, 
annelerin gözyaşını dindirecek şey budur. 
Biz dedik ki, bu ülkenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında konuşulmaya-
cak bir gerçeği olamaz. İktidarın muhale-
fetle konuşamayacağı bir gerçeği olamaz. 
Bunun için kapılarını ısrarla çaldık. Ol-
madı, mektup saldık. Ona da yok dediler, 
canınız sağ olsun. Bakın dedik, bu mesele 
sizden bugünlere miras kalmış bir mesele-
dir, bu bir millet meselesi, bu bir ülke me-
selesi, bu bir memleket meselesi… İnatla, 
öfkeyle, hakaretle, iftirayla varacağınız bir 
yer yoktur. Aklın yerini öfkeye bırakmayın, 
vicdanın sesini gürültüye boğmayın, pan-
kartların arkasına yüzlerinizi saklamayın, 
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slogan atmayın bir fikriniz varsa onu söyle-
yin, dahası yeni bir şey söyleyemiyorsanız 
eski söylediklerinizi hatırlayın.

Bunu bile yapmadılar, gerçeklere dahi 
tahammül edemediler ve Genel Kurul 
Salonu’nu terk etmeyi tercih ettiler. Siz 
de milletvekilisiniz, sizi de halkımız seçti. 
Öyleyse meşruiyet alanında kalın, çözüme 
ortak olun, soruna ortak olmaktan sizin 
de, bu milletin de bir kazancı yok. Milletsiz 
bir milliyetçilik olmaz, halksız bir halkçı-
lık olmaz. Millet ile konuşabilen insanlar, 
hele milletvekili olmuş, seçilmiş insanlar 
marjinal bir dil kullanmak yerine milletini 
dilini, üslubunu kullanır. Bizim muhalefete 
çağrımız açıktır. Gelin kardeşlik iklimine 
katkıda bulunun, bunu yapamıyorsanız 
Türk milletinin birlik ruhunu yaralamayın. 
Ezberlerinizi, alışkanlıklarınızı, sloganları-
nızı gözden geçirin. Bilerek değilse bilme-
den öfke üretiyorsunuz, bundan vazgeçin. 

Duygular öne geçtiğinde yanlış yapma 
ihtimaliniz yükselir, bu durumlarda yapıl-
ması gereken şey akla uymaktır. Biliyoruz 
ki bütün halkımızın gözleri üzerimizdedir. 
O temiz duyguları, o nezih vicdanları istis-
mar ederek, tahrik ederek siyaset yapamaz-
sınız. Belki bugün yaptığınıza siyaset di-
yebilirsiniz ama sadece Ankara’da, sadece 
kapalı salonlarda, sadece kağıt üzerinde ya-
parsınız. Hatta birbirinizi alkışlarsınız ama 
uzaklarda, gitmediğiniz şehirlerde belki 
de bir çocuğun, bir gencin yüreğine kin ve 
nefret tohumu atmış olursunuz. Türkiye 
bu tahrikleri çok gördü. 1980’den önce 
şiddete bulaşan, birbirine silah çeken genç-
lerin çoğu böyle tahriklerle yanı başındaki 

kardeşine silah çekecek duruma getirilmiş-
ti. Çok canlar kaybetti bu ülke. Diyoruz ki, 
artık kaybetmeyelim. Çok yüreğimiz yandı, 
diyoruz ki, artık yanmasın.

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi bugünden bakarak geriye doğru 
Türkiye’nin eski fotoğraflarını hatırlaya-
lım. Bakınız, yıllar yılı kendi ülkemizde 
derinleşen sorunları anlamakta güçlük 
çektik. Binlerce haber okuduk, binlerce 
haber ve yorum dinledik, ama gerçeği 
anlamakta güçlük çektik. Sanki bütün 
haberler gözümüze perde oldu. Yangın 
vardı ama söndürülemiyordu. Kendilerini 
ateşe atanları da anlamıyorduk, yangını 
söndürmesi gerekenleri de anlamıyorduk. 
Yürekler yansın, vicdanlar sönsün isteni-
yordu. Terörün mantığı, gayesi zaten aklın 
yolunu kapatmaktı. Ama girdaptan ülkeyi 
çıkarması gerekenler de ateşe körükle gi-
diyordu. Bu ülkede mukaddes değerler de, 
milli değerler de yıllarca istismar edildi. 
Devletimizin temel ilkeleri de, bizi millet 
kılan asli değerlerimiz de hoyratça istismar 
edildi ve gerçekler karartıldı. Propaganda 
ile Karşı Propaganda arasında hakikat ters-
yüz edildi. 

Yaşanan acıları tekrarlamak istemiyorum. 
Ödenen maliyetleri hatırlatmak istemi-
yorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Peki 
şimdi ne oluyor. Şimdi, hakikatin önündeki 
perde aralanıyor. Maskeler düşüyor, ülke-
miz tepeden tırnağa aydınlanıyor. 25 yıl 
yaşatılan bir büyük sorunu çözmek için ilk 
defa güçlü bir irade ortaya çıkıyor. Büyük 
mesuliyet isteyen bir süreçten geçiyoruz. 
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Herkesin hakkaniyetli olmasını istiyoruz. 
Kendimiz için istediğimizi bin yıllık kom-
şumuz, bin yıllık kardeşimiz, bin yıllık 
akrabamız için de istiyoruz. Diyarbakır’da 
ne söylüyorsak İstanbul’da aynısını söylü-
yoruz. Malatya’da ne söylüyorsak TBMM 
kürsüsünde aynı şeyi söylüyoruz. İstiyoruz 
ki, muhalefet de demokrasinin içinde kal-
sın, meşruiyet zemininde kalsın. Çok mu 
zor, “doğru yoldasınız” demek? Çok mu zor, 
“evet bizim de yanlışlarımız oldu” demek? 
Çok mu zor, “Türkiye Cumhuriyeti ile hal-
kı daha çok kenetlensin” demek? Açılan 
her beyaz sayfayı karartmak, karamsarlık 
tohumları ekmek kime ne kazandır ki, mu-
halefete ne kazandırsın. 

Büyük düşünelim, sorunlar daha fazla 
büyümeden çare üretelim diyoruz. Kimse 
açıkta olan bir yarayı kanatmaktan medet 
ummasın diyoruz. Yangını söndürelim, 
yürekler ferahlasın diyoruz. Ankara’da 
söylenen, ekrandan söylenen, Mecliste 
söylenen, demokratik zeminlerde söyle-
nen her sözün bu ülkede kime nasıl ula-
şacağını, kimi nasıl etkileyeceğini hesap 
edelim diyoruz. Toplumsal sorumluluk 
bunu gerektirir. İnsani sorumluluk bunu 
gerektirir. Siyasi sorumluluk bu gerektirir. 
Aydın olmak, akademisyen olmak, yazar 
olmak, yorumcu olmak bunu gerektirir. Bu 
ülkede birileri herkesi kendi kadar küçük 
düşünmeye zorluyor. Bu ülkenin tarihini 
birileri karatmak istiyor. Tarih ile toplum 
arasına duvarlar örmek istiyor birileri. Bi-
rileri milletin tarihini kendi kısa tarihine 
indirgemek istiyor. Şehirlerarasına mesafe, 
bölgeler arasına mesafe konmak isteniyor. 

Birilerinin zihninde hala demir perdeler 
var, Berlin duvarları var. 

Biz yeni bir siyaset getirdik bu ülkeye ve 
dedik ki: biz, Türkiye ölçeğinde, dünya 
ölçeğinde büyük düşünmeye devam edece-
ğiz. Muhataplarımıza, siyasi rakiplerimize, 
refiklerimize dedik ki, siz de, mümkünse 
ülkemiz kadar büyük düşünün. Büyük 
düşünemeyenler tarih dersinde sınıftan 
kalırlar. Büyük düşünemeyenler temsil 
kabiliyetine sahip olamazlar. Bizim anlayı-
şımızda siyaset acımasız bir rekabet alanı 
değildir. Biz kimsenin beyaz dediğine siyah 
demeyiz. Biz bütün yaratılmışları olduğu 
gibi, kendini nasıl tanımlıyorsa öyle ta-
nımlarız. Bizim medeniyet anlayışımızda 
halka hizmet esastır. Bizim anlayışımızda 
insanı yaşatmak, insanın can ve mal em-
niyetini korumak esastır. Bu anlayışımızı 
milletimiz doğru anladı ama birileri eski 
ezberlerinde ısrar etti. Biz de ısrarcıyız, biz 
de sonuna kadar hakikatin müdafileriyiz. 
Provokasyona, tahrike, kışkırtmaya, tecri-
de, birilerini ötekileştirmeye, kara siyasete, 
kin ve öfke siyasetine pabuç bırakma niye-
tinde değiliz. 

Bizim siyasetimiz aklın ve vicdanın em-
rindedir. İstiyoruz ki, kimse meşruiyet 
sahasını çiğnemesin. Kimse bizden yangını 
seyretmemizi beklemesin. Demokratik açı-
lımdan kastımız da yangını söndürmektir. 
Aşık Veysel ne diyordu: “Kürdü Türkü ne 
Çerkezi? / Hep Adem’in oğlu kızı / Bera-
berce şehit gazi / Yanlış var mı ve neresi? / 
Yezit nedir, ne kızılbaş? / Değil miyiz hep 
bir gardaş? / Bizi yakar bizim ateş / Sön-
dürmektir tek çaresi.” Bunun aksini iddia 
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edenler yanılıyorlar. Aklın ve vicdanın yo-
luna taş döşeyenler yanılıyorlar. Biz devlet 
ile milleti buluşturacak, kucaklaştıracak 
yolu açmak için bu yola taş dökmeyi tek 
çare olarak görenler gibi düşünmüyoruz. 
Onları ısrarla sorumluluğa çağırıyoruz. Di-
yoruz ki, her biriniz bir taş kaldırsanız bu 
yol açılır. Her biriniz bu yangına bir bardak 
su dökseniz bu yangın söner. 

Biz diyorlar ki, size bu yangını söndür-
meyi kim söyledi? Bu sizin yol haritanız 
değil diyorlar. Hani seçimden önce ülkeyi 
satıyorsunuz, vatanı satıyorsunuz, milleti 
kandırıyorsunuz, çeyrek altın dağıtıp oy 
topluyorsunuz diyorlardı ya… Aynı sakat 
mantıkla bugün de terör örgütü tasfiye 
olursa, Güneydoğu’nun yüzü gülerse yine 
bu millet yanlış yapar diye çözüm projesin-
de biz yokuz diyorlar. Hayır, biz bu ülkenin 
hiçbir meselesini siyasi kazanç hesaplarına 
feda etmedik. Biz Türkiye’nin pranga-
larından kurtulmasını ve şahlanmasını 
istiyoruz. Her konuşmamızda 72 milyon 
insanımıza seslendik. Sadece konuşmadık, 
iş yaptık, eser verdik. Bizi bütün Güney-
doğuda, Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de, 
Orta Anadolu’da, Trakya’da eserlerimiz 
anlattı. Bizi dünyaya da eserlerimiz anlattı. 
Demokrasimizi ve ekmeğimizi büyüterek 
Avrupa Birliğinde tam üyelik için müza-
kere sürecini başlattık. Muhatabımız kim 
olursa olsun, haksızlık karşısında susma-
dık, susmayacağız.

Bizim dünya tasavvurumuzda kaybetmek 
pahasına, bedel ödemek pahasına hakkı tu-
tup kaldırmak var. Ecdadımızın bize bırak-
tığı şerefli miras bunu gerektirir. İnancımız 

bunu gerektirir. Hakkaniyet anlayışımız, 
demokrasi anlayışımız bunu gerektirir. 
Gazze’deki yangını söndürmek için bulun-
duğumuz platformda dünyanın kudretli 
adamları var diye eğilip bükülmedik. Bir-
leşmiş Milletlerde gerçeği eğip bükmeden 
söyledik. Medeniyetimizin kalp merkezi 
olan Türkiye’nin tarihi misyonu içine 
kapanmak değil, bütün mazlum milletle-
rin de elinden tutmaktır. Unutmayalım, 
İstiklal mücadelemiz sadece bizim istiklal 
mücadelemiz olmadı. İstiklal mücadelemiz 
bölgemiz başta olmak üzere bütün dünya 
milletlerini etkiledi. Bize karşı TBMM’de 
pankart açıp, milletin kürsüsünde “Atatürk 
şurada şurada annelerin gözyaşına baktı 
mı? “ diyenler tarihe ihanet ediyorlar. Biz 
tarihle ve milletimizle barışık bir anlayışa 
sahibiz. Biz Türkiye Cumhuriyetinin ha-
ritasında yer alan bütün şehirlerimizle, 
köylerimizle, kasabalarımızla barışık bir 
iktidarız. 

Bizim gözümüzde Doğu’nun kaderi ile 
Batı’nın kaderi birdir. Doğu ve Güneydoğu 
ile Orta Anadolu’nun kaderi birdir. Ege’nin 
kaderi ile Karadeniz’in kaderi birdir. 
Akdeniz’in kaderi ile Trakya’nın kaderi bir-
dir. Biz Malatya’da söylediğimize Ankara’da 
muhalefet etmedik. Biz Hakkari’de ayrı 
İzmir’de ayrı konuşmadık. Biz Sakarya’da, 
Samsun’da, Kastamonu’da, Erzurum’da, 
Sivas’ta ayrı ayrı siyasetler yapmadık. Ha-
ritanın her yerine, her bölgeye, her şehre 
gittik ve her yerde gerçeği söyledik. Bizim 
özgüvenimiz tamdır. Biz farklılıklarını bir-
lik içinde eritmiş bir millet olduğumuzu bi-
liyoruz ve bu güvenle kucağımızı açıyoruz. 
Coğrafyaya ve tarihe yüzyıllar boyu nizam 



Recep Tayyip ERDOĞAN

190

vermiş bir milletin evlatları özgüvensiz 
olamaz. Demokrasiden korkanlar gibi dü-
şünmüyoruz. Bu millet bizi gözünün ışığı 
kadar tanıyor, biliyor. Bize bugün çamur 
atanlar, iftira atanlar, bunu dün de yapmış-
lardı. 

Şunu bilmenizi istiyorum ki, onlar bu an-
layışla bin yıl daha siyaset yapsalar millet 
ile aralarındaki mesafeyi kapatamazlar. 
Biz yanlış yaptık, biz bu milleti tanımadık, 
biz gerçeği karattık demedikçe onlar, 40 yıl 
değil, daha bin yıl bu ülkede, Türkiye’de 
siyaset yapsalar Türkiye haritasını ku-
caklayamazlar. Sorunları halının altına 
süpürerek siyaset yapamazsınız. Bu yolla 
birkaç nesli kandırdınız, ama artık bunu 
yapamazsınız. Devleti milletten, Cum-
huriyeti Cumhurdan esirgeyerek siyaset 
yapamazsınız. Bu yöntemleriniz bitti artık. 
Türkiye günışığına çıktı. Türkiye karanlığı 
yendi. Karanlıkta demokrasiye karşı, hal-
kın iradesine karşı tezgah kuranlar deşifre 
oldu. Türkiye buradan geriye gitmeyecek. 
Türkiye çok daha ileri gidecek. Hukuksuz 
alanlar daha da aydınlanacak. Bu ülkenin 
bütün vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığının onurunu, aidiyetini gurur-
la taşıyacak. 

Herkes emin olsun ki, Türkiye bu yolda 
emniyet içinde mesafe alıyor. Bakınız 
Türkiye demokrasisini büyüttükçe nüfuzu 
büyüyen bir ülke olmuştur. Bugün sözü-
nün ağırlığı Ortadoğu’dan Amerika’ya, 
Uzak Doğudan Avrupa’ya dinlenen bir 
ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi 
vatandaşlarının değil, Balkanlardan Orta 
Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kanayan 

her yara karşısında yüreği yanan, tepki 
veren, tepkisine karşılık alan, mazlumların 
yüreğine su serpen bir devlet olmuştur. Bu 
itibar bu ülkenin, bu devletin, bu vatanın, 
bu yurdun itibarıdır. Bu itibar sizin itiba-
rınızdır. Bundan sonra kimse ama kimse 
devlet ile milletin arasını açamayacak. AK 
Parti iktidarı milletiyle bütünleşerek büyü-
meye devam ediyor. Zira bu harekete gönül 
verenler ülkelerine gönül vermiştir. Bu 
harekete katılanlar, burada omuz omuza 
duranlar Türkiye’yi daha aydınlık yarınla-
ra taşıyacaktır.

Değerli kardeşlerim…

Zorlu bir sürecin içindeyiz, uzun ince bir 
yoldayız. Teşkilat olarak Allah’ın izniyle ve 
sizlerin gayretleriyle bu süreci başarıyla 
tamama erdirecek ve inşallah tarihe hep 
birlikte adımızı yazdıracağız. 13 Kasım 
tarihini, bir milat olarak, Türkiye için bir 
dönüm noktası olarak tarihe inşallah yaza-
cağız. Bunun için hep birlikte çalışmamız 
gerekiyor… Sabırla, dirençle, sağduyuy-
la, tahriklere boyun eğmeden, kavgaya, 
gürültüye prim vermeden bu kardeşlik 
sürecini tamama erdireceğiz. Her birini-
zin, yüreğini ortaya koyup, gerçekleri va-
tandaşlarımızla paylaşmanızı istiyorum… 
İftiralara, hakaretlere, ağır başlılıkla, yal-
nızca gerçekleri açığa çıkartmak hedefiyle 
cevaplar vermenizi istiyorum. Kapı kapı 
dolaşacağız, herkese ulaşacağız ve bu yeni 
sürecin Türkiye’ye nasıl şaha kaldıracağını 
anlatacağız. Bu hissiyatla hepinizi yürek-
ten selamlıyorum. Yolunuz açık, bahtınız 
açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. 
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Değerli yol arkadaşlarım… değerli kardeş-
lerim… Sizleri sevgiyle selamlıyor, Geniş-
letilmiş İl Başkanları Toplantımızın par-
timize, ülkemize, demokrasimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Konuşmamın hemen 
başında, 3’üncü Büyük Kongremizde 
ortaya koyduğunuz coşku ve heyecan 
için, gösterdiğiniz ahde vefa için, sergi-
lediğiniz olgun ve demokratik duruş için 
hepinize; sizler aracılığıyla teşkilatımın 

tüm mensuplarına en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.

3 Ekim’de, o muhteşem salondan, o coş-
kulu salondan tüm Türkiye’ye son derece 
anlamlı mesajlar verdik… Hizmete hasret 
kalmış köylere, beldelere, ilçe ve illere hiz-
met götürme aşkımızın devam ettiğini gös-
terdik… Türkiye’yi büyütmek için ortaya 
koyduğumuz azim ve kararlılığın hiç ek-

Ak Parti  Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 20 Kasım 2009
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silmediğini orada bir kez daha ispat ettik. 
Huzura, güvene, istikrara, adalete susamış 
gönüllerin bu susuzluğunu gidermek için 
gayretlerimizin artarak devam edeceğini 
orada bir kez daha ortaya koyduk… Heye-
canımızın, aşkımızın, sevdamızın, coşku-
muzun asla ve asla eksilmediğini, Türkiye 
için umut olduğumuzu, Türkiye için, 
aziz milletimiz için bir ufuk olduğumuzu 
oradan tüm Türkiye’ye bir kez daha ifade 
etme fırsatını bulduk…

En önemlisi de, o muhteşem salon, AK 
Parti’nin bir Türkiye partisi olduğunu, 
Türkiye’nin tüm renklerini, tüm sesle-
rini, tüm renklerini samimiyetle kucak-
ladığını gayet somut bir şekilde ortaya 
koydu. O gün, 81 vilayetimizden gelen 
teşkilat mensuplarımızla, delegelerimiz-
le, misafirlerimizle, gönüldaşlarımızla 
birlikte, tüm Türkiye’nin, hatta dünyanın 
duyacağı şekilde, gür bir sedayla haykır-
dık… Biz Türkiye’yiz dedik… Biz, birlikte 
Türkiye’yiz dedik…

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, 3 Kasım’da, 2002 seçimlerinde 
elde ettiğimiz zaferin yıldönümünü kutla-
dık… Önceki gün, 18 Kasım’da, tek başına 
iktidara gelişimizin 7’inci yılını doldur-
duk. Şunu, tüm teşkilatım adına büyük bir 
gururla ifade etmek istiyorum… Partimizi 
kurduğumuz andan itibaren, siyaseti, 
ilkeler üzerinden yapmanın mücadelesi 
içinde olduk… Yeni bir siyaset geleneğini 
Türkiye’ye kazandırmak, siyaseti hizmet 
anlayışı üzerine inşa etmek, altını çizerek 
ifade ediyorum, yeni bir siyaset dili kurgu-
lamak için çok büyük bir hassasiyet içinde 
gayret sarf ettik. Tutarsızlık bizim siyaseti-

mizde kendisine yer bulamadı… Hamaset, 
istismar bizim siyasetimizde kendisine 
zemin bulamadı… Çamur atmak, iftira 
atmak, karalamak bizim siyaset dilimize 
nüfuz edemedi.

Biz ayrımcı bir dil kullanmadık, gerilim-
lere kapı aralayan bir üsluba asla tenezzül 
etmedik. Her zaman yapıcı olmaya, her 
zaman tutarlı olmaya, tutabileceğimiz söz-
ler vermeye ve verdiğimiz sözleri tutmaya 
özen gösterdik. Biz, gönüller yıkmaya de-
ğil, gönüller yapmaya geldik ve her zaman 
gönüllere hitap ettik. Bu toprakları bize va-
tan kılan, bu topraklarda sevgi medeniye-
tinin tohumlarını saçan ulular her zaman 
rehberimiz oldu… Osmanlı Devleti’nin 
gönül mimarı Şeyh Edebali’ye kulak ver-
dik ve dedik ki… Öf ke onlara, uysallık 
bize… Güceniklik onlara, gönül almak 
bize… Suçlamak onlara, katlanmak bize… 
Acizlik onlara, hoş görmek bize… Anlaş-
mazlık onlara, adalet bize… Haksızlık on-
lara, bağışlamak bize dedik… Ve yine, Şeyh 
Edebali’nin lisanıyla dedik ki: Ey oğul… 
Sabretmesini bil… Vaktinden önce çiçek 
açmaz… Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın…

Değerli arkadaşlarım, bakın, bugün bura-
da, teşkilatımın tüm mensuplarına sizler 
aracılığıyla önemli bazı hususları bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum… Zor, ama bir 
o kadar da hayırlı bir yolculuğa çıktık… 
Türkiye’nin kanayan yarasına merhem 
bulmak için, yıllardır çözülemeyen mese-
lelere neşter vurmak için, ihmal edilmiş, 
ötelenmiş sorunları çözüm yoluna koy-
mak için cesur bir adım attık. Altını bir 
kez daha çizerek söylüyorum… Son derece 
samimi hislerle, son derece hasbi niyetler-
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le ve annelerin akan gözyaşını dindirmek 
hedefiyle yola çıktık… Bu ülkede bir terör 
meselesi var mı? Evet, var… O zaman bu 
meseleyi çözmek zorundayız… Bu ülkede, 
terörün istismar ettiği bir Kürt Meselesi 
var mı? Evet, var, o zaman bu meseleyi 
çözmek, tüm vatandaşlarımızın bu ülkeye 
aidiyetlerini güçlendirmek, birliği, bütün-
lüğü, kardeşliği pekiştirmek ve Türkiye’ye 
yeni ufuklar açmak durumundayız.

Bu ülkede benim alevi kardeşlerimin 
meseleleri, talepleri var mı? Evet, var… 
O zaman onu da çözmek, o taleplere de 
karşılık aramak benim boynumun borcu-
dur… Bu ülkede, azınlıkların meseleleri 
var mı? Evet var… Bunları çözmek de be-
nim vazifemdir… Aynı şekilde, ekonomik 
sorunları, işsizliği, yoksulluğu çözmek de 
bu meseleleri minimize etmek de benim 
görevimdir… Türkiye yıllar yılı bu mese-
leleri konuştu, tartıştı, gündemine taşıdı 
ama ne yazık ki kalıcı çözümler üretile-
medi. “Böyle gelmiş, böyle gider” diyenler, 
bu anlayışın, bu yaklaşımın, bu siyasetin 
ardına saklananlar, sorunları kalıcı hale 
getirmek, kronik hale getirmekten başka 
bir amaca hizmet etmediler…

Statükonun devam etmesi demek, daha 
fazla şehit demektir, daha fazla ölüm de-
mektir, daha fazla kan ve daha fazla yüreği 
parçalanmış anne demektir… Açık söylü-
yorum… “Statüko devam etsin” demek, 
ölümlere, çatışmalara, yıkıma, haksızlığa, 
hukuksuzluğa, adaletsizliğe ortak olmak 
demektir… “Bırakın anneler ağlasın” de-
mek, vicdansızlıktır… “Anneler tabii ki 
ağlayacak” demek, merhametsizliktir… 
Ölümleri, katliamları, işkenceyi, masum 
yavruların mağaralarda boğazlanmasını 

onaylamak, hatta ve hatta yüceltmek, sev-
giden, şefkatten, merhametten nasibini 
almamaktır, alamamaktır… Bakınız, ister 
Alevi olsun, ister Sünni olsun… Biz hepi-
miz, Kerbela faciasını dinleyerek, Peygam-
berin torunlarının nasıl susuzluğa mah-
kum edildiklerini, nasıl katledildiklerini, 
sahranın ortasında nasıl zulme maruz kal-
dıklarını okuyarak büyüdük… 2-3 yaşımız-
dan itibaren, annelerimiz, babalarımız, de-
delerimiz bizlere, Hazreti Ali Cenkleri’nin 
yanında Kerbela’yı anlattılar… Bizim, tüm 
bir toplum olarak, insan sevgimiz bu ibret 
dolu vaka’nın tekrar tekrar anlatılmasıyla 
şekillendi… Cinayetin, öldürmenin, insana 
zulmetmenin ne feci olduğunu Kerbela ör-
neği üzerinden benliğimize yerleştirdik…

Bir insanı öldürmenin, tüm bir alemi öl-
dürmek olduğunu bu şekilde öğrendik. 
“Evladı Kerbelayık… Bi-hatayık… Ayıptır, 
zulümdür, günahtır” diyenlere yapılan 
Kerbela muamelesini, onaylar şekilde 
meclis kürsüsüne taşımak, millet sev-
gisiyle, insan sevgisiyle nasıl bağdaşır? 
Sıkıştıkları her yerde Atatürk’ün arkasına 
saklanıyorlar… Kendi köhne zihniyetleri-
ni Atatürk’ü istismar ederek perdelemek 
istiyorlar. “Atam izindeyiz” pankartlarının 
arkasına gizlenince, milletin görüş alanın-
dan çıktıklarını zannediyorlar… Eminim ki 
benim aziz milletim bu istismarın cevabını 
en güzel şekilde verecektir. İnanıyorum ki 
benim alevi kardeşim, bu istismarcıların 
gerçek yüzünü görecektir…

Bakınız… Çok samimi olarak söylüyo-
rum… Biz, bir dil sürçmesinin, bir yanlış 
anlamanın, yanlış algının peşine düşen, 
onu istismar eden siyasetçilerden olma-
dık, olmayız… Siyasi tarihimiz boyunca, 
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sözlerimizin nasıl çarpıtıldığını, nasıl 
yanlış aksettirildiğini defalarca gördük, 
yaşadık… Ancak burada bir dil sürçmesi, 
bir yanlış anlama, bir yanlış aksettirme 
durumu yok… Burada, bir zihniyetin, bir 
niyetin, bir bakış açısının dışavurumu var. 
Nitekim şu ana kadar, samimi bir şekilde 
özür dilemek yerine, sözlerinin arkasında 
durdular, Atatürk’ü istismar ettiler ve kol-
tuklarında oturmaya devam ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım… 

İşte bu üsluba karşı, bu tavra karşı, bu 
tutuma, bu davranışlara karşı ülke gene-
linde azami derecede hazırlıklı olmamız 
gerekiyor. Bu tutarsızlıkları görüp, asıl 
niyetlerinin, asıl hedeflerinin ne olduğunu 
tek tek milletimizle paylaşmamız gere-
kiyor. Bu süreç başladığı andan itibaren, 
bizim birleştirici, bütünleştirici, yapıcı 
üslubumuza, söylemlerimize karşı, sürekli 
yıkıcı, tahrip edici, tahrik edici, ayrıştırıcı 
bir üslup kullandılar… Geçen haftaki her 
iki Meclis oturumunda da, CHP ve MHP 
liderlerinin ve milletvekillerinin kullandı-
ğı ifadeleri alt alta koyup lütfen bakınız… 
Benim burada o ifadeleri tekrar etmeye 
terbiyem müsaade etmiyor.

Ve buradan, bizi izleyen tüm vatandaş-
larıma da samimi bir ricada bulunuyo-
rum: Lütfen, bu liderler konuşurken, 
çocuklarınızı televizyonların başından 
uzaklaştırın… Lütfen, bu öfkeyi, bu nefre-
ti, bu seviyesiz üslubu görmesinler. Ağza 
alınamayacak kelimelerin meclis kürsü-
sünden pervasızca serdedildiğini lütfen 
çocuklarımız duymasınlar… Geleceğin 
nesillerinde, siyasetle ilgili olarak böyle 
bir imaj oluşmasın… Ve yine buradan bir 

kez daha tekrar ediyorum… Ne ben, ne de 
teşkilatımın herhangi bir mensubu bu dili, 
bu üslubu kullanmayacak. Atılan her ifti-
raya anında cevap vereceğiz… Her ithamı 
anında yanıtlayacağız… Her iddianın ger-
çek boyutunu hızlı bir şekilde ortaya koya-
cağız… Milletimizin aldatılmasına, yanlış 
yönlendirilmesine, tahrik edilmesine asla 
müsaade etmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Her milletin, her toplumun hassasiyetleri 
vardır, kutsalları vardır, tartışılmaz değer-
leri vardır… Bu değerler, bu hassasiyetler 
üzerine konuşan kişi, bin düşünüp bir 
kelime etmek zorundadır… Bayrağımızı, 
vatanımızı, sınırlarımızı, Cumhuriyeti-
mizi, Cumhuriyetimizin ilkelerini, mille 
değerlerimizi, ortak değerlerimizi ayrıştı-
rıcı siyasetlerine alet edenler, bu ülkeye de, 
bu millete de büyük haksızlık yapıyorlar. 
İhanet gibi, hıyanet gibi, bölücülük gibi, 
terörle işbirliği gibi, müzakere gibi, müta-
reke gibi kavramları dillerine dolayanlar, 
tam bir gözü dönmüşlük içinde ülkemizin 
huzuruna kastediyorlar. Ülkenin doğusuy-
la, güneydoğusuyla iletişim kuramayanlar, 
gönül köprüleri inşa edemeyenler, ülkemi-
zin diğer bölgelerini istismar ederek, bura-
dan siyasi rant elde etmek gibi düşüncesiz 
bir tavır içindeler…

Allah aşkına soruyorum… Bir şehit anne-
sini, 13 Kasım’da, çok önemli bir mese-
lenin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne getirmek, orada ona slogan at-
tırmak, provokasyon değil de nedir? Şehit 
ailelerini, yalanla, iftirayla galeyana geti-
rip, onlar üzerinden toplumun tamamının 
hissiyatını zedelemek, tahrik değildir, 
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istismar değildir de, nedir? Bunlar, aziz 
milletimizin bu oyunları, bu senaryoları 
görmediğini, anlamadığını zannediyor-
lar… Yıllarca yaptıkları gibi, millete “onlar 
anlamaz, onlar göbeğini kaşıyan adamlar-
dır, onlar bidon kafalıdır” muamelesi ya-
pıyorlar… Bakın, Meclis’te Genel Görüşme 
sırasında da ifade ettim… Bu meseleleri 
ilk kez gündeme taşıyan biz değiliz… Gazi 
Mustafa Kemal de, İnönü de, Menderes de, 
Merhum Özal da, bugün bu Meclis çatısı 
altında bulunan siyasi parti liderleri de bu 
meseleyle ilgili zaman zaman görüş bildir-
diler, çözüm önerilerini ortaya koydular. 

1989 SHP Raporu, 1996 CHP Tunceli 
Raporu, 1999 CHP Doğu Güneydoğu Ra-
poru, bizim bugün kabul edemeyeceğimiz 
önerileri dile getirmiştir. Şu ifadelere dik-
katlerinizi çekiyorum: “Anadil yasağı ile 
ilgili her türlü yasal düzenleme yürürlük-
ten kaldırılacak, yurttaşların anadillerinde 
serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, 
öğretebilmeleri, bu dillerde değişik kültür 
etkinliğinde bulunmaları güvence altına 
alınacaktır. Anadil yasağının kalkması 
ile anadillerin yurttaşların yaşamında 
özgürce kullanılması ve bu dillere yayın 
yapılması olanağı sağlanmış olacaktır…” 
Bu ifadeler bana ait değil… Bu ifadeler, 
1990’da, SHP Genel Sekreteri Sayın Deniz 
Baykal tarafından hazırlanmış olan SHP 
Raporundan aynen alınmış ifadelerdir. Bir 
başka örnek… “Kürt kökenli yurttaşlarımız 
da; dil, kültür, folklor ve kimliklerini koru-
ma, geliştirme ve açıklayabilme, kendi ana 
dillerinde, yazılı basın, radyo ve televizyon 
dahil her türlü medya aracılığı ile yayın 
yapabilme, özel okullarda kendi ana dilleri 
ile eğitim yapabilme, Kürt dil ve kültürü 
üzerinde araştırma yapacak enstitüler ve 

benzeri kurumların kurulabilmesi, hakla-
rına kavuşmalıdırlar.” Bu ifadeler de bana 
ait değil… Bunlar da 1996 CHP Tunceli 
Raporu’ndan alınmış ifadeler… “İsteyenle-
rin, kendi ana dillerinde, Milli Eğitim Ba-
kanlığı kuralları içinde, özel eğitim göre-
bilmeleri, üniversitelerde ilgili araştırma 
enstitüleri kurulabilmesi, her türlü özel 
iletişim, yazılı basın, yayın ve medyadan 
bu amaçla ve bu çerçevede yararlanılabil-
meleri, sağlanmalı; bu konulardaki tüm 
yasak ve fiili engeller kaldırılmalıdır”. Ve 
işte bu ifadeler de, Haziran 2001’de yine 
CHP tarafından hazırlanan rapordan…

Bu raporlar orada öyle dururken, bu rapor-
ların altında Sayın Baykal’ın imzası durur-
ken, Sayın Baykal çıkıyor, dil konusunda 
yapılanları bölücülük olarak değerlendir-
mek gibi bir gaflet sergiliyor… Tamam da… 
O raporda ifade ettiğiniz görüşleri o zaman 
nereye koyacağız? O gün, “Özel okullarda 
kendi dillerinde eğitim yapsınlar” diyor-
sun… Bu kadar ileriye gidiyorsun… Ama 
bugün, dil konusunda atılan her adıma 
sert bir şekilde karşı çıkıyorsun… Merhum 
Alparslan Türkeş’in, hoşgörülü, yapıcı, 
birleştirici tutumu hatırlatıldığında Sayın 
Bahçeli öfkeleniyor… Merhum Alpaslan 
Türkeş’in meseleye ilişkin yıllar önce dile 
getirdiği tespitler, bugün mirasçılarının 
tutum ve davranışlarından fersah fersah 
ileridedir, özgürlükçüdür, açılımcıdır. Bu 
kadar da değil… Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Uyum Paketleri DSP-MHP-ANAP Koalisyo-
nunda çıkarıldı… Sadece 3’üncü uyum pa-
ketinden birkaç örnek vermek istiyorum… 
İdam cezası Türk hukuk sisteminden sa-
vaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında 
çıkarılmıştır. Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da 
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yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlarının 
günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın 
yapılmasının önündeki hukuki engel-
ler kaldırılmıştır. Yabancı Dil Eğitimi ve 
Öğretimi Kanunu değişiklikleriyle Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında ge-
leneksel olarak kullandıkları farklı dil ve 
lehçeleri öğrenmelerinin önündeki huku-
ki engeller kaldırılmıştır. Bu ve buna ben-
zer birçok düzenleme, MHP’nin de içinde 
olduğu koalisyon tarafından yapılmıştır.

Bunlar orada dururken, bu paketlerin al-
tında Sayın Bahçeli’nin imzası orada öyle 
dururken, bugün attığımız adımlara karşı 
çıkmak, tutarlılık mıdır, dürüstlük mü-
dür, dik bir duruş mudur? Bu zikzakların 
Türkiye’ye bir yararı olabilir mi? Bu tutar-
sızlık siyasete bir şey katar mı, bir seviye 
kazandırır mı? İşte onun için diyorum ki… 
Teşkilat olarak da, MHP ve CHP tabanla-
rını, parti liderlerinden ayrı tutmak, parti 
liderlerinin tutarsızlığından ayrı değerlen-
dirmek durumundayız… Onlara da hitap 
edeceğiz… Gerçekleri onlara da anlataca-
ğız… Tutarsızlıkları onların da görmesini 
sağlayacağız… Biz, tüm bir teşkilat olarak 
bu tahrikleri, bu provokasyon senaryoları-
nı da bozacağız. Ben, başta il başkanlarım 
olmak üzere, teşkilatımın tüm mensup-
larından, bu oyunu demokrasi ve hukuk 
çerçevesinde boşa çıkarmak için her an 
uyanık olmalarını rica ediyorum… Onlar 
bölmeye çalıştıkça biz birleştireceğiz. On-
lar ayırdıkça biz bütünleştireceğiz… Onlar 
tahrik edecek, biz sakinleştireceğiz. Onlar 
yalan söyleyecek, iftira atacak, karalama 
kampanyaları yürütecek, biz bunların ta-
mamını boşa çıkaracağız.

Parti Genel Merkezimiz bu yönde dokü-
man çalışmalarını yapıyor. Bunlar sizlere 
gönderilecek. Bunun dışında da hakkı 
her yerde güçlü bir şekilde savunacak, bu 
zorlu yolculuğu hep birlikte tamamlaya-
cağız. Şu hususu da özellikle vurgulamak 
istiyorum… Geçen hafta TBMM’de yapılan 
Genel Görüşme sonrasında, Milli Birlik 
Süreci’ne karşı bazı çevrelerden olum-
suz yaklaşımlar sergilendiğini gördük. 
Bakınız, “Dağ fare doğurdu, havanda su 
dövdüler” gibisinden yaklaşımlarla süreci 
hafife alanlar, ya kasıtlı davranıyorlar, ya 
da meseleyi anlamaktan uzaklar. Şunu he-
pimiz görmek durumundayız… Bu mesele, 
dün ortaya çıkmış, Türkiye’nin gündemine 
yeni girmiş, hatta Türkiye’nin gündemini 
sadece 25-30 yıldır işgal eden bir mesele 
değildir. Son derece köklü, girift, karmaşık 
bir meseleyi çözmek için adım atıyoruz… 
Akşamdan sabaha her şeyi çözmek keşke 
mümkün olsaydı ama değil… Bakınız, ben, 
2005 yılında Diyarbakır’da “Kürt meselesi 
benim meselemdir” dedim… Bizi, bunun 
üzerine hiçbir şey yapmamakla eleştiren-
lere sesleniyorum… 2005 yılında Kürt 
meselesi benim meselemdir dediğimde, 
bu, Türkiye’de büyük yankı bulmuş, umut 
verici bulunmuştu… Bugün ise, dikka-
tinizi çekiyorum, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 2 tam gün boyunca bu meseleyi 
bütün boyutlarıyla özgürce tartışmıştır, 
tartışabilmiştir…

İşte açılım budur… Bu bir süreç… Ve bu 
süreç, bir anda başlayıp bir anda bitecek 
bir süreç de değil… Bundan tam 7 yıl önce, 
18 Kasım 2002’de biz bu süreci başlattık, 
aşama aşama, kademe kademe bugünlere 
getirdik ve bugün de geleceğe doğru bu 
süreci devam ettiriyoruz. Olağanüstü Hal 
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Uygulamasını biz kaldırdık. 7 yıl boyunca, 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize, diğer 
bölgelerimizle birlikte 14,8 milyar TL tuta-
rında yatırım yaptık. GAP, DAP ve KOP için 
eylem planını hazırladık ve hızlı uygulama 
safhasına geçirdik. 5233 Sayılı Terör ve 
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun ve uygu-
lama yönetmeliğini çıkardık. Devlet Gü-
venlik Mahkemelerinin kaldırılmasından, 
Dernekler kanununa, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri kanunundan Ceza Muhake-
meleri Usulü kanununa kadar çok geniş 
alanda değişim dönüşüm gerçekleştirdik. 
Nüfus Yasası’ndaki değişiklikle, isim koy-
ma konusundaki kriterleri yeniden dü-
zenledik, farklı kültürlere ve örf-adetlere 
sahip bireylerin özel hayatlarına ve aile 
hayatlarına ilişkin özgürlükleri koruduk. 
TRT, ilk olarak 2004 yılında, Avrupa 
Birliği’ne uyum için yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde, TRT 3 ekranlarından Kürt-
çe, Zazaca, Boşnakça, Arapça ve Çerkezce 
yayına başladı. İlk etapta sadece kamu 
televizyonlarına verilen ‘yerel dil ve lehçe-
lerde yayın yapma’ hakkını 2005 yılında 
özel kuruluşlara da verdik. TRT 6 yayına 
girdi. Cezaevlerinde Kürtçe yasağını kal-
dıran yönetmelik yürürlüğe girdi. Alevi 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak ver-
dik, 5 Çalıştay yaptık, ilgili tüm kesimleri 
dinledik ve samimi bir şekilde meselelere 
yaklaşıyoruz. Azınlıklarla ilgili 7 yılda 
önemli düzenlemeler yaptık. Farklı din ve 
inançlara sahip bireylerin ibadet yerlerine 
ilişkin özgürlüklerinin genişletilmesi ama-
cıyla “İmar Kanunu”nda düzenlemelere 
gittik. 2004 yılından bu yana “Azınlık So-
runlarını Değerlendirme Kurulu” faaliyet 
gösteriyor. Kurul bugüne kadar 4 toplantı 
gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin ihmal edilmiş, kendi kaderine 
terk edilmiş, yoksulluğa itilmiş tüm illerini, 
tüm ilçelerini, Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, 
Güney’de, her nerede olursa olsun, ayağa 
kaldırmanın, okulla, yolla, su ile, iş ile, aş 
ile buluşturmanın mücadelesini verdik ve 
hamdolsun son derece olumlu neticeler 
elde ettik… Her ilimiz, her ilçemiz, ken-
di imkanlarıyla üretsin, istihdam etsin, 
ihracat yapsın dedik ve bunun zeminini 
oluşturduk. İşte son olarak, 13 Kasım’da 
TBMM’de İçişleri Bakanımızın açıkladığı 
yeni adımlar, 7 yıldır devam eden bu sü-
recin bir devamı niteliğindedir… Burada 
ayrıntısına girmek istemiyorum, ancak, 
Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu, İnsan 
Hakları Kurumu ve Bağımsız Kolluk Şika-
yet Mekanizması bile, tek başına devrim 
niteliğinde uygulamalardır. 4 yıl önce bu 
ülkede konuşulamayan meseleler bugün 
konuşuluyor, hem de TBMM’de konuşulu-
yor… 7 Yıl önce telaffuz dahi edilemeyen 
sorunlar bugün enine boyuna tartışılıyor. 
Benim vatandaşlarım artık birbirini anla-
ma çabası gösteriyor, kendisini diğerinin 
yerine koyarak onun acısını, onun derdini, 
onun kaygısını paylaşmanın mücadelesini 
veriyor…

Bu meselenin önemli bir boyutu da eko-
nomik boyutudur… Bunu da her fırsatta 
milletimizle paylaşmanızı rica ediyorum… 
25 yıl boyunca, terörle mücadele için kul-
lanılan kaynak, bir hesaplamaya göre 300 
milyar dolar olmuştur… Bu 300 milyar do-
lar, 25 yıl boyunca, benim Edirneli karde-
şimin, Tekirdağlı kardeşimin, İstanbullu, 
Sakaryalı, Yozgatlı, Kayserili, Osmaniyeli, 
Antalyalı, Diyarbakırlı, Muşlu, Vanlı, Bit-
lisli kardeşimin cebinden çıkmıştır. Bu 
25 yılda, terör meselesi çözülebilseydi, 
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Türkiye’nin kaynakları yine Türkiye için 
kullanılsaydı, 9 tane GAP yapabilirdik, 
75 tane Atatürk Barajı inşa edebilirdik, 
binlerce kilometre otoyol, 15 bin hastane, 
100 bin okul yapabilirdik, tam 2 milyon 
kişiye iş üretebilirdik… Bakın, biz iktidarı 
devraldığımızda, Türkiye’nin borçlanma 
faizi yüzde 63 seviyesinde idi… Bugün bu 
seviyeyi yüzde 7 gibi tarihi seviyelere ka-
dar çektik. Ancak hala çok yüksek bir faiz 
oranımız var…

Şuraya lütfen dikkat ediniz… Bu faiz ora-
nının büyük kısmı, terörden kaynaklanan 
risk algısından oluşuyor… 30 yıl boyunca 
Türkiye sadece terörle mücadele etmedi, 
terörün neden olduğu ekonomik bedelleri 
de, işte bu faizi de ödemek zorunda kaldı. 
Bu faiz, benim İzmirli, İstanbullu, Antalya-
lı, Diyarbakırlı, Samsunlu, Artvinli, Vanlı 
kardeşimin cebinden çıktı. Bu faiz benim 
81 vilayetteki her bir vatandaşımın eme-
ğinden, ekmeğinden kesildi. Bu meseleyi 
çözdüğümüzde, Türkiye, demokratik, em-
niyetli, huzurlu, istikrarlı bir ülke olarak 
yüksek faiz sorunundan da inşallah kur-
tulmuş olacak…

Değerli arkadaşlarım…

Bu ve benzeri konuları milletimizle tek 
tek paylaşacağız… Bize atılan iftiraların 
yalan olduğunu milletimizle paylaşaca-
ğız… Muhalefetin, Milli Birlik ve Kardeş-
lik Süreci’ni engellemek uğruna, ülkeyi 
nasıl ateşe atmak istediğini, yangına nasıl 
benzinle gittiğini her boyutuyla mille-
timize göstereceğiz. Bu süreç sonunda 
Türkiye’nin neler kazanacağını anlataca-
ğız. 7 yıl boyunca bu meselenin çözümü 
için yaptıklarımızı da anlatacağız, ülke-

nin 7 bölgesi için kazandırdıklarımızı 
da anlatacağız… Terör meselesine, alevi 
meselesine, azınlıklar meselesine samimi-
yetle yaklaşırken, milli çıkarlarımızı, milli 
değerlerimizi nasıl koruyup kolladığımızı, 
şehitlerimize, gazilerimize nasıl sahip 
çıktığımızı da anlatacağız… Dil birliği ile, 
üslup birliği ile, el birliği ile bu zorlu süreci 
sabır ve suhuletle sürdüreceğiz…

Şunu lütfen hatırınızdan çıkarmayınız… 
Hani, Erzurumlu İbrahim Hakkı diyor 
ya… “Hak şerleri hayreyler / Zannetme ki 
gayreyler / Arif onu seyreyler / Mevla gö-
relim neyler / Neylerse güzel eyler…” Yeter 
ki milletimizin desteği, milletimizin hayır 
duası arkamızda olsun… Türkiye çok daha 
güzel günler görmeye devam edecektir. Bu 
düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, he-
pinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, ça-
lışmalarınızda başarı dileklerimi iletiyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. Allah’a Emanet Olun… 
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Değerli yol arkadaşlarım… sevgili kardeş-
lerim… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz is-
tişare toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı sonuçlar getirme-
sini diliyorum. İstişare toplantılarımızın 
siyasetimiz için, partimiz için, demokrasi-

miz için büyük yarar sağladığına, büyük 
anlamlar taşıdığına gönülden inanıyorum.

Türkiye’ye ve Türk siyasetine ilkleri ka-
zandıran AK Parti, demokrasi noktasın-
daki hassasiyetini parti çalışmalarına da 
yansıtmış, parti içi demokrasiyi en ideal 
şekilde işleterek siyasette adeta yeni bir 
çığır açmıştır. Teşkilatımızın her bir men-

Ak Parti  Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 21 Kasım 2009
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subu, her bir kademesi, partimizin her bir 
kurulu, siyasetimizin belirlenmesinde söz 
sahibidir, etki sahibidir. AK Parti, işte bu 
şekilde milletin partisi olmuştur ve mille-
tin partisi olarak da yoluna devam etmek-
tedir. Biliyorsunuz, 3 Ekim’de, partimizin 
3’üncü Büyük Kongresini gerçekleştirdik… 
Dün, Genişletilmiş İl Başkanları toplan-
tımızda teşkilatıma, o muhteşem kongre 
için şükranlarımı ifade etmiştim. Bugün de 
burada, siz değerli milletvekillerimize, ku-
rucularımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, 
Parti Yöneticilerimize ve Genel Merkez 
çalışanlarına, AK Parti’ye gönül vermiş her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ankara’dan bütün Türkiye’ye, coşku içinde, 
heyecan içinde hizmet aşkımızı, hizmet 
sevdamızı bir kez daha gür bir sesle ifade 
ettik. Orada bir kez daha, biz Türkiye’yiz 
dedik… Orada bir kez daha, biz, hep birlikte 
Türkiye’yiz dedik… Demokrasiye sahip çı-
kacağımızı, daha da yücelteceğimizi, daha 
da güçlendireceğimizi oradan bir kez daha 
söyledik. Milletin emanetine bugüne kadar 
nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da aynı 
şekilde sahip çıkacağımızı, o emaneti asla 
ve asla yere düşürmeyeceğimizi orada kuv-
vetlice tekrarladık. Bize emanet edilen bu 
coğrafyanın tarihidir, bize emanet edilen 
bu coğrafyanın namusudur, bize emanet 
edilen bu milletin huzuru ve emniyetidir, 
bu milletin refahı ve esenliğidir. Bize ema-
net edilen bayrağımızdaki hilalin, bayrağı-
mızdaki yıldızın hürriyeti ve istiklalidir. O 
bayrağı, o hilali, o yıldızı 72 milyon adına 
daha yükseğe çekmek için 7 yıl boyunca 
var gücümüzle çalıştık, o bayrağı çok daha 
yükseklere diktik, çok daha engin ufuklar-

da dalgalandırdık, bundan sonra da bu gay-
reti Allah’ın izniyle, milletimizin hayır dua-
sıyla yılmadan, yıkılmadan sürdüreceğiz…

Hamdolsun, başlattığımız adalet ve kal-
kınma yürüyüşünde milletimizin ufkunu 
açmak, devletin gücüne güç katmak, devlet 
millet bütünleşmesini daha da perçinle-
mek noktasında muazzam mesafeler kat 
ettik, muazzam başarılar yakaladık. Asla 
popülizme tevessül etmedik, asla hileye, 
desiseye tevessül etmedik, asla hukuk-
suzluğa tevessül etmedik… Çetelere göz 
yummadık, mafyaya eyvallah demedik, 
kirli ilişkilere, kirli örgütlenmelere, cunta-
lara asla hoşgörü göstermedik. Ne tür kirli 
senaryoların gündeme geldiğini, hukukun 
konusu olduğunu görüyorsunuz… Bütün 
bunlara rağmen biz inadına demokrasi 
dedik… Bütün bunlara rağmen biz, hukuk 
dedik, adalet dedik… Ve buradan bir kez 
daha ifade ediyorum… Millet aşkına, ülke 
aşkına, hizmet aşkına cehennem olsa ge-
len, göğsümüzde söndürürüz / bu yol ki 
hak yoludur, dönme bilmez yürürüz! AK 
Parti’nin demokrasi ve hukuk yolunda 
dimdik ayakta kalmasını, sarsılmaz bir 
güçle yoluna devam etmesini, kararlı bir 
duruş sergilemesini, sadece bir partinin 
meselesi olarak değil, bir ülkenin mesele-
si olarak, bir demokrasi meselesi olarak 
gördük. AK Parti’nin kaderini, ülkemizin 
kaderinden ayrı düşünmedik…

Değerli arkadaşlarım…

Millet olarak, tarih boyunca, elde ettiğimiz 
zaferler ve başarılar yanında çok sayıda 
badire de atlattık. Ülkemiz, topraklarımız, 
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vatanımız tehdit altında kaldı; birlik ve 
bütünlüğümüz tarih boyunca defalarca 
sınandı. İşte en son, Kurtuluş Savaşımızın 
öncesinde, Osmanlı Devleti toprak kay-
bederek küçüldü, Misak-ı Milli sınırları 
dahi bir süre işgal altında kaldı. Balkan-
larda, Erzurum’da, Kars’ta, Ege’de, Güney 
illerimizde, hatta ve hatta İstanbul’da ağır 
travmalar yaşadık… Bu travma, kabul et-
meliyiz ki, milletimizin derin hafızasında 
izler bırakmıştır… Ancak bu millet, yaşa-
dığı acıları geride bırakıp ileriye yürüme-
sini her zaman başarmıştır, Kurtuluş Sa-
vaşımızdan sonra da başarmıştır, bundan 
sonra da başaracaktır… Biz, millet olarak, 
yaşadığımız acıları sürekli taze tutmayız… 
Hiçbir dönemde sömürge olmayan bu mil-
let, yaşadığı acılarla baş etmesini bildiği 
gibi, her daim ümitvar olmayı, geleceğe 
özgüven ve umutla yürümeyi bilmiştir. 
Yaşanan acılardan, yaşanan felaketlerden 
ders aldık, yaralarımızı sardık ve yolumu-
za devam ettik… 

Değerli arkadaşlarım, şuraya özellikle 
dikkatlerinizi çekiyorum… Tarihte ya-
şanan acıları, millet olarak yaşadığımız 
travmaları, milletimizin derin hafızasını, 
kolektif bilincini bir korku aracı olarak 
kullananlar çıkabiliyor. Atılan her adımda, 
geçmişte yaşananları hatırlatıp, bu milleti 
korkuya teslim etmek, korkuya mahkum 
etmek isteyenler çıkabiliyor. Tarih yeterli 
gelmediğinde, sanal korkular, hayali teh-
ditler üretip, milleti bu şekilde dize geti-
receklerine hala inananlar olabiliyor. 7 yıl 
boyunca AK Parti olarak bunu defalarca 
yaşadık, defalarca gördük… Türkiye’nin 
hangi meselesine elimizi uzatsak, orada 

önümüze engeller çıkarıldı… Avrupa Bir-
liği dedik, ‘kimliğimiz tehlike altında’ de-
diler… Kıbrıs dedik, ‘milli menfaatlerimiz 
tehdit altında’ dediler… Komşularla sıfır 
problem dedik, ‘eksen kayıyor’ dediler… 
Ermenistan dedik, Sevr dediler… Çetelerle 
mücadele dedik, dokunma dediler… Hu-
kuk dedik, yaklaşma dediler… Demokrasi 
dedik, uzak dur dediler… Şimdi de Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreci diyoruz, ihanet 
diyorlar, hıyanet diyorlar, müzakere, müta-
reke, bölünme diyorlar… Aynı siyaset, aynı 
tavır, aynı tutum ve üzülerek söylüyorum, 
aynı korkak yaklaşımı sergiliyorlar… Efla-
tun ne güzel söylemiş… “Korkaklar, hiç bir 
zaman zafer anıtı dikememişlerdir…” 

Değerli arkadaşlarım…

Alparslan korksaydı, Malazgirt olur muy-
du? Kılıçarslan korksaydı, işgal orduları 
Anadolu’da durdurulabilir miydi? Sela-
haddin Eyyübi korksaydı, ismi tarihe ya-
zılabilir miydi? Orhan Gazi korksa, Bursa; 
Fatih korksa, İstanbul olur muydu? Pir 
Sultan korksa, Dadaloğlu korksa o muhte-
şem dizeler dillerinden dökülür müydü? 
Mimar Sinan korksa, o muhteşem minare-
ler, Anadolu’dan, Rumeli’den göğe yükse-
lebilir miydi? Mimar Hayrettin korksa, az-
gın nehirlere bir gerdanlık gibi o köprüler 
kurulabilir miydi? Kahraman Mehmetçik 
korksa, Çanakkale’de o destan yazılabilir 
miydi? Hasan Tahsin, Sütçü İmam, Nene 
Hatun, Şerife Bacı korksalar, bu millet 
Kurtuluş Savaşı’nda istiklaline kavuşabilir 
miydi? Ve soruyorum sizlere, Mustafa Ke-
mal korksa, bu Cumhuriyet inşa edilebilir 
miydi? Merhum Menderes korksaydı, bize 
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bu demokrasi mirasını bırakabilir miydi? 
Merhum Özal korksaydı, kendisine yapı-
lan suikast girişiminin hemen ardından 
“Allah’ın verdiği ömrü ondan başka alacak 
yoktur” sözünü söyleyebilir miydi?

Belki birçoğumuz üzerinde durmuyoruz, 
dikkatimizi çekmiyor ama, bizim milli 
marşımız, İstiklal Marşımız, korkma ke-
limesiyle, korkma uyarısıyla başlıyor… 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak / Sönmeden yurdumun üzerinde 
tüten en son ocak / O benim milletimin yıl-
dızıdır parlayacak / O benimdir, o benim 
milletimindir ancak…

Değerli arkadaşlarım…

Korku aklın katilidir… Korku köleleştirir… 
Korku üzerine ülke inşa edilmez… Korku 
üzerine gelecek kurulmaz… Korku üzeri-
ne demokrasi bina edilemez… İşte onun 
için, 7 yıldır korkmadık, 7 yıldır üretilen 
korkulara boyun eğmedik, 7 yıl boyunca 
korkanlardan, korkaklardan olmadık ve 
bundan sonra da Allah’ın izniyle korkma-
dan yolumuza devam edeceğiz… Bugün-
lerde görüyorsunuz… Birileri milletimizi 
korkutmak için ellerinden geleni yapıyor… 
Bölünmeyle korkutuyorlar… Parçalanmay-
la korkutuyorlar… Hayali senaryolarla, ha-
yali tehditlerle korkutuyorlar… Korkutup, 
sindirmek istiyorlar… Korkutup, sorunları 
çözümsüz bırakmak istiyorlar… Korkutup, 
bu korkudan nemalanmak, bu korkudan 
istifade etmek istiyorlar…

Onlara da sesleniyorum… Bu millet aziz-
dir… Bu millet kahramandır… Bu millet, 

sizin korku senaryolarınıza prim vermez, 
sizin korku tünellerinize girmez, sizin 
korkak tavırlarınıza asla teveccüh göster-
mez… Bu millet, korkuyla amel etmeyecek 
kadar büyüktür, cesurdur, dirayetlidir, 
özgüven sahibidir. Biz, korkuyla değil ce-
saretle yol alırız. Biz korkuyla değil, özgü-
venle hareket ederiz. Biz ürkeklikle değil, 
azimle, kararlılıkla adım atarız. Büyük 
milletler korkuyla hareket etmez. Büyük 
düşünenler eziklikle, ürkeklikle hareket 
etmez. Siyasetlerini korku üzerine kuran-
lar, yönetimlerini korkuya dayandıranlar, 
korkuya dayalı bir gelecek arzu edenler 
yanlış yaparlar, kaybetmeye mahkumdur-
lar. Korku üzerine bir gelecek kurulmaz… 
Korku üzerine demokratik bir sistem inşa 
edilmez… Korkuya dayananlar da, kor-
kutmayı siyaset zannedenler de, korkuyu 
tahrik edenler de her zaman kaybetmiştir, 
bundan sonra da kaybedecektir. 

Dikkat edin, on yıllardır bu ülkenin siyase-
tinde söz sahibi oldular… Kimi zaman ikti-
dar ortağı oldular… Kimi zaman Başbakan 
yardımcısı oldular… Kimi zaman bakan 
oldular… Peki bu ülke için ne yaptılar? Al-
tına imzalarını atabilecekleri, “bunu da biz 
yaptık” diyebilecekleri bir eserleri var mı? 
Türkiye’nin hangi meselesine el attılar… 
Hangi kronik meselede ellerini cesaretle 
taşın altına koydular? Milli Birliğimizi, 
kardeşliğimizi pekiştirmek için hangi 
adımı attılar? Terör meselesi için, Alevi 
vatandaşlarımızın, azınlıklarımızın sorun-
ları için, Etnik unsurların sorunları için, 
ekonominin kronik problemleri için, söz-
den, laftan, nutuktan başka bugüne kadar 
ne ürettiler? Şimdi çıkıyorlar, yapanı taş-
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lamaya çalışıyorlar… Benim aziz milletim 
bu acziyeti, bu korkaklığı, bu tutarsızlığı 
ibretle seyrediyor… Ben onlara, “gölge et-
meyin, başka ihsan istemez” demiyorum… 
Her şeye rağmen bunu söylemiyorum… 
Yol yakınken dönün diyorum… Gelin, 
siz de milletin yönüne, milletin rotasına, 
milletin güzergahına girin” diyorum… 
Milletimizin sorunlarına gözünüzü yum-
mayın, milletimizin hissiyatına kalbinizi 
kapatmayın, milletimizin sesine kulağınızı 
kapatmayın… Başınızı kuma gömmeyin, 
adam aldırma geç demeyin, gemisini kur-
taran kaptan anlayışıyla hareket etmeyin, 
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 
demeyin… Aldırın, dokunun, dert edinin, 
hissedin… 

Siyaset, milletin hissettiğini hissetmek, 
gördüğünü görmek, duyduğunu duymak-
tır. Eğer milletin hissiyatından, beklentile-
rinden, sorunlarından koparsanız, ayakta 
kalamazsınız… Siyasetin amacı, sorun çöz-
mektir, hizmet etmektir, insanı yüceltmek, 
insanın refah ve huzurunu temin etmektir. 
Bütün sorun alanlarını minimize edecek 
gücümüz var… Türkiye’nin bütün sorun-
larına el atacak, hal yoluna koyacak irade-
miz var, birikimimiz var, potansiyelimiz 
var… Alevi kardeşlerimizin bu topraklarda 
yüz yıllardır sorunları var, talepleri var… 
Buna daha ne kadar kulak tıkayabiliriz? 
Azınlıkların meselelerini daha ne kadar 
görmezden gelebiliriz? Demokratik sorun-
ları, ekonomik sorunları daha ne kadar 
erteleyebiliriz?

Türkiye yıllarca bu meseleleri erteledi, öte-
ledi, görmezden, duymazdan geldi… Peki 

ne oldu? O sorunlar çözüldü mü? Hayır… 
Tam tersine daha da büyüdü… Biz diyoruz 
ki, tamamını minimize edelim… Tamamı-
nı ele alalım… Türkiye’ye ayak bağı olan 
her konuyu cesaretle tartışalım, istişare 
edelim… 7 yıldır samimiyetle yaptığımız 
da işte budur… Ekonomiyle birlikte, dip-
lomasiyle birlikte, demokratikleşmeyi 
kararlılıkla sürdürdük ve bugünlere getir-
dik. Hiç konuşulmayan, hiç tartışılmayan, 
telaffuz edilmesine cesaret dahi edilmeyen 
meseleleri biz gündeme taşıdık. TRT 6’yı 
açtık… Ülke mi bölündü? 5 tane Alevi 
Çalıştayı yaptık, birliğimiz mi bozuldu? 
Azınlıklara en tabii demokratik haklarını 
verdik, veriyoruz; bütünlüğümüz mü kop-
tu? Daha da fazlasını yapabiliriz, yapma-
lıyız… Yeter ki bunların gerekli olduğuna, 
Türkiye’nin hayrına olduğunu görelim…

Bakınız değerli arkadaşlarım… Bu yola, 
“anneler ağlamasın” diyerek çıktık… Bu 
hayati projeyi “analar ağlamasın, göz-
yaşları dinsin, şiddet son bulsun, terör 
son bulsun” diye ilan ettik. Bakınız, ana 
vatanımızın bir adı da Anadolu’dur. Tür-
kiye baştan başa Anadolu’dur. Biz de bu 
demokratikleşme ve kardeşlik sürecine 
Anadolu’nun rızasıyla, onayıyla başladık. 
Bu süreçte bize karşı çıkmakla kalmayıp 
“analar ağlasın” diyenler, ellerini vicdanla-
rına koymayanlar daha şimdiden Anadolu 
ile bağlarını koparmışlardır. Çünkü Ana-
dolu anaların vicdanıdır, yüreğidir. Daha 
ilk cümlelerinde sorunların çözüm yoluna 
girmesinin siyasi ikballerini karartacağı-
nı görmüşlerdir. Çünkü istismar kapıları 
kapanacaktır. Gelecekte kendilerine yer 
kalmayacağı için eski yaraları kanatmaya 
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çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bugün yangını 
söndürme günüdür. Ama onlar, yangına 
benzinle gitmeyi tercih ettiler… Anneler 
tabii ki ağlayacak diyerek, tarihe kazına-
cak talihsiz ifadeler kullandılar… Şuraya 
dikkatlerinizi çekiyorum… Dediler ki, 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Şeyh 
Sait isyanında, Dersim’de anneler ağlama-
sın mı diyecektik… 

Değerli arkadaşlarım… Çanakkale’de be-
nim yürekli anam, oğlunun başına kına 
yakarak askere gönderdi… “Kurbanlık ko-
yunlara nasıl kına yakılırsa, ben de onun 
için senin başına kına yaktım, git, vatanın 
için, toprağın için, memleketinin namusu, 
onuru, şerefi için şehit ol!” diyerek evladı-
nı cepheye gönderdi… Kurtuluş Savaşı’nda 
oğlunu cepheye gönderen bir annenin, 
oğluna hitabını burada sizlerle paylaşmak 
isterim… “Hüseyinim, aslan oğlum be-
nim… Dayın Şıpka’da, baban Dimetoka’da, 
kardeşlerin Çanakkale’de yatıyorlar! Sen 
benim son yongamsın! Minarelerden ezan 
sesi kesilecekse, caminin kandilleri kör-
lenecekse sütlerim sana haram olsun. Öl 
de köye dönme. Yolun Şıpka’ya uğrarsa, 
dayının ruhuna Fatiha okumayı unutma. 
Haydi oğul! Allah yolunu açık etsin.”

Değerli arkadaşlarım… Çanakkale’de 
analar ağlamadı, Kurtuluş Savaşında 
analar ağlamadı… Ama Dersim’de ana-
lar ağladı, Kahramanmaraş’ta analar 
ağladı, Çorum’da analar ağladı, Sivas’ta, 
Başbağlar’da, Gazimahallesi’nde analar 
ağladı… 30 yıldır benim 81 vilayetimin 
tamamında ağlayan, gözyaşı döken analar 
var… Necip Fazıl, Dersim’deki manzarayı 

şu kelimelerle ifade ediyor: “Mazgirt, Ter-
semek nahiyesinin halkı doğranmakta… 
Merhamet sahiplerinden biri, birle on yaşı 
arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin 
içine saklamıştır… Vaziyet birden haber 
alınıyor… Çocukların öldürülmeleri emri 
veriliyor. Fakat bu emri yerine getirebile-
cek kimse zuhur etmiyor. En katı yürekli-
ler bile böyle müdafaasız masumlara silah 
kullanamayacaklarını söylemeye mecbur 
kalıyorlar. Tecrübe birkaç defa akamete 
uğruyor ve hayli sıkıntı mevzu oluyor. 
Nihayet, … karanlık suratlı bir adam bulu-
nuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bek-
leyen 20 masumun işini bitiriyor… Murat 
suyunun kandan kıpkızıl aktığını görenler 
olmuştur…”

Ne o tablonun savunulacak bir tarafı var-
dır, ne de bugün yaşanan manzaranın… 
Kurşunların vızıltısını duymuyorlar, 
gözyaşlarına dokunamıyorlar, acıları his-
setmiyorlar… Biz, “Analar ağlamasın” de-
dikçe, onlar bunu hafife alıyor; “anaların 
gözyaşlarını, anaların acılarını abartma-
yın” diyorlar, “geçmişte analar nasıl ağla-
dıysa, bugün de ağlamaya devam etmeli-
dir” diyorlar. Anaların gözyaşları, terörle 
mücadelede ayaklarımıza pranga olmama-
lıdır, diyorlar. Biz “Evlat acıları son bulsun” 
dedikçe, onlar pervasızca “geçmişte nasıl 
evlat acıları yaşandıysa, bugün de bu acılar 
sürmelidir” diyorlar. Gözyaşını gözyaşıyla 
besliyorlar; kanı kanla yıkıyorlar, öfkeye 
öfkeyle karşılık veriyorlar. Dünün nesline 
söyleyecek bir sözleri yoktu, bugünkü 
nesillere söyleyecek bir sözleri de yok, 
yarınki nesillere söyleyecek bir sözleri de 
olmayacak. 
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H a n i  b i r  t ü r kü  va r d ı r,  a d ı  D ra m a 
Türküsü’dür… Hem Drama Türküsüdür, 
hem de dramatiktir… “Mezar taşlarını Ha-
san koyun mu sandın, adam öldürmeyi bre 
Hasan oyun mu sandın...” der… Türkiye’nin 
yaklaşık 30 yıldır gördüğü manzara oyun 
değil değerli arkadaşlarım… Bu süreç bu 
şekilde devam edemez, etmemelidir. Oyun-
ları inşallah bozacağız… İstismar zeminle-
rini inşallah kaldıracağız ve Türkiye’ye 
yeni bir ufku hep birlikte çizeceğiz… Bir 
kez daha söylüyorum… Gün nutuk atma 
günü değildir… Gün, süslü söylevler irat 
etme günü değildir… Gün ölümlere çare 
bulma günüdür, gün akan kanı dindirme, 
annelerin gözyaşını bitirme günüdür… 
Bundan gerisi laf-u güzaftır… Hükümet 
olarak 7 yıl boyunca bu konuda önemli 
adımlar, somut adımlar attık… Bir yandan 
terörle mücadele ettik, bir yandan dağa çı-
kışları engellemek için, ekonomik, sosyal, 
psikolojik tedbirleri kararlılıkla aldık.

Biz, boş oturup, nutuk atıp, acziyet içinde 
“akan kan dursun” demiyoruz. Biz, çalışa-
rak, çabalayarak, yatırım yaparak, hizmet 
üreterek, hak ve özgürlükleri geliştirerek, 
aktif dış politika yürüterek, terörle etkin 
bir mücadele yaparak “akan kan dursun” 
diye uğraşıyoruz. Bizim çağrımız kuru bir 
temenni, karşılığı olmayan bir iyi niyet ifa-
desi değildir. Biz, 7 yıldır sürdürdüğümüz 
çalışmaların neticesinde bu kritik noktaya 
gelindiğine inanıyoruz. Yürüttüğümüz et-
kili politikalar neticesinde tarihi adımlar 
atılabileceğini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede bir dö-
nem OHAL isminde, Olağanüstü Hal Uygu-

laması vardı… Ülkenin diğer kesimlerin-
deki vatandaşlarım bunu bilmiyor olabilir, 
OHAL’in ne anlama geldiğini, nasıl bir 
uygulama olduğunu yaşamamış olabilir… 
Bakın, ekmek karneyle alınıyordu… Çay 
gramla alınabiliyordu… 1940’ların CHP 
yönetimi altındaki Türkiye’sinden bah-
setmiyorum, 1990’ların, 2000’li yılların 
CHP’li yönetimlerinden, MHP’li yönetim-
lerinden bahsediyorum. Şehirlerarasında 
ancak konvoyla seyahat edilebiliyordu… 
Dikkat ediniz, Elazığ’dan Tunceli’ye git-
mek istediğinizde, özgür bir ülkenin özgür 
bir vatandaşı gibi özgürce seyahat edemi-
yordunuz. Ancak haftanın iki gününde 
yolculuk yapabiliyordunuz… Aydın İzmir 
arasında böyle bir şey olduğunu tahayyül 
edebiliyor musunuz? Kocaeli-İstanbul 
arasında böyle bir şey olduğunu tahayyül 
edebiliyor musunuz? Ama Türkiye bunları 
yaşadı. Ve bu manzarayı, bu tabloyu orta-
dan kaldıran da yine biz olduk…

Değerli arkadaşlarım, son derece hassas 
bir süreçten geçiyoruz… Muhalefet parti-
lerinin tahrikleri ve istismarları, vatandaş-
larımız arasında maalesef soru işaretleri 
oluşturuyor. Böylesine hayırlı, böylesine 
samimi ve böylesine kararlı bir girişim 
karşısında bile, ülkenin, milletin hassas 
değerleri istismar ediliyor, oy avcılığına 
kurban edilmek isteniyor. Habur sınır ka-
pısında yaşanan manzara ne kadar nahoş-
sa, ne kadar istismarsa, ne kadar tahrikse, 
açık söylüyorum, bir şehit annesini, elin-
den tutarak Meclis’e taşımak, O’na orada 
slogan attırmak, onun üzerinden şehitle-
rimizi ve şehit ailelerimizi istismar etmek 
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de o kadar nahoştur, o kadar istismardır, o 
kadar provokasyondur…

Hiç kimse vatandaşlarımın hissiyatıyla 
oynamaya kalkmasın… Hiç kimse, milletin 
kutsal değerleri üzerinden siyaset yapma-
ya yeltenmesin… Hiç kimse, bizim aziz şe-
hitlerimizi, kendi çarpık siyasi görüşlerine 
malzeme yapmak gafletine düşmesin… Bu, 
şehitlerimizin aziz hatırasına yapılacak en 
büyük haksızlık olur… Ben buradan millet-
vekillerimize de bir tavsiyede bulunmak 
istiyorum… Doğu ve Güneydoğu illerinde 
olduğu gibi tüm vatan sathında, ülkenin 
her bir köşesinde yaşananları anlamaya 
çaba göstermek durumundayız. Empati 
yapmak, kendimizi oradaki vatandaşın, 
oradaki kardeşlerimizin yerine koymak 
zorundayız. Oradaki atmosferi, oradaki 
iklimi, oradaki ruh halini teşhis etmek zo-
rundayız…

Bunu yapalım ki, diğer bölgelerdeki, Ba-
tı’daki, Güney’deki, Kuzey’deki vatandaş-
larımızın da sorunu samimi bir şekilde an-
layabilmelerini sağlayalım… Onlarca yıldır 
yaşanan sorunları görmezden gelemeyiz. 
Orada sadece bölge insanını değil, topye-
kun Türkiye’yi etkisi altına alan sorunlar 
var. Ekonomik, sosyal, psikolojik sorunlar 
var… Terör, işte bu sorunları istismar ede-
rek besleniyor, bu sorunları kullanarak, bu 
sorunları sömürerek faaliyet gösteriyor… 
Muhalefetin göremediği, aslında görüp 
çok iyi bildiği ama görmezden geldiği bir 
nokta var: Terörün olmadığı dönemde de 
orada sorun vardı… Şimdi silahlar sus-
sa bile, o sorunlar çözülmediği takdirde 
mesele sona ermeyecektir… Size burada, 

(Van Milletvekilimiz Gülşen Orhan karde-
şimizin bana aktardığı) son derece anlamlı 
bir anekdotu anlatmak istiyorum: Van’ın 
Bahçesaray ilçesinde, bir mezrada, 12-13 
yaşlarında bir kızcağızı, ne acıdır ki, para 
karşılığında yaşlı bir adamla evlendiri-
yorlar. Kızcağız mezrada doğmuş, ömrü 
boyunca da mezradan başka bir yer gör-
memiş… Gün geliyor, kız hastalanıyor, bir 
katıra bindirip yola indiriyorlar. Daha son-
ra, hayatında ilk kez bir arabaya biniyor ve 
hayatında ilk kez Bahçesaray gibi bir şehre 
gidiyor. Dönüşte, minibüs’te bir teyze yak-
laşıyor: “Kızım” diyor; “gençsin, güzelsin, 
neden bu yaşlı adamla evlendin, neden 
direnmedin, neden karşı çıkmadın…” 

Değerli arkadaşlarım, kızcağızın verdiği 
cevap son derece anlamlı… “Ne edeyim 
Teyze” diyor… “Dünyanın bu kadar büyük 
olduğunu bilmiyordum ki…” Dünya, bizim 
gözümüzün görebildiği kadar değil… Ha-
yat, sadece bizim var olduğumuz mecrada 
akıp gitmiyor… Gözümüzü kapattığımızda 
dünya kararmıyor, dünya yok olmuyor. 
Türkiye İzmir’den ibaret değil, Türkiye 
İstanbul’dan ibaret değil… Türkiye’nin 
meseleleri, Osmaniye’den, Antalya’dan, 
Ankara’dan ibaret değil. Türkiye çok bü-
yük… Bu topraklar, hepimizin kardeşlik 
içinde, barış içinde, huzur içinde yaşaya-
bileceği kadar büyük ve geniş. Komşumun 
derdi benim derdimdir… Kardeşimin 
meselesi benim meselemdir… Bu ülkede 
yaşayan, bu vatanın üzerinde, bu bayrağın 
altında yaşayan herkesin problemi, benim 
problemimdir… Çünkü biz böyle bir kül-
türden, böyle bir medeniyetten geliyoruz… 
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Ben, herkesi, birbirine anlamaya, birbirini 
tanımaya davet ediyorum. Muhalefetin 
tüm kışkırtmalarına, tüm tahriklerine, 
tüm çirkin iftiralarına rağmen, ülkemin 
her köşesindeki vatandaşımın, bu mesele-
yi enine boyuna düşünmesini istiyorum… 
Öncelikle siyasi mülahazalarla değil, 
insani ve vicdani açıdan meseleyi değer-
lendirmek durumundayız. Ölen her insan 
bu vatanın, bu milletin bir parçasıdır. Tek 
bir insanın ölmesini bile insanlık vicdanı 
onaylayamaz. Yaşanan acılar ilave olarak 
millet olarak, devlet olarak neleri kaybetti-
ğimizi, enerjimizi nasıl heba ettiğimizi de 
hesaba katmak zorundayız. Buraya nasıl 
geldik? Ne bedeller ödedik? Eğer çözmez-
sek ne bedeller ödeyeceğiz? Ekonomik ola-
rak ne bedel ödedik, daha ne bedel ödeye-
ceğiz? Bunu benim her bir vatandaşımın 
hesap etmesi gerekiyor.

