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Sevgili Bolulular, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Buradan, tüm Bolu’ya, Dörtdivan’a, 
G e r e d e’ y e ,  G ö y n ü k ’ e ,  K ı b r ı s c ı k ’ a , 
M e n g e n ’ e ,  M u d u r n u ’ y a ,  S e b e n ’ e , 
Yeniçağa’ya kucak dolusu sevgilerimi, 
muhabbetlerimi gönderiyorum. Kültür 
şehri, medeniyet şehri, kahramanlık şehri 
Bolu’yu selamlıyorum. Köroğlu’nun şehri 

Bolu’yu selamlıyorum. Bolu’nun yiğit, 
mert, cömert insanlarını selamlıyorum…

Türkiye yeni bir baharı karşılıyor. Türki-
ye ilkbaharı karşılıyor, toprak uyanıyor, 
ülkemin dağları, yaylaları çiğdemlerle, 
sümbüllerle, nergislerle kucaklaşıyor. İşte 
Bolu’nun Kızık Yaylası, Aladağ Yaylaları, 
Sarıalan Yaylası… İşte Abant, işte Gölcük, 

AK Parti il mitingi

Bolu | 23 Mart 2009
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işte Karagöl, işte Yedi Göller… Yeşilin her 
tonuyla, Türkiye gibi Bolu da baharın coş-
kusunu yaşıyor. 

8 Şubattan itibaren, Türkiye’nin doğu-
sunda batısında, kuzeyinde güneyinde 
tam 56 miting yaptım. Bugün, burada, 
Bolu’da 57. mitingimi yapıyorum. Van’dan 
Edirne’ye kadar baharın coşkusunu yaşa-
dım. Sinop’tan Hatay’a kadar Türkiye’nin 
baharla birlikte nasıl coştuğunu gördüm. 
Size Diyarbakır’daki kardeşlerimin selamı-
nı getirdim. Size Tekirdağ’daki kardeşle-
rimin selamını getirdim. Size Artvin’deki, 
Rize’deki, Şanlıurfa’daki, Osmaniye’deki, 
Kırşehir’deki, Konya’daki, İstanbul, An-
kara, İzmir’deki kardeşlerimin selamını 
getirdim. Gittiğimiz her ilde coşkuyla kar-
şılandık. Her vilayetimiz bizi bağrına bastı. 
Tüm Türkiye bir kez daha bizi muhabbetle 
kucakladı. Milletimiz, sevgisini, coşkusu-
nu, heyecanını, aşkını, sevdasını bir kez 
daha meydanların diliyle ifade etti. 

İşte bugün de Bolu’dayız. Bugün de tari-
hin, kültürün şehrindeyiz. Bütün şehirleri-
miz gibi Bolu da bizi coşkuyla, heyecanla, 
aşkla, muhabbetle bağrına basıyor. Ahde 
vefanıza teşekkür ediyorum. Cömertliği-
nize teşekkür ediyorum. Hayır dualarınıza 
teşekkür ediyorum. Bu harekete olan des-
teğinize, bu Parti’yle yarenliğinize teşek-
kür ediyorum. 

3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 Temmuz’da 
sizler yetkiyi bize verdiniz. 6.5 yıl boyunca 
hükümette, 5 yıl boyunca belediyelerde 
bu emaneti yere düşürmedik. 81 vilaye-
timizin tamamı gibi Bolu’ya da hizmet 

ürettik, eser ürettik. Bolu’ya mahcup ol-
madık, Bolu’yu mahcup etmedik. Siz bize 
istikrar dediniz, istikrarı tesis ettik ve 6.5 
yıl boyunca muhafaza ettik. Siz bizden kal-
kınma istediniz, Türkiye’ye tarihinde hiç 
görmediği hizmetleri taşıdık. Siz ilerleme 
dediniz, Türkiye’ye okul yaptık, üniversite 
yaptık, hastaneler inşa ettik, konut ürettik, 
Türkiye’yi barajlarla donattık. Siz bizden 
huzur istediniz, refah istediniz, adalet ve 
emniyet istediniz… Biz de 6.5 yıl boyunca 
Türkiye’nin huzurunu, refahını artırdık, 
Türkiye’yi adalet ve emniyet temelinde bü-
yüttük. Siz bizden, yurtiçinde, yurtdışında 
dik durmamızı istediniz. Biz de başımızı 
öne eğmedik. 

Bu ülkenin, bu milletin başını öne eğdir-
medik. Yurtiçinde, yurtdışında vatandaşla-
rımızın, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin 
başını öne eğdirmedik. Türkiye’nin itibarı-
nı büyüttük. Türkiye’nin saygınlığını artır-
dık. Türkiye’nin ekonomisini, Türkiye’nin 
demokrasisini daha ileri noktalara taşıdık. 
Haksızlık karşısında susmadık, zalimlerin 
karşısında sessiz kalmadık, mazlumun 
yanında, haklının yanında, onurumuzla, 
şerefimizle dim dik durduk. Siz bizden 
büyük Türkiye istediniz… 6.5 yıl boyunca 
Türkiye’yi büyütmek, Türkiye’yi bir dünya 
devleti haline getirmek için canla başla, 
gece gündüz çalıştık çabaladık. Bugün, 
dünyanın 17. büyük ekonomisi olan bir 
Türkiye’miz var. Bugün, Avrupa’nın 6. en 
büyük ekonomisi olan bir Türkiye’miz var. 
Bugün, Avrupa Birliği katılım müzakere-
lerini, eğilmeden, bükülmeden, sarsılma-
dan, onuruyla yürüten bir Türkiye var. Bu-
gün, Kıbrıs’a hak ettiği itibarı kazandıran 
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bir Türkiye var. Bugün, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olan, Me-
deniyetler İttifakına eş başkanlık yapan, 
bölgesel meselelerde arabuluculuk rolü 
üstlenen bir Türkiye var. 

Bugün artık Büyük bir Türkiye var… Ama 
burası bize yetmez. Biz burada duramayız. 
Biz tamam diyemeyiz. Biz yeter diyemeyiz. 
Biz yorgunluktan, bıkkınlıktan, rehavetten 
asla ve asla söz edemeyiz. İşte onun için 
gür bir sada ile haykırıyoruz: Durmak Yok, 
Yola Devam. Durmak Yok, Hizmete De-
vam! Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Bolu’sun, Büyük Düşün!

Değerli kardeşlerim, sevgili Bolulular…

Tek başına şu Bolu Tüneli’nin hikayesi 
bile AK Parti’yi anlatmaya yeter. Bolu 
Tüneli’ne bakan, Bolu Tüneli’nden geçen, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok 
iyi görür, çok iyi anlar. 1993 yılında inşa-
ata başladılar. İnşaat, 2 deprem felaketi, 
2 sel felaketi gördü. Biz hükümeti devral-
dığımızda, tünel inşaatının sadece yüzde 
45’i tamamlanabilmişti. Tünelden umut-
lar kesilmişti, patates deposu mu yapalım, 
doğal gaz mı saklayalım diye tartışmalar 
yapılıyordu. Geldik, projeye hız verdik, 
yüzde 55’lik bölümü bitirdik ve tüneli 
2007 yılında hizmete açtık. 

Bugün, o tünel sayesinde Türkiye yıllık 
40 milyon dolar tasarruf sağlıyor. Nice 
hükümetler o tünelin içinde kaybolup 
gitti. Nice siyasi partiler, nice siyasi parti 
liderleri o tünelin içine girip bir daha 
çıkamadı. Türkiye’nin nice kaynakları o 

tünelde heba oldu. Tıpkı Bolu Tüneli gibi, 
Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin umu-
dunu, Türkiye’nin istikrarını, Türkiye’nin 
ışığını, Türkiye’nin umudunu karanlık tü-
nellerde kaybettiler. Sadece Bolu Tüneli’ni 
değil, Karadeniz Sahil Yolu’nu da bitirdik. 
Bakü –Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı 
da bitirdik. 

Ankara’yı Eskişehir’e hızlı trenle bağla-
dık. MARMARAY projesiyle, İstanbul’un 
iki tarafını, sadece İstanbul’un değil, 
Türkiye’nin doğusu ile batısını birbirine 
bağladık. Tam 9 bin 500 kilometre bö-
lünmüş yol yaptık. 133 bin derslik inşa 
ettik. 350 bin konuta başladık, 250 bin 
konutu sahiplerine teslim ettik. Türkiye’yi 
aydınlığa kavuşturduk. Türkiye’yi huzura 
kavuşturduk. Türkiye’yi istikrara, güvene 
kavuşturduk… Eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, tarımda, ulaştırmada, konutta, 
enerjide… Her alanda Türkiye’yi daha 
önce şahit olmadığı, hiç tecrübe etmediği 
seviyelerle tanıştırdık. Biz buyuz. Bizim 
farkımız bu. Biz eserlerimizle konuşuyo-
ruz. Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Biz 
yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konu-
şuyoruz. Türkiye’ye nereden aldığımızı, 
nereye taşıdığımızı anlatıyor, Türkiye için, 
şehirlerimiz için, Bolu için yapacaklarımı-
zı anlatıyoruz. 

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizim si-
yasetimiz eser siyaseti… Diğerlerinin nasıl 
bir dille konuştuğunu görüyorsunuz. Nasıl 
bir üslup kullandıklarını görüyorsunuz. 
Bağırarak, öfke içinde, iftiralarla, yalanlar-
la, hakaretlerle nasıl bize saldırdıklarını 
görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti’nin 
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Başbakanı’na nasıl hakaretler ettiklerini 
siz çok iyi görüyorsunuz. Benim milletim 
bu tarz siyasete prim vermez. Benim mil-
letim bu üsluba sempati duymaz. Benim 
Bolulu kardeşim, bu iftira siyasetine, yalan 
siyasetine pabuç bırakmaz. Ben onları size 
havale ediyorum. Takdir sizin, söz sizin, 
tercih sizin! 

29 Mart’ta bu siyasetin, bu iftiraların, bu 
yalanların, istismarın cevabını bizzat siz 
vereceksiniz. Türkiye’yi paçasından tutup 
çekiştirenlere en anlamlı karşılığı siz vere-
ceksiniz. Türkiye’yi yeniden karanlık gün-
lere hapsetmek isteyenlere sizler bir kez 
daha hayır diyeceksiniz… Çünkü siz bunla-
rın siyasetini bilirsiniz, bunların dönemini 
çok iyi hatırlarsınız… Bakın, Bolu’da ko-
yun güdemezler, keçi güdemezler demiye-
ceğim. Zaten her ikisi de buna çok bozulu-
yorlar. Ama Bolu’dan da söyleyeceğim var: 
Bunlara Mengen’de 30 yıl aşçılık kursu 
verseniz, inanın 30 yıl sonra 2 yumurtayı 
kırıp da omlet dahi yapamazlar…

Değerli kardeşlerim…

Haftalardır küresel finans krizinin istis-
marını yapıyorlar. Bütün dünyanın ciddi 
anlamda sarsıldığı küresel krizi kendileri 
için oya devşirmeye çalışıyorlar. Tam 6.5 
yıl boyunca kriz beklediler. Kriz duasına 
çıktılar, ellerini ovuşturdular. Bakın bura-
dan, Bolu’dan sesleniyorum: İşsizlik bun-
ların umurunda değil. Yoksulluk bunların 
umurunda değil. Türkiye’nin refahı, kal-
kınması, ilerlemesi, muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşması bunların hiçbir zaman 
gayesi olmadı. 

Bunlar yıllardır Türk siyasetinin aktör-
leri, peki neden bugüne kadar işsizliğe 
çare üretmediler. Bunlar yıllardır siyaset 
sahnesinde, neden yoksulluğu çığ gibi 
büyüttüler… Bunlar yıllardır iktidarlarda 
bulundular, bakanlık yaptılar, başbakan 
yardımcılığı yaptılar, neden Türkiye’nin 
dertlerine çare üretmediler. Onlar tahrip 
etti, biz tamir ettik. Onlar bozdu, biz yap-
tık. Onlar dağıttı, biz topladık. Şimdi bize 
akıl vermeye kalkıyorlar. Aklınız vardı da, 
kendi çıkardığınız krizlerde o akılları ne-
den kullanmadınız? Bilginiz, birikiminiz 
vardı da, siz iktisat bilirdiniz de, 1980 ön-
cesi krizlerde, 2001 krizinde neden çözüm 
üretmediniz? 

Bu ülke artık sahipsiz değil. Bu ülke kim-
sesiz değil. Bu ülke artık, onların dönemin-
deki gibi aciz değil. Son 100 yılın en büyük 
krizi karşısında dim dik duruyoruz. Bütün 
kurumlarımız, bütün ilgili arkadaşlarımız 
gerektiği yerde gereken adımı kararlılıkla 
atıyor. Şu ana kadar 48 önlem aldık ve 
başarıyla uyguladık. İşte en son 4. pake-
ti açıkladık, beyaz eşyada, elektronikte, 
konutta, otomotivde vergileri düşürdük. 
Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na olan 
borçlarının vadelerini uzattık. Küresel kri-
zin çalışanlara, esnafa, çiftçiye, emekliye, 
işverene, sanayiciye yük olmaması için 
her türlü tedbiri aldık, almaya da devam 
ediyoruz. 