Bakın, bizim ödediğimiz borçlanma faizi-
nin, yaklaşık dörtte biri, terör riskinden 
kaynaklandı. On yıllar boyunca, terör 
riski nedeniyle bu ülke yüksek faizlerle 
borçlanmak zorunda kaldı. O faizin bedeli 
benim 72 milyon vatandaşımın cebinden 
çıkıyor… Bu meseleyi çözdüğümüzde, bu 
riski ortadan kaldırdığımızda, görecek-
siniz o faiz oranları daha da düşecek, o 
bedel benim topyekun milletimin cebinde 
kalacak… Güneydoğu Anadolu Projesi sa-
dece Güneydoğu’daki illerimiz değil, tüm 
Türkiye’nin çehresini değiştirecek… Doğu 
Anadolu Projesi sadece Doğu Anadolu’nun 
değil, Türkiye’nin kaderini değiştirecek… 
Konya Ovası Projesi tamamlandığında sa-
dece Konya Ovası’na değil, bütün ülkemin 
yüreklerine su serpilecek.

İşte böyle bütüncül yaklaşma durumun-
dayız, işte böyle kucaklayıcı olmak du-
rumundayız… Konuyla ilgili Meclis’teki 
genel görüşmede atacağımız adımlarla 
ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Ne 
oldu, muhalefet atacağımız adımların han-
gisine itiraz edebildi? Atacağımız hangi 
adımın, Türkiye’yi böleceğini, parçalaya-
cağını söyleyebiliyorlar? Aylardır toplumu 
yanıltmaya, milletimizi yanıltmaya, ka-
ranlığa yumruk sallayarak süreci provoke 
etmeye çalışıyorlar… Demokratik açılım 
süreciyle ilgili suçlamalarının, karalama-
larının, iftiralarının, hayali senaryolarının 
hepsinin boş olduğu, dayanaksız olduğu 
ortaya çıktı. AK Parti’ye karşı büyük bir 
haksızlık içinde oldukları görüldü. Milli 
Birlik ve Kardeşlik sürecinin sadece ve 
sadece bu milletin, bu ülkenin, bu devletin 
selametini, huzurunu, refahını hedefle-
diği, milli birliğimizi güçlendirmekten, 
kardeşliğimizi pekiştirmekten başka bir 
amacının olmadığı daha iyi anlaşıldı. Şim-
di bize düşen bu sürecin ne olduğunu, ne 
olmadığını halkımıza anlatmak, yanlış 
bilgilendirmelerin, karalama kampanyala-
rının haksızlığını ortaya koymaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
herhangi bir eleştiri getirmek istemiyo-
rum… Sağolsunlar, onlar bize iş bırakmı-
yor, yapacaklarını zaten kendi kendilerine 
yapıyorlar… 4 tane rapor hazırladılar, 
bugün tüm o raporlarda ifade ettikleri gö-
rüşlerin tersini ifade ediyorlar… 5 yıl, 10 
yıl, 20 yıl önce söylediklerinin tam tersini 
iddia ediyorlar… 1990 yılında rapor ha-
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zırlamışlar, özel okullarda Kürtçe eğitim 
yapılabilir demişler, bugün Kürtçe kelime-
sine bile tahammül edemez durumdalar… 
Ben onları kendi hallerine bırakıyorum… 
Ancak burada, Sayın Bahçeli’ye yine bazı 
hatırlatmalarda bulunmakta fayda görü-
yorum… Biz hep söylüyoruz… Meclis’in 
tutanakları var, milletin hafızası var, 
geçmişte ortaya koyduğunuz icraatlar, 
çıkardığınız paketler var, altına imzanızı 
attığınız kanunlar var… Sayın Bahçeli, 
bunlardan kaçamazsınız… Tarihinizden 
sıyrılamazsınız… Şimdi eminim ki yine 
sinirleneceksiniz, yine öfkeleneceksiniz, 
yine hop oturup hop kalkacaksınız… Ama 
bunlar gerçekler, bunlar sizin geçmişiniz…

Tarih, 8 Aralık 2000… Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, o meşhur af tasarısı 
görüşülüyor… Bir milletvekili söz alıyor 
ve bakın neler söylüyor… “Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu-
ğumuz af tasarısı, Meclisimize art niyetli 
olarak getirilmiştir... Çirkin ve tehlikeli 
bir hesabın ürünüdür. Amaç, Anayasamı-
zın 14’üncü maddesini delerek, Meclisin 
yetkisinde bulunmayan, vatan hainlerini, 
PKK’lı canileri ve onun terörist başını 
affetmek ve bu büyük vebale bu büyük 
Meclisi alet etmektir. (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkışlar) Değerli milletve-
killeri, bunları söylerken, tasarıyı hazırla-
yıp Meclise gönderen hükümete haksızlık 
yaptığımı düşünmüyorum, bir kehanette 
de bulunmuyorum; çünkü bu hükümet, 
kuruluşunun hemen akabinde, ilk iş ola-
rak, pişman olduğunu söyleyen PKK’lılara 
af çıkarmıştır; takiben, yine, basın suç-
larına verilen cezaların ertelenmesi adı 

altında, adı basın olan paçavralarda kalem 
oynatan PKK’lıları affetmiştir. Şimdi, bu 
tasarıyla, 169’uncu madde kapsamında, 
PKK canilerine bilerek yardım ve yataklık 
edenlere af getirilmektedir. Yine, hepini-
zin malumudur ki, bu hükümet, Abdullah 
Öcalan’a bağımsız yargının verdiği idam 
cezasını Meclise göndermemiştir. (DYP ve 
FP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) 
Milliyetçi Hareket Partili, Doğru Yol Partili 
ve Anavatan Partili değerli arkadaşlarıma 
hatırlatmak istiyorum: Bu derece çirkin 
ve tehlikeli bir af yasasını, MHP teşkilatı 
ve ülkücülerin kabul etmesi hiçbir şartta 
mümkün değildir. (DYP sıralarından alkış-
lar) Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi 
teşkilatlarının da rıza göstermeyeceğini bi-
liyorum. Değerli milletvekilleri, bu çirkin 
ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere, Sayın 
Başbakana ve onun bakanlarına, yakıştığı 
yere göndermek, bu Meclisin yapacağı 
en hayırlı iş olacaktır. (DYP ve FP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkışlar) Bırakalım 
bu çirkin tasarı, geldiği yerde ve yakıştığı 
yerde kalsın.”

Değerli arkadaşlarım… Bu sözler, bu ifade-
ler size tanıdık geliyor mu? Bu ifadeler, bu 
üslup, bugün Sayın Bahçeli’nin üslubuna 
benziyor mu? Peki kime ait bu ifadeler? 
MHP İçel Milletvekili Sayın Ali Güngör’e 
Ait… Ve bu milletvekili, Sayın Bahçeli tara-
fından 10 Ocak 2001’de partisinden ihraç 
ediliyor… O gün, kendi milletvekili tara-
fından dile getirilen bu ifadelere taham-
mül edemeyen Sayın Bahçeli, o gün ifade 
edilen iddiaları hazmedemeyen Sayın 
Bahçeli, bugün ondan çok daha ağır ifa-
deleri, hem de haksız yere bize yöneltmek 
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cüretini gösteriyor. O gün, Ali Güngör’ü, 
üslubundan, dilinden, tavrından dolayı 
ihraç eden Sayın Bahçeli, aslında bugün 
kendisini partiden ihraç etmiştir…

Orhun Anıtları’nı yaptık diyoruz, kızıyor, 
sinirleniyor, “tabi ki yapacaksın, görevin!” 
diyor… Peki, Sayın Bahçeli, sizin göreviniz 
değil miydi? 3.5 sene iktidardaydınız, va-
kıf eserlerine sahip çıkmak, Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın, Cumhuriyetin eserlerine çık-
mak sizin göreviniz değil miydi? İktidar-
ları döneminde, 3.5 yılda sadece 46 eser 
onarılmış… Biz, 2003 yılından bugüne ka-
dar, sadece yurt içinde, sadece Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü eliyle, tam 3 bin 383 adet 
eser onardık. Bitlis Tatvan’da Rahva Hanı, 
Ankara Altındağ’da Vakıf Eserleri Müzesi, 
Yozgat’ta Çapanoğlu Camii, Kayseri’de 
Gıyasiye Medresesi, Van’da Hüsrev Paşa 
Camii bizim dönemimizde gün yüzüne 
çıkarıldı… Şuraya dikkatinizi özellikle çe-
kiyorum… Gazi Mustafa Kemal, Başvekil 
İnönü’ye 19 Şubat 1931 tarihinde acele 
ve mühimdir notuyla bir telgraf çekiyor 
ve şunları söylüyor: “Konya’da asırlarca 
devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir 
harabe içinde bulunmalarına rağmen, se-
kiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki 
şaheserleri kıymettar bazı mebani vardır. 
Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, 
Alaaddin Camisi, Sahipata medrese, cami 
ve türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minare, 
derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir 
haldedir. Bu tamirin gecikmesi, bu abide-
lerin kamilen inhirasını mucip olacağın-
dan, evvela asker işgalinde bulunanların 
tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat 

nezaretiyle tamirinin temin buyrulmasını 
rica ederim.”

Değerli arkadaşlarım, işte bu beş eser, bi-
zim dönemimize kadar köklü bir tamirat 
görmedi… İlk kez biz bu eserleri ele aldık 
ve tarihe, kültüre, medeniyetimize biz 
kazandırdık… Milliyetçiyim diyeceksiniz, 
vakıf eserine sahip çıkmayacaksınız, bize 
kirli iftiralar atıp, sahip çıktığımız ata 
yadigarlarını “tabi ki yapacaksınız deyip” 
hafife alacaksınız… Tarih, size bunu sor-
maz mı? Samimi milliyetçiler, size bunu 
sormaz mı? Bu tutarsızlık, bu çelişki, bu 
zikzaklar karşısında merhum Türkeş’in 
kemikleri sızlamaz mı?

Değerli arkadaşlarım…

TİKA, bizden önce de vardı… Bizden önce 
ortaya konan eser ortada… Bizim döne-
mimizde yapılanlardan sadece bir kaçını 
sıralamak istiyorum… Kazakistan da Hoca 
Ahmet Yesevi Türbesi’nin Restorasyonu, 
onarım ve çevre düzenleme işini yaptık, 
bitirdik. Türkmenistan’da bulunan Sultan 
Sancar Türbesi’nin restorasyon çalışmala-
rını yine biz tamamladık. Moğolistan’da, 
Türk tarihinin bugün için bilinen en eski 
yazılı belgeleri olma özelliğine sahip olan 
Göktürk Abidelerinin bulunduğu bölgede, 
Orhun Müzesinin teşhir ve tanzim çalış-
malarını tamamladık, Ayrıca Orhun müze-
sine kadar 46 kilometrelik asfalt yolu yap-
tık. Kırım Zincirli Medrese ve Hacı Giray 
Han Türbesi Restorasyonu ve Çevre Dü-
zenlemesi Projesini tamamladık. Ukrayna 
Akkerman Kalesi Kazı Çalışmaları, Ro-
manya Sarı Saltuk Türbesi restorasyonu, 
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Bosna-Hersek Saraybosna’da Konyic Köp-
rüsü, Arnavutluk İşkodra Yusuf Ağa Camii 
tezyinatı, Kosova Priştine Sultan Murat 
Hüdavendigar Türbesi ve selamlık binası, 
Prizren’deki Namazgah Restorasyonu, 
Osmanlı Mezarlığı, Yunanistan, Filistin, 
Lübnan’da ata yadigarlarını onardık, resto-
re ettik, hizmete açtık. Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Ma-
kedonya, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, 
Sırbistan’da çalışmalar, oralardaki projeler 
devam ediyor… Ta Afganistan’da, Mevlana 
hazretlerinin hocasına ait Hoca Bahaud-
din Veled Medresesi’ni biz tamir ediyoruz, 
biz restore ediyoruz… 

İşte asıl milliyetçilik budur, işte milletini, 
medeniyetini, tarihini sevmek budur; ta-
rihine, kültürüne sahip çıkmak budur… 
Hamasetle, öfkeyle, nefretle, çocukları bile 
korkutacak, ürkütecek bir siyasi üslupla 
milliyetçilik yapılmaz… Kardeşlik proje-
lerine, bütünleşme projelerine, Türkiye’yi 
yüceltecek, Türkiye’yi büyütecek projelere 
karşı çıkmak, asla ve asla milliyetçilik de-
ğildir…

Değerli arkadaşlarım…

Bizim hedefimiz yeniden Büyük Türkiye’yi 
inşa etmek… Bizim hedefimiz, Türkiye’yi 
her boyutuyla, her alanda büyütmek, 
yüceltmek… Bizim amacımız, sevgiyi, kar-
deşliği, birlik ve bütünlüğü, bin yıldır ol-
duğu gibi bu topraklar üzerinde muhafaza 
etmek, pekiştirmek… Elbirliği yapacağız ki 
bu millet daha güçlü olacak. İşbirliği yapa-
cağız ki, bu ülke daha hızlı kalkınacak. Gö-
nül birliği yapacağız ki, husumetleri, kin-

leri, öfkeleri içimizden söküp atacağız… 
Düşmanlıkta değil, dostlukta; çatışmada 
değil, kucaklaşmada birlik olacağız. Kav-
gada değil, sevgi de birlik olacağız. Bizler, 
sevgi tohumlarını ekiyoruz… Bunu bütün 
Türkiye’ye anlatacağız… Bunu, tek tek va-
tandaşlarımıza ulaşıp anlatacağız… Bütün 
yalanları, bütün iftiraları, bütün tahrik gi-
rişimlerini boşa çıkaracağız… Samimiyiz, 
hasbiyiz ve Allah’ın izniyle, milletimizin 
hayır duasıyla bu işi inşallah başaracağız. 

Türkiye bu meseleyi geride bıraktığında 
çok farklı bir ülke olacak… Ekonomisiyle 
farklı olacak, demokrasisiyle farklı olacak, 
tarımıyla, enerji politikalarıyla, dış politi-
kasıyla çok daha farklı olacak… Hiç kimse 
ama hiç kimse kaybetmeyecek, ama topye-
kun benim ülkem, benim milletim kaza-
nacak… Bu bir süreçtir… Uzun soluklu bir 
süreçtir… Dün konuşulmayan meseleler, 
bugün cesaretle konuşuluyor… Tüm ke-
simler, birbirini anlamaya çalışıyor, sürece 
yapıcı katkılar sunuyor… Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 2 tam gün boyunca enine 
boyuna bu meseleleri konuşuyor… Türki-
ye 7 yılda çok farklı bir noktaya geldi, daha 
da iyisini görecek… Yeter ki birbirimize 
inanalım, yeter ki gücümüzü kardeşliği-
mizden, dayanışmamızdan alalım…

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak birkaç hususa da kısaca deği-
nip konuşmamı tamamlamak istiyorum… 
Küresel krizin ardından Türkiye ekonomi-
sinin hızla toparlandığına şahit oluyoruz. 
Uluslar arası birçok kuruluş, Türkiye’nin 
krizde iyi bir sınav verdiğini ve krizden en 
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az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını 
teyit etti, ediyor… Bakın, en son, OECD 
Ekonomik Görünüm Raporu’nda ABD 
ekonomisinin 2010’da yüzde 2.5 büyüye-
ceği, Avro bölgesinin binde 9 büyüyeceği, 
Türkiye’nin ise yüzde 3.7 oranında büyü-
yeceği öngörüldü. 2011’de ABD’nin yüzde 
2.8, Avro Bölgesi’nin yüzde 1.7 büyüyeceği 
tahmin edilirken, Türkiye için beklenti 
yüzde 4.6 oranında… İşsizlik noktasında 
kriz süresince çok köklü tedbirler aldık ve 
İspanya gibi, Ukrayna gibi büyük oranlar 
görmedik… Pozitif büyümeyle birlikte iş-
sizlikte de önemli düşüşler yaşanacağını 
biliyoruz.

İstikrarı, güveni, huzuru pekiştirme 
noktasında attığımız adımlar ekonomiyi 
önümüzdeki dönemde inanıyorum ki son 
derece olumlu bir şekilde etkileyecek… 
Turizm, ihracat ve uluslar arası yatırımlar 
konusunda Türkiye yeni rekorlara doğru 
emin adımlarla ilerleyecek… Bir başka 
konu, hükümetimizin insafsız ve haksız 
yere eleştirildiği dinleme tartışmaları… 
Bu konuda, ilgili kurumlarımız, ilgili ba-
kan arkadaşlarımız gayet net açıklamalar 
yaptılar… Meseleyi hükümetle bağlantılı 
gösterenler, art niyetli davranıyorlar, 
kamuoyunu etkilemeye, zihinleri bulan-
dırmaya çalışıyorlar… Bu meselenin hü-
kümetimizle uzaktan yakından bağlantısı 
yoktur, zaten olamaz da… Her şey hukuki 
süreç içinde gelişiyor, sorunun çözümü de 
yine hukuk içinde olacaktır… Hükümet 
olarak, istismarları, suiistimalleri önleye-
cek adımları elbette atacağız… Dinleme 
mağduru olarak, usulsüz şekilde dinlenen 

bir başbakan olarak bu adımları atmak bi-
zim boynumuzun borcudur…

Değerli arkadaşlarım… sevgili gönüldaşla-
rım… hanımefendiler… beyefendiler…

Türkiye’ye 7 yılda büyük eserler kazandır-
dık, büyük hizmetler getirdik… Milletimi-
zin desteğiyle Türkiye için üretmeye de-
vam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz 
değerli arkadaşlarımı, Türkiye aşkınızdan, 
Türkiye sevdanızdan, hizmet heyecanınız-
dan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum… 
Şimdi daha fazlasını yapacağız… Birlikte 
yapacağız… 7 yılda Türkiye’ye tarihi ba-
şarılar kazandırdık, şimdi hep birlikte bir 
kez daha tarih yazacağız… Milletimizin 
her bir ferdine tek tek ulaşacağız… Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül-
ler yapmaya, gönüller kazanmaya devam 
edeceğiz… 

Burada bir kez daha Şeyh Edebali’den 
mülhem şu ifadeleri tekrar etmekte fayda 
görüyorum… “Öfke onlara, uysallık bize… 
Güceniklik onlara, gönül almak bize… 
Suçlamak onlara, katlanmak bize… Acizlik 
onlara, hoş görmek bize… Anlaşmazlık on-
lara, adalet bize… Haksızlık onlara, bağış-
lamak bize… Ey oğul… Sabretmesini bil… 
Vaktinden önce çiçek açmaz… Şunu da 
unutma: insanı yaşat ki, devlet yaşasın…” 

Yolumuz, yolunuz açık olsun, Allah yar 
ve yardımcımız olsun… 14’üncü İstişare 
Toplantımıza başarılar diliyor, hepinizi 
sevgiyle selamlıyorum…
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Değerli arkadaşlar… değerli misafirleri-
miz… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
dün itibarıyla geride bıraktığımız Kurban 
Bayramınızı bir kez daha kutluyor, müba-
rek kurban bayramının aziz milletimiz, İs-
lam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Kurban Bayramı, ülkemizde olduğu gibi, 
İslam dünyasının tamamında da yeni bir 
heyecanla, taptaze umutlarla idrak edildi. 
Bütün dünyaya ilham veren kardeşlik, 
dostluk ve dayanışma manzaralarına 
şahit olduk. Çok şükür, dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de bu bayram vesilesiyle 
toplumsal dayanışma ruhumuz daha çok 
güçlenmiş, milletimiz yediden yetmişe 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Aralık 2009
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kucaklaşma imkanı bulmuş, ülkemizin 
her köşesinde çok manidar kardeşlik nu-
muneleri sergilenmiştir. 

Kurban Bayramı bir kez daha göstermiş-
tir ki, Türkiye 780 bin kilometre kare 
toprağıyla, 72 milyon vatandaşıyla bir 
bütündür, yekvücuttur, sarsılmaz bir 
kardeşlik iklimine sahiptir. İnanıyorum 
ki, hepimizin gayretleriyle, bu kardeşlik 
iklimi, bu dostluk ve dayanışma manza-
raları güçlenerek kalıcı hale gelecektir. 
Geçen zaman göstermiştir ki, ülkemizde 
farklılıklar arasındaki önyargıların kırıl-
masına, farklı kesimler arasındaki me-
safeleri giderecek bir toplumsal zeminin 
oluşmasına her şeyden daha ivedilikle 
ihtiyacımız vardır. Amacımız, hoşgörüyü, 
barışı, kaynaşmayı yeniden bu ülkenin 
belkemiği, omurgası haline getirmek, biz 
birlikte Türkiye’yiz anlayışını daha da 
güçlendirmektir.

Tarihte nasıl yaptıysak, tarih boyunca bu 
ülke nasıl ki adaletle, hukukla yönetildiy-
se, tarih boyunca nasıl ki bütün farklılık-
lar bu topraklarda barış içinde bir arada 
yaşadıysa, bunu nasıl başardıysak, yine 
yaparız, yine başarırız. Milli mücadele 
sırasında nasıl kenetlendiysek, Cumhuri-
yetin kuruluşundan sonra millet olarak 
nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, 
bugün de aynı anlayışla ülkemizi kalkın-
dırmak, milletimizi güçlendirmek için 
canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 
Türkiye’nin yurtiçinde her alanda elde 
ettiği başarılar, Türkiye’nin dış politikada 
üstlendiği roller bunun en büyük ispatı-
dır. Cami, kilise ve havrayı yan yana hoş-

görü içinde yaşatan yüzlerce yıllık tarihi 
tecrübesi Türkiye’yi, çağımızın en büyük 
küresel barış projesi olan Medeniyetler it-
tifakının sembol ülkesi haline getirmiştir. 
Ben, bu potansiyelin, bütün ülkelerden 
daha çok bizim ülkemizde bulunduğuna 
can-ı gönülden, yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, yani 10 gün kadar önce, 
gelenekselleştirdiğimiz istişare toplantıla-
rımıza bir yenisini daha ekledik, 14’üncü 
İstişare Toplantımızda iki gün boyunca 
ülkemizin meselelerini, milletimizin 
sorunlarını masaya yatırdık. Hükümet 
olarak, parti olarak yürütmekte olduğu-
muz ve önümüzdeki dönemde gündeme 
alacağımız çalışmaları değerlendirdik. 
Türkiye’nin dış politika vizyonundan 
Köydes-Beldes projeleri kapsamında 
köylerimizin içme suyu problemlerine; 
Avrupa Birliği Katılım Süreci’nden Alevi 
Çalıştaylarına, Kıbrıs gibi, Ermenistan 
Protokolü gibi, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Süreci gibi makro politikalarımızdan ta-
rım, ulaştırma, enerji, sağlık, milli eğitim 
gibi mikro politikalara kadar geniş bir 
yelpazede meseleleri istişare ettik. 

İlgili bakanlarımız bu konularda sunum-
larını gerçekleştirirken, siz değerli millet-
vekili arkadaşlarımız da, zaten haberdar 
olduğunuz, yakinen takip ettiğiniz bu 
çalışmalar hakkında daha detaylı, daha 
teferruatlı bilgi edinme imkanına sahip 
oldunuz. İstişare toplantımız vesilesiyle, 
geçmişin muhasebesini yaptık, milleti-
mizle birlikte başlattığımız adalet ve kal-



Recep Tayyip ERDOĞAN

214

kınma mücadelemizde, medeniyet yürü-
yüşümüzde nereden nereye geldiğimizi, 
ne kadar mesafe aldığımızı görme imkanı 
bulduk. Açıkçası, yaptığımız muhasebe-
ler, yaptığımız özeleştiriler, değerlendir-
meler neticesinde bir kez daha yüzümüz 
ağardı, göğsümüz kabardı. İnanıyorum ki, 
7 yılda ortaya konulan her bir başarı, AK 
Partili olsun olmasın her Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşının göğsünü kabartmıştır.

7 yılda ortaya koyduğumuz emekler, yap-
tığımız reformlar, köylerimize varıncaya 
kadar en ücra köşelere ulaştırdığımız 
hizmetler, Türkiye’nin dört bir yanında, 
81 vilayetinde inşa ettiğimiz eserler bü-
yük bir başarı tablosunun parçalarıdır. 
Başkaları bu başarılarla onur duymaya-
bilir, başkaları bu başarıları gölgelemek 
isteyebilir, başkaları bu başarılardan ra-
hatsız olabilir, ama hamdolsun, biz bu 7 
yılda yaptığımız her hizmetle, ülkemize 
kazandırdığımız her eserle gurur duy-
duk, gurur duyuyoruz. Başkaları rahatsız 
olsa da, bizler, Türkiye’nin suyu olmayan 
köylerine su, yolu olmayan köylerine yol 
götürmeyi kendimiz için şeref sayıyoruz. 
Başkaları rahatsız olsa da, bizler, 133 bin 
yeni derslik, 11 bin kilometre duble yol 
inşa etmekten, 63 yeni üniversite kur-
maktan, cumhuriyet tarihinin en büyük 
toplu konut seferberliğini başlatmış ol-
maktan şeref duyuyoruz. 

Tıpkı, paramızdan 6 sıfır atarak Türk 
Lirası’nın itibarını yükseltirken, Milli 
Gelirimizi 2008 sonu itibariyle 742 bin 
dolara yükseltirken, Türkiye’yi dünyanın 
17’inci en büyük ekonomisi konumuna 

yükseltirken, yüzde 30’lardan aldığımız 
enflasyonu tek haneli rakamlara çekerken 
olduğu gibi, bütün bu başarılardan gurur 
duyduk, gurur duyuyoruz. Kimsesizlerin 
kimsesi olmaktan, yoksula sahip çık-
maktan, yakacak kömürü bulunmayan, 
yiyecek ekmeği bulunmayan vatandaş-
larımıza umut kapısı olmaktan da gurur 
duyduk, gurur duyuyoruz. Aynı zamanda 
hem işçinin hem işverenin, hem çiftçinin 
hem sanayicinin, hem üreticinin hem 
tüketicinin, hem esnafın hem memurun 
destekçisi olmakla, imtiyaz değil adalet 
üretmekle gurur duyduk, gurur duyuyo-
ruz. Başkaları bu ülkeyi, üç yanı deniz-
lerle, dört yanı düşmanlarla çevrili diye 
tanımlarken, bizler komşularla problem-
lerimizi minimize etmekten, komşularla 
ticaretimizi hayallerin de ötesine taşı-
maktan gurur duyduk, gurur duyuyoruz. 
Statükoculuğa, hukuksuzluğa, yolsuzlu-
ğa, yasakçı anlayışlara prim vermediği-
miz için gurur duyuyoruz.

Değişimin, dönüşümün, yeniliğin, re-
formculuğun adresi olmaktan, ezberleri 
bozmaktan, dar kalıpları yıkmaktan, siya-
sete yeniden itibar kazandırmaktan dola-
yı başımız diktir. Kifayetsiz, özgüvensiz, 
ufuksuz hükümetlerin başaramadıklarını 
başarmış olduğumuz için, güven ve istik-
rarı bu ülkede kalıcı hale getirdiğimiz için 
şeref duyduk, şeref duyuyoruz. Birçok 
alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik, 
ekonomik alanlarda tarihi göstergelere 
ulaştık, dış politikada tarihinin en saygın, 
en aktif, en güvenilir konumuna ulaştık, 
demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin 
standartlarını yükselttik, sosyal devlet 
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alanında ilkleri başardık, terörle, mafyay-
la, çetelerle kararlılıkla mücadele ettik, 
işte bütün bunlarla gurur duyduk, gurur 
duyuyoruz.

Kıbrıs konusunda çözümsüzlükten yana 
değil, çözümden yana taraf  olmakla, 
Türkiye’yi Avrupa Birliği ile müzakere 
eden ülke konumuna yükseltmiş olmak-
la, Medeniyetler İttifakının baş aktörü 
haline getirmekle, dünyanın dört bir 
yanında küresel barış için aktif görevler 
üstlenmekle, Türkiye’yi 48 yıl aradan 
sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi üyesi yapmakla, dünyanın en büyük 
enerji projelerinin merkezine Türkiye’yi 
yerleştirmekle bu ülkenin itibarını yük-
selttiğimize, bu yüce millete yüce bir 
hizmette bulunduğumuza inanıyoruz. Ne 
yazık ki birileri, hep bu adımlardan, bu 
başarılardan büyük rahatsızlık duydu, 
duymaya devam ediyor. Hizmet üretme-
yen, değer üretmeyen, proje üretmeyen, 
eser üretmeyen siyasete alışmışlar, “böyle 
gelmiş böyle gider” diyen siyasi anlayışa 
sırtlarını yaslamışlar, AK Parti’nin üret-
ken siyaseti gelince rahatsızlık duymaya 
başladılar. 

Enflasyonda, Kıbrıs’ta, Kuzey Irak’ta, eği-
timde, sağlıkta, dış politikada çözümsüz-
lüğe alışmışlar, AK Parti’nin çözüm üreten 
siyasetinden rahatsızlık duyuyorlar. Te-
rörde çözümsüzlüğü kabullenmişler, terö-
rizmi bu ülkeden izole etmek konusunda 
acizliklerini kabullenmişler, AK Parti’nin 
çözüm üreten siyasetinden rahatsızlık 
duyuyor, korkuyorlar. İşte bugünlerde de 
milletin talepleri doğrultusunda atılan 

demokratikleşme adımlarından, milletle 
devletin bütünleşme arzusundan, mille-
timizin kaynaşma muradından rahatsız 
oluyor, korkuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım…

Korkakların en büyük paranoyası barış-
tır. Kifayetsizlerin en büyük çekincesi 
demokrasidir. Bağnazların, çapsızların, 
jakobenlerin en büyük kaygısı özgürlük-
lerin gelişmesidir. Çünkü onlar, barışı, 
demokrasiyi, hukuku taviz olarak, tehdit 
olarak, tehlike olarak algılarlar. Çünkü 
onlar, acıları dindirmeyi, gözyaşlarını din-
dirmeyi, çığlıkları susturmayı vatanper-
verlikten, milliyetçilikten, cumhuriyetçi-
likten ödün vermek sanırlar. Bu yüzden 
barışa düşmanlık besliyorlar. Bu yüzden 
demokrasinin gelişmesinden rahatsızlık 
duyuyorlar. Bu yüzden özgürlüklerin 
gelişmesini, endişeyle karşılıyorlar. AK 
Parti annelerin, babaların, insanımızın 
gözyaşlarının dinmesini istiyor, öyleyse 
toprak tavizinde bulunacak, öyleyse te-
rörle pazarlık masasına oturacak, öyleyse 
bölünmeye kapı açacak diyorlar. Bu akıl 
almaz tezleri öne sürenlerin yardakçıları, 
milletimizin hassas değerlerini istismar 
ederek, karalama kampanyalarıyla alt-
tan alta kin ve nefret duygularını tahrik 
ederek AK Parti’nin öncülük ettiği milli 
birlik ve kardeşlik sürecini, barış sürecini 
provoke etmeye çalışıyorlar. 

Bu planlı haberlere, milletimizi galeya-
na getirmek maksadıyla yayınlanan bu 
türden sipariş haberlere kimse itibar 
etmesin. Bunların yaptıkları açık bir tah-
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rikten başka bir şey değildir. Bu tezleri 
ileri sürenler barış düşmanlarıdır, millet 
düşmanlarıdır, devlet düşmanlarıdır. 
Bunlar çok partili hayata geçerken de 
rahatsız oldular, bunlar serbest piyasa 
ekonomisine geçerken de rahatsız oldu-
lar, bunlar Boğaziçi köprüsü yapılırken 
de rahatsız oldular, bunlar küresel serma-
yenin Türkiye’ye yatırım yapmasından da 
rahatsız oldular; bunlar Avrupa Birliği’ne 
katılımdan da, Kıbrıs sorununun çözül-
mesinden de rahatsız olurlar…

Bu süreçte herkes sözünü ölçerek, biçerek, 
tartarak, bir değil on kez düşünerek söyle-
melidir. Dedikodu küçük insanların siya-
set yöntemidir, vesvese üretmek, vehimler 
üretmek korkakların siyasetidir; bu yön-
tem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
yüce meclis çatısı altında bulunan hiçbir 
salonda meşru bir yöntem olarak benim-
senemez, benimsenmemelidir. Milletimiz 
bu oyunlara gelmez, bu tahriklere alet ol-
maz. Hiç boşuna uğraşmasınlar, kimse AK 
Parti ile milletin arasına giremez. Bu halk 
kimin ne olduğunu, kimin milletin men-
faatlerini, ülkenin çıkarlarını savunmak 
için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu 
çok iyi biliyor. Kimse bizimle milliyetçilik 
yarışına giremez. Kimse bizimle cumhuri-
yetçilik yarışına giremez. Kimse bizimle 
vatanperverlik yarışına giremez. 

Bunlar öyle bir vatanseverlik icat etmişler 
ki, her şey soyut, her şey lafta… Vatanseve-
riz diyorlar icraat yok, bu vatan toprakları 
üzerinde bir tek dikili ağaçları yok… Bir 
tek eserleri, bir tek hizmetleri yok… Kuru 
hamasetle milleti kandırmaya çalışıyorlar, 

slogan milliyetçiliği yapıyorlar. Vatanın 
sizin çığırtkanlıklarınıza, sizin nutukla-
rınıza, sizin hamasetinize ihtiyacı yok, 
vatanseverlik emek ister, vatanseverlik 
çaba ister, vatanseverlik fedakarlık ister, 
vatanseverlik proje ister. Vatanseverlik 
makam koltuğundan atıp tutmak değildir, 
Eskişehir’e hızlı tren yaptım, Hakkari’ye 
teknoloji sınıf ları kurdum, Antalya’yı 
turizmde lider yaptım, İstanbul’u dünya 
ekonomisinin kalbi haline getirdim, şimdi 
Trabzon için ne yapmalıyım, Edirne için 
ne yapmalıyım, Nevşehir için, Diyarbakır 
için, Hatay için, Mersin için ne yapmalı-
yım diye düşünmektir. İşte vatanseverlik 
budur.

Memleketin hangi meselesine yönelik bir 
teklifiniz var, bir çözüm öneriniz var, bir 
projeniz var… Tembel muhalefetten, çap-
sız muhalefetten, kifayetsiz muhalefetten, 
vizyonsuz muhalefetten hiçbir ülkeye 
fayda gelmez. Hep söylüyorum, demokra-
sinin gereği iktidarın da muhalefetin de 
güçlü olması, etkin olmasıdır. Bu ülkede 
on yıllarca iktidar sorunu yaşandı. Güç-
lü, dirayetli, başarılı, istikrarlı bir iktidar 
gelemedi. Türkiye 7 yıldır da muhalefet 
sorunu yaşıyor. Hiç kimsenin Türkiye’yi 
eksik demokrasiye mahkum etme lüksü 
yoktur. 

Her konuşmamda söylüyorum; Türk milli-
yetçisiyim diyenler; iktidara geldiklerinde 
Türk lirasının itibarı için ne yapmışlar, 
Türkiye’nin itibarı için ne yapmışlar, 
Türk cumhuriyetleri adına, oradaki soy-
daşlarımız adına, oradaki eserlerin ihya 
edilmesi adına ne yapmışlar? Gurbetçile-
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rimizin sorunlarıyla ilgili ne yapmışlar? 
Bugüne kadar bu sorularımızın hiçbirine 
cevap alamadık! Aynı şekilde kendilerine 
cumhuriyetçiyiz diyenler, iktidara gel-
diklerinde cumhuriyetin kazanımlarına 
bir yenisini eklemişler mi? Cumhuriyet 
Türkiye’sine bir tek eser kazandırmışlar 
mı? Sosyal Demokratım diyenler sosyal 
demokrasi, sosyal adalet ve sosyal devlet 
ilkesinin kök salması için ne yapmışlar? 
Özgürlüklerin gelişmesi için mi çalışmış-
lar, özgürlüklerin önüne set mi çekmişler? 
Demokrasinin güçlenmesine mi, demok-
rasinin zayıflatılmasına mı hizmet etmiş-
ler? Bu ülkeye, bu millete, bu ülkenin 
demokrasisine, bu milletin ilerlemesine 
tek bir katkı sağlamışlar mı?

Mumla arasanız, bulamazsınız. Bizi bu 
ülkeyi bölmekle suçlayan zevat, Sivas’ın 
ötesine gitmeye, Sivas’ın ötesinde siyaset 
yapmaya çekiniyor. Soruyorum; bundan 
daha büyük bölücülük olur mu? Niye 
çekiniyorsun, niye gitmiyorsun, oraya 
gitmek için pasaporta gerek yok ki, dış po-
litika yapmıyorsun ki, niye gidip oradaki 
vatandaşınla, oradaki Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşıyla kucaklaşmıyorsun? Siz, 
yeni bir Misak-ı Milli mi icat ediyorsunuz? 
Bunu yapamayacaksınız, bu millet sizin 
küçük dünyalarınızın Türkiye’yi de kü-
çültmesine izin veremez, vermeyecektir. 
Türkiye sizin dar siyasetinize bol gelir, 
Türkiye sizin sığ dünyanıza sığamayacak 
kadar büyüktür. Bölge siyaseti güderek, 
zümre siyaseti güderek, kavmiyetçilik 
yaparak, hizipçilik yaparak, kafatasçılığı 
yaparak bu milleti birbirine düşman kıla-
mazsınız, kılamayacaksınız. 

Milletin birlik ve beraberliği çok sınandı, 
çok test edildi, ama her seferinde bu aziz 
millet bu sınavı hakkıyla geçti. 1915’te bir 
uçta Çanakkale’de, bir uçta Sarıkamış’ta 
vurularak, donarak şehit düşenler aynı 
halktır, aynı millettir. 1921’de Sakarya’da, 
1922’de Dumlupınar’da düşmana bu ülke-
yi dar edenler aynı halktır, aynı millettir. 
O aziz şehitlerden biri de benim büyük 
dedemdir, 1915’te Sarıkamış’ta, Allahuek-
ber Dağlarında gözyaşları donarak şehit 
oldu… İşte onun için, biz, şehitlerimizin 
anıldığı İstiklal Marşımızı her okuyuşu-
muzda, gururla, onurla ama bir o kadar da 
yüreklerimiz sızlayarak okuyoruz. “Bastı-
ğın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı! / 
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. / 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 
/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet va-
tanı.” Bu satırlar bizim için hem bir anıttır, 
hem bir ağıttır; 72 milyon insanımızın 
birden yüreğine dokunan ortak bir ağıttır.

Bizler şunu çok iyi biliyoruz: O aziz şe-
hitlerimiz sayesinde bu millet yeniden 
dirildi, o aziz şehitlerimiz sayesinde bu 
ülke adeta küllerinden doğdu, o aziz şe-
hitlerimiz bu ülkedeki birlik ve beraberlik 
ruhunu anıtlaştırdılar. İşte onun için bu 
ülkenin bütünlüğünü hiç kimse sarsamaz. 
İşte onun için bu ülkenin kardeşliğine 
kimse zarar veremez. İşte onun için, birli-
ğimize, dirliğimize hiç kimse kastedemez.

Değerli arkadaşlarım…

Milletimiz bunları çok iyi biliyor ve kimin 
hamaset ürettiğini, kimin eser ürettiğini 
de yakından izliyor. Ama bizi rahatsız 
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eden, siyasetin kısır çekişmelere, kör bir 
nefretin içine sürüklenmiş olmasıdır. Bizi 
asıl rahatsız eden, siyasetin barışa erme 
aracı olarak değil de, savaşı, çatışmayı 
körükleme aracı olarak görülmesidir. 
Öyle bir kör muhalefet yapıyorlar ki, AK 
Parti’ye muhalefet edeceğim diye bu ül-
kenin tarihine, bu ülkenin kaderine, bu 
ülkenin kederine muhalefet ediyorlar. 
Annelerin evlat acılarına, parçalanmış, 
yaralanmış ciğerlere tuz basıyorlar, yü-
reklerdeki yangını körüklüyorlar. Dersim 
için söylenen sözler dolayısıyla bütün 
ülke infiale kapılıyor, kendi partisindeki 
insanlar hayrete düşüyorlar, bu sözler 
gerçek olamaz diyorlar, ama sözlerin 
sahibi çıkıyor, pişkinlikle “evet, yanlış 
anlamadınız”, diyor “Dersim’de analar ağ-
lamıştır, bugün de anaların ağlamasında 
bir sakınca yoktur” diyor.

Bunları göğsünü gere gere söylüyor, şeca-
at arz edeyim derken, sirkatin söylüyor. 
Anamuhalefet lideri de, kendi genel baş-
kan yardımcısının sözleri karşısında şaş-
kına düşmüş, ne yapacağını bilmez halde, 
yine pervasızca AK Parti’ye saldırıyor, 
tepkileri savuşturmaya, manipüle etmeye 
çalışıyor. Ne söylediğini bilmez halde “60 
yıl öncesinden medet umma, Alevilerden 
sana hayır yok, başka kapıya…” diyor. Sa-
yın Baykal, sen o kapının bekçisi misin? 
Yıllar önce, Alevilere CHP’nin kapısını ka-
patan sen değil miydin? CHP İstanbul İl 
Kongresinde, İl Başkanlığına destekledi-
ğiniz Ahmet Güryüz Ketenci’yi seçtirince, 
sevinç ve coşku ile basına, “İşte İstanbul İl 
Başkanlığına seçtiğimiz arkadaşımız hem 
Türk, hem de Sünni’dir. Alevi değil...” diye 

mutlulukla verdiğiniz beyanat unutulma-
dı Sayın Baykal. Bir beyanatınızla hem 
Kürt kökenli, hem Alevi vatandaşlarımızı 
dışladınız. CHP’deki ikinci döneminizde; 
bu unsurların temsilcilerini partinizden 
ihraç etmediniz mi, uzaklaştırmadınız 
mı, istifaya zorlamadınız mı? Bunları 
inkar etseniz bile, bunlar kayıtlara geçti; 
sizin ne kadar hizipçi olduğunuz dillere 
destandır. 

Genel Başkan yardımcımız Sayın Hüseyin 
Çelik, gereken cevabı verdi: “Aleviler sizin 
arka bahçeniz değildir” dedi. Evet, Alevi 
kardeşlerimiz sizin arka bahçeniz değil-
dir, olmayacaktır da… Siz bölge partisi ol-
dukça, siz hizip partisi oldukça, siz zümre 
partisi oldukça; siz insanları dinlerine, 
etnik kökenlerine, mezheplerine ve meş-
replerine göre ayırmaya devam ettikçe 
Türkiye’de hiçbir sosyal kesime hitap ede-
meyeceksiniz. Siz tarihinizle, milletinizle 
barışmadıkça, bu halk sizi siyasetin dışı-
na atacaktır, atıyor da… Eğer Alevilerin 
meselelerini önemsiyorsanız, bu konuda 
samimiyseniz, gelin, AK Parti’nin başlat-
tığı demokratik açılımlara destek olun…

Bakınız, biz bu alanda çok büyük mesafe-
ler kat ettik, inşallah yakın bir zamanda 
çalıştaylarımız tamamlanınca çok daha 
büyük bir yol kat etmiş olacağız. Ama 
anlaşılıyor ki, ne CHP ne de MHP bu 
konudaki çalışmaları dikkatle takip et-
miyorlar. Sayın Bahçeli, geçen hafta grup 
toplantısında, Alevi vatandaşlarımızın 
sorunlarıyla ilgili atılması gereken adım-
ları sıralamış… Ama ne yazık ki, sıraladığı 
öneriler somut olmasına karşın, hiçbiri 
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yeni değil, hepsi zaten dönemimizde uy-
gulamaya konan ya da yürümekte olan ça-
lışmalar… Sayın Bahçeli Türkiye Alevilik 
araştırma ve uygulama merkezinin kurul-
ması gerektiğini ve bunun devlet tarafın-
dan finanse edilmesi gerektiğini söylüyor. 
Bugün Tunceli Üniversitesi bünyesinde 
Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi 
resmen kurulmuştur. Devlet tarafından 
desteklenen, finanse edilen bir araştırma 
ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur 
ve ilk yayınlarını yapmaya başlamıştır. 
İlk yayını da, büyük hacimli bir “Kerbela 
Mersiyeleri” isimli kitap olmuştur. Yine, 
2008 yılında Hacı Bektaş-ı Veli Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi, Çorum Hitit 
Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 
Daha önce Türklük ve Hacı Bektaş-ı Veli 
Araştırmaları Merkezi de, bir zamanlar 
kendisinin de öğretim görevlisi olarak 
ders verdiği Gazi Üniversitesi bünyesinde 
zaten mevcut idi. O yüzden bunu çok iyi 
biliyor olması lazım. Türkiye’de şu anda 3 
saygın ve önemli üniversitemizde, 3 tane 
Alevilik ve Bektaşilikle ilgili araştırma ve 
uygulama merkezi var.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki 
ders kitaplarında müfredatla ilgili, Alevi-
likle ilgili bazı adımların atılması gerek-
tiğini söylüyor. Anladığım kadarıyla bun-
dan da haberi yok. Şu anda okullarımızda 
okutulmakta olan ders kitaplarında Ale-
vilik ve Bektaşilikle ilgili bölümler zaten 
mevcut. Bu yapılırken de sadece Alevi 
vatandaşlarımızın çocukları Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersinde bunları öğren-
sinler diye yapılmamıştır. Aynı zamanda 
Sünni vatandaşlarımızın çocukları da 

Aleviliği doğru öğrensinler diye yapılmış-
tır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması 
gereken bazı faaliyetlerden söz ediyor… 
Bakınız, Diyanet İşleri Başkanlığımız 14 
cilt Alevilik ve Bektaşilik Klasikleri ile 
ilgili kitap yayınlanmıştır, 7 cildi de şu 
anda yayın aşamasındadır ve bu devam 
ediyor. Alevi vatandaşlarımızın kabul 
ettiği, makbul gördüğü klasikler Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından ve devlet tara-
fından finanse edilerek yayınlanıyor, ya-
yınlanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın faaliyetleri bunlarla da 
sınırlı değil; Alevi vatandaşlarımızın yo-
ğun olarak yaşadığı birçok vilayetimizde 
camilerdeki imamlara Alevilikle ilgili hiz-
met içi eğitim kursları vermiştir. Onların 
da Aleviliği doğru öğrenmeleri ve doğru 
anlatmaları için, Sünni olan din adamla-
rına da Alevilikle ilgili dersler verilmiştir, 
hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmıştır. 
Yurtdışında yaşayan Alevi vatandaşla-
rımızdan gelen talep üzerine, Diyanet 
İşleri Başkanlığı her sene Alevi büyükle-
rinden, Alevilik konusunda uzman olan 
insanlardan birçok kimseye gri pasaport 
vererek, masraflarını yine devlet bütçe-
sinden karşılayarak, yurtdışındaki Alevi 
vatandaşlarımızın özel günlerinde onlar-
la birlikte bulunmak ve onlarla eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yapmak üzere 
görevlendirmiştir, bunlar Türkiye’de ilk-
tir ve bunları biz gerçekleştirdik. 

Buna ilaveten, bildiğiniz gibi ben Baş-
bakan olarak ilk defa Alevi vatandaşla-
rımızın düzenlediği muharrem iftarına 
katıldım ve yine birçok yerde Alevi vatan-
daşlarımızın düzenlemiş oldukları prog-
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ramlara Hükümet düzeyinde, bakan ar-
kadaşlarım, parti yöneticisi arkadaşlarım 
katıldılar. Ayrıca, Devlet Bakanımız Sayın 
Faruk Çelik başkanlığında Alevi vatan-
daşlarımızın tüm problemlerini masaya 
yatırmak üzere bugüne kadar, çok geniş 
katılımlı 5 çalıştay yapıldı. Önümüzdeki 
dönemde 2 çalıştay daha yapılacak, bu 
konuda yapılması gereken, yapılmaması 
gereken nihai çözüm anlamına gelebile-
cek adımları da bu sayede netleştirmiş 
olacağız.

Değerli arkadaşlar…

İç politikadaki yoğun gündemimizin 
yanında dış politikada da aynı şekilde 
hızlı trafiğimiz son Grup Toplantımızdan 
bu yana devam etti, ediyor. Bu bağlam-
da, biliyorsunuz, 7 Kasım’da önemli bir 
toplantıya, İslam Konferansı Teşkilatı 
25’inci Ekonomik ve Ticari İşbirliği Dai-
mi Komitesi’nin Bakanlar Toplantısı’na 
ev sahipliği yaptık . Bu toplantı için 
Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Sa-
yın Ahmedinejad ile İstanbul’da baş başa 
bir görüşme yaptık, bölgesel gelişmeleri 
değerlendirdik. Kendileriyle iki ülke 
ilişkilerini, bölgesel meseleleri, özellikle 
enerji konusu başta olmak üzere çeşitli 
konuları değerlendirme imkanı bulduk. 
Bu vesileyle geçtiğimiz ay yaptığımız İran 
ziyareti sırasında heyetimize göstermiş 
oldukları nazik ilgi için de kendilerine 
teşekkür ettik.

Ardından, 16 Kasım’da İtalya Cumhurbaş-
kanı Sayın Napolitano, ülkemize resmi bir 
ziyarette bulundu. Sayın Napolitano ile 

gerçekleştirdiğimiz çalışma yemeğinden 
hemen sonra da, 16-18 Kasım tarihleri 
arasında Roma’da düzenlenen Dünya 
Gıda Güvenliği Zirvesi’ne katılmak üzere 
İtalya’ya hareket ettik. Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Örgütü çatısı altında 
gerçekleştirilen bu zirvede, dünyada gıda 
güvenliğinin sağlanması ve gıda krizinin 
aşılması için yapılması gerekenler masa-
ya yatırıldı. Ne acıdır ki bugün dünyada 
1 milyarın üzerinde insan açlık ve yok-
sullukla pençeleşiyor. Zirve sırasında 
yaptığım konuşmalarda bu meselenin 
dünyanın üzerinde ısrar ve hassasiyetle 
durması gereken bir mesele olduğunu 
vurguladım. Dünyada zengin ve fakir 
ülkeler arasındaki büyük uçurumun ve 
buna bağlı adaletsizliklerin yaşandığı 
tablonun sürdürülebilir olmadığını bir 
kez daha bu önemli Zirve vesilesiyle ifade 
ettim. Zengin ülkelerdeki sınırsız tüketim 
ve israfa son verilmesi suretiyle dünya 
kaynaklarının daha dengeli ve barışçıl bi-
çimde kullanılmasının bu sorunu büyük 
ölçüde çözeceğine olan inancımızı dile 
getirdim.

Bu zirve sırasında müşahede ettiğimiz se-
vindirici gelişme, bu bilincin artık dünya 
ülkelerinin pek çoğu tarafından paylaşıl-
makta olduğu yönündedir. Zirvenin so-
nuç bildirgesinde de bu kararlılık altı çi-
zilerek ifade edildi. Biz de Türkiye olarak 
bu konuyu önemsediğimizi ve bu alanda 
her türlü küresel ve bölgesel girişime bü-
tün imkanlarımızla destek vereceğimizi 
uluslararası kamuoyuna deklare ettik. 
Zirve sırasında başta İtalya Başbakanı Sa-
yın Berlusconi ve BM Genel Sekreteri Ban 
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Ki-Moon olmak üzere birçok liderle çok 
yararlı temaslarda da bulunduk. 

23-25 Kasım tarihleri arasında da, Libya 
Genel Halk Komitesi Sekreteri Sayın Ali 
El Mahmudi’nin davetine icabetle, kala-
balık bir iş adamları heyetiyle birlikte bu 
ülkeye gittik. Libya Lideri Sayın Kaddafi 
başta olmak üzere, Libyalı yetkililerle 
çok verimli görüşmeler yaptık. İş adam-
larımızın Libyalı muhataplarıyla birlikte 
katıldıkları İş Konseyi toplantısı da, iki 
kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkile-
ri daha da pekiştiren çok önemli bir adım 
oldu. Bu arada çok önemli bir gelişmeye 
de Libya ziyaretimiz sırasında öncülük 
ettik ve ülkelerimiz arasında vize uygu-
lamasına son verdik. Biliyorsunuz, bizim 
Türkçemizde, bir yerin çok uzak oldu-
ğunu belirtmek için “Fizan’a kadar” diye 
bir tabir vardır, işte bu vizeyi kaldırmak 
suretiyle Fizan’la aramızdaki mesafeleri 
de kaldırmış oluyoruz, Libya ile Türkiye 
arasındaki kardeşlik bağlarını daha da 
güçlendiriyoruz. Bu arada Fizan’da hava-
alanı inşaatını da bir Türk şirketi yapıyor, 
böylece Fizan sadece Türkiye’ye değil 
tüm dünyaya yakınlaşıyor. Tabii Vizelerin 
Kaldırılmasına Dair Mutabakat Zabtı’nın 
yanı sıra başta Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması olmak 
üzere Libya ile toplam 8 Anlaşma’ya da 
imza attık.

İnşallah 6 Aralık’ta da ABD’ye bir ziyaret 
gerçekleştirecek ve bu ziyaret sırasında 
gerek ikili ilişkiler, gerekse başta terörle 
mücadele olmak üzere bölgesel ve küresel 
meselelere ilişkin Amerikalı muhatap-

larımızla görüşeceğiz. ABD’den sonra 
Meksika’ya geçecek, ülkelerimiz arasın-
daki ilişkileri geliştirmeye yönelik temas-
larda bulunacağız.

Değerli arkadaşlar…

Bir önemli husus da, İsviçre’de yapılan 
minare referandumudur. İsviçre’de hafta 
sonu yapılan bir referandum aracılığıyla, 
maalesef minarelerin yasaklanmasına 
karar verildi. Bu durum, Avrupa’da yük-
selen ırkçı ve aşırı milliyetçi dalgaların 
tezahür ettiğini göstermesi bakımından 
oldukça manidardır. Biz, her vesileyle 
söylüyoruz, daha önce anti-semitizmi na-
sıl insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak 
niteliyorsak, İslamofobya’yı da aynı şekil-
de insanlık suçu olarak görüyoruz. İsviçre 
Adalet Bakanı gelen uluslararası tepkiler 
üzerine yasaklamanın Müslümanları 
değil, İslamcı köktenciliği hedeflediğini 
söylemiş. Doğrusu cami minaresiyle kök-
tencilik arasında ilişki kurmak, bu yasak 
kadar yanlıştır, tehlikelidir, kabul edile-
mez bir değerlendirmedir. İsviçre gibi de-
mokrasinin beşiği sayılan, özgürlüklerin 
rahatça yaşanabildiği bir ülkede böyle 
bir referandum sadece İslam dünyasını 
değil, medeniyetler çatışması noktasında 
endişesi olan büyük bir kesimi de rahatsız 
etmiştir.

Bakınız ben Cami, Havra ve Sinagog’un 
yüzyıllar boyunca aynı cadde üzerinde 
ahenk içinde var olabileceğini kanıtlamış 
olan bir medeniyeti temsil eden bir ülke-
nin Başbakanı ve Medeniyetler İttifakı 
Projesi’nin Eşbaşkanı olarak konuşuyo-
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rum… Konuşmamın başında da ifade 
etmiştim, bu topraklar farklı medeniyet-
lerin yüzyıllar boyunca nasıl hoşgörü 
içerisinde, uyum ve ahenk içerisinde ya-
şayabildiğini ve yaşadığını kanıtlamıştır. 
Kaldı ki, demokrasilerde referandumla-
rın da bir ölçüsü olmalıdır, her konuyu 
referanduma taşımak yanlıştır, temel hak 
ve özgürlükler oylama konusu yapılamaz. 
Bir insanın insan hak ve hürriyetlerini, 
bir toplumun, bir halkın yaşam özgür-
lüğünü, inanç özgürlüğünü kalkıp da 
referanduma sunamazsınız. Ne yazık ki, 
İsviçre’de bu yapılmıştır, yanlış yapılmış-
tır. Ben, bu kürsüden bir kez daha aklıse-
lim ve sağduyu çağrısı yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Son alarak bir hususa daha değinmek 
istiyorum: Ülkemizdeki her haksızlığı gi-
dermek için, mağduriyetleri ortadan kal-
dırmak için elimizden geleni yapıyoruz. 
Bizden yıllar önce yapılan haksızlıkları 
dahi giderme gayreti içindeyiz, önceki hü-
kümetleri suçlayıp, bu bizim meselemiz 
değil gibi kolaycı bir mantıkla hareket 
edemezdik, etmedik. Memurumuzdan 
Konut Edindirme Yardımı adı altında 
kesilen ödenekleri de bu şekilde değer-
lendirdik, geri ödemelere başladık. 11 Ka-
sım 2009 itibariyle 5 milyon 397 bin hak 
sahibine toplam 2.5 milyar TL civarında 
(KEY) ödemesi yaptık, yapmaya devam 
ediyoruz. Ancak konut edindirme yardı-
mına hak kazandıklarını ileri sürenlere 
ilişkin işlemler, uygulamadaki sorunlar 
nedeniyle ilgili kurumlarca süresi içinde 
tamamlanamadı. Bu nedenle, bildirim sü-

relerini uzatan, sorunların giderilmesine 
ilişkin süreçleri yeniden tanımlayan ve 
kayıtları deprem, sel ve yangın gibi sebep-
lerle zayi olan hak sahiplerinin ödemeler-
den yararlanmasını sağlayan bir kanun 
tasarısını hazırladık. Bu kanun tasarısı, 
bugün meclisimizin ilgili komisyonunda 
görüşülecek, bu vesileyle bu müjdeyi de 
sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyo-
rum. Bu güzel haberden sonra, konuşma-
mı burada noktalıyor, sizleri bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… kıymetli misafir-
ler… hanımefendiler… beyefendiler… 2010 
yılının bu ilk grup toplantısında sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 
bir kez daha, sizlerin ve sizlerin aracılı-
ğıyla aziz milletimizin yeni yılını tebrik 
ediyor; 2010 yılının ülkemize, milletimize, 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzur 
dolu, barış dolu, başarı dolu bir yıl olması-
nı temenni ediyorum.

2009 yılı gerçekten dünyamız için zorlu 
bir yıl, çetin bir yıl oldu. 2008 yılında baş-
layan küresel finans krizi, 2009 yılında 
etkisini ağırlaştırarak hissettirdi ve birçok 
ülkede telafisi uzun süre alacak tahribata 
neden oldu. Sözlerimin hemen başında 
şunu söylemek istiyorum: Küresel ölçekte 
yaşanan, hem de çok ağır yaşanan krize 
rağmen, 2009 yılı Türkiye için o ölçekte 
zorlu, o ölçekte çetin bir yıl olmamıştır. 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Ocak 2010
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Kriz etkisini tüm dünyada ağırlaştırırken, 
ben, “kriz bize teğet geçecek” dedim. Gün-
lerce, haftalarca, aylarca benim bu sözüm 
hafife alındı ve bu ifadelerim üzerinden 
çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Ben o gün bunu söylerken, “kriz teğet 
geçecek” derken, bir temenniyi dile ge-
tirmedim, içimden geçeni söylemedim, 
beklentilerimi ifade etmedim. Tam tersine, 
Türkiye ekonomisinin sahip olduğu gü-
cün, direncin, büyüklüğün farkında olarak 
bu tespiti yaptım. Benim bu tespitimi şu 
anda OECD gibi, IMF gibi, Dünya Bankası 
gibi bir çok uluslar arası kuruluş da payla-
şıyor ve 2010’dan itibaren Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacağı-
nı teyit ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım…

Şu anda tüm dünyada küresel finans 
krizinin gerileme eğilimine girdiğini, 
umutların arttığını, iyimser beklentilerin 
çoğaldığını görüyoruz. Başta ABD ve Avru-
pa olmak üzere krizin ortaya çıktığı ülke 
ve bölgelerden olumlu sinyaller almaya 
başladık. Bizim de umudumuz, krizin bir 
an önce aşılması, tahribatın bir an önce 
telafi edilmesi ve küresel büyümenin po-
zitife dönüşmesi yönünde. Türkiye, G-20 
zirvelerinde olsun, Dünya Bankası – IMF 
toplantılarında olsun, diğer platformlarda 
olsun, artık ekonomik tezlerini çok güçlü 
bir şekilde ifade eden, uyarıları dikkate alı-
nan, performansı çok yakından izlenen bir 
ülke konumuna yükselmiş durumdadır.

Bunu, bu yeni durumu, sizlerin, aziz mil-
letimizin, ekonominin tüm aktörlerinin 
bilmesini ve bu özgüven içinde olmasını 

hassaten rica ediyorum. Dikkat ediniz, 
krizin başladığı günden itibaren sadece 
ABD’de 158 banka battı. Bizde ise tek bir 
banka bile zorluk yaşamadı… Neden? Çün-
kü 7 yıldır çok sağlam, dirençli ve denetim 
altında bir bankacılık sistemi, bir finans 
sistemi inşa etmek için mücadele verdik 
ve işte bunun neticesi olarak tek bir ban-
kamız bile zorluk yaşamadı. Bankacılık 
Sektörü Sermaye Yeterlilik Oranı Rusya’da 
yüzde 18.5; ABD’de yüzde 13.5; Japonya’da 
yüzde 13.4; Almanya’da yüzde 13 iken, 
bizde bu oran yüzde 20.4. 2001 krizinde 
bu ülkede tam 21 banka fona devredildi ve 
bu bankaların yol açtığı zarar, benim mil-
letimin cebinden çıktı. 2008’den bu yana 
ise çok daha büyük ve küresel ölçekli bir 
kriz yaşanıyor ve Türkiye’de tek bir banka 
batmadı, sıkıntı, zorluk yaşamadı.

İşsizlikte aynı şekilde… ABD, Japonya, 
Avrupa ülkeleri işsizlik noktasında tari-
hi seviyede yüksek oranlara ulaşırken, 
Türkiye’de aldığımız önlemler neticesin-
de işsizlik en son yüzde 13.4 seviyesinde 
kaldı. Ve bugün, Türkiye’de kötümserler 
hala karanlık bir tablo çizmekte, krizi istis-
mar etmekte ısrar ederken, biraz önce de 
ifade ettim, dünya otoriteleri Türkiye’nin 
krizden en hızlı çıkan ülke olduğunu teyit 
ediyorlar. 2010 yılında IMF ve OECD’nin 
Türkiye için büyüme tahmini yüzde 3.7. 
Diğer finans kuruluşları yüzde 3.8 ile yüz-
de 5.5 oranında büyüme tahmininde bu-
lunuyorlar. Bizim kendi tahminimiz, Orta 
Vadeli Program’da yer alan tahminimiz ise 
bunlardan bile daha mütevazı: yüzde 3.5. 
OECD tahminlerine göre Türkiye 2010’da 
30 ülke arasında Güney Kore’den sonra 
en fazla büyüme kaydedecek ülke olarak 
görülüyor. 2011’de ise 30 ülke arasında en 



225

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

fazla büyümeyi Türkiye’nin kaydedeceği 
ifade ediliyor.

Şuraya da dikkatinizi çekiyorum: Eylül 
2008’den bu yana Dünya genelinde 87 
adet kredi notu düşüşü gerçekleşirken, 
sadece 17 adet kredi notu artışı yapıldı ve 
Türkiye, kredi notu artırılan bu 17 ülke 
arasında yer aldı. Bakınız; 2009 yılının 
ekonomik verileri yavaş yavaş şekillenme-
ye başladı… Dün, enflasyon ve ihracat ve-
rileri açıklandı… 2008 yılında Türkiye’de 
enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşmiş-
ti. 2009’da enflasyonu yüzde 6.53’e kadar 
çektik. Dünyadaki genel düşüşle birlikte 
ihracatımız da 2009’da geriledi. Ancak, bu 
gerilemeye rağmen, ihracatı 100 milyar 
doların üzerinde tutmayı başardık ve 2009 
yılı boyunca Türkiye 101.6 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Yine, biliyorsunuz 
2008 sonunda Varlık Barışı uygulama-
sını başlatmış ve uygulamayı 31 Aralık 
2009 tarihine kadar uzatmıştık. Buradan 
aldığımız sonuçlar da son derece dikkat 
çekici: Süre kapsamında tam 64 bin beyan-
name verildi. 26 milyar 950 milyon TL’si 
yurtdışından, 20 milyar 353 milyon TL’si 
de yurtiçinden olmak üzere, dikkatinizi 
çekiyorum, toplam 47 milyar 302 milyon 
TL beyan edildi. Bu beyanlar üzerinden 
tahakkuk eden vergi miktarı ise 1 milyar 
556 milyon TL. Yapamazsınız, dediler, ba-
şaramazsınız dediler, sonuç alamazsınız 
dediler… Ama işte sonuç ortada…

Türkiye, çok güçlü bir şekilde, kararlı bir 
şekilde, tedbirli ve temkinli bir şekilde 
yolunda yürümeye devam ediyor. Küresel 
krizin Türkiye üzerindeki etkisi sınırlı 
oldu… Bu sınırlı etkiyi de inşallah geride 
bırakacak ve büyümeye, gelişmeye, ilerle-

meye her alanda, tüm boyutlarıyla devam 
edeceğiz. 7 yıl boyunca, her yılbaşında 
koyduğumuz hedeflerin hemen tamamını 
yakaladık, birçok alanda hedeflerimizin de 
üzerine çıktık. Lütfen şunu unutmayalım: 
7 yıl boyunca, bu küresel kriz öncesinde 
de ulusal ya da uluslar arası krizlere şahit 
olduk. Irak’ın işgali, terör saldırıları, se-
çimler, kapatma davası, cumhurbaşkanlığı 
seçimleri gibi ekonomiyi derinden etki-
leyebilecek badireler, gelişmeler yaşadık. 
Ama Türkiye, güçlü ekonomik yapısıyla, 
güçlü iktidarıyla, kriz yönetimindeki ba-
şarısıyla tüm bu belirsizlik noktalarını aştı 
ve hedeflerine ulaştı. 

Şimdi bakıyorsunuz, 2010 yılının ilk gün-
lerinde, karamsarlık yüklü, kötümserlik 
yüklü yorumlar, açıklamalar,  analizler 
yapılıyor… Dikkat edin… 7 yıl boyunca 
her yıl başında, hatta tüm bir yıl boyunca 
bunu yaptılar, her seferinde yanıldılar ama 
bu karamsarlıktan vazgeçmediler. Bakın 
8’inci yıla girdik, aynı şekilde, aynı alışkan-
lıklarını sürdürüyorlar ve millete karam-
sarlık pompalamak, kötümserlik yaymak, 
umutları kırmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. 2010 zor geçecek diyorlar, fela-
ket senaryoları çiziyorlar, daha yılın ilk gü-
nünden itibaren “öldük, bittik, tükendik” 
edebiyatı yapıyorlar… Bunlar, ya ciddi bir 
özgüven eksikliği içindeler, ya da gönülle-
rinden geçeni söylüyorlar… Hayır… Bakın, 
açık söylüyorum, inanarak söylüyorum, 
bilerek söylüyorum: 2010 Türkiye için 
yine parlak bir yıl olacak. 2010 Türkiye 
için yine başarılarla dolu bir yıl olacak.  
2010 Türkiye’nin gücünün de itibarının da 
artmaya devam ettiği bir yıl olacak. 2010 
ve sonrasında da tüm hedeflerimizi tuttu-
racağımıza, hedeflerimizi aşacağımıza ben 
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yürekten inanıyorum. Bu inançla biz yine 
gece gündüz çalışacak, heyecanla, coşkuy-
la, aşkla, sevdayla yolumuzda kararlılıkla 
yürümeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, şurası da son derece önemli… 
Gerek 2001 krizi, gerek ondan önceki kriz-
lerin büyük çoğunluğu, Türkiye’nin kendi 
iç meselelerinden doğmuş krizlerdir. Yine 
tüm bu krizler, ithal politikalarla, harici 
yöntemlerle, uluslar arası kuruluşların 
destekleriyle aşılabildi. Ama bugün Tür-
kiye, Yüzyılın bu en büyük küresel krizini 
kendi imkanlarıyla, kendi yöntemleriyle, 
tamamen milli, tamamen yerli politikalar-
la çözüyor ve aşıyor. Her krizin bedelini 
milletimize yüklediler. Ekonomiyi kötü 
yönettiler, bedelini çalışanlara ödettiler. 
Siyaseti kötü yönettiler, bedelini yoksulla-
ra ödettiler. Öngörüsüzlüğün, tedbirsizli-
ğin, beceriksizliğin bedelini esnafa, çiftçi-
ye, işçiye, memura, emekliye, sanayiciye, 
yatırımcıya ödettiler. Para basarak verdik-
leri zamları, enflasyonla, vergi artışıyla, 
yüksek faiz oranlarıyla geri aldılar.

İşte biz bunu yapmadık… Küresel bir 
kriz var diyerek faturayı çalışanlara 
yüklemedik, ücretlilere kesmedik, yükü 
sosyal kesimlerin sırtına yüklemedik. 7 
yıl boyunca işçinin, memurun, emeklinin 
ücretini enflasyona ezdirmedik, enflasyon 
yoluyla, vergi yoluyla, yüksek faiz yoluyla 
“alın terini” gasp edenlerden olmadık. De-
ğerli arkadaşlarım bakınız, emekli vatan-
daşlarımızın gözünün kulağının burada 
olduğunu biliyorum… Ancak o hususa 
geçmeden önce birkaç noktayı sizlerle 
paylaşmak istiyorum… 7 yıllık iktidarımız 

boyunca çalışanların hem ücretleri, hem 
de demokratik hakları noktasında azami 
hassasiyet içinde olduk ve bu hassasiyetin 
gereğini de yerine getirdik, getirmeye de-
vam ediyoruz. Hükümeti devraldık, daha 
ilk günlerde gündemimize Zorunlu Tasar-
ruf Hesabında biriken anapara ve nema-
ları aldık. İşçiden, memurdan, işverenden 
yıllarca kesinti yapılmış. Ama ortada ne 
anapara var, ne de nema var. Nice hükü-
metler gelmiş geçmiş, her biri meseleyi 
hasıraltı etmiş.

Hayır dedik, devlet işçisine, memuruna 
borçlu kalamaz, bu yükün altında devlet 
ezilemez dedik. Uzun istişareler sonucun-
da bir ödeme planı hazırladık ve çalışan-
ların bu hakkını kuruşu kuruşuna hak 
sahiplerine ödedik. Tam 13.5 milyar TL 
tutarında ödeme yaptık. Hiç gündemde 
yokken, Konut Edindirme Yardımı kesin-
tilerini biz gündeme taşıdık. Doğru düz-
gün kayıt bile yapılmamış. Ulus’ta, Emlak 
Bankası’nın tozlu arşivlerinde çuvallar 
açıldı, tek tek her bir evrak incelendi ve 
hak sahipleri tespit edildi. Şu an itibariy-
le 5.4 milyon hak sahibine 2.5 milyar TL 
ödeme yaptık, diğer hak sahiplerinin de 
tespit işlemleri yapılıyor, onları da ödeyip 
bu borçtan kurtulacağız. 

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 
yasasıyla çalışanlarımız açısından devrim 
niteliğinde bir reformu gerçekleştirdik ve 
uygulamaya geçirdik. Çalışanların demok-
ratik haklarını geliştirmek, standartlarını 
yükseltmek için önemli adımlar attık, 
atmaya da devam ediyoruz. Bakın sadece 
bir örnek vermek istiyorum: Benim bir 
işçi kardeşimin bir sorunu var ve Çalışma 
Bakanlığı’na şikayette bulunacak. Şikaye-
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tini Bölge Müdürlüğü’ne yapıyor, Bölge 
Müdürlüğü dilekçeyi Ankara’ya gönde-
riyor, İş Teftiş Kurulu toplanıyor, onay 
veriyor, müfettişe devrediyor… Süreç uza-
dıkça uzuyor. İşçinin şikayet dilekçesini 
verdiği tarih ile sonuç aldığı tarih arasın-
da, dikkat ediniz, tam 8 ay geçiyordu. Şu 
anda bu süreyi 15 güne indirdik.

1 Mayıs, bu hükümet döneminde, 2009 yı-
lında resmi tatil ilan edildi. Asgari Ücret, 
tarihinde ilk kez bu hükümet dönemin-
de bu kadar fazla artış kaydetti… 2002 
sonunda net Asgari Ücret 184 TL iken, 
1 Ocak 2010 itibariyle net Asgari Ücreti 
577 TL’ye çıkardık. Yani tam yüzde 214 
oranında artırdık. Bakın, emeği, insanın 
en kutsal değeri olarak görüyoruz ve bu 
anlayışımızın da arkasında duruyoruz… 
Biz, bu anlayışın arkasını dolduruyoruz. 
TEKEL işçilerinin yürüttüğü eylemi bir 
kışkırtma vesilesi olarak görenlere, bu 
eylemi istismar edenlere, bu eylem üzerin-
den hükümeti hedef gösterenlere soruyo-
rum: Siz işçi için ne yaptınız, memur için 
ne yaptınız, ücretliler için, dar gelirliler 
için ne yaptınız? İşçiyi, emekçiyi bu kadar 
severdiniz, emeğe bu kadar saygı duyardı-
nız da, iktidarda olduğunuz dönemlerde 
şu zorunlu tasarrufu niye ödemediniz, 
KEY’leri niye ödemediniz, Asgari Ücreti 
Sefalet ücretine neden döndürdünüz? 
İşçinin demokratik hakları bu kadar umu-
runuzdaydı da, 1 Mayıs’ı neden tatil ilan 
etmediniz? Yapılan sadece istismardır, 
yapılan, TEKEL işçileri üzerinden kışkırt-
madır.

TEKEL işçisini bugün kışkırtanlar, 1992-
2003 arasında çeşitli dönemlerde iktidar 
oldular ve o dönemde özelleştirmeler 

nedeniyle tam 14 bin işçimiz kapı önüne 
kondu. Biz, sendika ve Konfederasyon Baş-
kanlarımızla görüştük, onların talepleri 
doğrultusunda 4/C uygulamasını getirdik 
ve dikkat edin, 1992-2003 arasında, o hü-
kümetlerin attığı işçilere de biz sahip çık-
tık ve onları da 4/C kapsamına biz aldık. 
4/C kapsamında çalışanlarla ilgili yeni bir 
düzenleme yaptık. Çalışma süresini 10 ay-
dan 11 aya çıkardık. İlkokul mezunlarının 
maaşlarını yüzde 17.4 artırdık, 772 TL’ye 
çıkardık. Lise mezunlarının maaşlarına 
yüzde 15.8 oranında artış yaptık, maaşla-
rını 856 TL’ye çıkardık. Yükseköğrenim 
mezunlarının maaşlarına da yüzde 14.3 
zam yaptık ve 938 Liraya çıkardık.

Bakın, biz önceki hükümetlerin yaptığını 
yapmadık. Özelleştirmeler sonucunda 
işçiyi sokağa terk etmedik, yoksulluğa, 
çaresizliğe terk etmedik, ona sahip çıktık 
ve imkanlar dâhilinde ücretlerini iyileş-
tirmeye de devam ediyoruz. Biz meseleye 
en başından beri iyi niyetle yaklaştık, 
samimiyetle yaklaştık, imkanları azami 
derecede zorladık, işçilerimizin durumla-
rını iyileştirmek için gayret sarf ettik. Biz 
hükümet olarak her zaman işçi kardeşimi-
zin, emekçilerimizin yanında olduk, her 
zaman onların sorunlarını kendi sorunu-
muz bildik, ülkemizin imkanları çerçeve-
sinde işçi ve emekçilerimizin imkanlarını 
artırmanın gayreti içinde olduk. Hiçbir 
zaman hak ve hukukun zedelenmesine 
göz yummadık, ama hiçbir zaman da po-
pülizm yapmadık,  tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını kimseye yedirmedik. Hakkaniyet 
ve adaletle meselelere eğilmeye çalıştık, 
bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdü-
receğiz. TEKEL işçilerinin de artık bunu 
görmelerini, bizim iyi niyetimizi, bizim 
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samimiyetimizi görmelerini istiyor ve di-
liyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Çalışan kesimlere haklarını teslim ettiği-
miz kadar, emekli vatandaşlarımıza da 
haklarını teslim ediyor ve ahde vefamızı 
gösteriyoruz. Bakınız, emekli vatandaşları-
mızın durumlarını iyileştirme noktasında 
da, önceki hükümetlerden farklı olarak 
devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. 
1999 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik 
Yasası’nda, emeklilerimizin maaşları bir 
önceki ayın TÜFE oranlarına endekslen-
mişti. Eğer, emekli maaşları kendi haline 
bırakılsaydı, bugün emeklilerimiz sadece 
enflasyon oranında bir artışla yetinmek 
zorunda kalacaklardı. İktidarımızın ilk ay-
larında emekli maaşlarına seyyanen 75 ve 
100TL artış yaptık. Bununla yetinmedik. 
Sonraki yıllarda da emeklilerimizin ma-
aşlarını enflasyon üzerinde artırdık. 2002 
yılının Aralık ayından, 2009 yılı Aralık ayı-
na kadar: En düşük SSK emeklisinin maaşı 
reel bazda yüzde 27.6; BAĞ-KUR Emekli 
Esnaf aylığı yüzde 71.7; BAĞ-KUR Emekli 
Tarım aylığı yüzde 161.3 ve Memur Emek-
li aylığı da yüzde 15.8 arttı.

Dikkat ediniz, bunlar reel artışlar, yani 
enflasyondan arındırılmış, enflasyonun 
üzerine yapılmış artışlar. Bununla da ye-
tinmiyoruz, bunun da yeterli olduğuna 
inanmıyoruz, emeklilerimizin çok daha 
fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve imkan-
larımızı zorlayarak onların şartlarını daha 
da iyileştirmenin mücadelesini veriyoruz. 
2010 yılının hemen başında, emekli aylık-
larını yeniden belirledik ve ahde vefanın 
bir göstergesi olarak ücretleri ciddi oranda 

artırdık. Bu artış, SSK işçi emeklileri, tarım 
emeklileri, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve 
tarım emeklilerimiz olmak üzere 7 milyon 
327 bin 800 emeklimizi kapsıyor. 2010 
yılının ilk altı ayı için, en düşük emekli 
aylığını yüzde 20.4; en yüksek emekli ay-
lığını da yüzde 4.5 oranında artırıyoruz. 
2010 yılı içinde, Temmuz ayındaki yüzde 
3’lük TÜFE artışlarıyla birlikte, en düşük 
aylık alan emeklimizin maaşı yüzde 24.2; 
en yüksek aylık alan emeklimizin maaşı 
da yüzde 7.6 oranında artıyor. Bu iyileştir-
meyle, emeklilerimizin aylıklarında, ilk 6 
ay için, en az 63; en çok 101 TL artış olacak. 
Yılın tamamında ise emekli maaşlarına en 
az 74 TL; en çok 172 TL artış yapıyoruz. 
601 TL olan en düşük SSK emeklisi aylı-
ğı, bu yeni artışla 683 Lira’ya… En düşük 
tarım SSK emekli aylığı, 403 Lira’dan 480 
Lira’ya… En düşük Esnaf Emeklisi aylığı, 
476 Lira’dan 555 Lira’ya ve en düşük Bağ-
Kur tarım Emeklisi Aylığı da 306 Lira’dan 
380 Liraya çıkıyor.

Bu iyileştirmelerin kamuya yıllık ek mali-
yeti 3 milyar 42 milyon TL. Ancak, yapılan 
bu iyileştirmelerden dolayı kamu harca-
malarında meydana gelecek artışın, Orta 
Vadeli Programda kararlaştırılan mali 
disiplini bozmasına izin vermeyeceğiz. 
Gerekli tedbirleri aldığımız için, attığımız 
bu adım, Orta Vadeli Programı hedeflerin-
den saptırmayacaktır. Bu maaş artışlarının 
emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, kriz sürecinde işsizliğin 
artışını önlemek amacıyla bazı tedbirleri 
uygulamaya koymuştuk… 2009 yılında 
Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini 3 aydan 
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6 aya çıkardık, ödenek miktarını da yüzde 
50 artırdık. Bu tedbir, işsizliğin önlenmesi 
konusunda önemli bir teşvik unsuru oldu. 
2009 yılında bu sayede 188 bin insanımı-
zın işsiz kalmasını önledik. Şimdi Kısa Ça-
lışma Ödeneğini 2010 yılında da ödemeye 
devam ediyoruz. İşsizlik ödeneğinden 
maaş alanların tekrar işe dönmeleri ha-
linde sosyal güvenlik primlerini ödemeye 
yine devam ediyoruz. 2009 yılı Nisan ayı 
sonuna kadar işten çıkarılanların sosyal 
güvenlik primlerini de 6 ay süreyle biz 
ödemiştik. Bugüne kadar bu ödenekten 
32 bin 658 işçimiz yararlandı. Kadınların 
ve gençlerin istihdamı halinde sosyal gü-
venlik primlerini 5 yıl süreyle ödeme uy-
gulamamız devam ediyor. 2009 yılı içinde 
bu teşvikten yaklaşık 50 bin gencimiz ve 
hanım kardeşimiz yararlandı.

Yani, krizle mücadele çerçevesinde aldı-
ğımız tüm tedbirler karşılık buldu, so-
mut neticeler doğurdu, olumlu sonuçlar 
verdi. Esasen, işsizlik oranının, bu kadar 
büyük boyutlu bir küresel krize rağmen 
yüzde 13.4 seviyesinde tutulmuş olması 
da, bizim aldığımız bu tedbirlerimizin, 
bu teşviklerin bir sonucudur. Şimdi, iş-
sizlikle mücadele çerçevesinde yeni bir 
uygulama başlatıyoruz. Tüm Türkiye’de, 
Ekim sonu itibarıyla, bildirgede belirttiği 
mevcut istihdamına ilave olarak yeni bir 
istihdam sağlayan işverenlerimizin sosyal 
güvenlik prim paylarını 2010 yılı boyunca 
biz ödeyeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız bununla ilgili hazırlıklarını 
yaptı. Bunu da en kısa zamanda başlatacak 
ve işsizlikle mücadele noktasında önemli 
bir teşviği de işverenlerimize kazandırmış 
olacağız. Tekrar hatırlatmakta fayda gö-
rüyorum: Bu tür teşvikleri yaparken Orta 

Vadeli Program’la belirlenen mali disiplini 
bozmuyor, ek bir yük getirmiyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak güncel birkaç hususa da deği-
nip konuşmamı tamamlamak istiyorum… 
Türkiye Cumhuriyeti, hepinizin çok iyi 
bildiği gibi Hakimiyet-i Milliye, yani Milli 
Egemenlik üzerine tesis edilmiştir. 29 
Ekim 1923’ten, hatta çok daha öncesinde, 
23 Nisan 1920’den itibaren Türkiye de-
mokratik bir cumhuriyet hedeflemiş ve bu 
hedefine ulaşmak için de standartlarını 
her gün kademe kademe yükseltmiştir. Ka-
zanımlarımızın kaybedildiği, başa dönül-
düğü, demokrasi mücadelesinin kesintiye 
uğradığı dönemler olmuştur… Ama bu dö-
nemler, milletimizin demokrasi arzusunu 
ve hedefini azaltmamış, tersine çok daha 
güçlendirmiştir.

Son 7 yılda, AK Parti Hükümeti olarak, 
milletimizin arzu ve beklentileri doğrul-
tusunda demokratik standartları daha 
da yükselttik ve modern demokrasi stan-
dartlarını yerleştirmek için tarihi önemde 
reformlar gerçekleştirdik. Şunu burada bir 
kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda 
görüyorum: Türkiye için, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti için, güçlü demokrasiden 
başka bir tercih, yoktur, olamaz. Bizim, 
anti demokratik her girişim karşısındaki 
tavrımız bellidir, nettir ve bu noktadaki 
samimiyetimizi de 7 yıl boyunca çeşitli 
vesilelerle ortaya koyduk. 

Nevi şahsına münhasır bir demokrasi 
istemiyoruz. Demokrasi üzerinde, hakimi-
yeti milliye üzerinde vesayeti asla kabul 
etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. 7 yıl 
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boyunca, demokrasiye gölge düşürmeye 
çalışanlara, milli egemenliği hiçe sayanla-
ra karşı, samimi, kararlı, cesur ve dik bir 
duruş sergiledik, bundan sonra da ülke 
için, millet için, gelecek nesiller için bu dik 
duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Hukuk 
dışılığın ülkeye istikamet vermesine izin 
vermedik, bugün de, yarın da buna izin 
vermeyeceğiz. 

Şunu da burada altını çizerek ifade et-
mekte fayda görüyorum… Türkiye’nin de-
mokratikleşme yolunda kaydettiği tarihi 
başarılar, demokrasinin tüm unsurlarının, 
devletimizin tüm kurumlarının desteği ve 
katkısıyla olmuştur. Yasama da, yürütme 
de, yargı da Türkiye’nin daha demokratik 
standartlara ulaşması noktasında hemfi-
kirdir. Hiçbir demokratik unsurun, hiçbir 
kurumun demokrasi karşıtı gibi gösteril-
mesine, bu noktada haksız şekilde eleşti-
rilmesine, yıpratılmasına göz yummayız, 
yumamayız. Bakınız, bunu bir klişe olarak 
dile getirmiyorum… Kurumlar içinde suç 
işleyenler olabilir, yanlış yola tevessül 
edenler olabilir… Bu kişi ya da kişiler, asla 
ve asla tüm kurumu bağlamazlar… Bu kişi 
ve kişiler üzerinden asla tüm kurumlar 
töhmet altında bırakılamazlar…

Yargımız, standartları yüksek bir demok-
ratik sistemde olması gerektiği gibi, özgür 
bir şekilde, hür ve bağımsız bir şekilde 
görevini yapıyor. Bütün kurumlarımız da, 
yargının işleyişine yardımcı oluyor, me-
selelerin netliğe kavuşması için elinden 
geleni yapıyor. Başta muhalefet partileri 
ve medya olmak üzere buradan her kesime 
bir kez daha sesleniyorum… Dedikodular 
üzerinden, söylentiler üzerinden, bilgi kı-
rıntıları üzerinden, tahminler üzerinden 

yapılan her türlü yorum, yargının işleyi-
şini zorlaştırdığı kadar, kurumlarımızı da 
haksız eleştirilerin odağı haline getiriyor. 
Süreci istismar etmek, süreci yönlendir-
meye çalışmak, meseleyi farklı yerlere 
çekerek buradan kendisine siyasi rant elde 
etme çabasına girmek, demokrasiye de, 
millete de, ülkeye de, kurumlarımıza da 
haksızlıktır, insafsızlıktır.

Günlerdir, “kurumlar birbiriyle çatışıyor” 
şeklinde, sorumsuzca, kaygısızca açık-
lamalar yapılıyor, yorumlar yapılıyor… 
Hiçbir kurumun hiçbir kurumla çatıştığı 
yok! Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz! 
Kurumlarımız uyum ve koordinasyon 
içinde anayasa ve yasalarda belirtilen 
görevleri yerine getirmektedirler. Kurum-
larımız arasında uyumsuzluk ve sıkıntı 
olduğu yönünde bir görüntü oluşturmaya 
çalışmak, büyük bir yanlıştır, Türkiye’ye 
zarar verecek bir sorumsuzluktur. Muha-
lefeti bir kez daha sorumlu davranmaya 
davet ediyorum… Sözlerini, kelimelerini, 
kavramlarını, iddia ve ithamlarını gözden 
geçirmeye davet ediyorum… Türkiye’deki 
her türlü gelişmeyi, ihanet gibi, hıyanet 
gibi, kurumlar arası çatışma, kargaşa, kaos 
gibi kavramlarla izah etmek; her türlü ge-
lişmeyi bir istismar vesilesi olarak görmek; 
her türlü toplumsal olayı kışkırtma aracı 
olarak değerlendirmek sorumlu muhale-
fet anlayışı da değildir, sorumlu siyasetçi 
tavrı da değildir.

Bizim 86 yıllık demokrasi yolculuğumuz 
defalarca sınandı. Bu sınavlarda sınıfta ka-
lanları bugün tarih hatırlamıyor. Siyaset-
çilerimiz, siyasetçilerimiz kadar aydınları-
mız, münevverlerimiz, entelektüellerimiz, 
yazarlarımız, kanaat önderlerimiz de bir 
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sınamayla karşı karşıyalar… Demokratik-
leşme sürecine katkı verenleri inanıyorum 
ki tarih hayırla yad edecektir, gelecek 
nesiller hayırla anacaklardır… Tarih Gazi 
Mustafa Kemal’i hayırla yad ediyor. Tarih 
Adnan Menderes ve arkadaşlarını hayırla 
yad ediyor. Tarih, Merhum Turgut Özal’ı 
hayırla yad ediyor… Ama kimlerin ha-
tırlanmadığını, kimlerin daha şimdiden 
hafızalardan silindiğini de sizler çok iyi 
biliyorsunuz…

Tekrar ediyorum: Demokratik süreç iş-
liyor; demokrasinin tüm unsurları, tüm 
kurumlarımız samimi şekilde bu sürece 
destek veriyor. Bize de düşen, sorumlu-
luklarımız ve yetkilerimiz çerçevesinde bu 
sürece destek vermektir… Biz her zaman 
bunu yaptık, bunu yapmaya da devam 
edeceğiz. 2010 yılı, ekonomide olduğu 
gibi, demokratikleşme alanında, iç ve dış 
politika alanında Türkiye’nin yeni atılım-
lar gerçekleştireceği, yeni kazanımlar elde 
edeceği bir yıl olacaktır. Bakınız, 2009’un 
son günlerinde AB müzakerelerinde 
12’inci fasıl da açıldı. 1 Ocak 2009’dan 
itibaren AB Dönem Başkanlığı İspanya’ya 
geçti ve bu yeni dönemde sürecin çok daha 
hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Kıbrıs ko-
nusunda 2010 yılı daha somut adımların 
atılacağı, daha somut neticelerin alınacağı 
bir yıl olacak. Bu yönde de umutluyuz ve 
süreci hızlandırmak noktasında kararlıyız.

Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci 2010 yılın-
da çok daha fazla gündemimizde olacak… 
Tüm kışkırtmalara, tüm provokasyonlara, 
süreci baltalamaya yönelik tüm girişimle-
re rağmen bu süreci nihayete erdirmeye 
kararlıyız ve hız kesmeden yolumuza de-
vam edeceğiz. TBMM’de grup kuran Barış 

ve Demokrasi Partisi’nin, önümüzdeki 
süreçte sağduyulu ve sorumlu bir siyaset 
izleyeceğini; demokrasi ve hukukun bir-
birinin ayrılmaz cüzü olduğu hakikatini 
özellikle göz önünde bulundurarak yoluna 
devam edeceğine inanıyor, en azından 
bunu temenni ediyorum.

2010 yılı her yönden umutlarla dolu bir 
yıl… 2010 yılı her alanda azimle, kararlı-
lıkla, millet için hizmet üretmeye devam 
edeceğimiz bir yıl. Bir kez daha yeni yılın 
ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum… Bu haftaki Meclis 
çalışmalarımızın da başarılı geçmesini 
diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun.
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Çok değerli katılımcılar, değerli yol arka-
daşlarım, AK Parti Kadın Kollarının çok 
değerli başkanı, değerli yöneticileri… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Türkiye’nin dört bir yanından, illerimiz-
den, ilçelerimizden gelen, partimizin her 

kademesinden hanım kardeşlerimize hoş 
geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.

Sizler bugün burada, bu coşku dolu, bu 
heyecan dolu salonda, AK Parti’nin ne 
kadar farklı bir parti olduğunun, ne kadar 

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığı eğitim 

programı açılışı 

Ankara | 8 Ocak 2010
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samimi, ne kadar cesur, ne kadar dinamik 
bir parti olduğunun somut bir örneğisiniz. 
Başkaları, bu ülkenin kadınlarını bir oy 
deposu olarak gördüler… Biz ise kadınları 
siyasetin öznesi haline getirdik. Başkaları 
kadınlar üzerinden siyaset yaptılar, biz, ha-
nım kardeşlerimizi siyasetin merkezi hali-
ne getirdik. Başkaları, kadınlar üzerinden, 
kadın hakları üzerinden istismar siyaseti 
yürüttüler… Biz ise hanım kardeşlerimiz 
için, kadın hakları için samimi, kararlı, 
dürüst bir mücadele yürüttük. Kadınların, 
kızların eğitim meselesini dillerinden dü-
şürmediler… Onlar işin istismarını yapar-
ken, kadınların eğitim özgürlüğü önünde 
duvar gibi dikilirken, biz, daha fazla kızı-
mızı, daha fazla hanım kardeşimizi okulla, 
eğitimle buluşturmanın gayreti içinde 
olduk.

İşte bizim farkımız bu… Biz, konuşurken 
gönül diliyle konuşuyor, kalpten konuşu-
yor; gönüller yıkmak için değil, gönüller 
yapmak için yüreğimizi ortaya koyuyoruz. 
Dikkatinizi çekiyorum… AK Parti’nin dı-
şındaki siyasi partiler, seçimden seçime, o 
da sadece belli illerde, belli bölgelerde va-
tandaşın karşısına çıkarlar… Biz onlardan 
değiliz, olmadık ve asla olamayız… Biz 780 
bin kilometrekarenin, 7 coğrafi bölgenin, 
81 vilayetin tamamındayız. Biz her ilçe-
deyiz, her köydeyiz… Biz bu ülkenin her 
ocağında, her evindeyiz. Batman’da, tandı-
rında ekmek pişiren hanım kardeşimizin 
yanında biz varız. Bursa’da pazarda alışve-
riş yapan hanım kardeşimizin yanında biz 
varız. Fırat’ın, Dicle’nin kenarında koyun-
larını otlatan bacımızın yanındayız. Men-
deres Ovası’nda, Çukurova’da, Harran’da, 

Konya Ovası’nda, Çarşamba’da, Bafra’da, 
Meriç’te, Muş Ovası’nda tarlaya tohum 
eken kadınlarımızın yanında biz varız. 
Gebze’de, Dilovası’nda, İkitelli’de elleri 
nasır tutmuş işçi kardeşimin yanında yine 
biz varız… Çünkü biz dertliyiz, bir dertli 
bir partiyiz… Biz, her zerresiyle, her hüc-
resiyle bu ülkenin, bu milletin dertlerini 
kendisine dert edinmiş ve bundan dolayı 
yollara düşmüş bir partiyiz.

Değerli hanım kardeşlerim… Bizi yola 
düşürenin ne olduğunu, bizi bu uzun ince 
yola sevk eden sıkıntıların, sorunların ne 
olduğunu lütfen unutmayınız… Bakın, 
açık söylüyorum… Bizi bu yollara, bu uzun 
ince yola annelerin yürek sızısı düşürdü. 
Biz, en önce annelerin dertlerine, annele-
rin sıkıntılarına, meselelerine çözümler 
üretmek için bu yola revan olduk. Okula 
giden çocuğuna bir zeytin tanesi olsun 
bulamayan annenin derdi bizi bu yollara 
düşürdü. Akşam eve dönen yavrularına, 
eşine, bir tas sıcak çorba sunamayan an-
nenin derdi bizi bu yollara düşürdü. Tek 
göz evindeki sobasına atacak odun-kömür 
bulamayan hanım kardeşimin gözyaşı 
bizi bu yollara sevk etti. Gelecekten kaygı 
duyan, çocukları üzerine titreyen ama ona 
gelecek veremeyen, çırpınan, çabalayan 
annelerin, içine akan gözyaşları bizi bu 
yollara düşürdü.

Açık söylüyorum… Bunu unuttuğumuz 
anda kaybedenlerden oluruz… Ama şunu 
da üstüne basa basa söylüyorum… Herkes 
unutsa, biz unutmayacağız. Herkes vazgeç-
se, biz vazgeçmeyeceğiz. Herkes idealini 
kaybetse, heyecanını, coşkusunu kaybetse, 
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biz kaybetmeyeceğiz, eminim ki siz kaybet-
meyeceksiniz. 14 Ağustos 2001’de bu parti 
işte tüm bu annelerin, tüm bu hanım kar-
deşlerimizin, topyekun 72 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının umudu olarak 
yola çıktı. 7 yıl boyunca hedef lerimizi 
kaybetmedik, ideallerimizi yitirmedik, 
aşkımızı, sevdamızı, coşku ve heyecanı-
mızı azaltmadık. Dertlere çare bulmanın, 
yaralara merhem olmanın verdiği iştiyakla 
işimize daha sıkı sarıldık. Bu hareket, sizle-
rin omzunda, sizlerin yüreklerinde, sizle-
rin çabasıyla ve hayır dualarınızla büyüdü. 
Aynı şekilde büyümeye, Türkiye’yi de bü-
yütmeye devam edeceğine ben bütün kal-
bimle inanıyorum. Ben, onun için, burada 
sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Kadın Kolları Başkanlığımıza, İl ve İlçe Ka-
dın kollarımıza, her kademede görev alan 
hanım kardeşlerimize, bize gönül vermiş 
gönüldaşlarımıza ülkem, milletim, tüm 
teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum.

Bakın, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
Biz, AK Parti’yi kurduğumuz dönemde, 
Türkiye’nin en ciddi meselelerinden bir 
tanesi de siyasete, siyasetçiye güven mese-
lesiydi. Siyaset kurumu ve siyasetçiler, çok 
ciddi bir samimiyet krizi içindeydiler. O 
dönemde, Türkiye’de sadece bir ekonomik 
kriz değil, sadece sosyal kriz değil; aynı za-
manda bir siyasette samimiyet ve siyasete 
güven krizi de vardı. AK Parti’yle birlikte 
Türkiye’nin ön önemli kazanımlarından 
biri de siyasete güven olmuştur, siyasete 
samimiyetin yeniden dönüşü olmuştur. 7 
yıl boyunca, ülkenin geleceğinden, mille-
tin geleceğinden başka hiçbir mesele bizim 
gündemimizde yer almadı. 7 yıl boyunca 

ne söylediysek, neyi vaat ettiysek onu yap-
tık, hangi hedefi önümüze koyduysak o 
hedefe doğru emin adımlarla ilerledik.

Şimdi bakın… 3 Kasım 2002’de Türkiye’de 
genel seçim yapıldı. AK Parti tek başına 
iktidara geldi. O günkü Anayasa’ya göre 
bir sonraki seçim 5 yıl sonra, 2007’nin 
Kasım ayında yapılacak… Ama “biz size 
cumhurbaşkanı seçtirmeyiz” dediler… Biz 
de zaten seçime birkaç ay var, o zaman 
buyurun genel seçime dedik… Sonuç: Yüz-
de 47 ile AK Parti birinci parti… 29 Mart 
2009’da Yerel seçimleri yaptık… Sonuç: 
AK Parti yine birinci parti, üstelik iki mu-
halefet partisinin toplam oy oranı ancak 
AK Parti’nin oy oranına denk gelebiliyor… 
Dikkat edin, bu seçimin üzerinden daha 
bir yıl geçmedi… Şimdi birkaç gündür, 
Sayın Baykal bir yandan, Sayın Bahçeli bir 
yandan seçim kelimesini telaffuz etmeye 
başladılar… Ya hu, el insaf, daha 9 ay önce 
bu ülkede seçim yapıldı ve haliniz ortada, 
sonuçlar ortada… Yenilen pehlivan güreşe 
doymazmış… Siz güreşe doyacaksınız diye 
bu ülke her yıl seçime gidemez ki… Anaya-
sa ne diyor: Seçimler 4 yılda bir yapılır… 
Şu anda kaç yıl oldu? 2.5 yıl… Daha bir 
buçuk yıl var… Bırakınız seçim yapmayı, 
seçim kelimesini telaffuz etmenin dahi bu 
ülkenin ekonomisi üzerindeki etkilerini 
bunlar bilmiyorlar…

Çünkü hiçbir zaman böyle bir kaygıları ol-
madı. Millete bedel ödetmek, ülkeye bedel 
ödetmek bu partiler için, bu liderler için 
hiçbir zaman bir mesele, bir dert, bir kaygı 
teşkil etmedi. Her zaman söylüyorum… Bu 
liderlerin tek derdi, tek kaygısı, kendi kol-
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tuklarını, kendi makamlarını, kendi ikbal-
lerini düşünmek. Bunun dışında millete 
ne olursa olsun, ülkeye ne olursa olsun… 
Anlayış bu… Şimdi Sayın Baykal çıkmış, 
AK Parti’nin oy oranı şuralara düştü di-
yor… Aynı şeyi 29 Mart seçim sürecinde de 
yaptı. Kendi partisinin oy oranlarını bir ke-
nara bıraktı, AK Parti’nin oy oranını kendi-
sine dert edindi. Ya Sayın Baykal, sen bırak 
AK Parti’nin oy oranlarını, senin partinin 
oy oranları nerede, sen neredesin, 7 yılda 
girdiğin 3 seçimde partini nereden nereye 
getirebildin önce onun muhasebesini yap.

Bir kez daha söylüyorum: Seçimi telaffuz 
etmek, gündemi seçim tartışmalarıyla oya-
lamak, her yönden bu ülkeye ve bu millete 
haksızlıktır. Her erken seçimin ülkeye bir 
maliyeti var… Her seçimin ekonomiye, 
dış politikaya, iç politikaya, sosyal hayata 
bir bedeli var. Biz bu ülkede taş üstüne 
taş koymak için iktidara geldik, aziz mil-
letimiz bize bunun için yetki verdi ve bu 
yetkiyi bu emaneti sonuna kadar taşıyaca-
ğız. Altını çizerek ifade ediyorum: Kimse 
seçim rüyası görmesin… Seçimler, Anaya-
samızın öngördüğü çerçevede zamanında 
yapılacak. AK Parti, dimdik, sapasağlam 
durduğu yerde duruyor, gücünü koruyor. 
AK Parti hala açık ara öndedir, hala açık 
ara birinci partidir, hala gücüne güç kata-
rak yoluna devam etmektedir.

Allah aşkına soruyorum: Sayın Bahçeli, 
en son ne zaman Ankara’nın dışına çıktı-
nız? Sayın Baykal, 29 Mart seçimlerinden 
bugüne kadar Ankara’nın dışına kaç kez 
çıktınız, kaç ile gittiniz? Bakın, Sivas’ın 
doğusundan vazgeçtim… Yurtdışından 

vazgeçtim… Ankara’nın dışına kaç kez 
çıktınız, nerelere gittiniz? Milletin günde-
miyle sizin gündeminiz hiç örtüştü mü? 
Milletin derdini hiç kendinize dert edindi-
niz mi? Ülkenin meseleleri, hiç sizin me-
seleniz oldu mu? Ankara’da oturmuşlar, 
kaos senaryoları üretiyorlar, karamsarlık 
üretiyorlar, kötümserlik üretiyorlar, 81 vi-
layetin tamamında moralleri bozmak için 
ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar.

Açıklayın da öğrenelim, iktidardayken kaç 
ülkeye gittiniz, kaç şehri ziyaret ettiniz; 
muhalefetteyken kaç şehre uğradınız? 
Ülkenin hangi şehrinin, hangi ilçesinin 
meselesini kendi meseleniz gördünüz, 
ülkenin hangi bölgesine yönelik ne proje 
ürettiniz? Türk siyasi tarihinin en tembel 
muhalefetisiniz… Kendi iktidarları döne-
minde Türkiye için ortaya koydukları tek 
bir eser yok. İktidara gelirlerse Türkiye 
için ne yapacaklar, ona ilişkin de bir plan-
ları, projeleri yok. Bakın hatırlatıyorum… 
İftira siyasetiyle ülke ilerlemez. Hamaset 
söylemleriyle ülke kalkınmaz. İktidara ça-
mur atarak, iktidara hakaret ederek, ülke-
yi bir gerilim atmosferine mahkum ederek 
ülke gelişmez.

Her türlü meseleyi abartarak, her türlü 
toplumsal olayı kışkırtarak, ülkenin en 
hassas mevzularını istismar ederek siyaset 
yürütüyorlar. Bu siyaset tarzı, bu ülkeye 
yarar sağlamıyor, ama kendilerine de fayda 
sağlamayacak. Bakın, burada, Eflatun’un o 
sözünü bir kez daha hatırlatıyorum: “Kor-
kaklar, zafer anıtı dikemezler…” On yıllar-
dır tekrar tekrar üretilen korkulara kulak 
asarak varabileceğimiz hiçbir yer yok. “De-
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mokrasi güvenlikten tavizdir” denildi… 
Türkiye bugün demokratikleşme yoluyla 
daha güvenli bir ülke haline geldi. “Hak ve 
özgürlüklerin genişletilmesi ülkeyi böler” 
denildi… Türkiye bugün hak ve özgürlük-
leri genişlettiği için daha da güçlü, daha 
kenetlenmiş bir ülke… Dış politikada kor-
kular vardı, iç politikada korkular vardı, 
ekonomide, toplumsal yaşamda korkular 
vardı… Tamamının üzerine cesaretle gittik 
ve dikkat edin, Türkiye geriye gitmedi, 
bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı 
haline geldi.

Korkmadan ilerlemek durumundayız… Bu 
ülkenin her bir bireyi, kadın-erkek, yaşlı-
genç, büyük-küçük hepimizin korkmadan, 
cesaretle yürümemiz lazım. Şunu da bu-
rada ifade etmek zorundayım… İktidarın 
verdiği demokrasi mücadelesini, en az ik-
tidar kadar muhalefet de, sivil toplum da, 
kurumlar da vermek zorundadır. İktidarın 
hizmet gayretinin muhalefet tarafından da 
paylaşılması lazım. Ben, Salı günü de ifade 
ettim… Türkiye’de her kurum, gayet sami-
mi, gayet başarılı bir şekilde Türkiye’nin 
büyümesi, ilerlemesi, daha demokratik 
bir ülke olması için gayret sarf ediyor. 
Yargı görevini yapıyor, yürütme, yasama 
görevini yapıyor ve tüm kurumlar da buna 
içtenlikle katkı sağlıyor. Tam bir koordi-
nasyon var, uyum var… Bundan rahatsızlık 
duymaya, bunu başka yerlere çekmeye, 
buradan bir kaos senaryosu çıkarmaya hiç 
kimsenin hakkı yok.

Muhalefete bakıyorsunuz, tek yaptıkları 
engel olmak, tek bildikleri sorun çıkar-
mak… Muhalefetten anladıkları beyaza 

siyah demek, yapılanı yıkmaya çalışmak, 
meyveli ağacı taşlamak… Biz, Ankara’da 
üretilen bu kaos senaryolarına, bu gerilim 
senaryolarına kulak asmadık, bundan 
sonra da asmayacağız. Muhalefetin bizi 
çekmek istediği tuzağa bugüne kadar 
düşmedik, bundan sonra da düşmeyece-
ğiz. Ankara koridorlarında üretilen yapay 
gündemlere takılıp, milletin sorunlarını, 
milletin ihtiyaçlarını unutmadık, bundan 
sonra da unutmayacağız. Bizim dünyamız 
da büyük, ufkumuz da büyük ve bu dar, 
yararsız tartışmalarla vakit kaybetmeden 
yolumuza devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendi-
ler…

Bugün, Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanlığımızca yürütülecek olan Eğitim 
Programının ilk bölümü başlıyor… 21 ili-
mizden siz değerli kardeşlerimiz 3 gün bo-
yunca burada çeşitli konularda eğitim ala-
caksınız. Bir ay boyunca kademe kademe 
81 vilayetimizden hanım kardeşlerimiz 
gelecek ve bu eğitim programlarına katı-
lacaklar. Gerçekten çok zengin bir içerikle, 
çok değerli hocalarımızın katkılarıyla bu 
eğitim programları yürütülecek. Elbette 
her konu son derece önemli, her ders 
önemli… Ancak, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi konusunda burada alacağınız bilgi-
lendirmenin ben büyük ehemmiyet taşıdı-
ğına inanıyorum.

Biliyorsunuz, yaklaşık 4 ay önce biz bu 
yola çıkarken, “Analar Ağlamasın, Anne-
lerin gözyaşı artık dinsin” diyerek yola 
çıktık. Bizi en iyi annelerin anlayacağını 
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biliyoruz… Bizi en iyi sizlerin, hanım kar-
deşlerimizin anlayacağını, anladığını bili-
yoruz. Biz, bütün sürecin, annelik duygu-
su, kadınlık şefkati üzerinden yürümesini, 
annelerin meseleye el koymasını diliyoruz 
ve bekliyoruz… Evlat ne demektir, evet, ba-
balar bilir ama bunu anneler çok daha iyi 
bilir… Zira evlat, annenin canının bir paça-
sıdır. Evlatlar vurulup yere düştüğünde, ne 
kadar uzakta olursa olsun ana yüreği bunu 
hisseder, çünkü canından can kopmuştur.

Değerli kardeşlerim… Ninnilerin dili yok-
tur… Ağıtların da dili yoktur… Ninniler de, 
ağıtlar da gönül diliyle söylenir, yürekten 
söylenir, kalpten söylenir… Her anne, bin-
bir dikkatle, şefkatle, aşkla, sevgiyle çocu-
ğuna ninniler söyler. Hepimiz bu ezgiyle 
büyüdük… Hepimiz bu ezgiyle çocukla-
rımızı büyüttük… Ama bazı anneler, nin-
niyle büyüttükleri çocuklarının başında 
ağıt yakmak zorunda kaldılar… Bu ülkede 
nice anne, gencecik delikanlılarının, işte 
o canparelerinin tabutu başında, mezarı 
başında tarifi mümkün olmayan acılarını 
ağıtlarla dile getirdiler… Bu süreçte hep 
tekrar ettiğim bir türkümüz var… Eledim 
Eledim Höllük Eledim… Aynalı Beşikte Ca-
nan Bebek Beledim. Büyüttüm Besledim 
Asker Eyledim… Gitti De Gelmedi Canan, 
Buna Ne Çare… Ülkenin 81 vilayetinin 
tamamında bu türkü acımızın tarifi oldu…

Ben Karadenizliyim… Karadenizli bir 
ananın şu ağıtı, ülkemin tamamının, 780 
bin kilometrekarenin, 72 milyonun hisle-
rine tercüman değil mi? Ah Gene Geldi Yaz 
Başı, Donandı Yaylalarım… Sen Gelmedin 
Ah Oğlum, Yanar Yanar Ağlarım… Ah, Şen-

lendi Kadırgalar, Delikanlılar Kaynar Oy… 
Sen Gelmedin Ah Oğlum, Horonları Kim 
Oynar… Yediveren Gülleri Açar Mezarta-
şında… Dönemez Sevdalısına Henüz Yirmi 
Yaşında… Bir Türkü Tutturmuşum Geride 
Kalanlara… Kıymayın Uşaklara, Kıymayın 
Evlatlara… Sen Gelmedin Ah Gülüm, Mey-
ve Vermez Ağaçlar… Kanlı Kanlı Yaş Döker 
Öne Eğilen Başlar… E Yayla Çiçekleri Siz 
De Solar Mısınız?.. Sizler De Benim Gibi 
Saçları Yolar Mısınız?

Değerli kardeşlerim… Mesele bu kadar 
ortada, mesele bu kadar içimizde… Bizim 
sadece ninnilerimiz, sadece ağıtlarımız 
değil, dualarımız da bir, kıblemiz de bir… 
Allah aşkına, beşikteki bir yavru için, 
kundaktaki masum bir çocuk için Alevilik 
nedir, Sünnilik nedir? Yumuk yumuk göz-
lere, pamuk gibi ellere sahip o yavrucaklar 
için, Türk nedir, Kürt nedir, Roman nedir? 
Hangimiz etnik kökenimizi, dinimizi, dili-
mizi, mezhebimizi doğmadan önce seçtik? 
Kimin kime üstünlüğü olabilir? Böyle bir 
şey bizim kültürümüzde var mı, bizim 
medeniyetimizde var mı, bizim inançları-
mızda var mı? Bunu en iyi anlayacak olan 
annelerdir… Bunu en iyi kavrayacak olan 
siz hanımefendilersiniz… 

Onun için sürece el koymanızı istiyorum, 
onun için süreci omuzlarınızda, hatta yü-
reğinizde taşımanızı istiyorum. İllerinize 
döndüğünüzde, her bir anneye ulaşma-
nızı istiyorum… Her bir anne adayına, 
her bir hanım kardeşimize, her bir aileye 
ulaşmanızı istiyorum… Kendilerini başka 
annelerin yerine koysunlar… Kendilerini, 
o ağıtları yakan, o acıları taşıyan annelerin 
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yerine koysunlar… Onlara ne kadar sami-
mi olduğumuzu anlatın… Onlara, amacı-
mızın annelerin gözyaşlarını dindirmek 
olduğunu anlatın… Onlara, anlamsız ça-
tışmaları, anlamsız kavgaları, çekişmeleri 
sona erdirmek istediğimizi anlatın. Gayet 
halis bir niyetle, samimi bir niyetle yola 
çıktığımızı anlatın. Tahriklere kulak asma-
sınlar… Provokasyonlara gelmesinler. Çö-
züm istemeyenlerin kurdukları tuzaklara 
düşmesinler… Terörü de, şehitlerimizi de 
istismar ederek siyaset yapanlara dikkat 
kesilsinler…

Ve özellikle rica ediyorum: CHP tabanına, 
MHP tabanına seslenin… Meseleyi onlara 
da anlatın, eminim ki onlar da size, bize 
hak veriyorlar… Bir kez daha söylüyo-
rum… Süreç sizin omuzlarınızda yürüye-
cek… Siz yüreğinizi ortaya koyduğunuz 
müddetçe kötü niyetliler bu ülkenin ufku-
nu karartamayacak. Göreceksiniz, Türkiye 
çok daha huzurlu, çok daha aydınlık, çok 
daha müreffeh bir ülke haline gelecek… Bu 
sorunları geride bıraktığında Türkiye’yi 
hiçbir güç tutamayacak, Türkiye’nin 
şahlanışına kimse gem vuramayacak… 
Şunu lütfen unutmayınız… BİZ BİRLİKTE 
TÜRKİYE’YİZ… Var olduğunuz her yerde 
bunu vurgulamanızı istiyorum… Allah, 
yar ve yardımcınız olsun, yolunuz da bah-
tınız da açık olsun. Ailelerinizle, dostları-
nızla, sevdiklerinizle nice huzurlu yıllar 
diliyorum, hepinizi sevgiyle, hürmetle 
selamlıyorum. Sağ olun. Var olun.
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Değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, AK 
Parti Grup Toplantımızın ülkemiz, milleti-
miz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

2010 yılına hem ulusal, hem de küresel 
ölçekte çok yoğun gündem maddeleriyle 
girdik. Hükümet olarak tüm bu gündem 
maddelerini çok yakından takip ediyoruz. 
Yeni yıla Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla 

elde ettiği kalkınma ve ilerleme ivmesini 
en küçük bir yavaşlamaya mahal verme-
den sürdürme kararlılığıyla girdik. Aynı 
şekilde sorun alanlarının üzerine de tek 
tek gidiyor, cesaretle, kararlılıkla tüm 
sorun alanlarını çözümle buluşturmanın 
kararlı mücadelesini veriyoruz.

Bakınız, geçtiğimiz hafta Uluslar arası Kre-
di Derecelendirme Kuruluşu MOODY’S 
Türkiye’nin kredi notunu artırdı ve BA 
3’ten BA 2’ye yükseltti. Onun öncesinde 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Ocak 2010
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de FITCH adlı kuruluş notumuzu 2 kade-
me birden artırarak BB NEGATİF’ten BB 
POZİTİF’e çıkarmıştı. Krizin miladı diye-
bileceğimiz Eylül 2008’den bugüne kadar 
aralarında Yunanistan, İspanya Portekiz, 
İrlanda, Rusya ve Meksika’nın da bulun-
duğu yaklaşık 40 ülkenin kredi notu top-
lamda 100 defa düşürüldü. Aynı dönem 
içerisinde yalnızca 14 ülke için 20 adet 
kredi notu artışı yapıldı. Türkiye, küresel 
kriz sürecinde notu artabilen işte bu 14 
ülke arasında yer alma başarısını gösterdi.

Dikkatinizi çekiyorum: Kredi notu artış-
ları, ülkemizin krize karşı gösterdiği da-
yanıklılığın ve Hükümetimizin piyasalara 
verdiği güvenin uluslararası camia tara-
fından teyit edildiğinin bir göstergesidir. 
Muhalefetin felaket tellallığı yaptığı böyle 
bir dönemde, güvenilirliği tartışılmaz olan 
uluslar arası kuruluşlar Türkiye’nin doğru 
yolda olduğunu, başarılı bir kriz yönetimi 
yaptığını, her geçen gün güven katsayısını 
daha da artırdığını teyit etmiş oldular. 
Geçen hafta da ifade ettim: Türkiye, 2010 
ve sonrasında, dünyada en hızlı büyüme 
kaydedecek ülkeler arasında gösteriliyor. 
Krizden en hızlı çıkacak ve krizin hasarla-
rını en hızlı telafi edecek ülkeler arasında 
olacağı uluslar arası kuruluşlar tarafından 
teyit ediliyor.

Değerli arkadaşlarım… Rakamlar konu-
sunda, göstergeler konusunda, Türkiye’nin 
ekonomik manzarası konusunda hiçbir 
zaman popülizm yapmadık. Tablo ne ise, 
onu bütün netliğiyle, bütün şeffaflığıyla 
milletimizle paylaştık. Biz, geçmişte her 
fırsatta pembe tablolar çizerek, ardından 

da milletimize hayal kırıklığı yaşatan 
iktidarlardan olmadık, bundan sonra da 
olmayacağız. Açık açık, gayet samimi bir 
şekilde, olumlu ya da olumsuz her geliş-
meyi milletimizle paylaşıyoruz. Başarılı 
olduğumuz noktaları dile getirdiğimiz 
kadar, sorun alanlarını da dile getiriyor, bu 
şekilde milletimizle son derece sağlıklı bir 
iletişim tesis ediyoruz. 

2008 yılında ABD’de krizin ilk sinyalleri 
alınmaya başlandığı andan itibaren biz de 
tedbirlerimizi almaya başladık. İktidarı-
mız döneminde gerçekleştirdiğimiz yapı-
sal reformlara ek olarak, krizin etkilerini 
de asgari seviyede tutmak için ciddi ön-
lemleri uygulamaya koyduk. Bakınız, ben 
hiçbir zaman, “Bu kriz bizi etkilemeyecek” 
demedim… Dünya ile entegre olmuş bir 
Türkiye’nin krizden etkilenmesi gayet ta-
bii olarak kaçınılmazdır. Ama ben, “Teğet 
Geçecek” dedim ve bugün, bu sözümün ne 
kadar isabetli olduğu artık çok daha net 
biçimde ortaya çıkmaya başladı. Çünkü 
Türkiye küresel bir felaketten, yüzyılda 
bir görülecek bir krizden en az zararı göre-
rek başarıyla çıkmasını beceriyor. Bu bile 
Türkiye’nin ulaştığı ekonomik dayanıklılı-
ğı göstermesi açısından önemlidir. Türki-
ye, yaşanan bu küresel kriz sayesinde hem 
ekonomik dayanıklılığını ortaya koymuş, 
hem de başarılı bir kriz yönetimi sergileye-
bileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

İzlanda’nın yaşadığı sıkıntılara bakın, 
komşumuz Yunanistan’da yaşanan sıkın-
tılara bakın… ABD, Japonya, Almanya, 
İngiltere, Fransa gibi büyük ekonomilerin 
yaşadığı sıkıntılara bakın… Türkiye, krizi, 
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tüm bu ve benzeri ülkelere kıyasla en az 
zararla aşma başarısını göstermiştir ve 
göstermeye de devam ediyor. Ülke gene-
linde, kimi lokal örnekleri, kimi istisnai 
örnekleri zorlama bir şekilde gündeme ta-
şıyarak Türkiye’nin bu başarısını gölgele-
meye hiç kimsenin hakkı yok. Her zaman 
söylüyorum: Ekonomide beklentiler son 
derece önemlidir, ekonomide morallerin 
yüksek olması son derece önemlidir. Ama 
bakıyorsunuz, muhalefet küresel kriz ipi-
ne sımsıkı tutunmuş, eline geçirdiği üç beş 
olumsuz örnek üzerinden tüm ülkeye bir 
karamsarlık, bir kötümserlik pompalama-
nın peşinde.

Bu ülkede kendi kendilerine kriz çıkardı-
lar, kendi çıkardıkları krizi yönetemediler 
ve o krizin altında kaldılar. Bugün kalk-
mışlar, bizim küresel kriz yönetimimizi 
eleştirmek cüretini gösteriyorlar. Biz, hü-
kümet olarak Türkiye’nin değil dünyanın 
krizini ülkemizin imkanlarıyla atlatmayı, 
kendi imkan ve becerilerimizle aşmayı 
nasıl başarabileceğimizi herkese gösteriyo-
ruz. Şimdi, MHP’liler çıkmışlar, emeklilere 
yapılan zamları güya protesto ediyorlar… 
Meclis’i markete çevirmiş, önlerine unu 
bulguru doldurmuş, güya bizim yaptığı-
mız zamları eleştiriyorlar… Allah aşkına, 
bir siyasi parti kendisine bu kadar zarar 
verebilir mi? Kendisini kendi eliyle bu 
kadar tuzağa düşürebilir mi, kendi kazdığı 
kuyuya kendisi düşer mi? 3.5 yıl bu ülkede 
iktidarda kaldınız… İşte buradan soruyo-
rum… Emekli vatandaşlarımız için ne yap-
tınız? Hangi yüzle, hangi vicdanla bizim 
emekli vatandaşlarımıza yaptığımız ücret 

artışını eleştiriyorsunuz? Hangi yüzle siz 
bu artışları yetersiz buluyorsunuz?

Bakın, gösterge olması bakımından, 
TÜİK’in resmi rakamlarına dayanarak 
burada sadece birkaç örnek veriyorum… 
2002 Kasım ayında Net Asgari Ücret 184 
TL… 1 Litre süt ise 1.15 TL. O gün, Asgari 
Ücret 160 Litre süt alabiliyordu. Bugün 
Asgari Ücret 577 TL ve 1 litre süt 1.90 TL. 
Bugün Asgari Ücret 304 Litre süte teka-
bül ediyor… Artış oranı yüzde 90…  2002 
sonunda en düşük SSK Emekli aylığı 257 
TL… Bu maaş, 276 kilogram ekmeğe kar-
şılık geliyor. Şu anda en düşük SSK emekli 
aylığı son yaptığımız artışlarla 683 TL ve 
şu anda bu maaş, 336 kilogram ekmeğe 
tekabül ediyor. Artış yüzde 22. Bağ-Kur 
Esnaf Emekli aylığı biz geldiğimizde sa-
dece 149 TL idi… Şu anda en düşük esnaf 
emekli aylığı 555 TL. Dikkat ediniz, 2002 
sonunda bir esnaf emeklisi aylığıyla 148 
kilo makarna alabilirdi, bugün 288 kilo 
alabiliyor… Artış oranı yüzde 95. Son bir 
örnek… En düşük Bağ-Kur Tarım Emekli-
sinin aylığı, 2002 sonunda 66 TL idi, bunu 
da son artışlarla 380 TL’ye çıkardık. 2002 
sonunda Bağ-Kur tarım emeklisi maaşıyla 
48 kilo toz şeker alabiliyordu, bugün 146 
kilo alabiliyor… Artış oranı yüzde 203…

7 yılda bir yandan enflasyonu dizginleye-
rek fiyat artışlarını sınırlı seviyede tuttuk, 
bir yandan da maaşları enflasyonun çok 
çok üzerinde artırdık. Yani, artan, sadece 
maaşlar değil, maaşların alım gücü de 
çok ciddi oranlarda arttı. MHP’lilerin o 
önlerine dizdikleri ürünleri benim emekli 
vatandaşım onların iktidarında sadece 
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vitrinde görüyordu… Bugün o ürünlere 
ulaşabiliyor… Yeterli mi? Elbette hayır… 
Ama 7 yılda her fırsatta imkanlarımızı zor-
layarak artırdık, bundan sonra da artırma-
ya devam edeceğiz ve gün be gün, kademe 
kademe ücretli kesimin şartlarını daha 
ileri noktalara taşıyacağız. Bakın, 2008’in 
tamamında, Türkiye’de 306 bin otomobil 
satılmıştı… 2009’un tamamında, 2008’den 
de fazla, 370 bin (369.819) adet otomobil 
satışı gerçekleşti. Küresel krize rağmen, 
2008’de satılandan yaklaşık 64 bin adet 
fazla otomobil 2009’da satıldı. 2008’de 
188 bin 25 ticari araç satılmış, 2009’da, 
187 bin 307 otomobil satılmış. Ticari araç 
satışı da neredeyse birbirine eşit. Krizi bir 
istismar aracına döndürmek isteyenlere 
bu rakamları da buradan ithaf etmek isti-
yorum…

Değerli arkadaşlarım…

Bu hafta, sağlık sistemimizdeki dönüşü-
mün önemli bir unsuru olan ve kısaca 
TAM GÜN Yasası olarak bilinen tasarıyı 
Genel Kurul’da görüşmeye başlıyoruz. 
Şunu öncelikle ifade etmek durumun-
dayım: Bu Tasarının amacı, halkımıza 
yüksek standartta, kaliteli, hakkaniyetli 
ve kolay erişilebilir bir sağlık hizmeti ver-
mek; aynı zamanda, hekimlerimiz başta 
olmak üzere sağlık çalışanlarımıza yeni 
imkânlar sunmaktır. Bu konudaki itirazlar 
son derece yersiz ve hakkaniyetten uzak-
tır. Bu uygulamayla, sayıca yetersiz olan 
sağlık personelinin üzerindeki iş yükü 
daha dengeli hale geliyor. Vatandaşlarımız 
ile hekimlerimiz arasındaki güven ilişkisi 

güçleniyor, hastaların sağlık hizmetine 
erişimi kolaylaşıyor.

Yasayla birlikte Hekimlerimizin, yoğun ve 
stres dolu bir günün yorgunluğundan son-
ra,  özel muayenehanelerine giderek tedavi 
ve kontrol sorumluluğunu üstlenmesine 
gerek kalmayacak. Arzu eden hekimler 
bunun yerine hastanelerinde mesai sonra-
sında hizmet verebilecek. Üniversitelerde 
öğretim üyelerimiz, asli görevleri olan 
eğitim ve araştırma faaliyetlerini hakkıy-
la icra edebilecekler; bütün zamanlarını 
üniversiteye ayırabilecekler… Yine bu yeni 
uygulama sayesinde tüm personelin ek 
ödemeleri artırılacak… Hekimlerin mali 
özlük haklarını daha iyi hale getirmek için 
maaşlarına çalışmalarından bağımsız ola-
rak sabit bir ek katkı yapılacak ve bu ücret 
emekli maaşlarına da yansıyacak. 

Buna göre, pratisyen hekimlerin maaşları 
yüzde 43, uzman hekimlerin maaşları 
yüzde 71, klinik şef ve şef yardımcılarının 
maaşları yüzde 80 oranında artacak. Buna 
paralel olarak 25 yıl çalışan bir pratisyen 
hekimin emekli maaşı yüzde 44 oranında, 
uzman hekimin emekli maaşı yüzde 82 
oranında, klinik şef ve şef yardımcılarının 
emekli maaşı yüzde 100 oranında arta-
cak. Hekimlerin raporlu ve izinli olduğu 
dönemlerdeki ek ödeme kayıpları telafi 
edilecek. Bunun yanında yasanın halkımı-
za yansımaları da yine son derece olumlu 
ve sağlık hizmetlerinin kalitesi, bu yasayla 
birlikte daha da artacak. 

Daha önce başlattığımız “sağlık kuruluşu-
nu ve hekimini seçme hakkı” uygulama-
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mız yaygınlaşacak. Özel muayenehaneler-
de veya üniversite hastanelerinde sadece 
para ödeyebilenin hekimini seçmesi dö-
nemi bitecek. Muayenehanecilik yerine 
doktorun mesai saatleri sonrasında da ça-
lışmasına fırsat verildiğinden, Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı ile birlikte hastanın bek-
leme süreleri en aza inecek. 2002 yılında 
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan uz-
man hekimlerin sadece yüzde 11’i tam gün 
çalışırken, bugün bu oran yüzde 81’e ulaş-
mıştır. Bu yasayla birlikte yüzde 100’lük 
bir hedefe ulaşılacak. Tam Gün kanunu-
nun amaçlarından biri de, sağlık hizmeti 
sunumunda aracıları ortadan kaldırmak 
ve vatandaşlarımızın hiçbir yönlendirme-
ye maruz bırakılmadan kamudan aracısız 
hizmet almasını sağlamaktır. Ben burada, 
yasanın getireceği faydalardan yalnızca bir 
kaçını aktardım. Uygulama başladığında, 
hem hekimlerimiz, hem hastalar bundan 
büyük istifadeler sağlayacaklar.

Değerli arkadaşlar…

Uluslar arası ilişkiler bakımından da 2010 
yılına çok hızlı bir giriş yaptık ve yılın 
daha ilk haftalarında ülkemizi ve bölgemi-
zi yakından ilgilendiren çok önemli temas-
larımız oldu. Dün biliyorsunuz Lübnan 
Başbakanı, Değerli Kardeşim Sayın Hariri 
Ankara’daydı. Kendisiyle çok verimli 
görüşmelerimiz oldu, çeşitli anlaşmalar 
imzaladık. En önemlisi, dün, Sayın Hariri 
ile Türkiye Lübnan arasında Vize Muafiyet 
Anlaşmasını imzaladık ve iki ülke arasın-
daki vizeleri kaldırdık. Hatay’dan Beyrut 
yaklaşık 300 kilometre… Şu anda, sadece 
pasaportunuzu göstererek, sadece pasa-

portunuza damga vurdurarak, Suriye’yi, 
Lübnan’ı, Ürdün’ü gezip ülkemize dönmek 
mümkün hale geldi. Aynı şekilde bu ülke 
vatandaşlarının da Türkiye’ye girişleri 
kolaylaştı ve o ülkelerden de şehirlerimize 
turist akınları başladı. 

B a k ı n ı z ,  S u r i y e  i l e  V i z e  M u a f i y e t 
Anlaşması’nı imzaladıktan kısa bir süre 
sonra, 8 Ocak günü, yani geçtiğimiz Cuma 
günü Gaziantep-Halep demiryolunun ilk 
seferini gerçekleştirdik. Bu hattı faaliyete 
geçirmek için, biliyorsunuz, Çobanbey 
İstasyonu’nun ve Çobanbey-Karkamış ile 
Karkamış-Gaziantep hattının bakım ve 
onarım çalışmalarını daha önce tamamla-
mış ve 22 Aralık’ta açılışını yapmıştık. Bu 
kapsamda Gaziantep ile Çobanbey arasın-
da tam 150 kilometrelik demiryolunu el 
işçiliğiyle yeniden inşa etmiştik. Çobanbey 
İstasyonu, 1912 yılında Hicaz Demiryolu 
güzergâhına hizmet amacıyla açılmış, 
fakat 100 yıldan bu yana hiçbir şekilde 
buranın bakımı yapılmamıştı. Dile kolay, 
bir asır sonra, bu İstasyonun bakımını da 
yapmak bize nasip oldu ve bu sayede bir 
bölgesel işbirliği projesinin de önü açıldı. 
Bu hat üzerinde Cuma ve Pazar günleri 
gerçekleştirilecek seferlerle Gaziantep’ten 
yola çıkan bir vatandaşımız, polis ve güm-
rük kontrolü hariç 2 saat 55 dakikada 
Halep’e varabilecek.

Şam’ı ziyaret edeceğiz değerli arkadaşla-
rım… Amman’ı ziyaret edeceğiz, Beyrut’u 
ziyaret edeceğiz… Tüm bu şehirlerin, bi-
zim şehirlerimize ne kadar benzediğini, 
bu şehirlerdeki halkların bizim halkımıza 
nasıl benzediğini yerinde müşahede ede-
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ceğiz. Yaklaşık 100 yıldır birbirinden ayrı 
yaşayan, birbirine uzak tutulan, araya 
yapay sorunlar konulan bu ülkelerin tarih-
lerinin, mimari eserlerinin, kültürlerinin, 
sanatlarının, müziklerinin, yemeklerinin 
birbirine nasıl benzediğini göreceğiz. 
Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: Vi-
zelerin kalkması, ülkelerimiz için sıradan 
bir resmi işlemin ötesinde anlamlar ifade 
ediyor… Artık ufuklarımız genişliyor, ar-
tık vizyonumuz genişliyor… Dostluklar 
yeniden inşa ediliyor, kardeşler yeniden 
birbirine kavuşuyor, her anlamda, siyasi, 
ticari, ekonomik anlamda ilişkiler güçle-
nerek artıyor.

Kimse bundan rahatsız olmasın, kimse 
bundan tedirginlik duymasın… Sadece ve 
sadece olması gereken oluyor… Gecikmiş 
de olunsa, Türkiye kendi tabii mecrasında 
akmaya devam ediyor. Türkiye’nin dış po-
litikasına bakanlar, eski alışkanlıklarından 
yola çıkarak sadece tek bir boyutu görme 
yanılgısına düşüyorlar… Bakınız, sadece 
son bir hafta içinde, Lübnan Başbakanı Sa-
yın Hariri’yle birlikte, Almanya Şansölye 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görüştük. 
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Talat’la 7 
Ocak’ta bir görüşme yaptık. Çin Dış Ticaret 
Bakanı Sayın Deming ile de ekonomik ve 
siyasi ilişkilerimizi nasıl daha ileri boyutla-
ra taşıyabileceğimiz konusunda görüş alış 
verişinde bulunduk. İkinci Büyükelçiler 
Konferansı’na katılmak üzere ülkemize ge-
len Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud 
Abbas’la yine görüşmemiz oldu. Bugün de, 
bu grup toplantımızın ardından Rusya’ya 
hareket ediyoruz. Orada da ikili ve bölgesel 
meselelere yönelik olarak Devlet Başkanı 

Sayın Medvedev ve Başbakan Sayın Pu-
tin ile görüşmelerde bulunacağız. Buna 
ilaveten Rusya Diplomasi Akademisi’nde 
Türk dış politikası konulu bir konferansta 
katılımcılara hitap edecek ve Rusya’daki 
Türk işadamlarımızla bir araya geleceğiz. 
Yani her tarafla görüşüyoruz, her tarafla 
temas kuruyoruz, dünyanın her köşesiyle 
işbirliğimizi artırmanın gayreti içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım… Bu bir aşk işidir, bu 
bir sevda işidir… Biz Türkiye’ye sevdalıyız 
ve bizi yollara düşüren, bizi 81 vilayetin 
yollarına düşüren, bizi dünyanın farklı 
ülkelerinin yollarına düşüren işte bu Tür-
kiye sevdasıdır. Yıllar yılı, adeta masal 
dinler gibi dinledik… Türkiye’nin jeostra-
tejik önemi var denildi… Türkiye köprü 
ülke denildi… Türkiye’nin zenginliği var, 
potansiyeli var denildi… Tarihi var, kültü-
rü var, medeniyet tasavvuru var denildi… 
Ama iş, bu klişelerin altını doldurmaya ge-
lince, işte ona hiç kimse yanaşmadı. Öyle 
yapay gündemler oluşturuldu, öyle yapay 
meseleler ortaya çıkarıldı ki, siyaset, bu 
labirentin içinden kendisini kurtarıp ne 
memleketin, ne de milletin meseleleriyle 
ilgilenme fırsatını dahi bulamadı.

Şimdi aynı senaryoyu yeniden hayata 
geçirme gayretleri var… Ankara’da türlü 
senaryolar üretiliyor, yapay gündemler 
oluşturulmak isteniyor, siyaset, bu sonu 
gelmez, ülkeye, millete hiçbir yarar sağla-
maz tartışmaların içine çekilmek isteni-
yor. Allah aşkına, yargıyı tartışma konusu 
yaparak bu ülkeye nasıl bir fayda sağla-
yacaksınız? Hakimleri, savcıları itham 
ederek, onları töhmet altında bırakarak, 
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onların görevlerini yapmasını engelleye-
rek bu ülkeye, bu millete nasıl bir hizmet 
üreteceksiniz? Kurumları yıpratarak, 
kurumlar arasına husumet yerleştirmeye 
çalışarak, kurumları çatışıyor gibi göstere-
rek ne elde edeceksiniz, buradan ülkenin 
meselelerine nasıl bir çıkış yolu inşa ede-
ceksiniz? Çetelere, mafyaya, hukuk dışı ör-
gütlenmelere, karanlık olaylara, karanlık 
senaryolara avukatlık ederek, bu ülkeye 
nasıl bir ufuk çizeceksiniz, bu ülkeye nasıl 
bir ufuk çizmek istiyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye demokratikleşiyor, Türkiye değişi-
yor, Türkiye prangalarından kurtuluyor… 
Türkiye, yıllardır kendisine ayak bağı olan 
meselelerden, tortulardan, zincirlerinden 
kurtuluyor. Bundan kim, neden, nasıl ra-
hatsız olabilir? Demokrasinin güçlenmesi, 
standartlarının yükselmesi kimi neden 
ve nasıl rahatsız edebilir? Şimdi bakınız… 
İktidarda olduğumuz 7 yıl boyunca çeşitli 
kavramları tedavüle sokarak Türkiye’yi bir 
korku tüneline hapsetmeye çalıştılar. Ni-
yet okuyuculuğu yaptılar, AK Parti’ye gizli 
gündemler izafe ettiler, takiyye yapıyor de-
diler… Bizimle uzaktan yakından ilgisi ol-
mayan olayları bize mal etmeye kalkıştılar. 
Bunda başarılı olamadıkları durumlarda, 
kendi karanlık senaryolarını uygulamaya 
geçirecek kadar ileri gittiler. Bu şekilde kit-
leleri korkuttular, bu şekilde kendilerine 
iktidar devşirmeye, millet iradesini gasp 
etmeye kalkıştılar.

Türkiye demokraside ilerleme kaydettikçe, 
bunların kirli örgütlenmeleri açığa çıktı, 

kirli ilişkileri açığa çıktı, kirli emelleri, 
kaos planları açığa çıktı. Türkiye’yi yıllarca 
karanlığa mahkum edenler, Türkiye’nin 
geleceğini de karartma peşinde olanlar, 
şimdi demokrasiden ürküyor, demokrasi-
den korkuyorlar. Mahalle baskısı dediler… 
Kimi ülkeleri telaffuz ederek, Türkiye o 
ülkelere benzeyecek dediler… Bölünme de-
diler, parçalanma dediler, ihanet, hıyanet 
dediler… Şimdi, daha farklı kavramları ül-
keye pazarlayıp, yeni kavramları tedavüle 
sokup, oradan korku tüccarlığına soyun-
dular.

Peki ben şimdi soruyorum… Bu ülke 7 yıl 
öncesine göre bugün daha demokratik 
bir yapıya sahip midir değil midir? Tarihi 
öneme haiz demokratik reformları kim 
yaptı? Türkiye’nin Avrupa Birliği ile katı-
lım müzakerelerini kim başlattı? Alevile-
rin sorunlarını bu ülkede kim gündeme 
taşıdı? Azınlıkların meseleleriyle kim 
ilgilendi? Demokratik Açılımı, Milli Birlik 
ve Kardeşlik sürecini, hem de elini taşın 
altına koyarak kim başlattı? Ermenistan ile 
normalleşmeyi, Kıbrıs’ta çözümü zorlayan 
taraf kim? Olağanüstü Hal Uygulamasını 
kaldıran kim, DGM’leri kaldıran kim, Te-
rörle Mücadele Yasası’nın 8’inci Maddesi 
ne çabuk unutuldu, 312’inci Madde, Der-
nekler Kanunu, Ceza Muhakemesi Usul 
Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu ne çabuk unutuldu? TRT 6 orada 
öylece duruyor ve çok başarılı biçimde ya-
yın yapıyor. Farklı dil ve lehçelerde yayın 
hakkını, kurs hakkını kim sağladı? 7 yıl 
boyunca, millet iradesini kim savundu? 
Milli iradeye yönelik vesayet girişimleri 
karşısında kim dik bir duruş sergiledi?
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Ve soruyorum değerli arkadaşlarım… Her 
türlü tehdidi göze alarak, çetelerle, maf-
yayla, hukuk dışı örgütlenmelerle kıyasıya 
mücadele eden kim? Dün “mahalle baskı-
sı” diyenler, “gizli gündem” diyenler, “ta-
kiyye yapıyor” diyenler, “laiklik elden gitti” 
diyenler, bugün çıkmışlar “tek parti”den, 
“sivil faşizm”den, “otoriter yönetim”den 
bahsediyorlar. Peki, biz Türkiye’yi demok-
ratikleştirirken, sivilleştirirken, değişim 
ve dönüşümle hak ve özgürlük standartla-
rını geliştirirken bize bu iftiraları atanlar 
kimlerdi? Değişimden rahatsız olan statü-
koculardı, demokrasiye tahammül edeme-
yen jakobenlerdi, hak ve özgürlükleri içine 
sindiremeyen totaliterlik özlemcileriydi. 
Kısacası tek parti özlemcileriydi, dayatma-
cı otoriter devlet özlemcileriydi, tek sesli-
likten menfaat devşiren seçkincilerdi…

Şimdi birileri kalkmış, AK Parti’ye nasıl 
çamur atarız diye farklı kavramlar üreti-
yorlar. Nasıl Menderes’e aynı oyunu oyna-
dılarsa, nasıl Özal’ı suçladılarsa, şimdi AK 
Parti’ye de tek parti yaftası yapıştırmaya, 
otoriter bir anlayışa sahipmiş gibi göster-
meye çalışıyorlar. İşin ilginç tarafı da bunu 
yapanlar, tek parti zihniyetiyle yoğrulmuş 
siyasetçilerdir. Açıkçası bu, beyhude bir 
çabadır. AK Parti’nin kitabında totaliter-
lik, otoriterlik, vesayetçilik, dayatmacılık, 
tahammülsüzlük, baskıcılık, tek seslilik 
yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. 
Bugün Türkiye’de değişimin de, demok-
ratikleşmenin de, sivilleşmenin de, özgür-
lüklerin de bir numaralı siyasal aktörü, bir 
numaralı lokomotifi AK Parti’dir, öyle de 
kalacaktır.

7 yıl önce bu ülkede köşe yazarları, aydın-
lar, düşünürler bazı kavramları dile geti-
remiyordu. Bazı konular tartışılamıyordu 
bile… Bugün konuşulanlara bakın, bugün 
yazılanlara bakın, bugün tartışılanlara 
bakın… 7 yıl öncesine kadar, bırakınız ik-
tidarı, bırakınız siyaseti ve siyasetçiyi, bazı 
kurumları eleştirmek hayal dahi edilmi-
yordu. Manşetlerin nerede pişirilip nerede 
servis edildiğini bu millet açık açık gördü. 
Köşe yazılarının ana fikirlerinin nereler-
de oluştuğunu da bu millet gördü. Ama 
bugün Türkiye konuşuyor, Türkiye eleşti-
riyor, Türkiye serbestçe, özgürce, demok-
rasi içinde tartışıyor… Açık söylüyorum: 
Demokrasi standartlarının her geçen gün 
yükseldiği bir dönemi “tek parti diktatör-
lüğü” ile suçlama girişiminde bulunanlar, 
çetelerin, darbelerin, karanlık günlerin hü-
küm sürdüğü zamanlarda demokrasi için 
hiçbir bedel ödememiş olanlardır. O günle-
rin bedelini ödeyenler, bugünler hakkında 
en doğru yargıya varıyorlar ve bugünleri 
sessiz devrim olarak takdir ediyorlar.

Hiç kimse üzerinde baskı yok ve biz siyaset 
sahnesinde olduğumuz müddetçe de hiç 
kimseye baskıya izin vermeyiz. Biz seçimle 
geldik, milletimizin tercihiyle, milletimi-
zin yetkilendirmesiyle geldik, aynı şekil-
de, vakti zamanı geldiğinde de emaneti, 
gerçek sahibi olan millete tevdi ederiz. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her za-
man söylüyorum… Biz, sadece bize oy ve-
renlerin değil, 72 milyonun hükümetiyiz, 
780 bin kilometrekarenin hükümetiyiz… 
Demokrasinin alanı genişledikçe, evet, 
bazılarının alanı daralacak. Demokrasinin 
standartları yükseldikçe bazıları istismar 
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zeminlerini kaybedecek. Demokrasi yücel-
dikçe bazılarının alışkanlıkları değişecek, 
değişmek zorunda kalacak. Ama onların 
da teminatı yine biziz, onların da yaşam 
tarzlarının güvencesi yine biz olacağız. 
Türkiye bizim iktidarımızla birlikte de-
mokratikleşme yönünde, “muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşma” yönünde tarihi 
bir değişim yaşadı ve yaşamaya da devam 
ediyor.

Hiç kuşkusuz, bu değişim ülkemizin 
hayrınadır, milletimizin hayrınadır. İşte 
bu kadro, sizler bu değişimin öncüleri 
oldunuz, mimarları oldunuz. Ülkenin çı-
karlarını, milletin çıkarlarını her zaman 
her şeyin üstünde tuttunuz. Bundan sonra 
da aynı cesaretle, aynı kararlılıkla Türkiye 
için hizmet üreteceğinize tüm kalbimle 
inanıyorum. Ülkem adına, milletim adı-
na, demokrasi adına sizleri tebrik ediyor, 
şükranlarımı sunuyor, yolunuz açık olsun 
diyorum. Meclis çalışmalarında hepinize 
başarılar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla.  
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın 
ülkemize, milletimize ve demokrasimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bundan önceki Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızı 20 Kasım 2009’da, Partimi-
zin 3’üncü Büyük Kongresi’nin ertesinde 
ve Hükümette 7’inci hizmet yıldönümü-
müzde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen 
iki aylık süreçte, milletimize ve ülkemize 
hizmet aşkımızı büyüterek, coşkumuzu, 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı 

Ankara | 22 Ocak 2010
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heyecanımızı çoğaltarak, azimle gayretle 
çalışmaya devam ettik ve ediyoruz. Mille-
timize hizmette 8’inci yılımıza da çok hızlı 
başladık… Bütün enerjimizi, bütün gay-
retimizi, birikimlerimizi, tecrübelerimizi, 
her şeyden öte yüreğimizi ortaya koyuyor 
ve gece gündüz demeden koşturuyoruz, 
çalışıyoruz…

S adece  şu son birkaç  hafta  iç inde, 
Konya’da ve Rize’de açılışlar gerçekleştir-
dik. İstanbul’da, DSİ’nin Kuruluşu’nun 
55’inci yıldönümünde 55 yeni tesisi hiz-
mete açtık ve Türkiye’ye kazandırdık. Yine 
İstanbul’da, yeniden inşa ettiğimiz, hem 
de son derece görkemli, çağdaş ve modern 
bir mimariyle inşa ettiğimiz Muhsin Er-
tuğrul Tiyatrosu’nu açtık. İstanbul 2010 
Kültür Başkenti etkinliklerine unutulma-
yacak bir şölenle start verdik. Kocaeli’nde 
Büyükşehir Belediyemiz eliyle çocuklara 
bilgisayar dağıttık; Ankara’dan 941 öğ-
rencimizi yurtdışında eğitime uğurladık, 
tüm büyükelçilerimizle bir araya geldik… 
2010 yılı için “Küresel Krizden Çıkış” büt-
çemizi hazırladık ve yoğun müzakerelerin 
ardından TBMM’de yasalaştırdık. Yarın 
ve öbür gün, iki muhteşem açılış daha 
yapıyoruz… Yarın, Ankara-Kırıkkale Bö-
lünmüş Devlet Yolu’nun Elmadağ, Kılıçlar, 
Irmak varyantlarını açıyor, buradaki ölüm 
virajlarını Allah’ın izniyle artık tarihe 
havale ediyoruz. Ardından, ertesi gün de 
Sakarya’da, toplu açılış töreniyle birlikte, 
Bozüyük-Mekece-Adapazarı Bölünmüş 
Devlet Yolu’nu hizmete açıyor, burada da 
yine tarih yazıyoruz. 

Tabii ki bundan ibaret değil… Yine şu son 
birkaç hafta içinde, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Meksika’ya, Suriye’ye, Rusya’ya, 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Suudi 
Arabistan’a resmi temaslarda bulunduk. 
Suriye’de 51 ayrı anlaşmaya imza attık 
ve ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. 
Rusya’da başta enerji olmak üzere çok 
çeşitli konuları ele aldık. Geçtiğimiz hafta 
Lübnan Başbakanı Sayın Hariri ülkemizi 
ziyaret etti ve o esnada Lübnan ile de artık 
vizeleri kaldırdık. Suriye, Ürdün, Libya, 
Arnavutluk ve Tacikistan’ın ardından 
Lübnan’ı da vizeleri kaldırdığımız ülke-
ler listesine ekledik. Rusya ile vizelerin 
kalkması konusunda adım attık, Suudi 
Arabistan’da önemli görüşmeler yaptık.

Değerli arkadaşlarım… 

Pasaportunuzu cebinize koyuyorsunuz, 
Suriye’ye, Lübnan’a, Ürdün’e artık sadece 
pasaportunuzu göstererek, sadece pasa-
portunuza damga vurdurarak istediğiniz 
gibi seyahat edebiliyorsunuz. İstanbul’la 
Şam yeniden buluşuyor… Ankara ile 
Amman yeniden kucaklaşıyor… İzmir ile 
Beyrut hasret gideriyor… Asırlar içinde 
oluşmuş dostluklar, kardeşlikler, hatta ve 
hatta akrabalıklar bugün yeniden hayat 
buluyor… Türkiye büyük bir devlet, güçlü 
bir devlet, yürekli bir devlet olarak tarih 
sahnesindeki haklı yerini alıyor. Türkiye, 
hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden, 
korkmadan, ürkmeden, eğilmeden, bü-
külmeden; Haiti’de insanlığı savunuyor, 
Gazze’de vicdanı savunuyor, Gürcistan’da 
hukuku, Afganistan’da huzuru, Irak’ta 
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istikrarı, Avrupa’da medeniyetlerin ittifa-
kını, Birleşmiş Milletler’de küresel barışı 
savunuyor…

İşte Türkiye’nin geldiği nokta budur… 
Türkiye’nin ulaştığı  seviye budur… 
Tü r k i ye’ n i n  ye n i  v i zyo n u  b u d u r… 
Türkiye’nin ulaştığı  bu seviyelerin , 
Türkiye’nin sahip olduğu bu yeni vizyo-
nun mimarları sizlersiniz ve sizleri yürek-
ten tebrik ediyorum. Sizin emekleriniz, 
sizin gayretleriniz, sizin hayır dualarınız 
bu ülkeyi bugünlere taşıdı… İnanıyorum 
ki çok daha fazlasını da hep birlikte inşa 
edecek, Türkiye’ye çok daha büyük sevinç-
leri birlikte yaşatacağız. Bakınız, son bir 
ay içinde şahsıma iki anlamlı ödül tevdi 
edildi… 29 Aralık’ta, Turgut Özal Düşünce 
ve Hamle Derneği tarafından Dünya Barı-
şına Katkı Ödülü verildi. Geçen hafta da, 
Ortadoğu’nun Nobel’i olarak bilinen Kral 
Faysal Ödülüne layık görüldüm.

Çok samimi olarak ifade ediyorum: Her 
iki ödül de, şahsımdan çok ülkeme veril-
miştir, milletime verilmiştir, demokrasi 
için, özgürlük için, barış, huzur ve istikrar 
için yılmadan, yorulmadan gayret göste-
ren ekibime ve teşkilatıma verilmiştir. Bu 
ödüllerden dolayı da sizleri tebrik ediyor, 
her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunu-
yorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bizler, Türkiye’ye sevdalıyız… Her zaman 
söylüyorum… “Dert insanı yollara düşü-
rür”… Biz, milletimizin derdiyle hemdert 
olduk ve o dertlere deva bulmak için yol-

lara düştük. Bizi arayan Hakkari’nin yolla-
rında bulur… Bizi arayan Tekirdağ’ın yol-
larında bulur… Bizi arayan Erzurum’un, 
Kırşehir ’in ,  Konya’nın ,  Trabzon’un, 
Sakarya’nın yollarında bulur… Bizi, 
Ankara’dan üretilen, millete en ufak bir 
faydası olmayan tartışmalarda bulamaz-
sınız. Bizi, bitmek tükenmek bilmeyen si-
yasi gerilimlerin içinde bulamazsınız. Bizi 
dedikoduların, söylentilerin, iftiraların, 
ithamların, karanlık ve kirli senaryoların 
peşine takılıp gidenlerin arasında bula-
mazsınız.