Onlar karamsarlık yayıyorlar, biz iş üreti-
yoruz. Onlar moral bozuyorlar, biz işimize 
bakıyoruz. Türkiye 6.5 yıl boyunca her 
türlü badireyi aştı. Önüne çıkarılan tüm 
engelleri geride bıraktı. Bu küresel kriz 
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de mutlaka aşılacak. Türkiye yürüyüşüne 
devam ediyor. Türkiye büyümeye devam 
ediyor. Sizin katkınızla, sizin desteğinizle, 
sizin hayır dualarınızla Türkiye şahlanma-
ya, kükremeye de devam edecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Bolulular…

81 vilayetimizi kendi değerleriyle, kendi 
kaynaklarıyla, kendi zenginliğiyle kal-
kındırmanın gayreti içindeyiz. Bolu’nun 
yıllardır ihmal edilen meselelerini tek 
tek çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. 
Bolu’yu özellikle sanayide, ticarette, tu-
rizmde öne çıkarmaya devam edeceğiz. 
Bolu’ya kazandırmaya devam edeceğiz. 
Termal turizm, kültür turizmi, kış turizmi, 
doğa turizmi noktasında Bolu’yu daha da 
geliştirmek bizim boynumuzun borcu. 

Bakınız, bugüne kadar Bolu için neler 
yaptık… Bolu’da 6.5 yılda 419 dersliğin 
yapımını tamamladık. Okullarımıza 1302 
adet bilgisayar gönderdik. İzzet Baysal 
Üniversitemizin bünyesinde 3 fakülte, 2 
enstitü ve 2 meslek yüksek okulu hizmete 
girdi. 2002 yılında yükseköğretimde 1596 
olan yurt kapasitesini 3 bin 300’e çıkardık. 
Gerede’de inşaatı devam eden 500 kapasi-
teli yurdumuzu önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminde hizmete açacağız. Bu yur-
dumuzu da tamamladığımızda 2002 yılına 
göre yurt kapasitesinde yüzde 138’lik bir 
artış sağlamış olacağız. 

Bolu bir üniversite şehri, bizim de hem 
üniversitemize hem de öğrencilerimize 
desteğimiz hep devam edecek. Üniversi-
te öğrencilerimizin 2002’de 45 TL olan 

burslarını 180 TL’ye çıkardık. Yemek yar-
dımlarını da dahil edersek burs miktarı 
260 TL’ye ulaşıyor. İlk ve orta öğretimdeki 
öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz 
dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğretim dö-
neminden itibaren, açık ilköğretim ve açık 
lisede okuyan yaklaşık 900 bin öğrencimi-
zin de ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaya 
başlıyoruz. Şartlı nakit transferi kapsamın-
da ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz 
için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz için 25 
TL; ortaöğretimdeki erkek öğrencilerimiz 
için aylık 35, kız öğrencilerimiz için de 45 
TL’yi annelere teslim ediyoruz. Bolu’da 
şartlı nakit transferinden 968 öğrencimize 
703 bin TL’lik yardım yaptık.

 37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma son verdik. Bugün bütün vatan-
daşlarımız 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. Artık, hastalar acil servislerden 
geri çevrilmiyor. Hastanede yatış ücreti 
ödenemediği için vatandaşımız rehin alın-
mıyor. Bolu’da hükümetimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 61 milyon TL harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
285 yataklı İzzet Baysal Devlet Hastanesi 
ve 56 yataklı Gerede Devlet Hastanesi ek 
binasını dönemimizde tamamladık, hiz-
mete açtık. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi Laboratuar ve poliklinik ek bina-
ları ile 4 adet sağlık ocağının yapımına biz 
başladık, süratle tamamladık, hizmete aç-
tık. Ayrıca, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 
yapımına bu sene başlıyoruz. İnşallah, bir 
yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açaca-
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ğız. Bolu’da devlet hastanesi uzman hekim 
muayene odası sayısını 48’den 96’ya, sağ-
lık ocağı muayene oda sayısını 33’ten 88’e 
çıkardık. 2002’de 5 adet 112 acil ambulan-
sımız vardı, bugün ise 13 adet var. Artık, 
ambulans hizmetleri için halkımızdan 
ücret istenmiyor. 

Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 
inşaatını tamamladık. Sosyal devlet olma-
nın gereğini yerine getirdik. 2003–2008 
arasında Bolu’ya sosyal yardım ve proje 
destekleri kapsamında 21 milyon TL kay-
nak aktardık. Bolu’da maddi imkansızlık-
lar nedeniyle yakacak temininde zorlanan 
her yıl ortalama 5 binden fazla ailemize 
toplam 45 bin ton kömür yardımı yap-
tık. Bolu’da 2 bin 676 konutun inşaatına 
başladık. 1368 konutu tamamladık. 728 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
devam ediyor. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Bolu’da toplam 3 bin 404 
konut yapmış olacağız. Bu 15 bine yakın 
bir nüfusa konut üretmek demek. 2008 
yılında Bolu’ya doğalgaz arzı sağladık. 
Üniversitemizde ve sanayi tesislerinde 
kullanılıyor. 

Bolu’da 2002’de 8.7 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz 2008’de 2 kat artışla 
17.7 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Böylece, 2003–2008 yıllarında toplam 83 
Milyon TL tarımsal destek sağlamış olduk. 
Bolu’da çiftçilerimize 7 milyon TL mazot 
ve 3.3 milyon TL kimyevi gübre desteğin-
de bulunduk. 2002 yılında çiftçilerimize 
sadece 3 bin TL fark ödemesi yapıldı, biz 
ise 2008 yılında 333 kat artışla 1 milyon 
TL fark ödemesi yaptık. 2003–2008 yılları 

arasında Bolulu çiftçilerimize toplam 2 
Milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 
sadece 452 bin TL hayvancılık desteği ve-
rilmişti, biz ise 2008 yılında 17 kat artışla 
8 milyon TL hayvancılık desteği gerçek-
leştirdik. Bolu’da toplam 22.5 milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. 2002’de sade-
ce 57 bin TL olan yem bitkileri desteğini 
2008’de 47 kat artırdık, 2.6 milyon TL’ye 
çıkardık. Bizden önceki 3 yılda sadece 1 
kooperatif 258 bin TL kredi kullanabil-
mişken, biz 14 kooperatifimize 7 milyon 
TL kredi kullandırdık. 27 kırsal kalkınma 
projesine 6 milyon TL hibe desteğinde bu-
lunduk. Göreve geldiğimizde çiftçilerimiz 
yüzde 59 faizle kredi kullanabiliyordu. Bu-
gün çiftçilerimiz yüzde sıfır ila yüzde 13 
arasında değişen faiz oranlarında uygun 
koşullu kredi kullanabiliyor. 

İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı 3 milyon TL iken, çiftçilerimiz 
2008 yılında 15 kattan fazla artışla 45.7 
milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Göreve geldiğimizde yüzde 47 oranında 
faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarı-
mız şimdi yüzde 12 faizle kredi alabiliyor. 
Halk bankası aracılığıyla 2002’de 1293 
esnaf ve sanatkarımız 1.5 milyon TL kredi 
kullanmışken 2008 yılında 1549 esnaf ve 
sanatkarımız 11 kattan fazla artışla 17.4 
milyon TL kredi kullandılar. 

KÖYDES çalışmaları için 46.7 milyon TL 
kaynak kullandık. 957 kilometre asfalt, 
1091 kilometre stabilize yol yaptık. 174 
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tane suyu yetersiz ünitemizin içme suyu 
sıkıntısına son verdik. 2002 yılında 22 
bin 781 kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 
2008 yılında 38 bin 959 kişi sigortalı ola-
rak çalışmaktadır. Böylece hükümetimiz 
döneminde yüzde 71 oranında iyileşme 
sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Bolu için üretmeye, Bolu’yu kalkındırma-
ya, Bolu’ya eserler kazandırmaya devam 
edeceğiz. Bolu’daki yerel hizmet yolcu-
luğumuza, ALAADDİN YILMAZ kardeşi-
mizle devam ediyoruz. Mimarlık ve Mü-
hendislik Akademisini birincilikle bitiren 
Alaaddin kardeşimiz, 30 Mart’tan sonra, 
inşallah sizin desteklerinizle Bolu’daki 
hizmet yarışını sürdürecek. Hem Bolu’da, 
hem de ilçelerde, adaylarımıza sahip çı-
kacağınıza, AK Belediyecilik, AK Hizmet 
diyeceğinize yürekten inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum:Bu seçimde, Türkiye Cumhuri-
yeti kimlik numarası taşıyan kimlik belge-
sine, ya da nüfus kayıt örneği belgesinin as-
lına sahip olmayanlar oy kullanamayacak. 
Burası çok önemli. Mutlaka oy kullanmaya 
gidin, oyunuzu kullanın. Kimlik numarası 
taşıyan bir kimlik belgeniz yoksa, nüfus 
cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürü-
cü belgesi yoksa, mutlaka nüfus müdür-
lüklerine gidin, gerekli belgeyi temin edin. 

Şunu lütfen unutmayınız… Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir 

kez daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çı-
kın. Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. 
Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye 
inşa edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü 
bir Bolu inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün, birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam. Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Bolu’sun 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Düzceliler, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, tüm Düzce’ye, Akçakoca’ya, 
Cumayeri’ne, Çilimli’ye, Gölyaka’ya, 
Gümüşova’ya, Kaynaşlı’ya, Yığılca’ya 
kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı 
gönderiyorum. Sizler bu hareketi hiç-

bir zaman yalnız bırakmadınız. Sizler 
AK Parti’ye desteğinizi esirgemediniz. 3 
Kasım 2002’de yüzde 52 oy oranıyla AK 
Parti dediniz. 28 Mart 2004’te yüzde 59 oy 
oranıyla AK Parti dediniz. 22 Temmuz’da 
bu sefer yüzde 61 oy oranıyla AK Parti de-
diniz. Ahde vefanıza, aşkınıza, sevdanıza, 

AK Parti il mitingi

Düzce | 23 Mart 2009
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muhabbetinize teşekkür ediyorum. Hayır 
dualarınız için teşekkür ediyorum. 

6.5 yıldır size mahcup olmadık, Allah’ın 
izniyle bundan sonra da olmayacağız. 6.5 
yıl boyunca tek gayemiz, tek hedefimiz siz-
lere hizmet üretmek oldu, Allah’ın izniyle 
bundan sonra da hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Biz, size hizmetkar olmak için 
geldik. Biz sizin verdiğiniz emaneti çok 
daha yüksek seviyelere taşımak için gel-
dik. AK Parti’yle birlikte Türkiye istikrara 
kavuştu. Bizimle birlikte Türkiye ekono-
misi kesintisiz büyüme sürecine girdi. AK 
Parti’yle birlikte Türkiye dünyanın 17., 
Avrupa’nın 6. ekonomisi oldu. AK Parti’yle 
birlikte Türkiye mega projelere, uluslara-
rası projelere kavuştu. AK Parti’yle birlikte 
Türkiye, yurtiçinde, yurtdışında hatırı sa-
yılır bir ülke, itibarlı, saygın bir ülke oldu. 
Bunu sizler başardınız. Bu sizin eseriniz. 
Bu benim aziz milletimin eseri. Bu, 81 vi-
layetimizin her birinin, oralarda yaşayan 
kardeşlerimin eseri. Bu işte şu coşkulu, şu 
heyecanlı Düzce’nin eseri. 

Bugün tüm dünyada Türkiye’nin başarısı 
konuşuluyor. Bugün dünya başkentlerin-
de Türkiye mucizesi konuşuluyor. Bugün, 
Sydney’den Ottowa’ya, Cape Town’dan 
Washington’a, Tokyo’dan Saraybosna’ya, 
Beyrut’tan Kahire’ye kadar her yerde 
Türkiye’nin dik duruşu konuşuluyor. 
Bugün, mazlum topluluklar, mazlum 
milletler, mazlum şehirler Türkiye’nin 
dik duruşuyla, Türkiye’nin haksızlık kar-
şısındaki onurlu duruşuyla yüreklerini 
serinletiyorlar. Çünkü bize yakışan budur. 

Türkiye’ye yakışan budur. Milletimize, 
tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize 
yakışan budur. 

Biz büyük düşünmek zorundayız. Biz, 
önümüze büyük hedefler koymak, o he-
deflere ulaşmak için büyük adımlar atmak 
zorundayız. Düzce’ye küçük düşünmek 
yakışmaz. Akçakoca’nın memleketine, Ko-
nur Alp’in memleketine küçük düşünmek 
yakışmaz. Bu şanlı tarihin, bu cihan mede-
niyetinin mensuplarına küçük düşünmek 
yakışmaz. İşte onun için gür bir sada ile 
haykırıyoruz: Sen Türkiye’sin, Büyük Dü-
şün! Sen Düzce’sin, Büyük Düşün!

Sevgili kardeşlerim, değerli Düzceliler…

Bugün Düzce’de 58. mitingimizi gerçek-
leştiriyoruz. 8 Şubat’ta Anadolu’nun ve 
Trakya’nın yollarına düştük. Kocaeli’den 
başladık, tam 58 vilayetimizde halkımızla 
buluştuk. Gittiğimiz her ilde, her ilçede, 
coşkuyla, sevgiyle, muhabbetle karşılan-
dık. 