Biz Elmadağ’da ölüm virajlarına neşter 
vuruyoruz. Biz Sakarya’da yollar inşa edi-
yor, yolları hayatla buluşturuyoruz. Biz 
İstanbul’u kültürün başkenti yapıyoruz. 
Biz okul açıyoruz, hastane inşa ediyoruz, 
yurtlar bina ediyoruz, konut üretiyoruz, 
milletin derdine çare bulmak için gecemi-
zi gündüzümüze katıyoruz. Bizi Rusya’yla 
ticareti artırırken, Suriye ile anlaşmalar 
imzalarken, Avrupa Birliği ile müzakere 
yaparken, Lübnan’la, Ürdün’le vizeleri 
kaldırırken bulursunuz. Açık söylüyorum: 
Biz, Ankara’nın karanlık tünellerine gir-
medik, girmiyoruz, girmeyeceğiz… Bizi 
paçamızdan oralara çekmek istiyorlar… 
Bizi, millete hiçbir faydası olmayan senar-
yolarına ortak etmek istiyorlar… Bizi geri-
lim siyasetlerine alet etmek istiyorlar. Biz 
bunlarda yokuz ve olmayacağız.

Ama şunu da altını çizerek ifade ediyorum: 
Bütün bu kirli senaryolara, bu kirli oyunla-
ra, kirli ilişkilere, hukuk dışı girişimlere 
karşı da boynumuzu hiçbir zaman bükme-
dik, bundan sonra da bükmeyeceğiz. 7 yıl 



251

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

boyunca, aziz milletimizin bize yüklediği 
emanete gölge düşürmek isteyenlere fırsat 
vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. 
Millet adına, ülke adına, gelecek adına, 
demokrasi ve özgürlük adına, her türlü 
senaryonun, her türlü girişimin karşısın-
da dimdik durduk, bundan sonra da aynı 
şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz. 

Anlamak ya da kavramak istemeyen her-
kese buradan bir kez daha sesleniyorum… 
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devletidir… Demokra-
silerde iktidarlar seçimle gelir, seçimle 
gider… Millet iradesinin üzerinde hiçbir 
güç yoktur, olamaz. Kendisini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin ve millet irade-
sinin üzerinde görenler, kendisinde böyle 
bir yetkiyi vehmedenler, apaçık gaflet ve 
dalalet içinde olurlar. Hükümet olarak, 
AK Parti olarak, siyaset kurumu olarak, 
millet iradesine el uzatanlar karşısında 
hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam 
edeceğimizi, bu uğurda her türlü sıkıntıyı 
göğüsleyeceğimizi buradan açık açık ifade 
ediyorum… Merhum Özal’a suikast girişi-
minde bulundular… Birkaç dakika sonra, 
yaralı haliyle kürsüye çıktı ve şu tarihi 
sözü söyledi: “Allah’ın verdiği ömrü ondan 
başka alacak yoktur. Biz de O’na teslim ol-
muşuzdur”… Mesele budur!

Bakın, haftalardır, o aynı nakaratı, o aynı 
bitmeyen şarkıyı terennüm ediyorlar… 
Sivil diktatörlük diyorlar, sivil faşizm di-
yorlar, tek parti diktatörlüğü,  tek adam 
özlemi diyorlar… Peki, soruyorum: Ne-
reden çıktı şimdi bu tartışma? Neden 
lüzum gördünüz bu iddialara? Merhum 

Menderes’e, Merhum Özal’a karşı yürü-
tülen bu kampanya bugün neden ısıtılıp 
Türkiye’nin önüne sürüldü? 20 yıl, 25 yıl 
önce atılan manşetler, bugün neye binaen 
tekrar hatırlandı? Hangi senaryoyu yeni-
den canlandırmak istiyorsunuz? Millete 
karşı yine nasıl bir kumpasın içindesiniz? 
Biz 7 yıl boyunca bu ülkede sarsılmadan, 
yıkılmadan, eğilip bükülmeden millet ege-
menliğini savunduk, demokrasiyi savun-
duk, hakkı ve hukuku savunduk. Sadece 
savunmakla kalmadık, tüm bu ve benzeri 
kavramların içini, altını biz doldurduk.

Türkiye 7 yıl öncesine göre çok daha öz-
gür bir ülke… Türkiye 7 yıl öncesine göre 
demokrasisinin standartlarını çok daha 
yükseltmiş bir ülke. Türkiye 7 yıl öncesi-
ne göre, her konuda özgürce düşüncesini 
ifade edebilen, konuşabilen, tartışabilen 
bir ülke. Türkiye, her rengin, her sesin, her 
nefesin bir arada özgürce yaşadığı, birbi-
rine saygı duyduğu, birbirinin özgürlük 
alanlarına daha fazla ihtimam gösterdiği 
bir ülke. Bakınız, altını çiziyorum: Biz, ken-
di iktidarımızı kökleştirmenin değil, böyle 
bir şey asla söz konusu olamaz, halkın 
iktidarını, milletin egemenliğini kökleştir-
menin gayreti içindeyiz. Biz bugün varız, 
yarın yokuz. Yarın milletimiz bizden ema-
neti alır, biz de baş göz üstüne der, emaneti 
sahibine teslim ederiz.

Bakın, bu noktada özeleştiriden de kaçmı-
yorum… İlk zamanlarda bizi tanımayanlar 
olabilir, bizi anlamayanlar olabilir, biz de 
kendimizi tam anlamıyla anlatamamış 
olabiliriz. Ama aradan 7 yıl geçti… 7 yıl 
boyunca yaptıklarımız ortada; 7 yıl sonra 
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Türkiye’nin geldiği seviye ortada. Burada 
bir kez daha söylüyorum: Biz, sadece bize 
oy verenlerin değil, 72 milyonun Hükü-
metiyiz. 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının her birinin emanetini taşı-
yoruz. Her bir vatandaşımın yaşam tarzı, 
emniyeti, huzuru bizim teminatımız altın-
dadır. Biz her zaman bu anlayışla hareket 
ettik, bundan sonra da aynı minval üzere 
yolumuza devam edeceğiz. Kimse ülkeye 
korku salmaya kalkışmasın. Kimse, mille-
timizi korkutarak, yapay korkular ürete-
rek, tedirginlik yayarak buradan kendisine 
siyasi rant elde etmeye kalkışmasın…

Şimdi Sayın Bahçeli çıkıyor, kurduğu her 
üç cümleden birinde “yıkıcı” ibaresini, 
“ihanet, hıyanet” kelimelerini kullanıyor… 
Ya bu kavramlar bu kadar ucuz mu? Ne 
hakkın var milleti bu şekilde rahatsız 
etmeye? Türkiye Cumhuriyeti’nin Başba-
kanına, Hükümetine, askerine ve polisine 
bu en ağır hakaretleri ne hakla, ne cüretle 
layık görebiliyorsun? Siyasetin seviyesini, 
üslubunu bu kadar aşağılara çekme, top-
lumu kışkırtma, toplumu karamsarlığa 
itme hakkını kendine nereden buluyor-
sun? Aynı şekilde Sayın Baykal… Dün 
Menderes’e karşı, Özal’a karşı yüklendiği 
vazifeyi bugün de bize karşı yüklenmiş du-
rumda. Kurumları kışkırtarak, kaos senar-
yolarına su taşıyarak, çetelere avukatlık 
yaparak bu ülkeye nasıl bir hizmet sağla-
dığınızı düşünüyorsunuz Sayın Baykal? 
Bırakın bunları… Millet için, ülke için pro-
jeniz ne, alternatifiniz ne, planlarınız ne 
bunları anlatın… Koro halinde her ikisi de 
bir seçim türküsü tutturmuşlar, her fırsat-
ta bunu Türkiye’nin gündemine taşımanın 

gayreti içindeler… Gereken cevabı verdim, 
“yenilen pehlivan güreşe doymaz” dedim 
ama onlar kulaklarını tıkamış, seçim de 
seçim diye tutturmuş gidiyorlar?

Değerli arkadaşlarım… Zamanında yapıl-
mayan her seçimin bu ülkenin ekonomisi-
ne ağır bedelleri var… Bu ülke, zamanında 
yapılmayan her seçim için ağır faturalar 
ödedi… Peki, bu beyefendiler hangi bedeli 
ödedi? 28 Mart 2004’de seçim kaybettiler, 
hangi bedeli ödediler? 22 Temmuz’da 
seçim kaybettiler, hangi bedeli ödediler? 
29 Mart 2009’da, meydanlarda defalarca 
söyledim, “Birinci Parti olamazsak Genel 
Başkanlığı bırakacağım” dedim, “Var mı-
sınız, siz de bırakacak mısınız” dedim… O 
seçimi de kaybettiler, ne bedel ödediler? 
Sayın Baykal anketlerden bahsediyor… 
Hatırlayacaksınız, 22 Temmuz seçimlerin-
de, muhalefette olduğu halde partisinin oy 
oranını düşürdü ve siyasi tarihe muhale-
fetteyken oyunu düşüren lider olarak adı-
nı yazdırdı. Seçimlerin ardından da çıktı, 
rakamları, oranları eğip bükerek ne kadar 
başarılı olduğunu anlattı. Sayın Baykal, an-
ketlerdeki rakamları da 22 Temmuz seçim 
sonuçları gibi okuyor. Kendisine tavsiye 
ediyorum: Lütfen 4 işlemi yeniden gözden 
geçir… Lütfen Çarpım Tablosunu yeniden 
gözden geçir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bunlar bedel ödemeyi bilmezler… Bunlar 
bedel ödetmeyi bilirler… İktidar oldukları 
her dönemde bu ülkeye çok ağır bedeller 
ödettiler, şimdi muhalefette de bedel ödet-
menin peşindeler… Kusura bakmayın… 
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Biz size bu bedeli ödetmeyiz. Anayasa-
mızda seçimlerin ne zaman yapılacağı 
bellidir… Türkiye, standartları yüksek bir 
demokraside olması gerekeni yapacak ve 
seçimleri normal zamanında gerçekleşti-
recektir. Muhalefet de artık bu demokratik 
kültüre alışmak, uyum sağlamak, ayak uy-
durmak durumundadır.

Değerli arkadaşlarım…

Bütün bunları aziz milletimize tüm boyut-
larıyla anlatacağız. Kapı kapı dolaşacak, 
dükkan dükkan dolaşacak, her eve, her 
haneye uğrayacak, hal hatır soracak, bir 
çaylarını içecek ve bu meseleleri onlara 
en doğru, en şeffaf şekilde anlatacağız. 
Demokratik açılımdan, “Milli Birlik ve 
Kardeşlik” projesinden muradımızı anlata-
cağız. Muhalefetin nasıl Ankara’ya sıkışıp 
kaldığını, Ankara’dan nasıl korku senar-
yoları ürettiğini, sadece ve sadece engel 
çıkardığını anlatacağız. Tam Gün Yasasını 
anlatacağız. TEKEL işçilerinin gösterileri-
nin esas boyutunu anlatacağız.

Bakınız, Tam Gün Yasası dün TBMM’de 
yasalaştı. Bu, sağlık sistemimiz adına tam 
anlamıyla bir devrimdir. Vatandaşımızla 
doktorlar arasındaki tüm aracı mekaniz-
malar ortadan kalkıyor, vatandaşımız 
daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı sağlık 
hizmetine kavuşuyor. Hem doktorlarımız 
üzerindeki o haksız iddia ve ithamları or-
tadan kaldırıyor, gelirlerini artırıyor, hem 
de sağlık sistemini daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturuyor, vatandaşımızın yüzünü 
güldürüyoruz. Aynı şekilde, TEKEL işçile-
rinin, artık tam anlamıyla Hükümete karşı 

bir kışkırtmaya dönmüş gösterilerini de 
milletimizle paylaşacağız.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, küresel 
krizle birlikte Türkiye’de işsiz sayısı, dik-
kat ediniz, 4 milyon rakamına ulaştı. Dün-
yanın her ülkesinde ciddi artışlar oldu… 
Şu anda çok şükür bizde düşüş de başladı 
ama yine de 4 milyona yakın işsizimiz 
var. Milyonlarca gencimiz, sadece Asgari 
Ücretle çalışabilmek için işe alma sınav-
larında ter döküyor, uzun kuyruklar oluş-
turuyor. Hükümet olarak imkanlarımızı 
zorluyoruz, iş alanları, istihdam alanları 
oluşturmak için yoğun gayret sarf ediyo-
ruz. Böyle bir manzara varken, TEKEL iş-
çilerinin, tazminatlarını alarak, hem de bir 
işe yerleştirilmek suretiyle haklarının tes-
lim edilmesini çarpıtmalarını anlamak ve 
haklı bulmak mümkün değil. Biz bir adım 
attık ve yeni başlayacakları işte daha fazla 
ücret almalarını sağlayacak düzenleme 
yaptık. Biz iyi niyet gösterdik, bu gösteriler 
sona ersin dedik, onlara doğru olumlu bir 
yaklaşım sergiledik…

Ama bu kardeşlerimiz, muhalefet par-
tilerinin, marjinal örgütlerin, hükümet 
karşıtı güçlerin istismarına maalesef alet 
oluyorlar ve uzlaşmadan kaçıyorlar. Bu 
ülkenin imkanları belli, sorunları belli, 
nereden geldiği, hangi kronik sorunlarla 
baş etmeye çalıştığı belli.  Her türlü olumlu 
gelişmeyi biz en önce çalışanlarımıza akta-
rıyoruz. Asgari ücrette yaptığımız artışlar, 
emekli maaşlarında yaptığımız artışlar 
ortada. 7 yılda ücretleri enflasyona ezdir-
medik, bu ortada.  Zorunlu Tasarrufu öde-
dik, KEY’leri ödüyoruz bu ortada. 1 Mayıs 
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için gösterdiğimiz yaklaşım ortada. Ben 
bu işçi kardeşlerimizi bir kez daha uyarı-
yorum: Muhalefetin oyununa gelmeyin… 
Marjinal örgütlerin tuzağına düşmeyin… 
Kışkırtmaların, istismarın aleti olmayın… 
Devletin Hazinesinde sadece sizin değil, 
72 milyon vatandaşımızın her birinin 
hakkı var. Yetimin o hazinede hakkı var. 
Ülkenin şartlarını düşünün… İşsizleri dü-
şünün… Hükümet olarak bizim gösterdiği-
miz iyi niyete, bizim attığımız adıma siz de 
iyi niyetle yaklaşın, siz de bir adım atın ve 
bu eylemleri lütfen sona erdirin.

Değerli arkadaşlarım… Sevgili kardeşle-
rim…

Tüm bunları milletimizle paylaşacağız. Biz, 
partimizi kurduğumuz andan itibaren her 
adımımızı millet için attık, her adımımızı 
milletimizle beraber attık. Bundan sonra 
da yolumuz, istikametimiz bu olacak. 
Sözlerimin sonunda, bugün, 2009-2010 
Eğitim ve Öğretim Yılı ilk Yarıyılı sonunda 
karnelerini alacak 15 milyon civarındaki 
öğrencimizi de kutluyor, kendilerine iyi 
bir yarıyıl tatili diliyorum. Karneleri iyi 
olan öğrencilerimiz inanıyorum ki ba-
şarılarını artırarak devam ettirecekler; 
diğerlerinin de daha çok çalışarak, İkinci 
yarıyılda durumlarını düzelteceklerine 
gönülden inanıyorum. Ben, bir kez daha 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza 
başarılar diliyorum. Uzun fakat kutlu yol-
culuğumuzda hepinizin yolu da bahtı da 
açık olsun diyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli arkadaşlarım…

Türkiye genelinde çok çetin kış şartlarını 
yaşıyoruz. Sıcaklığın, özellikle Karadeniz 
kıyılarında mevsim normallerinin çok altı-
na düştüğüne, ülkenin büyük bölümünde 
yoğun kar yağışına şahit oluyoruz. Tüm 
valilerimizin, belediye başkanlarımızın 
bu zor günlerde daha bir teyakkuz halinde 
olmalarını, tedbirleri önceden almalarını, 
uyarılarını yapmalarını ben hassaten rica 
ediyorum. Özellikle, yaşlıların, çocukların, 

kimsesizlerin korunmasında yetkililerle 
birlikte tüm vatandaşlarımıza da dayanış-
ma içinde olmaları hususunu hatırlatmak 
istiyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’de çetin kış şartları devam eder-
ken, biz, bu şartlara aldırmadan hafta 
sonunda Ankara, Bilecik ve Sakarya’da 
tarihi önemi haiz açılışlar gerçekleştirdik. 
Ankara’nın, Doğusundaki 43 ille ulaşımını 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Ocak 2010
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sağlayan devlet yolunun Elmadağ kesimi, 
“ölüm rampaları” olarak biliniyordu ve 
sürücüler için adeta bir kabus olma nite-
liği taşıyordu. Nice canları bu rampalarda 
kaybettik, nice ocaklar burada söndü, nice 
sürücü, yolcu burada sakat kaldı. 2008 
Ramazan ayında buraya bir ziyarette 
bulundum, işçi kardeşlerimizle birlikte 
iftar ettik, çalışmaları yerinde inceledim 
ve inşaatın hızlandırılarak bir an önce 
bitirilmesi talimatını verdim. İşte Cumar-
tesi günü de gittim, soğuk ve kar yağışına 
rağmen coşkulu bir kalabalık eşliğinde 
yolları hizmete aldık. Yolun yapımı için 
223 milyon TL harcandı. Ancak, yolun 
kısalmasından dolayı yılda 113 milyonluk 
bir tasarruf öngörüyoruz. 

Ertesi gün, Pazar günü de Bilecik’e, Bozü-
yük ilçesine gittim ve orada da Sakarya 
– Mekece – Bozüyük arasındaki bölümü 
hizmete açtık. Bu bölüm de yine “ölüm vi-
rajları” olarak biliniyordu. Şu anda, 2 ya da 
3 şeritli olarak yol hizmet vermeye başladı 
ve Marmara Bölgemizin Ege ile Akdeniz’le 
bağlantısındaki en problemli kesim tarihe 
karışmış oldu. Şu rakamları da en güncel 
haliyle sizlerle paylaşmak isterim: Biz 
geldiğimizde Türkiye’de bölünmüş yol 
uzunluğu 6 bin 101 kilometre idi; 11 bin 
400 kilometre biz inşa ettik ve Türkiye’nin 
bölünmüş yol uzunluğu 17 bin 500 kilo-
metreye ulaştı. Yine aynı gün Sakarya’da, 
kamunun ve hayırseverlerin yaptırdığı 26 
ayrı tesisi hizmete açtık.

Yaptığımız her üç açılış töreninde da hal-
kımızın büyük bir coşkuyla, büyük bir 
heyecanla açılışların sevincini bizlerle 

paylaştıklarını memnuniyetle müşahede 
ettim. Bakın, her zaman söylediğim bir ifa-
de var: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, 
şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde… Bu-
rası son derece önemli… Türk siyasetine, 
iktidar olmaya, hükümet etmeye, bizim, 
AK Parti’nin kazandırdığı bir tarzdır bu. 
Bizim ne olduğumuz, neyi arzuladığımız, 
neyi hedef lediğimiz, Türkiye’yi nereye 
taşımak istediğimiz; sözlerimizin, yazılı 
dokümanlarımızın yanında eserlerimizde 
kendisini anlatıyor. Siyaset yapmayı, Hü-
kümet etmeyi Ankara’da kayıkçı kavgası 
yapmak olarak bilenlerin tersine, AK Parti 
iktidarı ülkenin 81 vilayetine eser kazan-
dırmış, 72.5 milyonun her birine tek tek 
ulaşmanın mücadelesini vermiştir ve ver-
meye de devam ediyor.

Biz bugüne kadar eserlerimizle konuş-
tuk, yaptıklarımızla konuştuk, Türkiye’ye 
kazandırdıklarımızla konuştuk ve aynı 
şekilde eserlerimizi, hizmetlerimizi konuş-
turmaya devam edeceğiz. Sadece şu son 
iki haftaya, Elmadağ, Bilecik ve Sakarya’da 
yaptığımız açılışların yanında, İstanbul’da 
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nun açılışını, 
2010 İstanbul Kültür Başkenti Açılışını, 
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan temaslarını sığdırdık. Ankara’ya 
takılıp kalsak, Ankara’daki tartışmalara 
takılıp kalsak biz bunlara yetişemeyiz. İşte 
AK Parti iktidarıyla, muhalefet arasındaki 
fark budur değerli arkadaşlarım… Onlar 
buradan kaos üretiyorlar, biz Anadolu’nun, 
Trakya’nın şehirlerinde iş üretiyoruz. On-
lar burada yapay tartışmalar üretiyor, biz 
tüm Türkiye’de hizmet üretiyoruz. Onlar 
bayat tartışmaları ısıtıp ısıtıp gündeme 
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sürüyorlar, biz milletimize hizmet edecek 
eserler üretiyoruz. Onlar “yıkıcı” diyor, 
biz yapıyoruz. Onlar sivil dikta diyor, sivil 
faşizm diyor, biz demokrasiyi daha da kök-
leştirmenin mücadelesini veriyoruz. Kı-
sacası, onlar konuşuyor, biz ise ülkemizin 
hayrına iş yapıyoruz.

Biz, sadece söylemlerimizle değil, eylemle-
rimizle ve uygulamalarımızla ne olduğu-
muzu, ne olmadığımızı ortaya koyuyoruz. 
AK Parti demokrasi ve değişim mücade-
lesi verirken, onu ithamlarla yıpratmak 
isteyenler, statükonun, çözümsüzlüğün, 
gerilimin temsilciliğini yapıyorlar. AK 
Parti’nin demokrasi karnesi altın yıldızlar-
la süslü iken, bizi karalamaya çalışanların 
demokrasi sicili kara lekelerle dolu… Bu 
ülkede tek parti zihniyetinin temsilciliğini 
kimin yaptığı çok açık bellidir. Bu ülkede 
çetelerin avukatlığını kimin yaptığı çok 
açık ortadadır. Bu ülkede hizipçilik de-
yince, tahammülsüzlük deyince, gerilim 
deyince, kriz deyince hemen kimin akla 
geldiği çok bellidir. Siyaseti vesayet altına 
sokmak isteyenler de, demokrasiye gölge 
düşürülmesine seyirci kalanlar da, millet 
iradesinin örselenmesine çanak tutanlar 
da açık seçik ortadadır.

Benim aziz milletim, bu maskeleri de, mas-
kelerin arkasındaki yüzleri de çok iyi tanı-
yor, biliyor. Milletim hem bu senaryoları 
çok iyi biliyor, hem bu oyunların aktörle-
rini artık ezberledi… Bakın, açık söylüyo-
rum, Türkiye adına son derece önemli bir 
sürecin içinden geçiyoruz. Demokrasimiz 
adına, milli egemenlik adına, hukuk devle-
ti adına, geleceğimiz adına, şeffaflık adına 

son derece önemli günlerden geçiyoruz. 
Mesele şudur değerli arkadaşlarım: Türki-
ye değişecek mi, yoksa “böyle gelmiş, böyle 
gider” deyip kendi haline mi bırakılacak? 
Türkiye statükoculuk yaparak içine mi 
kapanacak, yoksa çağdaş dünya rotasında 
değişime devam mı edecek? Kronik sorun-
lar, milletimizi inletmeye, ülkemizin men-
faatlerini yok etmeye, Türkiye’nin birlik ve 
bütünlüğünü hedef almaya devam mı ede-
cek, yoksa tüm sorun alanlarını çözüm yo-
luna koyup, milletimize rahat bir nefes mi 
aldıracağız? Aksak bir demokrasi bu aziz 
millet için yeterli mi görülecek, yoksa de-
mokrasinin nitelikleri, standartları daha 
ileri seviyelere mi taşınacak? Türkiye ileri 
demokrasiye, çağdaş bir hukuk sistemine 
mi sahip olacak, yoksa kendine özgü, ya-
rım yamalak, geri kalmış bir yapıda yoluna 
devam etmek zorunda mı bırakılacak?

Bizim bu ve benzeri sorular karşısında 
tavrımız 7 yıldır son derece net. Biz de-
ğişimden yanayız, biz statükonun değiş-
mesinden yanayız, biz demokrasiden ve 
demokratikleşmeden yanayız, Türkiye’nin 
daha fazla atılım yapmasından yanayız, 
ileri bir demokrasiden, gelişmiş bir hu-
kuk sisteminden, daha fazla özgürlükten 
yanayız. 7 yıldır nasıl demokratik reform-
ları hayata geçirdiysek, bundan sonra da 
demokratikleşmeye hız kesmeden devam 
edeceğiz. Türkiye’ye biçilen elbisenin dar 
olduğunu görüyoruz, biliyoruz, hissediyo-
ruz ve Türkiye’nin ufkunu da, vizyonunu 
da genişletmekten yanayız.

Açık söylüyorum: Etliye sütlüye karışma-
dan, tatlıya tuzluya karışmadan statükoyu 
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devam ettirmek, sorun alanlarından uzak 
durmak, elimizi taşın altına sokmamak 
bir siyaset tarzı olabilirdi. Bugüne kadar, 
birkaç istisna dışında tüm hükümetlerin 
yaptığı gibi “idare-i maslahatla” işi götüre-
bilirdik. Ama bu tavır, milletin emanetine 
hıyanet olurdu ve biz asla böyle bir tercih 
yapmadık. Sorunlara gözümüzü yumup, 
milletimizin dertlerine kulaklarımızı tıka-
yıp, “adam sen de aldırma” diyebilirdik. 
Ama biz, bu millete sevdalıyız, biz bu ül-
keye sevdalıyız. Sorunların devamından 
menfaati olanlar, sorunları kendi çıkarları 
için istismar vesilesi görenler, çözüme sır-
tını dönebilirler.

Ancak biz, her türlü istismar zemininin, 
her türlü menfaat düzeninin, bu ülkeye za-
rar verdiğini görüyoruz. Biz, hiçbir zaman 
kişisel, partisel bir çıkarın peşinde olma-
dık. Her zaman dedik ki, Türkiye kazana-
caksa, biz kaybetmeye hazırız. Önemli olan 
bizim alacağımız oy, geleceğimiz makam 
değildir, önemli olan Türkiye’nin selame-
tidir, milletimizin geleceğidir. Asıl men-
faat şebekeleri, asıl istismar tacirleri bu 
ülke için bir tehlikedir, bu millet için bir 
tehdittir. Kim ki sorunların devamından 
yanaysa, kim ki, statükodan yanaysa, kim 
ki, vesayetçi anlayıştan yanaysa, biliniz 
ki, istismarcı olan odur, Türkiye’nin men-
faatine aykırı olarak, kişisel, partisel veya 
kurumsal menfaatini düşünen odur. Kim 
de çözümden yanaysa, hukuktan yanaysa, 
demokrasiden yanaysa, milletin dertleriy-
le dertleniyorsa, yine bilin ki, Türkiye’yi 
düşünen, Türk milletini düşünen, bu mil-
lete sevdalı olan odur.

İşte AK Parti, milletin yolundadır, milletin 
rotasındadır, bu yüzden de çözümden ya-
nadır, değişimden yanadır, demokrasiden 
yanadır, hukuktan yanadır. Çünkü AK 
parti Türkiye sevdalısıdır… AK Parti’nin 
varlık sebebi Türkiye’ye hizmettir, millete 
efendilik yapmak değil, hizmetkar olmak-
tır. Bugün eğer, çeteler gün yüzüne çıkıyor-
sa, çeteler yargının önüne çıkıyorsa, kirli 
oyunlar deşifre ediliyorsa, bu, sergilenen 
sağlam duruş sayesindedir. Bugün eğer, 
kirli planlar, kirli senaryolar açığa çıkıyor, 
özgürce eleştirilebiliyor, özgürce tartışıla-
biliyorsa, bu, ortaya konan kararlı irade-
nin bir neticesidir. Bugün eğer, Türkiye tek 
yürek halinde kirli emellere karşı cesur bir 
duruş sergiliyorsa, bu, hükümetin cesur 
duruşu, AK Parti’nin cesur duruşu, sizlerin 
cesur duruşu sayesindedir.

Biz, Türkiye’nin selameti için, demokra-
tik hukuk sistemimizin selameti için risk 
alıyoruz, mücadele veriyoruz, dik duru-
yoruz, sorumlu davranıyoruz. Türkiye’ye, 
demokrasiye, hukuka, milli iradeye inanan 
herkes ve her kurum da aynı sorumluluk 
duygusuyla hareket etmelidir. Türkiye’nin 
hukukunu koruyamayanlar, kendi hukuk-
larını da koruyamazlar. Haddini ve huku-
kunu bilmeyenler, bu ülke için sorumlu 
da davranamazlar, dirayetli de olamazlar, 
aydınlık bir geleceğe de ulaşamazlar. AK 
Parti’yle baş edemeyen siyasi partilerin 
başka yerlerden medet umması, demok-
rasi dışı yöntemlerden medet umması, 
demokrasi ve hukuka yönelik girişimlere 
duyarsız kalması Türk siyaseti açısından 
çok büyük bir talihsizliktir.
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Bakın, bundan 17 yıl önce, 24 Ocak’ta 
Uğur Mumcu evinin önünde katledildi. O 
saldırının hemen ardından belli kesimler 
töhmet altında bırakıldı, adres saptırıldı ve 
maalesef dosya birçok soru işaretine ma-
hal verecek şekilde kapatıldı, azmettiren-
ler ortaya çıkarılamadı. Aynı şey Bahriye 
Üçok için geçerli, aynı şey Çetin Emeç için, 
Necip Hablemitoğlu için geçerli, aynı şey 
Abdi İpekçi için geçerli. Nice saldırı, nice 
suikast azmettirenler ortaya çıkarılmadan, 
işleniş gayeleri net olarak belirlenemeden 
belli kesimlere fatura edildi. Bugün bizim 
yaptığımız, Hrant Dink’in, Abdi İpekçi’nin, 
Uğur Mumcu’nun, diğer tüm kirli saldırı-
ların üzerindeki sis perdesini kaldırmak, 
tüm bu olayları aydınlığa kavuşturmak ve 
gelecekte benzer melanetlerin yaşanması-
nı önlemeye yöneliktir. Tetikçilerin, maşa-
ların, kiralık katillerin, figüranların nasıl 
bir tezgahın, nasıl bir kirli oyunun parçası 
olduğunu göstermektir ki, bu oyunlar ar-
tık sahnelenmesin. Çünkü her kirli plan, 
bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin 
hukuk sistemine, bu ülkenin kardeşliğine, 
bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne, vatan-
daşımın işine, aşına, huzuruna, refahına 
kastetmektedir.

Demokrasiyi zafiyete uğratacak her giri-
şim, hukuku çiğneyen her plan bu mille-
tin, bu devletin bekası için bir tehdittir, bir 
tehlikedir. Bundan nemalananlar, bunu 
istismar vesilesi kılanlar, bundan menfaat 
devşirenler, bundan medet umanlar, bil-
melidir ki, bu karanlık senaryoların hepsi 
lanetlidir ve bu lanet hepsini karanlığın 
içine çekip insanlık vicdanında ebediyen 
mahkum edecektir. Açık söylüyorum, bu 

kanunsuzluklarla mücadele, bizim tek 
başına gerçekleştireceğimiz bir konu değil-
dir… Muhalefet başta olmak üzere tüm ke-
simlerin samimi desteği bu noktada hayati 
derecede önemlidir. Bu biliniyor olmasına 
rağmen, muhalefetin çetelere avukatlık 
yapıyor olmasını, kamuoyunun zihnini 
bulandırmak için gayret göstermesini, sü-
reci her fırsatta provoke etmesini ben aziz 
milletimin takdirine bırakıyorum.

Faili meçhullerin faili malum haline gel-
mesinden kim niye korkuyor, kim niye 
çekiniyor, kim neden bunların üstünü 
örtmeye çalışıyor? Gizli kapaklı işlerin 
aydınlığa çıkmasından kim neden endişe 
ediyor? Her olayı küçümseyerek, her olaya 
kılıf bularak bu ülkede hukuku korumak 
mümkün müdür?  Demokratikleşme 
adına, şeffaf laşma adına hangi adımı 
atsak, karşımızda statükoyu buluyoruz, 
karşımızda değişime, dönüşüme karşı bir 
direnç buluyoruz. Daha Anayasa kelimesi 
gündeme gelir gelmez, malum çevreler 
bir anda sahneye fırlıyor… 367 garabetiyle 
bu ülkenin enerjisini heba edenler, sus-
kunluklarını bozup, demokrasiye, millet 
egemenliğine, milletin bizatihi kendisine 
meydan okurcasına rol üstleniyorlar.  Ma-
alesef muhalefet de bu akıldanelerin kuy-
ruğuna takılıyor ve o da kervanda yerini 
alıyor.

Demokrasi mücadelesinde iktidar-muha-
lefet yoktur. İktidar demokrasi istiyor diye, 
hukuk istiyor diye, özgürlük istiyor diye, 
bunlara da karşı çıkmak bir muhalefet 
tarzı olabilir mi? Demokrasi konusunda ik-
tidar da muhalefet de taraftır, aynı tarafta 



Recep Tayyip ERDOĞAN

260

olmalıdır. Biz ortada dolaşan iddialar, se-
naryolar karşısında sağduyuyu, soğukkan-
lılığı elden bırakmayacağız. Bizi çekmek 
istedikleri tartışmalara biz girmeyeceğiz, 
bizi düşürmek istedikleri tuzaklara düş-
meyeceğiz. Biz yapıcı olmaya devam ede-
ceğiz, biz eserlerimizle, hizmetlerimizle, 
Türkiye için iyiyi, güzeli hedefleyen niyet-
lerimizle kendimizi anlatacağız.

Meclis içi ve Meclis dışı muhalefetin hırçın 
tavrı karşısında biz hırçınlaşamayız; onla-
rın sorumsuz tavırları karşısında biz de so-
rumsuz tavır sergileyemeyiz. Her sorunu 
hukuk çerçevesinde çözeceğiz… Demokra-
siyi de, hukuku da yüceltmeye devam ede-
ceğiz. Ama gerçekleri de tüm boyutlarıyla 
milletimizle paylaşacağız. Biz yetkimizi 
milletimizden aldık, hesabımızı da doğru-
dan milletimize veririz. Aziz milletimize, 
kendisinin iradesine karşı oynanan oyun-
ları, kurulan tuzakları, kirli senaryoları 
gösterecek, milletimizin sağduyusunu, 
ferasetini her şeyin üzerinde tutacağız. Ba-
kınız, Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
projelerinden biri, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nde önemli bir eşiğe geldik.

Şimdi öncelikle şu hususu belirtmekte 
fayda görüyorum: Biz bu adımları atarken, 
muhalefet, tamamen ve tamamen şahsi 
hırs uğruna bizim bu adımlarımıza karşı 
çıktı. MHP’yi bir kenara bırakıyorum… Za-
ten hakaret cümleleri kurmanın ötesinde 
yaptıkları, söyledikleri hiçbir şey yok. Ama 
CHP’nin geçmişte hazırladığı raporlar, 
bizim bu süreçte üzerinde çok ama çok 
düşünmemizi gerektiren bir çelişkidir, 
bir tutarsızlıktır. “Özel okullarda Kürtçe 

eğitim verilmelidir” diyecek kadar ileri gö-
rüşleri öne sürenler, bugün, dikkat ediniz, 
ana dilde eğitime değil, anadilin özgürce 
konuşulmasına, ana dilde yayın hakkına, 
anadilin seçmeli ders olarak okutulmasına 
karşı çıkıyorlar ve bunu bölücülük olarak 
nitelendiriyorlar. “Bizim öyle bir raporu-
muz yok” diyorlar… O raporlar CHP’nin 
resmi web sitesinde hala duruyor, başlık-
larında da CHP ibaresi var, RAPOR ibaresi 
var. En küçük bir hadise olduğunda, bunu 
doğrudan Milli Birlik ve Kardeşlik Proje-
siyle ilişkilendiriyorlar.

Bakın, samimi bir şekilde şunu görmek 
durumundayız… 30 yıldır devam ede-
gelen terör olayları, içten içe, alttan alta, 
çok sinsi bir şekilde toplumsal barışın, 
kardeşliğimizin, huzurumuzun altına ni-
fak tohumları ekiyordu. Birileri görmek 
istemeyebilir, gözlerini, kulaklarını kapa-
tabilir ama, lokal olaylar, belli etnik grup-
lara, inanç gruplarına yönelik tepkiler bu 
dönemde ortaya çıkmadı. Çıkmışlar, “Baş-
bakan etnik grupları telaffuz ediyor, sorun 
oradan çıkıyor” diyorlar… İşte bu körlük-
tür, bu sağırlıktır, bu kafayı kuma göm-
mektir. Halktan, milletten, toplumdan, 
ülkenin gerçeklerinden kopuk olmak işte 
budur. Terörü, fitneyi bu noktalara taşıyan 
zihniyet de esasen budur. Terör meselesini 
görme, Kürt meselesini görme, Romanla-
rın, Alevilerin, azınlıkların meselelerini 
görme. Sen görmezden gelince bu mesele-
ler ortadan kaybolmuyor. Mevlana’nın da 
dediği gibi, sen gözünü kapatınca alem yok 
olmuyor.
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Bu sorunlar, görseniz de görmeseniz de 
gizliden gizliye büyüyor, fitne ve fesat çü-
rümeye sebep oluyordu ve bizim niyetimiz 
bu nifak tohumlarına, bu fitne tohumları-
na engel olmaya yöneliktir. Şimdi bu hu-
susta parti olarak bir kitapçık hazırladık 
ve Cuma gününden itibaren dağıtımına 
başladık. Kitapta, fısıltıyla yayılan 30 ayrı 
iddiada asıl niyetimizi ortaya koyuyor ve 
sorulara net cevaplar veriyoruz. Teşkila-
tımdan rica ediyorum… Bu kitabı dikkatli 
şekilde okuyalım ve oradaki cevapları ula-
şabildiğimiz herkesle paylaşalım. Bakın, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamın-
da bizim şu ana kadar yaptıklarımız var. 
Son dönemde attığımız adımlar var. Şimdi 
de kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız 
çalışmalara odaklanıyoruz.

Orta vadede çıkarmayı planladığımız ya-
saları önümüzdeki günlerde Meclis Genel 
Kurulu’na getiriyoruz. Kamu Düzeni ve 
Güvenliği Müsteşarlığı, Ayrımcılık Komis-
yonu, Bağımsız Kolluk Şikayet Mekaniz-
ması gibi yeni mekanizmalarla demokra-
tikleşme yolunda tarihi adımlar atıyoruz. 
Bu ve benzeri yasal düzenlemelerin ya-
nında, mevzuata dönük çalışmalarımıza 
hız veriyoruz, ekonomik ve sosyal alanda 
planladığımız çalışmalara ivme kazandırı-
yoruz. Süreç bugüne kadar nasıl istismar 
edildiyse, bundan sonra çok daha fazla 
istismara başvurulacaktır. Sorunun çözü-
münden rahatsız olan kesimler çok daha 
fazla hırçınlaşacak ve süreci engellemek 
isteyecektir.

Buna izin vermeyecek, buna mahal verme-
yecek, yapıcı bir dille, samimi bir üslupla 

ne yapmak istediğimizi, Türkiye’ye nasıl 
bir aydınlık kapı araladığımızı anlatmak 
durumundayız. Bu arada yine üzerinde 
durmamız gereken bir önemli husus da 
ırkçılık konusundaki tavrımızdır. Değerli 
arkadaşlarım… Bu topraklarda ırkçılık hiç-
bir dönemde kendisine yer edinememiştir. 
Bu topraklarda ayrımcılık kendisine asla 
zemin bulamamıştır. Irkçılık noktasında 
dünyanın birçok ülkesinin sicilinde leke-
ler bulunurken, bizim tarihimizde ırkçılık 
hiçbir zaman tutunamamıştır. Bunun ne-
denlerini iyi görmek, iyi kavramak duru-
mundayız… Irkçılık, bizim kültürümüzün, 
bizim medeniyetimizin, bizim tarihimizin 
ve inançlarımızın kesin dille reddettiği bir 
hastalıktır.

Bizim medeniyetimizde zenginin yoksula, 
akın karaya, şehirlinin köylüye, batılının 
doğuluya, güneylinin kuzeyliye tahakkü-
mü asla yoktur ve olmamıştır. Hiç kimse, 
anne-babasının etnik kökenini, inancını, 
mezhebini, rengini, kültürünü, dilini taşı-
yor olduğu için suçlu sayılamaz, kusurlu 
sayılamaz, ikinci, üçüncü sınıf sayılamaz; 
bunu böyle görmemek de insanlık suçu-
dur. Birlik mefkuresi ancak farklılıkları 
zenginlik olarak gören bir anlayışla haya-
ta geçirilebilir. Birlik demek, insanların 
farklılıklarını yok saymak, törpülemek, 
ortadan kaldırmak, herkesi tektipleştir-
mek değildir. Irkçılık yaparak, farklılıkları 
yok sayarak, birlik sağlanamaz, bu sadece 
ayrışmayı artırır, kin ve nefreti körükler.

Şu anda Türkiye genelinde gizliden gizliye 
yayılmak istenen ırkçı ajitasyon karşısında 
son derece dikkatli olmak durumundayız. 
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Bazıları, bu insanlık suçunu kullanarak 
kendisine siyasi rant ve oy devşirmenin 
gayesinde olabilir. Buna karşı bizim tari-
himizle, kültürümüzle, medeniyetimizle 
cevaplar üretmemiz elzem hale gelmiştir. 
Millet kavramı, etnik kökenlerin, ırkların, 
hatta inançların, mezheplerin üzerinde, 
onların tümünü kapsayan bir kavramdır. 
Gerçek Milliyetçilik asla ve asla ırkçılık 
değildir. Gerçek Milliyetçilik, bir ırkın di-
ğerine tahakkümü, diğerini hor görmesi 
değildir. Gerçek Milliyetçilik ortak tarih-
ten, ortak medeniyetten yola çıkarak ortak 
bir geleceği inşa etmektir, ortak idealleri 
savunmaktır. Bizim tüm devletlerimiz, 
Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye Cumhu-
riyeti de bu anlayış üzerine bina edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tarihimizle, kültürü-
müzle, medeniyetimizle tamamen çelişen, 
tamamen ters düşen bir ırkçı anlayışa 
karşı; ortak idealler çerçevesinde kenetlen-
miş, Türkiye’nin bekası için hep birlikte, 
el ele, gönül gönüle geleceğe yürüyen bir 
milliyetçilik anlayışını ön plana çıkarmak 
durumundayız. Bugün milliyetçilik diye 
toplumun önüne konan içe kapanmacı, 
dünyaya sırt çeviren, evrensel değerleri 
yok sayan, temel hak ve özgürlükleri yad-
sıyan, Türkiye’yi çağdaş dünyadan ve kav-
ramlardan koparan ilkel bir ulusalcılıktır. 
Bu ulusalcılık biçiminin sağı-solu yoktur. 
İşte onun için diyoruz ki, CHP ile MHP’yi 
ele geçiren yönetim anlayışları ruh ikizi-
dir. Statükoculuk, inkarcılık, dayatmacılık 
bu iki partinin de yönetici genlerine işle-
miştir. Bunlar sadece hamaset bilirler, kriz 
üretmeyi bilirler, gerilimden beslenirler, 
çözümsüzlükten medet umarlar.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi akl-ı seli-
min asla karşı çıkamayacağı, tereddütle 
karşılayamayacağı bir kardeşlik ve daya-
nışma projesidir. Irkçılık temelli siyaset 
üretenler, ajitasyonla, provokasyonla, kış-
kırtmayla hem süreci engellemek, hem de 
istismar mekanizmalarını hızlandırmak 
istiyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz, ama 
aynı zamanda tarihi bir süreçten geçiyo-
ruz… 7 yıldır her zaman yaptığımız gibi, 
bugün de ülkenin çıkarlarını, milletin 
çıkarlarını, Türkiye’nin bekasını her şe-
yin üzerinde tutuyor ve bütün zorluklara 
göğüs gererek yolumuzda ilerliyoruz. Ne 
yapıyorsak Türkiye için yapıyor, ne yapı-
yorsak bu aziz millet için yapıyoruz. Heye-
canımızı, coşkumuzu, samimiyetimizi, ce-
saretimizi muhafaza ederek yürüyeceğiz. 
Gönül dilini muhafaza edeceğiz, gönüllere 
hitap etmeye devam edeceğiz, eserlerimiz-
le, hizmetlerimizle konuşacak, bu şekilde 
farkımızı ortaya koyacağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, her birinize Meclis çalışmalarında 
başarılı bir hafta diliyorum, tüm misafir-
lerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Yeni bir 
grup toplantımızda sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, tüm misafirlerimize 
hoş geldiniz diyor, toplantımızın ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlar getir-
mesini diliyorum. 

Antalya Milletvekilimiz, Mevlüt Çavuşoğ-
lu kardeşimiz bildiğiniz gibi geçen hafta 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Başkanlığına seçildi. Kendisi de bugün 
aramızda. Bir kez daha kendisini tebrik 

ediyor, bu önemli görevde başarılar dili-
yorum. Bu gurur duyulacak gelişme, ülke-
mizin AK Parti iktidarı döneminde uluslar 
arası düzeyde artan önemini ortaya koy-
maktadır. 

Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarda 
gösterdiği etkinlik ve üstlendiği görevler 
sergilediğimiz dış politikanın önemini ve 
ağırlığını yansıtıyor. 2009-2010 yılları için 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ge-
çici Üyeliği’ne bu dönemde seçildik. Me-
deniyetler İttifakı Projesi Eşbaşkanlığı’nı 

Ak Parti  TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Şubat 2010
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İspanya ile birlikte yürütüyoruz. İslam 
Konferansı Örgütü Genel Sekreteri bir 
Türk oldu. Birleşmiş Milletler Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü Genel 
Direktörü yine bir Türk. BM Ortak Teftiş 
Birimi üyeliğinden tutunuz, Uluslar arası 
Atom Enerjisi Ajansı’na, İşkenceyi önleme 
komitesine kadar birçok platformda üyele-
rimizle temsil ediliyoruz.

Bütün bunlar kendi kendine olmuyor 
değerli arkadaşlarım… Her platformda, 
her zeminde kendimizi anlatıyoruz, tez-
lerimizi anlatıyoruz, öneriler getiriyor, 
sorunların çözümünde aktif roller üstle-
niyoruz. Üzüntüyle ifade etmeliyim ki, 
AK Parti iktidarı, Türkiye’nin uluslar arası 
itibarını artırırken, konumunu yükseltir-
ken, önemini ortaya koyarken, muhalefet 
partilerinin sergiledikleri tavır ülkemiz 
açısından içler acısıdır. Bakınız, Türkiye 
61 yıldır Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’ne üye. İlk kez bir Türk ve ilk kez 
Doğu Avrupa’dan bir ülke Meclis başkanlı-
ğını üstleniyor. Bu Türkiye’nin başarısıdır, 
Türkiye’nin gururudur, ülkemiz adına 
mutluluk duyacağımız bir başarıdır. Ama 
muhalefet bu başarıyı bile takdir etmek, 
bu mutluluğu bile paylaşmak erdemini 
gösteremiyor. Bırakınız bu mutluluğu pay-
laşmayı, bırakınız tebrik etmeyi, Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun Başkan olması aleyhine 
gelişen bir önergeye, CHP Milletvekili Sa-
yın Birgen Keleş destek veriyor, MHP Mil-
letvekili Sayın Tuğrul Türkeş de oylamaya 
katılmıyor, salondan çıkıyor. 

Mevlüt Çavuşoğlu, 47 üye ülkenin 40’ın-
dan fazlasının teklifiyle Başkanlığa aday 
oluyor, ama Türkiye’nin muhalefet par-
tisine mensup bazı temsilcileri adeta bu 

süreci engelleme çabasına giriyor. Birçok 
devlet başkanı, dünya lideri arayıp kutlar-
ken, hiçbir genel başkan arayıp da “Tebrik 
ederim, hayırlı olsun” deme nezaketini 
gösteremiyor. Üstüne üstlük bir muhale-
fet milletvekili de “Niçin Başmüzakereci 
Konsey’deki toplantıya katıldı” diye ya-
zılı soru önergesi veriyor. Biz, Türkiye’yi 
dünya gündemine taşırken, Türkiye’nin 
imajını, önemini artırmanın mücadelesini 
verirken, muhalefet hazımsızlıkla, küçük 
hesaplarla kısır tartışmalar üretmeyi sür-
dürüyor. Muhalefetin çapı, vizyonu, idraki 
kaldıramasa da, biz, Türkiye’nin menfaat-
lerini korumaya, Türkiye’nin uluslar arası 
etkinliğini artırmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Yine bugün ekonomiye ilişkin iki yeni 
gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Biliyorsunuz, Aralık ayı başında Fitch Ra-
tings Kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu 
iki puan birden artırarak BB +’ya yükselt-
mişti. Ardından, Ocak ayı başında da Mo-
odys kredi notumuzu bir kademe artırdı 
ve BA2 seviyesine yükseltti. Dün de, Japon 
Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR 
Türkiye’nin uzun dönemli borçlanma no-
tunu BB –‘den BB’ye yükseltti. Şurası son 
derece önemli… Japon Derecelendirme 
Kuruluşu, not artırımına gerekçe olarak, 
Türkiye’nin küresel finans krizinde dış 
şoklara karşı dayanıklılığını gösterdi.

Bir başka önemli gösterge de ihracata iliş-
kin… Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ocak 
ayı ihracat rakamlarını dün yayınladı ve 
orada da umut verici bir gelişmeye şahit 
olduk. Ocak ayında ihracat, geçen yılın 
Ocak ayına göre yüzde 12,5 oranında 
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artış kaydetti ve 7 milyar 912 milyon Do-
lar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik 
Kurumu da 2009’un tamamı için resmi 
rakamlarla yıllık ihracatı yine geçtiğimiz 
hafta açıkladı. 2009’un tamamında ihraca-
tımız, 102 milyar 165 milyon Dolar olarak 
gerçekleşti. Dünyada devam eden ağır kriz 
şartlarına rağmen gerek kredi notumuzun 
artırılması, gerek ihracatta artış seyrinin 
devam ediyor olması son derece olumlu 
gelişmeler.

Türkiye ekonomisinde, iç siyasetinde, 
sosyal yaşamında, dış politikasında bugün 
gerçekleştirdiği büyük değişimi aslında 
bundan 20 yıl, 30 yıl önce tamamlamış ol-
malıydı. Ne yazık ki popülist politikalarla, 
statükocu zihniyetle, risk almayan, bedel 
ödemeyen, vesayetçi siyaset anlayışıyla 
bu değişim ve dönüşüm sürekli ertelendi. 
“Kim ne veriyorsa ben 5 mislini veriyo-
rum” diyen siyaset tarzı, kaşıkla verdiğini 
kepçeyle aldı ve kısa vadede tesis ettiği 
rahatlamaya orta ve uzun vadede misliyle 
bedel ödetti. Merkez Bankası’nın matbaası-
na fazla mesai yaptırdılar, para bastılar, bol 
keseden dağıttılar ve hemen arkasından 
enflasyon yoluyla dağıttıklarını fazlasıyla 
geri aldılar.

CHP Genel Başkanı Sayın Baykal geçen 
hafta çıktı, partisinin grup toplantısında 
işçiyi, memuru, yoksulu, çiftçiyi, işsiz 
öğretmeni, 4/C’liyi herkesi maşallah kur-
tardı. Bir kere Sayın Baykal’ın toplumun 
bu kesimlerini hatırlamış olmasından çok 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bu da bir ilerlemedir, 
nihayet bu, Türkiye’nin gerçek gündemine 
dönüş sinyalidir. İşçinin, memurun, ata-
ması yapılmayan öğretmenin, yoksulun, 

emeklinin sorunlarını Sayın Baykal bir 
kalemde çözüyor… 20 bin öğretmenin 
atamasını yapıyor… Her aileden bir kişiyi 
iş sahibi yapıyor… 4/C’yi kaldırıyor… Ama 
formül ne? Formül yok… İşte bu, “Kim ne 
veriyorsa ben 5 mislini veriyorum” anlayı-
şının tezahürüdür.

Dikkatinizi çekiyorum, Sayın Baykal’ın 
söylemi, tam da Grup Başkanvekillerinin 
ifade ettiği gibi, o sağcı, o popülist siyaset 
söylemine tamı tamına denk düşen bir 
söylemdir. Bu popülist tavır Türkiye’nin 
ekonomisini on yıllar boyunca felç et-
miştir. Bu popülist tavır hiçbir sadra şifa 
olmamış, tersine ülkede her kesime ağır 
bedeller ödetmiştir. Belli mağdur kesimle-
re mavi boncuklar dağıtan siyaset anlayışı, 
o mağdurların ahını almış ve 3 Kasım’da 
sandıkta tarihe karışmıştır. 

Bakın, şu rakamları da buradan Sayın 
Baykal’a hatırlatmak isterim: 2003 yılın-
dan bugüne kadar 158 bini kadrolu, 70 
bini sözleşmeli olmak üzere tam 228 bin 
öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bu 
yıl 40 bin yeni kadrolu öğretmen alımı ya-
pıyoruz. Tüm bu atamaları, bütçe imkan-
larını zorlayarak yapıyoruz, eğitime büt-
çeden en büyük payı ayırarak yapıyoruz, 
eğitimi her şeyin önünde tuttuğumuz için 
yapıyoruz. Şuranın da altını çiziyorum: Biz 
bu öğretmenleri yurt dışından getirmiyo-
ruz, uzaydan ithal etmiyoruz, bu ülkenin 
çocukları içinden, bu ülkenin gençleri için-
den atama yapıyoruz.

Devlet yönetimi ciddiyet ister… Hele hele 
ekonomi yönetimi çok daha büyük ciddi-
yet ister… Şimdi bakınız değerli arkadaşla-
rım… Ankara’da 6 haftadır TEKEL işçileri 
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eylem yapıyorlar… Bazı hususların açık 
açık bilinmesi, halkımıza da tüm boyutla-
rıyla, tüm netliğiyle anlatılması gerekiyor. 
1992-2003 arasında tam 14 bin işçimiz, 
özelleştirmeler nedeniyle kıdem, ihbar ve 
iş kaybı tazminatları ödenerek işlerinden 
çıkarıldı. 2004 yılında, işçi sendikalarıy-
la yaptığımız müzakerelerin ardından, 
altını da çizerek ifade ediyorum, onların 
talebi doğrultusunda 4/C uygulamasını 
başlattık. Özelleştirmelerden dolayı kimse 
işinden olmayacak dedik. Hatta, bizden 
önce işini kaybetmiş o 14 bin işçiyi de 4/C 
kapsamına aldık. 

Şu anda TEKEL’de 10 bin 857 kişi istih-
dam ediliyor ve biz bu arkadaşlarımıza her 
ay yaklaşık 40 milyon Lira maaş ödüyoruz. 
Sendikalarla görüşmelerimiz oldu, rica 
ettiler, sürenin uzatılmasını istediler, 31 
Ocak 2010 tarihine kadar kendilerine süre 
verdik. Bundan dolayı sendikalar da, işçi-
ler de bize memnuniyetlerini her fırsatta 
ifade ettiler. Ancak, süre yaklaşınca, bütün 
konuşulanların, bütün mutabakatların 
hilafına TEKEL işçileri eyleme başladılar. 
Biz yapıcı davrandık… Yeni bir düzenleme 
yaptık, 4/C kapsamında çalışanların çalış-
ma sürelerini 10 aydan 11 aya çıkardık, 
maaşlarına eğitim durumlarına göre zam 
yaptık… İlköğretim mezunlarının maaş-
larını 658 TL’den 772 TL’ye; lise mezun-
larının maaşlarını 739 TL’den 856 TL’ye; 
yükseköğrenim mezunlarının maaşlarını 
da 820 TL’den 938 TL’ye çıkardık. Sosyal 
güvenlik ve özlük hakları korunacak şe-
kilde kamuda çalışmaya devam etmelerini 
sağladık.

Ancak bu da yeterli görülmedi, eylemler 
devam etti… Biz, bir adım daha attık, ilgi-

li bakan arkadaşlarımız yeni bir çalışma 
yaptılar ve dün bu çalışmayı Türk-İş Başka-
nına sundular. Bu çalışma neticesinde de 
işçilere 22 günlük izin hakkı ve 4/B’lilerde 
olan iş sonu tazminatı önerdik. İmkanlar 
dahilinde bulundukları ilde, imkan yoksa 
çevre illerde istihdam hakkını sağladık. 
Bu teklifimiz de yeterli bulunmadı ve bir 
uzlaşma çıkmadı. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biz her seferinde yapıcı davrandık, her se-
ferinde olumlu yaklaştık, sorunun çözümü 
için gayret içinde olduk. Ama maalesef, 
aynı yaklaşımı işçi tarafında bulamıyoruz. 
Şu aşamadan itibaren, TEKEL işçilerinin 
eylemi tamamen amacını aşmıştır. Amaç 
hak arayışı değil, Hükümete karşı aleni bir 
kampanyaya dönüşmüştür… Pankartlara 
bakın, sloganlara bakın… Şahsımı, partimi 
hedef alan, edep dışı, terbiye dışı bir üslup 
kullanılıyor. CHP bu işçi kardeşlerimi istis-
mar ediyor, MHP istismar ediyor… 1992-
2003 arasında bu ülkede CHP de, MHP de 
iktidar ortağı oldular. Onların döneminde 
özelleştirme sonucu insanlar işinden oldu. 
14 bin işçi sokağa terk edildi. Geldik, o 
işçileri 4/C kapsamına alarak biz istihdam 
ettik. Medya kuruluşları, marjinal örgütler 
buradaki işçileri istismar ediyor. 

Çetelerin yapamadığını, hukuk dışı ör-
gütlenmelerin yapamadığını, kirli senar-
yoların başaramadığını, şimdi bu türden 
olumsuz olayları abartarak, ajite ederek, 
kışkırtarak başaracaklarını zannediyorlar. 
Oradaki işçi kardeşlerime tekrar söylüyo-
rum: Kullanılıyorsunuz… 3 milyonu aşkın 
işsizin vebali var, işçilerin, asgari ücretli-
lerin vebali var, memurların, emeklilerin 
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vebali var… Tüyü bitmedik yetimin vebali 
var. Bizim 4/C kapsamında çalışacak işçi-
lere teklif ettiğimiz ücretle çalışacak bu 
ülkede milyonlarca işsiz var, milyonlarca 
Asgari ücretli var.

Burada oynanan oyunu iyi görmemiz ge-
rekiyor değerli arkadaşlarım… Buradaki 
olay, hak arayışı içinde, masum talepler pe-
şinde bir işçi eylemi olmaktan çıkmış, hü-
kümete karşı yeni bir senaryonun parçası 
olmuştur. Ben, TEKEL’de çalışan ve önceki 
gün itibariyle kıdem ve ihbar tazminatları 
hesaplarına yatan tüm işçi kardeşlerime 
sesleniyorum: Kamuda çalışmaya devam 
etmek isteyen arkadaşlarımız sözleşmele-
rini imzalasınlar… Eylemdeki işçi arkadaş-
ların da eylemlerini artık sonlandırarak 
evlerine dönmeleri çağrısında bulunuyo-
rum. Şunu da bir kez daha açık açık ifade 
ediyorum: Hazinemizdeki her bir kuruş, 
milletimizin bize emanetidir. Her bir ku-
ruşta tüyü bitmedik yetimin hakkı var 
ve biz o hakkı çarçur etmeyecek, milletin 
emanetine asla halel getirmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’de bir 
şeyler değişmeye başladı, hem de ciddi 
şekilde, köklü şekilde, umut verici şekilde 
değişmeye başladı. Sadece şu son 2 hafta 
içinde yazılan, çizilen, konuşulan, tartı-
şılan mevzulara bakınız… Sadece onlar 
bile Türkiye’nin ne kadar değiştiğini, ne 
kadar özgür bir ülkeye dönüştüğünü, de-
mokratikleşme yolunda nasıl bir mesafe 
kaydettiğini ortaya koyuyor. Evet… Ortada 
karanlık bir iddialar var, çirkin, kirli bir 
senaryo var… Ancak bu vahameti umuda 
dönüştüren, bu senaryonun açık açık tartı-

şılması, her boyutuyla masaya yatırılması, 
özgürce eleştirilebilmesi, en önemlisi de 
hukukun konusu olabilmesidir.

Türkiye tek yürek halinde bu meseleyi 
konuşurken, Ana Muhalefet Partisi’nin 
her zaman yaptığı gibi meselenin üzerini 
örtmeye çalıştığına, meseleyi farklı yerlere 
çekmeye çalıştığına da ibretle şahit oluyo-
ruz. Sanki demokrasinin tarafı değilmiş 
gibi, sanki sivil siyasetin tarafı değilmiş 
gibi, sanki hukukun tarafı değilmiş gibi, 
perdelemeye yapmaya, çarpıtma yapmaya 
devam ediyor. Sayın Baykal, bu planların, 
bu iddiaların tek hedefi AK Parti iktidarı 
değildir, Türk demokrasisidir, sivil siya-
settir, milli iradedir. AK Parti’yi gözden 
düşürecek, devre dışı bırakacak karanlık 
hesaplar sanma ki, senin önünü açar, seni 
iktidara taşır… Bırak bu tür ucuz hesaplar 
yapmayı da bir kez olsun, demokrasiyi 
savun, hukuku savun, sivil siyaseti savun. 
Bir kez olsun adaleti savun, halkın hakkını 
hukukunu savun…

Bunu medya içinde de maalesef yapanlar 
var… Meselenin tartışılıyor, konuşuluyor 
olmasından rahatsızlık duyanlar var… Ko-
nuyu farklı noktalara taşımak isteyenler 
var… Onların tam tersi uçta yer alıp, Hü-
kümeti gaza getirmeye çalışanlar var. Biz, 
devlet ciddiyeti ve sorumluluk çerçeve-
sinde hareket etmek zorundayız. Biz onlar 
kadar sorumsuz davranamayız. Sırtımızda 
yumurta küfesi taşıyoruz. Hassas olmak, 
sağduyulu olmak, serinkanlı davranmak 
durumundayız. Milletimizin kazanımları-
nı, ülkemizin selametini hassas bir şekilde 
korumak, gözetmek durumundayız.
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Bizim hassasiyetimizi, AK Parti’nin iktida-
rını sürdürmesiyle izah etmek son derece 
yanlış olur. Bizim hassasiyetimiz, milli 
iradenin, demokrasinin, hukukun kurum-
sallaşmasına, sistemin çağdaş standartlara 
ulaşmasına yöneliktir. Bu bir koltuk kav-
gası değildir, bu bir demokrasi ve hukuk 
mücadelesidir. Bu kişisel ikbal mücadelesi 
değildir, bu, Türkiye’yi aydınlık geleceğe 
ulaştırma, Türk milletinin hak ve huku-
kunu geliştirme mücadelesidir. Biz, aynı 
hassasiyeti, aynı soğukkanlılığı siyaset 
adamlarından görmek istiyoruz. Tüm 
bu ve benzeri iddialar karşısında Sayın 
Baykal’ın takındığı tavır, açık söylüyorum 
tarihe kara bir leke olarak kazınacak, asla 
unutulmayacak, siyaset derslerine konu 
olacak bir tavırdır.

Gerek Ergenekon davası konusunda, gerek 
darbe iddiaları konusunda Sayın Baykal’ın 
kullandığı şu tanımlamaları, affınıza sığı-
narak burada hatırlatmak isterim: “Skan-
dal, fiyasko, safsata, tuzak, pusu, intikam 
operasyonu, Cumhuriyet’le hesaplaşma, 
abuk subuk işler, deli saçması, masal 
bunlar, geri zekalıların bile inanmayacağı 
şeyler, Aşk-ı Memnu Dizisi…” Bu sıfatlar, 
bu tanımlamalar ne için kullanılıyor? Çete 
iddiaları için kullanılıyor, yargıda olan bir 
dava için kullanılıyor, darbe iddiaları için 
kullanılıyor… Biliyorsunuz, bununla da 
kalmadı, çok daha ileriye gitti ve “çetelerin 
avukatı olduğunu” ilan etti, arkadaşları 
gidip mahkemede avukatların sıralarında 
duruşma izledi. Danıştay’a saldıran, orada 
cinayet işleyen saldırganın savunulduğu 
tarafta CHP’nin ne işi var? Her fırsatta 
Atatürk’ün partisiyiz diye övünüyorlar… 
Madem öyle, Atatürk’ün partisini o sırala-
ra taşımaya ne hakkınız var?

Evet… Türkiye tarihi bir dönüm noktasın-
da bulunuyor ve hiç kuşkunuz olmasın, 
tarih, kimin nerede durduğunu, neyi 
savunduğunu, hangi tarafı tuttuğunu da 
mutlaka kaydedecektir. Bizi, “mağdur rolü 
oynamakla” itham edenlere de buradan 
seslenmek istiyorum… AK Parti hiçbir 
zaman mağdur rolü oynamamıştır. Tam 
tersine AK Parti, o eski siyasetçilerin yap-
tığını yapmamış, sineye çekmemiş, başını 
öne eğmemiş, milletin de başını öne eğdir-
memiştir. Bize yönelik hiçbir hukuk dışı 
girişim karşısında boynumuzu bükmedik. 
Biz yetkimizi milletten alıyoruz, millete 
karşı sorumluyuz ve milletin başını öne 
eğdirecek hiçbir girişimde AK Parti’yi bu-
lamazsınız, bulamayacaksınız…

Bakıyorsunuz, bir kesim çıkıyor senaryo-
nun ortaya çıkışıyla ilgili zamanlamayı 
eleştiriyor. Bir kesim çıkıyor, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni yıpratıyorsunuz diyor. Bir 
başkası çıkıyor, senaryonun oluşumundan 
gündeme gelişine kadar her aşamada AK 
Parti’yi itham ediyor. Bir başkası çıkıyor, 
niye üzerine gitmiyorsunuz diyerek bize 
gaz vermeye çalışıyor. Ama aynı kesimler, 
sorunu görmekten, muhataplarını gör-
mekten ısrarla kaçınıyor, meselenin üze-
rini örtmek için kırk dereden su getiriyor. 
Değerli arkadaşlarım… Bizim her konuda 
ölçütümüz demokrasi olmuştur, hukuk 
olmuştur… Bu ve benzeri meselelerde de 
AK Parti olarak hukukun üstünlüğünü her 
şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz. 
7 yıl boyunca bunu yaptık, bundan sonra 
da yapacağımız budur, takınacağımız tavır 
budur.

Kurumları yıpratmak hiç kimsenin haddi 
değildir, hiç kimsenin bunu yapmasına 
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izin vermeyiz; ancak, yanlış yapanların 
hoş görülmesine, yanlışlığın yok sayılma-
sına da fırsat vermeyiz. Kurumlarımızın 
dışarıdan yıpratılmaması konusunda ne 
kadar hassas isek, içerden yıpratılmaması 
noktasında da aynı hassasiyeti taşıyoruz. 
Ne dışarıdan ne içeriden hiç kimse kurum-
larımızın saygınlığını zedeleme hakkını 
kendinde göremez, görmemeli. Belli kişi-
lerin yaptıkları yanlışları bahane ederek 
kurumlarımızı top ateşine tutmak ne ka-
dar yanlışsa, yapılan yanlışları görmezden 
gelmek de o kadar yanlıştır, o kadar zarar 
vericidir. Herkes hukuka, hukuki süreç-
lere saygı duymak, sabırla adaletin tecelli 
etmesini, gerçeklerin ortaya çıkmasını 
beklemek durumundadır. 

Bakın, geçen hafta çeşitli vesilelerle ifade 
ettim: Hiç kimse, doğuştan edindiği dili 
dolayısıyla, rengi dolayısıyla, etnik köke-
ni dolayısıyla, din ve mezhep tercihleri 
dolayısıyla suçlu addedilemez, cezalandı-
rılamaz, tehlike olarak görülemez. Tehdit 
ve tehlike, hukuka, anayasal düzene karşı 
oluşan somut riskler, somut girişimlerle 
belirlenir. Bu Alevidir, bu Sünni’dir, bu 
Türk’tür, bu Kürt’tür, bu Müslüman’dır, 
Hıristiyan’dır, Musevi’dir, başını örter, na-
maz kılar, alkol kullanır vesairedir diyerek 
kimse ama kimse potansiyel suçlu ilan 
edilemez, adının yanına not düşülemez, 
fişlenemez, tehdit olarak görülemez. Eğer 
bu özellikleri taşıyan kişiler illegal faali-
yetlerde bulunur, anayasal nizama karşı 
somut bir karşıtlık içine girerlerse ancak 
o zaman hukuk çerçevesinde değerlendir-
meye alınırlar. 

Türkiye bir hukuk devletidir… Devlet 
karşısında olduğu gibi hukuk karşısında 

da hiç kimsenin diğerine karşı ayrıcalığı 
yoktur, olamaz. Suç işleyen bağımsız mah-
kemelerde yargılanır ve cezasını alır. El-
bette suçu önleme mekanizmaları olacak, 
elbette istihbarat faaliyetleri olacak… Ama 
bu, hukuku çiğneyerek, insan onurunu 
ve insan haklarını çiğneyerek, hele hele 
kendi vatandaşını potansiyel tehdit olarak 
görerek yürütülemez. Bu konuda geçmişte 
yanlışlar yapılmış olması, bunu teamül 
haline getiremez, geleneksel bir yöntem 
haline getiremez.

Neden bugün? Neden şimdi? Neden 7 
yıl beklediniz diye soracak olanlara da 
buradan peşinen söylüyorum: Türkiye bu 
demokratik olgunluğa bugün ulaşmıştır, 
şartlar bugün oluşmuştur ve işte onun 
için bugün, şimdi bu konuları ele alıyo-
ruz. Muhalefet partilerinin en başından 
itibaren “hesaplaşma” gibi, “intikam” gibi, 
“kurumlar arası çatışma” gibi asılsız, mes-
netsiz kavramlarla kışkırttıkları süreç, 
tam tersine ülkemizin tamamı için, 72 
milyon vatandaşımızın tamamı için ortaya 
konulan kararlı bir demokratikleşme mü-
cadelesidir. Muhalefet bu sürecin ne kadar 
dışında kalırsa kalsın, kurumlarımızda bu 
noktada tam bir iradenin mevcut olduğu-
nu görüyorum ve bu süreç, altını çizerek 
ifade ediyorum, kurumlarımızla işbirliği 
içinde, iletişim içinde, koordinasyon için-
de yürüyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım, bugün ga-
yet medeni bir şekilde, yapıcı bir üslupla, 
birbirimizi kırmadan dökmeden, korkma-
dan çekinmeden Türkiye’nin tabu sayılan 
meselelerini konuşuyoruz. Demokratik 
Açılım süreci adı altında ülkemizin her 
kesiminin her sorununu masaya yatırıyor, 
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Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Kürt meselesini ko-
nuşuyoruz, terörü konuşuyoruz… Azınlık-
ların sorunlarını konuşuyoruz. Ekonomik 
meseleleri yine cesaretle ele alıyoruz. Alevi 
vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü 
için 7 tane çalıştay yaptık; sorunlar orada 
tüm taraflarla, bu konuda sözü olan, öne-
risi olan herkesle konuşuldu. Devlet ilk 
kez Alevi vatandaşlarımızla bu boyutta, 
bu ciddiyette bir araya geldi ve onların 
taleplerine kulak verdi. Şimdi bu 7 çalıştay 
bir rapor haline getirilecek ve biz de buna 
göre yol haritamızı belirleyeceğiz. 

Tek başına Türkiye’nin bu seviyelere gel-
miş olması, bu zemine kavuşmuş olması 
bile umut vericidir. Türkiye’de bu zemini 
tesis eden, bu zemini inşa eden AK Parti 
olmuştur. Tüm engellemelere, tüm tehdit-
lere rağmen AK Parti Türkiye’yi buralara 
taşımıştır. Daha iyisini de yapabiliriz ve 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteği ve 
hayır duasıyla çok daha iyisini yapacağız. 
Somut adımlarla süreci destekleyeceğiz. 
Türkiye’nin tıkandığı her noktayı, takıldığı 
her engeli, Türkiye’yi yavaşlatan her yükü 
bertaraf ederek aydınlık yarınları birlikte 
inşa edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz, 
hem de tarihi sorumluluğumuz ve biz bu 
sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak, bugün görüşülecek olan gen-
soru önergesine de değinerek konuşmamı 
tamamlamak istiyorum: MHP, Çalışma 
Bakanımız hakkında bir gensoru önergesi 
verdi ve gensorunun gündeme alınıp alın-
maması bugün oylanacak. Tabii ben bura-
da ayrıntısına girmek istemiyorum… Ama 

MHP’nin üç buçuk yıllık iktidarındaki ça-
lışma hayatı şartları ile bugünkünü kıyas-
ladığınızda aradaki uçurum çok daha iyi 
fark edilecektir. Asgari Ücret’ten Zorunlu 
Tasarrufa, KEY ödemelerinden 1 Mayıs’a, 
Demokratik hakların kullanılmasından 
Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemine kadar 
her alanda devrim niteliğinde reformlar 
yaptık.

MHP, bu gensoru önergesini vererek, 
kendi iktidarları dönemiyle bugünün kı-
yaslanması için de AK Parti’ye bir fırsat 
sunmuştur. Bu fırsatı görüşme esnasında 
en iyi şekilde kullanacak, 7 yıl boyunca 
yaptıklarımızı detaylarıyla anlatacak, yap-
tıklarımızla ve yapacaklarımızla önergeyi 
ele alacağız. Ben, Meclis çalışmalarında 
sizlere başarılar diliyorum. Grup Top-
lantımıza katılan misafirlerimize bir kez 
daha hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Çok değerli hanımefendiler, değerli yol ar-
kadaşlarım, saygıdeğer katılımcılar… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyor; AK 
Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 
Eğitim Programının ülkemize, milletimize, 
en çok da hanım kardeşlerimize hayırlı ol-
masını diliyorum.

Buradan, bu coşkulu salondan, Antalya’yı, 
Balıkesir’i, Bolu’yu, Burdur’u, Çankırı’yı, 
Denizli’yi, Elazığ’ı, Erzurum’u, İstanbul’u, 
Kastamonu’yu, Nevşehir ’i ,  Ordu’yu, 
Osmaniye’yi, Rize’yi, Tokat’ı, Trabzon’u 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, oralar-
daki hanım kardeşlerime, oralardaki tüm 

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığı Eğitim 

Programı Açılışı 

Ankara | 5 Şubat 2010
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vatandaşlarıma sizler aracılığıyla selamla-
rımı yolluyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bu topraklar Anadolu’dur… Bu topraklar, 
bin yıllar boyunca anneliğin şefkatiyle, 
anneliğin rahmetiyle, anneliğin bereketiy-
le yoğrulmuştur. Bu toprakların anneleri, 
yavrularını nasıl kucaklarsa, aynı şekilde 
yurtlarını da kucaklamıştır. Bu toprakların 
kadınları, beşikteki bebeklerinin üzerine 
kartal gibi kanatlarını açarken, vatanları-
na kem gözle bakanlara da şahin gibi dim-
dik duruş sergilemişlerdir. 

Anadolu’nun, Trakya’nın kadınları, koca-
larına eş oldukları kadar, çocuklarına ana 
oldukları kadar; savaş meydanlarında kah-
ramandır, gazidir, şehittir, Hayme Ana’dır, 
Nilüfer Hatun’dur, Nene Hatun’dur, Erzu-
rumlu Fatma Seher’dir, Tarsuslu Fatma, 
Binbaşı Ayşe’dir… Bu topraklar, “Cennet, 
anaların ayakları altındadır” diyen bir 
medeniyetin hayat suyuyla sulanmıştır. Bu 
topraklarda annelik ezelden beri kutsaldır, 
ebediyen de kutsal kalacaktır. 

Bu toprakların hamurunda, bu toprakların 
mayasında, geleneğinde, kültüründe, ör-
fünde analara dil uzatmak yoktur, anaları 
hor görmek yoktur, analardan istihza ile 
söz etmek yoktur. Hele hele, anaları kirli 
siyasetin seviyesiz üslubuna malzeme ede-
cek densizliğe bu ülke hiç şahit olmamış-
tır. Bu ülkenin kutsal değerleri, bu ülkenin 
hassasiyetleri, bu ülkenin gelenekleri, 
örfü, ananesi hiç bu kadar ayaklar altına 
alınmamış; milliyetçilik iddiası hiç bu ka-

dar pespaye bir seviyeye düşürülmemiştir. 
Salı akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünde sergilenen densizlik; Türk si-
yasi hayatına olduğu kadar, Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin tarihine de kara bir leke 
olarak kazınmıştır ve o leke oradan hiç bir 
zaman çıkmayacaktır. Mevcut yönetimin 
ve temsilcilerin bu ölçüsüz söylemleri, bu 
kin ve nefret kokan siyasetleri inanıyorum 
ki, tüm milletimiz gibi, bu harekete destek 
veren kardeşlerimiz tarafından da en iyi 
şekilde değerlendirilecektir.

Esasen, o gün orada, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin kürsüsünde maske bir kez 
daha düşmüştür. “Ürkek” değil “erkek” par-
ti diye yola çıkanlar, daha Meclis kapısında 
iken U dönüşü yapmış, bugün ise ülkenin 
kadınlarına dil uzatacak, bu milletin pey-
gamberiyle istihza edecek, başörtüsünü 
ayaklarının altında çiğneyecek kadar izan-
sızlık abidesine dönüşmüştür. Peygamber 
efendimizi siyasi polemiklerin malzemesi 
haline getirmek kimin haddinedir? Eşleri, 
kadınları tartışmaların içine çekmek, ney-
le izah edilebilir? Çok açık bir haksızlığı, 
milletin vicdanını sızlatan bir yanlışlığı 
savunmak nasıl bir basiretsizliktir?

Bir el hareketiyle bütün grubunu hizaya 
sokacak kadar antidemokratik ve baskıcı 
tavır içinde olanlar, milletvekillerinin ter-
biye dışı üslubu karşısında dut yemiş bül-
bül gibi, heykel gibi oturmayı tercih edi-
yorlar. Biz bunların iktidar dönemlerini de 
biliyoruz… Onları içine sindiremeyenlerle 
kuzu kuzu koalisyon kurdular, üç buçuk 
senede ülkenin ekonomisini, dış politika-
sını, iç politikasını, sosyal yaşamını felç 
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ettiler, her şeyden öte bu ülkenin itibarını 
yerlerde süründürdüler. 20 Şubat 2001’de, 
9 banka Merkez Bankası’ndan tam 4 mil-
yar 163 milyon dolar çekti. Dolar kuru 
birden yükseldi ve bu 9 banka 1 saat sonra 
153 trilyon TL, 1 gün sonra 1 katrilyon 635 
trilyon TL kar ettiler.

Bunu benim milletime kim yaşattı? 
MHP’nin içinde olduğu koalisyon yaşattı, 
MHP yaşattı. Milliyetçiyim diyerek orta-
lıkta dolaşanlar, ülkenin Milli Bankasının 
göz göre göre soyulmasına seyirci kaldılar. 
Onların döneminde gecelik faizler yüzde 7 
binlere çıktı. Onların döneminde borçlan-
ma faizleri yüzde 60’ları aştı. Onların dö-
neminde enflasyon çift haneli canavar ola-
rak kaldı. Onların döneminde bu ülkede 
21 Banka battı ve bedeli millete ödetildi. 
Bu mu milliyetçilik? Bu mu vatanseverlik? 
Ülkesini, milletini sevmek bu mu?

Ülkenin Milli Bankasını soyduranlar, 
ihanetle, hıyanetle, bölücülükle suçlaya-
cakları birilerini arıyorlarsa, buyursunlar 
aynaya baksınlar. MHP o gün DSP’nin, 
ANAP’ın kuyruğuna takıldı, bugün de 
aynı şekilde CHP’nin kuyruğuna takılmış, 
CHP gölgesinde, CHP’nin kanatları altında 
geçinip gidiyor. O gün Milliyetçi hareketi, 
MHP’ye verilen oyları DSP’nin, ANAP’ın 
hizmetine peşkeş çekenler, bugün de yine 
benim MHP’ye oy vermiş vatandaşımın 
iradesini CHP’ye teslim ediyorlar. CHP’nin 
statükocu, milletten kopuk, elit, hırçın ve 
kışkırtmacı siyaseti MHP yönetimine sira-
yet ediyor ve MHP de CHP gibi her geçen 
gün halktan kopuyor, halkın hassasiyetle-
rinden kopuyor, halkın kutsal değerleriyle 

alay edecek kadar ülkesine yabancılaşıyor. 
CHP Genel Sekreteri’nin, Hacca gitmek 
istediğini söyleyen vatandaşa karşı ifade 
ettiği o saygısız üslup ne ise, MHP millet-
vekilinin üslubu da odur, aralarında hiçbir 
fark yoktur.

Sayın Bahçeli ile Sayın Baykal’ın Ruh İkizi 
olduğunu söylüyorum, hop oturuyor, hop 
kalkıyor… Eksik söylemişim, şimdi daha 
iyi anlaşılıyor ki, ruh ikizi değil, bunlar tek 
yumurta ikizi… Dün bütün Türkiye, MHP 
yönetimden bir özür açıklaması bekler-
ken, genel merkezin yaptığı açıklama bıra-
kın özür dilemeyi, pişkin bir şekilde yeni 
hakaretlerle, yeni tehditlerle doluydu. Bu 
kadar pişkin bir siyasi tutum olabilir mi? 
Bu kadar dengesiz, sağlıksız bir siyasi ruh 
hali olabilir mi? Geçmişte sokaklarda ser-
giledikleri kavgacı tavrı şimdi siyasete ta-
şıyorlar, yüce meclis içinde sergiliyorlar...

Değerli arkadaşlarım…

Şuna çok dikkat edeceğiz, bakın bu husu-
su altını çizerek ifade etmek istiyorum… 
CHP’nin de, MHP’nin de, bu ülkenin 
meselelerine, bu ülkenin dertlerine, bu 
ülkenin vizyonuna, geleceğine ilişkin söy-
leyecek tek bir sözleri yok. Siyasi tarihleri 
boyunca kısır siyasetin mahkumu oldu-
lar, gerilim siyasetinin mahkumu oldular, 
bugün de aynısını yapıyorlar. Bu ülkede 
MHP’nin de, CHP’nin de dikili bir taşı, bir 
eseri yok ve bundan sonrası için de ülkeye 
bir eser kazandırmak gibi bir gündemleri 
yok. Bunlar sadece gerilim üretir. Bunlar 
sadece kaos üretir. Bunlar yapmazlar, 
ama yapanı da engellemek için ellerinden 
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geleni artlarına koymazlar. En iyi yaptık-
ları iş kışkırtmaktır, hırçınlıktır, terörize 
etmektir, kavgadır, saldırıdır. Ağızla-
rından hakaret, tehdit, aşağılama eksik 
olmaz, sonra kalkar rakiplerini bununla 
suçlarlar...

Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni çalıştırmayarak 
güya AK Parti’yi engelliyorlar. Millete 
hizmetin önünde engel teşkil ettiklerini 
idrak dahi edemiyorlar. Bunların zihniye-
ti çok açık: AK parti kazanmasın da, mil-
lete ne olursa olsun, memlekete ne olursa 
olsun, bunların bakış açısı, anlayışı bu. 
Şimdi AK Parti’yi o kendi ruh hallerine 
çekmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, biz bu tuzağa düş-
meyeceğiz, bu kirli oyunlara gelmeyece-
ğiz, bu kirli senaryoların ortağı olmayaca-
ğız. Bunların edep dışı, terbiye dışı, iz’an 
ve vicdan dışı üslupları karşısında biz 
sağduyuyu elden bırakmayacağız. Yegane 
şikayet mercii millettir. Biz milletimize gi-
decek ve bunların maskelerinin altındaki 
yüzü her fırsatta milletimize anlatacağız. 
En çok da MHP’ye oy vermiş vatandaş-
larımıza anlatacağız, en çok da CHP’ye 
oy vermiş vatandaşlarımıza anlatacağız. 
MHP yönetiminin, CHP yönetiminin, oy 
aldıkları kitleye karşı nasıl bir ihanet, 
nasıl bir duyarsızlık, nasıl bir ilgisizlik 
içinde olduğunu anlatacağız.

Salı günü Sayın Baykal çıkıyor, aynen şu 
ifadeleri kullanıyor: “Bazı davalar vardır 
ki, o davalarda savcı olmaktansa, bırakın 
davanın avukatı olmayı, sanık olmak ter-

cih edilir” diyor… Seni tutan yok Sayın 
Baykal… Zaten milletvekillerin gidiyor 
Silivri’ye, avukatların sıralarına oturu-
yor… Madem sanık olmak tercih edilir, 
kalk sen de git, Silivri’de Danıştay sal-
dırganının, katil zanlısının yanında otur. 
Eğer içine sindirebiliyorsan, Danıştay’da 
yüksek yargıcı katleden sanıklarla orada 
fotoğraf ver. Danıştay saldırısının hemen 
ardından olay yerine gidip Hükümeti suç-
luyordu… Şimdi, o saldırganların yanında 
olmayı tercih ediyor… İşte bunları vatan-
daşa anlatacağız… 

Değerli arkadaşlarım, şuraya da dikkatle-
rinizi çekiyorum… AK Parti, kurulduğu 
günden beri, iktidara geldiği günden 
beri, demokrasiyi tahkim etmenin, insan 
hak ve özgürlüklerini yüceltmenin, sivil 
siyaseti ülkeye hakim kılmanın mücade-
lesini veriyor. Çetelerle mücadele ederek, 
hukuk dışı girişimlere boyun eğmeye-
rek, kirli senaryolara göz yummayarak 
AK Parti demokrasi adına, millet adına, 
millet egemenliği adına onurlu bir du-
ruş sergiliyor. 7 yıl boyunca Türkiye’de 
demokratik standartları en ileri seviyeye 
taşımak için kararlı bir duruş sergiledik. 
İşte en son, sivil siyasetle, demokrasi-
nin ruhuyla bağdaşmayan EMASYA 
Protokolü’nü kaldırdık.

Bir kez daha söylüyorum: Biz kendi ikti-
darımızı değil, milletin iktidarını kökleş-
tirmenin gayreti içindeyiz. CHP’nin de, 
MHP’nin de anlayamadığı, ya da anlayıp 
da işlerine gelmediği nokta işte budur. Bu 
ülkede demokrasi güçlenirse, kazanan 72 
buçuk milyon olur. Bu ülkede sivil siyaset 
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güçlenirse, kazanan topyekun Türkiye 
olur. Bu ülke’nin itibarı arttıkça milletin 
itibarı artar. Bu ülke bölgesinde ve küre-
sel ölçekte güçlendikçe millet güçlenir. 
Biz kendimiz için, kendi ikbalimiz, kendi 
çıkarımız için değil; millet için çalışıyor, 
millet için üretiyoruz.

Gündeminde millet olmayanlar, günde-
minde demokrasi olmayanlar, bizim bu 
mücadelemizi anlayamazlar. Benim eşi-
me ve daha yüzlerce vatan evladına reva 
görülen o çağdışı, laiklik dışı, demokrasi 
ve özgürlük dışı uygulamayı savunanlar, 
bu ülkenin yarınları için hiçbir aydınlık 
proje taşımayanlardır. Bakın, şunu açık 
açık söylüyorum: AK Parti, MHP’nin o 
çirkin, o terbiye dışı, milletin hassasiyet-
lerini, kutsal değerlerini çiğneyen üslup 
seviyesine asla düşmeyecektir. Ama AK 
Parti, MHP’nin tehditlerine, şantajına, 
kaba kuvvetine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni germe ve terörize etme girişim-
lerine de asla pabuç bırakmayacaktır.

Şimdi bakın… Şu anda TEKEL işçileri 
bir eylem içindeler… MHP de, CHP de, 
onlarla birlikte medya, marjinal örgütler 
TEKEL işçilerinin eylemine sımsıkı sarıl-
dılar, oradan kendilerine bir çıkış yolu 
arıyorlar. AK Parti’ye karşı 7 yıldır yapa-
madıkları etkili muhalefeti şimdi TEKEL 
işçileri üzerinden, TEKEL işçilerini kul-
lanarak, istismar ederek yapabilecekleri 
zannı içindeler. Salı günü ifade ettim, TE-
KEL işçilerine “kullanılıyorsunuz” dedim, 
muhalefetin hırçın siyasetine malzeme 
oluyorsunuz dedim…

Bakın değerli arkadaşlarım…

Tarih: 24 Temmuz 1999… Ankara’da, 
Emek Platformu adı altında toplanan 15 
ayrı örgütün katılımıyla, Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük işçi eylemlerinden biri 
gerçekleşti. Tam 500 bin çalışan Ankara’da 
toplandı ve MHP-ANAP-DSP Koalisyon 
Hükümetini, çıkarılmak istenen Sosyal 
Güvenlik Yasa Tasarısı nedeniyle protesto 
etti. Kızılay Meydanı, Sıhhiye’ye, Ulus’a 
kadar bütün cadde ve sokaklarıyla hınca 
hınç çalışanlarla doluydu. Hükümet, bu 
protestoları duymadı, görmedi, kale alma-
dı. Çalışanların eylemleri devam ederken, 
17 Ağustos’ta Marmara’da o acı felaket ya-
şandı, 20 bine yakın vatandaşın ölümüyle 
sonuçlanan bir deprem oldu. O hükümet, 
İstanbul’da, Sakarya’da, Kocaeli’nde, 
Bolu’da, Yalova’da enkaz altındakilere ula-
şamazken, depremzedelere bir tas sıcak 
çorba sunamazken, depremden sadece 6 
gün sonra yangından mal kaçırır gibi o ya-
sayı çıkardılar. Bütün işçi örgütleri protes-
toyu bırakıp depremzedelere koşmuştu… 
Hükümet, deprem yaralarını sarmak yeri-
ne sendikaların yokluğunu fırsat bilerek 
25 Ağustos 1999’da tasarıyı TBMM Genel 
Kurulu’nda yasalaştırdı. Şimdi o Hüküme-
tin Çalışma Bakanı Kızılay’da TEKEL işçi-
leriyle açlık grevinde. Şimdi o hükümetin 
koalisyon ortağı MHP, işçinin hakkından, 
hukukundan bahsediyor.

Beyler… Siz kendiniz, Türkiye’nin o 3.5 yıl-
lık karanlık dönemini unutmuş olabilir-
siniz… Ama bu millet unutmadı ve unut-
mayacak. Bu vesileyle buradan TEKEL 
işçilerine yeniden seslenmek istiyorum… 
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Şu an itibariyle, TEKEL’de iş akdi feshedi-
len 8 bin 237 işçiden 6 bin 234’ü, hesapla-
rına yatan kıdem ve ihbar tazminatlarıyla 
ilgili tasarrufta bulundular. Bu konuda 
sendikaların çok ciddi bir çarpıtma içinde 
olduklarını da hatırlatmak isterim. Sendi-
kalar, 4/C’li işçilerin örgütlenemeyecekle-
ri şeklinde yanlış bir propaganda yürütü-
yorlar. Hayır… 4/C kapsamındaki işçilerin 
örgütlenme hakkı var ve kamu çalışanları 
sendikalarında özgürce örgütlenebilirler. 
4/C kapsamındaki işçilerin kıdem tazmi-
natı yok diyorlar… Hayır… Son getirdi-
ğimiz düzenlemeyle 4/C kapsamındaki 
işçilere İş Sonu Tazminatı getirdik.

Şunu da buradan, sizler aracılığıyla aziz 
milletimizle paylaşmak isterim: 2 yıl 
boyunca biz TEKEL işçilerine hiçbir iş 
yapmadıkları halde maaş ödedik. TEKEL 
işçileri arasında net 2 milyar 260 milyon 
Lira maaş alan var. Bu işçilere ortalama 1 
milyar 800 milyon TL maaş 2 yıl boyunca 
tıkır tıkır ödendi. Şu anda da kendilerine 
kıdem ve ihbar tazminatlarını ödüyoruz. 
Yani ellerine toplu para geçti ve her biri 
ortalama 41 milyar TL, yeni parayla 41 
bin TL tazminat aldı. Bununla da yetin-
miyoruz… 4/C kapsamında dilerlerse 
çalışmaya devam edecekler. Hem de şu 
an çalıştıkları ilde ya da yakın illerde 
kendilerine iş verilecek. Alacakları maaşı 
önemli oranlarda artırdık. 22 gün yıllık 
izin hakkı getirdik, çalışma sürelerini 11 
aya çıkardık, iş sonu tazminatı uygulama-
sını getirdik.

Biz işçilerimiz için çok büyük fedakarlık-
ta bulunduk, sürekli yapıcı davrandık, 

sürekli olumlu adımlar attık. Şimdi artık 
sıra TEKEL işçisinde. Bizim samimiyeti-
mizi görsünler istiyoruz, bizim olumlu, 
yapıcı yaklaşımımızı görsünler istiyoruz. 
Hiç kimse bu hükümeti işçi düşmanı ola-
rak nitelendiremez. 280 bin geçici işçiye 
bu hükümet kadro sağlamıştır. Zorunlu 
tasarrufları bu hükümet ödemiştir. KEY 
hesabında biriken paraları bu hükümet 
ödüyor. 1 Mayıs’ı bu hükümet tatil ilan et-
miştir. Çalışanların demokratik haklarını 
bu hükümet genişletmiştir. Asgari Ücreti 
de, Asgari ücretin alım gücünü de bu hü-
kümet yükseltmiştir. Bütün bunlara rağ-
men, yaptıklarımıza rağmen uzlaşmadan 
kaçmak, art niyettir.

Ben işsizlerle TEKEL işçilerini karşı kar-
şıya getirmiyorum… Ben ülkenin gerçek-
lerinden bahsediyorum, ülkenin imkanla-
rından bahsediyorum. Bu ülkenin işsizleri 
ne kadar benim sorunumsa, o kadar da 
TEKEL işçilerinin sorunudur, sorunu 
olmalıdır. Bir kez daha bu eylemin artık 
sona erdirilmesini rica ediyorum. TEKEL 
eylemi TEKEL işçilerini aşmıştır, hak 
arama gayesinden uzaklaşmıştır, muha-
lefetin, medyanın ve marjinal örgütlerin 
istismar mekanizması haline gelmiştir. 
TEKEL işçileri kendilerini kullandırtma-
sın, Hükümete karşı bu sinsi operasyonun 
aleti olmasın.

Değerli hanımefendiler, değerli kardeş-
lerim…

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın 
düzenlediği Eğitim Programı çerçevesinde 
ilk grubun açılış toplantısına da katıldım, 
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orada da bir konuşma yaptım. Şu anda son 
grup yani sizler derslere başlıyorsunuz 
ve 4 gün boyunca Ankara’da çok önemli 
başlıklarda, çok değerli arkadaşlarımızdan 
dersler alacaksınız. Bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendireceğinize, bu derslerden azami 
derecede istifade sağlayacağınıza yürekten 
inanıyorum. 4 gün boyunca Türkiye’nin 
güncel meseleleri ve bu meseleler karşısın-
da AK Parti’nin duruşunu tüm boyutlarıy-
la değerlendirme imkanınız olacak.

Ben burada, birçok konu başlığından bir 
tanesini özellikle dikkatlerinize taşımak 
istiyorum. İlk gruba da ifade ettim: De-
mokratik Açılım, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi, en çok da hanım kardeşlerimizin 
inisiyatifiyle yol alacak. Sizin duyarlılığı-
nız, sizin şefkatiniz, sizin nezaketiniz ve 
ferasetiniz bu süreçte belirleyici olacak. 
Şunu lütfen unutmayınız… Her çocuk, 
annesinden doğarken, anne ve babasının 
kimliğiyle, etnik yapısıyla, rengiyle doğar. 
Her çocuk annesinin dilini kazanır. Bizim 
medeniyetimizde, bizim kültürümüzde 
ırkçılık asla yoktur, olmamıştır ve bundan 
sonra da Allah’ın izniyle olmayacaktır. 

Biz, hiçbir ırkın diğerine üstünlüğünü ka-
bul edemeyiz. Böyle yanlış bir yaklaşımın 
içinde olamayız. Allah’ın yarattığı her kul, 
yaratıcının olduğu gibi bizim de gözümüz-
de birbirine eşittir. Yunus’un deyimiyle, 
biz, “yaradılanı, yaradandan ötürü seviyo-
ruz” Biz, 72.5 milyon her birimiz kardeşiz. 
Biz Birlikte Türkiye’yiz… Bizi, farklı etnik 
kökenlerimizle, farklı inançlarımızla, fark-
lı tercihlerimizle birbirimizden ayırmak 
isteyenlere karşı tek yürek olmaya devam 

edeceğiz. Bin yıldır bu topraklarda nasıl 
bir ve beraber yaşadıysak, nasıl birbirimi-
ze kardeş ve akraba olduysak, o şekilde 
yolumuza devam edeceğiz.

Demokratik Açılımın, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci’nin gayesi de tamamen 
budur. Biz Türkiye kazansın, Türkiye 
ilerlesin, Türkiye huzurun, istikrarını, gü-
venliğini pekiştirsin istiyoruz. Attığımız 
adımlar tamamen buna yönelik adımlar-
dır. Biliyorsunuz, yola çıkarken, “annele-
rin gözyaşı dinsin” diyerek çıktık… Bizim 
gayemiz, annelerin gözyaşını dindirmek, 
çocukların babasız, kadınların kocasız, 
ocakların fersiz kalmasını önlemek. Bunu 
her yerde anlatacağız. Her yerde, açık 
yüreklilikle, sabırla, yapıcı bir üslupla bu 
tezlerimizi savunacağız.

Ben, öncelikle 4 gün boyunca burada 
alacağınız seminerlerde sizlere başarılar 
diliyorum. İllerinize döndüğünüzde, ora-
lardaki hanım kardeşlerimize, eşlerinize, 
çocuklarınıza, oralardaki kardeşlerimize 
selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Al-
lah yar ve yardımcınız olsun… Yolunuz da 
bahtınız da açık olsun. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum… Kalın sağlıcakla.
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Değerli arkadaşlarım, çok değerli mi-
safirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
ssizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
grup toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini dili-
yorum. Grup toplantımızı şereflendiren 
tüm misafirlerimizi de muhabbetle selam-
lıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda ve dün, ülkemiz için, 
şehirlerimiz için son derece önemli açı-
lışlar gerçekleştirdik. Cumartesi günü 
Osmaniye’de on beş bin civarında coşkulu 
bir kalabalık eşliğinde çok önemli yatırım-
ların, okulların, yolların açılışını yaptık. 
Aynı törende, Tosyalı Holding’in 1 milyar 
dolar tutarındaki Tosçelik Osmaniye Yassı 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 8 Şubat 2010
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Çelik Ve Yapısal Çelik Entegre Tesisleri’ni 
de hizmete açtık. Özel sektör eliyle, yüzde 
100 yerli sermaye ile kurulmuş bu tesis, 
2 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor ve 
yan sanayi ile 10 bin kişinin kazanç kapısı 
olma özelliğini taşıyor.

Yine Pazar günü İstanbul’da, özel sek-
tör  e l iyle  yapı lmış  Çamlıca  Erdem 
Hastanesi’nin resmi açılışını yaptım. 
Dün, Ankara’da kamu kurumları, özel 
kuruluşlar ve hayırseverler eliyle yapımı 
tamamlanmış 1.930 derslikli 127 okulun 
resmi açılış törenini gerçekleştirdik. Aynı 
törenle, 18 spor salonu, 1.284 öğrenci 
kapasiteli 6 pansiyon, 10 lojman ve 1 çok 
amaçlı salonu da Ankara’ya ve Ankaralı 
vatandaşlarımıza kazandırdık. Ben burada 
bir kez daha tüm bu tesislerin ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin yapımında emeği geçen tüm 
kurumları, kuruluşları, özellikle de hayır-
severleri tebrik ediyorum.

Yine bu vesileyle, dün itibariyle başlayan 
2009-2010 yılı Eğitim Öğretim İkinci 
Yarıyılının öğrencilerimiz için, öğret-
menlerimiz için, tüm eğitim camiamız 
için başarılarla dolu geçmesini temenni 
ediyorum. Dün o törende de ifade ettim… 
Eğitim konusu, sağlık, adalet ve emniyetle 
birlikte Hükümetimizin en öncelikli ele 
aldığı mesele oldu ve 7 yılda bu noktada 
gerçekten tarihi nitelikte yatırımlara imza 
attık. Burada bazı göstergeleri sizlerle pay-
laşmak istiyorum… Bu son derece çarpıcı 
göstergeleri illerimizde vatandaşlarımızla 
her fırsatta paylaşmanızı da sizlerden özel-
likle rica ediyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım… 2002 yılın-
da o dönemin hükümeti Milli Eğitime büt-
çeden 7.5 milyar TL ayırmıştı. Biz bu mik-
tarı her yıl kademeli olarak artırdık. 2005 
yılından itibaren, Cumhuriyet tarihimizde 
ilk kez milli Eğitime ayrılan pay, diğer tüm 
kalemlerin önüne geçti ve ilk sırada yer 
aldı. 2010 yılında Milli Eğitime ayırdığı-
mız bütçe, 2002 yılına göre yüzde 278 ora-
nında arttı ve 28.24 milyar TL oldu. Yükse-
köğrenim Bütçesi 2.5 milyar TL idi, yüzde 
275 oranında artırdık ve 2010 yılında 9.3 
milyar TL bütçeden pay ayırdık. Yurt-Kur 
bütçesi sadece 494 milyon TL iken onu da 
yüzde 456 oranında artırdık ve 2.7 milyar 
TL’ye yükselttik.

Kamunun Araştırma geliştirmeye ayırdı-
ğı bütçe, burası son derece önemli, 2002 
yılında sadece ve sadece 57,7 milyon TL 
idi. 2010 yılında biz bu miktarı 2 milyar 
TL’ye çıkardık; yani tam yüzde 3 bin 411 
oranında artış sağladık. Üniversite AR-
GE Bütçesi 86,6 milyon TL iken, bunu da 
480 milyon TL’ye çıkardık, yani yüzde 3 
bin 299 oranında artış yaptık. Okullaşma 
oranlarında, okul ve sınıf başına düşen 
öğrenci sayılarında önemli değişiklikler 
oldu. Öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı, 2002-2003 öğretim yılında ilköğ-
retimde 28 iken, bunu 23’e kadar çektik. 
Derslik Başına Düşen Öğrenci sayısında 
hedefimiz, 2012-2013 Öğretim Yılında 30 
öğrenci idi. Biz bu hedefi yakaladık, hatta 
bu hedefi aştık ve geçen yıl itibariyle 29 öğ-
renci rakamına ulaştık. 7 yılda, 6 bin 55’i 
kamu, 1.390’ı özel sektör ya da hayırse-
verler eliyle olmak üzere toplam 7 bin 445 
yeni okulu Türkiye’ye kazandırdık. Yine 
bu süreçte, en son rakamı veriyorum, 142 
bin 634 dersliğin yapımını tamamladık 
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ve hizmete aldık. 7 yılda öğrencilerimize 
dağıttığımız ücretsiz ders kitabı sayısı 1 
milyar adede yaklaştı. Yine bu dönemde 8 
derslik ve üzeri tüm okullarımıza Bilişim 
Teknolojisi Sınıfları kurduk. Şu ana kadar 
29 bin 428 Bilişim Teknolojisi Sınıfımız 
oldu. 7 yılda okullarımıza 739 bin bilgisa-
yar kazandırdık.

Türkiye genelinde 228 bin öğretmen 
ataması yaptık. Buna ek olarak, usta öğ-
retici, bilgisayar öğreticisi, dil öğreticisi 
gibi branşlarda 241 bin personel istihdam 
ettik. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere 
eğitim camiasında çalışanlarımızın ücret-
lerini iyileştirdik. 41’i devlet, 22’si vakıf 
olmak üzere 63 yeni üniversite kurduk. 
Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 2 bin 
280 Üniversite mezunumuzu, dünyanın 
en iyi okullarında yüksek lisans eğitimi 
görmek üzere yurtdışına gönderdik.

Şu göstergeler de son derece önemli: 2003 
yılından bu yana, 49 bin 129 öğrenci kapa-
siteli 124 adet yurt ve blok hizmete açtık. 
2002’de öğrenim kredisi alan öğrenci sayı-
sı 451 bin kişi iken, bugün bu sayı 718 bin 
kişiye ulaştı. 243 bin öğrenciye de burs ve-
riyoruz ve bu iki rakamı topladığınızda, şu 
anda 961 öğrencimiz, burs ya da öğrenim 
kredisi alıyor. Üstelik talep eden her öğren-
ciye burs ya da kredi veriliyor. 2002’de 45 
TL olan kredi miktarını bugün 200 TL’ye 
çıkardık ve aydan aya ödemeye başladık. 
Yüksek lisans, master yapan öğrenci, 90 
Lira alıyordu, şu anda 400 Lira alıyor. 
Doktora yapan öğrenci 135 TL alıyordu, şu 
anda aylık 600 TL burs alıyor. 

Eğitimi ilgilendiren her alanda, geçmişle 
kıyas kabul etmeyecek ölçüde iyileştir-

meler sağladık, geçmişle kıyas kabul 
etmeyecek ölçüde büyük yatırımlar ger-
çekleştirdik. Türkiye’nin orta ve uzun 
vadede çehresini de, kaderini de, gelecek 
vizyonunu da köklü şekilde değiştirecek 
yatırımlar, işte bu yatırımlardır. Büyüyen 
bir ekonomiye can suyu verecek yatırım-
lar esasen eğitime yapılmış yatırımlardır. 
Güçlü, itibarlı bir dış politikayı kalıcı 
kılacak yatırımlar işte bu yatırımlardır. 
Demokrasiyi güçlendirecek, standartlarını 
çok daha yükseğe çekecek yatırımlar da bu 
yatırımlardır. İyi eğitim almış, bilgisayarı 
çok iyi kullanan, dünyayı takip eden, dün-
yadaki gelişmeleri okuyabilen bir nesil, 
bu ülkede artık anti demokratik hiçbir 
girişime boyun eğmeyecek, hiçbir hukuk 
dışılığa tahammül etmeyecek, seviyeli bir 
siyaseti Türkiye’nin değişmez vasfı haline 
getirecektir.

Şunu da altını çizerek ifade etmekte fayda 
görüyorum: Biz, eğitimin dar kalıplar-
dan, skolastik düşünceden, kör ideoloji-
lerden, kısır çekişmelerden mutlaka ve 
mutlaka arındırılmasını istiyoruz. Bugün 
Türkiye’nin üniversitelerinin şekil tartış-
malarıyla, kılık kıyafet tartışmalarıyla, 
sakal-bıyık tartışmalarıyla anılmasını, açık 
söylüyorum, Türkiye’ye de, üniversitele-
rimize de çok büyük bir haksızlık olarak 
görüyoruz. Dünyanın 17’inci ekonomisi 
konumuna yükselmiş bir ülkenin, meslek 
liselerini, tamamen ideolojik bir bakış 
açısıyla ötelemesini, üvey evlat muamelesi 
yaparak dışlamasını, bu ülkenin gelece-
ğine vurulmuş acımasız bir darbe olarak 
görüyoruz.

Sizin ülkeniz Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde üye olacak, bu seviyelere yük-
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selecek, ama siz, okulların üniversiteye 
girişlerinde ayrımcılık yapacaksınız. Sizin 
ülkeniz Avrupa Birliği ile müzakereleri 
yürüten bir konuma ulaşacak, ama siz hala 
meslek liselerini tartışma konusu yapacak-
sınız. Sizin ülkenizin milletvekili Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne başkan 
seçilecek, siz hala katsayıyı konuşuyor ola-
caksınız. Sizin ülkeniz, dünya genelinde 
adaleti savunacak, barışı savunacak, huku-
ku savunacak; vizeleri ortadan kaldıracak, 
mayınlı arazileri temizleyecek; ama siz 
hala belli kesimlere, belli okullara, belli ge-
lir gruplarına üniversiteye girişte engeller 
çıkaracaksınız.

Bunun ne evrensel hukuk değerleriyle ör-
tüşen bir yanı vardır, ne çağdaş dünyanın 
normlarıyla örtüşen bir yanı vardır, ne 
Türkiye’nin gerçekleriyle, ihtiyaçlarıyla 
uyumlu bir yanı vardır. Bu, akla da aykı-
rıdır, mantığa da aykırıdır, vicdana da ay-
kırıdır. Bu, her şeyden önce bu ülkeye, bu 
millete, bu milletin evladına haksızlıktır. 
Bu hükümet, milletten aldığı yetkiyle, mil-
letin iradesi doğrultusunda ülkeyi muasır 
medeniyetler seviyesine doğru taşırken, 
birilerinin çıkıp, tamamen geri kalmış bir 
anlayışla bu ülkenin paçasından çekiştir-
mesi, ülkenin hızını kesmesi, ülkeyi gerili-
ğe mahkum etmeye çalışması anlaşılır bir 
durum değildir, asla da olamaz.

Engel çıkaran, sorun çıkaran, kriz çıka-
ran bir zihniyetin, bu ülkeye, bu millete 
ne faydası olabilir? Her zaman değişime 
direnen, sürekli gelişime ayak direyen, sü-
rekli ileriye doğru atılan her adıma engel 
olamaya çalışan bir yaklaşımın Türkiye’ye 
nasıl bir faydası olabilir? Dünya değişiyor, 
Türkiye değişiyor, toplum değişiyor ama 

bazı anlayışlar tarihin karanlıklarından 
bir türlü çıkamıyor… Türkiye kalkınacak-
sa, büyüyecekse, muasır medeniyetler se-
viyesinin üzerine çıkacaksa, bu topyekun 
bir mücadeleyle olabilir. Hükümet gaza 
basacak, birileri frene basacak. Hükümet 
ileriye atılacak, birileri geriye doğru çe-
kecek. Hükümet yatırım yapacak, hizmet 
edecek, çalışacak, didinecek, koşacak; biri-
leri çukur kazacak, engel çıkaracak, mayın 
döşeyecek.

Kusura bakmayın, birileri Türkiye’yi dü-
şünmüyor, milletin menfaatlerini hesaba 
katmıyor, ülkemizin geleceğine yönelik 
sorumluluk hissetmiyor olabilir, ancak biz 
aşkla, sevdayla, sorumluluk duygusuyla 
çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. 
Engel çıkaranlara da diyeceğiz ki, “Gölge 
etmeyin başka ihsan istemez”. Türkiye’nin 
geleceği, Türkiye’nin ulusal menfaatleri sa-
dece hükümetin sorumluluğunda değildir. 
Yasama da, yargı da, yürütme de, medya 
da, sivil toplum da bu süreçte yapıcı rol 
oynamalıdır. 

Engel olunan, köstek olunan AK Parti ik-
tidarı değildir, Türkiye’dir. Herkes ve her 
kurum, Türkiye’nin çıkarını, Türkiye’nin 
geleceğini, Türkiye’nin menfaatini düşün-
mek durumundadır. Millete hesap verme 
derdi olmayanlar, milletin menfaatini göz 
ardı etme lüksüne sahip olamazlar. Mille-
te hesap versin vermesin, herkes milletin 
menfaatini, milletin selametini düşünmek 
durumundadır, çünkü herkes millet adına 
yetki kullanmaktadır. Bu statükocu an-
layışın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
çatısı altında sahiplenilmiş olması hepsin-
den daha vahimdir. Siyasetin bir üslubu 
vardır, bir geleneği, kültürü, bir seviyesi 
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vardır… İnternetten görüntü indirip, bunu 
benimle, benim eşimle, benim milletimin 
peygamberiyle istihza için, alay için, dalga 
geçmek için kullanmak, edep dışıdır, terbi-
ye dışıdır, izan ve insaf dışıdır.

Biz, Sayın Bahçeli’yle ilgili, arkadaşla-
rıyla ilgili internette ne tür hezeyanların 
dolaştığını görüyoruz ve biliyoruz. Ama 
bunları alıp, belden aşağı vururcasına 
Meclis Kürsüsüne taşımak, bizim terbiye 
anlayışımızla, bizim siyaset geleneğimizle, 
bizim kültürümüzle ve inancımızla asla 
bağdaşmaz. Hele hele, bu alaycı tutumun, 
ülkemizde birçok hanım kardeşimizin 
başına gelmiş yanlış bir uygulamayı des-
tekler nitelikte gündeme getirilmiş olması 
ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir 
tavırdır. Hani siz demokrasiyi savunacaktı-
nız? Hani siz milletin maneviyatını en üst 
seviyede önemsiyordunuz? Hani, nerede? 
Bu mu maneviyata sahip çıkmak? Bu mu 
milliyetçilik?

Hem bizden, hem de aziz milletimizden 
özür dilemek yerine, zeytinyağı gibi üste 
çıkarak özür beklediklerini ifade ediyor-
lar. Bu da yetmiyor, tehdit ediyorlar. Sayın 
Bahçeli, benim Faşizmi bilmediğimi ifade 
ediyor. Evet Sayın Bahçeli, biz faşizmi sizin 
kadar iyi bilmeyiz, faşizmle bir ilişkimiz, 
bir bağlantımız yok. Siz şunu bir anlatın, 
faşizmin özelliklerini bir açıklayın da, biz 
de sizin nasıl bir zihniyete sahip olduğu-
nuzu daha iyi anlayalım… Gerçi yaptığınız 
yazılı açıklamalarda savurduğunuz tehdit-
lerden, ettiğiniz hakaretlerden, sergiledi-
ğiniz kavgacı anlayıştan tahmin edebiliyo-
ruz, ancak açıklayın da milletimiz de daha 
iyi görsün, bilsin… Bu ülkede milliyetçilik 
adı altında nasıl kafa tasçılığı yapıldığını, 

otoriter anlayışların, dayatmacı, kavgacı 
yöntemlerin nasıl sergilendiğini milleti-
miz daha iyi anlasın.

Hamasetle, tahriklerle, tehditlerle ortaya 
koyduğunuz söylem, siyasi zihniyetinizi 
yansıtıyor, gerçi bazı gazeteciler, ‘ciddiye 
almadığımız için bu saçmalıklara cevap 
vermiyoruz’ diyorlar, ama biz “adam aldır-
ma da geç” diyemiyoruz. Mecliste grubu 
bulunan bir partiyi görmezden gelmek, 
ciddiye almamak istemiyoruz. Ama bu 
üslubunuz, bu söylemleriniz devam eder-
se, kusura bakmayın biz de sizi ciddiye 
almayız, Türk siyasetini bu seviyeye dü-
şürmeyiz.

Değerli arkadaşlarım…

Mesele, kişisel bir mesele değildir. Me-
sele bu ülkenin meselesidir, bu milletin 
meselesidir. Yapılan yanlışlardan dolayı 
yüreği sızlaması gerekenler, meseleyi 
kişiselleştirmek suretiyle başka bir yöne 
çekmenin gayreti içindeler. Onlar siyaseti, 
kişisel öfkelerinin intikam mercii olarak 
görebilirler, onların siyasetteki kavgası, 
siyasetteki davaları kişisel bir mücadele 
olabilir. Biz, siyasete kişisel hırslarımızı 
tatmin etmek için girmedik. Biz, siyaseti, 
kendimize menfaat temin etmek üzere 
yapmadık, yapmıyoruz, asla da yapmayız. 
Bizim güttüğümüz dava, milletin davası-
dır. Biz, sen – ben kavgası içinde değiliz, 
bizim kavgamız demokrasi kavgasıdır. 
Bizim kavgamız, milletimizin hak ettiği 
imkanlara kavuşması kavgasıdır. 

AK Parti’nin yürüttüğü mücadele, ucuz bir 
mücadele değildir, kişisel bir mücadele de-
ğildir, millet adına, milletle omuz omuza 
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verilen ulvi bir mücadeledir. Geçen hafta 
da ifade ettim… Biz mağdur rolü yapmıyo-
ruz, mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bizim, 
milletimizle kurduğumuz samimi iletişimi 
bu yönde algılayanlar, milletle hiçbir alış-
verişi olmayanlardır. Biz nasıl ki yetkiyi 
milletimizden aldıysak, bizim yegane şika-
yet merciimiz de bizzat milletin kendisidir. 
Evet, yapılan haksızlıkları en gür seda ile 
dile getireceğiz… Ama hiçbir haksızlığa bo-
yun eğmek, elimizi kolumuzu bağlayarak 
sineye çekmek de bizim siyasetimizde ken-
disine yer bulamamıştır, bulamayacaktır.

Biz, başkalarının yaptığı gibi geri çekil-
medik, şapkayı alıp gitmedik, mazeretlere 
sığınmadık. Nerede aksaklık varsa cesaret-
le, kararlılıkla üzerine gittik, yeri zamanı 
geldikçe de üzerine gitmeye devam edece-
ğiz. İşte geçen hafta EMASYA Protokolünü 
kaldırdık ve bu husustaki tartışmalara da 
son noktayı koyduk. 

Değerli arkadaşlarım… Hep söylüyorum, 
her zaman ifade ediyorum: Muhalefet, her 
şeye karşı çıkmak değildir. Muhalefet AK’a 
KARA demek değildir. Muhalefet, AK Parti 
yapıyor diye yapılanları toptan reddetmek 
değildir. Ama bizdeki muhalefet, AK Parti 
özgürlükleri savunuyor diyerek yasakçı 
oluyor. AK Parti demokrasiyi savunuyor 
diyerek demokrasi karşıtlığını savunu-
yor. AK Parti çetelerle mücadele ediyor 
diyerek çeteci oluyor, çeteleri savunuyor. 
Danıştay’a saldırı olduğunda kapının önü-
ne gidip AK Parti Hükümeti’ne veryansın 
edenler, o saldırganlar Silivri’de yargılan-
maya başlayınca onların yanında oturma-
yı, onlarla aynı karede fotoğraf vermeyi 
tercih edecek kadar tutarsızlaşıyor.

Muhalefette en son geldikleri nokta, “o ne 
veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum” nok-
tasıdır. Ulaşabildikleri en üst seviye burası 
olmuştur. Bu seviye ise geçmişte sandıkta 
yok olup gidenlerin seviyesidir. Hiç mi 
ibret almazlar. Kendilerinden öncekilerin 
hatalarından hiç mi ders çıkarmazlar? 
Sizin bu popülist söyleminiz tutsaydı, 
desteksiz vaatlerde bulunma taktiğiniz 
başarılı olsaydı, bugün iktidarda başkaları 
olurdu… Bu seviyeyi yakalamış olanların 
sandıkta nasıl tarihe gömüldüklerini hatır-
lamayacak kadar da maalesef unutkanlık 
içindeler.

Bizim sosyal politikalarımızı, kömür yar-
dımlarımızı, gıda yardımlarımızı, eğitim 
yardımlarımızı kıyasıya eleştirenler, uçuk 
ve hayali projelerle milletin karşısına çıka-
biliyorlar.

Şimdi Sayın Baykal çıkmış, her aileye 
300 TL maaş bağlamayı vaat ediyor. Peki 
kaynak ne? Kaynak bizden öncekilerin 
yaptığı gibi Merkez Bankası’nın Banknot 
Matbaası. Bunlar matematik de bilmiyor-
lar, milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Bu 
ülkede yüksek enflasyon, iki haneli, üç 
haneli enflasyon işte bu zihniyetin eseri-
dir. Bu ülkede yüksek faiz, işte bu siyaset 
tarzının eseridir. Bu millet bu vaatlerin 
bedelini çok ağır ödedi ve bu vaatlere artık 
karnı tok. İki anahtarı ellerinde salladılar, 
bir araba, bir ev dediler… Her mahalleye 
bir milyoner, hatta trilyoner sözü verdiler. 
Her çiftçiye traktör vaadinde bulundular. 
Mazotu 1 Lira’ya indireceğim diyen de 
çıktı, her ev hanımına 500 Lira veren, As-
gari Ücreti 2 bin TL’ye yükselten de çıktı, 
elektriği, suyu, doğalgazı bedava dağıtaca-
ğım, yoksulluğu yasaklayacağım diyen de 
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çıktı. Daha da ileri gidip, Boğaz Köprüsü’ne 
otobüs durağı yapacağım, şehre ırmak 
getireceğim, saat kulesini taşıyacağım, 
salça fabrikası kurup işsizliği bitireceğim, 
ofsaytı kaldıracağım, deniz getireceğim 
diyenler bile çıktı.

Bütün bunları söyleyenler şimdi emeklilik-
lerinin tadını çıkarıyorlar. Millet de onları 
müstehzi bir edayla her fırsatta yad ediyor. 
Sayın Baykal, iktidarın yolunun milletle 
diyalogdan geçtiğini anladı ama bunu da 
maalesef yanlış anladı. 30 Yıl öncesinin po-
pülist siyaset tarzını benimseyerek mesafe 
kat edeceği yanılgısı içinde. Bu millet rüş-
vet gibi vaatlerle senin arkandan gelmez… 
Sen bu milletin değerleriyle barışmazsan, 
sen bu milletin hatırını sormazsan, sof-
rasına oturup çorbasını paylaşmazsan, 
milletle aynı dili konuşmazsan, bu millet 
sana itibar etmez… Kendi arkadaşlarınız 
söylüyor; Sol halktan koptu, varoşlardan 
koptu, milletle bağını kesti. Siz bu milletin 
gerçek gündemini bilmezseniz, milletin 
duygu dünyasını paylaşmazsanız bu millet 
size iktidar şansı tanımaz.

Tabi biz Baykal’ın hırçınlığını anlıyoruz. 
Sayın Baykal’ın yaşı kemale erdi, bu se-
çimde de iktidara ulaşamazsa, jübilesini 
müzmin muhalif olarak yapacak. Sayın 
Baykal’a da, Sayın Bahçeli’ye de buradan 
bir hususu bir kez daha hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Seçimler zamanında 
yapılacak. Bu ülke yıllar sonra elde ettiği 
istikrarı erken seçimlere feda etmeyecek. 
Zamanından önce seçim yaparak biz bu ül-
keye de bu millete de bedel ödetmeyeceğiz. 
Onun için Sayın Baykal da Sayın Bahçeli 
de kendilerini hiç yormasınlar, popülist 

söylemlerini, uçuk vaatlerini de seçim sü-
recine bıraksınlar.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli misa-
firler…

Küresel finans krizinden çıkış ve ekono-
mik toparlanma yönünde son aylarda çok 
sevindirici sinyaller almaya başladık. Ön-
celikle, 2009’un ikinci yarısından itibaren 
büyümenin pozitif yönde seyrettiğini görü-
yoruz ve 2010 yılında bu büyümenin daha 
da ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. 
Tüm dünyada olduğundan daha fazla bir 
oranda Türkiye’de ihracat yükselme eğili-
mini sürdürüyor. Dün itibariyle Aralık ayı 
Sanayi Üretim Endeksi açıklandı: Orada da 
gerçekten sevindirici bir ilerleme kaydedi-
yoruz. 2009 yılı Aralık ayı sanayi üretim 
endeksi, 2008 yılı Aralık ayına göre yüzde 
25.2; bir önceki aya göre de yüzde 8.7 ora-
nında arttı. Otomobil satışlarında krize 
rağmen artış devam ediyor… Ocak ayında, 
geçen yılın Ocak ayıyla hemen hemen aynı 
oranda bir satış gerçekleşti ve 12 bin 594 
otomobil satışı yapıldı. Binek ve Ticari 
araç toplam satışı 2009 Ocak ayında 19 bin 
606 adet idi; bu yılın Ocak ayında sayı 20 
bin 95 olarak gerçekleşti.

Dün, Ekonomiden sorumlu Bakan arka-
daşımız yine çok önemli bazı verileri ka-
muoyumuzla paylaştı. Biliyorsunuz, 2009 
Temmuz ayında küresel krize karşı bir 
önlem olarak Yeni Yatırım Teşvik sistemini 
uygulamaya koymuştuk. 6 aylık süreçte, 
sistemin son derece başarılı sonuçlar 
verdiğini gördük. 2009 yılının Temmuz 
ayından Aralık sonuna kadar, 1.523 adet 
teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik Belgeleri 
kapsamında öngörülen sabit sermaye yatı-
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rımlarının tutarı, 22.5 milyar TL. Bu yatı-
rımların yüzde 34’ü birinci bölgeyi tercih 
ederken, geriye kalan yüzde 66’sı daha az 
gelişmiş bölgeleri tercih etti. 4’üncü Bölge 
olarak adlandırdığımız, Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve 
Orta Karadeniz’deki illerimizde, bu teşvik 
sayesinde yaklaşık 2.5 milyar TL’lik bir 
yatırım öngörülüyor.

Ben bu yatırımların en kısa sürede gerçeğe 
dönüşmesini temenni ediyorum. Özellikle 
az gelişmiş illerimizde teşvik sisteminin 
fayda sağladığını görmekten de büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu son derece umut verici bir 
gelişme. Türkiye istikrar ve güven zemini-
ni pekiştirdikçe yatırımlar da arkasından 
geliyor. Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci 
ilerledikçe, GAP projemiz nihayete yaklaş-
tıkça bu bölgelerimizde yatırımların daha 
da artacağına yürekten inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’de güzel şeyler oluyor… Muhale-
fet görmese de, medya görmese de, onlar 
istisnai olumsuzlukları abartarak günde-
me taşımanın gayreti içinde olsalar da, 
bu ülkede çok güzel gelişmeler yaşanıyor. 
Ekonomi toparlanıyor ve küresel krizin 
etkilerinden sıyrılıyor. Dış politikada başa-
rılı atılımlarımız devam ediyor. Demokra-
tikleşme yolunda tarihi adımlar atıyoruz, 
vakti, zamanı geldikçe, kademe kademe 
Türkiye’yi ağırlıklarından kurtarıyor, güç-
lü, büyük bir ülke olarak emin adımlarla 
geleceğe yürüyoruz. 

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz, ülke-
nin Doğusu’nda, Batı’sında, Kuzey ve Gü-

ney’inde artık çok daha iyi anlaşılıyor ve 
benimseniyor. Huzur ortamını, istikrar ve 
güven ortamını bozmaya çalışanlar, elle-
rinden geleni ardlarına koymasalar da, biz 
yapıcı bir üslupla, seviyeli bir üslupla çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Aynı şekilde 
yolumuza devam edeceğiz. Aziz milleti-
miz, kimin açılıştan açılışa koştuğunu; yol 
yaptığını, okul yaptığını, hastane açtığını, 
ülkenin geleceği için adeta çırpındığını da 
görecek; kimin bunu engellemeye çalıştığı-
nı görüyor, görecek. Milletimiz, kimin ka-
rış karış ülkeyi dolaştığını, dünyayı dolaş-
tığını, ülkemizin ve milletimizin çıkarları 
için kimin emek sarf ettiğini de görecek; 
kimin de Ankara’ya takılıp oradan kaos 
senaryoları ürettiğini de görecek.

Biz, dik duruşumuzu, sağlam duruşumu-
zu, yapıcı tutumumuzu muhafaza edece-
ğiz. Meclis’te ya da onun dışında Hüküme-
timize yönelik her türlü art niyetli girişim 
karşısında milletimizin çıkarlarını savun-
mayı sürdüreceğiz. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, grup toplantımıza 
ve Meclis çalışmalarına başarılar diliyo-
rum. Tüm misafirlerimize bir kez daha hoş 
geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, Allah yar ve yardımcınız 
olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, haftalık olağan Grup toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlar getirmesini diliyorum. Grup 
toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 
de hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Cuma günü Hakk’a uğur-

ladığımız yazar Hamit Can kardeşimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, 
yakınlarına, dostlarına sabır ve başsağlığı 
dileklerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonu, Katar’da bir dizi temaslarımız 
oldu. “ABD-İslam Dünyası Forumu için git-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 16 Şubat 2010
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tiğimiz Doha’da, Forum’un yanı sıra ikili 
görüşmeler yaptık, Türkiye-Katar İş Foru-
muna katıldık. Türkiye ile Katar, ortak bir 
coğrafyada bulunmalarının ötesinde ortak 
bir tarihi ve kültürü paylaşıyorlar. Yıllar 
boyunca ikili ilişkilerin ciddi manada 
ihmal edilmiş olmasından dolayı iki ülke 
arasındaki işbirliği yeterince gelişmemişti. 
2002 sonunda, buraya dikkatlerinizi çeki-
yorum, Katar’la ticaret hacmimiz sadece 
25 milyon dolar seviyesindeydi. Yoğun 
gayretlerimiz neticesinde iki ülkenin tica-
ret hacmini tam 48 kat artırdık ve 2008 
sonunda 1.2 milyar dolara yükselttik.

2009’da küresel kriz nedeniyle ticaret 
hacminde bir düşüş yaşandı. (375 milyon 
Dolar) Ancak, krizin etkilerini geride bıra-
karak yeniden 1.2 milyar dolar seviyesini 
yakalamak ve hatta aşmak noktasında 
her iki tarafta da tam bir irade olduğunu 
görüyoruz. Nitekim İş Forumu’nun hemen 
ardından da Katarlı ve Türk işadamları 
arasında yeni iş anlaşmalarının imzalandı-
ğını memnuniyetle müşahede ettik. Katar 
ile Türkiye arasında vizelerin kaldırılması 
noktasında da girişimlerimiz oldu, konuda 
da çalışmalarımızı başlattık ve umuyorum 
ki kısa süre zarfında vizeleri kaldırdığımız 
ülkeler arasına Katar da eklenmiş olacak.

Forum kapsamında diğer ülkelerden katı-
lan üst düzey yetkililerle de ikili düzeyde 
bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu çerçe-
vede ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 
ile yararlı bir görüşme yaptım. Görüşme-
mizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişki-
leri ve hepimizi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası meseleleri ele aldık. Bu hafta 

sonunda, İstanbul’da bazı sanatçı dostla-
rımızla bir araya geliyoruz. Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projemiz çerçevesinde sanatçıla-
rımızın değerli düşüncelerini, önerilerini 
alma fırsatımız olacak. Gruplar halinde bu 
buluşmaları, değerlendirme toplantılarını 
sürdüreceğiz.

Yine İstanbul’da hafta sonunda TOKİ’nin 
açılışlarını  yapıyor,  Pazar günü ise 
İspanya’ya hareket ediyoruz. İspanya’da 
değerli dostum Başbakan Sayın Zapatero 
ile Türkiye-İspanya Zirvesi’ne katılacak, 
başta Avrupa Birliği olmak üzere önemli 
konuları ele alacağız. İspanya’nın Seviyya 
Kentinde şahsıma da son derece önemli 
bir ödül tevdi edilecek. Seviyya NODO 
Vakfı, bu yıl 6’ıncısı verilecek olan Seviyya 
Nodo Ödülü’nü şahsıma tevdi etme kararı 
aldı. Bu ödülü de İspanya ziyaretim esna-
sında ülkem ve milletim adına büyük bir 
onurla teslim alacağım.

Değerli arkadaşlarım…

Geçen hafta Perşembe günü Güneydoğu 
Anadolu Projesi Yüksek Kurulu’nu topla-
yarak başta GAP, DAP ve KOP olmak üzere 
bölgesel projelerimizde geldiğimiz noktayı 
değerlendirme fırsatımız oldu. Bildiğiniz 
gibi başta GAP olmak üzere bölgesel kal-
kınma projelerine yeni bir vizyonla, yeni 
bir anlayışla can suyu verdik ve Mayıs 
2008’den itibaren yeni bir Eylem Planıyla 
bu projeleri hızlandırdık. Eylem Planımızı 
uygulamaya başladığımız andan itibaren 
projelerde çok ciddi bir ilerleme kaydedil-
di ve çalışmalar son sürat devam ediyor.
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Doğrusu kısa süre içinde alınan mesafeyi, 
yapılan yatırımları görünce mutlu olma-
mak, duygulanmamak mümkün değil. Ben 
burada ayrıntılara girmek istemiyorum… 
Dileyenler ilgili Bakan arkadaşımızdan 
ayrıntıları alabilir… Ancak GAP, DAP ve 
KOP’ta yapılanlardan sadece bir kaçını da 
burada sizlerle paylaşmak isterim… DAP 
kapsamında, bölgedeki kalkınmaya ivme 
kazandıracak nitelikte sulama ve karayolu 
projelerini hızlandırdık. Yeni havaalanları 
ve terminal binalarının tamamlanmasına, 
yeni kurulanlar başta olmak üzere üniver-
sitelerin altyapı ve insan gücünün geliş-
tirilmesine, organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitelerinin oluşturulmasına 
yönelik projelere önemli miktarda kaynak 
tahsis ediyoruz. 

DAP için 2008-2010 döneminde yaklaşık 
toplam 3.7 milyar TL tahsisat yapıldı; 2010 
yılında bu bölgeye yapılan tahsisatta yüzde 
46.4 oranında artış sağlandı. Konya kapalı 
havzasında, toplam 703 bin hektar alanın 
toplam 429 bin hektarı sulamaya açılmış 
oldu. Önümüzdeki dönemde Bağbaşı Bara-
jı ile Mavi Tünel tamamlanarak sistemde 
414 milyon metreküp su depolanacak ve 
17 kilometrelik tünelle havzaya su aktarı-
lacak. 2008 yılı başında GAP yatırımları 
için 1 milyar 63 milyon TL; 2009 yılında 
2.7 milyar TL ve 2010 yılında da 3.1 mil-
yar TL tahsis ettik. Eylem Planı dışında 
yürütülen yatırımlarla birlikte bu tutar 3.3 
milyar TL’ye ulaşıyor. 

Bölgede, GAP kapsamında 25 adet anaoku-
lu, 3 bin 264 derslikli 136 adet ilköğretim 
okulu, 4 bin 500 öğrenci kapasiteli 16 or-

taöğretim pansiyonu, 816 derslikli 35 adet 
genel orta öğretim okulu, 408 derslikli 22 
adet mesleki ve teknik eğitim okulu inşaatı 
şu anda devam ediyor. Toplamda baktığı-
mızda tam 4 bin 613 dersliğin yapımını 
sürdürüyoruz. Bölge üniversitelerinde 
2009 yılında yaklaşık 4 bin 300 öğren-
cilik ilave kapasite oluşturduk. Mevcut 
inşaatların tamamlanmasıyla yaklaşık 15 
bin öğrencilik ilave kapasite daha kazan-
dırıyoruz. Harran Üniversitesine ait 600 
yataklı, Dicle Üniversitesinin 150 yataklı, 
Adıyaman Üniversitesinin 200 yataklı 
hastane inşaatları devam ediyor. Sağlık Ba-
kanlığına ait 3 bin 240 yatak kapasiteli 24 
adet hastane, 31 adet sağlık ocağı, toplam 
30 daire kapasiteli 6 lojman ve 130 ünite 
kapasiteli ağız ve diş sağlığı merkezleri 
inşaatları sürüyor. 

Proje kapsamındaki en hayati yatırım ala-
nı, sulama oluşturuyor… Bölgedeki 1 mil-
yon 820 bin hektarlık nihai sulama hede-
finin 2013 yılına geldiğimizde 1 milyon 60 
bin hektarlık kısmının tamamlanmasını 
planlıyoruz. 2009 yılı sonu itibarıyla yak-
laşık 300 bin hektar alan sulamaya açıldı. 
Bölgede Arazi Toplulaştırma Projelerine 
hız verdik. GAP Bölgesi’nde 952 milyon 
TL’ye mal olması beklenen bu proje ile 2.1 
milyon hektar alanda arazi toplulaştırma-
sı gerçekleştirilecek. Ülkemizde bugüne 
kadar yapılan toplam toplulaştırmanın 
yaklaşık 1 milyon hektar olduğu düşü-
nüldüğünde ne kadar büyük bir hamle 
yaptığımız daha iyi anlaşılacaktır. Enerji 
alanında iki önemli proje yürütüyoruz. 
Bu kapsamda yılda 3.8 milyar kilovat saat 
elektrik üretimi gerçekleştirilecek olan 
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Ilısu Barajı ve HES projesine Konsorsiyum 
tarafından ilave ticari kredi temin edildi 
ve baraj inşaatına 2010 yılında devam 
ediliyor.

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaştırmadan kültür sanata, sulamadan 
enerjiye kadar hemen her alanda bölgede 
hummalı bir faaliyet yürütülüyor. GAP, 
DAP ve KOP Projeleriyle bölgelerimizin 
çehresi çok ciddi manada değişiyor. Böl-
gelerimizin geleceği bugünden şekillen-
diriliyor. AK Parti iktidarı döneminde 
Türkiye’nin her ili, her ilçesi, köyleri bir 
şantiyeye dönüştü. Edirne’den yola çıkın, 
Hakkari’ye kadar; Muğla’dan yola çıkın 
Iğdır’a kadar yol boyunca okul inşaatları, 
hastane inşaatları, TOKİ evleri, adalet sa-
rayları, üniversiteler, kültür merkezleri, 
yurtlar göreceksiniz. Büyük yol projeleri-
nin, enerji hattı projelerinin Türkiye’yi bir 
uçtan bir uca kapladığına şahit olacaksı-
nız. KÖYDES ve BELDES ile yolu yapılmış, 
suyu getirilmiş köyler, beldeler, ilçeler 
göreceksiniz. Kamu yatırımlarının ortala-
ma tamamlanma süresi 2001 yılında 9.4 
yıl idi değerli arkadaşlarım… Bugün bu 
süreyi biz ortalama 4,6 yıla kadar düşür-
dük. Türkiye’nin dört bir yanındaki bü-
yük-küçük her projeyi önemsiyorum. Her 
fırsatta telefonu elime alıyor, muhtarları, 
kaymakamları, valileri arıyor ve projelerin 
ne aşamada olduğunu soruyorum.

Şimdi, zaman zaman muhalefet partileri 
çıkıyor, “GAP’a kazma vurulmadı, GAP’ta 
hiçbir şey yapılmadı, yapılmıyor” gibi iddi-
alarda, ithamlarda bulunuyorlar. Muhale-
fete, “terörü bitirmek için reçeteniz nedir?” 

diye sorulduğunda, Bölgesel kalkınma 
projelerini adres olarak gösteriyorlar ama 
o bölgesel kalkınma projelerinin ne aşama-
da olduğuna dair en ufak bir malumatları 
yok. Ankara’dan bakınca Harran Ovası gö-
rülmez, Muş Ovası görülmez, Konya Ovası 
görülmez… Oralara gideceksiniz, oraların 
tozunu yutacaksınız, oralardaki çiftçi 
kardeşimle hemhal olacaksınız. Giderse-
niz eğer, oralarda sizi yollar karşılayacak, 
okullar, hastaneler, üniversiteler, yeni 
yapılmış konutlar karşılayacak. Sulama 
kanallarını göreceksiniz, göletleri görecek-
siniz, barajları göreceksiniz. O topraklar-
dan nasıl bereket fışkırdığını, o bereketle 
birlikte şimdi nasıl bir umudun yeşerdiği-
ni, umudun o toprakları nasıl kuşattığını, 
o toprakların insanlarını nasıl sarıp sar-
maladığını göreceksiniz. Ama gitmezler, 
gidemezler… Bu muhalefetin tek yapabil-
diği Ankara’dan kriz üretmektir, kavga 
çıkarmaktır. Silivri’de mahkeme yolunu 
arşınlayanlar, çetelerin gönüllü avukatlığı-
nı üstlenenler, Ankara’nın Doğu’suna geçip 
oralarda nelerin yaşandığını ve nelerin 
yapıldığını görmezler, göremezler.

Sayın Baykal hafta sonu partisinin il 
kongresinde bir kez daha anket konusu-
nu gündeme getirdi. Sayın Baykal, bizim 
oy oranımızın anketlerde nasıl çıktığını 
sen bize bırak, biz onları çok yakından 
takip ediyoruz, hamdolsun milletimizin 
teveccühünün her geçen gün arttığını da 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ama 
anketler senin hakkında ne söylüyor, se-
nin partin hakkında ne söylüyor, senin 
tavırların, senin politikaların hakkında ne 
söylüyor sen çık bunu anlat.
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Değerli arkadaşlarım, psikoloji biliminde 
buna “yansıtma” derler… Bir savunma 
mekanizmasıdır… Kişi, kendisindeki 
olumsuz durumları başkasına yakıştırır. 
Yalnız Sayın Baykal’a bir tavsiyem var… 
Yansıtmanın ileri derecesi düşünce sap-
masıdır, taşkınlıktır… En tehlikelisi de 
halüsinasyondur, yani kendini darı amba-
rında görmeye başlamaktır. Umarım Sayın 
Baykal en kısa zamanda Türkiye’nin ger-
çek gündemine döner, umarım bizim oy 
oranlarımızı bırakıp kendi oy oranlarıyla 
ilgilenmeye başlar. Ben bunun, kendi ruh 
sağlığı için de, partisi için de son derece 
hayırlı olacağına inanıyorum.

Kendisini yenileyemeyen, kendi dönü-
şümünü gerçekleştiremeyen, kendi du-
rumunu idrak edemeyen bir parti, nasıl 
Türkiye’yi dönüştürsün, nasıl Türkiye’yi 
ilerletsin, nasıl Türkiye’nin durumunu 
doğru anlayabilsin… Kendi sorunlarını 
çözemeyen bir hareket, Türkiye’nin sorun-
larını nasıl çözebilir? Kendi toplumundan 
kopan, kendi insanının değerlerine yaban-
cılaşan bir parti, devlet-millet kaynaşması-
nı nasıl sağlayabilir?

Şimdi bakınız… Sayın Baykal olsun, arka-
daşları olsun, her fırsatta çıkıp kurumlar 
arası kavgadan, kurumlar arası çatışma-
dan, uyumsuzluktan bahsediyorlar. Bir 
gün çıkıyor, ‘Genelkurmay başkanını gö-
revden al’ diyor, ikinci gün çıkıyor, ‘Türk 
Silahlı Kuvvetlerini yıpratmayın’ diyor. 
Sabah çıkıyor tahriklerle kurumlar ara-
sındaki güveni sarsmaya çalışıyor, akşam 
çıkıyor kurumlar arasında kavga var diyor. 
Bir bakıyorsunuz, polisin, askerin, yargı-

nın içine fitne sokmaya, hükümetin gü-
dümünde göstererek bu kurumlar içinde 
tefrika oluşturmaya çalışıyor, bir bakıyor-
sunuz, kurumların yıpratılmamasından 
bahsediyor. 

Askeri, polisi, yargıyı hükümet yanlısı, 
hükümet karşıtı gibi konumlandırmaya 
çalışmak, kurumların güvenirliliğini 
sarsmak, kurumların itibarını zedelemek, 
açıkça fitne çıkarmak değil midir? Kurum-
larımızı bölünmüş, parçalanmış, gruplara 
bölünmüş gibi göstermek bu kurumlara 
zarar vermek, bu kurumların saygınlığını 
zedelemek değil midir? Sayın Baykal hizip-
çilikte mahir olduğu için her kurum içinde 
hizipler oluştuğu iddiasıyla nasıl bölünme 
meydana getiririm, bu kurumları hükü-
metin üzerine nasıl gönderirim diye hesap 
yapıyor. Bu çabalar beyhudedir. Devletimi-
zin kurumları bir ve bütün olarak anayasal 
görevlerini yerine getirmektedir. 

Sizin dönemlerinizde böyle ayrışmalar, 
böyle gruplaşmalar olmuş olabilir, kurum-
ların siyasallaşması sonucu hizipler ön 
plana çıkmış olabilir. Lütfen AK Parti’yi 
kendinizle karıştırmayın. Geçmişin yan-
lışlıklarının faturasını bu millet çok ağır 
ödedi. Türkiye’de yasama, yürütme ve yar-
gı bağımsız biçimde, her türlü etkiden, her 
türlü baskıdan uzak şekilde, Anayasa’da ta-
rif edildiği şekilde işlevlerini yerine getiri-
yorlar. Aynı şekilde kurumlarımız tam bir 
uyum ve koordinasyon içinde çalışıyorlar.

Yargının aldığı her kararı biz de memnu-
niyetle karşılamıyoruz, ülkenin, milletin 
menfaatine ters sonuçlar ortaya çıkabildi-
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ğini görüyoruz, ama yargının kararlarına 
karşı çıkıp da ‘AK Parti düşmanlığı yapı-
yorlar, hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar’ 
demiyoruz. Beğenmediğimiz her yargı 
işlemine karşı, yargıyı belli grupların haki-
miyetine girmekle, karanlık emellerin pe-
şinde koşmakla suçlarsak, bunun vereceği 
zararları nasıl telafi edebiliriz? Hukuk sis-
temine biz inanmazsak, biz güvenmezsek, 
başkalarının inanmasını, güvenmesini 
bekleyemeyiz. 

Elbette, her kurum kendisini yenilemeli, 
evrensel normlara, çağdaş ölçülere adapte 
etmelidir. Milletin iradesini, ülkenin sela-
metini düşünmelidir. Ama kurumlara du-
yulan güveni sarsmak, kendi bindiğimiz 
dalı kesmek anlamına gelir. Esasen, AK 
Parti olarak geride bıraktığımız 7.5 yılda 
demokrasiyi güçlendirerek erkler ayrımı-
nı da sağlıklı bir zemine kavuşturmaya 
çalıştık. Buna rağmen, her fırsatta kurum-
ları hedef almak, kurumları yıpratmaya 
çalışmak, kurumları birbiriyle çatıştırma 
gayretine girmek, kurumlar arasında ikilik 
oluşturmaya çabalamak muhalefetin de-
ğişmez bir politikası haline gelmiştir.

Sayın Baykal, işine gelen yargı kararları 
karşısında “şeriatın kestiği parmak acı-
maz” derken, işine gelmeyen yargı tasar-
rufları karşısında hükümeti yargıya müda-
hale ile suçluyor, yandaş yargı oluşturmak 
gibi ağır ithamlarda bulunuyor. Hükümet 
hangi adımı atsa hemen Anayasa Mahke-
mesinin kapısına koşuyor. Bunu öyle bir 
alışkanlık haline getirdiler ki, Yasama’nın 
yetki ve fonksiyonlarını etkisiz hale getir-
mek, anlamsızlaştırmak için ellerinden 

geleni yapıyorlar. Peki o zaman milli ege-
menlik, demokratik irade nasıl tecelli ede-
cek, ne anlam ifade edecek? Siz, yasama 
ve yürütmeyi yargı üzerinden etkisiz hale 
getirmeye çalışırsanız, sürekli kriz çıkar-
mayı, engel olmayı muhalefet sanırsanız, 
bu ülkede demokrasi nasıl hayata geçer, 
milli irade nasıl hayat bulur? Yargı sizin 
istediğiniz gibi karar verirken yargıyı yü-
celtir, farklı kararlarda yargıyı AK Partili 
olmakla suçlarsanız, size kim inanır?

Sayın Baykal, şimdi tutmuş, Habur Sınır 
Kapısı’ndaki yargılamalar hakkındaki bir 
takım hezeyanlara tutunuyor. İftiralardan 
yola çıkarak, gensoru önergesi verecekleri-
ni ifade ediyor. Bu vesileyle hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Diyarbakır Valiliği’nin 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yaptığı başvuru üzerine, güvenlik gerekçe-
siyle savcılar Habur sınır kapısına gitmiş-
tir. Bu uygulama tamamen kanunlar çerçe-
vesinde bir uygulamadır ve Türkiye’de ilk 
kez vuku bulan bir uygulama da değildir. 
Ergenekon davasının Silivri’de görülme-
si, Abdullah Öcalan Davası’nın İmralı’da 
görülmesi bunun örnekleridir. Ayrıca Sa-
yın Baykal’ın ifade ettiği sözler tamamen 
uydurmadır, tamamen yalandır. Dün de 
zaten İçişleri Bakanlığımız bu iddiaların 
gerçekdışı olduğunu açıkladı. 

Şu hususu burada bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum: AK Parti iktidara 
geldiği ilk günden itibaren, demokratik bir 
devletin kendinden menkul bir meşruiyete 
sahip olamayacağını, meşruiyetin kaynağı-
nın millet olduğunu altını kalın çizgilerle 
çizerek ifade etmiş, bu ifadenin arkasında 
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da kararlılıkla durmuştur. Biz, kendinden 
menkul bir devlet meşruiyetinin vatandaş-
lık kavramını yok edeceğini söyledik. Dev-
let-millet ilişkilerinin evrensel demokratik 
ölçüler çerçevesinde yeniden inşa edilmesi 
gerektiğini her zeminde savunduk. Son 7.5 
yılda da bu yönde ciddi mesafe kat ederek, 
devlet-millet ilişkilerini demokratik evren-
sel normlar esasında yeniden tanımlayan 
düzenlemelere imza attık.

Türkiye’de demokrasinin gelişiminin önü-
ne zihnî duvarlar örenler, Cumhuriyet’i 
dillerinden düşürmeyip onun temeli olan 
vatandaşlık kavramını hiçe sayanlar, Cum-
huriyetin eşitlik ilkesini “bizden olanlar ve 
olmayanlar” ayrımıyla bir imtiyaza dönüş-
türmeye çalışanlar, bugün kendi ürettikle-
ri hayalî senaryolar üzerinden AK Parti’yi 
açığa düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye’de, 
siyaset içi ve dışı bazı aktörlerin kafasın-
daki devlet ve siyaset tasavvuru, “dost” 
ve “düşman” ayrımına dayanan bir tasav-
vurdur. Bu anlayışa göre, milletin belli 
unsurları “düşman” iken, belli unsurları 
“dost”tur. Yani bu anlayışa göre vatandaş 
olmak, başlı başına bir hak öznesi olmaya 
yetmemektedir. Vatandaşlık hak ve hukuk-
la mukayyetken, vatandaşlığa ideolojik ko-
numa göre anlam kazandırmaya çalışanlar 
büyük bir yanlış yaparlar.

Yurttaş olmak, vatandaş olmak belli bir 
ideolojiye yakın veya uzak olmakla değer 
kazanmaz. Bir ülkede yaşayan her insan, 
herkese tanınan hak ve hukuka sahiptir, 
kafa yapısına göre, etnik özelliğine göre, 
mezhebine göre imtiyaz sahibi olmaz, öz 
veya üvey ayrımına tabi tutulamaz. Suçlu-

lar bile vatandaştır, temel yurttaşlık hak-
larına sahiptir. Bir insanın suçlu olması 
onun düşman kategorisine yerleştirilmesi-
ne izin vermez. Vatandaşını makbul olan-
makbul olmayan diye ayrıma tabi tutmak 
hiç kimsenin görevi de değildir, haddi de 
değildir. Kişilerin hukuka uygun olan veya 
olmayan eylemleri olabilir, bunu da değer-
lendirebilecek olan hukuk sistemidir.

Bu tasavvurun siyasetteki son temsilcisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi’dir. 1940’lı yılla-
rın otoriter devlet telakkisiyle yoğrulan 
CHP için demokrasi, sadece, zaman zaman 
hatırlanan, zaman zaman faydalı görülen 
bir araçtır. CHP, sahici bir demokratik-
leşme sürecini, eşitlik ve özgürlüğü sağ-
layacak bir gelişme olarak değil, imtiyaz 
ve vesayet sistemini yerle bir edecek bir 
tehlike olarak görür. Bugün aynı şekilde 
çıkıp, Kurumları ve yargıyı, “sizinkiler-bi-
zimkiler”, “yandaş-yandaş olmayan” diye 
ayırmak da işte bu zihniyetin bir uzantısı-
dır. CHP, iddia ettikleri gibi eğer gerçekten 
samimi bir değişim içine giriyorsa, önce-
likle bu bölücü, bu ayrıştırıcı, bu kışkırtıcı 
üsluptan vazgeçmeli, ikbalini vesayetçi 
rejimlerde arayan siyaset tarzını derhal 
terk etmelidir.

CHP için de, Türkiye için de, demokrasi-
miz için de hayırlı olacak tavır budur. CHP 
oynadığı bu tehlikeli oyuna bir an önce 
son vermelidir. Cumhuriyetin kurumları 
arasında böyle bir ayrışma, böyle bir ku-
tuplaşma olduğu izlenimi uyandırmak, 
kurumları birbirine düşürmeye çalışmak 
çok büyük bir yanlıştır. 
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Değerli arkadaşlarım…

Siyasetin son günlerdeki dili ve üslubu 
gündemde yoğun şekilde yer aldı, tartışıl-
dı. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Partimizi kurduğumuz andan itibaren 
siyasete yeni bir dil, yeni bir üslup ka-
zandırdık. Yapıcı olmaya, gönül diliyle 
konuşmaya çalıştık. Söz üretmekten çok 
iş üretmeyi dert edindik. Biz değil, eserle-
rimiz konuşsun, yaptıklarımız konuşsun 
istedik. Her zaman yaptıklarımızla, he-
deflerimizle, projelerimizle milletimizin 
huzuruna çıktık. Ancak, tüm bu süreçte, 
şahsıma, partime, hükümetime yönelik 
son derece ağır, son derece haksız iftira ve 
ithamlar karşısında da susmadık. Muhale-
fetin seviyesiz ve kırıcı üslubu karşısında 
seviyeli bir üslupla gerekeni söylemekten 
kaçınmadık.