Bakın, burada, Düzce’de, Düzceli kardeş-
lerimin huzurunda, bütün samimiyetimle 
ifade ediyorum… Büyük bir bahtiyarlık 
içindeyim. Bir Başbakan olarak, şehir-
lerimizde gördüğümüz heyecan, coşku, 
kardeşlik her şeye, ama her şeye değer. 
Van’daki kardeşlerimin gözünde umut ışı-
ğını görmek her şeye değer, Diyarbakır’da-
ki kardeşlerimin yüreğindeki sevgiyi gör-
mek her şeye değer. Edirneli kardeşlerim 
tarafından coşkuyla kucaklanmak her şeye 
değer. Trabzon’da on binlerin heyecanına 
tanık olmak her şeye değer. Çocuklarımı-
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zın, gençlerimizin geleceğe umutla baktı-
ğını, geleceğe güvenle baktığını görmek 
inanın her şeye değer. 

Lütfen hatırlayınız… 1999 yılında iktidara 
gelen, DSP-MHP-ANAP Hükümeti’nin bu 
ülkenin umudunu nasıl söndürdüğünü 
lütfen hatırlayınız. Çocukların, gençlerin 
gözündeki ışığı nasıl körelttiklerini lütfen 
hatırlayınız. Türkiye’yi nasıl bir karamsar-
lığa ittiklerini lütfen hatırlayınız. Düzce 
bunun üzerine bir de deprem felaketi ya-
şadı. Düzce’nin o içler acısı halini lütfen 
hatırlayınız. Bugün o Türkiye’den eser 
yok. Bugün o atmosferden eser yok. Bugün 
o karamsarlıktan, o umutsuzluktan eser 
yok. Bugün artık Türkiye baharla coşuyor. 
Bugün artık Türkiye toprağı canlanıyor. 
Bugün artık Türkiye aydınlık yarınlara 
doğru emin adımlarla koşuyor. Türkiye’yi 
oradan aldık, işte bu noktalara getirdik. 
Burada da durmuyoruz. Asla mola yok, 
asla teneffüs yok. Siz dur deyinceye kadar 
yola devam ediyoruz. Siz tamam deyinceye 
kadar: “Durmak Yok, Yola Devam, Durmak 
Yok Hizmete Devam” diyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Düzceliler…

Memleketimin dağlarına ovalarına bahar 
geldi. Batman’dan Tekirdağ’a, Samsun’dan 
Adana’ya kadar Türkiye baharın sıcaklığı-
nı yaşamaya başladı. Düzce Ovası, Efteni 
Gölü’nün, Melen’in Kıyıları, Akçakoca’nın 
Dağları, Topuk Yaylası, Kardüz Yaylası, Pü-
renli Yaylası rengarenk çiçeklerle donandı. 
Düzce, sadece dağlarıyla, sadece ovalarıyla 
değil, bütün köyleri, ilçeleri, şehir mer-

keziyle rengarenk bir şehrimiz. Düzce, 
Türkiye’nin özeti. Düzce, binlerce yıldır 
pekişerek gelen kardeşliğimizin özeti. Düz-
ce, Doğu ile Batı’nın, Kuzey ile Güney’in, 
Balkanların, Kafkasya’nın kaynaştığı bir 
ilimiz. İşte onun için Düzce bizim guru-
rumuz. İşte onun için, bütün Türkiye’ye 
Düzce’nin diliyle konuşuyoruz. Bütün 
Türkiye’ye Düzce örneğini veriyoruz. 

Biz, hepimiz, 71 buçuk milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı, aynı topraklar 
üzerinde, aynı vatan üzerinde, aynı bay-
rağın altında, “tek millet, tek devlet, tek 
bayrak, tek vatan ve tek yürek” olarak 
geleceğe ilerliyoruz. Aramıza nifak sokma-
ya çalışanlara tarih boyunca aldırmadık, 
bugün de aldırmıyoruz. Bizi birbirimize 
düşürmek için karanlık senaryolar peşin-
de koşanlara fırsat vermedik, vermiyoruz. 
Tahrik senaryolarıyla kaos oluşturmaya 
çalışanların tuzağına düşmedik, düşmüyo-
ruz. Çetelerle, mafyayla, karanlık güç odak-
larıyla mücadeleden asla taviz vermedik, 
vermiyoruz. Türkiye’nin enerjisini tüket-
mek isteyenler var. Türkiye’yi içi boş tar-
tışmalarla, sanal gerginliklerle oyalamak 
isteyenler var. Türkiye’nin demokratik-
leşmesinden, Türkiye’nin çağdaş, modern 
bir ülke haline gelmesinden, Türkiye’nin 
küresel bir güç haline dönüşmesinden ra-
hatsız oluyorlar. 

Şimdi bu muhalefete dikkat edin… Düzceli 
kardeşimden bil hassa rica ediyorum, bu 
muhalefete dikkat edin… Aylardır, yıllar-
dır meydanlarda yoklar. Aylardır, yıllardır 
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şehirlerimizde yoklar. Aylardır, yıllardır 
Türkiye’nin gündeminden, Türkiye’nin 
gerçeklerinden kopuklar. Seçimden seçi-
me ortaya çıkıyor, demagojiyle, iftirayla, 
polemikle işi idare etmeye çalışıyorlar. 

Sayın Baykal bütün bir seçim stratejisini 
televizyon üzerine kurdu. Beni televizyona 
çağırıyor. Meydanlarda söylediği yalanları, 
iftiralarını, üslubunu, dilini görüyorsu-
nuz. Yalan yanlış belgelerle, yalan yanlış 
rakamlarla, asılsız haberlerle politika 
yapmaya çalışıyor. Siyasetin dilini, siya-
setin seviyesini yerlere düşürdü. İşte en 
son açıkladım… Mehmetçiği, Mehmetçik 
Vakfı’nı siyasi hırsına, yalanlarına alet 
ediyordu. Çıkıp özür dilemedi. Ne ben-
den, ne Mehmetçik’ten, ne de Mehmetçik 
Vakfı’ndan özür dilemedi. Sayın Baykal, 
bu ülkeyi, bu milleti yalanlarınla oyalama-
ya ne hakkın var? İktidarın hizmetlerini 
yalan yanlış rakamlarla gölgelemeye ne 
hakkın var? Siyasetin dilini, siyasetin se-
viyesini bu kadar aşağıya çekmeye ne hak-
kın var? Bu seviyesiz üslupla, bu düzeysiz, 
bu hakaret dolu dille beni televizyona 
çağırıyor. 

Aynı şekilde Sayın Bahçeli… Bozuk plak 
gibi sürekli aynı şeyleri tekrar edip duru-
yor… O da bütün stratejisini Başbakan’ın 
harcırahına endeksledi. Her gittiği yerde 
bunu diline doluyor. Siyaset bu kadar 
küçük düşünemez, bir siyasi liderin ufku, 
vizyonu bu kadar dar olamaz. Milliyetçi 
Hareket, MHP’ye gönül vermiş kardeşle-
rim bunu hak etmiyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, benim bu Düzce’ye 8. ziyare-
tim. Başbakan olarak tam 8 kere geldim 
Düzce’ye. Peki, muhalefet kaç kez geldi? 
Sayın Baykal, Sayın Bahçeli buraya kaç kez 
geldi? Göreceksiniz, 30 Mart sabahından 
itibaren yeniden Ankara’ya hapsolacaklar. 
Ankara’dan çıkamayacaklar. Ankara’dan 
ayrılamayacaklar. Bu seçim sürecinde o 
kadar çok yoruldular ki, bir dahaki seçime 
kadar Anadolu’nun, Trakya’nın yollarını 
hatırlamayacaklar. 

Bugün tüm dünyada küresel bir finans 
krizi var. Şimdi onun ipine sarıldılar. O 
da olmasa, meydanlarda bozuk plak gibi 
tekrar edebilecekleri tek bir cümleleri yok. 
Ben de onlara, buradan, Düzce’den sesleni-
yorum: Bu ülke, sizin döneminizdeki gibi 
aciz değil, çaresiz değil. Küresel krize karşı 
tam 48 önlem aldık, başarıyla uyguladık, 
uygulamaya da devam ediyoruz. Onlar 
ellerini ovuşturmaya devam etsin. Onlar 
krizden medet ummaya, krizi istismar 
etmeye devam etsin. Onlar işsiz kardeş-
lerimin, yoksul kardeşlerimin çaresizliği 
üzerinden şov yapmaya devam etsin. Biz 
yoksulluğa karşı, yolsuzluğa karşı, yasakla-
ra karşı, işsizliğe karşı, aklı başında, ayak-
ları yere basan projelerle mücadelemize 
devam edeceğiz.

 Bizim büyük hedeflerimiz var. Gayri safi 
yurtiçi hasılayı 230 milyar dolardan aldık, 
750 milyar dolara getirdik, şimdi hedef 1 
trilyon dolar… İhracatı 36 milyar dolardan 
aldık, 132 milyar dolara çıkardık, şimdi 
hedef 500 milyar dolar. Türkiye dünyanın 
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26. büyük ekonomisiydi, 17. sıraya yükselt-
tik, şimdi hedef ilk 10. Türkiye’yi bölge-
sinde, dünyada büyük bir ülke, büyük bir 
güç yapmak için çalıştık, çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Düzceliler…

Düzce, depremin ardından, 1999’da il 
yapıldı. Düzce’ye 81 No’lu plakayı verdi-
ler. Ancak, şu Ankara-İstanbul karayolu-
nun tam ortasında olmasına rağmen bir 
daha Düzce’ye uğramadılar. Şimdi Bolu 
Tüneli’ni yaptık, artık, Kaynaşlı’ya da uğra-
madan, otobandan geçip gidiyorlar. Bizim 
siyasetimizde geçip gitmek yok. Bizim 
siyasetimizde hiçbir şehrimizi yüzüstü 
bırakmak yok. Düzce için 6.5 yıldır hükü-
mette, 5 yıldır belediyede tarihi seviyede 
hizmetler ürettik. Düzce’de hem sel fela-
ketinin, hem de depremin izlerini sildik, 
adeta yeni bir kent inşa ettik. Düzce’nin 
sanayiyle, ticaretle, tarımla ve turizmle 
kalkınması için var gücümüzle çalıştık. 

Bakın bugüne kadar Düzce için neler yap-
tık… Göreve geldiğimizde üreticilerimizin 
mağdur edilmemesi için Fiskobirlik’in 2 
milyar, yani 2 katrilyon TL’ye ulaşan bor-
cunu sildik. 2006 yılı fındık hasat dönemi-
ni hatırlıyoruz, Fiskobirlik’in mali yapısı 
alt üst olmuştu, üreticilere olan yüküm-
lülüklerini yerine getiremiyor, piyasalara 
müdahale edemiyordu. Fındık adeta siyasi 
çekişmelerin arasında oy avcılığının bir 
unsuru haline gelmişti. Bunun sonucun-
da ne oldu? Fındık fiyatları piyasalarda 2 
TL’ye kadar düştü. Hükümet olarak üreti-
cimizin mağdur edilmesine izin vermedik, 

Toprak Mahsulleri Ofisi’ni devreye soktuk, 
piyasa koşullarının üzerinde taban fiyatla-
rımızı belirledik. Bakınız, şu anda serbest 
piyasada fındık fiyatı 2.5 – 3 TL arasında 
dolaşırken biz ofis aracılığıyla 5 TL’den 
alım yapıyoruz. Fiskobirlik 2002 yılında 
Düzce’de 8 bin ton alım yaptı, karşılığında 
13.2 Milyon TL ödedi. Toprak mahsulleri 
ofisi ise, 2008’de 43 bin ton alım karşılı-
ğında çiftçilerimize 170 milyon TL ödeme 
yaptı. Düzce’de 3 yıllık dönemde toplam 
72 bin ton alım gerçekleştirerek 289 mil-
yon TL ödeme yaptık. Şu an Düzceli fındık 
üreticilerimize günü gelmemiş 48 bin TL 
borcumuz var, inşallah bunu da vakti ge-
lince eksiksiz ödeyeceğiz. 

2006 yılında Düzce Üniversitesi’ni kur-
duk. Üniversitemizin bünyesinde biri tıp 
fakültesi olmak üzere 5 fakülte, 3 enstitü, 
7 meslek yüksek okulu ve 2 yüksek okul 
bulunuyor. Yeni kurulan üniversiteler ara-
sında en yüksek bütçeyi 2 senedir Düzce 
Üniversitesi için ayırıyoruz. 2002 yılında 
yükseköğretimde 949 olan yurt kapasitesi-
ni 2 bin 149’a çıkardık. Akçakoca’daki 500 
kapasiteli yurdun inşaatına Haziran’da 
başlamayı planlıyoruz. Bu yurdumuzu 
da tamamladığımızda 2002 yılına göre 
yurt kapasitesinde yüzde 179’luk bir artış 
sağlamış olacağız. Üniversite öğrencileri-
mizin 2002’de 45 TL olan burslarını 180 
TL’ye çıkardık. Yemek yardımlarını da 
dahil edersek burs miktarı 260 TL’ye ula-
şıyor. 

Düzce’de 6.5 yılda 980 dersliğin yapımını 
tamamladık. Okullarımıza 9 bin 624 adet 
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bilgisayar gönderdik. 8 adet pansiyon 
açtık, ilk ve ortaöğretimde 370 olan pan-
siyon kapasitesini yüzde 314’lük artışla 
1533’e çıkardık. İlk ve orta öğretimdeki 
381 bin 545 öğrencimize 3 milyon 197 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminden itibaren, açık 
ilköğretim ve açık lisede okuyan yaklaşık 
900 bin öğrencimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı na-
kit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretim-
deki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, 
kız öğrencilerimiz için de 45 TL’yi anne-
lere teslim ediyoruz. Düzce’de şartlı nakit 
transferinden 5 bin 372 öğrencimize 4.2 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

Bugün bütün vatandaşlarımız hastane 
ayrımı olmaksızın sağlık hizmeti alıyor ve 
mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. Artık, hastalar acil servisler-
den geri çevrilmiyor. Hastanede yatış 
ücreti ödenemediği için vatandaşımız 
rehin alınmıyor. Düzce’de hükümetimiz 
döneminde sağlık hizmetleri için 11.3 
milyon TL harcama yaptık. Aile hekimliği 
uygulamamızın pilot ili olarak Düzce’yi 
seçtik. Tıp fakültesi hastanesi hizmete 
girdi. Hastanenin eksiklikleri olduğunu 
biliyor, bunları giderme konusunda yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. 300 yataklı Merkez 
Devlet Hastanesi inşaatına önümüzdeki 
sene başlamayı planlıyoruz. Düzce’de dev-
let hastanesi uzman hekim muayene odası 
Sayısını 32’den 64’e, sağlık ocağı muayene 
oda sayısını 37’den 113’e çıkardık. 2002’de 

4 adet 112 acil ambulansımız vardı, bugün 
ise 19 adet var. Artık, ambulans hizmetleri 
için halkımızdan ücret istenmiyor. Diyaliz 
cihaz sayısı 16 iken bugün 33 adet diyaliz 
cihazımız var. 

Düzce adalet sarayını hizmete açtık. Cu-
mayeri İlçe Emniyet Amirliği ikmal inşaatı 
ile Yığılca ilçe Emniyet Amirliği hizmet 
binasını tamamladık. Sosyal devlet olma-
nın gereğini yerine getirdik. 2003–2008 
yılları arasında Düzce’ye sosyal yardım 
ve proje destekleri kapsamında 26.8 mil-
yon TL kaynak aktardık. Düzce’de maddi 
imkansızlıklar nedeniyle yakacak temi-
ninde zorlanan her yıl ortalama 10 bine 
yakın ailemize toplam 38 bin ton kömür 
yardımı yaptık. Düzce’de 4 bin 375 konu-
tun inşaatına başladık. 3 bin 475 konutu 
tamamladık. 1344 konutla ilgili proje ve 
ihale çalışmalarımız devam ediyor. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Düzce’de 
toplam 5 bin 719 konut yapmış olacağız. 

2003–2008 yıllarında Düzce’ye toplam 
53.3 milyon TL tarımsal destek sağladık. 
Düzce’de çiftçilerimize 5 milyon TL mazot 
ve 2 milyon TL kimyevi gübre desteğinde 
bulunduk. 2003–2008 yılları arasında 
Düzceli çiftçilerimize toplam 2.4 Milyon 
TL prim desteğinde bulunduk. 2002’de 
Düzce’de hiç hayvancılık desteği verilme-
di, biz ise 2008’de 1.7 milyon TL hayvan-
cılık desteği verdik. Düzce’de toplam 5 
milyon TL hayvancılık desteği sağladık. 
2002’de sadece 209 bin TL olan yem bit-
kileri desteğini 2008’de 4 kat artırdık, 850 
bin TL’ye çıkardık. Göreve geldiğimizde 
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çiftçilerimiz yüzde 59 faizle kredi kullana-
biliyordu. Bugün çiftçilerimiz yüzde sıfır 
ila yüzde 13 arasında değişen faiz oranla-
rında uygun koşullu kredi kullanabiliyor. 

İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı sadece 361 bin TL iken, çiftçileri-
miz 2008 yılında 58 kat artışla 20.9 milyon 
TL tutarında kredi kullandılar. KÖYDES 
çalışmaları için 36.3 milyon TL kaynak 
kullandık. 704 kilometre asfalt, 453 ki-
lometre stabilize, 85 kilometre beton yol 
yaptık. 4 susuz ve 109 suyu yetersiz üni-
temizin içme suyu sıkıntısına son verdik. 
Biliyorsunuz, Düzce 1998’de bir sel felake-
ti yaşadı. 9 adet taşkın koruma tesisini hiz-
mete aldık, inşallah bundan sonra öyle acı 
olayları bir daha yaşamayacağız. Kaynaşlı 
Taşkın kontrol tesisiyle ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor. Bu çalışmalarla Kay-
naşlı ilçemizi de taşkınlardan koruyacağız. 
Melen çayı İstanbul’un su havzası. Bunu 
Düzce için asla bir mağduriyet sebebi yap-
madık, yapmıyoruz; aksine su havzasının 
korunmasından Düzce faydalanıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Düzce için üretmeye, Düzce’yi kalkın-
dırmaya, Düzce’ye eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Düzce’deki yerel hizmet 
yolculuğumuzda aday değişikliğine gittik, 
yeni dönemde İsmail Bayram kardeşimizle 
devam ediyoruz. İşletme Fakültesi’nden 
mezun olan İsmail kardeşimiz, 30 Mart’tan 
sonra, sizin desteklerinizle Düzce’deki hiz-

met yarışını sürdürecek. Hem Düzce’de, 
hem de ilçelerde, adaylarımıza sahip çı-
kacağınıza, AK Belediyecilik, AK Hizmet 
diyeceğinize yürekten inanıyorum.

 Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örne-
ği belgesinin aslına sahip olmayanlar oy 
kullanamayacak. Burası çok önemli. Kim-
lik numarası taşıyan bir kimlik belgeniz 
yoksa, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü belgesi yoksa, mutlaka 
nüfus müdürlüklerine gidin, gerekli bel-
geyi temin edin. Mutlaka sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın.

Şunu lütfen unutmayınız: Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Düzce inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün, birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Düzce’sin 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Zonguldaklılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan bütün Zonguldak’a; 
Alaplı’ya, Çaycuma’ya, Devrek’e, Karade-
niz Ereğli’ye, Gökçebey’e selamlarımı, sev-
gilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. 
Karadeniz’in, Türkiye’nin üretken şehri 
Zonguldak’ı selamlıyorum. Emeğin şeh-
rini, emekçilerin şehrini, Kara Elmas şeh-

rini selamlıyorum. Zonguldak’ın cefakâr, 
vefakâr insanlarını, cömert insanlarını, 
yiğit, çalışkan insanlarını selamlıyorum. 
Ahde vefanıza, aşkınıza, sevdanıza, mu-
habbetinize, hayır dualarınıza teşekkür 
ediyorum.

Biz gücümüzü sizlerden aldık. Biz gücü-
müzü 81 vilayetimizden, 71 buçuk mil-

AK Parti il mitingi

Zonguldak | 23 Mart 2009
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yon insanımızdan aldık. Biz gücümüzü 
sanayi şehri, emek şehri, üretim şehri 
Zonguldak’tan aldık. Türkiye sizin emekle-
rinizle büyüyor. Türkiye sizin alınterinizle 
büyüyor. Türkiye, Karabük’teki, Kocae-
li’ndeki, Bursa’daki, İstanbul’daki, işte 
Zonguldak’taki işçi kardeşimin emeğiyle, 
alın teriyle büyüyor. Sizler gece gündüz 
çalıştınız, canınızı dişinize taktınız, Büyük 
Türkiye’yi, Büyük Zonguldak’ı inşa ettiniz. 
Şimdi yeni bir dönemeçteyiz, şimdi daha 
büyük, daha güçlü bir Türkiye için ke-
netleniyoruz. Onun için burada, tıpkı 81 
vilayetimizde gür bir sesle haykırdığımız 
gibi, Zonguldak’ta da gür bir sesle haykırı-
yoruz: Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün. Sen 
Zonguldak’sın, Büyük Düşün. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Zonguldaklı-
lar…

Bugün Zonguldak ile 60 dedik. Bugün 
Zonguldak’ta 60. mitingimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Edirne’den Van’a, Sinop’tan 
Adana’ya, Antalya’dan Diyarbakır ’a , 
Aydın’dan Yozgat’a kadar 60 şehrimizde 
coşkuyla, aşkla, sevdayla kucaklandık. 
Türkiye bir kez daha AK Parti diyor, şehir-
lerimiz bir kez daha AK Parti diyor, Türki-
ye bir kez daha hizmet diyor. AK Parti’nin 
AK belediyecilik hizmetleriyle tanışmamış 
insanlarımız farkı görüyor ve bu kez çok 
daha fazla şehrimiz AK Parti diyor. Bu 
teveccühe layık olmaya devam edeceğiz. 
Emanetinizi gururla taşımaya devam ede-
ceğiz. Sizin için çalışmaya, sizin için üret-
meye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Zonguldak’ı 2002 ve öncesinde nasıl 
kendi kaderine terk ettiklerini sizler çok 
iyi biliyorsunuz. Zonguldak’ın kömür 
madenlerini nasıl atıl hale getirdiklerini 
biliyorsunuz. 2002 sonunda iktidara gel-
dik, Zonguldak’ı, Zonguldak’ın kömür 
madenlerini Türkiye’yle, dünyayla bu-
luşturduk. Zonguldak’ın, Zonguldak gibi 
diğer illerimizin atıl hale gelmiş kömür 
madenleri bugün tüm Türkiye’ye ulaşıyor. 
Yoksul kardeşlerimin, kimsesizlerin evleri 
sizin kömürlerinizle ısınıyor. Doğuda, batı-
da, kuzeyde, güneyde öğrencilerimiz sizin 
çıkardığınız kömürle ısınıyor, o minicik 
elleriyle sobanın başında oturup ders ça-
lışıyorlar. 2003 - 2008 arasında 1.4 milyar 
TL değerinde 7.6 milyon ton kömürü ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. O 
kömürler sayesinde sadece Zonguldak’ta-
ki değil, birçok şehrimizde atıl vaziyette 
duran kömür rezervlerimiz, ekonomik 
sebeplerle terk edilen küçük ölçekli kömür 
ocaklarımız yeniden çalışmaya başladı. 

Türkiye Kömür İşletmelerimize ait 8 Ocak 
dışında, yerli kömür üreticilerine ait de-
ğişik yörelerdeki 30 kömür ocağından 
kömür sevkiyatı yapılmaya başlandı. Bu 
sayede yaklaşık 25 bin insanımıza ilave 
istihdam sağladık. 90 bin adet kamyona 
iş imkanı sağladık. Kömürlerin yoksul ai-
lelerimize ulaştırılması için 81 il merkezi 
ve bütün ilçe merkezlerinde yaklaşık 10 
bin kişi istihdam ediliyor. Bu kömürler 
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sayesinde 2 milyon 350 bin yetişmiş meşe 
ağacımızı kesilmekten kurtardık. Özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
kaçak elektrik kullanımında ciddi oranda 
azalmalar oldu. Güneydoğudaki 10 ilimiz-
de her yıl yaklaşık 170 milyon TL devletin 
kasasına girdi. Yerli kömür kullanımı sa-
yesinde, yıllık yaklaşık 350 – 400 milyon 
dolar değerindeki dövizin yurtiçinde kal-
masını sağladık. AK Parti iktidarı olarak, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun önemi-
nin bilincinde olduk, daima yanında ol-
duk, bu kurumu yeniden ayağa kaldırdık. 
Yıllarca ihmal edilmiş bu kurumumuzu 
yeniden yapılandırmak, yeniden canlan-
dırmak için 126 milyon TL yatırım yaptık. 
Bu yıl, 30 milyon TL daha ilave yatırım 
yapıyoruz. 

Aynı şekilde, istihdam konusunda da 
önemli adımlar attık, atıyoruz. Bakın şu 
anda, 9 bin 983 yeraltı ve 2 bin 173 ye-
rüstü olmak üzere toplam 12 bin 156 işçi 
ve 1910 memurumuzu burada istihdam 
ediyoruz. Bu işçi ve memurlarımıza hiçbir 
şekilde gecikme olmaksızın aylık ortala-
ma 45 milyon TL, yani 45 trilyon ödeme 
yapıyoruz. Taş Kömürü Kurumu’nun sa-
dece 2008 yılı gayri safi hasılaya katkısı 
ne biliyor musunuz? 160 milyon TL. Ha-
tırlarsanız, 2008 yılının Temmuz ayında 
burada, Zonguldak’ta, Türkiye Taş Kömü-
rü Kurumumuza 3 bin işçi alacağımızın 
sözünü vermiştim. Üzerinden sadece 8 ay 
geçti, çok şükür, bu sözümüzü tuttuk ve 
Kuruma 3 bin işçi alımı yaptık. Bu şekilde, 
iktidarımız döneminde 4 bin 240 işçi alımı 

gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bu alımla-
rımızla birlikte yıllık 1.5 milyon ton olan 
kömür üretimini de işçilerimizin kazana-
cakları tecrübeyle kısa vadede 3 milyon 
tona, orta ve uzun vadede de 5 milyon tona 
çıkaracağız. 