Geçen hafta partilerin grup konuşmaların-
daki hakaretlere, tahriklere, aşağılamalara 
bakınca bu üslubun Türk siyasetine hiç 
de yakışmadığını, siyaseti de yanlış bir 
mecraya doğru sürüklediğini düşünüyo-
rum. Çünkü demokrasinin temeli diyalog 
ve uzlaşıdır. Böyle kin ve nefret kokan 
bir üslupla ne diyalog olabilir, ne uzlaşı 
sağlanabilir. Konuşamayan, tartışamayan, 
sadece suçlayan, hakaret eden bir üslupla 
demokrasiyi de geliştiremeyiz, siyasetin 
itibarını da yükseltemeyiz. 

Milletimiz, bu seviye kaybından son de-
rece rahatsızdır. Özellikle MHP liderinin 
konuşmalarına yansıyan hırçınlık ve sal-
dırganlık siyasetin seviye kaybetmesine 
sebep oluyor. Siyasi tarihimizde bu kadar 

hakaret cümlesi, bu kadar tahkir kelimesi, 
bu kadar küfür, bu kadar aşağılama ifadesi 
yer alan başkaca bir konuşma olduğunu 
sanmıyorum. Adeta bir küfür ve hakaret 
antolojisi oluşturuluyor. Türkçe Argo söz-
lüğü didik didik edilmiş ve o sözlükteki 
her kelime bir cümle içinde kullanılmış. 
MHP Genel Başkanı’nın bu üslubu, siyaset 
tarihine en çirkin üslup olarak geçecektir 
ve eminim ki hiçbir zaman hatırlanmak 
istenmeyecektir.

Ben, daha önce birkaç kez, Sayın Bahçeli 
konuşurken çocukların televizyondan 
uzak tutulmalarını tavsiye etmiştim. Bu 
tavsiyemi, asla ve asla Sayın Bahçeli’yi 
tahkir etmek için söylemiyorum, çocuk-
larımız adına gerçekten kaygı duyduğum 
için söylüyorum. Çünkü bu ifadeler, sağ-
lıksız bir siyasi zihniyeti, problemli bir 
ruh halini gösteriyor. Bir siyasi hareketin, 
böyle bir üsluba layık görülmüş olması 
ayrıca elem vericidir. Bu partiye yakınlık 
hisseden vatandaşlarımın bu üslubu asla 
ve asla tasdik etmediklerini biliyorum, bu 
üsluptan hicap duyduklarına inanıyorum. 
Her şeyden öte, siyasi tarihimizin en çal-
kantılı günlerinde dahi soğukkanlılıktan 
taviz vermemiş olan Merhum Alparslan 
Türkeş’in bu üslup karşısında kemikleri-
nin sızladığından şüphe duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım… Tüm bu ve buna 
benzer hakaretler kime yapılıyor? Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanına yapılıyor, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Hükümeti’ne 
yapılıyor. Yüzde 47 oy alarak, yani her 
iki kişiden birinin oyuna alarak Meclis’e 
gelmiş bir siyasi partiye yapılıyor. Düşün-
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cenin bittiği yerde hakaret başlar. Mantı-
ğın tükendiği yerde şiddet başlar. Millete 
söyleyecek sözü olmayanlar, hakaret söz-
cüklerinin arkasına saklanır. Sağduyuyu, 
aklı selimi, erdemi fazileti yitirenler tahkir 
etmeye, hakaret etmeye başlarlar. 

İşte bu sağduyunun kaybolduğu, sözün 
ağırlığını ve anlamını kaybettiği ciddi 
bir hezeyan halidir. Bu psikolojinin da-
yandığı zihniyet, siyasi rakibini düşman 
olarak gören, siyasi rekabeti savaşmak 
olarak algılayan bir siyasi düşünceye 
dayanmaktadır. Bu siyaset tarzının, bu 
siyaset üslubunun, bu siyasi düşüncenin 
bütün dünyada demokrasi dışı görülmesi 
işte bu saldırganlığındandır. Tahammül 
etmek, tolere etmek, anlayışla karşılamak, 
sağduyuyla, aklıselimle hareket etmek, 
alicenap olmak, bizim medeniyetimizin 
gereğidir. Bu ülkenin Hükümetini 9’uncu 
Haçlı Seferi yapmakla itham edecek kadar 
ölçüsünü, muvazenesini, dengesini, havsa-
lasını kaybetmiş olmak, bizim medeniyet 
değerlerimizden kopmuş olmanın, milleti-
mizin değerlerinden uzaklaşmış olmanın 
bir göstergesidir.

Değerli arkadaşlarım… Her türlü haka-
reti, tehdidi, ölçüsüzlüğü yapanları ben 
kendi yanlışlıklarıyla baş başa bırakıyo-
rum, milletimizin engin ferasetine havale 
ediyorum. Bizi kendi seviyelerine, kendi 
üsluplarına çekeceklerini sanıyorlarsa ya-
nılıyorlar. En başından itibaren yaptığımız 
gibi seviyeli bir üslupla, birleştirici, bü-
tünleştirici bir üslupla konuşmaya devam 
edeceğiz. Biz Yunus Emre’nin o arı duru, 
o saf, o süt gibi temiz diliyle konuşacak ve 

diyeceğiz ki: Sözü Bilen Kişinin / Yüzünü 
Ak Ede Bir Söz / Sözü Pişirip Diyenin / 
İşini Sağ Ede Bir Söz / Kişi Bile Söz De-
mini / Demeye Sözün Kemini / Bu Cihan 
Cehennemini / Sekiz Cennet Ede Bir Söz… 
Bizim farkımız üslubumuzdur, bizim far-
kımız seciyeli, ahlaklı lisanımızdır. Bizim 
farkımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. 
Bu farkı muhafaza edeceğiz. Onlar iftira 
atacak, biz onlara değil, milletimize ko-
nuşarak cevabını vereceğiz; onlar itham 
edecek, biz milletimizi muhatap alacağız.

Değerli arkadaşlar…

Son olarak kısaca dün bazı illerimizde 
yaşanan provokatif eylemlere değinmek 
istiyorum. Bütün dünyada demokratik 
mücadelenin yöntemi, üslubu, araçları bel-
lidir. Taş atmak, Molotof atmak, camları 
kırmak, esnafı tehdit ederek kepenk kapat-
tırmak, demokratik bir mücadele yöntemi 
değildir, olamaz. Sokakları savaş alanına 
çevirerek güvenlik duygusunu tahrip et-
meye, devlete olan güveni sarsmaya çalış-
mak ancak terör ve şiddeti yöntem olarak 
seçenlerin bir tarzı olabilir. Hele hele, bu 
illegal gösterilerde çocukları kullanmak, 
küçücük çocukları karanlık emellerine 
alet etmek, büyük bir vicdansızlıktır, bü-
yük bir sorumsuzluktur. Çocuk masumiye-
ti, hiçbir mücadeleye alet edilemez, hiçbir 
siyasi çekişmeye kurban edilemez.

Herhangi bir yavrumuzun ayağına diken 
batsa bizim içimiz sızlar. Peki, bu masum-
ları sokak çatışmalarının içine atmak, elle-
rine taş verip sağa sola saldırtmak, hangi 
vicdana sığar, hangi insanlıkla bağdaşır? 
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Bu ancak, insaniyetten nasibini alamamış, 
yüreği taş tutmuş kişilerin yapabileceği bir 
alçaklıktır. Aylardır çocukların yargılan-
malarında adalet istediğini söyleyen sivil 
toplum kuruluşları, aydınlar, yazarlar, ni-
çin bu duruma tepki göstermiyorlar, niçin 
bu istismara karşı seslerini yükseltmiyor-
lar? Biz çocuklarımızın hak etmedikleri 
muameleye tabi tutulmalarını, gencecik 
hayatlarının sönüp gitmesini istemeyiz, 
istemiyoruz. Ancak bu yavrularımızın biri-
lerinin siyasi hesaplarına kurban edilmele-
rini, istismar edilmelerini de istemiyoruz. 
Lütfen çocuk masumiyetine herkes saygı 
duysun, özellikle velilerimiz çocuklarına 
sahip çıksınlar, çocuklarıyla daha fazla 
ilgilensinler.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son veri-
yorum. Meclis çalışmalarında grubumuza 
başarılar diliyorum. Tüm misafirlerimize 
bir kez daha hoş geldiniz diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Rizeli ve İstanbullu hemşerilerim, 
değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler… sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor; AK Parti Rize İl Teşkilatı ile AK 
Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın bu kaynaşma 
ve dayanışma yemeğinde sizlerle birlikte 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum.

Yunus Emre, “Gelin tanış olalım” diyor… 
Büyük Şair Nefî ise, o güzel şiirinde, “Ehl-i 
dîl birbirin bilmemek insaf değil” diyerek, 
dil ehlinin, yani gönül ehlinin birbirini 
tanımamasının insafsızlık olacağını ifade 
ediyor. Evet değerli arkadaşlarım… Bizler 
Ehl-i Dîl’iz… Bizler gönül ehliyiz… AK 
Parti’yi diğer tüm siyasi partilerden, diğer 

AK Parti Rize İl Teşkilatı ve 
İstanbul İl Teşkilatı Kaynaşma 

ve Dayanışma Yemeği

İstanbul | 21 Şubat 2010
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tüm hareketlerden ayıran en önemli vasfı, 
gönüllere hitap ediyor olmasıdır. 

Partimizi kurduğumuz andan itibaren, 
gönüller yapmak, gönüller arasında bağ 
kurmak, gönlün diliyle, yani milletin di-
liyle konuşmak bizim şiarımız oldu. Biz, 
İstanbul’da ayrı bir dil, Rize’de ayrı bir 
dil kullananlardan değiliz, hiçbir zaman 
olmadık, bundan sonra da olmayaca-
ğız. Tekirdağ’da, Kırklareli’nde farklı, 
Diyarbakır’da, Van’da farklı konuşanlar-
dan olmadık. Bir yeri yaparken bir başka 
tarafı yıkmadık. Bir yerde gönülleri kaza-
nırken bir başka yerde gönülleri kıranlar-
dan olmadık. Türkiye’yi bir bütün olarak 
kucakladık, 72,5 milyonun her birine aynı 
nazarla baktık; kimseyi ötelemedik, dışla-
madık, ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamele-
si yapmadık.

AK Parti’yi konjonktürel bir siyasi hare-
ket olarak görenler, geçen zaman içinde 
ne büyük bir yanılgı içinde olduklarını 
anladılar. Bizim ayaklarımız ta ilk günden 
itibaren bu topraklara bastı ve dolayısıyla 
bu toprakların çok derinlerindeki o asil 
köklerimizden gücünü aldı. Biz, bu ülkeye 
siyaseten hizmet etmenin çok ötesinde, bu 
ülkenin ruhunu diriltmenin, heyecanını 
artırmanın, coşkusunu körüklemenin, 
umudunu çoğaltmanın mücadelesi içinde 
olduk. Siyasetin günlük koşuşturmacası 
içinde kaybolup gitmedik… Kalıcı eserler 
bırakmanın, unutulmaz hizmetleri başar-
manın gayreti içinde olduk.

Bakınız… Rize benim baba ocağım… Rize, 
havasını solduğumu, suyunu içtiğim, ek-
meğini yediğim; en önemlisi de kültürünü, 

geleneklerini aldığım, örfüyle, ananesiyle 
donandığım memleketim. Aynı şekilde 
İstanbul, doğduğum, büyüdüğüm, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet 
etme bahtiyarlığına eriştiğim şehir. Her 
iki şehrin de benim üzerimde emeği var, 
hakkı var. Bu iki şehrin sakinleri, bu iki 
şehirdeki hemşehrilerim, yarın hak vaki 
olduğunda benim arkamdan, “Allah razı 
olsun, güzel hizmetler yaptı, güzel eserler 
kazandırdı, mekanı cennet olsun” derlerse, 
bunu söyletebilirsem, işte benim için en 
büyük kazanım budur. Bu milletin hayır 
duasını almak, alabilmek, rütbelerin en 
büyüğüdür. Bizim siyasetteki gayemiz de, 
ilkemiz de budur.

Esasen, bizi bu kutlu yolculukta bir raya 
getiren, bu yola düşüren, bu mücadelenin 
içine savuran da işte bu gayedir. Ben inanı-
yorum ki, 81 vilayetimizin tamamındaki 
teşkilatımız, teşkilatımızın her bir men-
subu işte bu anlayışla milletimize hizmet 
etmenin çabası içindedir. Başkalarının 
ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, ne gayeyle 
siyaset ürettikleri bize misal teşkil ede-
mez. Başkaları çıkar örgütlenmesi kurmuş 
olabilir, şahsi menfaat peşinde koşuyor 
olabilir, makam ve ikbal hırsıyla gözleri 
kararmış olabilir… Biz bu hastalıkları bu 
teşkilata yaklaştırmadık, Allah’ın izniyle 
de yaklaştırmayacağız. Biz burada, bu 
makamlarda hizmet için varız, millet için 
varız. Nefes alıp verdiğimiz müddetçe de 
bu rotadan asla şaşmayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu hiçbir zaman unutmamanızı, hiçbir 
zaman aklınızdan çıkarmamanızı sizler-
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den bilhassa rica ediyorum… Millet için 
yola çıkanlar, milleti arkasına alarak, mil-
letin hayır duasını arkasına alarak yola 
çıkanlar, asla ve asla hiçbir şeyden kork-
maz, hiçbir şeyden çekinmezler. Bizim 
ölçütümüz, “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir” ilkesidir. Bizim ölçütümüz 
evrensel hukuktur, standartları yüksek bir 
demokrasidir. 7,5 yıl boyunca, millet ege-
menliğini tahkim etmek, evrensel hukuku 
ülkeye hakim kılmak, modern demokratik 
standartları ülkemiz insanına ulaştırmak 
bizim öncelikli gayemiz olmuştur.

Türkiye’ye, hukuk ve demokrasi dışında, 
milli egemenlik dışında bir rota çizmek is-
teyenlere, böyle bir arzu ve beklenti içinde 
olanlara fırsat vermedik. Milletin emaneti 
olan yetkiye el uzatanlara karşı cesur bir 
duruş sergiledik. Türkiye’nin adeta damar-
larına, adeta sinirlerine sirayet etmiş çete 
belasıyla, mafya belasıyla kararlı şekilde 
mücadele ettik. Hukuku çiğneyenlere, 
hukuku zorlayanlara, hukukun dışına çı-
karak üzerimize gelenlere boynumuzu eğ-
medik, “eyvallah” demedik. Çünkü emanet 
namustur, şereftir. Bu milletin emanetine 
el uzattırmadık, uzanan elleri geri time 
noktasında en küçük bir tereddüt de gös-
termedik.

Biz şuna inanıyoruz: Türkiye’yi büyütecek 
olan, yüceltecek olan, itibarını artıracak 
olan, güçlü bir ülke, güçlü bir devlet olarak 
uluslar arası arenada söz sahibi yapacak 
olan, demokrasidir, hukuktur. Türkiye 
hiçbir dönemde demokrasiden dolayı kay-
betmemiştir, tam tersine, demokrasinin 

standartları ne zaman yükseldiyse, Türki-
ye işte o zaman kazanmıştır.

Değerli kardeşlerim, şunu her yerde anlat-
manızı, her yerde dile getirmenizi, her bir 
vatandaşıma tane tane aktarmanızı istiyo-
rum… Demokrasi ile ekonomi birbiriyle 
ayrılmaz iki alandır. Demokrasi geriye 
gittiğinde ekonomi geriye gider. Demokra-
tik haklar askıya alındığında ekonomi kü-
çülür. Demokrasiye müdahale edildiğinde 
soframızdaki ekmek, cebimizdeki para 
bundan doğrudan etkilenir. İşte şu son 7,5 
yıl, AK Parti iktidarı dönemi, demokrasi 
ile ekonomi arasında nasıl doğrudan bir 
bağlantı olduğunun en güzel ispatıdır. Bir 
yandan demokratik reformları gerçekleşti-
rirken, diğer yandan ekonomiyi büyüttük. 
Bir yandan hak ve özgürlükleri genişletir-
ken, diğer yandan üretimi, ihracatı, yatı-
rımları rekor seviyelere ulaştırdık. Türkiye 
bizden önce 26’ıncı sıradayken, bugün 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
konumuna ulaştı. Bütün dünyada küresel 
kriz çok ağır hasarlar bırakırken, Türkiye 
küresel krizden asgari düzeyde etkilendi 
ve krizin etki alanından çıkmaya başladı.

İşte dün, Standart and Poors, Türkiye’nin 
kredi notunun artırarak BB’ye yükseltti. 
Tüm dünyada ülkelerin kredi notları dü-
şürülürken, Türkiye’nin kredi notu son iki 
ayda 4 ayrı kuruluş tarafından artırıldı. 
Avrupa’da şu anda birçok ülke küresel kriz 
nedeniyle zor günlerden geçerken, Türki-
ye, bu yıl ve sonraki yıllarda dünyanın en 
fazla büyüyen ülkeleri arasında yer almayı 
hedefliyor. İhracatta küresel krize rağmen 
102 milyar dolar rakamını yakaladık. Sa-
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nayi üretiminde, özellikle de istihdamda 
artık iyileşmenin daha bariz hissedildiğine 
şahit oluyoruz. 

Yani Türkiye geleceğine umutla bakıyor, 
yere sağlam basıyor ve güçlü, dirençli, 
dayanıklı ekonomisiyle geleceği bugün-
den şekillendiriyor. Bunu sağlayan nedir? 
Bunu sağlayan demokratikleşme alanında 
attığımız adımlardır. Türkiye’de huzu-
ru, istikrarı, güveni sağlama yönünde 
attığımız kararlı adımlar ekonomideki 
bu başarıların neticesidir. Aynı şekilde 
Türkiye, güçlü demokrasisi ve güçlü eko-
nomisiyle artık dünyada da söz söyleyen, 
ağırlığını ortaya koyan bir ülke konumuna 
yükselmiştir. Suriye ile vizeleri kaldırdık. 
Lübnan’la kaldırdık. Ürdün’le kaldırdık. 
Libya, Arnavutluk, Tacikistan, Tanzanya 
ile vizeleri kaldırdık. Rusya ile, Katar’la vi-
zeleri kaldırma konusunda çalışmalarımız 
devam ediyor. Şu anda Gaziantep’ten trene 
biniyorsunuz, Musul’a, Halep’e kadar gide-
biliyorsunuz.

Bunun ötesinde, dünyanın neresine gider-
seniz gidin, Türkiye’nin artan gücünün, 
artan öneminin, dik duruşunun, adaletli 
yaklaşımlarının, barış çağrılarının orada 
yankılandığını görüyorsunuz. İşte en son, 
Ortadoğu’nun Nobel ödülü sayılan Kral 
Faysal ödülü şahsıma tevdi edildi. Biraz 
sonra, bu toplantının ardından İspanya’ya 
hareket ediyorum. Orada da, resmi temas-
ların ardından, Seviyya Şehri’nin her yıl 
önemli isimlere kültürler arası diyaloğa 
katkı nedeniyle verdiği NO DO Vakfı ödü-
lünü teslim alacağım. Bu ödüller, benim 

şahsımdan ziyade, Türkiye’ye, aziz milleti-
mize, bu güzel ülkeye verilmiş ödüllerdir.

Değerli arkadaşlarım, bu süreçten geriye 
dönüş olamaz. Hiç kimse bu ülkeye yeni 
bedeller ödetemez, yeni faturalar kese-
mez, Türkiye’nin şahlanışını, Türkiye’nin 
atılımlarını sekteye uğratamaz. Buna kim-
senin hakkı da olamaz, haddi de olamaz. 
Türkiye’nin demokratikleşme alanında, 
ekonomide, dış politikada ulaştığı bu ta-
rihi seviyeleri içine sindiremeyenler, bu 
sevinci milletle paylaşamayanlar var. O 
kesimler, bırakınız 19’uncu Yüzyıl zihniye-
tini, Orta Çağ zihniyetiyle hareket ederek 
Türkiye’nin bu ilerleyişini durdurmak 
için her türlü senaryoyu uygulama gayesi 
içindeler.

Üzülerek ifade ediyorum ki, bu ülkede 
milletin oyuyla, milletin iradesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gelmiş kimi siyasi 
partiler de bu senaryolara, bu tahriklere 
omuz veriyorlar. Kurumlar arasında bir 
çatışma oluşturmak, kurumları “yandaş” 
diyerek, “candaş” diyerek, “yoldaş” diyerek 
bölmeye, koordinasyonu, uyumu bozmaya 
yönelik son derece sorumsuz açıklamalar 
yapılıyor. Kimi kurumlar yetkilerini aşa-
rak, geçmişte de yaptıkları gibi hukuku 
zorluyor, hukukun bağımsızlığını, tarafsız-
lığını zedeleyecek girişimler içine giriyor-
lar. Türkiye’de karanlık meselelerin, gizli 
kapaklı işlerin, çete ve mafya örgütlenme-
lerinin açığa çıkmasından rahatsız olu-
yorlar ve süreci engellemek için her yolu 
kendilerine maalesef mubah görüyorlar.
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Bakınız… Bir Başbakan olarak benim 
yüreğimi sızlatan, benim vicdanımı in-
citen, son derece yürek yakıcı bir sorun 
var ortada. Bu ülkede, babası öldürülen, 
babası suikasta kurban giden çocuklar bir 
araya geliyor, bir platform oluşturuyorlar. 
Babasız büyümüş çocuklar, babamızın ka-
tillerini bulun, tetikçilerin ardındaki kirli 
ilişkileri ortaya çıkarın diye feryat ediyor-
lar. Türkiye bu yakıcı sorundan, bir sorun 
olmanın ötesinde bu ağır ayıptan bir an 
önce kurtulmalıdır. Bizim dönemimizde 
meydana gelen bu çirkin saldırıların fail-
lerini bulduk ve olayların ardındaki kirli 
ilişkileri açığa çıkarmak için de tam bir 
kararlılık içinde çalışıyoruz. Bizden önceki 
dönemde işlenmiş, hatta 30 yıl öncesinde 
işlenmiş cinayetleri dahi aydınlığa kavuş-
turmak istiyoruz.

Türkiye bizim dönemimizde işte bunun 
adımlarını attı, bu ayıbı ortadan kaldırma-
ya, vicdanları bir nebze olsun rahatlatma-
ya dönük bir mücadelenin içine girdi. Ama 
bakıyorsunuz, bu konuları aydınlatması 
beklenen, açıklığa kavuşturması bekle-
nenler, tam tersine süreci engellemenin 
mücadelesi içine giriyorlar. Ben, bu tutar-
sızlığı milletimin ferasetine havale ediyo-
rum. Aziz milletim, bu yaşananları çok 
yakından izliyor ve eminim ki gerektiği 
zaman da gereken cevabı en güzel şekilde 
verecektir.

Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşla-
rım…

İstanbul, 80 vilayetimizin neredeyse tama-
mının temsil edildiği, benim her zaman 

ifade ettiğim gibi “Türkiye’nin özeti” bir 
ilimiz. Ben her fırsatta ifade ediyorum… 
Şehirlerinden göç etmiş, İstanbul olsun, 
diğer büyük şehirlerimiz olsun, oralara 
yerleşmiş vatandaşlarımın baba ocaklarını 
unutmamalarını, oraları ihmal etmemele-
rini, ahde vefaya gölge düşürmemelerini 
bilhassa vurguluyorum. Özellikle işadam-
larımızın, yatırımlar noktasında memle-
ketlerine borçlarını ödemeleri benim çok 
önemsediğim bir konu.

Ben, ülkenin başbakanı olarak, 81 vilaye-
timizin 81’ine de eşit mesafedeyim, her 
birine eşit oranda, ihtiyaçları oranında 
hizmet götürmenin mücadelesi içindeyim. 
Rize’ye de bu noktada çok önemli hizmet-
lerimiz, önemli yatırımlarımız oldu. Rize 
Belediyemiz dolgu sahasını düzenledi, çöp 
depolama tesisini tamamlayarak hizmete 
açtı, katı atıkların yeniden ayrıştırılması 
ve Geri Dönüşümünün sağlanması için 
Tesis kurma çalışmalarını başlattı. 15 bin 
kişilik stadyum inşaatını tamamladık. 2 
bin kişilik kapalı spor salonu, bin seyirci 
kapasiteli olimpik yüzme havuzu, sosyal 
tesisler inşaatlarına devam ediyoruz. 
Rize’yi modern yaşama ve temiz havaya 
kavuşturacak olan doğalgaz boru hattının 
115 km’lik Bayburt-Rize hattını kısa süre-
de tamamladık. Şehir merkezinde 65 km 
doğalgaz boru hattı döşedik. Temelden 
başladığımız, 12 bin metre kare alana sa-
hip katlı otopark inşaatını tamamladık, 
hizmete sunduk.

Rize’de 7 yılda 1.227 dersliğin yapımını 
tamamladık. 2006 yılında Rize Üniversite-
sini kurduk. Yükseköğretimde yurt kapasi-
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tesini 1.128’den 2 bin 470’e çıkardık. 2010 
yılı yatırım programımızda 650 yataklı bir 
yurdumuz daha var. İnşallah bu yurdumu-
zun inşaat ihalesini 10 Nisan’da yapacağız. 
Rize’de hükümetlerimiz döneminde sağlık 
hizmetleri için 183.2 milyon TL harcama 
yaptık. TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 
1.275 konut uygulaması başlattık. Bu ko-
nutlardan 1.136’sı tamamlandı. 139 tanesi 
ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. 2002 
yılına kadar Rize’de sadece 20 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise tam 78 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık.

Bunlar Rize için yaptıklarımızdan yalnızca 
bir kısmı. Daha fazlasını da yapıyoruz, ya-
pacağız ve tüm Doğu Karadeniz’le birlikte 
inşallah Rize’nin çehresini de köklü şekil-
de değiştirmiş olacağız. Ben, Türkiye’nin 
dört bir yanına dağılmış tüm Rizeli kardeş-
lerimin bu atılım sürecine destek verme-
lerini rica ediyorum. Özel sektörün teşvik 
edilmesi, Rizeli iş adamlarının bölgeye 
yönlendirilmesi sizlerin sayesinde olacak-
tır. Ben, bu anlamlı buluşmanın, Rize için 
hayırlı olmasını diliyorum. Rize’deki tüm 
hemşerilerime sizler aracılığıyla bir kez 
daha selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. 
Sizleri Allah’a emanet ediyor, kalın sağlı-
cakla diyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, Geniş-
letilmiş İl Başkanları toplantımızın ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Salı günü 
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana 
gelen maden ocağı kazasında hayatını kay-
beden 13 işçimize Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni 
ediyor, acılı ailelere başsağlığı dilekleri-
mi iletiyorum. Olayın hemen ardından 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 26 Şubat 2010
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Çalışma Bakanımız, Enerji Bakanımız, 
milletvekili arkadaşlarımız bölgeye gittiler, 
incelemelerde bulundular. Kazayla ilgili 
soruşturma da başlatıldı ve devam ediyor.

Tabii arzumuz bu tür acıların bir daha ya-
şanmaması... Denetim noktasında ilgili ku-
rumlarımızın azami gayret gösterdiklerini 
biliyorum. Ama iş denetimle bitmiyor. Baş-
ta işverenler olmak üzere herkese önemli 
görevler düşüyor. Söz konusu olan candır... 
Canın bedeli yoktur, can kaybının telafisi 
yoktur... Onun için, sadece madencilik 
sektöründe değil, sadece maden ocakları-
mızda değil, emeğin olduğu her yerde iş 
güvenliği ve sağlığına azami dikkat edilme-
si hususunu buradan tüm işverenlerimize, 
işçilerimize, ilgili sivil toplum örgütlerimi-
ze bir kez daha hatırlatmak istiyorum...

Yine, önceki gün çok değerli bir bilim ada-
mını, hayatını çocuklara, eğitime, hayır 
işlerine adamış olan İhsan Doğramacı’yı 
kaybettik. O’na da bu vesileyle Allah’tan 
rahmet diliyorum. TEKEL işçilerinden 
Hamdullah Uysal’ı da yine önceki gün 
Ankara’da elim bir kazada kaybettik. O’na 
da Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşları-
na başsağlığı diliyorum. 

Bu arada, TEKEL işçilerini ilgilendiren 
bir hatırlatmayı da buradan yapmak isti-
yorum… Biliyorsunuz, 4/C kapsamında 
çalışmaya devam etmek isteyen işçilerimiz 
için sözleşme imzalama süresi önümüzde-
ki Salı akşamı itibariyle doluyor. Şu ana 
kadar 3 bine yakın işçimiz (2 bin 600 kişi) 
sözleşmelerini imzaladılar. Kalan işçile-
rimizden de çalışmaya devam etmek iste-

yenlerin bir an önce imzalarını atmaları, 
kendilerine sunulan bu imkandan bir an 
önce faydalanmaları çağrısında bulunmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Milletimize hizmet yolculuğumuza emin 
ve kararlı adımlarla devam ediyoruz. Za-
man zaman zorlu, hassas süreçlerden geçi-
yoruz. Ama hiçbir zaman hedeflerimizi yi-
tirmiyoruz, hiçbir zaman asli gündemimizi 
unutmuyoruz, hiçbir zaman enerjimizi, 
azmimizi kaybetmiyoruz. Yaklaşık 1.5 yıl 
sonra, 2011 yılının ortalarında Türkiye bir 
kez daha seçimini yapacak. Açıkçası, daha 
bir buçuk yıl olmasına rağmen, seçimin 
sıkça telaffuz ediliyor olmasını, sürekli 
gündeme getirilmeye çalışılmasını ülkem 
ve milletim adına son derece faydasız gö-
rüyorum.

Ancak, muhalefet başta olmak üzere, belli 
çevrelerin, seçim tartışmaları üzerinden 
Hükümeti yavaşlatmak, hükümeti yıprat-
mak gibi bir gayretin, bir oyunun içinde 
olduğunu da çok net olarak görebiliyoruz. 
Yasama faaliyetlerine yönelik her türlü 
engellemeyi ve yavaşlatmayı yapan mu-
halefet, bu tür tartışmaların içine çekerek 
hükümetin hızını kesmeye çalışıyor.

Değerli arkadaşlarım... Biz bu oyunu boza-
cağız... Hep birlikte bozacağız, bu senaryo-
ları hep birlikte boşa çıkaracağız. AK Parti 
iktidarıyla Türkiye’de siyaset, geriye dönü-
lemez şekilde seviye kazanmıştır, kaliteye 
ve yüksek standarda kavuşmuştur. Türkiye 
bizim iktidarımızla birlikte artık bir krizler 
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ülkesi olarak anılmaktan kurtulmuştur. 
Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte bir 
istikrarsızlık ülkesi, bir güvensizlik zemini 
olmaktan kurtulmuştur. Türkiye, bizimle 
birlikte, bir belirsizlikler ülkesi değil, hede-
fi belli, vizyonu belli, amacı, gayesi belli bir 
ülke konumuna yükselmiştir.

16 ayda bir hükümetlerin değiştiği, sürekli 
erken seçimlerin yaşandığı, erken seçimle-
rin ülkeye çok ağır bedeller ödettiği o gün-
ler geride kalmıştır. Bugün, içerden ya da 
dışarıdan Türkiye’ye bakanlar, Türkiye’yi 
izleyenler, burayı bir istikrar ülkesi olarak, 
planı, programı, gelecek vizyonu, hedefleri 
belli bir ülke olarak görmeye başlamış-
lardır. Bu ülkede artık akşamdan sabaha 
politikalar değişmiyor. Bu ülkede artık he-
defler, planlar, yaz-boz tahtasındaki gibi sü-
rekli değiştirilmiyor. Canı isteyenin seçim 
ilan ettiği, ülkenin başta ekonomik olmak 
üzere her türlü dengesinin askıya alındığı, 
popülizmin hoyratça ülke kaynaklarını 
çar çur ettiği dönemler artık tedavülden 
kalkmıştır. AK Parti iktidarıyla birlikte 
siyasetin ana gayesi yeniden millete hiz-
met olmuştur. Biz, önümüzdeki bir buçuk 
yılı, seçim tartışmalarıyla, millete hiç bir 
faydası olmayan, milletin hiç bir sorunu-
na çözüm getirmeyen tartışmalarla heba 
etmek istemiyoruz. Biz milletimize hizmet 
için yola çıktık, hizmet yolculuğumuzu da 
yorulmadan, yılmadan, usanmadan sürdü-
receğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Öncelikle, burada bulunan ya da bulun-
mayan tüm arkadaşlarıma, tüm gönüldaş-

larıma, teşkilatımın her bir mensubuna, 
bugüne kadar Türkiye’ye kazandırdıkları-
nızdan dolayı en kalbi teşekkürlerimi su-
nuyorum. Yedi buçuk yıl boyunca canımızı 
dişimize taktık, gece-gündüz demeden, 
yağmur-çamur, kar-boran-fırtına demeden 
milletimize, ülkemize hizmetler kazandır-
dık. Milletin derdini kendi derdimiz bil-
dik. Yoksulun yoldaşı olduk, kimsesizlerin 
kardeşi olduk, garip gurebanın, boynu bü-
küklerin, kendini ötelenmiş, itilmiş, ihmal 
edilmiş hissedenlerin sesi olduk, nefesi 
olduk. Kapısı hiç çalınmayanların evine 
biz misafir olduk. Hali hatırı sorulmayan 
nicelerine gönül evini açan biz olduk. 
Üşümüş elleri tuttuk, sızlayan yürekleri 
teselli ettik, iyi gününde olduğu gibi kötü 
gününde de her bir vatandaşın yanı başın-
da yerimizi aldık.

Biz bu ülkeye umut olduk, bu millete yar 
olduk, yaran olduk. Hakkari’de bizim eser-
lerimiz var, Tekirdağ’da bizim eserlerimiz 
var, Muğla’da, İzmir’de, Muş’ta, Tunceli’de, 
Samsun’da bizim eserlerimiz var. 81 vila-
yetimizin her birinde, her ilçesinde, her 
köyünde biz varız, bizim eserlerimiz var. 
Anadolu’da, Trakya’da yollar yaptık, üni-
versiteler kurduk, okullar inşa ettik, hasta-
neler, sağlık ocakları, konutlar imar ettik. 
Türkiye’yi her alanda büyüttük. Sofradaki 
ekmekle birlikte ülkemizin itibarını da 
yükselttik. Nereye gittiysek gönül diliyle 
konuştuk, nerede olursak olalım milletin 
diliyle milletin gönlüne hitap ettik. “Ben” 
demedik, her zaman “biz” dedik... Kucak-
layıcı olduk, birleştirici olduk, yıkıcı değil, 
yapıcı olduk. Başkalarının yaptığı gibi biz 
makam, mevki, ikbal hırsı içinde olmadık. 
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Şahsî çıkarların, şahsî hırsların peşinden 
koşmadık...

Yunus Emre ne güzel söylemiş: Canlar ca-
nını buldum, bu canım yağma olsun... Biz 
canlar canını bulduk, biz millete hizmette 
huzuru bulduk, gerisi laf-ü güzaftır. İşte 
şimdi bir adım daha öne çıkıyoruz. Her 
yeni gün yeni bir başlangıçtır diyoruz ve 
şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hani, 
Hazreti Mevlana diyor ya: Her Gün Bir 
Yerden Göçmek Ne İyi / Her Gün Bir Yere 
Konmak Ne Güzel / Bulanmadan, Donma-
dan Akmak Ne Hoş / Dünle Beraber Gitti 
Cancağızım / Ne Kadar Söz Varsa Düne Ait 
/ Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım...

Şimdi biz de, AK Parti olarak, bugüne ka-
dar ortaya koyduğumuz aşkı, şevki, gayreti 
artırıyor; her zamankinden çok daha fazla 
işimize sımsıkı sarılıyoruz. Milletimize 
hizmet yolunda geçen 7.5 yılın her gününü 
bir önceki günden daha fazla heyecanla, 
daha fazla azimle geçirdik, daha büyük 
bir gayretle hizmet üretmenin mücadelesi 
içinde olduk. Buradan tüm teşkilatıma 
sesleniyor, teşkilatımın her bir mensu-
bundan, bize gönül vermiş her bir kar-
deşimden rica ediyorum... Yedi buçuk yıl 
boyunca gösterdiğimiz gayretten çok daha 
fazlasını göstereceğiz. Fedakârlığımızı 
katlayarak artıracak, daha çok çalışacağız. 
Daha fazla insana ulaşacağız, daha fazla 
haneye ulaşacağız, daha çok anlatacağız. 
Gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya 
çok daha fazla bir aşkla devam edeceğiz. 
Heyecanımızı artırarak, coşkumuzu artıra-
rak, millete ulaşma, dertlere deva olma, so-

run çözme azmimizi çoğaltarak yürümeye 
devam edeceğiz.

Bu dönemde her zamankinden daha ya-
pıcı, daha fazla kuşatıcı olacağız. Bırakın 
onlar ne söylerse söylesinler... Bırakın 
onlar ne yaparlarsa yapsınlar... Bırakın 
onlar Ankara’da kaos üretsinler... Bırakın 
onlar kirli tuzaklarıyla, kirli senaryolarıyla 
oyalansınlar. Onlar, millete en küçük bir 
yararı dahi dokunmayan tartışmalarla, ge-
rilimlerle günlerini gün etsinler. Biz yine 
milletin arasında olacak, yine milletimizle 
bir ve beraber hareket edeceğiz. Bugüne 
kadar Türkiye’yi topyekun kucakladık, 
bundan sonra aynı samimiyetle kucakla-
yacağız. Bugüne kadar herkesin hakkına, 
hukukuna, değerlerine, yaşama biçimine 
saygılı olduk, bunları geliştirmenin gay-
reti içinde olduk, bundan sonra da aynı 
hassasiyeti ortaya koyacağız. Milletimizin 
gündeminden, ülkemizin asli gündemin-
den asla kopmayacağız. AK Parti olarak bu-
güne kadar nasıl farklı olduysak, farkımızı 
nasıl bariz şekilde ortaya koyduysak, bu-
günden itibaren o farkı çok daha belirgin 
hale getireceğiz.

15 bin kilometre yol dedik, 11 bin 373 
kilometre yol yaptık, Allah’ın izniyle 15 
bin kilometre hedefine de belirlediğimiz 
takvimden önce ulaşacağız. 500 bin konut 
dedik, 420 bin tanesinin inşaatına başla-
dık. 2011’de inşallah 500 bin hedefini ya-
kalayacağız. 142 bin 634 derslik inşa ettik, 
63 üniversite kurduk, daha da fazlasını 
yapacağız. Bolu Dağı Tünelini bitirdiğimiz 
gibi, Karadeniz Sahil yolunu tamamladı-
ğımız gibi, Türkiye’yi hızlı trenle tanıştır-
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dığımız gibi, Marmaray’ı da bitireceğiz, 
Konya’yı da hızlı trenle buluşturacağız, 
Londra ile Pekin’i ülkemiz üzerinden birbi-
rine bağlayacağız. KÖYDES dedik köylere 
yol yaptık, su götürdük. BELDES dedik 
belediyelerimizin alt yapısını geliştirdik. 
SODES dedik, umutsuz, çaresiz, işsiz in-
sanlara umut aşıladık. Güneydoğu Anado-
lu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya 
Ovası Projesi ile susamış toprakları suyla 
buluşturan, Harran Ovası’nı, Muş Ovası’nı, 
Konya Ovası’nı bereketle buluşturan biziz.

Türkiye’yi eğitimle, sağlıkla, emniyet ve 
adaletle büyüttük. İspanya’yla, Rusya’yla 
görüşmeler sürüyor. Suriye ile, Katar’la, 
Lübnan ile, Ürdün ile, Libya, Arnavutluk, 
Tacikistan, Tanzanya ile vizeleri kaldırdık. 
Gaziantep’ten Halep’e, Musul’a tren sefer-
lerini başlattık. İşte Kral Faysal Vakfı... Tür-
kiye dünya barışına katkı sağlıyor diyor, 
Ortadoğu’nun Nobeli sayılan Kral Faysal 
Ödülü’nün benim şahsımda aziz milleti-
mize veriyor. İşte Sevilla Nodo Vakfı... Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı kültürler 
arasında diyaloğa katkı sağladı diyor, be-
nim şahsımda ülkeme, aziz milletime ödül 
tevdi ediyor. 5 kıtada sesimiz yankılanıyor. 
Sessiz yığınlar bizim sayemizde feryatları-
nı dünyaya duyuruyor.

Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. 
İşte Kredi derecelendirme kuruluşları 
Türkiye’nin kredi notunu arka arkaya artı-
rıyor. Dünyanın en saygın uluslararası ku-
ruluşları Türkiye’nin krize en fazla direnç 
gösteren, krizden en hızlı çıkan ülkelerden 
biri olduğunu teyit ediyor. Yeter mi? Hayır 
yetmez... Daha fazlasını yapacağız, çünkü 

milletimiz çok daha fazlasını hak ediyor. 
Biz Doğu’yu bayram yerine çevireceğiz. 
Biz Güneydoğu’yu bayram yerine çevire-
ceğiz. Biz Karadeniz’i, Orta Anadolu’yu, 
Akdeniz’i, Ege’yi, Marmara’yı bayram yeri-
ne çevireceğiz. Bu ülkenin 7 bölgesi omuz 
omuza verecek, yüreklerini birleştirecek, 
el ele tutuşacak, horon çekecek, halay çe-
kecek, zılgıt çekecek, zeybek oynayacak. 

Bırakınız bin yıllık beraberliğimiz üze-
rinde kaygı, korku pompalayanları, bu 
ülkenin 72 buçuk milyon ferdi tek yürek 
olacak, daha bir kardeş, daha bir yoldaş 
haline gelecek. Bu ülkenin fabrikaları tıkır 
tıkır işleyecek ve üretecek. Bu ülkenin es-
nafı her sabah umutla kepengini açacak, 
her akşam memnuniyetle ve daha büyük 
umutlarla kepengini kapatacak. Çiftçi 
toprağın bereketiyle coşacak, emekli, işçi, 
memur, ev kadını, öğrenci geleceğe daha 
bir umutla bakacak. Biz Yedi buçuk yılda 
bunu başarmanın mücadelesini verdik, 
önemli sonuçlar aldık, inşallah daha fazla-
sını hep birlikte başaracağız.

Ve şuranın da altını çiziyorum değerli 
arkadaşlarım... Bu ülkenin demokrasisi, 
ikinci sınıf olmayacak, üçüncü sınıf olma-
yacak, tam ve tamam olacak. Bu ülkenin 
demokrasisi parmakla gösterilecek, tak-
dirle, gıptayla izlenecek. Benim bu dünya 
hayatında gayem şudur değerli arkadaş-
larım... Bundan 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, hatta 
100 yıl sonra o günün nesilleri desin ki: 
Bir Recep Tayyip Erdoğan geldi, yüreğini 
ortaya koydu, halka hizmet etmeyi, hakka 
hizmet olarak gördü. Canını dişine taktı, 
Türkiye’yi hak ettiği seviyelere taşıdı, Türk 
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milletinin alnını ak etti, itibarını yükseltti. 
Bir AK Parti geldi, cesaretini ortaya koydu. 
Siyasetin merkezine insana hizmet etme 
kavramını yerleştirdi. AK bir kadro geldi, 
sevdasını, aşkını, coşkusunu, heyecanını 
ortaya koydu. Diklenmedi, ama dimdik 
durdu. Eğilmedi, bükülmedi... Taviz ver-
medi. “Demokrasi” dedi, “Hukuk” dedi, 
“insan” dedi, “millet” dedi, “milletin haki-
miyeti” dedi... Ne dediyse arkasında durdu. 
Ne dediyse onu yaptı.

Türkiye’ye bir ufuk çizdi, bir vizyon çizdi... 
Allah ondan razı olsun... Allah onlardan 
razı olsun... Bunu desinler bana yeter... 
Bunu desinler, bize bu yeter. Bizim müca-
delemiz budur... Bizim hedefimiz budur... 
Bizim beklentimiz, planımız, programımız 
budur. Biz, “Adam sen de, aldırma da geç 
git” diyenlerden olmadık, olamayız ve ol-
mayacağız. Statüko bu ülkeye dar geliyor. 
Mevcut yapı bu ülkenin ufkuna dar geli-
yor. Engelli demokrasi bu milletin kaderi 
değildir. Çağdaş normların gerisinde kalan 
bir hukuk bu ülkenin kaderi değildir. Tür-
kiye muasır medeniyetler seviyesine bu 
yapıyla ulaşamaz.

Türkiye değişmek zorundadır, Türkiye 
prangalarından, zincirlerinden, ağırlıkla-
rından kurtulmak zorundadır. Türkiye, 
büyüklüğüne yaraşır biçimde reformlarını 
yapmak, kendisini yeni şartlara hazırla-
mak zorundadır. Hiç kimsenin korkusu 
olmasın, kimsenin endişesi olmasın, kim-
se şüphe duymasın. Türkiye’nin rotası, 
hedefi, güzergahı bellidir. Türkiye ileri de-
mokrasiye doğru yol alıyor. Türkiye, geliş-
miş bir hukuk sistemine doğru yol alıyor. 

Türkiye Avrupa Birliği’ne katılım yolunda 
ilerliyor. Vatandaşlarım emin olsun, rahat 
olsun: Bu hedeften, bu rotadan kimseye 
zarar gelmez. Türkiye’nin menfaati, Türk 
milletinin menfaati bu yoldadır, bu güzer-
gahtadır. 

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: 
Hukuk işliyor, bağımsız yargı görevini 
yapıyor. “Aksi ispat edilemediği müddetçe 
hiç kimse suçlu ilan edilemez”. Ancak, hiç 
kimse de hukukun üzerinde değildir, hiçi 
kimse imtiyazlı değildir, hiç kimse hesap 
sorulamaz değildir. Bütün soru işaretle-
rini, bütün tereddütleri, bütün ithamları 
ve iddiaları açıklığa kavuşturacak olan 
bağımsız yargıdır. Ak ile karayı belli ede-
cek, suçlu ile suçsuzu ayıracak, töhmetleri, 
yaftaları, ithamları, varsa iftiraları söküp 
atacak olan yargıdır. Herkese, ama herkese 
düşen, yargının işleyişine yardımcı olmak, 
yargının işini kolaylaştırmaktır. Sorum-
suzca, saygısızca, tahrik edici bir dille ve 
hırçın bir tavırla ortalığı velveleye veren-
ler bu ülkenin hayrına bir iş işlemiyorlar. 
Kanaat belirtenler, Malta sürgünlerini 
hatırlatanlar, ağızlarını her açtıklarında 
yargıyı töhmet altında bırakanlar, çetelere 
avukatlığa soyunanlar; bulanık suda balık 
avlama fırsatçılığı içine girmiş istismarcı-
lardır.

Onlara da buradan bir kez daha sesleni-
yorum: Türkiye’de sular, sizin dönemle-
rinizde olduğu gibi artık bulanmayacak. 
Türkiye’de hava puslanmayacak. Sular 
artık tersine, yokuş yukarı akıtılamaya-
cak. Bugün olan, normalleşmedir, suyun 
istikametinde akması, yatağını bulmasıdır. 
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İşleyen bir demokrasiden, işleyen bir hu-
kuktan kimseye zarar gelmez. Korkulması 
gereken demokrasinin, hukukun işlemesi 
değil, işlemez hale getirilmesidir, engellen-
meye, zafiyete uğratılmaya çalışılmasıdır. 
Kriz üretmeyi siyaset sananlar yanılırlar, 
hevesleri kursaklarında kalır. Boşuna kaos 
beklerler. Boşuna gerilim beklerler. Boşu-
na kurumlar arasında çatışma beklerler. 
Boşuna statükodan medet umarlar.

Gelin, hukuksuzluğa değil, bürokratik 
oligarşiye değil, millete dayanın, demok-
rasiye inanın, hukuka güvenin. Gelin, siz 
de gücünüzü milletten alın, gelin siz de hu-
kuktan, demokrasiden, büyük Türkiye’den 
yana olun. Milletin sevincini paylaşın, 
milletin umudunu paylaşın, bir kez olsun 
milletle aynı yöne bakın. Türkiye eski Tür-
kiye değil. Siz isteseniz de, gayret etseniz 
de Türkiye geçmişin karanlıklarına, geri 
kalmışlıklarına, çarpık anlayışlarına geri 
dönemez.

Değerli arkadaşlarım...

Yaşananlar, ileri demokrasinin ayak sesle-
ridir. Yaşananlar, standartları yüksek bir 
demokrasinin işaretleridir. Yaşananlar, 
millet egemenliğinin güç kazanmasıdır. 
Tüm bu yaşananlar, vicdanların rahatla-
masıdır, hukukun ve adaletin yansıması-
dır. Kapalı kapılar ardında, millet iradesini 
çiğnemek için plan yapanlar, bundan 
sonra karşılarında hukuku bulacaklarını 
görmelidir. Hukuku, adaleti, demokrasiyi 
çiğnemek arzusunda olanlar; Türkiye’nin 
büyümesini, ilerlemesini, kalkınmasını 
hazmedemeyenler, bundan sonra yaptık-

larının yanlarına kar kalmayacağını gör-
melidirler. Çeteler yoluyla, mafya yoluyla, 
hukuk dışı örgütlenmeler yoluyla milletin 
tercihlerini, milletin seçimini, milletin ira-
desini ilga etmek isteyenler, karşılarında 
milleti ve milletin temsilcilerini bulacakla-
rını artık görmelidirler.

Demokrasiyi zafiyete uğratanlara, hukuku 
keyfi müdahalelere açık hale getirenlere, 
Türkiye’nin uluslar arası itibarını zede-
leyenlere alkış tutanlar, bunlara çanak 
tutanlar daha büyük bir vebalin içinde 
olduklarını, daha büyük bir sorumsuzluk 
içinde olduklarını artık anlamalıdırlar. 
Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap ve-
rirler. Bu yanlışlara alkış tutan siyasetçiler 
de seçim günü hesabını sandıkta millete 
verirler. Bu süreç, evet, sancılı bir süreçtir, 
ama 72 buçuk milyon adına son derece ha-
yırlı bir süreçtir. Herkes bu sürece yardım-
cı olmalıdır. Herkes sorumlu davranmalı, 
herkes katkısını ortaya koymalıdır.

Biz hükümet olarak sadece ve sadece 
yargıya yardımcı olmakla mükellefiz. Biz 
yetkilerimizi biliyoruz, biz sınırlarımızı 
biliyoruz. Her zaman söylüyorum: Bizim 
hedefimiz, millet egemenliğini kökleştir-
mektir, demokrasiyi ve hukuku kökleş-
tirmektir. Seçimleri 5 yıldan 4 yıla çeken 
biziz. Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesini 
isteyen ve bunu gerçekleştiren biziz. De-
mokrasiyi güçlendirerek, millet iradesinin 
idareye yansıması için düzenlemeleri 
yapan biziz. Biz, altını çizerek ifade ediyo-
rum, bugün varız, yarın yokuz. Ama millet 
kalıcıdır, millet iradesi kalıcıdır ve öyle de 
kalacaktır.
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Değerli arkadaşlarım...

Bu süreçte AK Parti teşkilatı yine sağ-
duyulu olacak, yine sabırlı olacak, yine 
aklı selimle hareket edecek. Muhalefetin 
tahriklerine gelmeyeceğiz. Eski alışkan-
lıkları depreşen, talimatla manşetler atan, 
Türkiye’yi bir yangın yeri gibi gösterip, 
ellerinde körüklerle sağa sola koşuşturan 
medyanın tahriklerine gelmeyeceğiz. Şim-
di her zamankinden çok daha fazla hata 
arayacaklar, açık arayacaklar, malzeme 
peşinde koşacaklar. Her birinizden azami 
hassasiyet istiyorum. Her bir arkadaşım 
partimizin temel ilkeleri, temel politikala-
rı, temel yaklaşımları çerçevesinde tutum 
takınmalı, buna ters düşünceler serdet-
mekten kaçınmalıdır.

Geçen hafta iki milletvekilimizin sarf ettik-
leri sözler tartışma konusu oldu. Hiçbir şe-
kilde katılmadığımız, kabul etmediğimiz, 
doğru da bulmadığımız bu ifadelere yöne-
lik olarak inceleme başlattık ve kendilerini 
disipline sevk ettik. Bu sözler, doğru olma-
dığı, gerçeği yansıtmadığı gibi, partimizin 
ve hükümetimizin hiçbir politikasını veya 
uygulamasını yansıtmamaktadır. Partimi-
zin ve hükümetimizin tutumu, düşüncesi, 
uygulaması ortadadır. Bunu yansıtma-
yan her türlü ifade, sadece bu sözü sarf 
edenleri bağlar. Biz, sadece AK Parti’ye oy 
veren değil, 72 buçuk milyonun hükümeti 
olduğumuzu, her bir vatandaşımızı aynı 
samimiyetle kucakladığımızı her fırsatta 
ifade ediyoruz. 

Biz diğerlerinin yaptıkları yanlışları tekrar 
etmeyeceğiz. Onların bozduklarını biz ya-

pacağız... Onlar milletin ufkunu daraltmak 
isteyecek, biz genişleteceğiz. Onlar millete 
karamsarlık pompalayacak, biz ferahlık 
salacağız. Şehirlerinize döndüğünüzde, 
oradaki arkadaşlarımıza, gönüldaşlarımı-
za, tüm vatandaşlarımıza benim bu me-
sajlarımı iletin. Türkiye’nin yarınlarının 
aydınlık olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir 
devlet, güçlü bir millet olarak yarınlara 
hazırlandığını iletin. Burada, Ankara’da, 
72 buçuk milyon vatandaşın hakkını ve 
hukukunu sarsılmadan, eğilmeden, bükül-
meden, boyun eğmeden savunan güçlü bir 
hükümet olduğunu anlatın. Allah yar ve 
yardımcınız olsun. Yolunuz da, bahtınız 
da açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, kalın sağlıcakla diyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler… Sizleri en kalbi duygularla selamlı-
yor; haftalık grup toplantımızın ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta İspanya 
ziyaretim nedeniyle Grup Toplantımızı 
gerçekleştiremedik. Geçen iki haftayı da, 
ülkemize, milletimize hizmet peşinde 
dolu dolu geçirdik. Önceki hafta sonu 
İstanbul’da ülkemizin değerli ses sanatçı-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Mart 2010
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larıyla bir araya geldik; Milli Birlik ve Kar-
deşlik Sürecimizle ilgili olarak kendilerine 
çalışmalarımızı, düşüncelerimizi, hedefle-
rimizi aktarma fırsatımız oldu. Son derece 
yararlı bir toplantı yaptık. Gayet samimi 
bir ortamda, ülkemizin sevilen, beğeniy-
le izlenen sanatçılarından bir kısmının 
görüşlerini, özellikle de hissiyatını alma 
fırsatımız oldu. Benzer toplantılarımızı, 
sinema ve tiyatro sanatçılarımızla, yazar-
larımızla devam ettireceğiz. 

Bu noktada hemen bir hususu hatırlat-
makta fayda görüyorum: Sanatçılarla 
yapacağımız toplantılara ilişkin hazırlık 
çalışmalarımız devam ediyor, ancak davet 
süreci henüz başlamadı. “Şu şu isimler 
çağrıldı, bunlar çağrılmadı” gibi haberleri 
hayretle izliyoruz. Bunlar kesinlikle ger-
çeği yansıtmamaktadır, belirlediğimiz tak-
vim çerçevesinde programlarımızı sürdü-
receğiz. Aynı hafta sonunda,  İstanbul’da 
TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen 
8 ayrı köprülü kavşağı hizmete açtık. 
Toplam 210 milyon TL bedelle gerçek-
leşen bu 8 köprülü kavşaktan 5 tanesi 
Halkalı’da, 2 tanesi Ataşehir ve 1 tanesi de 
Başakşehir’de hizmet veriyor.

Geçen hafta başında 10 bakan arkadaşım 
ve beraberimdeki heyetle birlikte, Türki-
ye-İspanya Hükümetler arası Zirvesi vesi-
lesiyle İspanya’ya üç günlük bir ziyarette 
bulundum. Avrupa Birliği Dönem Başkan-
lığını devralan İspanya, yoğun programına 
rağmen bir istisna olarak Türkiye ile bu zir-
veyi gerçekleştirdi. İspanya’da katıldığım 
forumda ülkemizin dış politikası ve özel-
likle de İspanya ile birlikte yürüttüğümüz 

Medeniyetler İttifakı projemiz konusunda 
gelinen noktayı aktarma fırsatım oldu. 
Madrid’teki zirvenin ardından İspanya’nın 
Sevilla şehrine geçtik ve burada son derece 
anlamlı bir ödül olan Kültürlerarası Se-
villa NODO Vakfı Ödülü’nü ülkem ve aziz 
milletim adına büyük bir memnuniyetle 
teslim aldım. İspanya ile son dönemde 
ilişkilerimiz her alanda büyük gelişme 
kaydetti. İspanya, Türkiye’nin AB üyeliğini 
samimi ve somut şekilde destekleyen ülke-
ler arasında yer alıyor. İspanya’nın AB dö-
nem başkanlığında katılım sürecimize de 
bu desteğin somut şekilde yansıyacağını 
umuyor ve bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda İstanbul’da yine iki önemli 
toplantıya katılma fırsatımız oldu. Yurt-
dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının, onların yanında soydaş ve akraba 
topluluklarının kurmuş oldukları sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir ara-
ya geldik. Yaklaşık 2 bin kardeşimizle, 
gerçekten muhteşem bir atmosferde, son 
derece samimi bir ortamda kucaklaşmak 
ve hasret gidermek imkanımız oldu. Yine 
aynı gün, Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği’nin 6’ıncı Genel Kurulu’nda Tür-
kiye ekonomisindeki son gelişmeleri de-
ğerlendirdik. 

Orada da ifade ettiğimiz bazı hususları 
önemine binaen burada bir kez daha tek-
rarlamak da yarar görüyorum. AK Parti 
olarak biz yapıcı eleştiriden hiçbir zaman 
rahatsız olmadık. Tam tersine, partimizi 
kurduğumuz andan itibaren, yapıcı, yol 
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gösterici, ufuk açan eleştiri ve uyarılara 
her zaman kulak kesildik ve bunları dik-
kate aldık. Şunu burada bir kez daha altını 
çizerek ifade etmek durumundayım: Biz, 
sadece bize oy verenlerin değil, 72 buçuk 
milyon vatandaşımızın tamamının hükü-
metiyiz. 72 buçuk milyon Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşının her birinin emaneti 
bizim üzerimizdedir. Bu ülkedeki her bir 
ferdin hakkına, hukukuna, özellikle de ya-
şam tarzına ve düşüncesine saygı duyduk; 
saygı duymakla kalmadık, bunları geliştir-
menin mücadelesini verdik ve veriyoruz. 
Başkasının özgürlük alanına müdahale 
etmediği sürece, topyekun milletimizin 
çıkarlarıyla ters düşmediği sürece, hakaret 
ve çarpıtma ihtiva etmediği sürece her 
fikrin, her görüşün, her yaklaşımın bizim 
nezdimizde değeri vardır ve biz ona hür-
met gösteririz.

Suyu bulandıran, suyu zehirleyen, kaos ve 
kriz tellallığı yapan yaklaşımları ise her 
zaman milletimize şikayet ettik, bunların 
ülkemizin menfaatine olmadığını gür ses-
le ifade ettik. Örgütlü olsun ya da olmasın, 
toplumun tüm kesimlerinin taleplerini 
büyük bir dikkatle dinledik ve o talepler 
karşısında yapılabilecek olanın azamisini 
yapmaya çalıştık. Yedi buçuk yıl boyunca 
ekonominin, özellikle de küresel şartlara 
entegre olmuş bir ekonominin, istikrar ve 
güven noktasında son derece hassas oldu-
ğunu, herkesin de bu hassasiyeti gözetme-
si gerektiğini vurguladık. Siyasetçilerin, 
medyanın, sivil toplum örgütlerinin; bun-
ların dışında erklerin, kurumların ekono-
minin bu hassasiyeti karşısında sorumlu 
davranmaları gerektiğini ifade ettik.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Son birkaç 
hafta içinde, Türkiye’de yaşanan olayların 
hiç şüphesiz ekonomi üzerinde de kısmi 
etkisi oldu. Borsa’da kısmi bir düşüş ya-
şadık, döviz fiyatları yükseldi ve gösterge 
faizde de yine bir miktar yükselme yaşan-
dı. Her türlü olumsuz gelişmeyi hükümete 
mal etmeye çaba sarf edenler, o olumsuz 
gelişmelerde kendilerinin nasıl bir rol oy-
nadığı, nasıl bir katkı sağladığı boyutunu 
da düşünmek zorundadırlar. Türkiye’de 
yaşanan nedir? Yaşanan, normalleşmedir, 
kurumların görevlerini yapmasıdır, de-
mokrasinin güçlenmesidir, kirli oyunların, 
kirli senaryoların deşifre edilmesi ve bun-
lardan hukuk önünde hesap sorulmasıdır. 
Yaşananlar, demokrasi ve hukukun sözde 
değil, özde hayata geçmesidir, sistemin 
sağlıklı şekilde işlemesidir.

Ama süreç öyle bir lanse ediliyor ki, “Ku-
rumlar çatışıyor”, “gerilim had safhada”, 
“ölüyoruz, bitiyoruz, tükeniyoruz, bölünü-
yoruz” havasında kasıtlı bir karamsarlık 
pompalanıyor. İşte benim itirazım bu tavra-
dır, benim serzenişim, benim eleştirim bu 
tavradır. Yaşananlar Türkiye’nin ne kadar 
lehineyse, kopartılan fırtına, Türkiye’nin o 
kadar aleyhinedir. Türkiye’nin geleceğini 
düşünmek, ülkemizin milletimizin men-
faatini düşünmek herkesin, her bir vatan-
daşın sorumluluğunun bir parçası olma-
lıdır. Hangi kurumda, hangi alanda, hangi 
meslekte çalışıyor olursa olsun, herkesin 
vatandaşlık sorumluluğu, Türkiye’nin 
menfaatini, selametini, istikbalini düşün-
meyi gerektirir. Hiç kimse, sorumsuzlukla 
hareket etmek, Türkiye’ye kaybettirmek 
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gibi bir lükse sahip olamaz. Benim itira-
zım, işte bunadır, bu sorumsuzluğadır.

Belli ideolojilere destek olmak, belli ideo-
lojilerin değirmenine su taşımak için yazı-
lanlar, çizilenler, bu ülkenin imajını ciddi 
şekilde zedelediği gibi, ülke ekonomisine 
de ağır bedeller ödetmektedir. Siz, “gerilim 
var” dediğiniz zaman, sadece ortaya bir 
fikir atmakla kalmış olmuyorsunuz, aynı 
zamanda bu ülkeyi izleyenlerin, bu ülke-
de yatırım yapanların, yatırım yapmayı 
düşünenlerin, ülke içindeki sanayicinin, 
işadamının, tüccarın, yatırımcının, giri-
şimcinin zihninde de soru işaretleri oluş-
turuyorsunuz.

Geçen hafta medya patronlarına yönelik 
sözlerim maalesef doğrudan muhatap 
almadığım köşe yazarları tarafından çok 
yanlış anlaşıldı. Veya bu kadar çok kişi, bu 
kadara yanlış anladığına göre, demek ki 
biz meramımızı tam anlatamamışız. Şim-
di bir kere daha, biraz açarak anlatmaya 
çalışalım: Birincisi, benim o sözlerimin 
muhatabı, evet, medya patronları… Ama 
ben o patronlara, “şu yazarını beğenmiyo-
rum, onu at; bu yazarını beğeniyorum onu 
tut” demiyorum ki… Benim söylediğim 
şu: Bu patronlar bize geldiklerinde, “efen-
dim biz gerilim istemiyoruz; biz kavga 
istemiyoruz; biz istikrar istiyoruz; istikrar 
sayesinde işlerimiz iyi gidiyor; onun için 
gerilim istemiyoruz, tansiyonu düşürmek 
istiyoruz…” diye gerilimden, gürültüden 
şikayet ediyorlar… Ben de, her defasında 
kendilerine şunu söylüyorum: Bunu bana 
değil, her şeyi, her konuyu bir gerilim 
bahanesi gibi takdim eden kendi gazetele-

rinizin, televizyonlarınızın yöneticilerine, 
yazarlarına, sunucularına söyleyin… 

En küçük bir olumsuzluğu “şok şok şok” 
diye abarta abarta, döndüre döndüre 
veren; millete durmadan karamsarlık 
pompalayan kendi adamlarınıza söyleyin” 
diyorum. O zaman da bana verdikleri ce-
vap, “efendim haklısınız ama, biz bunlara 
sözümüzü geçiremiyoruz… “ Şimdi buna 
karşılık benim söylediğim şu: Ben, bir oku-
yucu olarak, izleyici olarak, bir yazarı, bir 
gazeteyi, bir sunucuyu veya bir televizyon 
kanalını beğenmiyorsam, yazdığından, 
çizdiğinden, yaptığından ettiğinden mem-
nun değilsem, hoşlanmıyorsam, şahsen 
onu okumam, izlemem olur biter… 

Bir partinin Genel Başkanı olarak da, sanki 
siyasi rakipmişiz gibi partimize karşı has-
mane bir yayın politikası izleyenler olursa, 
parti olarak, ona gösterebileceğimiz en me-
deni tepki de, o yayınları boykot etmemiz 
olabilir. Nitekim, biliyorsunuz, bu sivil ve 
medeni tepkimizi de gerektiğinde göster-
mekten çekinmedik, çekinmeyiz. Bu da 
bizim en tabii hakkımızdır. Ama bir medya 
patronunun kendi gazetesinin yazarından, 
çizerinden, kendi televizyonunun sunu-
cusundan, benim gibi, sizin gibi şikayet 
etmeye hakkı yoktur. “Ben de gazetemin, 
televizyonumun yaptığı yayından mem-
nun değilim ama ne yapayım elimden bir 
şey gelmiyor. Ben gerilim istemiyorum 
ama gerilimi tahrik eden yayınlara da bir 
şey diyemiyorum” diyemez. O kadroyu 
sen oluşturuyorsun. Beğenmiyorsan de-
ğiştir. Niye gelip bana şikayet ediyorsun? 
Dükkan senin dükkanın. İşletme senin 
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işletmen. Nasıl bir yazarın, bir çizerin, bir 
sunucunun çalışacağı medya kuruluşunu 
seçme hakkı varsa; genel yayın çizgisini 
beğenmediği bir yayın kuruluşuyla yolunu 
ayırma hakkı varsa; bir medya patronu-
nun da yayın kadrosunu seçme hakkı var, 
tasvip etmedikleriyle yolunu ayırma hakkı 
da var… Ben sana şunu at, bunu çıkar, be-
rikini al demiyorum ki… Sen patron olarak 
ortaya çıkan üründen memnun değilsen, o 
senin sorumluluğun… Gelip de bana, “hem 
ağlarım, hem giderim” yapma… 

Söylediğim, söylemek istediğim bu… 
Yoksa dediğim gibi: Benim yazarlarla, 
çizerlerle kişisel bir sorunum yok. Yapıcı 
eleştirilerinden her zaman yararlanırım. 
Önyargılı davrananları, bilir bilmez ahkam 
kesenleri ciddiye almam. Eleştiri kisvesi 
altında hakaret etmeye yeltenenler olursa, 
biliyorsunuz, onları da hukuka havale edi-
yorum. Şunu da hatırlatmak durumunda-
yım: Sosyal ve siyasal psikoloji, ekonomiyi 
de anında etkiliyor. Ekonomi olumsuz 
etkilendiği anda ise, memur da, işçi de, es-
naf da, işadamı da, her bir vatandaşımız da 
bundan olumsuz etkileniyor. Hep söylenir: 
Demokrasi, kurum ve kurallar rejimidir. 
Türkiye’de de kurum ve kurallar işliyor. 
Herkese düşen bu işleyişe saygı duymak, 
demokratik sisteme, hukuk sistemine gü-
venmektir. 

Yaşanan tüm tartışmalar, demokrasinin 
de hukukun da daha ileri standartlara 
yükselmesine katkı sağlıyor. Ama öyle bir 
atmosfer oluşturuluyor ki, umut vermesi 
gereken bu gelişmeler, adeta umutları 
kırmayı hedefliyor. Siz siyaseti güçlendir-

meye çalışıyorsunuz, bir bakıyorsunuz en 
ciddi eleştiriler, engelleme çabaları siya-
setçilerden geliyor. Siz demokrasiyi güç-
lendirmeye çalışıyorsunuz, en ciddi eleş-
tiriler, saldırılar demokrasinin olmazsa 
olmaz kurumu olan medyadan geliyor. Siz 
hukuku geliştirmeye, adalete güç vermeye 
çalışıyorsunuz, öyle tepkiler alıyorsunuz 
ki, sanki birileri hakkın-hukukun yerine 
gelmesini istemiyor. Peki, siyasetçi siya-
set kurumunun güçlenmesine direnirse, 
işadamı ekonominin bozulmasına çanak 
tutarsa, medya demokrasinin gelişmesine 
katkıda bulunmazsa, hukukçu hukukun 
yerini bulmasına imkan tanımazsa, herkes 
bindiği dalı kesmeye çalışırsa, bundan kim 
kazanır, kim kaybeder?

Maalesef uzun yıllar boyunca siyaseti iti-
barsızlaştıran, işte siyasetçilerin bu ilkesiz 
tutumudur. Siz partilerin hakkını huku-
kunu savunmazsanız, siz sivil siyaseti 
savunmazsanız, siz içinde bulunduğunuz 
Meclisin hakkını hukukunu savunmazsa-
nız, siz temsil ettiğiniz milli iradenin hak-
kını hukukunu savunmazsanız, siyaset 
nasıl güç kazanacak, nasıl itibar kazana-
cak? Demokrasi nasıl gelişecek, milli irade 
nasıl hakim olacak? Siz milletin iradesini 
ne kadar yüksekte tutarsanız, millet de 
sizi yüksekte tutar. Siz milletin menfaatini 
ne kadar gözetirseniz, millet de size o ka-
dar değer verir. Siz Milletin Meclisini ne 
kadar önemserseniz, millet de sizi o kadar 
önemser.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkur-
may Başkanıyla haftalık olağan görüşmesi-
ni birlikte yapıyor, ortalık ayağa kalkıyor… 
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Kurumlar arası kavgadan, çatışmadan 
bahsedenler, normal bir görüşmeye, nor-
mal bir diyaloga bile tahammül edemi-
yorlar. İstiyorlar ki, kimse kimseyle görüş-
mesin, kimse kimseyle diyalog kurmasın, 
herkes birbirine şüpheyle baksın, her türlü 
sorun krize dönüşsün, sistem işlemesin, 
kurumlar çalışmasın… Kusura bakmasın-
lar, Türkiye’de her kurum sorumluluğu-
nun bilincindedir, görevinin başındadır, 
sistem usulüne uygun olarak çalışmakta-
dır. Sorumlu olmak, duyarlı olmak, sağdu-
yulu olmak, sadece devlet kurumlarının 
başındakilere mahsus değildir. Partiler 
de, medya da, sivil örgütler de sorumlu 
ve sağduyulu olmak durumundadır. Kriz 
çıkarma, krizden medet umma devri artık 
kapanmıştır. Kriz sevdalıları için artık bu 
kapıdan ekmek yoktur. 

Milletimiz artık kimin huzur için gayret 
gösterdiğini, kimin güven ve istikrar için 
çaba gösterdiğini de görüyor, kimin huzu-
ru ve istikrarı bozmak için felaket tellallığı 
yaptığını da görüyor. Siz ülkenin huzuru 
diyorsunuz, refahı diyorsunuz, ekonomi 
diyorsunuz, birileri “benim ilgi alanıma 
girmez” diyor. Reform diyorsunuz, deği-
şim, dönüşüm diyorsunuz, “ben istemem” 
diyor, “yaptırmam” diyor, “izin vermem, 
engel olurum” diyor. Statükoyu savunan, 
hem de göğsünü gere gere savunan, hem 
de bundan gurur duyan bir anlayışla karşı 
karşıyayız. 

İşte milletimiz, bu sorumsuzların kim ol-
duğunu bugün daha iyi görüyor, biliyor… 
Birileri statükodan memnun olabilir, 
birileri kendi menfaatlerini statükonun 

devamında görebilir. Ama bu millet artık 
kabına sığmıyor, bu ülke artık kabına 
sığmıyor. Bu ülke artık birilerinin menfa-
atine göre, birilerinin keyfine göre değil, 
Türk milletinin menfaatine, Türkiye’nin 
selametine göre yol alacak, bunu herkesin 
görmesi lazım. Hak ve özgürlüklere ulufe 
gözüyle bakılamaz. Taksit taksit demokra-
si anlayışı çağdışıdır. Dünyada demokrasi 
yüzyıllar içinde tedrici bir şekilde gelişti. 
Oy hakkı bile önce beyazlara, üniversite 
mezunlarına, erkeklere, imtiyazlı gruplara 
verildi; zaman içinde zenciler de, kadınlar 
da, vatandaş olan herkes seçme ve seçilme 
hakkına kavuştu.

İşte birileri 21’inci yüzyılda, dünyanın 
geldiği bu noktada Türkiye’de de demok-
rasi taksit taksit gelişsin istiyor. Evrensel 
değerler, çağdaş hukuk normları parça 
parça gelişsin istiyor. Kusura bakmayın 
kimse en temel hakları, demokratik kaza-
nımları Türk milletine fazla göremez, lüks 
göremez… Çiftçinin oyu profesörün oyu 
kadar değerlidir, esnafın iradesi yüksek 
bürokratın iradesi kadar önemlidir, hiç 
kimse siyasi temsil açısından diğerinden 
daha önemli, daha değerli, daha öncelikli 
değildir. Kendine özgü kavramlardan, içi 
boşaltılmış kavramlardan bu millet çok 
çekti. Demokrasi ve hukuk herkes için ola-
cak, en ideal şekilde olacak, hem de gecik-
meden, ertelenmeden olacak… Buna karşı 
çıkanlar biliniz ki, kendi imtiyazlarını 
düşünüyorlar, kendi menfaatlerini düşü-
nüyorlar, kendi koltuklarını düşünüyorlar. 
Bu ülke değişimi hak ediyor, bu millet her 
alanda yüksek standartları hak ediyor, bu 
toplum en modern imkanları, eğitimde, 
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sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, 
tarımda… Her alanda en çağdaş şartları 
fazlasıyla hak ediyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Önceki 
gün Ankara’da Avrupa Birliği Reform 
İzleme Grubu 19’uncu toplantısını ger-
çekleştirdik. Avrupa Birliği Türkiye’nin 
yarım asırlık hayaliydi. İktidara geldiğimiz 
andan itibaren bu hedefin arkasına güçlü 
bir irade koyduk, çok kısa zamanda mü-
zakerelere başlamak için gerekli kriterleri 
yerine getirdik ve 2005 sonundan itibaren 
de katılım müzakerelerine başladık. Av-
rupa Birliği Katılım Süreci bugün de gün-
demimizin ilk sırasındaki yerini koruyor. 
Devlet Bakanlığı seviyesinde Başmüzake-
recilik kurumunu yeniden ihdas ettik. Av-
rupa Birliği Genel Sekreterliği’nin yasasını 
çıkardık. Her ilde AB reformlarından so-
rumlu bir vali yardımcısı görevlendirdik. 
Her hafta Bakanlar Kurulu’nda Avrupa 
Birliği Katılım Süreci değişmez gündem 
maddesi olarak yer alıyor ve gelişmeler de-
ğerlendiriliyor. Bunun yanında, belirledi-
ğimiz takvim çerçevesinde kurumlarımız 
çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği idealinin arkasına bu ka-
dar güçlü irade koymuş bir hükümetin, 
modern ve evrensel kriterlerin dışında 
adımlar attığını, atacağını hiç kimse iddia 
edemez. Türkiye’nin rotası bellidir, he-
defi bellidir, izleyeceği güzergah bellidir. 
Yedi buçuk yıl boyunca tüm reformları 
bu güzergah doğrultusunda yaptık, tüm 
adımları bu istikamette attık. Kendi şahsi 
beklentilerimizi asla ve asla ülke mese-
lelerine karıştırmadığımız gibi, değişimi 

de kişiselleştirmedik, ülkenin, milletin 
beklentilerini her zaman en üst seviyede 
dikkate aldık. Kimse bu değişim sürecin-
den kaygı duymasın, kimse meseleyi farklı 
yönlere çekmesin. İleri demokrasiden, 
evrensel değerlere dayanan bir hukuk 
sisteminden, hak ve özgürlüklerin geliş-
mesinden kimse korkmasın, çekinmesin. 
Çünkü bunların olması zarar vermez, eğer 
bunlar yoksa, bunlar gelişmemişse işte o 
zaman korkmak lazım, işte o zaman vahim 
bir durum var demektir. Değişimden mak-
sadımız, Türkiye’yi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye’yi 
çağdaş dünyaya entegre etmektir. Eğer kor-
kulacak, kaygı duyulacak bir husus varsa, 
demokrasiden, hukuktan uzaklaşmaktır, 
modern dünyadan kopmaktır, kendisini 
değiştiremeyen, yenileyemeyen bir siste-
me mahkum olmaktır. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Ben her fır-
satta hem kendime, hem beni dinleyenlere 
sık sık hatırlatıyorum. Bu kaçınılmaz ger-
çeği sizlerin de sık sık hatırlamasını tavsi-
ye ediyorum: Bizler gelip geçiciyiz, bizler 
bugün varız, yarın yokuz. Ebedi bu ma-
kamlarda oturacak değiliz. Herkes gibi biz 
de geldiğimiz yere, kara toprağa döneceğiz. 
Ama önemli olan arkada hoş bir sada bı-
rakabilmek. Önemli olan, hayırla yad edi-
leceğimiz eserler bırakmak. Biz istiyoruz 
ki, yarın değil, öbür gün değil… Bundan 
30, 40, 50, hatta 100 yıl sonra dahi hayırla 
yadedilecek adımlar atalım. Biz, gelecek 
nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza, 
devraldığımızdan çok daha ileri, çok daha 
kalkınmış, müreffeh; demokrasi standart-
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ları, hukuk standartları çok daha yüksek 
bir Türkiye emanet etmek istiyoruz.