Türkiye artık kaynaklarını kendisi için 
kullanıyor. Türkiye kaynaklarını, enerjisi-
ni artık heba etmiyor. Türkiye’nin yer altı, 
yer üstü kaynakları, Türkiye’nin emekleri 
artık hortumlanmıyor, yüksek oranlı faiz 
ödemelerine, batık bankalara, israfa, yol-
suzluğa kurban edilmiyor. Görüyorsunuz 
meydanlarda konuşan o siyasetçileri… Ha-
karetten, yalandan, iftiradan başka hiçbir 
şey üretmiyorlar. Bizim rakamlarımızı kul-
lanıyor, onları da eğerek, bükerek kullanı-
yorlar. Dikkat edin, kendilerine ait bir ra-
kam yok. Kullanabilecekleri tek bir rakam 
yok. Bizim tarihi seviyelere ulaştırdığımız 
rakamları çarpıtmaktan başka işleri yok. 

Yıllarca “işçi dostuyuz” dediler, “emek” de-
diler, “emekçi” dediler, “sosyal demokrasi” 
dediler… Peki, ne yaptılar? Çalışanlar için, 
işçilerimiz, memurlarımız için, emeklile-
rimiz için bugüne kadar ne ürettiler? O 
yüzden, krizlerden nemalanıyorlar, kriz 
fırsatçılığı yapıyorlar. Şimdi de küresel 
finans krizine sımsıkı sarılmışlar, işsizlik 
üzerinden istismar yapıyorlar. Ah, şu işsiz-
lik artsa da, bir ekonomik kriz çıksa da, AK 
Parti kaybetse diye avuçlarını ovuşturu-
yorlar. Sayın Baykal, Sayın Bahçeli… Siz iş-
sizliği bilirdiniz de, hükümette olduğunuz 
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dönemlerde neden çözmediniz? Siz işçinin 
halinden anlardınız da, yıllarca işçilerimiz 
için neden hiçbir şey yapmadınız? Sizin 
krizler için formülleriniz vardı da, kendi 
dönemlerinizde bu ülkeyi neden krizlere 
teslim ettiniz?

Bakın değerli kardeşlerim, şurası çok 
önemli: Bunlar 30 yıldır bu ülkede iş ka-
nununu tartıştılar, ama sadece tartıştılar. 
Geldik, Yeni İş Kanunu’nu biz çıkardık. 
Geldik, işçinin hakkını biz savunduk, 
işçinin hakkını işçiye teslim ettik, işçi kar-
deşlerimizin çalışma koşullarını çağdaş 
normlara kavuşturduk. Geçici statüdeki 
kamu işçilerine kadro vermeyi de yine 
biz gerçekleştirdik. 218 bin geçici işçimiz, 
çıkardığımız kanunla kadro sahibi oldu. 
Ustanın hakkını da, çırağın hakkını da biz 
gözettik. Lafta değil, icraatta; kağıt üzerin-
de değil sanayide, fabrikada, atölyede, so-
kakta, çarşıda-pazarda dost olduk. En baş-
ta, emeğimize, ekmeğimize musallat olan 
enflasyonu dizginledik, yüzde 30’lardan 
aldık, en son yüzde 7.7’ye kadar indirdik. 
Cebimizdeki paraya, ülkemizin kaynakla-
rına musallat olan faizi dize getirdik. Kara 
delikleri kapattık, hortumları kestik, ban-
kacılık sistemini güçlendirdik. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
2002 yılında ortalama memur maaşı 
578 TL idi, 6.5 yılda yüzde 134 oranında 
artırdık ve 1417 TL’ye yükselttik. Asgari 
ücreti 184 TL’den devraldık, 6, 5 yılda 
yüzde 173 oranında artırdık ve 527 TL’ye 

ulaştırdık. En düşük SSK emekli aylığı biz 
geldiğimizde 257 TL idi, 6.5 yılda yüzde 
142 oranında artırdık ve 621 TL’ye yük-
selttik. En düşük bağ kur tarım emekli ay-
lığı 66 TL idi, yüzde 392 oranında artırdık 
ve 324 TL’’ye ulaştırdık. 65 yaş aylığı 24 
TL idi, yüzde 270 oranında artırdık ve 91 
TL’ye çıkardık. Memurumuzun, işçimizin, 
emeklimizin ücretini enflasyon karşısında 
ezdirmedik, Türkiye’nin imkanları büyü-
dükçe bunu maaşlara yansıttık. İmkanlar 
ölçüsünde yansıtmaya da devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Zonguldaklı-
lar…

Bakın, yıllarca işçi kardeşimin emeğinden, 
ekmeğinden, ücretinden, yine işçi kar-
deşim adına tasarruf etmek bahanesiyle 
kesinti yaptılar. Adına da zorunlu tasarruf 
dediler. Yaklaşık 13.5 milyar TL’yi, o gü-
nün parasıyla 13.5 katrilyonu çalışanımı-
za ödedik. Hatırlayın, Konut Edindirme 
Yardımı kesintilerinden umut kesilmişti. 
Kimse bunu hatırlamıyordu, hepsi üzerini 
örtüyordu, yan gelip üzerine yatmışlardı, 
telaffuz bile etmiyorlardı. Dosyaları bul-
duk, tozlu raflardan indirdik, tek tek ince-
ledik ve ödemeye başladık. Şu ana kadar, 5 
milyon 320 bin kişiye 2 milyar 522 milyon 
TL ödeme yaptık. Borcun büyük kısmını 
ödedik, 525 milyon TL’lik kısmını da öde-
meye devam ediyoruz. 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsiz kalan va-
tandaşlarımıza ödemelerini günü gününe 
yapıyoruz. Meslek Edindirme Kursları’yla 
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gençlerimizi eğitiyor, meslek sahibi ya-
pıyor, kurs boyunca öğrencilerimizi si-
gortalıyor ve 360 TL burs ödüyoruz. Kısa 
çalışma ödeneğinin miktarını yüzde 50 
oranında artırdık, yararlanma süresini 3 
aydan 6 aya çıkardık. Böylece işçi çıkarma-
nın önüne geçtik. Genç ve kadın istihdam 
teşvikinin süresini uzattık, memurlarımı-
za ek ödeme yaptık, işveren sigorta primin-
de 5 puanlık indirim yaptık. Liste uzayıp 
gidiyor…

Bu ülke artık sahipsiz değil, bu ülke kimse-
siz değil. Bu ülke artık, onların dönemin-
deki gibi aciz değil. İşte, son 100 yılın en 
büyük krizi karşısında dimdik duruyoruz. 
Her türlü gerekli tedbiri alıyoruz, şu ana 
kadar 48 önlem aldık ve başarıyla uygula-
dık. İşte en son 4. paketi açıkladık, beyaz 
eşyada, elektronikte, konutta, otomotivde 
vergileri düşürdük. Çiftçilerimizin Ziraat 
Bankası’na olan borçlarının vadelerini 
uzattık. Onlar karamsarlık yayıyorlar, biz 
iş üretiyoruz. Onlar moral bozuyorlar, biz 
işimize bakıyoruz. Türkiye 6.5 yıl boyunca 
her türlü badireyi aştı. Önüne çıkarılan 
tüm engelleri geride bıraktı. Bu küresel 
kriz de mutlaka aşılacak. Türkiye yürü-
yüşüne devam ediyor, Türkiye büyümeye 
devam ediyor. Sizin katkınızla, sizin des-
teğinizle, sizin hayır dualarınızla Türkiye 
şahlanmaya, kükremeye de devam edecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Zonguldaklı-
lar…

Biz, 81 vilayetimizi kendi değerleriyle, 
kendi kaynaklarıyla, kendi zenginli -
ğiyle kalkındırmanın gayreti içindeyiz. 

Zonguldak’ın yıllardır ihmal edilen me-
selelerini tek tek çözdük, çözmeye de 
devam ediyoruz. Zonguldak’ı özellikle 
sanayide, ticarette öne çıkarmaya devam 
edeceğiz. Zonguldak’a, Zonguldaklı vatan-
daşımıza kazandırmaya devam edeceğiz. 
Zonguldak’ı daha da geliştirmek, daha ba-
yındır hale getirmek bizim boynumuzun 
borcu. 

Bakın, burada özellikle Filyos Projemize 
kısaca değinmek istiyorum: Biliyorsunuz, 
GAP, DAP ve KOP Projelerimizle eylem 
planımızı açıkladık, uygulamaya başladık 
ve 2012 sonunda inşallah bu projeleri biti-
riyoruz. En son Edirne’de Trakya Projemizi 
açıkladım ve onu da hayata geçiriyoruz. 
Zonguldak için, Batı Karadeniz için hayati 
derecede önemli Filyos Projemiz’e de de-
vam ediyoruz. 

Bakın, Cumhuriyet döneminin bir tasav-
vuru olan Filyos Irmağı Havzası 5 Nisan 
kararlarıyla 1994’te serbest bölge ilan edil-
mişti, ama bu sadece bir karar olarak kal-
mış, bir türlü hayata geçirilememişti. Ama 
biz göreve geldik, hemen Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansımız koordinatörlüğüyle 
gerekli çalışmaları başlattık, Zonguldak’ı 
bir yatırım havzası haline getirmek için 
kararlılıkla hareket ettik, ediyoruz. Projeye 
ilişkin imar planlanması ve kamulaştırma 
işlemlerini de başlattık ve gerekli ödeneği 
de İl Özel İdaresine tahsis ettik. Daha şim-
diden buraya birçok yatırımcı başvurmuş 
durumda ve bakın altını çiziyorum bu 
yatırım talepleri milyar dolarlarla ifade 
ediliyor. İnşallah buraya ilişkin tüm bu 
çalışmalarımız neticesinde Filyos Yatırım 
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Havzasında, yaklaşık 20 bin dönümlük bir 
alanda geniş bir istihdam alanı sağlayacak 
ve böylece bölgede işsizlik sorununu bü-
yük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. 

Bunun dışında Zonguldak’ın yıllardır 
çözülemeyen sorunlarına el attık. Ba-
kınız, Zonguldak için neler yaptık… 
Zonguldak’ta 6.5 yılda 563 dersliğin yapı-
mını tamamladık. Okullarımıza 5 bin 47 
adet bilgisayar gönderdik. Karaelmas Üni-
versitemizin bünyesinde 2 fakülte, 2 Yük-
sekokul ve 3 meslek yüksek okulu hizmete 
girdi. 2002 yılında yükseköğretimde 1394 
olan yurt kapasitesini bugün itibariyle 2 
bin 182’ye çıkardık. İnşaatına devam etti-
ğimiz 1000 kapasiteli yurdumuzu bir yıl 
içinde tamamlayacak, böylece 2002 yılına 
göre yurt kapasitesinde yüzde 128’lik bir 
artış sağlamış olacağız. 

Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 TL 
olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. Yemek 
yardımlarını da eklediğimizde burs mikta-
rı 260 TL’ye ulaşıyor. İlk ve orta öğretim-
deki 828 bin öğrencimize 5 milyon 91 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminden itibaren, açık 
ilköğretim ve açık lisede okuyan yaklaşık 
900 bin öğrencimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı na-
kit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Zonguldak’ta şartlı nakit 
transferinden 3 bin 369 öğrencimize 2.3 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

Bütün vatandaşlarımız artık istediği has-
taneden hizmet alıyor ve mahallesindeki 
eczaneden ilacını temin edebiliyor. Artık, 
hastalar acil servislerden geri çevrilmi-
yor. Hastanede yatış ücreti ödenemedi-
ği için vatandaşımız rehin alınmıyor. 
Zonguldak’ta hükümetimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 50 milyon TL harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
150 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi ek bi-
nası, 150 yataklı Merkez Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi ve 10 yataklı Gökçebey 
Entegre İlçe Hastanesi’ni dönemimizde ta-
mamladık, hizmete açtık. Kilimli Semt Po-
likliniği ve 6 adet sağlık ocağının yapımına 
biz başladık, süratle tamamladık, hizmete 
açtık. 100 yataklı Devrek Devlet Hastanesi 
ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin inşaatı-
na önümüzdeki seneye başlıyoruz. 

Zonguldak’ta devlet hastanesi uzman he-
kim muayene odası sayısını 81’den 214’e, 
sağlık ocağı muayene oda sayısını 63’ten 
127’ye çıkardık. 2002’de 6 adet 112 acil 
ambulansımız vardı, bugün ise 13 adet var. 
Artık, ambulans hizmetleri için halkımız-
dan ücret istenmiyor. Diyaliz cihaz sayısı 
21 iken bugün 55 adet diyaliz cihazımız 
var. Devrek ve Alaplı adalet saraylarını hiz-
mete açtık. Sosyal devlet olmanın gereğini 
yerine getirdik. 2003–2008 yılları arasında 
Zonguldak’a sosyal yardım ve proje des-
tekleri kapsamında 28 milyon TL kaynak 
aktardık. Zonguldak’ta maddi imkansızlık-
lar nedeniyle yakacak temininde zorlanan 
her yıl 7 bine yakın ailemize toplam 25 bin 
ton kömür yardımı yaptık. Zonguldak’ta 
1094 konutun yapımına başladık. 956 ko-
nutu tamamladık, 138 konutun inşaatına 
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devam ediyoruz. 249 konutla ilgili proje 
ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. 
Bütün çalışmalarımızı tamamladığımızda 
Zonguldak’a 1343 konut kazandırmış ola-
cağız. 

2002 yılına kadar Zonguldak’ta sadece 
21 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz ise 79 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun yaklaşık 4 katını biz sa-
dece 6.5 yılda yaptık. Dorukhan Tüneli’ni 
iyileştirme çalışmalarımızı tamamladık. 
Çaycuma-Perşembe-Kozcağız Yolu’nun 8 
kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak 
trafiğe açtık. Karadeniz Ereğli tersaneler 
bölgesine Mendirek ve tersane limanı ya-
pıyoruz. 

Zonguldak’ta 2002’de 4.3 milyon TL ta-
rımsal destek verilmişti, biz 2008’de 6 
milyon TL tarımsal destek verdik. Böyle-
ce, 2003–2008 yıllarında toplam 37 Mil-
yon TL tarımsal destek sağlamış olduk. 
Zonguldak’ta çiftçilerimize 3.2 milyon TL 
mazot ve 1.4 milyon TL kimyevi gübre 
desteğinde bulunduk. 2002’de sadece 292 
bin TL hayvancılık desteği verilmişti, biz 
ise 2008 yılında yaklaşık 10 kat artışla 2.9 
milyon TL hayvancılık desteği gerçekleş-
tirdik. Zonguldak’ta toplam 7.7 Milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. Göreve geldi-
ğimizde çiftçilerimiz yüzde 59 faizle kredi 
kullanabiliyordu. Bugün çiftçilerimiz 
yüzde sıfır ila yüzde 13 arasında değişen 
faiz oranlarından uygun koşullu kredi 
kullanabiliyor. İşletme kredilerinde 18 ay 
olan vadeyi 24 aya; yatırım kredilerinde 
ise 5 yıl olan vadeyi 7 yıla yükselttik. 2002 

yılında Ziraat Bankası’nın çiftçilerimize 
sağladığı kredi miktarı sadece 500 bin TL 
iken, çiftçilerimiz 2008 yılında 30 kattan 
fazla artışla 15.3 milyon TL tutarında kre-
di kullandılar. 

KÖYDES çalışmaları için 51.6 milyon 
TL kaynak kullandık. 790 kilometre as-
falt, 71 kilometre stabilize, 5 kilometre 
beton yol yaptık. 113 susuz ve 292 suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına 
son verdik. 14 adet taşkın koruma tesisi 
hizmete alındı. Zonguldak İçmesuyu Tü-
neli ve Kanalı projesi ile Kozlu, Kilimli ve 
Çatalağzı ilçelerine içmesuyu temin eden 
Kozlu Barajına su ilavesi yapacağız. 928 
hektarlık Ereğli-Kızılcapınar sulamasının 
inşaatına devam ediyoruz. 8 bin hektarlık 
Filyos-Çaycuma projesinin etütlerini ta-
mamladık. 

Değerli kardeşlerim…

Zonguldak’taki yerel hizmet yolculuğumu-
za, Secaattin Gonca kardeşimizle devam 
ediyoruz. Elektrik Mühendisi Secaattin 
kardeşimiz, 30 Mart’tan sonra, inşallah si-
zin desteklerinizle Zonguldak’taki hizmet 
yarışını sürdürecek. Hem Zonguldak’ta, 
hem de ilçelerde, adaylarımıza sahip çı-
kacağınıza, AK Belediyecilik, AK Hizmet 
diyeceğinize yürekten inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örneği 
belgesinin aslına sahip olmayanlar oy kul-
lanamayacak. 
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Değerli kardeşlerim…

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 
Hâkimiyet kayıtsız şartsız sizindir. Son söz 
sizin, karar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta 
bir kez daha Türkiye’nin yarınlarına sahip 
çıkın. Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. 
Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye 
inşa edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü 
bir Zonguldak inşa edelim. Gelin, bu me-
deniyet yolculuğuna kaldığımız yerden 
devam edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın 
zirvelerine taşıyalım. Gün, birlik ve bera-
berlik günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, 
heyecanla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, 
Yola Devam. Durmak Yok, Hizmete De-
vam! Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Zonguldak’sın Büyük Düşün! İşimiz Hiz-
met, Gücümüz Millet! Herşey Türkiye İçin. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Bartınlılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Buradan tüm Bartın’a, Amasra’ya, 
Kurucaşile’ye, Ulus’a kucak dolusu sev-
gi ve selamlarımı gönderiyorum. Yine, 
Abdipaşa, Arıt, Hasankadı, Kozcağız ve 
Kumluca beldelerimize de selamlarımı 
gönderiyorum. 

B a r t ı n  b i z i m  g u r u r u m u z ,  B a r t ı n 
Türkiye’nin gururu. Büyük Türkiye yolcu-
luğumuzda Bartın bizi hiçbir zaman yal-
nız bırakmadı. Bizden aşkınızı, sevdanızı, 
heyecanınızı, coşkunuzu eksik etmediniz. 
Bizden hayır dualarınızı esirgemediniz. 
Biz de Bartın’a, Bartın’ın ilçelerine, Bartın-
lı kardeşlerimize, aşkla, sevdayla, coşkuy-
la, heyecanla hizmet ettik, etmeye de de-

AK Parti il mitingi

Bartın | 24 Mart 2009
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vam ediyoruz. Dikkat edin, Bartın’ı 1994 
yılında il yaptılar. Bartın’a 74 numaralı 
plakayı verdiler. Ama o günden itibaren 
Bartın’ı aramadılar, sormadılar. Bartın’a 
hizmet kazandırmadılar, Bartın’a eser ka-
zandırmadılar… Sadece şu 6.5 yılda, hükü-
met olarak Bartın’a yaptığımız yatırımlar, 
bizim siyasetimizin farkını açıkça ortaya 
koyuyor. 

İşte Bartın’ın yolları… İşte Bartın’ın okul-
ları… İşte Bartın’ın Üniversitesi… İşte 
sağlıkta, tarımda, enerjide Bartın’a yap-
tıklarımız, kazandırdıklarımız… Biz dedik 
ki: Bartın, Türkiye’nin incisi… Bartın, 
Amasrası’yla, Kurucaşilesi’yle, Ulus’uyla, 
Çakraz, İnkumu gibi tabiat harikası sahil-
leriyle Bartın Karadeniz’in adeta gerdan-
lığı… Biz dedik ki: Bartın kalkınmazsa, 
Türkiye kalkınmaz… Bartın ilerlemezse 
Türkiye ilerlemez… Bartın huzura, refaha 
kavuşmazsa, Türkiye de huzura refaha 
kavuşamaz. 

81 vilayetimizi eşit ve adil bir şekilde ge-
leceğe hazırlayacağız, 81 vilayetimizi sa-
dece Türkiye’nin değil, dünyanın markası 
haline getireceğiz dedik ve hamdolsun 
bu noktada önemli mesafe katettik. Allah 
aşkına soruyorum: Dünyada Amasra’dan, 
Kurucaşile’den, Ulus’tan güzel kaç tane yer 
var? Ama bakıyorsunuz, on yıllar boyunca 
yol yapılmamış, alt yapı yapılmamış, bu 
dünya güzeli illerimiz, ilçelerimiz tanı-
tılmamış, Türkiye’ye, dünyaya anlatılma-
mış… AK Parti iktidarına kadar, Bartın’ın 
Zonguldak’la ,  Bartın’ın Ankara’yla , 
İstanbul’la doğru dürüst bağlantısı bile 
yoktu. Bırakınız Ankara’yı, İstanbul’u… 

Bartın’ın kendi ilçeleriyle bile sağlıklı bir 
bağlantısı yoktu, yolları yoktu… Şimdi 
Sayın Baykal, Sayın Bahçeli çıkıyorlar, 
“Geçmişi inkar ediyorsun” diyorlar. Hayır! 
Ben geçmişi inkar etmiyorum. Tersine, 
Türkiye’ye kazandıran, Türkiye’de taş üs-
tüne taş koyan herkesi minnetle anıyorum. 
Hepsinin başımızın üzerinde yeri var… 

Ama şuraya da dikkatinizi çekiyorum… 
1938 yılında Gazi Mustafa Kemal vefat 
etti. Hem İstiklal Savaşımızı başarıyla so-
nuçlandırdı, hem de istikbal savaşımızın 
başlangıcını verdi. Türkiye’yi yeniden bir 
dünya devleti yapmak için çok önemli, çok 
büyük projeleri, çok büyük yatırımları ül-
kemize kazandırdı. Peki, onun vefatından 
itibaren ne oldu? Bu Anadolu, bu Trakya, 
Gazi Mustafa Kemal’den sonra sadece 2 
Başbakanı derin hafızasında misafir etti, 
sadece 2 Başbakan’ı unutmadı, hayırla 
yadetti: Rahmetli Menderes ve Rahmetli 
Özal… Şimdi Sayın Baykal 2. Dünya Sa-
vaşı döneminin zorluklarından bahsedi-
yor. Almanya o savaşta tamamen yıkıldı. 
Avusturya, Fransa, Polonya, Macaristan 
tamamen yıkıldı. İngiltere, Rusya o savaş-
tan derinden etkilendi. Ama o tamamen 
yıkılan Almanya bugün dünyanın en bü-
yük ekonomileri arasında yerini aldı. Al-
manya küllerinden doğdu, büyüdü, gelişti 
ve dünyanın her ülkesinden, özellikle de 
Türkiye’den istihdam ithal eder hale gel-
di? İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, 
Hollanda savaşı geride bıraktı, sanayileşti, 
zenginleşti.

Peki, bütün o dönemler boyunca Türkiye 
ne yaptı? Türkiye seyretti. Türkiye tribün-
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lerden izledi. Avrupa demokrasiyle bü-
yürken, gelişirken, Türkiye demokrasisini 
tartışmalı hale getirdi, kalkınma mücade-
lesinde hız kesti. Avrupa sanayileşirken 
Türkiye sanal korkularla, yel değirmen-
leriyle mücadele etti. Avrupa dünyanın 
süper gücü haline gelirken, Türkiye benzin 
kuyruklarında, gaz yağı kuyruklarında, 
margarin kuyruklarında vaktini heba etti. 

Değerli Bartınlı kardeşlerim…

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
Bakın, 13 Mart’ta, önceki hafta Ankara’dan 
hızlı trene bindik, 1.5 saatte Eskişehir’e 
ulaştık. Dünyada hızlı tren kullanan 8. 
ülke olduk. Ülkem adına, milletim adına 
çok büyük gurur duydum. Türkiye’yi bu 
modern ulaşım aracıyla tanıştırmanın 
büyük mutluluğunu orada yaşadım. Ama 
aynı zamanda bir burukluk da hissettim: 
Türkiye bu trenle neden 10 yıl önce, neden 
20 yıl önce tanışmadı? Karadeniz Sahil 
Yolu’nu geldik, biz bitirdik. Bu yol Türkiye 
için, Karadeniz bölgemiz için hayati dere-
cede önem arzediyor. Bu yol neden 20 yıl, 
30 yıl önce yapılmadı? Bolu Dağı Tüneli’ni 
geldik, 2007’de biz açtık. Peki, bu tünel ne-
den 40 yıl, 50 yıl önce yapılmadı? Neden o 
Bolu Dağı geçitlerinde binlerce kardeşimi-
zi trafik kazalarında kaybettik? Şu Bartın, 
üniversiteyi hak etmiyor muydu? Bartınlı 
kardeşlerim, Bartınlı gençler, Bartın’da 
daha fazla okulu, daha fazla dersliği, daha 
fazla bilgisayarı hak etmiyor muydu?

Benim Bartınlı hanım kardeşim, Bartınlı 
çiftçi kardeşim, Bartınlı emekli, esnaf, me-
mur kardeşim daha kaliteli, daha yaygın, 

daha hızlı sağlık hizmetini hak etmiyor 
muydu? Ama on yıllar boyunca bunları 
üretmediler. On yıllar boyunca gereksiz 
tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, milleti, 
milli iradeyi, demokrasiyi gerileten bir 
anlayışla Türkiye’yi hizmetten alıkoydular. 
Onlar, üniversitelere şunlar gidebilir, bun-
lar gidemez diye tartıştılar, biz geldik tam 
56 yeni üniversite açtık. Onlar şu liseyi bi-
tiren üniversite okur, şu liseyi bitiremeyen 
okuyamaz dediler, biz ise geldik, 133 bin 
yeni dersliği Türkiye’ye kazandırdık. On-
lar yolsuzluk deryasına battılar, biz 9 bin 
500 kilometre bölünmüş yol yaptık, 350 
bin konutun inşaatına başladık, tam 250 
bin konutu tamamladık. Onlar enflasyonu 
iki haneli, üç haneli oranlara çıkardılar, 
Türk lirasına sürekli yeni sıfırlar eklediler; 
biz enflasyonu dizginledik, Türk Lirası’na 
itibarını iade ettik. Onlar Türkiye’nin 
kaynaklarını heba ettiler, biz Türkiye’ye 
kazandırdık. Onlar Türkiye’nin enerjisini 
tükettiler, biz Türkiye’ye yeni ufuklar çiz-
dik…

İşte bizim farkımız bu. Bizim siyasetimiz 
hizmet siyaseti. Bizim siyasetimiz, 81 
vilayetimizi topyekün kucaklayan, 780 
bin kilometre karenin tamamına hizmet 
taşıyan bir siyaset. Türkiye AK Parti hü-
kümetiyle birlikte hizmet siyasetiyle, eser 
siyasetiyle, kardeşlik siyasetiyle tanıştı. 
Türkiye AK Parti iktidarıyla kabuğunu 
kırdı, sınırlarını aştı, yıldızını parlattı. Tür-
kiye AK Parti iktidarıyla dünyanın saygın, 
güçlü bir ülkesi haline geldi. Türkiye bu 
dönemde Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerine başladı. Türkiye bu dönemde 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
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üye oldu. Türkiye bu dönemde ihracatını 
36 milyar dolardan 132 milyar dolara çı-
karttı. Türkiye bu dönemde uluslararası 
yatırımlarını 1 milyar dolardan, 2007’de 
22; 2008’de krize rağmen 18 milyar dolara 
çıkarttı. Türkiye bu dönemde dünyanın 
17., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi oldu. 
Sayın Baykal’a, Sayın Bahçeli’ye soruyo-
rum: Bunu inkar mı ediyorsunuz? Türkiye 
kazandı diye, Türkiye kalkındı diye, Türki-
ye ilerledi, itibarını kazandı diye rahatsız 
mı oluyorsunuz?