Bizim açık/gizli tek hedefimiz budur. Bi-
zim görünen veya görünmeyen tek niyeti-
miz budur. Bizi her türlü tehdit karşısında 
cesur kılan, her türlü engel karşısında, ba-
dire karşısında, her türlü zorlama karşısın-
da güçlü ve dirençli kılan işte bu anlayıştır. 
Biz yetkiyi milletten alıyoruz, millete karşı 
sorumluyuz ve milletin istikameti neyse 
bizim istikametimiz de odur. “Kediye ciğer 
emanet edilmez” diyenler, bu basit gerçe-
ğin sırrına eremeyenlerdir. Allah aşkına, 
bir siyasetçi, milletin oyuyla parlamentoya 
gelmiş, milletin iktidarına talip bir siyaset-
çi parti kapatmaya meclis karar vermesin 
diyebilir mi? Bu nasıl bir mantıktır, nasıl 
bir anlayıştır, nasıl bir vesayetçi yaklaşım-
dır? Bu bir siyaset adamının söyleyebile-
ceği söz müdür? Bu kendini inkar değildir 
de nedir?

Siyasete, demokrasiye, milli iradeye ke-
di-ciğer mantığıyla bakanların, müzmin 
muhalifliği ne kadar özümsedikleri de bu 
anlayışla bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Evet, kediye ciğer emanet edilmez. İşte 
onun için bu millet size iktidarı emanet 
etmiyor ve bu kafayla devam ettiğiniz 
sürece de ebediyen etmeyecek. Son gün-
lerde tutturmuş, “bunlar kavga çıkaracak, 
hesap ödemeden kaçacaklar” diyor… İşte 
muhalefetin göremediği, hiçbir zaman 
da göremeyeceği şu: Biz milletin sofrasın-
dayız değerli arkadaşlarım. O sofrada da 
hizmetkarız biz. Biz milletimizden başka 
kimseye hesap ödemeyiz, kimsenin de 
millete hesap ödettirmesine izin vermeyiz.

Değerli arkadaşlarım… Şu hususu da 
burada dikkatlerinize sunmak isterim. 
Türkiye’nin bugün AK Parti iktidarıyla 
yaşadığı değişim ve dönüşüm, on yıllardır 
milletimizin hasretini çektiği, özlemini 
duyduğu bir değişim ve dönüşümdür. Biz 
siyasi intikam peşinde değiliz. Hukuk dev-
letinde, hukukun üstün olduğu sistemler-
de kan davası yoktur, şahsi ya da siyasi öç 
alma hırsı asla söz konusu olamaz. Ortada 
işlenmiş bir suç varsa, bağımsız mahkeme-
lerde bu görüşülür, karara bağlanır. Bizim 
derdimiz, hukukun yerini bulması, adale-
tin tecelli etmesi. Şahit olduğumuz man-
zara, demokratik bir ülkede, bir hukuk 
devletinde olması gerekenlerden ibarettir. 
Bugün yaşananlar bir siyasi intikam değil; 
tam tersine siyasetten, millet iradesinden, 
parlamentodan, demokratik düzenden ve 
hukuk sisteminden intikam almak iste-
yenlerin hukuk önünde hesap vermesidir. 
Bütün dünya da bunu böyle görmeli, böyle 
yorumlamalıdır.

Madem Türkiye çağdaş dünyayla bütünle-
şecek, madem Avrupa Birliği’nin üyesi ola-
cak, o halde şeffaflaşmaktan, hukuk dev-
leti normlarının gelişmesinden, kayıt dışı 
yönetimin sıfırlanmasından, illegalliğin ve 
keyfiliğin son bulmasından başka yol yok. 
Temiz toplumun, temiz siyasetin, temiz 
yönetimin hayata geçmesinden, keyfiliğin 
tamamen son bularak hukukun herkes 
için geçerli olmasından başka yol yok. Bir 
kez daha söylüyorum… Ortada asla bir ge-
rilim yok, kurumlar arası bir çatışma yok. 
Türkiye normalleşiyor, Türkiye kendi mec-
rasında hızla geleceğe doğru akıyor. Bütün 
bu sürecin sonu, daha aydınlık bir Türkiye 
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olacaktır. Bütün bu süreç, ekonomisiyle, 
dış politikasıyla, siyasetiyle, demokrasi-
siyle çok daha güçlenmiş bir Türkiye’nin 
ayak sesleridir. Ben bir kez daha herkesi bu 
sürece katkı vermeye davet ediyorum. Baş-
ta muhalefet olmak üzere herkesi milletin 
tarafında durmaya, hukuku rahat bırak-
maya, hukuka yardımcı olmaya, sorumlu 
davranmaya davet ediyorum. Şahsi çıkar-
ları için, şahsi ikbali için, vesayete umut 
bağladığı, demokratik müdahalelerden 
medet umduğu için bu sürecin karşısına 
dikilenleri tarih affetmeyecektir. 

Bakınız, şu son 100 yılın en büyük ekono-
mik krizlerinden birini Türkiye başarıyla 
atlatıyor. Kredi derecelendirme kuruluş-
ları arka arkaya notumuzu yükseltiyor. 
Şubat ayında ihracatımız, geçen yılın Şu-
bat ayına göre yüzde 20,34 oranında artış 
kaydetti ve 8 milyar 227 milyon dolar 
oldu. Ocak ve Şubat aylarındaki ihracat, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,26 oranında arttı ve 16 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye’de çok güzel gelişmeler olu-
yor. Türkiye bölgesinin güçlü bir aktörü 
olarak tarih sahnesinde hak ettiği konuma 
kavuşuyor. Türkiye güçlü, dirençli ekono-
misiyle dünyanın takdirlerini üzerinde 
topluyor. Kimsenin bu süreci akamete uğ-
ratmaya, baltalamaya, sekteye uğratmaya 
hakkı yok. Hep birlikte, sağduyuyla, aklı 
selimle bu süreci devam ettireceğiz. Biz, 
Türkiye’ye yeni bedeller ödetmeyecek, 
bedel ödetmek isteyenlere de asla fırsat 
vermeyeceğiz. Gerilimlere fırsat tanımaya-
cağız, kaosa, kuru gürültüye pabuç bırak-
mayacağız. Puslu havadan nemalanmaya, 

bulanık sudan çıkar sağlamaya çalışanlara 
da asla izin vermeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Anayasa değişikliği ve yargı reformu 
üzerinde çok uzun zamandır mesai sarf 
ediyoruz. Çalışmalarımızı belli bir aşama-
ya getirdik. Son yaşanan tartışmalardan 
tamamen bağımsız olarak, bir tepki hissi-
yatıyla değil, olması gerekenin yapılması 
noktasından hareketle bu çalışmaları 
nihayete erdireceğiz. Önceki gün de ifade 
ettiğim gibi, Mart sonuna kadar bir reform 
paketini TBMM’ye sunacağız. Bu reform 
paketi, Türkiye’yi AB müktesebatıyla 
uyumlu hale getirecek, modern ve evrensel 
normları dikkate alan bir paket olacaktır. 
Elbette uzlaşıyla, diyalogla, istişarelerle bu 
süreci işleteceğiz. Ancak destek alamadı-
ğımız takdirde, konuyu millete götürerek 
her konuda olduğu gibi bu konuda da son 
sözü milletin söylemesini sağlayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Asılsız soykırım iddialarına destek ve-
ren karar tasarısı Amerika Birleşik Dev-
letleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nin gündemine alındı. Tabii biz 
her yıl bu sürecin tekrar tekrar yaşanma-
sını, bu süreçte Türkiye aleyhine yayın 
ve propagandaların yapılmasını artık son 
derece anlamsız buluyoruz. Tarihçilere 
bırakılması gereken böyle bir mesele kar-
şısında Temsilciler Meclisi’nin duyarlı 
davranacağını ümit ediyoruz. Türkiye-
ABD işbirliği tarihinin en başarılı dönem-
lerini yaşıyor. Bu işbirliğinin bu tür giri-
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şimlerle zedelenmeyeceğini umuyoruz. 
Ermenistan’la devam eden normalleşme 
çabalarımızı yakinen takip eden Başkan 
Obama’nın liderliğine ve sağduyusuna da 
güveniyoruz. Bir kez daha herkesi aklıse-
limle hareket etmeye çağırıyor, sözde soy-
kırımla ilgili iddiaları da artık Temsilciler 
Meclisi’nde değil, üniversitelerde, arşivler-
de aramanın doğru olacağını hatırlatmak 
istiyoruz.

Son olarak, dün Bakanlar Kurulu’nda aldı-
ğımız bir kararı da burada bir kez daha du-
yurmakta fayda görüyorum: Biliyorsunuz, 
krizden etkilenen işletmelerde istihdamı 
korumak amacıyla “kısa çalışma ödeneği” 
uygulamasını devreye almış, başvuru ve 
yararlanma süresini uzatmıştık. Şu anda 
31 Aralık 2010 tarihine kadar başvuru 
süresi bulunuyor. Dün aldığımız kararla 
da yararlanma süresini 6 ay daha uzattık. 
Bu kararın da işverenlerimiz ve işçilerimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, tüm 
grubumuza Meclis çalışmalarında başarı-
lar diliyorum. Tüm misafirlerimize bir kez 
daha hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Değerli arkadaşlarım, sevgili yol arka-
daşlarım, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; Genişletilmiş İl Başkanları top-
lantımızın ülkemize, milletimize, demok-
rasimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Dün, millet olarak tek yürek halinde, 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 95’inci yıl-
dönümünü kutladık ve 18 Mart Şehitler 
Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi bir 

kez daha rahmetle yad ettik. Ben bugün 
burada bir kez daha, başta Çanakkale’de 
olmak üzere vatan müdafaasında hayatla-
rını kaybetmiş, ebediyete intikal etmiş tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, mil-
letçe kendilerine şükran duyguları içinde 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu çok iyi 
okumak ve çok anlamak zorundayız de-

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 19 Mart 2010
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ğerli arkadaşlarım… Çanakkale, hamaset 
ve nostalji duygularının çok çok ötesinde, 
öncesiyle, sonrasıyla, etkileri ve sonuçla-
rıyla bugünlere taşınan, bugünleri adeta 
o günden şekillendiren çok önemli bir 
dönüm noktasıdır. Çanakkale, Kurtuluş 
Savaşımızın girizgahı olduğu kadar, millet 
mefkuremizin oluştuğu ve sarsılmaz nite-
lik kazandığı önemli bir savaştır. Osmanlı 
Coğrafyasında yaşayan hemen her etnik 
grubun, her inanç grubunun; Müslüman-
larla birlikte Hıristiyanların, Musevilerin; 
köylülerle birlikte şehirlilerin; yoksullarla 
zenginlerin; ümmilerle okumuşların, Ale-
vilerle Sünnilerin, Türklerle birlikte Kürt-
lerin, Ermenilerin, Arapların, Boşnakların, 
Makedonların ve daha nice etnik grubun 
omuz omuza vatanı müdafaa ettikleri bir 
savaştır.

Çanakkale, dünya tarihine Mehmetçiğin 
asil duruşu sayesinde bir “Centilmenler 
Savaşı” olarak geçmiştir. O gün orada Meh-
metçik, çok uzak diyarlardan kendisini 
katletmek, vatan topraklarını işgal etmek 
için gelenlere, kahramanlığını gösterdiği 
kadar âli cenaplığını, misafirperverliğini, 
şefkatini ve insaniyetini de göstermiştir. 
Her gün bir yenisi ortaya çıkan esir mek-
tuplarında, Mehmetçiğe esir düşenlerin 
nasıl bir hoşgörü ve misafirperverlikle 
ağırlandıkları yoruma gerek bırakmaya-
cak şekilde ortaya konmaktadır.

Burada, Yeni Zelenda’lı bir esirin, Onbaşı 
Şobiriç’in birkaç satırını sizlerle paylaş-
mak isterim: “Tekrar kendime geldiğim 
zaman, zabt etmeye uğraştığım Türk sipe-
rinin içinde ve etrafımda şefik ve rahim 
yüzlü türk evlatlarını gördüm. Bana su, 

yiyecek verdiler ve omuzlarında taşıyarak 
geri hatta götürdüler. Bu âli cenap ve insa-
niyetli muameleden dolayı hakikaten şük-
ran borçluyum.” Birçok esir, ifadelerinde 
tam bir misafirperverlikle karşılandıkları-
nı, iyi muamele gördüklerini ifade ediyor; 
bazıları, Müslümanlarla savaşacaklarını 
bilmeden buralara geldiklerini, serbest 
bırakılsalar bile dönmeyeceklerini, buraya 
yerleşeceklerini söylüyorlar.

Değerli arkadaşlarım… Bu tabloyu, bu 
manzarayı, bu kahramanlığı tarif etmek 
gerçekten mümkün değil. Bu destanın ve 
kahraman Mehmetçiğin en güzel tarifini 
Mehmet Akif yapıyor ve diyor ki: Şüheda 
Gövdesi Bir Baksana Dağlar Taşlar / O 
Rüku Olmasa Dünyada Eğilmez Başlar / 
Vurulmuş, Tertemiz Alnından, Uzanmış 
Yatıyor. / Bir Hilal Uğruna Ya Rab, Ne Gü-
neşler Batıyor. … Sen Ki Asara Gömülsen 
Taşacaksın Heyhat! / Sana Gelmez Bu 
Ufuklar, Seni Almaz Bu Cihat / Ey Şehit 
Oğlu Şehit, İsteme Benden Makber, / Sana 
Ağuşunu Açmış, Duruyor Peygamber…

İşte Çanakkale’de destan yazan ruh ve 
heyecan budur değerli arkadaşlarım… Bu 
Mehmetçik, tarihe sığmayacak, makbere 
sığmayacak, asara, yani asırlara sığmaya-
cak kadar kahraman bir Mehmetçiktir.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda İstanbul’da Roman vatan-
daşlarımızla son derece güzel, neşeli, coş-
kulu ve her şeyden önemlisi tarihi nitelikte 
bir buluşma gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen yaklaşık 13 bin 
Roman vatandaşımız Abdi İpekçi Spor 
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Salonu’nu doldurdu ve sabahın ilk saat-
lerinden toplantı sonuna kadar o salon 
ve dışında coşku bir an olsun eksilmedi. 
Burada salona ilişkin iki tespitimi sizlerle 
özellikle paylaşmak istiyorum… Öncelikle, 
o gün o salonda, İstiklal Marşımızın Ro-
man vatandaşlarımız tarafından ne kadar 
güzel okunduğunu, ne kadar yürekten ve 
coşkulu şekilde okunduğunu fark ettim. 
O gün salonda coşku vardı, heyecan vardı, 
neşe vardı, müzik vardı… O gün o salonda, 
kıyafetleriyle, renkli kişilikleriyle, şarkıla-
rıyla, çalgılarıyla coşan Romanlar vardı…

Ama değerli arkadaşlarım… Ben o gün o 
salonda, kameraların, fotoğraf makinele-
rinin, televizyon ekranlarının ve gazete 
sayfalarının fark etmediği, üzerinde dur-
madığı bir şeyi de gördüm… O gün salonda 
gözyaşı vardı. Romanların sevinç gözyaş-
ları vardı. Her biri, ilk kez bir hükümet 
tarafından muhatap alınmış olmanın, ilk 
kez değer verilmiş olmanın, sıkıntılarının, 
sorunlarının ilk kez bu kadar ciddiyetle ele 
alınmış olmasının sevincini, mutluluğu-
nu, umudunu yaşıyorlardı.

Şimdi bakınız… Bir süredir, Demokratik 
Açılımın durduğu, hız kestiği, Milli Bir-
lik ve Kardeşlik Projesi’nin durakladığı, 
yavaşladığı, motivasyon kaybettiği gibi 
yorumlar yapılıyor. Şunu burada altını 
çizerek ifade ediyorum: Sorunun ne oldu-
ğunu bilmeyenler, sorunu görmeyenler, 
sorunun farkına varmayanlar, çözüm üre-
temedikleri gibi çözümü de göremezler, so-
runların çözüldüğünü de fark edemezler. 

Ben bu noktada her bir arkadaşımın da 
kendisini bir özeleştiriye tabi tutmasını, 

kendisini sorgulamasını özellikle rica edi-
yorum. Türkiye’deki sorunu gerçekten gö-
rebiliyor muyuz? Birbirimizi gerçekten an-
lıyor muyuz, anlama çabası gösterebiliyor 
muyuz? Değerli arkadaşlarım, kendimizi 
ötekinin yerine koyup, o şekilde düşüne-
biliyor muyuz? Eğer bunu yapıyorsak, biz 
bu sorunu görüyor ve anlıyoruz demektir.

Şimdi düşünününüz… Kader, sizi bugün 
buraya değil, çok daha farklı bir yere 
sürükleyebilirdi. Farklı bir yerde, farklı 
şartlarda, farklı bir anne babanın çocuğu 
olarak doğmuş olabilirdik. Sünni değil Ale-
vi; Kürt değil Türk; Orta halli ya da zengin 
değil, son derece yoksul bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelmiş, bir Roman çadırın-
da doğmuş olabilirdik. Bu empatiyi kur-
mak zorundayız değerli arkadaşlarım…

Bakınız, internetten, ya da değişik kaynak-
lardan bir tarama yaptığınızda, “ÇİNGE-
NE” kelimesinin nasıl çirkin ve olumsuz 
anlamlarla bir arada kullanıldığını göre-
ceksiniz. Topyekun bir halkın, bir toplu-
luğun, bir etnik grubun bu şekilde dış-
lanması, aşağılanması insani olabilir mi? 
Aynı olumsuz tamlamalar, sıfatlar farklı 
etnik gruplar için de kullanılıyor. Kendi-
mize yapıldığında nasıl rahatsız oluyorsak, 
başkalarının da bundan rahatsız olacağını, 
rencide olacağını düşünmek zorundayız.

Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, inanç-
larımız da esasen bu hoşgörü ve karşılıklı 
anlayışı, dikkat ediniz, tavsiye etmez, em-
reder… “Acemin Arab’a, Arab’ın da Acem’e 
üstünlüğü yoktur” Olay bu kadar net ve 
basit. İşte onun için bir kez daha diyorum 
ki, herkes şapkasını önüne koysun ve bir 
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an için bile olsa öteki gibi düşünsün. Köy 
boşaltmanın, yaylaya, mezraya çıkmanın 
yasaklanmasının, arama yapılacak diyerek 
evdeki kasetlerin saklanmasının, olağa-
nüstü halin nasıl bir şey olduğunu, böyle 
bir psikolojiyi anlamaya çalışalım. Aynı 
şekilde, oğlunu askere gönderip, “gelsin 
de düğününü yapalım, yuva kuralım” diye 
beklerken cansız bedenini teslim almak 
nasıl bir duygudur, nasıl bir yıkımdır, acı-
dır, bunu da anlamaya çalışalım. Bu ülke-
de Alevi olmak, bu ülkede azınlık olmak, 
Roman olmak nasıl bir histir, nasıl bir duy-
gudur bunu çözmeye çalışalım.

Bakınız, Roman vatandaşlar İstanbul’daki 
toplantıdan evlerine dönerken bazı zor-
luklar yaşamışlar. Bazıları başlık atıyor: 
Roman Açılımı Başlamadan Bitti, Açılım 
Kapandı” vesaire. Bir başkası çıkıyor, Di-
yarbakırspor maçlarında yaşanan olayları 
anlamsız bir şekilde Milli Birlik ve Kardeş-
lik Süreciyle ilişkilendiriyor. Bu olayları 
bu şekilde görenler, bugüne kadar yaşa-
nanları görmemiş olanlardır. Romanlar 
hayatlarında ilk kez zorluk yaşamıyorlar… 
O gün siz Romanlara dikkat kesildiğiniz 
için yaşananları gördünüz. Her zaman dik-
kat kesilseniz, ya da siz bir Roman olsanız, 
her zaman benzer sorunlar yaşandığını 
göreceksiniz.

Değerli arkadaşlarım… Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci işte en başta bu empatiyi 
oluşturmayı başarmıştır. Her zaman söy-
lüyorum… Bu sürecin ekonomik boyutu 
var, güvenlik boyutu var, sosyal boyutu 
var… Ama en önemli boyutu psikolojik 
boyutudur ve biz bu noktada Türkiye’de 
çok şeyi değiştirdiğimize, değiştirmeye 

de devam ettiğimize inanıyorum. Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreci’nin durduğunu, 
durakladığını iddia edenlerin göremediği, 
görmek istemediği de işte budur. Bugün 
artık birçok meseleyi cesaretle konuşabi-
liyoruz, özgürce tartışabiliyoruz. Bugün, 
her zamankinden çok daha fazla şekilde 
birbirimizi anlama çabası gösteriyoruz. 
Dün, sorunların kördüğüm olduğuna ina-
nılıyordu, bugün ise sorunların artık çö-
zülebileceğine dair çok güçlü bir umuda, 
umut ışığına sahibiz. Hükümet olarak da 
bu umudu somut adımlarla destekliyor, 
cesur adımlar atıyor, bu umudu adeta pe-
kiştiriyor ve daha da enginleştiriyoruz.

Önceki hafta biliyorsunuz ses sanatçıla-
rımızla geniş katılımlı ve çok verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik. Yarın da, gösteri 
dünyamızın ünlü simalarıyla, sahne sanat-
çılarımızla bir araya gelecek ve Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projemizi onlara anlatacak, 
onların görüş ve önerilerini alacağız. 
Ben bu vesileyle, aziz milletimizin Nev-
ruz Bayramını da buradan kutluyorum. 
Nevruz’un, barış ve kardeşlik çağrıları 
içinde, bayram havasında, bayram manza-
rasında geçmesini diliyorum. Nevruz kut-
lamalarında herkesin, halkımızın da, gü-
venlik güçlerinin de, siyasi partilerin, sivil 
toplum örgütlerinin de engin bir hoşgörü, 
ağırbaşlılık ve sorumluluk çerçevesinde 
hareket etmesini özellikle rica ediyor, bu 
Nevruz farklı bir Nevruz olsun diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Havaların ısındığı, toprağın uyanmaya 
başladığı, dirilişin, uyanışın, değişimin 
başladığı, bahar muştusunun hepimizi ku-



Recep Tayyip ERDOĞAN

324

şattığı günlerdeyiz. Toprak, hava ve su ısın-
dığı kadar, siyasetin de ısındığını müşahe-
de ediyoruz. Anayasa değişikliğine ilişkin 
çalışmalarımız belli bir noktaya geldi. 
Arkadaşlarımız Muhalefet Partilerinden 
randevu talep edecekler ve çalışmaların 
içeriğini paylaşacaklar. Burada şu hususu 
hatırlatmakta fayda görüyorum… Anayasa 
değişikliği hiç tartışmasız, hiç tereddütsüz 
bugünkü Türkiye’nin çok acil bir ihtiyacı-
dır. Değişiklik, asla ve asla kişisel beklen-
tiler doğrultusunda değil, ülkenin ve mil-
letin beklentileri doğrultusunda, Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten 
bir ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda şe-
killenmiştir. AK Parti’nin yedi buçuk yıllık 
iktidarı döneminde Türkiye, ekonomide, 
dış politikada, iç politikada, sosyal yaşam-
da çok hızlı bir ilerleme kaydetmiş, artık 
kabına sığmayan bir noktaya ulaşmıştır.

Bu aşamadan itibaren, yolumuza kararlı-
lıkla devam etmek için bizim bu değişik-
likleri, bu reformları yapmamız elzem hale 
gelmiştir. Yıllar boyunca gecikmiş, gecik-
tirilmiş reformları artık Türkiye yapmak, 
bunu başarmak zorundadır. Geciktiğimiz 
her saniye Türkiye’nin aleyhinedir. Tür-
kiye, bir Anayasa değişikliğini gerçekleş-
tirebilecek parlamentoya sahiptir. Milli 
iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu değişikliği yapacak, bu 
reformları gerçekleştirecek güce, irade-
ye, yetkiye sahiptir. Ben, Muhalefetin bu 
noktada sağduyulu davranacağına, aklı 
selimle hareket edeceğine inanıyorum, en 
azından inanmak istiyorum.

Değişime karşı çıkanlar, değişimi isteme-
yenler varsa lütfen bunu açık açık, samimi 

şekilde, mertçe ortaya koysunlar. Farklı 
bahanelerin arkasına sığınarak, halkı ya-
nıltmak suretiyle, gerçekleri gizleyerek, 
çarpıtarak hiç kimse bir şey elde edemez. 
Bakınız, CHP Lideri, geçtiğimiz günlerde 
tekrar tekrar kışlaya, camiye, yargıya siya-
setin sokulmamasını istedi. Kendisine ka-
tılıyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz 
andan itibaren hep bu hassasiyet içinde 
olduk ve hep bu hassasiyetle yürüdük. 
Ancak, Ana Muhalefet Lideri’nin de, en az 
bizim kadar, en az AK Parti kadar bu nok-
tada hassas olmasını rica ediyorum. Bize 
çuvaldızı batırmadan önce, kendilerine 
lütfen iğneyi batırsınlar.

Onlarca örneği var… Ben burada sadece bir 
tanesini veriyorum: CHP’nin Bolu İl Baş-
kanı, Bolu’daki imam ve müezzinlere bir 
mektup gönderiyor ve “Türkiye, kendisi 
gibi düşünmeyen insanlara adeta zulme-
den bir iktidar tarafından yönetilmekte-
dir”… “Lütfen yaşananlara kayıtsız kal-
mayın” diyebiliyor. CHP’nin sayın lideri, 
hemen her konuşmasında orduyu, yargıyı 
hedef alan, son derece tahrikkar ve son 
derece sorumsuz açıklamalar yapabiliyor. 
Evet… Lütfen kışlaya, camiye ve yargıya si-
yaset sokmayalım… Bunu biz yapmıyoruz, 
lütfen siz de yapmayın.

Bugünlerde CHP Liderinin TARİH okuma-
ya başladığını da büyük bir memnuniyetle 
görüyorum. Balkan Savaşları diyor, Damat 
Ferit Dönemi’ni okuyor, Nemrut Mustafa 
Paşa dönemini inceliyor. Umuyorum, tarih 
derslerini hızlandırır ve bugünün Türki-
ye’sine gelir. Umarım Demokrasi tarihimi-
zi de okumaya ve incelemeye başlar. Eğer 
bugünlere gelebilirse, Türkiye’nin demok-
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ratikleştiğini, demokrasi yolunda epeyce 
mesafe kat ettiğini görür ve yine umarım 
kendisi de hayati derecede bir aydınlanma 
yaşar.

Değerli arkadaşlarım…

Son günlerde bir kez daha çeşitli par-
lamentolarda tarihimize isnat edilmek 
istenen soykırım iddiaları son derece mes-
netsizdir, tarihi gerçeklerden uzaktır ve 
bizim tarihimizi lekeleyemeyecek kadar 
da asılsızdır. Tarih parlamentolarda ya-
zılmaz. Tarih, siyasi saiklerle inip kalkan 
ellerle yargılanamaz. Tarihi öğrenmek ya 
da aydınlatmak isteyenler, girerler arşiv-
lere, akla karayı orada çalışarak ortaya 
koyarlar. Bunun tersi her türlü girişim, 
bilimsellikten ve mantıktan uzak olduğu 
kadar; Ermenistan’la onarmaya, tamir 
etmeye çalıştığımız, samimiyetle gayret 
gösterdiğimiz çabaları da olumsuz etkile-
yecek girişimlerdir.

Buradan, Ermenistan’a da, üçüncü ülke-
lere de sorumlu ve yapıcı davranmaları 
noktasındaki çağrımı yineliyorum. Süreci 
zora sokacak her türlü girişimin bedeli 
ağır olacaktır. Bu bedeli de Türkiye ve bi-
zim milletimiz değil, hiç kuşkusuz bu art 
niyetli girişimlerin sahipleri ve destekle-
yicileri ödeyecektir. Şu hususu da burada 
netleştirmekte fayda görüyorum: Benim, 
Londra’da ifade ettiğim, “Kaçak Ermenileri 
sınır dışı etme” yönündeki ifadem, maale-
sef ulusal ve uluslar arası çevrelerde, ta-
mamen art niyetli bir yaklaşımla, “kaçak” 
kelimesi atılarak kullanıldı ve kullanılıyor. 
“Ermenileri sınır dışı etmek” ile, “Kaçak 
çalışan Ermenileri sınır dışı etmek” arasın-

da, birbiriyle asla bağlantı kurulamayacak, 
ilgi ve alaka kurulamayacak kadar derin 
bir anlam farkı vardır. Maalesef, özellikle 
uluslar arası basında, sözlerimin içindeki 
kaçak sıfatının kaçak çalışan sıfatının kal-
dırılarak, bir infial oluşturulmaya çalışıldı-
ğını görüyoruz.

Bunlar son derece çirkin oyunlardır. Bi-
zim, bu ülkede azınlıklara karşı tavrımız 
net olduğu kadar, o azınlıkların tarihimiz-
de zaman zaman uğradıkları haksızlıkları 
da cesaretle dile getiren ilk Başbakan 
olduğumu burada hatırlatmak isterim. 
6-7 Eylül olaylarının son derece vahim bir 
hata ve çirkin bir provokasyon olduğunu, 
o olaylar sonrasında ülkelerini terk eden-
lere haksızlık yapıldığını ben söyledim. 
Kaçak çalışan Ermenilerle ilgili sözlerimi 
saptırmak, başka yerle çekmek isteyenler 
umarım ne büyük bir yanlış içinde olduk-
larını anlar ve kendilerini tashih ederler. 
Bu türden itham ve iddialar, benim ki-
şisel duruşumu, tavrımı olduğu kadar, 
Türkiye’nin AK Parti’yle farklı bir çizgiye 
yerleştiği yakın tarihimizi de gölgelemeye, 
karalamaya yetmeyecektir.

Türkiye, bizim dönemimizde bölgesinde 
ve dünyada barışın, istikrarın, hoşgörü-
nün, diyalogun en cesur savunucusu ol-
muştur. Bölgesel ve küresel barış noktasın-
da, biz ülke olarak sadece imkanlarımızı 
değil, samimiyetimizi ve yüreğimizi ortaya 
koyduk. Afganistan’da, Lübnan’da, Aden 
Körfezi’nde, Kosova’da, Bosna-Hersek’te 
biz askerlerimizle barışın adı olduk, mu-
hafızı olduk. Gürcistan’da, Darfur’da yaşa-
nanlara, nükleer silahlara, çevre sorunları-
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na, küresel ve bölgesel krizlere her zaman 
barış ve adalet noktasında yaklaştık. 

Bütün dünyanın sustuğu, görmediği, gör-
mezden geldiği bir dönemde Gazze için 
sesini yükselten, Gazze için barış çağrısını 
gür bir sesle dile getiren biz olduk. Bugün 
de Doğu Kudüs’te İsrail’in barışı ve huzuru 
sabote eden girişimlerinin karşısında biz 
sesimizi yükseltiyoruz. Bakın, şu anda, 
Gazze’de insanlık dramı devam ederken, 
İsrail’in Doğu Kudüs’te 1.600 yeni konut 
inşasına başlaması asla kabul edilebilir, 
mazur görülebilir bir durum değildir. Sa-
dece Türkiye’nin ve uluslararası toplumun 
değil, aynı zamanda Orta Doğu Dörtlü-
sü olarak ABD, Rusya, AB ve BM’nin de 
tepkisini çektiği ve kınadığı bu eylem ne 
uluslararası hukuka, ne de insanlık vicda-
nına uygundur. Filistin ve İsrail arasında 
dolaylı görüşmelerin başlatılmasının gün-
demde olduğu ve umutların arttığı böyle 
bir dönemde İsrail, tek yanlı, keyfi uygu-
lamalarıyla artık daha fazla masumun acı 
çekmesine yol açmamalıdır. İsrail bu tek 
taraflı uygulamadan bir an önce vazgeç-
meli, Kudüs’teki koşulları değiştirecek ve 
barış sürecini sekteye uğratacak adımlar-
dan kaçınmalıdır.

Değerli arkadaşlarım...

29 Mart Yerel Seçimlerinin ilk yılını geride 
bıraktık. Tekraren seçilmiş arkadaşlarım 
birikim ve tecrübeleriyle bu bir yılı dolu 
dolu geçirdiler. İlk kez seçilen arkadaşla-
rımın da çok kısa sürede uyum sağladık-
larını, tecrübe kazandıklarını ve yoğun bir 
çalışma sergilediklerini büyük bir mem-
nuniyetle görüyorum. Bu tempoyu hiç dü-

şürmeyeceğiz. Seçimin hemen öncesinde, 
28 Mart’ta heyecanımız, coşkumuz neyse, 
aynı şekilde bugün ve yarın da hizmet aş-
kıyla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti 
kadrolarının millete hesap verme, ken-
disini millet önünde muhasebeye çekme 
periyodu, dikkat ediniz, seçimden seçime 
değil, her andır, her dakika ve her saattir. 
Her gün sonunda, her ay sonunda bugün 
şehrimiz için ne yaptık, milletimiz için ne 
yaptık diye sormak ve bu soruyu da gönül 
rahatlığıyla cevaplandırmak zorundayız.

Aynı şekilde, bir yılın sonunda da yıllık bir 
muhasebenin yapılmasını sizlerden rica 
ediyorum. Bizler farklıyız ve bu farkımızı 
her boyutuyla ortaya koymak durumun-
dayız. Bakınız, seçimin üzerinden daha 
bir yıl bile geçmeden, Adana’da nelerin ya-
şandığını görüyorsunuz. AK Parti’nin red-
dettiği, CHP’nin reddettiği bir kişiyi aday 
gösteren MHP, bugün o kişiyi istifaya davet 
ederek hatasını telafi etmeye çalışıyor. İşte 
bu son olaylar da bizim, yani AK Parti’nin 
farkını, AK Parti’nin hassasiyetlerini ve 
bu hassasiyetlerin önemini bir kez daha 
vurgulamıştır. Bu hassasiyetle biz yolumu-
za devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, Allah yar ve yar-
dımcınız olsun, yolunuz ve bahtınız açık 
olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, kalın sağlıcakla diyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… AK Parti Haftalık Olağan Grup 
Toplantımızın başında hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor; toplantımızın ül-
kemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmamın başında, 1973 yılında, 21 
Mart’ta kaybettiğimiz, Anadolu’nun gönül 
mimarlarından Aşık Veysel Şatıroğlu’nu 

ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet-
le anıyorum. Aşık Veysel; Ben Giderim 
Adım Kalır / Dostlar Beni Hatırlasın de-
mişti… Gerçekten, arkasında değer biçi-
lemeyecek bir miras ve unutulmayacak 
bir isim bırakarak gitti. AK Parti olarak, 
Anadolu’nun tüm erenlerinin, tüm gönül 
mimarlarının olduğu gibi Aşık Veysel’in 
de Gönül Dilini kendimize ilham edindik, 
yola öyle çıktık ve o ilhamla, o ışıkla yolu-
muzda yürümeye devam ediyoruz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 23 Mart 2010
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Her zaman söylüyorum… Bizim dilimiz 
gönül dilidir… Biz, milletimizle aracılar 
vasıtasıyla değil, doğrudan iletişim ku-
ruyor, milletimizle göz göze, kalp kalbe, 
ru be ru bağlantı sağlıyoruz. AK Parti’nin 
siyasetinde, milletle araya mesafe koymak, 
milletle aracılar üzerinden, araçlar üzerin-
den konuşmak yoktur. Biz hiçbir zaman 
kendimizi birilerine beğendirmenin, biri-
lerine kabul ettirmenin mücadelesi içinde 
olmadık; millet bizi beğensin, millet takdir 
etsin, o bize yeter dedik. Siyaset milletle 
yapılır dedik, millet için yapılır dedik ve 
o ilkeden hiç sapmamanın gayreti içinde 
olduk. Halkı, vatandaşı seçimden seçime 
hatırlayanlardan olmadık. An be an kendi-
mizi millet huzurunda muhasebeye çektik 
ve milletin nazarı doğrultusunda kendimi-
ze gerektiğinde çeki düzen verdik.

Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımız-
dan içeriye girmedi, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle girmeyecek. Yedi buçuk 
yıl boyunca ülkemiz için, milletimiz için 
tarihi nitelikte başarılar elde ederken, bir 
an olsun kibir ve gurur batağına saplan-
madık. Önemli olan, değerli olan milletin 
teveccühü ve takdiridir; asıl ölçüt millettir 
dedik ve yönümüz her zaman millete dö-
nük oldu. Şunu altını çizerek ifade etmek 
istiyorum: Bizim için önemli olan, aziz 
milletimizin, 73 milyon vatandaşımızın 
topyekun düşüncesidir, umumi efkarıdır, 
umumi hissiyatıdır. Biz nasıl ekonomiyi 
göstergelerden değil, sokaktan takip edi-
yorsak; nasıl ki dış politikayı sırça köşkle-
rinden değil, dünyanın dört bir köşesinde 
ülkemizin artan itibarından ve öneminden 
takip ediyorsak; aynı şekilde başarı ve ba-

şarısızlıklarımızı da manşetlerden, ekran-
lardan, köşe yazılarından değil, milletimi-
zin hissiyatından takip ediyoruz.

Bizden farklı beklentileri olanlar hayal 
kırıklığı yaşayabilir. Bizi anlamayanlar, 
bizim milletle nasıl bir gönül bağı kurdu-
ğumuzu anlamayanlar hayal kırıklığı yaşa-
yabilir. Kendi şahsi çıkarları milletle örtüş-
meyenler hayal kırıklığı yaşayabilir. Yeter 
ki milletimiz hayal kırıklığı yaşamasın. Biz 
hep bu hassasiyetle yürüdük, bundan son-
ra da aynı hassasiyetle yolumuza devam 
edeceğiz. Elbette eleştirileri önemsiyoruz. 
Elbette eleştirilere dikkat kesiliyor, kimin 
ne demek istediğini, ne söylemek istediği-
ni, neye dikkat çekmek istediğini pür dik-
kat dinliyoruz. Ama herkesle her konuda 
bire bir aynı düşünmek zorunda değiliz, 
bu doğru da değildir, mümkün de değildir. 

Biz nasıl bizim gibi düşünmeyenlerin de 
düşüncelerine önem veriyor, saygı duyu-
yorsak, bizim gibi düşünmeyenlerden de 
aynı hassasiyeti bekliyoruz. Biz nasıl her-
kesin bizimle aynı düşünmesini, bizimle 
her konuda ortak hareket etmesini iste-
miyorsak, böyle bir hakka sahip değilsek, 
bize kendileri gibi düşünmediğimiz için 
veryansın edenler de böyle bir hakka sahip 
değildirler. Bakınız… Geçen ay, İstanbul’da 
ses sanatçılarımızla bir araya geldik ve 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni onlarla 
etraflıca konuştuk. Hafta sonu, Cumartesi 
günü de yine İstanbul’da, sinema, tiyatro 
ve sahne sanatçılarıyla, gösteri dünya-
mızın tanınmış simalarıyla, ardından da 
radyocularımızla bir araya geldik. Bunlar, 
bu tür kapsamlı görüşmeler, istişareler 
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Türkiye’de ilk kez yaşanıyor değerli arka-
daşlarım… İlk kez bir Hükümet, toplumun 
farklı kesimleriyle düzenli olarak bir araya 
geliyor, onlarla samimi bir atmosferde 
fikir teatisinde bulunuyor, politikalarına 
yön verirken bunları dikkate alıyor.

Biz, sanatın ve sanatçının görülemeyeni 
gördüğüne, söylenemeyeni söylediğine 
inanıyor ve ülkenin geleceği için, ülkenin 
can yakıcı meseleleri için onların fikirle-
rinin, desteklerinin, katkılarının hayati 
derecede önemli olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, demokrasinin te-
meli, diyalogdur, uzlaşı arayışıdır, farklı 
düşüncelere saygı göstermektir, politika-
ların belirlenmesinde katılımcılığı esas 
almaktır. Sanatçılarla son toplantımızda 
da katılımcılar, son derece samimi ve son 
derece özgür bir atmosferde eleştirilerini 
cesaretle dile getirme fırsatını buldular. 
Biz onlara derdimizi etraflıca anlatırken, 
onların görüş, eleştiri ve tavsiyelerini de 
hiçbir kompleks duymadan not ettik.

Bu ülkede terör sorunu üzerine, yoksulluk, 
işsizlik, göç üzerine, töre adı altındaki in-
sanlık dışı uygulamalar üzerine, azınlıklar 
üzerine, farklı inanç gruplarının sorunları 
üzerine, Romanlar üzerine nice filmler, 
nice diziler çekildi, nice oyunlar sahne-
lendi. Yaşanan acılar, yaşanan dramlar 
sinema diliyle, televizyon diliyle, tiyatro 
diliyle son derece açık ve net şekilde orta-
ya kondu. Ama sinemanın ışıkları yanın-
ca, perde kapanınca, televizyonun kanalı 
değişince tüm o sorunlar unutulup gitti. 
Ülkenin yakıcı sorunları sinema ve tiyatro 
salonlarının duvarlarını aşamadı, bu ül-

kenin yoksul, itilmiş, ötelenmiş kesimleri 
film kadrajından çıkıp, devletin kadrajın-
da kendisine yer bulamadı. Bugün bizim 
çabamız, bizim mücadelemiz işte budur… 
Biz, artık tüm o kesimlerin, tüm o sorun-
ların ciddiyetle ele alınmasını istiyor ve 
bunun için gayret ediyoruz. 

Bakınız… Önceki gün, 21 Mart’ta bütün 
Türkiye olarak yeni bir baharı heyecanla, 
coşkuyla karşıladık. Ben buradan bir kez 
daha ülkemin, milletimin, kardeş toplu-
lukların Nevruz bayramını kutluyorum, 
baharın tüm dünya ile birlikte ülkemizde 
de barışın, dostluğun, kardeşliğin pekiş-
mesine, güçlenmesine vesile olmasını 
diliyorum. Cuma günü, “Biz bu nevruzu 
farklı yaşamak istiyoruz, baharı bahar 
gibi yaşamak istiyoruz” temennimi dile 
getirmiştim. Pazar günü ülke genelinde 
Nevruz’un huzur içinde, ciddi bir asayiş 
sorunu ortaya çıkmadan, coşku ve neşe 
içinde kutlanmış olmasından büyük mem-
nuniyet duydum. Vatandaşlarımıza, gü-
venlik güçlerimize, sağduyulu, hoşgörülü, 
anlayışlı tavırlarından ve tutumlarından 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Umut ediyorum, bundan sonra artık Tür-
kiye tüm nevruzlarını bu şekilde, hatta 
bundan çok daha coşkulu, çok daha he-
yecanlı, neşeli, çok daha fazla birbirine 
kenetlenmiş şekilde kutlayacak; baharı 
artık tek yürek halinde karşılayacaktır. Ba-
har nasıl uyanışsa, yeniden dirilişse, 2010 
Nevruzu’nun, 2010 Baharının da Türkiye 
için yeni bir diriliş, yeni bir uyanış, yeni 
bir başlangıç, bir milat olmasını gönülden 
temenni ediyorum. Evet… Kimi törenler-
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de, kimi konuşmalarda haddi aşan ifade-
ler kullanıldığını, haddi aşan sloganların 
atıldığını, pankart ve resimlerin açıldığını 
gördük. Ama bu çirkin söylem ve tavırlar, 
Türkiye geneline hakim olan bayram coş-
kusunu gölgelemeye, karalamaya, lekele-
meye yetmemiştir. Sorumluluk mevkiinde 
olanların, özellikle kimi siyasi partilerin, 
2010 Nevruz’undaki manzaraları iyi de-
ğerlendirmelerini, oradan gerekli mesajı 
çıkartmalarını ve üzerlerindeki vesayetten 
kurtularak özgür ve demokratik siyaset 
zeminine doğru yol almalarını diliyorum.

Tabii şunu da görmek durumundayız: 
Pazar günü ülke geneline hakim olan 
Nevruz heyecanı, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi’nin en zor eşiği aşmakta 
olduğunun güzel bir tezahürü olmuş, 
Türkiye’nin demokratik görünümüne 
katkıda bulunmuştur. Biz, en başından 
itibaren Türkiye’deki her sorunun bildik 
mekanizmaların ötesine geçmeden çözü-
lemeyeceğini savunduk. Sadece güvenlik 
tedbirleriyle sorunların aşılamayacağını 
söyledik. İdare-i maslahatla artık daha faz-
la yol alınamayacağını, statükoyu devam 
ettirerek Türkiye’nin geleceğe yürüyeme-
yeceğini ifade ettik. Ekonomik tedbirlerin, 
diplomatik girişimlerin, en önemlisi de 
psikolojik adımların güvenlik tedbirlerine 
paralel olarak hayata geçirilmesini özellik-
le vurguladık. Bugün, özellikle psikolojik 
anlamda aradaki bariyerlerin yıkıldığını, 
önyargıların ortadan kalktığını, birbirini 
anlama, birbirine empati kurma çabasının 
güçlendiğini memnuniyetle görüyoruz.

Ülkemdeki her etnik grup diğerini anlama-
ya, onunla empati yapmaya, farklılık için-
de birliği yaşamaya çaba sarf ediyor. Farklı 
etnik kökenlerin, farklı mezheplerin bizi 
ayrıştıracak hususlar olmaması gerektiği, 
tüm bu çeşitliliğin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı paydası altında bir zenginlik 
olduğu daha iyi anlaşılıyor. Olumsuz ör-
neklerden yola çıkarak Milli Birlik ve Kar-
deşlik Süreci’ni eleştirenler, bizi eleştiren-
ler, önce kendi özeleştirilerini yapsınlar. 
Yıllarca milletin üzerinde adeta bir tehdit 
gibi tutulan korkuların tamamının yersiz 
olduğu bugün daha iyi görülüyor. Açılım 
süreciyle ilgili kopartılan fırtınaların yer-
siz olduğu, bunların Türkiye’nin birlik 
ve bütünlüğüne hizmet etmediği daha 
iyi anlaşılıyor. Türkiye sanal korkuların, 
sanal tehditlerin baskısından, tasallutun-
dan kurtuldukça kardeşliğini pekiştiriyor, 
umudunu yüceltiyor. Açılımın durduğu-
nu, açılımın hız kestiğini iddia edenler, 
Türkiye’nin nasıl değiştiğini, Türkiye’nin 
dostluk ve kardeşlik ikliminde birbirine 
nasıl daha fazla kenetlendiğini daha iyi 
görmelidirler.

Bakınız, önceki hafta, 7 Mart’ta Şanlıurfa’da 
hem Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık, 
hem de bazı açılışlar yaptık. Güneydoğu 
Anadolu Projesi’nin orada nasıl bir umut 
kapısı araladığını, bölgenin çehresini nasıl 
değiştirdiğini ve değiştirmeye de devam 
ettiğini orada bizzat yerinde gördük. Aynı 
gün, GAP kapsamında başlattığımız Sosyal 
Destek Programı, yani SODES konferan-
sına katıldım. Değerli arkadaşlarım, AK 
Parti, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
yerel kalkınma projeleri olan KÖYDES ve 
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BELDES’i başlatmış, başarıyla uygulamış 
ve çok büyük oranda da tamamlamıştır. 
Şimdi, KÖYDES ve BELDES’e SODES’i de 
ekledik ve yerel ölçekte sosyal kalkınma 
yolunda çok anlamlı projeleri hayata ge-
çirmeye başladık. SODES kapsamında böl-
gede yaklaşık 14 bin kişi kültür, sanat ve 
spor kurslarına iştirak etti. Yaklaşık 28 bin 
kişi konferans ve seminerlere katıldı. Bin 
35 kişiye burs sağlandı, 501 kişi gezilere 
katıldı, 400 bine yakın kişi kültür ve sanat 
etkinliklerini izledi. 

Orada, Konferans esnasında SODES’le 
hayatları değişen çocuklarımızla da tanış-
ma fırsatım oldu. Sokaktan çöp toplarken 
elinden tutulan, meslek kurslarına devam 
eden ve hayatı değişen çocuklarımızı 
gördüm. Futbol ayakkabısını, futbol for-
masını ulaşılamayacak bir hayal olarak 
gören, bunlara kavuşup halı sahada top 
oynadığında hayatı değişen çocuklarımızı 
gördüm. İlk kez köyünden çıkan, ilk kez 
ilçesinden dışarıya çıkan ve bulunduğu ili, 
çevre illeri gezen, ilk kez sinemaya, tiyat-
roya giden çocukları gördüm. Çocukların 
gözünde umut gördüm değerli arkadaşla-
rım, umut ışığını gördüm. Şimdi SODES’i 
bir GAP Programı olmaktan çıkarıyor ve 
Türkiye geneline hitap eden bir programa 
dönüştürüyoruz. 

Türkiye’de umut verici gelişmeler oluyor 
ve olmaya da devam edecek. Bir dönüm 
noktasını, bir miladı yaşamakta olduğu-
muz bu süreçte, sürece katkı veren her-
kes tarihin yeniden inşasında rol sahibi 
olacaktır. Süreci zorlaştıran, süreci sabote 
eden, tahrik eden, sürecin karşısında du-

ran her türlü girişim de tarih karşısında 
sorumlu olacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’yi her alanda geleceğe taşıyacak, 
Türkiye’yi coşturacak, atılıma geçirecek, 
şaha kaldıracak yeni bir adımın bugün 
arifesinde bulunuyoruz. Şu hususta top-
lumun hemen her kesiminin ittifak halin-
de olduğunu biliyoruz: Türkiye mevcut 
Anayasa ile çağdaş uygarlık yolunda layık 
olduğu noktalara ulaşamıyor, bir çok alan-
da gereken gelişme ve ilerlemeyi ortaya 
koyamıyor. Türkiye gereken anayasal de-
ğişiklikleri yapmadan demokrasisine, eko-
nomisine, dış politikasına, iç politikasına, 
sosyal yaşamına yeni kazanımlar katamaz. 
Eğer daha yükseği hedef liyorsak, eğer 
bugün elimizde olanları yeterli görmü-
yorsak, eğer daha üst seviyeleri gözümüze 
kestirmişsek, toplumumuzun ihtiyacı olan 
düzenlemeleri yapmak durumundayız.

Biz şunu da çok iyi biliyoruz… Anayasaya 
yönelik beklentilerin mahiyeti, kapsamı 
farklı olabilir, ancak yaygın bir şikayetin 
olması, değişim konusunda güçlü bir top-
lumsal irade olduğunu gösteriyor. Dün 
kamuoyuna açıkladığımız taslak, büyüyen 
Türkiye’nin, gelişen Türkiye’nin, kabına 
artık sığmayan bir Türkiye’nin ihtiyaçları-
nı içeren bir taslaktır. Bu çalışmada neler 
yer alıyor? Taslak metin, 3’ü geçici olmak 
üzere toplam 26 maddeden oluşuyor. 
Kanun Önünde Eşitlik ilkesi güçleniyor, 
çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel 
surette korunması gerekenler için pozitif 
ayrımcılık getiriliyor. Özel hayatın gizlili-



Recep Tayyip ERDOĞAN

332

ği, Yerleşme Ve Seyahat Hürriyeti, Ailenin 
Korunması ve Çocuk Hakları alanlarında 
son derece çağdaş ve demokratik düzenle-
meler taslakta yer alıyor. Memurlarımızın 
uzun yıllardır mücadelesini verdiği toplu 
sözleşme hakkı nihayet bu taslak metinle 
somut bir karşılık buluyor. Siyasi Partile-
rin Kapatılmasına ilişkin düzenleme yine 
evrensel hukuk normları çerçevesinde 
yeniden şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura 
Kararları’yla ilgili kamuoyunun talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda yargı yolu açılı-
yor. Askeri Mahkemelerin sadece askerlik-
le ilgili suçlara ait davalara bakmaları geti-
riliyor. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın 
üye yapısı da yine evrensel normlar çerçe-
vesinde değişiyor. Taslak metin ile, Cum-
hurbaşkanları, Başbakan ve Bakanları yar-
gılayan Anayasa Mahkemesi’nin, yani Yüce 
Divan’ın vereceği kararlara da yargı yolu 
açılıyor. Geçici 15’inci Madde Anayasa’dan 
çıkarılıyor.

Bu ve benzeri düzenlemelerle Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, gelişmiş, modern 
bir ülke Anayasası olma yolunda yeniden 
ele alınmış oluyor. Bu taslak, kişisel beklen-
tilerle, politik hesaplarla değil, Türkiye’nin 
ihtiyaç ve taleplerini gözeten bir mantıkla 
hazırlanmıştır. Bu taslak, Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerini yürüten, dünya ile 
entegre olmaya çalışan güçlü bir ülkenin 
yolunu önemli ölçüde açacak bir taslaktır. 
Burada iki hususun altını özellikle çizi-
yorum… Birincisi, yasaları ve Anayasayı 
siyasi partiler ya da hükümetler değil, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi yapar. Uzlaşma 
Komisyonu’nda bir taslak hazırlanmadığı 
için AK Parti olarak biz hazırladık ve bunu 

şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
gündemine taşıyoruz. “Bu tasarı niçin 
Meclis’te hazırlanmadı” diye yakınan bazı 
siyasetçiler, dün uzlaşı komisyonuna üye 
istendiğinde karşı çıkıp, Meclis’in çalışma 
yapmasının önünü kesmeye çalışmışlardı.

İkincisi, adı üstünde, bu bir taslaktır. Bu 
taslağın hazırlanmasında daha önce siyasi 
partilerce, sivil toplum örgütlerince, farklı 
kurum ve kesimlerce dile getirilen husus-
lar dikkate alınmış, rapor ve çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Açık söylüyorum: Her 
türlü öneriye, her türlü eleştiriye, her türlü 
yapıcı katkıya hazırız. İstiyoruz ki, daha ne 
önerdiğimiz belli olmadan, kategorik ola-
rak, toptancı bir şekilde bu çalışmaya karşı 
tavır takınılmasın. Uzlaşma noktasında 
son derece samimi bir duruş içerisindeyiz. 
Arkadaşlarım dün siyasi partiler nezdin-
de diyalog turlarını başlattılar. Yüzde bir 
ve üzerinde oy almış tüm siyasi partiler 
ziyaret ediliyor ve bu taslak onların görüş-
lerine sunuluyor. Siyasi partilerin yanı sıra 
sivil toplum örgütlerine de ziyaretler ya-
pacak, mümkün olan en geniş kapsamda 
uzlaşma çabalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye’nin bu talebi, bu ihtiyacı artık 
daha fazla geciktirilemez. Siyaset, bugün 
bir kez daha samimiyet sınavındadır. 
Anayasa’nın değişmesi gerektiğini her fır-
satta vurgulayanların, bugün gelip katkı-
larını ortaya koymalarını bekliyoruz. “Bu 
meclis Anayasa yapamaz” demek, Meclis’i 
ve kendini inkardır. Anayasa değişikliğini 
belirsiz bir geleceğe ertelemek, Türkiye’ye 
vakit kaybettirmektir. Seçime bir gün bile 
kalmış olsa, bu Meclis milletin yetkisine 
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sahiptir ve milletin kendisine verdiği yet-
kiyle yasa ve Anayasa yapabilir. Arkadaş-
larımın ziyaretinin ardından muhalefet 
partilerinin yaptığı ilk açıklamaları aceleci 
gördüğümü ifade etmek, kapıların he-
nüz kapanmadığına inanmak istiyorum. 
Türkiye’yi daha demokratik, modern ve 
evrensel normları benimsemiş bir Ana-
yasal düzenlemelere kavuşturmak nok-
tasında çekinceli davrananların tarih ve 
millet önünde hesap veremeyeceklerini de 
burada hatırlatmak isterim. Bugün biz, AK 
Parti olarak ısrarla diyaloga vurgu yapıyo-
ruz, ısrarla mutabakata vurgu yapıyoruz.

Şunu, önemine binaen bir kez daha ve 
altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyo-
rum: Biz kişisel düzenlemeler yapmıyo-
ruz, kendi taslağımızı dayatmıyoruz, hiç 
kimseyi, hiçbir kurumu, hiçbir erki etki 
altına almaya çalışmıyoruz ve böyle bir 
şey asla söz konusu olamaz. Biz evrensel 
normları, çağdaş kriterleri kendimize ölçü 
olarak alıyor, gelişmiş ülkeler bunu nasıl 
başardıysa aynı yoldan yürüyerek düzen-
lemeleri şekillendiriyoruz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Anayasa değişikliği yapma 
iradesine, kabiliyetine ve hakkına sahiptir. 
Bu yetkinin varlığı, demokrasinin ve milli 
iradenin doğal bir sonucudur. TBMM’nin 
yapacağı düzenlemeleri kuvvetler ayrı-
lığına aykırı gibi görmek, bir kuvvetin 
diğer kuvvetlerin yetkisini gasp etmeye 
çalışmasından başka bir anlam taşımaz. 
Kuvvetlerin yetkisini kullanmasını, göre-
vini yapmasını alay konusu yapmak ancak 
demokrasiden ve hukuktan nasibini ala-
mamakla izah edilebilir.

Kendini bilen, yetkisini, hukukunu bilen, 
hukuka ve demokrasiye inanan aklı ba-
şında hiç kimse millet iradesini, demok-
rasiyi, hukuku yaralayan, küçümseyen 
ifadelerde bulunamaz. Biz, bugüne kadar 
millet iradesine ve Meclis iradesine göl-
ge düşürmedik, bu iradeyi ipotek altına 
almak isteyenlere fırsat vermedik, bun-
dan sonra da vermeyeceğiz. Hiç kimse, 
“Türkiye’nin kendine özgü şartları var, 
özel durumu var” diyerek, bu ülkeyi ve bu 
milleti, ileri demokrasiden ve çağdaş hu-
kuk standartlarından mahrum bırakamaz. 
Siz hem “çağdaş dünya” diyeceksiniz, hem 
“çağdaşlık”tan dem vuracaksınız, hem de 
üçüncü dünya ülkelerinde bile olmayan 
bir geriliğe bu aziz milleti mahkum etmeye 
çalışacaksınız. Kusura bakmayın, buna ne 
biz göz yumarız, ne Türk milleti anlayış 
gösterir.

Avrupa Ülkelerinde, gelişmiş dünyada 
hangi standartlar varsa, ne tür ileri dü-
zenlemeler varsa, Türkiye’de de onlar 
olmalıdır. Biz, birilerinin imtiyazını koru-
maya değil, Türk milletini imtiyazlı hale 
getirmeye, Türk milletinin hukukunu 
korumaya çalışıyoruz. Her fırsatta kendi-
lerini siyasi taraf haline getiren, siyasetçi 
gibi konuşan, hukuki değil siyasi yakla-
şımlar içinde olan bir kısım yüksek yargı 
mensupları da önce kendileri kuvvetler 
ayrılığına saygı göstermeli, yürütme ve 
yasamanın alanına müdahale etmekten, 
bu organların yetkilerini ele geçirmeye ça-
lışmaktan vazgeçmelidir. Hele hele, “Yar-
gıyla dalga geçiyorlar” gibi, nezaketten 
uzak, bulunduğu konumun ağırlığından 
ve ağırbaşlılıktan uzak, milli iradeyi hafife 



Recep Tayyip ERDOĞAN

334

alan açıklamalar, yapanlar adına son de-
rece büyük bir talihsizliktir. Almanya’da, 
Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, birçok 
Avrupa ülkesinde Anayasa Mahkemesi 
üyelerini Meclisler, Parlamentolar, Kon-
seyler seçecek, Türkiye’de Meclis’e öcü 
gözüyle bakılacak, Meclis’in iradesi yok 
sayılacak, böyle çarpık bir anlayış olabilir 
mi? Çağdaş batıda Meclis’in üye seçmesi 
demokrasinin, meşruluğun göstergesi 
kabul edilecek, Türkiye’de “siyasallaşma” 
diye tehlike olarak lanse edilecek. Kusura 
bakmasınlar. Bu millet artık uyandı, bu tür 
kandırmacalara, bu tür hukuki olmayan 
söylemlere artık prim vermiyor. 

Bizim taslağımızda HSYK üyelerinin se-
çiminde “kürsü”ye atıf yapıyoruz. Kim bu 
kürsü, Meclis mi, hükümet mi, AK Parti 
mi? Hayır. Ya kim? Birinci derece mahke-
melerinin hakim ve savcıları. Yani Hakim 
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin se-
çiminde Hakim ve Savcılara seçme hakkı 
verilmesini eleştirmek nasıl bir mantıktır, 
doğrusu bunu anlamak kolay değil. Ama 
yüce milletimizin bunu gayet iyi anlıyor. 
Şunu çok açık görüyoruz: Gösterilen ta-
hammülsüzlük AK Parti’ye yönelik değil-
dir. Sergilenen tahammülsüzlük, millet 
iradesinedir, demokrasiyedir, çağdaş hu-
kuk normlarınadır, değişim iradesinedir. 
Türkiye’de artık ideolojik hesaplarla, si-
yasi korkularla, statükocu anlayışlarla de-
ğişimin, gelişimin önünü kimse kesemez. 
Millet değişim istiyor, ileri demokrasi isti-
yor, çağdaş bir hukuk sistemi istiyor, kendi 
iradesine ipotek konulmamasını istiyor. 
Anayasa değişikliğine yönelik hazırladığı-
mız çalışma milletimizin talep ve beklen-

tisinin bir sonucudur. Temenni ediyorum 
ki, siyasi partilerimiz de milletimizin bu 
çağrısına kulak verirler, bu tarihi adımın 
atılmasına katkıda bulunurlar.

Ben, bir referanduma gerek kalmadan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu de-
ğişiklikleri gerçekleştirmesini ve bir kez 
daha tarih yazmasını umut ediyorum. 
Yok eğer bu gerçekleşmezse, söz sahibi 
millettir, karar sahibi millettir der ve 
millete gider, aziz milletimizin takdirine 
meseleyi sunarız. Sürecin ülkemiz için, 
milletimiz için, demokrasimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Türkiye’yi güçlendi-
recek, Türkiye’yi büyütecek, Türkiye’nin 
geleceğini bugünden aydınlatacak bu son 
derece hayırlı girişime emek veren herkesi 
şimdiden kutluyor, emekleri için teşekkür 
ediyorum. Bu duygularla sözlerime son ve-
rirken, Genel Kurul çalışmalarında sizlere 
başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun.
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Çok değerli belediye Başkanları, değerli 
meclis üyeleri, sevgili kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
tamamlanan AK Parti Yerel Yönetimler 
Sempozyumu’nun ülkemiz, milletimiz, ye-
rel yönetimlerimiz ve demokrasimiz hayır-
lı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Sem-

pozyumu düzenleyen Yerel Yönetimler 
Başkanlığımıza, tebliğleriyle, bilimsel ça-
lışmalarıyla katkı veren arkadaşlarımıza, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bugün yine Sosyal Belediyecilik Proje 
Yarışmamızı da sonuçlandırıyoruz. Ya-
rışmaya 105 projenin katıldığını büyük 

AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı Yerel Yönetimler 

Sempozyumu 

Ankara | 29 Mart 2010



Recep Tayyip ERDOĞAN

336

bir memnuniyetle öğrendim. Şimdiden 
dereceye giren, ödül kazanan projeleri ve 
sahiplerini de tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Bugün, 29 Mart 2009’da gerçekleşen Ma-
halli İdareler Seçimlerinin de birinci yıldö-
nümünü idrak ediyoruz. Seçimlerde ema-
neti devralan arkadaşlarımız görevlerinde 
birinci yıllarını doldurdular. İlk kez seçi-
len arkadaşlarımızın da, tekraren seçilen 
arkadaşlarımızın da bu bir yılı dolu dolu 
geçirdiklerini görüyor ve milletim adına 
kendilerine buradan bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum. Bugün itibariyle, 
Türkiye genelinde 2 bin 949 belediyenin 
1.491’i, yani yarısından fazlası AK Partili 
başkanlar tarafından idare ediliyor. 16 bü-
yük şehrin 10’unda ve 65 ilimizin 35’inde 
olmak üzere 81 vilayetimizin 45’inde AK 
Parti görev başında. 892 İlçe Belediyesinin 
457’sinde AK Parti’li başkanlarımız var. 
1973 belde belediyesinin de 989’unda yine 
AK Parti tercih edilmiş durumda. Yine 
Türkiye’deki toplam 33 bin 757 Belediye 
Meclis Üyesi’nden 14 bin 761’i; 3 bin 284 
İl Genel Meclisi Üyesinden de 1892’si AK 
Partili.

Ben şu hususu, 29 Mart seçimleri öncesin-
de de, seçimlerin sonrasında da defaatle 
vurgulamıştım, bugün burada bir kez daha 
vurgulamakta fayda görüyorum. Aziz mil-
letimiz, Türkiye genelinde yerel yönetim-
lerde de AK Parti’ye güvendi, AK Parti’ye 
inandı ve hemen hemen her iki beledi-
yeden birini, her iki Meclis üyeliğinden 
birini, her iki il genel meclisi üyeliğinden 
birini AK Parti’ye emanet etti. Bu sonuçlar, 

bir başarıdan, bir zaferden ziyade, sorum-
luluğumuzun ne kadar büyük olduğunu, 
üzerimizdeki emanetin ne kadar ağır oldu-
ğunu gösteren sonuçlardır. Milletimiz bizi 
bu boyutta tercih ediyorsa, milletimiz bize 
bu kadar büyük bir teveccüh gösteriyorsa, 
o tercihe ve o teveccühe layık olmak için 
var gücümüzle, durmaksızın, duraksa-
maksızın, gece-gündüz demeksizin çalış-
mamız gerekiyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım… AK Parti’yi 
kurduğumuz andan itibaren 4 seçime ka-
tıldık. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 
genel seçimlerinde açık ara önde birinci 
parti olduk. 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 
Yerel Seçimlerinde de aynı şekilde açık 
ara önde ipi göğüsledik. Girdiğimiz her 
seçimin ardından, elde ettiğimiz başarıyı 
hazmedemeyenler, kabullenemeyenler, 
küçümseyenler oldu. Başarısız olacağımızı 
iddia edenler oldu, başımızın döneceğini, 
mağrurlanacağımızı, şımaracağımızı iddia 
edenler oldu. Milletimizin hayır duaları 
sayesinde, sizlerin de canhıraş, vefakar, 
cefakar gayretleriniz neticesinde AK Parti 
kendisiyle ilgili tüm o ön kabulleri, ön yar-
gıları, art niyetli yorumları boşa çıkarmayı 
başardı. Hem Hükümette, hem yerel yöne-
timlerde ne kadar samimi olduğumuzu, 
ne kadar Türkiye sevdalısı olduğumuzu, 
Türkiye’nin sorunlarını nasıl kendi so-
runumuz olarak gördüğümüzü, milletin 
dertlerini nasıl kendi derdimiz olarak 
kabullendiğimizi her fırsatta gösterdik, 
göstermeye de devam ediyoruz.

7.5 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 
Türkiye’yi büyüttük, Türkiye ekonomisini 
büyüttük, Türkiye’nin itibarını büyüttük. 
Aynı şekilde, 6 yıldır da yerel yönetimler-
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de şehirlerimizi büyütüyor, ilçelerimizi 
güzelleştiriyor, beldelerimizi, köylerimizi, 
hatta mezralarımızı hizmetle buluşturuyo-
ruz. Biz, “İşimiz Hizmet; Gücümüz Millet” 
dedik ve milletimizden aldığımız güçle, 
yetkiyle Türkiye’nin her karışına hizmet 
götürmenin mücadelesi içinde olduk. Ben 
demedik, her zaman biz dedik… Şahsi çı-
karlar peşinde koşmadık, makam ve mevki 
sevdasıyla kendimizi kaybetmedik, kişisel 
hırslara yenik düşenlerden ve mücadele-
yi kaybedenlerden asla ve asla olmadık. 
Yeter ki Türkiye kazansın dedik, yeter ki 
milletimiz kazansın, yeter ki şehirlerimiz, 
ilçelerimiz, beldelerimiz kazansın dedik ve 
hep bu ruhla, bu heyecanla hareket ettik.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Daha ilk 
günden itibaren bizim altını çizdiğimiz 
güzel bir sloganımız var… Biz diyoruz ki, 
demokrasi, yerelden başlar… Her birinizin 
bu sloganı özümsemesini istiyorum… Her 
birinizin bu slogana samimiyetle sahip çık-
manızı ve içini doldurmanızı istiyorum. 
Bu ülkenin ve bu toprağın sahibi nasıl mil-
letse, bu rejimin, Cumhuriyetin de yegane 
sahibi millettir. Bu ülkenin rotasını elitler 
değil, millet çizer. Bu ülkeyi sırça köşk-
lerinde milletten kopuk efendiler değil, 
bizzat millet idare eder. Altını çiziyorum: 
Bu ülkeye ve bu millete, çeteler değil, maf-
ya değil, hukuk dışı örgütlenmeler değil, 
bizzat ve bizzat millet yön verir, millet 
istikamet verir. 

Bu ülkenin sahibi, Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesindeki Ali kardeşimdir, Edirne’nin 
Keşan ilçesindeki Ahmet kardeşimdir. Bu 
ülkenin sahibi Iğdır’ın Aralık ilçesindeki 
Ayşe kardeşimdir, Muğla’nın Milas ilçe-
sindeki Fatma kardeşimdir. Bu ülkenin 73 

milyon vatandaşı, hiçbir ayrıma tabi tu-
tulmaksızın, yaşadığı yere, rengine, diline, 
inancına, sosyal sınıfına, ekonomik geliri-
ne bakılmaksızın bu ülkenin sahibidir. 73 
milyon vatandaşımın her biri bu ülkenin 
sahibi olduğuna göre, o vatandaşlarımın 
her biri de bu ülkenin idaresinde söz sahi-
bidir, karar sahibidir. Biz, AK Parti olarak, 
milleti seçimden seçime hatırlayanlardan, 
millete seçimden seçime gidenlerden ol-
madık, bundan sonra da olamayız. Mille-
tin tercihini, milletin görüşünü, fikirlerini, 
beklentilerini küçümseyenlere karşı her 
zaman sapasağlam durduk, bundan sonra 
da aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. 
Çünkü bu parti milletin partisidir. Bu par-
tiyi millet kurmuştur ve ona yön verecek 
olan da millettir.

Ankara’da keyfe keder kararlar alıp bunu 
tüm ülkeye dayatma günleri çok gerilerde 
kalmıştır. “Ben yaptım oldu” mantığıyla 
ülke idare etme günleri geride kalmıştır. 
Demokratik hakları, insan hak ve özgür-
lüklerini bir ulufe gibi görmek, bunu 
milletten esirgemek, millete hakkını ve 
hukukunu “gerektiği kadar vermek” gün-
leri geri dönmemek üzere geçmişte kal-
mıştır. Bugün artık, Siirt’in Pervari ilçesi 
de, Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi de, en az 
Ankara’nın Altındağ ilçesi kadar Ankara’ya 
yakındır. İşte onun için, Türkiye’nin 
büyümesini, Türkiye’nin güçlenmesini, 
demokrasinin ilerlemesini bütün yerel bi-
rimlerin adeta iliklerine kadar hissetmesi 
gerekiyor. 

Her bir belediye başkanı arkadaşımın, her 
bir meclis üyesi arkadaşımın, bu şuurla ve 
bu anlayışla hareket etmesini bilhassa rica 
ediyorum. Sizler, demokratikleşmenin ka-
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zanımlarını illerinize, ilçelerinize, beldele-
rinize ne kadar fazla taşırsanız, Türkiye’nin 
çehresi o kadar hızlı değişir. Sizler demok-
rasi mücadelesini ne kadar samimiyetle 
yürütürseniz, Türkiye’nin manzarası o 
kadar hızlı değişir. Başkalarının “BÜYÜK 
TÜRKİYE” diye bir hedefleri olmayabilir… 
Başkalarının Türkiye’yi büyütmek gibi bir 
gayeleri olmayabilir. Başkaları Türkiye’nin 
geleceği konusunda hassasiyet taşımıyor 
olabilir. Biz o başkaları gibi değiliz ve ola-
mayız… Biz Türkiye’yi düşünüyor, geleceği 
düşünüyor, gelecek nesillere aydınlık bir 
Türkiye emanet etmenin sancısını yüreği-
mizde taşıyoruz. Biz Türkiye gibi büyük 
düşünmek, sorumluluk duygusuyla hare-
ket etmek durumundayız.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum değerli 
arkadaşlarım… Anayasal değişiklik yap-
mak gibi bir yükün altına girmeyebilirdik. 
Bizden öncekiler nasıl işi idare ettilerse, 
onlar nasıl risk almadan günlerini gün et-
tilerse, onlar nasıl, değiştiriyor gibi yapıp 
değiştirmeden iktidarı devrettilerse biz de 
aynısını yapabilirdik. İdare-i maslahatla 
ihtiyaçları, talepleri geçiştirebilirdik. Sta-
tükoya boyun eğer, ağır sorumlulukların, 
ağır yüklerin altına girmeyebilirdik. “Böy-
le gelmiş, böyle gitsin” anlayışıyla yolumu-
za devam edebilirdik. Ama o zaman, vic-
danımıza hesap veremezdik, milletimizin 
huzuruna çıkamazdık, milletimizin huzu-
runda başımız dik bir şekilde duramazdık.

Biz bugün bu yükün altına giriyorsak, 
elimizi taşın altına koyuyorsak, risk alı-
yorsak, bunu ülkemiz için, milletimiz için, 
ülkemizin aydınlık geleceği için yapıyo-
ruz. Öyle olması gerektiğine inandığımız 
için yapıyoruz. Türkiye’nin buna ihtiyaç 

duyduğunu bildiğimiz, beklentilerin, ar-
zuların bu yönde olduğunu gördüğümüz 
için yapıyoruz. Türkiye’yi 26’ıncı sıradan 
aldık, dünyanın en büyük 17’inci ekono-
misi yaptık. Şimdi hedefimiz ilk 10’da yer 
almak. Ama Anayasa’da değişiklikler yap-
madan, çağın gerektirdiği düzenlemeleri 
gerçekleştirmeden bunu başaramayız. Kişi 
başına milli geliri 10 bin dolara çıkardık. 
15 bin dolar hayal değil. Ama anayasal 
mevzuatı değiştirmeden bunu başarama-
yız. Enflasyonu tek haneli oranlara kadar 
çektik, yüzde 2’ler, 3’ler hayal değil. Ama 
hukuk alanında reformlar gerçekleştirme-
den ileri hedeflere ulaşamayız. İhracatı 36 
milyar dolardan aldık, 102 milyar dolara 
çıkardık, inanın 500 milyar dolar hayal de-
ğil. Ama bunun için değişime, dönüşüme, 
reformlara sırtımızı dönemeyiz. 

Türkiye’nin itibarını artırdık, gücünü ar-
tırdık, ağırlığını artırdık. 21’inci Yüzyıl’ın 
bir Türkiye Yüzyılı olması asla hayal değil. 
Ama bunun için anayasa ve yasaları ileri 
standartlara ulaştırmak durumundayız. 
Türkiye’ye yakışan, Türkiye’nin ağırlığına, 
itibarına, ufkuna ve vizyonuna yakışan 
Anayasal değişiklikleri artık hiç vakit 
kaybetmeden hayata geçirmek durumun-
dayız. Biz bu sorumluluğu taşıyoruz ve bu 
taşın altına elimizi koyuyoruz. Şahsi bek-
lentileri ve çıkarları nedeniyle Türkiye’nin 
bu acil ihtiyacına sırtını dönenleri de biz 
artık milletimize havale ediyoruz. Bu sü-
reçte şunu bir kez daha gördük: Maalesef 
muhalefet ve statükocu zihniyet, “AK Parti 
kazanmasın da, Türkiye’ye ne olursa ol-
sun” anlayışını tercih etmiştir… 

Biz bir kez daha Türkiye’yi, milletimizin 
çıkarlarını en yükseğe koyuyor, “Yeter ki 
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millet kazansın, yeter ki ülke kazansın” 
diyoruz. Bütün belediye başkanlarımın, 
bütün meclis üyelerimizin, teşkilatımızla 
birlikte bizim bu samimiyetimizi milleti-
mize tek tek aktarmasını ben özellikle rica 
ediyorum. Ankara labirentlerinde nelerin 
konuşulduğu, nelerin tartışıldığı değil, 
sizlerin illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, 
köylerinde nelerin konuşulduğu ve nele-
rin tartışıldığı önemli. En doğruyu milleti-
mize aktarın ve sözün de, kararın da artık 
onlarda olduğunu lütfen iletin.

Sevgili Başkanlar… değerli yol arkadaş-
larım… 

Burada, Ankara’da 3 gün boyunca “Sosyal 
Belediyecilik” konusunu ele aldınız. Ön-
celikle şunu ifade etmek istiyorum… AK 
Parti iktidarıyla birlikte nasıl sosyal devlet 
ilkesi güç kazandıysa, AK Partili Belediye-
ler sayesinde de Türkiye’de sosyal beledi-
yecilik anlayışı güç ve anlam kazandı. On 
yılların vurdumduymazlığı, on yılların 
beceriksizliği, on yılların kötü ekonomi 
idaresi benim vatandaşıma fatura edildi. 
Yoksulluk bu ülkede ne yazık ki kronik 
bir sorun haline geldi. Bugün yoksulluk 
edebiyatı yaparak AK Parti’ye yüklenen-
ler, aslında kendi iktidarlarının eserlerini 
anlatıyorlar. Bir yandan yoksulluğu dille-
rine dolayıp, diğer yandan AK Parti ikti-
darının ve AK Partili belediyelerin sosyal 
politikalarını eleştirenler, yoksulluğun ne 
olduğunu bilmedikleri gibi, bir yoksulun 
da kapısını çalmayanlar, çalamayanlardır.

Biz dedik ki: Bu ülke büyüyecek, bu ülke-
nin ekonomisi büyüyecek, uluslar arası 
itibarı büyüyecek; ama aynı zamanda bu 
ülke bir sosyal restorasyonu, sosyal reha-

bilitasyonu ve sosyal entegrasyonu da eş 
zamanlı olarak başaracak dedik. Bir yan-
dan tüm imkanlarımızla yoksullarla daya-
nışma içine girerken, bir yandan da makro 
politikalarla yoksulluğun o kronik temel-
lerini yıkmaya başladık. Kim ne derse de-
sin, kim hangi eleştiriyi getirirse getirsen, 
benim yereldeki yönetici arkadaşım, vali 
olsun, kaymakam olsun, belediye başkanı, 
meclis üyesi olsun, yoksulun, yolda kalmı-
şın, ihtiyaç sahibinin her zaman yanında 
olacak, olmalıdır.

Özellikle siz belediye başkanı ve meclis 
üyesi arkadaşlarımın bu noktada hassa-
siyetinizi artırarak devam ettirmenizi 
istiyorum. Kamu yöneticileriyle işbirliği 
içinde, özel sektörle, sivil toplum örgüt-
leriyle, yerel medyayla, üniversitelerle, 
kanaat önderleriyle işbirliği içinde sosyal 
restorasyon çabalarını fedakarlıkla yürüt-
menizi sizlerden rica ediyorum. Sadece 
yoksullukla mücadele noktasında değil, 
vatandaşın ne ihtiyacı varsa, sizin orada 
çözüm arayan ve çözüm üreten olarak var-
lığınızı hissettirmeniz son derece önemli.

Değerli arkadaşlarım… Bizim, AK Parti 
olarak yürekten savunduğumuz şu husus-
ları sizlerin de yerelde takip etmesi, nihai 
çözüme ulaşmamızda, kardeşliğimizin 
pekişmesinde, aidiyetlerin güçlenmesinde 
önemli rol oynayacaktır. Türkiye’nin ne-
resinde olursa olsun, benim hiçbir vatan-
daşım, renginden, dilinden, inancından, 
etnik kökeninden, ekonomik durumun-
dan dolayı asla ve asla dışlanmayacak. Bu 
ülkenin 73 milyon vatandaşının her biri 
devlet karşısında birinci sınıf vatandaştır. 
Hiç kimse dışlanamaz, ayrımcılığa tabi 
tutulamaz, horlanamaz, ötelenemez. Biz, 
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yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve 
can taşıyan her bir varlık bizim başımızın 
tacıdır, gönlümüzün bir parçasıdır.

Bakın bugün bu salonda Türkiye var. Bu-
gün bu salonda Türkiye’nin doğusundan, 
Batı’sından, Kuzeyi’nden ve Güneyinden 
gelmiş, burada toplanmış, üç gündür bir-
likte, bir arada Türkiye’nin sorunlarına 
çözümler arayan sorumlu insanlar var, 
kardeşlik iklimini yüreğinde hisseden 
insanlar var. Biz hepimiz Türkiye’ye sevda-
lıyız ve bu sevda bizi AK Parti çatısı altında 
buluşturdu. Aynı şekilde, 73 milyonun da 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı 
altında toplanması, kaynaşması, kucak-
laşması ve kardeşliğini pekiştirmesi bizim 
arzumuz ve hedefimizdir. Biz bugün işte 
bu salonda bir araya toplanabiliyorsak, 
birbirimizi kardeş olarak görüyorsak, 
Türkiye’nin de bu hissiyata kavuşmasını 
sağlayabiliriz demektir.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz, sizlerin 
sayesinde başarıya ulaşacak. Her bir bele-
diye başkanı arkadaşımın, her bir Meclis 
Üyesi arkadaşımın Milli Birlik ve Kardeş-
lik Projesi’ni iyi anlamasını ve bulunduğu 
mahalde en samimi şekilde anlatmasını, 
yaşatmasını sizlerden özellikle rica ediyo-
rum. Türkiye’nin sosyal restorasyonu, sos-
yal rehabilitasyonu ve entegrasyonu sizle-
rin omuzlarında yükseldi ve yükselmeye 
devam edecek. Eğer biz beldelerimizde, 
ilçelerimizde, illerimizde bunu başarırsak, 
inanın Türkiye’nin tamamında başardık 
demektir. 

Bugün biz artık AK Partili belediyeler 
olarak Sosyal Belediyeciliği bir adım daha 
yükseğe taşıyor, yoksullarla birlikte kendi-

ni itilmiş, ötelenmiş, dışlanmış hissedenle-
ri da kazanmanın mücadelesini veriyoruz. 
Siz kucaklayıcı olursanız, sizin arkanızdan 
gelen milletimiz de kucaklayıcı olacaktır. 
Siz sorunları görür ve üzerine cesaretle 
giderseniz, milletimiz de sizleri takip ede-
cektir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projemize 
bu süreçte çok daha sıkı sarılmanızı istiyo-
rum. Bu noktada samimiyetle bir adım öne 
çıkmanızı istiyorum. Türkiye’de gerçekten 
güzel gelişmeler oluyor değerli arkadaş-
larım… Türkiye birbirini anlama çabası 
gösteriyor, birbirinin dertlerini anlamaya 
çalışıyor, birbirinin sorunlarını görmek 
için daha fazla gayret gösteriyor. Psikolo-
jik eşiği aşıyoruz. Çoğu gitti, azı kaldı, biz 
buna yürekten inanıyoruz. Türkiye için 
yeni bir dönemin perdelerini aralıyoruz.

Türkiye’yi bu aşamaya taşıdığınız için siz-
lere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin kar-
deşliğine, birlik ve bütünlüğüne yaptığınız 
ve yapacağınız katkılardan dolayı sizlere 
şimdiden teşekkür ediyorum. 29 Mart’ın 
Birinci Yıldönümü’nde, yüzümüzü ağar-
tan icraatlara imza attığınız için sizlere te-
şekkür ediyorum. Coşkunuz, heyecanınız, 
motivasyonunuz hiç azalmasın. Allah yar 
ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız 
açık olsun. Şehirlerinize döndüğünüzde 
oralardaki kardeşlerime, vatandaşlarıma 
en kalbi selamlarımı iletin. Başarılarınızın 
daim olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor; Anayasa Değişikliği çalışmaları 
nedeniyle Pazartesi gününe aldığımız bu 
grup toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini di-
liyorum. Grup toplantımıza katılan tüm 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

Konuşmamın hemen başında, bugün şu 
saatlerde, “Milli Egemenlik Meşalesi”nin 
yakılmasıyla başlayan Milli Egemen-
lik Haftasını da kutluyorum. Bu yıl, 
23 Nisan’da ,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Kuruluşu’nun 90’ıncı yıldönü-
münü idrak edeceğiz. Türkiye’yi şanlı bir 
milli mücadeleyle zafere ve Cumhuriyet’e 
taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi 
bir Meclis olarak, 90 yıl boyunca millet 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 19 Nisan 2010



Recep Tayyip ERDOĞAN

342

iradesinin tecelligahı oldu. Yüce Meclisi-
mizin, Türkiye’nin istiklalini, Cumhuriye-
timizin kazanımlarını, demokratik hakları 
sarsılmaz bir şekilde muhafaza ederek ve 
standartlarını çok daha ileri seviyelere ta-
şıyarak nice yıllara ulaşmasını diliyorum.

Bu vesileyle, Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, Meclis’in kurulu-
şunda cesaretle mücadele verenleri, Mec-
lisimizde görev yapan ve bugün ahirete 
irtihal etmiş olan tüm üyeleri rahmetle 
anıyorum. Dünyanın yegane Çocuk Bayra-
mı olan 23 Nisan’ın da tüm dünya çocukla-
rına barış ve huzur getirmesi temennileri-
mi iletiyorum. Yine konuşmamın başında, 
geride bıraktığımız hafta içinde hain saldı-
rılarda yitirdiğimiz şehitlerimiz Astsubay 
Üstçavuş Süleyman Gür’e; Samsun’da 
yitirdiğimiz Polis Memurlarımız Hüseyin 
Koç ve Malik Soykal’a, Şırnak’taki çatış-
mada yaralanan ve dün GATA’da hayatını 
kaybeden Yüzbaşı Levent Çetinkaya’ya 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz mille-
timize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu arada, bu hunhar saldırıları gerçekleş-
tiren terör örgütünü sevindirmemek, katil-
lerin amacına ulaşmasını engellemek için 
aziz milletimizden de bir kez daha sabır 
ve sağduyu istiyorum. Öfkeyle, hiddetle, 
duygusallıkla ortaya konan tepkilerin, te-
rör örgütünün amacına hizmet edeceğini, 
milli birlik ve bütünlüğümüze fayda getir-
meyeceğini hatırlatmak isterim. Hükümet 
olarak her türlü provokasyona, her türlü 
kirli oyuna, her türlü insanlık dışı terör 
eylemine karşı birlik ve bütünlüğümüzü, 

kardeşliğimizi koruyacak, terörle mücade-
leyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım...

Asıl gündem maddemiz olan Anayasa 
değişikliği konusuna geçmeden önce, son 
haftalardaki bazı önemli çalışmalarımızı, 
temaslarımızı burada sizlerle paylaşmak 
isterim. Geçen hafta sonunda, esnaf ve sa-
natkarlarımızı çok yakından ilgilendiren, 
onlarla birlikte Türkiye ekonomisine güç 
katacak önemli bir Eylem Planı’nı açık-
ladık. Ülkemizde 1 milyon 900 bin esnaf 
bulunuyor. Yanlarında çalışanlarla, ailele-
riyle hesapladığınızda, yaklaşık 10 milyon 
vatandaşımızı ilgilendiren eylem planı, 
30 başlıktan oluşuyor ve esnafımızın du-
rumunu güçlendirecek, krize karşı daha 
etkin şekilde koruyacak tarihi nitelikte 
adımlar içeriyor.

Ayrıntısına girmek istemiyorum… Kredi 
finansmanı konusunda, vergi, istihdam 
ve diğer yükümlülüklerin azaltılması 
konusunda, eğitim desteği, yenilikçilik 
desteği, Avrupa Birliği Projeleri, Hukuki 
altyapı gibi konularda esnafımız için yeni 
bir dönemi böylece başlatmış olduk. Eko-
nomiye ilişkin olumlu gelişmeler, milletçe 
hepimizi sevindiren, umutlarımızı artıran 
gelişmeler de bu arada devam ediyor. Mart 
sonunda biliyorsunuz büyüme rakamları 
açıklandı. Türkiye ekonomisi, 2009 yılının 
son çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde, 
yüzde 6 oranında bir büyüme kaydetti. 
2009’un tamamında, yüzde 4.7 gibi bek-
lentilerin altında bir daralma yaşandı.



343

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-6

Avrupa’da sıkıntıların daha da ağırlaştığı 
bir dönemde Türkiye büyüme noktasında 
gerçekten başarılı bir performans sergi-
liyor ve bu başarının 2010 ve sonrasında 
çok daha bariz görüleceğini tahmin edi-
yoruz. Önemli bir gösterge olarak İstan-
bul Menkul Kıymetler Borsası’nın da son 
aylarda tarihi rekorlara sahne olduğunu 
görüyoruz. En son çarşamba günü borsa-
mız 59 bin 330 endeks seviyesine ulaşarak 
bütün zamanların rekorunu kırdı.

Yine önemli bir gösterge de geçtiğimiz 
hafta açıklandı ve işsizlik oranının Ocak 
ayında yüzde 14.5 olarak gerçekleştiğini 
öğrendik. Tabii, her zamanki gibi, felaket 
tellalları ortaya çıkarak işsizlik rakamla-
rını çarpıtmak için kollarını sıvadılar ve 
kamuoyunu yanıltmaya dönük gerçekten 
artniyetli ve çirkin yorumlar yapıldı.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Ocak ayın-
da mevsimsel olarak işsizlik oranları her 
zaman yüksek çıkar. Hizmet sektörünün 
önplana çıktığı Mart, Nisan aylarından iti-
baren bu oran düşmeye başlar ve yaz ayla-
rında da yıl içindeki en düşük seviyelerine 
geriler. İşsizlik oranlarını sağlıklı şekilde, 
anlamlı şekilde değerlendirmek için, bir 
önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslamak 
zorundasınız. 2009 yılının Ocak ayında iş-
sizlik yüzde 15.5 oranındaydı. 2010 yılının 
Ocak ayında ise yüzde 14.5 olarak gerçek-
leşti; yani 1 puan gibi çok ciddi bir düşüş 
kaydedildi. Yine, 1 yıl içinde, 1 milyon 230 
bin vatandaşımızın da işgücüne katıldığı-
na şahit oluyoruz.

Bunlar son derece sevindirici, umut verici, 
işsizlik sorununun krizin etkisinden sıyrıl-
maya başladığına dair umutlarımızı artırı-
cı gelişmeler. İnşallah Türkiye bu şekilde 
devam edecek ve en kısa zamanda kriz 
öncesi oranlara, hatta onun da altında sevi-
yelere ulaşacaktır. Hükümet olarak işsizlik 
noktasında biz gerçekten son derece öz-
verili bir tavır içindeyiz. Özellikle küresel 
krizle birlikte, işveren üzerindeki istihdam 
yüklerinin azaltılması, yeni istihdam alan-
larının açılması için önemli düzenlemeler 
yaptık. Kısa çalışma ödeneği, stajyerlerin 
6 ay boyunca maaşlarının ödenmesi, prim 
desteği, eğitim desteği gibi bir çok uygula-
mayı bu dönemde biz hayata geçirdik.

Hükümetin, kamunun bu özverili tavrı 
karşısında, aynı özveriyi, aynı gayreti biz 
özel sektörümüzden de gayet haklı olarak 
bekliyoruz. Türkiye özel sektör odaklı bir 
büyüme yaklaşımı takip ediyor. Bu yüzden 
7.5 yıldır özel sektöre, reel sektöre, finans 
sektörüne elimizden gelen her türlü deste-
ği sağlıyor, işverenlerimizin, sanayicileri-
mizin önündeki engelleri bir bir kaldırıyo-
ruz. İşsizlik gibi devasa ve aciliyet arzeden 
bir konunun sadece ve sadece hükümetin, 
kamunun gayretleriyle çözülemeyeceği 
aşikardır. Biz özel sektörümüz için on 
adım atıyoruz, özel sektörümüzün de bir 
adım atmasını beklemek hakkımızdır diye 
düşünüyorum.

Benim açıklamalarımdan dolayı da kim-
se kızmasın, darılmasın… Ben, yaşanan 
gerçekleri, yaşanan trajedileri dile geti-
riyorum. Marmara Bölgesindeki firma, 
sendikalı işçiyle, sigorta primini ödediği, 
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iyi maaş verdiği elemanla bir ürün ortaya 
koyuyor. Başka bir bölgemizde başka bir 
firma ise, ayda 200 TL’ye çalıştırdığı işçiy-
le aynı ürünü üretiyor ve piyasada bu ikisi 
rekabet ediyor. Kayıt dışının ülkemizin ge-
lişimi önünde büyük bir engel olduğunu 
işadamlarımız da her fırsatta dile getiri-
yorlar. Kayıt dışı, sadece emek sömürüsü 
değildir, haksız kazançtır, milli servete 
göz dikmektir. İşadamlarımızın büyük 
bir kısmının bu hissiyatımızı paylaştığını 
çok iyi biliyorum. Ama bir de Türkiye’nin 
gerçekleri var ve bizim artık bu manzara-
lardan elbirliğiyle kurtulmamız gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz haftalarda uluslar arası iliş-
kilerimiz bakımından da yoğun temas-
larımız oldu. Almanya Şansölyesi Sayın 
Merkel’i ülkemizde ağırlayarak gerek ikili 
ilişkilerimiz, gerek Avrupa Birliği katılım 
müzakerelerimiz açısından son derece ve-
rimli görüşmelerimiz oldu. Önceki hafta 
Bosna-Hersek ve ardından da Fransa’da 
temaslarda bulunduk. Fransa’da, 6 binden 
fazla vatandaşımızın katıldığı son derece 
coşkulu bir toplantıyı da gerçekleştirdik. 
Sadece Fransa’dan değil, Almanya’dan, 
Belçika’dan, Hollanda’dan, çevre ülkeler-
den gelen vatandaşlarımız salonu hınca 
hınç doldurdu, salon almadığı için birçok 
vatandaşımız salon dışından toplantıyı 
takip etti. Orada da bir kez daha şahit 
olduk ki, yurt dışında yaşayan her bir 
vatandaşımız, soydaşımız, Türkiye’nin bü-
yümesinden, saygınlığının artmasından, 
Türkiye’nin küresel meselelerde cesur 

bir şekilde barış ve adalet çağrısı yapıyor 
olmasından dolayı büyük gurur duyuyor.

Yine dış politikadaki temaslarımızın en 
önemlilerinden biri de, biliyorsunuz, 
Nükleer Güvenlik Zirvesi vesilesiyle ger-
çekleştirdiğimiz ABD ziyareti oldu. 47 
ülkenin devlet ve hükümet başkanının 
bulunduğu Zirve bir kez daha gösterdi ki 
Türkiye doğruları konuşuyor, adaletten, 
hak ve hukuktan yana tavır koyuyor. Zir-
vede tabii olarak birçok ülke lideriyle baş 
başa görüşmelerimiz oldu. Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Sarkisyan’la görüş-
memizde Ermenistan’la ilişkilerimizin 
normalleşmesi ve Protokollerin hayata 
geçirilmesi noktasında Türkiye’nin sami-
miyetini vurgularken, aynı samimiyeti 
Ermenistan’ın da göstermesi gerektiğine 
işaret ettim. Ayrıca Azerbaycan-Ermenis-
tan ilişkileri ve Yukarı Karabağ konusun-
da çözüme ulaşılmasının, Protokollerin 
hayata geçirilmesi için belirleyici olacağı 
yönündeki gerçeğin altını çizdim.

ABD Başkanı Sayın Obama ile görüşme-
mizde de, kendisine sözde Ermeni iddi-
alarının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nde kabul edilmesinden duy-
duğumuz üzüntüyü bizzat dile getirme 
fırsatımız oldu. Başkan Obama, bu tasa-
rıdan aynı şekilde kendisinin de üzüntü 
duyduğunu belirterek, Türkiye-Ermenis-
tan ilişkilerinin normalleşme sürecinden 
duyduğu heyecanı bizlere ifade etti.

Şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyo-
rum değerli arkadaşlarım… Türkiye bu-
gün bölgesinde, barış, istikrar ve huzurun 
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tesisi için samimi bir gayret sarf ettiği 
kadar, altını çizerek ifade ediyorum, her 
ülkeyle eşit koşullarda ilişki kurabilen, 
her ülkeyle iletişim kurabilen, her ülkeyle 
artan bir ağırlıkla masaya oturabilen bir 
ülke konumuna yükselmiştir. Çatışmadan, 
diklenmeden, küsmeden, darılmadan, 
masadan ve uzlaşmadan kaçmadan, her 
ülke ile hem kendi meselelerimizi, hem 
bölge meselelerini cesaretle ve samimiyet-
le konuşabilen bir ülkeyiz. Dikkat ediniz, 
aynı anda Irak’la, Suriye ile, İran ile, Lüb-
nan, Ürdün, Suudi Arabistan, Libya ile… 
Aynı anda Ermenistan’la, Azerbaycan’la… 
Aynı anda Yunanistan’la, Makedonya’yla, 
Sırbistan’ la ,  Hır vatistan’ la ,  Bosna-
Hersek’le konuşabilen, güven temelinde 
işbirliği geliştirebilen bir başka bölge ül-
kesi, hatta dünya ülkesi bulamazsınız.

İşte bu, Türkiye’nin gücünden, Türkiye’nin 
bölgesel barış arzusundan, Türkiye’nin 
itibarından ve samimiyetinden kaynakla-
nan yeni bir durumdur. Biz masadan ka-
çan taraf olamayız. Biz sorunların üzerini 
örten, sorunları erteleyen taraf olamayız. 
Biz her zaman çözümden, diplomasiden, 
uzlaşıdan yana olduk. Kıbrıs için de çö-
züm istiyoruz, Ermenistan’la ilişkilerde 
de normalleşme istiyoruz, Ortadoğu’da da 
kalıcı barış ve istikrar sağlansın istiyoruz.

Bu arada dün KKTC’de seçimlerin başa-
rıyla gerçekleşmesinden büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Derviş 
Eroğlu’nu kutluyor ve başarılar diliyorum. 
Anavatan olarak biz her zaman Kıbrıs 
Türk’ünün ve KKTC’nin yanında olduk, 

her zaman çözüm sürecini destekledik, 
bundan sonra da aynı şekilde çabalarımızı 
sürdüreceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizi anlat-
mak ve görüşlerini, katkılarını, destekle-
rini almak amacıyla başlattığımız istişare 
toplantılarımızın 3’üncüsünü önceki gün 
İstanbul’da, Başbakanlık Ofisi’nde gerçek-
leştirdik. Edebiyat ve düşünce dünyamızın 
önemli isimlerini orada ağırladık, kendile-
rine süreç hakkında bilgi verdik, onların 
da fikirlerini aldık. Son derece samimi bir 
atmosferde geçen görüşmelerin ardından, 
sanatçılarımızın gönül rahatlığı içinde ora-
dan ayrıldıklarına da bizzat şahit oldum.

Üç toplantımızda da ifade ettiğim bir 
hususu bir kez de burada vurgulamak is-
terim: Bizim bu toplantılardan amacımız, 
herkesi aynı çizgiye çekmek, herkesin bi-
zim gibi düşünmesini sağlamak değildir. 
Biz, Türkiye’nin can yakıcı meselelerini 
orada sanatçılarımızla paylaşıyor, bizi 
sevsin, sevmesin, oy versin, vermesin, des-
teklesin, desteklemesin, Türkiye’nin böyle 
ortak bir meselesinin çözümünde onların 
ne dediğini, ne düşündüğünü görmeye, 
anlamaya çalışıyoruz.

Davet edilip gelmeyen sanatçılarımızın 
canı sağ olsun… Eminim ki her birinin 
geçerli mazeretleri var. Ama katılan sanat-
çılarımızın neden katıldığının sorgulan-
masını, özellikle medyanın bu yönde san-
sasyon peşinde koşmasını ben son derece 
sorumsuzca bir tavır olarak görüyorum. 
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Dikkatinizi çekiyorum… Biz o toplantıları, 
“nasıl yapar da AK Parti’nin oylarını daha 
da artırırız” diye yapmıyoruz, biz o toplan-
tıları, “nasıl ederiz de gençlerin ölümünü 
durdurabiliriz, nasıl eder de acıları, sızıları 
dindirebiliriz, nasıl olur da Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünü güçlendirebiliriz” 
diye yapıyoruz. Her 3 toplantıdan da ben 
şahsen çok önemli katkılar edindim. Farklı 
düşüncelerin, farklı önerilerin olduğunu 
gördüm, bunları not ettim. Katılamayıp 
mektup gönderenler, başka şekilde katkı-
larını sunanlar oldu. Onları da yine kay-
dettik.

Sanatçılarımızın böyle önemli bir mesele-
de yüreklerini açmış olması, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Süreci’nin başarıya ulaşması 
noktasında azmimizi, kararlılığımızı, en 
önemlisi de cesaretimizi daha da artırdı. 
O toplantılardan benim aldığım izlenim 
şudur değerli arkadaşlarım… Evet, Türki-
ye bu meseleleri çözer ve çözecek. Türkiye 
bu arzuyu, bu özlemi, bu hissiyatı bütün 
fertleriyle yüreğinde taşıyor ve görüyorum 
ki herkes de bu meselelerin çözümü için 
yüreğini ortaya koyuyor.

Değerli arkadaşlarım…

Yine önceki gün, sanatçılarımızla yaptı-
ğımız toplantıda ifade ettiğim, Türkçenin 
büyük ustası Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
ait anlamlı bir kavramı burada bir kez 
daha tekrarlamak istiyorum. Tanpınar, 
yaşadığımız değişimi, “Devam ederken de-
ğişen, değişirken devam eden” kavramıyla 
ifade ediyor. Evet değerli arkadaşlarım… 
Cumhuriyetimiz 87 yıl boyunca böyle bir 

değişim sürecinden geçti. Kimi zaman 
kesintiye uğradı, kimi zaman kazanımlar 
geriye gitti, kimi zaman hızlı, kimi zaman 
yavaş süreçler yaşandı. Ama her zaman 
değiştik, her zaman değişmeye, ilerlemeye 
devam ettik. Esasen, yedi buçuk yıllık AK 
Parti iktidarını da bu kavramın, “devam 
ederken değişen, değişirken devam eden” 
kavramının en iyi şekilde özetlediğini dü-
şünüyorum.

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım… Yedi 
buçuk yıl önce konuşulamayan, söz ko-
nusu edilmeyen, ifade edilemeyen, dile 
getirilemeyen bir çok konu bugün aşıldı ve 
hatta hatırlanmıyor bile. Dokunulmaz gibi 
görünen mevzulara dokunuldu. Aşılmaz 
gibi görünen engeller aşıldı. Ulaşılmaz gibi 
görünen hedeflere ulaşıldı. Ve biz, yedi bu-
çuk yıl boyunca her an, “Durmak yok, yola 
devam” diyerek, kendimize yeni hedefler, 
yeni seviyeler belirledik.

Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum: 
Gönül isterdi ki, bir gecede işsizlik mesele-
si çözülebilsin, bir gecede enflasyon tarih 
olsun. Gönül isterdi ki, bir gecede Türkiye 
dünyanın en demokratik, en zengin, en 
güçlü, en müreffeh ülkesi olsun. Gönül 
isterdi ki bir gecede yasaklar kalksın, de-
mokrasinin, özgürlüklerin, hakların önün-
deki engeller bir gecede temizlenebilsin. 
Evet, gönül bunu arzu ediyor… Ama on yıl-
lar boyunca Türkiye’nin sırtına yüklenmiş 
ağırlıkları öyle bir gecede atıp onlardan 
kurtulmak mümkün olmuyor.

Statükonun duvar gibi her meselenin önü-
ne dikildiği, değişimden hazzetmeyenlerin 
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direndiği, şahsi hırsların millet menfaat-
lerinin önüne geçtiği bir süreç yaşadık, 
yaşıyoruz. Tuzu kuruların, oturdukları 
makamları kendileriyle, kendi isimleriyle 
özdeşleştirenlerin, çetelerin, mafyanın, 
“ne değişirim, ne de değişime izin veririm” 
diye direttiği süreçlerden geçtik. Sırtında 
yumurta küfesi olmayanlar, sorumluluk 
taşımayanlar, milletin emanetine karşı 
hassasiyet içinde olmayanlar, Türkiye’nin 
ve milletimizin dertlerini görmezden, duy-
mazdan gelebilir. Ama bizim sırtımızda 
yumurta küfesi var, bizim omuzlarımızda 
milletimizin sorumluluğu var, biz, milletin 
bize yüklediği o kutsal emanetin farkın-
dayız ve o emaneti yere düşürmemek için 
and içmiş bir kadroyuz.

Biz hiçbir zaman, “böyle gelmiş, böyle 
gitsin” diyenlerden olmadık. Biz hiçbir 
zaman idare-i maslahatçı olmadık, risk 
almayan, elini taşın altına koymayan siya-
setçi profiline asla prim vermedik. Bugün 
gerçekleştirmek için yola çıktığımız Ana-
yasa değişikliğini, AK Parti’yle, AK Parti 
kadrolarıyla özdeşleştirmeye çalışanlar, 
bir menfaat bağlantısı kurmaya çalışanlar, 
bu milletin de bu ülkenin de gerçeklerin-
den kopmuş olanlardır. 

Bakınız… 1982’de, yazıldığı andan itiba-
ren mevcut Anayasa tartışma konusu oldu. 
Önemli bir kısmı değişmesine rağmen Tür-
kiye halen arzuladığı, özlediği, kendisine 
yakışan, büyüklüğü ile orantılı bir anaya-
saya kavuşamadı. Herkes konuştu, herkes 
eleştirdi… 28 yıl sonra biz, işte bu kadro, en 
kapsamlı, en cesur, en demokratik değişik-
liği yapmak için kollarımızı sıvadık ve yola 

çıktık. 2008 başında başlattığımız anayasa 
değişikliği çalışması, partimize yönelik 
kapatma davasıyla akamete uğramıştı. 
Anayasa değişikliği konusu ne bugünün 
konusudur, ne AK Parti’nin konusudur, 
ne bu ayın gündemidir. Bu konu, onlarca 
yıldır konuşulmaktadır, onlarca, yüzlerce 
rapor, makale, teklif gündeme gelmiştir ve 
AK Parti iktidarı da göreve geldiği andan 
itibaren bu konu üzerinde çalışmaktadır.

Şu gerçeği milletim çok iyi biliyor: Biz 
uzlaşmadan hiçbir zaman kaçmadık ve 
kaçmayız. AK Parti’nin yedi buçuk yılda 
Türkiye’ye yaşattığı büyük sevinçlerin 
altında, uzlaşma kültürü vardır, milletle 
kurduğumuz gönül bağı vardır. Aynı uzlaş-
ma kültürünü, aynı mutabakat arayışını 
biz Anayasa değişikliği sürecinde de çok 
samimi bir şekilde ortaya koyduk. Sivil 
toplumun, meslek kuruluşlarının, üniver-
sitelerin, ilgili kurum ve kuruluşlarının 
bu konudaki her türlü çalışmasını masaya 
yatırdık, inceledik, tüm kesimlerle diyalog 
içinde olduk. Ama aynı uzlaşı gayretini si-
yasi partilerden, muhalefetten göremedik.

Bakınız… Belki de dünyanın hiçbir yerin-
de görülmeyen bir muhalefet tarzıyla karşı 
karşıyayız… AK’a KARA diyen, KARA’ya 
AK diyen, iktidarın attığı her adımın önü-
ne sudan bahanelerle engeller çıkaran bir 
muhalefetimiz var. Meclis çalışmalarının 
nasıl kilitlendiğinin şahidi sizlersiniz… 
Siyaset namına ne tür suçlamaların, ifti-
raların, karalamaların yapıldığının şahidi 
sizlersiniz. Daha önceki hafta, MHP lideri, 
“helal süt emmiş hiç kimsenin AK Parti’ye 
destek olmayacağını” ifade ediyor. Bu ve 
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buna benzer, burada tekrar etmeye edebi-
min müsaade etmeyeceği çok sayıda haka-
ret, küfür, çirkin itham ve iddia tarafımıza 
yöneltildi. Bütün bunlara rağmen uzlaşma 
dedik… Bu çirkin tavırları milletimizin ba-
siretine havale ederek millet için mutaba-
kat dedik. Randevu taleplerimize kapılar 
kapatıldı. Uzlaşma arayışlarımıza kamera 
gibi nezaketten uzak engeller çıkarıldı, 
ama biz yine de umudumuzu kesmedik ve 
belki uzlaşma hala mümkündür diyerek 
kapıları çaldık.

Şimdi, iki haftadır, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin güya uzlaşmaya yanaştığı, ama 
bizim kaçtığımız şeklinde bir hava estiril-
meye çalışılıyor. Burada bir kez daha tek-
rar ediyorum… Ana Muhalefet Partisi’nin 
hedefi uzlaşma değil, “şark kurnazlığı”dır. 
Bakın, 2007’de bir uzlaşma komisyonu 
kuruldu, ancak AK Parti dışında hiçbir 
parti oraya üye vermedi. O gün ortak bir 
taslak hazırlanmasına yanaşmadılar. Atı-
lan her adımda Anayasa Mahkemesi’nin 
kapısına koştular. Milli iradenin tecelli 
yeri olan Yüce Meclis’in aldığı kararları 
sürekli mahkemelik hale getirdiler. Yüksek 
yargı üzerinden milli egemenliğin temsil 
yeri olan yasamayı etkisiz kılmaya çalış-
tılar. Geçici 15’inci Madde dediler. Geçici 
15’inci Madde’yi de içeren Anayasa deği-
şikliğine toptan karşı çıktılar, hiçbir şe-
kilde yanaşmayız, destek olmayız dediler, 
taslağı dahi okumadan red cevabı verdiler. 
“Cumhurbaşkanı 3 maddeyi referanduma 
sunsun” dediler. Ardından mektup yaza-
rak 3 maddeyi 3 konuya, yani 14 maddeye 
çıkardılar. Ardından “bu iş seçim sonrası-
na kalsın” dediler. 

Sabahtan akşama değişen, yazdığı başka 
söylediği başka olan, kendisi farklı eki-
bi farklı konuşan başka bir siyasi lider 
bulmak gerçekten zordur. Şimdi bakınız 
değerli arkadaşlarım… Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Genel Başkanı, haftalardır, 
referandumla ilgili olarak, “Einstein gel-
se bu işin içinden çıkamaz” diyor… Ben 
de diyorum ki, Einstein gelse ve sizin bu 
zikzaklarınızı görse, zaman tüneli içinde 
nasıl dalgalandığınızı, Türkiye ışık hızıyla 
ilerlerken sizin 1940’lara doğru gittiğinizi 
görse, inanın İzafiyet Teorisini rafa kaldı-
rır, ya da üzerinde ciddi değişiklik yapardı. 

Gerçekten uzlaşma istiyordunuz, uzlaş-
macıydınız da, bugüne kadar, taslak bu 
aşamaya gelinceye kadar nerelerdeydiniz? 
Gerçeği bugün mü gördünüz, bugün mü 
anladınız? Aziz milletimizin değişim ira-
desini, değişim talebini gördünüz, muh-
temel bir referandumda ne kadar güçlü 
bir değişim iradesinin ortaya çıkacağını 
anladınız. Şimdi en az zararla bu süreçten 
nasıl çıkarız diye çırpınıyorsunuz. Ama 
tutarlı bir tavır takınamıyorsunuz, net, 
açık, samimi bir teklif içine giremiyorsu-
nuz. Evet… Bu yapılan şark kurnazlığıdır, 
engelleme taktiği, yavaşlatma taktiği, suyu 
bulandırma taktiğidir. Ne biz, ne de aziz 
milletimiz bu ayak oyunlarına aldanmaz, 
aldanmayacaktır.

Ben, CHP tabanının, MHP tabanının, BDP 
tabanının bu Anayasa değişikliğine çok 
sıcak baktığını ve destek vereceğini bili-
yorum, görüyorum. Zira aziz milletimiz, 
artık bu değişimin ertelenemez olduğunu, 
Türkiye’nin artık daha fazla vakit kaybet-
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meye tahammülünün olmadığını çok iyi 
biliyor. Yarının Büyük Türkiye’sini inşa 
etme yolunda bu değişimin artık kaçınıl-
maz bir hal aldığını milletimiz engin fera-
setiyle görüyor.

Bakın haftalardır yargının siyasallaştı-
rılmak istendiğini savunuyorlardı. Süreç 
içinde yapılan açıklamalardan, itirazlar-
dan, toplantılardan aslında manzaranın 
tam tersi olduğu ortaya çıktı. Yapılan, 
yargının siyasallaştırılması değil, siya-
sallaşmış yargının bağımsızlığının ve ta-
rafsızlığının sağlanmasıdır; yargının da 
yasama ve yürütme gibi milli egemenliğin 
tesiri altına girmesidir. Burada yalnızca 
birkaç örneği sizlerle paylaşmak isterim: 
Fransa’da, HSYK benzeri kurul, 16 üye-
den oluşuyor. Cumhurbaşkanı kurulun 
Başkanı, Adalet Bakanı ise doğal üyesi. 
Danıştay’dan 1 üye var, Yargıtay’dan yok. 
Meslektaşları tarafından seçilen 6 hakim, 
6 savcı, Cumhurbaşkanı, Senato ve Meclis 
tarafından birer kişi olmak üzere seçilen 
3 vatandaş var. İtalya’nın HSYK benzeri 
kurumu 26 üyeden oluşuyor. 7 üye Yasa-
ma organı tarafından, 16 üye de hakimler 
tarafından seçiliyor. Başkanı Cumhurbaş-
kanı, Yargıtay Başkanı ve Başsavcı kurulun 
tabii üyesi. İspanya’da 20 üye var, 20’si de 
Kral tarafından atanıyor. 12 üye hakim ve 
savcılar arasından, 4 üye temsilciler mec-
lisi tarafından, 4 üye senato tarafından 
Kral’a sunuluyor.

Anayasa Mahkemesi’ne bakıyoruz… 
ABD’de 9 üye var ve Başkan tarafından, 
Senato’nun oy çokluğuyla atama yapılı-
yor. Almanya’da 16 üye var, 8’ini Federal 

Meclis, 8’ini ise Federal Konsey belirli-
yor. Japonya’da 15 üye var; başkan ve 
üyelerin tamamı Bakanlar Kurulu’nun 
önerisi ve İmparator’un onayıyla atanıyor. 
Portekiz’de 13 üye var; 10’u Meclis, 3’ü 
Yüksek Mahkeme tarafından seçiliyor. 
Hangi gelişmiş ülkeye, gelişmiş demokra-
siye baksanız, benzer tabloyu görüyorsu-
nuz. “Efendim, Türkiye’nin özel şartları 
var…”diyorlar. Evet, işte o özel şartlar 
Türkiye’nin büyümesini, ilerlemesini, ge-
lişmesini, kalkınmasını önlüyor. İşte o özel 
şartlar Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviye-
sinin üzerine çıkmasını önlüyor. İşte o özel 
şartlar, milletin hakimiyetini değil, belli 
odakların vesayetini ön plana çıkarıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin değişimi adına, Türkiye’nin 
geleceği adına, gelecek nesiller adına 
çok büyük ve tarihi bir adım atıyoruz. 90 
yıl önce tarih yazan, altın harflerle zafer 
yazan, 90 yıl boyunca millet egemenliği-
nin tecelli ettiği yer olan bu yüce Meclis, 
bugün bir kez daha tarih yazmaya hazır-
lanıyor. Hiç kimse bahaneler arkasına sak-
lanmasın, hiç kimse mazeretler üretmesin. 
“Bu Meclis değil, seçim sonrası oluşacak 
Meclis Anayasayı değiştirsin” diyenler, 
“Meclis yüksek yargıya üye seçmesin, Mec-
lis parti kapatmalara karışmasın” diyenler, 
önce kendilerini, sonra da alenen millet 
egemenliğini inkar ediyorlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuru-
luş tarihinden 90 yıl sonra bile, millet 
egemenliğinin, millet iradesinin, Milletin 
Meclisi’nin gücü ve yetkisinin hala kavra-
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namamış, Cumhuriyet ve demokrasi ru-
hunun halen anlaşılamamış olmasını, an-
layamayanlar ve kavrayamayanlar adına 
büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu 
Meclis Anayasayı değiştirecek güce, yetki-
ye, iradeye ve birikime ziyadesiyle sahiptir. 
Ben inanıyorum ki Meclis, bu Anayasayı 
değiştirecektir. İnanıyorum ki sadece AK 
Partili milletvekilleri değil, muhalefet 
vekilleri de milletin kendilerine yükle-
miş olduğu emanetin hakkını verecek ve 
referanduma gerek kalmaksızın Anayasa 
değişecektir. Eğer muhalefet bu görevini 
yerine getirmekten imtina ederse, o zaman 
kararı verecek olan, meclisin gerçek sahibi 
olan millettir. Aziz milletimiz ferasetiyle, 
basiretiyle, engin sağduyusuyla en doğru 
kararı verecektir.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaş-
larım…

Bizi zorlu bir süreç, meşakkatli bir ma-
raton bekliyor. Bugün Genel Kurul’da 
görüşülmeye başlayacak olan Anayasa 
Değişiklikleri, muhalefetin her çalışmada 
yaptığı gibi oyalama, engelleme, yavaş-
latma ve özellikle de germe girişimlerine 
sahne olacaktır. Altını çizerek ifade edi-
yorum: Biz gerilimin tarafı olmayacağız, 
sağduyuyu, aklı selimi bir an olsun elden 
bırakmayacağız. Burada kendimiz için, 
şahsımız için değil, milletimiz için varız ve 
milletimiz için çalışıyoruz. Öyleyse sabırla 
süreci nihayete erdireceğiz. 

Genel Kurul çalışmalarını izleyen aziz mil-
letimiz, kimin yapıcı, kimin bozucu; kimin 
samimi, kimin samimiyetsiz; kimin nazik, 

kimin kaba olduğunu bir kez daha gör-
sün istiyoruz. Biz, sadece aziz milletimize 
değil, muhalefet milletvekillerinin de vic-
danına sesleneceğiz. Tam kadro halinde, 
vakar içinde, AK Parti’nin büyüklüğüne ve 
şanına yaraşır biçimde süreci götüreceğiz. 
Ben şimdiden sizlere başarılar diliyorum. 
Allah yar ve yardımcınız olsun, yolunuz, 
bahtınız açık olsun. Bir kez daha tarih 
yazacak bu kadroyu şimdiden sevgiyle se-
lamlıyor, kalın sağlıcakla diyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili AK 
Partililer, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nın ülkemize, milletimize, de-
mokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Konuşmamın hemen başında, Pazartesi 
günü Zonguldak’ta meydana gelen Grizu 
Patlaması ve Göçük nedeniyle hayatını 

kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Başta aileleri olmak üzere, ya-
kınlarına, Zonguldak halkına, tüm milleti-
mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Kaza haberini aldığımız andan itibaren 
tüm imkanlarımızı seferber ederek olaya 
müdahale ettik. Arama-Kurtarma çalışma-
larına hemen başlandı. Pazartesi’den itiba-
ren vardiyalar halinde yaklaşık 400 kişilik 

AK Parti 57. Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 21 Mayıs 2010
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kurtarma ekibi 24 saat aralıksız çalıştılar. 
Madende, birinci göçüğün aşılmasından 
sonra ikinci bir göçükle karşılaşıldı. Ekip-
lerimiz bu göçüğü de aşmak için olağanüs-
tü bir gayret gösterdiler. Büyük bir uzman-
lığa sahip olan kurtarma ekiplerimiz kendi 
yaşamlarını riske atan eşsiz bir fedakarlık-
la gayret gösterdiler. Maalesef dün itibariy-
le 28 işçimizin cesedine ulaşıldı.

Milletçe büyük bir acı içindeyiz... Hayatı-
nı kaybeden çalışanlarımızın ailelerinin 
acısını milletçe yüreğimizde hissediyo-
ruz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden 
işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Tabi bura-
da bir hissiyatımı da sizlerle paylaşmak 
istiyorum... Daha önceki bir çok vakada 
olduğu gibi, Zonguldak’taki maden kazası 
sonrasında da acılar üzerinden siyaset üre-
tildiğine, acılar üzerinden provokasyonlar 
çıkarılmaya çalışıldığına şahit olduk, olu-
yoruz. Şunu en başta hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Grizu patlamaları, ya da me-
tan gazı, maden ocaklarının maalesef tabii 
bir parçasıdır ve Grizu patlamalarını yüz-
de 100 önlemek mümkün değildir. Sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesin-
de kömür madenlerinde bu tür kazalar ve 
kayıplar yaşanabiliyor. En son 8 Mayıs’ta 
Rusya’da meydana gelen patlamada 50’ye 
yakın işçi hayatını kaybetti.

Burada bize düşen, gerekli tedbirleri al-
mak ve en sıkı şekilde uygulamaktır ki, son 
dönemde yaşanan kazaların ardından da 
bu noktada çok sıkı bir takip uyguladığı-
mızı hatırlatmak isterim. Şimdi, kaza anın-
dan itibaren biz tüm imkanlarımızla böl-
geye ulaştık. İlk gün 4 Bakanımız, Devlet 
Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, Bayındırlık 

Bakanımız Sayın Mustafa Demir, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner 
Yıldız ve Çalışma Bakanımız Sayın Ömer 
Dinçer kaza yerine intikal etti. İki bakanı-
mız, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanımız 
ile Çalışma Bakanımız, 4 gün boyunca olay 
yerinde yatıp kalktılar ve 24 saat kurtarma 
çalışmalarını yakından takip ettiler, işçi 
yakınlarının hissiyatını paylaştılar.

Yine, ilk günden itibaren Zonguldak Mil-
letvekillerimiz, Vali, Emniyet Müdürü, 
Belediye Başkanları hem kazazedeler, hem 
yakınları için ne gerekiyorsa yaptılar. Ön-
ceki gün de ben olay yerine gittim, yetki-
lilerle, ailelerle, madencilerle görüşmeler 
yaptım. Tabi oradaki acıyı istismar etmek, 
oradaki acıyı provoke etmek isteyenlerin 
o kalabalığın içine girdiklerini dün bir kez 
daha gördük. Çok ağır, ağıza alınmayacak 
küfür ve hakaretlerle halkı galeyana getir-
mek isteyen kişinin, Zonguldak’la hiç bir 
bağının, hiç bir bağlantısının olmadığını; 
Ankara’da yaşadığını, sırf o iş için, tahrik 
için Ankara’dan Zonguldak’a geldiğini ar-
kadaşlarımız tespit ettiler. Memnuniyetle 
ifade etmeliyim ki, Zonguldaklı kardeşle-
rimiz, bu profesyonel provokatöre aldırış 
göstermeden sağduyusunu ve misafirper-
verliğini sergilemiştir.

Aynı şekilde, medyada da bu acı kazanın 
aleyhimize bir kampanyaya dönüştürül-
mek istendiğini görüyoruz. Doğru bilgi-
den, doğru haberden uzak şekilde, tama-
men kastı aşan bir biçimde bu ve benzeri 
acı olayların AK Parti’yi ve AK Parti iktida-
rını yıpratma fırsatı olarak değerlendiril-
mek istendiğine şahit oluyoruz.
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Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım... Bu 
ve benzeri istismar olayları üzerinden, son 
günlerde gündemde olan bir başka konuya 
da burada bir kez daha açıklık getirmek 
istiyorum. Öyle konular, öyle meseleler 
vardır ki; öyle acılar, öyle özel olaylar var-
dır ki, bunlar, siyasetin konusu, siyasetin 
malzemesi, siyasetin bir aracı yapılamaz. 
Milletin topyekün yüreğini dağlayan me-
seleler, ya da kişilik haklarını ihtiva eden 
özel meseleler; ailevi meseleler, siyasetin 
üzerindedir, siyasi tartışma ve polemik-
lerin çok çok ötesindedir, hatta dışında-
dır. Terör bu milletin ortak meselesidir. 
Şehitlerimiz bu milletin tamamının aziz 
şehitleridir. Nasıl ülke adına elde ettiğimiz 
kazançlar 73 milyona aitse, kayıplarımız 
da hepimizin kayıplarıdır. En önemlisi de, 
aile kutsaldır. Özel hayat kutsaldır. Kişilik 
hakları kutsaldır. Bunlar, tek tek fertlerin 
olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetinin ve 
bu aziz milletin ortak kutsallarıdır.

AK Parti, bu ortak değerleri gözeten bir te-
mel üzerine kurulmuş, bu ortak değerleri 
muhafaza etmek için yoğun mücadele ver-
miş hareketin adıdır. Bizler muhafazakar 
demokrat bir siyasi kimliğe sahibiz. Toplu-
mun çekirdeğinin, toplumun temel taşının 
aile olduğuna inanıyoruz, aileye yönelik 
her türlü tehdit ve saldırı karşısında va-
rımızı yoğumuzu ortaya koymaktan da 
çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Çünkü aile 
bizi biz yapan, bizi birbirimize bağlayan, 
geçmişimizi olduğu kadar geleceğimizi de 
belirleyen en değerli varlığımızdır.

Şunu lütfen unutmayınız... Eğer aile ku-
rumu çökerse, hiç kuşkunuz olmasın, 
Türkiye’nin, bu milletin çimentosu da 
erimiş demektir ve kaçınılmaz olarak top-

lumsal yapımız da çöker. Aile kurumunun 
ne tartışılmasına, ne de yıpratılmasına biz 
göz yummayız, yumamayız. Onun için, 
partimizi kurduğumuz günden itibaren, 
aile kurumunu önemsedik, onu baştacı 
yaptık, bütün politikalarımızda merkeze 
aldık ve altını çizerek ifade ediyorum, 
aileyi, aile kurumunu, tek tek aileleri her 
zaman siyasi tartışmaların dışında tuttuk. 
Zaman zaman bize mahremlerimiz üzerin-
den saldırdılar. Şahsen benim ailemi, ba-
kan arkadaşlarımın ailelerini, milletvekili 
arkadaşlarımın ailelerini siyasi tartışma 
konusu yapmak istediler.

Bizim aile  değerlerimiz üzerinden , 
Türkiye’nin aile değerlerini, Türkiye’nin 
ortak değerlerini çiğnemekten, çiğnemeye 
cüret etmekten kaçınmadılar. Ama biz, 
sabırla, metanetle, dirayetle bu saldırıları 
göğüsledik ve asla onların yaptığı yanlışı 
yapmadık, asla onların özel hayatlarını, 
mahremlerini, ailelerini siyasetimize mal-
zeme edinmedik.

Biz günlük düşünmüyoruz değerli arka-
daşlarım... Biz suya yazı yazmıyoruz... Biz 
gelecek nesillere seviyeli bir siyaset, güzel 
bir üslup bırakmanın mücadelesini veriyo-
ruz. Bu ülkede, sırtını milletten başka hiç 
bir yere dayamadan siyaset yapılacağını 
biz ispat ettik. Bu ülkede, siyaset mühen-
dislerinin eliyle değil, milletin mühendis-
liğiyle siyaset yapılacağını biz ispat ettik. 
Çetelerden, hukuk dışı örgütlenmelerden, 
karanlık odaklardan, statükodan değil; 
sadece ve sadece milletten güç alınarak si-
yaset yapılacağını bu ülkeye biz gösterdik. 
Daha partimizi kurduğumuz anda, yala-
nın, iftiranın, çamur atmanın siyasetin dili 
olmaması gerektiğini savunduk. Siyaseti 
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en güvenilmez kurum olmaktan çıkarıp, 
güvenilir bir noktaya biz taşıdık.

Bugün de bu değerlerimizden şaşmıyoruz. 
14 Ağustos 2001’de milletimizin karşısına 
nasıl çıktıysak, tüm o söylediklerimizin 
arkasında olarak bugün de milletimizin 
karşısında alnımız ak olarak duruyoruz. 
Ancak, burada bir hususu özellikle ha-
tırlatmak istiyorum... Nasıl ki siyasette, 
başkalarının ailevi meselelerini, özel me-
selelerini, mahremiyetini istismar malze-
mesi yapmak çirkinse, aynı şekilde kendi 
ailesini, kendi mahremini, kendi özel me-
selelerini de siyasete istismar malzemesi 
yapmak o kadar, hatta ondan da fazla çir-
kindir.

Şimdi, Ana muhalefet Partisi’nde yaşanan 
gelişmeleri milletimiz ibretle izliyor. Biz, 
Sayın Genel Başkanın o, AK Parti’yi itham 
ettiği basın toplantısına kadar sükut ettik. 
Sükutumuz ikrardan değil, aksine, ede-
bimizdendi. Son derece şaşırtıcı biçimde, 
önce CHP Lideri, ardından arkadaşları, 
ardından da yandaş medyaları bu çirkin 
hadiseden dolayı Hükümeti ve AK Parti’yi 
karalamaya kalkıştılar. Sadece ithamla 
kalmadılar, günler boyu bu meseleyi bir 
mağduriyete, bu mağduriyet üzerinden de 
siyasi istismara tahvil etme fırsatçılığına 
giriştiler. Özel hayatla ilgili meseleyi biza-
tihi kendileri siyasallaştırmaya, iktidarı 
yıpratma niyetli bir polemik konusuna 
dönüştürmeye gayret ettiler. Mesele yargı-
ya intikal ettiği için bu sürecin tamamlan-
masını ve her şeyin açıklığa kavuşmasını 
temenni ediyoruz.

Ancak şu hususları da burada vurgula-
mak isterim: Bu konuyla ilgili olarak eğer 

sorumlu arıyorlarsa, AK Parti’ye değil, 
önce kendilerine baksınlar. Bu kirli tezga-
hın sorumlularını, AK Parti’de, AK Parti 
iktidarında değil, gitsinler, avukatlığını 
yaptıkları çetelerin, mafyanın, karanlık 
örgütlenmelerin içinde arasınlar. Bu çir-
kinliklerin merkez üssünü AK Parti’de, 
AK Parti Hükümeti’nde değil; sırtlarını 
dayadıkları statükoda, sırtlarını dayadık-
ları siyaset dışı karanlık güçlerde arasınlar. 
Karanlık ilişkilerin, kirli hesapların, bel-
den aşağı vurmaların bizim kitabımızda 
yeri yoktur. Biz, mertçe çıkar siyasi alanda 
mücadele ederiz. Nitekim girdiğimiz 4 
seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Bu 
tür kirli oyunlara ne ahlaken, ne hukuken, 
ne siyaseten tenezzül etmeyiz. Bu senaryo-
nun yazarı olarak bizi itham etme gafletine 
düşeceklerine, daha ilk günden itibaren 
çarşaf çarşaf hadiseyi büyütenlere, istifa 
çığlıkları atanlara, bir kez daha kurultay 
mühendisliği, siyaset mühendisliği yapan-
lara dikkat etsinler.

Değerli arkadaşlarım... SEZAR, “SEN DE 
Mİ BÜRÜTÜS” sözünü söyledikten sonra, 
“İŞTE ŞİMDİ YIKILDIM” demişti... İşte 
şimdi yıkılanlar, AK Parti’ye çamur ata-
caklarına, gitsinler, önce BÜRÜTÜSLERE 
baksınlar... Kendisine kazan kaldıranlara, 
“geri dönme çağrısı” yapanlara, milletve-
killerine baksınlar… Bu olay üzerinden 
siyasi fırsatçılık yapanlara, ayak oyunu oy-
nayanlara, yıllarca beraber yol yürüyüp de 
şimdi birbirlerinin yoluna kuyu kazanlara 
baksınlar…

Değerli arkadaşlarım...

Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum... 
Biz, AK Parti iktidarının ilk gününden 
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itibaren, çok ciddi bir muhalefet sıkıntısı, 
muhalefet sorunu yaşadık. Demokrasi-
lerde iktidar ne kadar önemli ve vazgeçil-
mezse, muhalefet de o kadar önemlidir, 
o kadar vazgeçilmezdir. Yedi buçuk yıl 
boyunca yapıcı bir muhalefetin, yol göste-
rici bir muhalefetin, açıkçası özlemi içinde 
olduk. Ana Muhalefet Partisi’nin, diğer 
muhalefetle ittifak halinde, diğer muha-
lefeti de adeta kuyruğuna takarak, AK’a 
KARA, KARA’ya AK diyen siyaseti, altını 
çiziyorum, bize değil, AK Parti’ye değil, 
Türkiye’ye kaybettirdi.

Türkiye’ye atılım yaptıracak her türlü 
reformu, her türlü değişikliği Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıdılar. Milletle ve millet 
için siyaset yerine, mahkeme salonların-
da siyaseti tercih ettiler. Millete, Milletin 
Meclisi’ne, miting meydanlarına değil; 
statükoya, çetelere kulak verdiler. “KÜ-
ÇÜK OLSUN, BENİM OLSUN” mantığıyla 
hareket ederek, Türkiye’ye sırtlarını dön-
düler, Türkiye’nin taleplerine, milletin 
arzularına sırtlarını döndüler. Bugün, Ana 
muhalefet Partisi’nde yaşanan değişimin, 
seviyeli, kaliteli, millet adına bir siyaset 
tarzını doğurmasını en çok biz arzu edi-
yoruz. İstiyoruz ki, muhalefet de milletle 
barışsın, milletin değerleriyle barışsın, 
tarihimizle barışsın, Türkiye’nin gerçekle-
riyle barışsın, dünyayla barışsın.

Ama görüyoruz ki, düne kadar aynı kadro 
içinde olup da statükoyu koruyan, hiçbir 
farklı düşünce serdetmeyenlerden ciddi 
bir değişim beklemek nafiledir. Önemli 
olan koltukta oturanların değişmesi değil-
dir, zihniyetin değişmesidir, politikaların 
değişmesidir, anlayışların değişmesidir. 
Herşeye rağmen umuyoruz ki, Ana mu-

halefet partisi, sanal gündemlerden çıkıp, 
milletin gündemine dönebilir. Umuyoruz 
ki, gerginliklerden, kutuplaşmadan, istis-
mardan beslenmeyi artık terkedip, uzlaş-
macı ve yapıcı bir siyaset benimsemeye 
başlar.

Türkiye’deki değişim ve dönüşümü gör-
melerini ve artık algılamalarını umuyoruz. 
1940 model siyasetten vazgeçip, statüko-
ya sırtını dayamaktan vazgeçip, bugüne 
gelmelerini, dünyayı tanımalarını, anla-
malarını, özellikle de temel hak ve özgür-
lükler konusunda, milletin temel değerleri 
konusunda rezervlerini kaldırmalarını 
umuyoruz. En önemlisi de, değiştiğini, çe-
telerin, mafyanın, karanlık güç odakla-
rının, hukuksuzluğun avukatlığını terk 
etmelerini bekliyoruz. Ayak bağı olmayan, 
engel çıkarmayan, köstek olmayan, geri-
limden medet ummayan bir muhalefet, 
Türkiye’nin yararına olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım...

Bu ülkenin bir vizyonu var, bu milletin 
bir vizyonu var... Ne kadar uğraşırlarsa 
uğraşsınlar, tarihi ne kadar farklı yansıt-
maya çalışırlarsa çalışsınlar, bu ülkenin 
asla unutulmayacak, asla silinmeyecek 
şanlı bir tarihi var. Biz, AK Parti olarak, bu 
büyük tarihten gücümüzü alarak, mille-
timizin vizyonu doğrultusunda bu yolda 
yürüyoruz. Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye, 
Gündemi Belirlenen Değil, Gündem Be-
lirleyen Bir Türkiye vizyonu olmayanlar, 
yani milletle aynı umudu taşıyamayanlar, 
milletle aynı ufka bakamayanlar bu yolda 
yaya kalmaya her zaman mahkum olacak-
lardır.
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Biz bu yola çok büyük hayallerle, çok 
büyük hedeflerle çıktık. Biz bu yola, mil-
letimize, potansiyelimize, bu ülkenin zen-
ginliğine inanarak ve güvenerek çıktık. 
Yedi buçuk yılda bu ülkeyi 11 bin 373 
kilometre bölünmüş yolla, 420 bin konut-
la, 143 bin yeni derslikle, 70 üniversiteyle 
buluşturduk. Ülkeyi hızlı trenle, yaygınla-
şan uçak seferleriyle, dev ulaşım projeleri, 
dev enerji projeleriyle tanıştırdık. Eğitim-
de, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, 
sosyal güvenlikte ülkeyi bir başka boyuta 
taşıdık. 26’ıncı sıradan devraldığımız Tür-
kiye ekonomisini istikrarlı şekilde büyü-
terek 17’inci sıraya yükselttik. Dünyanın 
en büyük ekonomilerinden biri olarak 
küresel finans krizine karşı dünyanın 
parmakla gösterdiği bir performans sergi-
ledik. Ekonomik krizlerle, siyasi krizlerle, 
umutsuzlukla başı öne eğilmiş bu ülkeyi, 
bugün dünyanın saygın, güçlü, sözünün 
ağırlığı olan, güvenilir bir ülke konumuna 
yükselttik.

Bütün bu ve benzerlerini, milletimizden 
aldığımız güçle ve onların hayır dualarıyla 
gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle, milletimi-
zin desteği ile Türkiye çok daha fazlasını 
yaşatacak, Türkiye’nin ufkunu ve vizyonu-
nu inşallah çok daha ileri seviyelere taşı-
yacağız. Yorgunluk yok değerli arkadaşla-
rım... Yılgınlık, bıkkınlık yok... Henüz işin 
başındayız... 14 Ağustos 2001 sabahındaki 
kadar heyecanlıyız. Millete hizmet ettikçe, 
ülkeye eser ürettikçe enerjimizi çoğaltıyor, 
kararlılığımızı güçlendiriyoruz.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Son bir 
kaç haftadır, uluslararası basında, ulusla-
rarası kamuoyunda yeniden bir Türkiye 
rüzgarı esiyor. Önce, küresel ekonomik 

kriz karşısında Türkiye ekonomisinin ser-
gilediği başarı takdirleri üzerine topladı. 
Uluslararası kuruluşların yanında, dünya 
ülkeleri de artık Türkiye’nin başarısını ya-
kından izlemeye aldılar. Ardından, ulusla-
rarası temaslarımızla, tarihi adımlarımızla 
dikkatleri üzerimize topladık. Ülkemizi 
çok yakından ilgilendiren bölgesel mese-
lelerde son derece samimi ve sağlıklı bir 
duruş sergiliyor, bölgesel istikrar için ade-
ta mekik dokuyarak gayret sarf ediyoruz.

Dün, Kosova Başbakanı Sayın Thaci’yi ağır-
ladık. Türkiye, Balkanlar’da her zaman-
kinden daha büyük bir öneme ve ağırlığa 
ulaştı. Yine dün 53 farklı ülkeden gelen 
53 genç diplomatı ağırladım. Bu genç dip-
lomatlar bir aydır ülkemizde bulunuyor, 
her yönüyle Türkiye hakkında fikir sahibi 
oluyorlar. Irak Eski Başbakanı ve seçimler-
den birinci olarak çıkan Irakiye’nin Lideri 
Sayın Allavi ile yine dün bir görüşme yap-
tık. Bu Irak’taki seçimlerden sonra ken-
disiyle başbaşa 3’üncü görüşmemiz oldu. 
Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı 
Sayın Medvedev’i ülkemizde ağırladık ve 
vizelerin kalkması da dahil olmak üzere 17 
Anlaşma imzaladık. Ardından, 14- 15 Ma-
yıs tarihlerinde Yunanistan’a 10 Bakanım 
ve 300’den fazla işadamıyla birlikte tarihi 
bir ziyarette bulunduk ve orada da komşu-
muz Yunanistan’la ilişkilerimizde yeni bir 
dönemi başlatarak 22 Anlaşma imzaladık. 
Hafta başında İran’a gittim ve orada, böl-
gesel barışı, küresel barışı çok yakından 
ilgilendiren, dünyanın da dikkatle izlediği 
bir anlaşmaya imza attık. 

İran, Türkiye’nin ve Brezilya’nın öncülü-
ğünde, bin 200 kilogramlık düşük oranda 
zenginleştirilmiş uranyum karşılığında 
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nükleer tesislerinde kullanmak üzere ya-
kıt alacak ve takas işlemi, altını çiziyorum, 
Türkiye’de gerçekleşecek. İran bir ay için-
de düşük oranda zenginleşmiş uranyumu 
Türkiye’ye teslim edecek, Viyana grubu ise 
bir yıl içinde 120 kilogram yakıtı İran’a ve-
rilmek üzere Türkiye’ye teslim edecek. Bu 
anlaşma, bölgemizi tehdit eden risklerin 
ortadan kaldırılmasına dönük çok ciddi 
bir adım olmanın ötesinde, Türkiye’nin 
küresel ve bölgesel meselelerde nasıl güçlü 
bir rol üstlendiğinin de kanıtı olmuştur. 
Dün ve önceki gün, bu anlaşmayla ilgili 
olarak Sayın Putin ve Sayın Obama ile 
birer telefon görüşmesi yaptım. İran’da 
atılan imzaların, bölgesel ve küresel barış 
adına umut verici gelişmeler olduğunu 
kaydettim. Her iki lider de Türkiye’nin ve 
Brezilya’nın bu çabasını takdirle kaydettik-
lerini ifade ettiler.

Yine dün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın Aliyev’i, Suriye Devlet Başkanı Sayın 
Esad’ı, Katar Emiri Sayın El Thani’yi ve Yu-
nanistan Başbakanı Sayın Papandreou’yu 
telefonla aradım. Kendileriyle hem İran’la 
yapılan anlaşmayı, hem de Kosova’nın 
tanınması konusunu görüştüm. Bugün 
de telefon trafiğimiz sürecek. Başta Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye 
ülkelerin liderleri olmak üzere uluslar 
arası kamuoyunu bilgilendirmeye devam 
edeceğiz. Uluslararası toplumun çağrıla-
rı üzerine başlattığımız bu girişim, çok 
önemli ve anlamlı bir adım olarak görül-
müştür. Meseleye daha teenniyle yaklaşan 
veya farklı eğilimler içine giren ülkelerin 
tutumlarını dikkatle izleyeceğiz. Ancak biz 
inanıyoruz ki, bu girişim büyük bir dip-
lomasi zaferidir. Sorunların diplomasiyle 
çözülebileceğini gösteren önemli bir gös-

tergedir. Herkesin bu mesajı iyi algılaması, 
diplomasi dışı çabaları yeniden değerlen-
dirmesi gerekir.

Bu tarihi adıma da öncülük ettikten sonra 
Azerbaycan’a geçerek orada Yukarı Kara-
bağ sorununa ilişkin gelişmeleri ele alma 
fırsatımız oldu. Azerbaycan’ın hemen ar-
dından da Gürcistan’ı ziyaret ederek, ora-
da da önemli bir Türk yatırımının açılışını 
yaptık. Gürcistan’dan sonra ise İspanya’da 
AB Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi’ne 
katılarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği süre-
cini, bu süreçle birlikte ülkemizin Avrupa 
Birliği’nin küresel vizyonuna yapacağı 
katkıları dile getirdik. Ayrıca, Madrid Av-
rupa Üniversitesi’nin şahsıma tevdi ettiği 
fahri doktora ünvanını aldım ve orada bir 
konuşma yaptım.

Bir gün içinde dört ülkede bulunarak, 
önemli temaslar yaparak Türkiye’nin dış 
politikadaki dinamizmini bir kez daha 
ortaya koyduk. Durmuyoruz değerli ar-
kadaşlarım... Önümüzdeki günlerde yine 
Ankara ve İstanbul’da önemli görüşmele-
re, temaslara ev sahipliği yapacağız. Önü-
müzdeki hafta Brezilya, Şili ve Arjantin’e 
gidiyor, Medeniyetler İttifakı 3’üncü zirve-
sinin yanısıra orada da işbirliğini artıracak 
temaslarda bulunuyoruz. Şimdi tüm bu 
gelişmelere, tüm bu başarılara rağmen, 
Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak ulusla-
rarası arenada yerini almasından rahatsız 
olanlar, ve maalesef içimizdeki bazı yazar-
lar, karamsar, kötümser senaryolarla bu 
süreçleri bulandırmanın peşindeler. İçine 
kapalı bir Türkiye’de kendilerine yaşam 
zemini oluşturanlar, dışa açılan, dünyaya 
açılan, dünyaya söyleyecek bir çift sözü 
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olan bir Türkiye’yi ne yazık ki hazmedemi-
yorlar.

İran meselesinde aldığımız sonuç milleti 
sevindiriyor, onları sevindirmiyor. Rusya 
ile, Suriye, Ürdün, Lübnan, Libya ile, diğer 
ülkelerle aramızdaki vizelerin kalkması bu 
milleti coşkuya sevkediyor, onların tedir-
ginliğini artırıyor. Gazze konusundaki, Ku-
düs konusundaki insani ve adil tavrımız 
çok geniş bir coğrafyada, sadece Doğu’da 
değil Batı’da da yankı bulurken, bizdeki 
statükocu zihniyetin hücreleri dahi kı-
pırdamıyor. Ben buradan, hem Türkiye 
içinde, hem dünyada, Türkiye’nin dış poli-
tikasına ilişkin hala tereddüdü olanlara bir 
kez daha açık açık sesleniyorum: Biz, böl-
gemizde barıştan, huzurdan ve istikrardan 
başka bir şey istemiyoruz ve bu hedefin 
dışında asla başka bir niyet taşımıyoruz. 
Biz, uluslararası politikaya, ulusal çıkarlar 
kadar artık bölgesel çıkarların da hakim 
olmasını, insani değerlerin, adaletin, hak-
kaniyetin, vicdanın hakim olmasını arzu-
luyor ve bu niyetle gayret ediyoruz.

Dış politikada samimiyete, dürüstlüğe, 
açıklığa alışkın olmayanlar, bizi şaşkınlık-
la izleyebilir, hatta yadırgayabilir, ancak 
biz sadece doğruyu yapmaya çalışmıyoruz, 
aynı zamanda doğru bir şekilde, doğru 
yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Bizim 
eksenimiz bellidir, dış politikadaki ilkemiz 
bellidir: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesin-
den hareket ediyor, AK Parti iktidarı olarak 
nihayet bu ilkenin içini dolduran, bu ilkeyi 
somutlaştıran adımlar atıyoruz. Bütün iyi 
niyetli çabalarımıza rağmen, hala eksen 
kaymasından söz edenler, hala bu konuda 
tereddüt gösterenler, açık söylüyorum, sa-
dece kendilerini kandırmış olurlar.

Türkiye rol kapma çabasında değil. Türki-
ye farklı niyetlerin peşinde değil... Türkiye, 
tarihten kendisine devrolunmuş mirasın 
gereğini yerine getiriyor, Türkiye büyük-
lüğüne, ağırlığına, şanına yaraşır bir dış 
politika izliyor. Türkiye sözünde duran, 
kendisine güvenilebilir, yedi emin bir ül-
kedir. Türkiye artık dünyanın her ülkesiy-
le, komplekssiz şekilde diyalog kurabilen 
nadir ülkelerden biridir. Türkiye, bölgesel 
barış için, küresel barış için eşsiz bir fırsat-
tır. Biz, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir-
menin çabasındayız. Komşularımızın, böl-
ge ülkelerinin, özellikle Avrupa Birliği’nin 
de Türkiye’nin bu imkanlarını görmelerini 
ve Türkiye’ye her alanda destek olmalarını 
bekliyoruz.

Değerli yol arkadaşlarım...

Dış Politikada yeni atılımların, ekonomide 
yeni başarıların, demokratikleşmede daha 
yüksek standartların önünü açacak bir 
Anayasa değişikliğini 6 Mayıs gecesi Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştir-
dik. Sürecin en başında, bu kadronun tarih 
yazacağını ifade etmiştim. Gerçekten, o 
süreçte AK Parti kadrosu bir tarih yazdı ve 
Türkiye için hayati önemi haiz reforma im-
zasını attı. Buradan bir kez daha, tüm mil-
letvekili arkadaşlarıma, bizi destekleyen, 
bizi heyecanlandıran, bizi yüreklendiren 
teşkilatımıza, bizlerden hayır dualarını 
eksik etmeyen sevgili vatandaşlarıma şük-
ranlarımı sunuyorum.

Diğer partiler tam bir özgüven eksikliği 
içinde, kendi arkadaşlarına, kendi millet-
vekillerine dahi güvenemezken, bu kadro, 
hiç bir baskıya, hiç bir dayatmaya, diret-
meye boyun eğmeden, tam bir dayanışma 
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ruhu içinde değişiklik paketini yasalaştır-
dı. Biz üzerimize düşeni hakkıyla yaptık 
değerli arkadaşlarım... Biz, tüm engelleme-
lere, tüm tahriklere rağmen milletimizin 
bize verdiği yetkiyi kullanarak Anayasa 
Değişikliğini yasalaştırdık. Şimdi söz de 
karar da milletin. Şimdi mühür milletin 
elinde ve artık son sözü millet söyleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu, zorlama bir şekilde 
referandum süresinin 120 gün olduğuna 
karar verdi. Buna da takılmayacağız, aldır-
mayacağız... 12 Eylül Darbesinin 30’uncu 
yıldönümünde, 12 Eylül 2010’da bu millet, 
darbe anayasası üzerindeki en büyük, en 
kapsamlı ve en demokratik değişimi oyla-
yacak. Milletimiz 30 yıl aradan sonra 12 
Eylül’de demokratik siyaseti askıya alan 
müdahalenin izleriyle hesaplaşacaktır. 
Milletvekili arkadaşlarımdan, İl Başkan-
larımızdan, Belediye Başkanlarımızdan, 
Kadın ve Gençlik Kollarımızdan, Meclis 
Üyelerimizden, AK Parti’ye gönül vermiş 
tüm yol arkadaşlarımızdan, bu süreci dolu 
dolu geçirmelerini rica ediyorum. Millete 
gidecek, vazifemizi yaptığımızı ifade ede-
cek ve artık son sözün onlarda olduğunu 
anlatacağız. Türkiye’nin bu Anayasa’ya 
neden ihtiyacı olduğunu anlatacağız. Bu 
Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin pran-
galarından, zincirlerinden kurtulacağını, 
ufkunun daha da genişleyeceğini anlataca-
ğız. Ekonominin, dış politikanın, demokra-
tik standartlarımızın nasıl ivme kazanmış 
şekilde büyüyeceğini izah edeceğiz. Yine 
bu dört aylık süreçte, muhalefet partileri-
nin nasıl bir tutum sergilediklerini, CHP, 
MHP ve BDP’nin kolkola, omuz omuza, it-
tifak halinde nasıl Türkiye’nin değişimine 
ayak direttiklerini milletimizin dikkatleri-
ne sunacağız.

Bize DURMAK YOK değerli arkadaşlarım... 
Teşkilatımın hiç bir mensubunun, “Millet 
nasıl olsa EVET diyecek” anlayışıyla re-
havet içine girmesini istemiyorum. Zira, 
muhalefet, Meclis sürecinde yaptığı gibi 
referandum sürecinde de iftiraya, yalana, 
karalama kampanyalarına başvuracak 
ve zihinleri bulandırmanın çabası içinde 
olacak. Her türlü yalanlarını, iftiralarını, 
kirli oyunlarını boşa çıkarmak zorundayız. 
Milletimizi, tereddüde mahal bırakmadan 
aydınlatmak zorundayız. Onun için, her 
birinizin, her kademedeki arkadaşımın bu 
sürece dinamik şekilde, heyecanlı şekilde 
katılmasını istiyorum.

Bir kez daha, böyle bir teşkilatın, böyle 
bir hareketin parçası olduğum için gurur 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bir 
kez daha, bu yola sizlerle çıkmış olmaktan, 
bu yolu sizlerle yürüyor olmaktan onur 
duyduğumu ifade ediyor, bana sizin gibi 
yol arkadaşları nasip ettiği için rabbime 
şükrediyorum. Yolumuz açık olsun. Allah 
yar ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, her birinizi Allah’a 
emanet ediyor, kalın sağlıcakla diyorum.
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