Dikkat edin… Türkiye, uluslararası mese-
lelerde, bölgesel meselelerde artık ağırlı-
ğını koyuyor. Türkiye arabulucu oluyor, 
Türkiye barışa hizmet ediyor. Ama bu 
beyefendiler, bundan rahatsız oluyorlar, 
bunu başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. 
Türkiye mazlumların yanında yer aldığı 
için, Türkiye hakkın, haklının yanında yer 
aldığı için derin üzüntü duyuyorlar. Sayın 
Baykal da, Sayın Bahçeli de on yıllardır si-
yasetin içinde. Neden bu tür hedefler koy-
madınız? Neden Türkiye’ye kazandıracak 
projelerin içinde olmadınız? Ekonomisiy-
le, demokrasisiyle, iç politikasıyla, dış poli-
tikasıyla neden Türkiye’yi büyütmediniz? 
Türkiye’ye ilişkin neden hayalleriniz yok, 
neden bu hayalleri gerçekleştirmek için 
adımlar atmadınız?

Dikkat edin… Bartınlı kardeşim dikkat 
etsin… Bu benim 59. mitingim. 8 Şubat’ta 
mitinglerimize başladık ve 1.5 ayda 59 mi-
ting yaptım. Buradan sonra Zonguldak’ta 
60. mitingimizi yapacağız, ardından 9 mi-
ting daha gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin 
doğusunda da biz vardık, batısında da… 

Anadolu’nun yollarında da milletimizle 
kucaklaştık, Trakya’nın yollarında da…

Peki, onlar ne yaptılar? Meydanlara çıktık-
ları günden itibaren nasıl bir dil, nasıl bir 
üslup kullandıklarını görüyorsunuz. Şu ül-
kede gösterebilecekleri bir tek eserleri yok. 
Örnek diye ortaya koyabilecekleri bir tek 
hizmetleri yok. Ülkemize ilişkin, şehirle-
rimize ilişkin, Bartın’a ilişkin bir projeleri, 
bir planları, bir ufukları yok. Demagojiyle, 
iftirayla, istismarla oy kapmanın derdin-
deler. Siyasetin seviyesini iyice düşürdü-
ler, siyaset dilinin düzeyini çok aşağılara 
çektiler. 

Sayın Baykal önceki gün İzmir’de konuş-
tu… İstanbul’da umduğunu bulamamış 
olacak ki, İzmir’de çok ama çok farklı bir 
dil kullandı. “işgal” kelimesini kullanıyor; 
“İzmir’i alan almış” diyor, “İzmir bir kere 
alındı, İzmir 1922’de alındı, iş bitti” diyor? 
Şimdi bu ne demek? Bu nasıl bir dil? Bu 
nasıl bir üslup? Kim nereyi işgal ediyor? 
Kim nereyi kimden alıyor? Bu ayrımcılık 
değil mi? Bu kışkırtıcı bir üslup değil mi? 
Sayın Baykal, açık söylüyorum, lütfen ken-
dine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. 
Biliyorum, panik içindesin, telaş içindesin, 
korku ve tedirginlik içindesin. Ancak artık 
kendini kontrol et, artık diline hakim ol. 
Bir kere de birleştirici olmayı dene, bir 
kere de bütünleştirici olmayı dene, bir kere 
de yapıcı bir üslup kullan…

AK Parti bu üsluba, bu dile, bu kışkırtıcı 
söyleme asla prim vermeyecek. AK Parti, 
bu kontrolden çıkmış, zıvanadan çıkmış, 
şirazesi dağılmış, kimyası bozulmuş tavrı 
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asla tasvip etmedi, bundan sonra da etme-
yecek. 81 vilayetimize aynı dille konuştuk, 
aynı dille, aynı üslupla konuşmaya da de-
vam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Bartınlılar…

Bartın için çalışmaya, Bartın için üret-
meye, Bartın’a hizmetler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Bakınız, şuraya da özel-
likle dikkatinizi çekiyorum… Amasra, 
bize Fatih Sultan Mehmet’in emanetidir. 
Fatih Sultan Mehmet’in deyimiyle Amasra 
“Çeşm-i Cihan”, cihanın gözü, cihanın göz 
bebeği. Bu emaneti korumaya ve aynı şe-
kilde gelecek nesillere aktarmaya devam 
edeceğiz. Bartın’da, Amasra’da özel sektö-
rümüz çok güzel yatırımlar, çok önemli 
yatırımlar yapıyor. 

Şu anda 2 bin kişi istihdam edilmiş du-
rumda, bu sayı bütün yatırımların tamam-
lanmasıyla 11 bine kadar çıkacak. Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde biz geldiğimizde 
sadece 4 fabrika vardı, şu anda 30’dan 
fazla tesis bulunuyor. Bartın’ı teşvik kap-
samına aldık ve biliyorsunuz teşvik devam 
ediyor. Bunlar son derece sevindirici geliş-
meler. Bartın için, ilçelerimiz için son de-
rece güzel gelişmeler. Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na işçi alımı yaptık ve buradan, 
Bartın’dan 790 kişiyi iş sahibi yaptık. Bu 
yatırımlar yenilerini çekecek, Bartın, sa-
nayiyle, ticaretle, turizmle ve üniversitey-
le büyüyecek. Bartın bir emekliler kenti 
olarak bilinir. Emeklilerimizin şartlarını 
iyileştirirken, bir yandan da Bartın’ı genç-
ler için, öğrencilerimiz için de bir cazibe 
merkezine dönüştürüyoruz. 

Şu noktaya da dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Bakınız, biz göreve geldiğimizde, 
En düşük SSK emekli aylığı 257 TL idi, 
6.5 yılda yüzde 142 oranında artırdık ve 
621 TL’ye yükselttik. En düşük Bağ-Kur 
tarım emekli aylığı 66 TL idi, yüzde 392 
oranında artırdık ve 324 TL’ye ulaştırdık. 
En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı 149 
TL idi, yüzde 226 oranında artırdık ve 486 
TL’ye çıkardık. En düşük memur emekli 
aylığını 377 TL’den aldık, 6.5 yılda toplam 
yüzde 113 oranında artırdık ve 804 TL’ye 
çıkardık. 65 yaş aylığı 24 TL idi, yüzde 270 
oranında artırdık ve 91 TL’ye çıkardık. 
İmkanlar arttıkça, bu artışları sürdürecek, 
emeklilerimize hak ettikleri yaşam koşul-
larını sağlamaya devam edeceğiz. 

Bartın için neler yaptığımızı da burada 
kısaca aktarmak istiyorum: 2008 yılında 
açtığımız Bartın Üniversitemizin bünye-
sinde 3 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul 
ve 2 meslek yüksek okulu bulunuyor. 
Üniversitemizi geliştirmeye, büyütmeye 
devam edeceğiz. İnşaatı devam eden 500 
kapasiteli yüksek öğretim yurdumuzu 
bir yıl içinde tamamlayacak, 2002 yılına 
göre yurt kapasitesinde yüzde 139’luk bir 
artış sağlamış olacağız. Üniversite öğren-
cilerimizin 2002’de 45 TL olan burslarını 
180 TL’ye çıkardık. Yemek yardımlarını 
da dahil edersek burs miktarı 260 TL’ye 
ulaşıyor. 

Bartın’da 6.5 yılda 250 dersliğin yapımı-
nı tamamladık. Fen Lisesi ve Denizcilik 
Lisesi’ni hizmete açtık. Okullarımıza 1053 
adet bilgisayar gönderdik. 7 adet pansi-
yon açtık, ilk ve ortaöğretimde 1328 olan 
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pansiyon kapasitesini yüzde 44’lük artışla 
1914’e çıkardık. İlk ve orta öğretimdeki 
124 bin 421 öğrencimize 1 milyon 650 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminden itibaren, açık 
ilköğretim ve açık lisede okuyan yaklaşık 
900 bin öğrencimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı na-
kit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretim-
deki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, 
kız öğrencilerimiz için de 45 TL’yi anne-
lere teslim ediyoruz. Bartın’da şartlı nakit 
transferinden 2 bin 182 öğrencimize 2.2 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

Bütün vatandaşlarımız istediği hastane-
den hizmet alıyor ve mahallesindeki ecza-
neden ilacını temin edebiliyor. Artık, has-
talar acil servislerden geri çevrilmiyor. 
Hastanede yatış ücreti ödenemediği için 
vatandaşımız rehin alınmıyor. Bartın’da 
hükümetimiz döneminde sağlık hizmet-
leri için 18.3 milyon TL harcama yaptık. 
Yapımına bizden önce başlanan 150 ya-
taklı Merkez Devlet Hastanesi, 44 yataklı 
Merkez Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek 
binası ve Halk Sağlığı Laboratuarını dö-
nemimizde tamamladık, hizmete açtık. 
Bartın’da aile hekimliği uygulamasına 
başladık. bartın’da devlet hastanesi uz-
man hekim muayene odası sayısını 35’ten 
53’e, sağlık ocağı muayene oda sayısını 
31’den 71’e çıkardık. 2002’de 4 adet 112 
acil ambulansımız vardı, bugün ise 9 adet 
var. Artık, ambulans hizmetleri için halkı-
mızdan ücret istenmiyor. 

Amasra adalet sarayıyla ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor. Bartın Emniyet Müdür-
lüğü hizmet binası ile Amasra İlçe Emniyet 
Amirliği ikmal binasını tamamladık. Sosyal 
devlet olmanın gereğini yerine getirdik. 
2003–2008 yılları arasında Bartın’a sosyal 
yardım ve proje destekleri kapsamında 
15 milyon TL kaynak aktardık. Bartın’da 
maddi imkansızlıklar nedeniyle yakacak 
temininde zorlanan her yıl 2 bin 500’e ya-
kın ailemize toplam 13 bin 500 ton kömür 
yardımı yaptık. Bartın’da 719 konut yaptık, 
teslim ettik. Bu uygulamalarının Toplam 
Yatırım Bedeli yaklaşık 45 Milyon TL’dir. 

2002 yılına kadar Bartın’da sadece 7 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise tam 
38 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Yani cumhuriyet tarihinde yapılan bölün-
müş yolun 5 katından fazlasını biz sadece 
6.5 yılda yaptık. Amasra-Kurucaşile arası, 
Bartın-Çaycuma yol ayrımı-Kozcağız arası-
nı Çaycuma ile Devrek-Zonguldak ayrımı 
arasını tamamladık. Adapazarı-Karasu-
Ereğli demiryolu hattını Bartın Limanı’na 
bağlıyoruz. 

Bartın’da 2002’de 1.2 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz 2008’de 3.5 kat ar-
tışla 4.2 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Böylece, 2003–2008 yıllarında toplam 18 
Milyon TL tarımsal destek sağlamış olduk. 
Bartın’da çiftçilerimize 1.2 milyon TL ma-
zot ve 583 bin TL kimyevi gübre desteğin-
de bulunduk. 2003–2008 yılları arasında 
Bartınlı çiftçilerimize toplam 3.3 Milyon 
TL prim desteği verdik. 2002’de sadece 80 
bin TL hayvancılık desteği verilmişti, biz 
ise 2008 yılında 32.5 kat artışla 2.6 milyon 
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TL hayvancılık desteği gerçekleştirdik. 
Bartın’da toplam 7.7 Milyon TL hayvancılık 
desteği verdik. Göreve geldiğimizde çiftçile-
rimiz yüzde 59 faizle kredi kullanabiliyor-
du. Bugün çiftçilerimiz yüzde sıfır ila yüzde 
13 arasında değişen faiz oranlarından uy-
gun koşullu kredi kullanabiliyor. 

İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı sadece 687 bin TL iken, çiftçile-
rimiz 2008 yılında 9 kattan fazla artışla 
6.5 milyon TL milyon TL tutarında kredi 
kullandılar. Göreve geldiğimizde yüzde 
47 oranında faizle kredi kullanan esnaf ve 
sanatkarımız şimdi yüzde 12 faizle kredi 
alabiliyor. Halk bankası aracılığıyla 2002’de 
483 esnaf ve sanatkarımız sadece 65 bin TL 
kredi kullanmışken 2008 yılında 540 esnaf 
ve sanatkarımız 80 kat artışla 5.2 milyon TL 
kredi kullandılar. 

KÖYDES çalışmaları için 46.3 milyon TL 
kaynak kullandık. 465 kilometre asfalt, 723 
kilometre stabilize, 24 kilometre beton yol 
yaptık. 6 susuz ve 955 suyu yetersiz üni-
temizin içme suyu sıkıntısına son verdik. 
Bartın Kirazlıköprü Barajı ve hidroelektrik 
santralinin yapımına devam ediyoruz. Bu 
baraj ile 2 bin 113 hektar alanı sulayacak, 
Bartın’ı taşkınlardan koruyacağız. Ayrıca, 3 
adet taşkın koruma tesisini hizmete aldık. 
2002 yılında 9 bin 211 kişi sigortalı olarak 
çalışıyorken, 2008 yılında 17 bin 518 kişi 
sigortalı olarak çalışmaktadır. Böylece hü-
kümetimiz döneminde yüzde 90 oranında 
iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim...

Bartın için üretmeye, Bartın’ı kalkındırma-
ya, Bartın’a eserler kazandırmaya devam 
edeceğiz. Yerel hizmetlerde Bartın’ı kal-
kındırmak için sizlerden destek istiyoruz. 
29 Mart bunun için bir fırsat, 29 Mart 
Bartın için bir fırsat, 29 Mart Bartın’ın AK 
Belediyecilik’le, AK Hizmetler’le buluşma-
sı için bir fırsat. Bartın’a daha kaliteli, daha 
güzel, daha yoğun hizmet aktarabilmek 
için adayımız Emin Özkan. Harita Mü-
hendisi, İstanbul’da birlikte çalıştığımız, 
belediyecilikte tecrübe sahibi kardeşimiz 
Emin Özkan, 30 Mart’tan sonra, inşallah 
sizin desteklerinizle Bartın’a hizmet et-
meye başlayacak. Hem Bartın’da, hem de 
ilçelerde, adaylarımıza sahip çıkacağınıza, 
AK Belediyecilik, AK Hizmet diyeceğinize 
yürekten inanıyorum.

 Bu arada önemli bir noktaya da dikkatini-
zi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye Cum-
huriyeti kimlik numarası taşıyan kimlik 
belgesine, ya da nüfus kayıt örneği belge-
sinin aslına sahip olmayanlar oy kullana-
mayacak. Burası çok önemli! Kimlik nu-
marası taşıyan bir kimlik belgeniz yoksa 
nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, 
sürücü belgesi yoksa, mutlaka nüfus mü-
dürlüklerine gidin, gerekli belgeyi temin 
edin. Mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu 
kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız… Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
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Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Bartın inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün, birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Bartın’sın, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Çankırılılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum… Buradan tüm Çankırı’yı, 
Atkaracalar’ı, Bayramören’i, Çerkeş’i, 
Eldivan’ı, Ilgaz’ı, Kızılırmak’ı, Korgun’u, 
Kurşunlu’yu,  Orta’yı ,  Şabanözü’nü, 
Yapraklı’yı sevgiyle, muhabbetle selam-
lıyorum. Çankırı’nın yiğit insanlarını, 

mert insanlarını, cömert insanlarını, 
Çankırı’nın Yarenleri’ni selamlıyorum… 
Konuşmamın hemen başında, Pazar günü 
trafik kazasında hayatını kaybeden Çan-
kırı Yarenleri’nden Sinan Yarahmet’e, Me-
sut Tekmen’e ve Şaban Çakır’a Allah’tan 
rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar 
diliyorum. 

AK Parti il mitingi

Çankırı | 25 Mart 2009
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Bizim yolumuza ahiler ışık tutuyor, bizim 
yolumuza yarenler ışık tutuyor. Tıpkı 
Çankırı’nın yarenleri gibi, bizim alnımız 
açık, kalbimiz açık, kapımız açık… 6.5 yıl 
boyunca Çankırı’ya mahcup olmadık, ya-
renlere mahcup olmadık, Türkiye’ye mah-
cup olmadık. 

6.5 yıl boyunca alnımız açık, alnımız ak, 
milletimize hizmet ürettik. Yola çıktığı-
mız andan itibaren kalbimizi, yüreğimizi 
açık tuttuk. Milletimizle aramıza perdeler 
çekmedik, duvarlar örmedik. 6.5 yıl bo-
yunca, AK Parti olarak, kapımızı hep açık 
tuttuk, herkese açık tuttuk. Ankara 80 
vilayetin tamamına uzak kalmıştı. Ankara, 
bırakın Hakkari’yi, bırakın Edirne’yi; yanı 
başındaki Kırıkkale’ye, Çorum’a, Yozgat’a, 
Konya’ya, Bolu’ya, Çankırı’ya bile binlerce 
kilometre uzaklaşmıştı. Ankara milletin 
sorunlarına çözüm üretemez hale gelmişti. 
Ankara, şehirlerimize hizmet götüremez 
hale gelmişti. Ankara, bakanlar kurulunu 
bile toplayamaz hale gelmişti. Siz bu gidişe 
dur dediniz. 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 
Temmuz’da, “yeter” dediniz. “Yeter, söz de 
karar da milletindir.” dediniz. İşte o andan 
itibaren Ankara da değişti, Türkiye’de 
değişti, 81 vilayetimiz de değişti, Çankı-
rı da değişti. İşte 3 Kasım’dan itibaren 
Türkiye’nin görünümü değişti, manzarası 
değişti, Türkiye’nin kaderi değişti. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum… 
Çankırı, Çanakkale savaşımızda, İstiklal 
Savaşımızda binlerce gencini bu vatan 

uğruna feda etti. Çankırı, terörle müca-
delemizde gencecik fidanlarını vatan sa-
vunmasına şehit verdi. Bu topraklar bize 
onların emaneti… Bu vatan bize onların 
emaneti, bu bayrak bize onların emaneti… 
O emaneti, şehitlerimizin emanetini na-
musumuz bildik, onurumuz bildik, şerefi-
miz bildik ve o emaneti gururla taşıdık, ta-
şımaya da devam ediyoruz. O emaneti çok 
daha yükseklere taşımak için canla başla 
çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. O 
gencecik yavrularımız canlarını bizim için 
verdiler, bu ülkenin huzuru için, bu ülke-
nin istikrarı için, bu ülkenin refahı için 
canlarını feda ettiler. Bize düşen, o ema-
nete sımsıkı sarılmak, o emaneti hak ettiği 
yere, hak ettiği hedeflere ulaştırmaktır. Biz 
bu anlayışla milletimize hizmet ediyoruz. 
Bu anlayışla ülkemize eserler kazandırıyo-
ruz. Bu anlayışla 81 vilayetimizi geleceğe 
hazırlıyor, 81 vilayetimizi bir dünya şehri 
yapmanın mücadelesini veriyoruz. Şehit-
lerimizden aldığımız ilhamla, gür bir sesle 
haykırıyoruz: Sen Türkiye’sin, Büyük Dü-
şün! Sen Çankırı’sın Büyük Düşün!

Çankırılı kardeşim, Türkiye’nin nereler-
den geldiğini, hangi badireleri atlatıp, 
hangi engelleri aşıp bu seviyelere ulaş-
tığını unutma… Koalisyon hükümetleri 
Türkiye’nin kaynaklarını, Türkiye’nin 
enerjisini on yıllar boyunca heba etti. 
Siyaset çözüm üretmedi, sorun üretti. 
Türkiye’nin ekonomisi, Türkiye’nin iç po-
litikası, dış politikası hızla itibar kaybetti. 
Türkiye içerde ve dışarıda saygınlığını yi-
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tirdi, istikrarını yitirdi, güven zemini ayak-
larının altından kaydı gitti. Benim çiftçi 
kardeşim, esnaf kardeşim, işçi, memur 
kardeşim on yıllar boyunca sürekli kaybet-
ti, sürekli fedakarlıkta bulundu. 

2002’de hükümeti devraldık. AK Parti 
Türkiye’ye istikrar kazandırdı, güven 
kazandırdı. AK Parti Türkiye’nin itibarı-
nı, saygınlığını yükseltti. Bugün Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
bir üyesi. Bugün Türkiye Medeniyetler 
İttifakı’nın eş başkanı. Bugün Türkiye 
küresel meselelerde, bölgesel meselelerde 
söz söylüyor, arabuluculuk yapıyor. Türki-
ye, haklının yanında, mazlumun yanında 
dimdik duruyor, hakkı savunuyor, haklıyı 
savunuyor, mazlumu savunuyor. Türkiye 
bu noktalara geldi, bu seviyelere geldi. 
Partimizi kurduğumuz andan itibaren, 
bir yandan 81 vilayetimizin meselelerine 
çözüm aradık, bir yandan da yurtdışın-
da Türkiye’nin imkanlarını, Türkiye’nin 
itibarını artırmak için gayret sarfettik. 
Avustralya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan 
Afrika’ya, Asya’ya kadar 5 kıtada Türkiye’yi 
anlattık, oralardaki vatandaşlarımızın hu-
kukuna sahip çıktık. İşte en son Belçika’da 
tam 15 bin Türk vatandaşıyla kucaklaştık. 
Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen kar-
deşlerimizle, soydaşlarımızla, vatandaşla-
rımızla dertleştik. 

Dünya sathına yayılmış vatandaşlarımız, 
soydaşlarımız kendilerini yalnız hisset-
mesin, terk edilmiş hissetmesin, itilmiş, 

ötelenmiş hissetmesin diye her türlü sıkın-
tılarında onlara sahip çıktık. Sadece vatan-
daşlarımıza, sadece soydaşlarımıza değil; 
bu ülkenin mirasına, bu ülkenin eserlerine 
de sahip çıktık. Moğolistan’da, Türklerin 
bilinen en eski anıtı Orhun Abideleri’ni 
biz gün yüzüne çıkardık, oranın yolunu 
ve müzesini biz yaptık. Bosna-Hersek’te 
atalarımızdan dünyaya miras kalan Drina 
Köprüsü’nün onarımını biz yapıyoruz. 

Makedonya’da camilerin restorasyo -
n u n u  ya p ıyo r u z ,  Ko s ova’ d a  M u ra t 
Hüdavendigar’ın türbesini biz onarıyoruz, 
Kudüs’te Osmanlı mezarlığının, Yusufiye 
Kabristanı’nın tamirini, çevre düzenle-
mesini biz yapıyoruz. Kıbrıs’ın yanında 
da biz varız, Kırım Tatarları’nın yanında 
da biz varız, Afganistan’ın yanında da biz 
varız, Iraklı kardeşlerimizin yanında da 
biz varız, Gazze’de, Gazze’deki mazlum 
kardeşlerimizin yanında da biz varız. İşte 
hakkı söylemek budur, mazluma sahip 
çıkmak budur. İşte millete sahip çıkmak 
budur, milletin eserlerine, milletin değer-
lerine sahip çıkmak budur. Bugün benim 
her bir vatandaşım, cebindeki Türk lirası-
nı, elindeki pasaportunu, gururla, onurla, 
şerefle taşıyor. Türkiye’yi işte bu seviyelere 
getirdik. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Çankırılılar…

Bu benim 61.  mitingim .  8  Şubat ’ ta 
Kocaeli’nde başladık, ve bugün Çankırı’da 
61 diyoruz. Diyarbakır bizi bağrına bastı, 
Van bizi bağrına bastı, Şanlıurfa, Adıya-
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man bizi bağrına bastı. Denizli’de, Bolu’da, 
Düzce’de, Bartın’da, Zonguldak’ta halkı-
mızla kucaklaştık. Edirne’de, Tekirdağ’da, 
Kırklareli’nde milletimizle dertleştik. 
Samsun’da, Sinop’ta, Rize’de kardeşleri-
mizle buluştuk. Bütün Türkiye, bütün 
şehirlerimiz, bu kardeşinize, AK Parti’ye 
sahip çıktı. Bugün bütün Türkiye yeni 
bir demokrasi şölenine hazırlanıyor, 29 
Mart’ta bir kez daha “Büyük Türkiye” de-
mek için gün sayıyor. 

Türkiye’nin bu coşkusunu hazmedeme-
yenler, Türkiye’nin bu coşkusunu kıska-
nanlar, Türkiye’nin kardeşliğini, bütün-
lüğünü, birliğini çekemeyenler; çirkin 
bir üslupla üzerimize saldırıyorlar. 6.5 yıl 
boyunca hizmetlerimizi engellemek için 
her türlü oyuna başvurdular. Siyaseti en-
gellemek sanan, taş koymak sanan, sorun 
çıkarmak sanan, AK’a kara demek sanan 
bu siyaset esnafına karşı her zaman deği-
şimin, dönüşümün, hizmetin, yatırımın, 
üretimin savunucusu olduk, olmaya da 
devam ediyoruz. Biz gücümüzü milletten 
aldık, milletin iradesinden aldık, milletin 
coşkusundan, aşkından, sevdasından al-
dık. 

Dikkat edin, son haftaya girdik ve o malum 
koro da coştu. Monşerler korosu coştu. 
Baronlar korosu coştu. Milletin sevinciyle 
sevinemeyenler, milletin kaderine ortak 
olamayanlar coştu. AK Parti’nin milletten 
gördüğü teveccühü, takdiri kabulleneme-
yenler de coştu. Gazete sayfalarından, te-

levizyon ekranlarından var güçleriyle bize 
saldırıyorlar. Yalan haberlerle, iftiralarla, 
karalama kampanyalarıyla üzerimize geli-
yorlar. İstismarla, sömürüyle, çarpıtmayla 
bizi yıpratabileceklerini zannediyorlar. On 
yıllar boyunca bu ülkede işsizliğin çığ gibi 
büyümesinin sebebi bunlar… Şimdi o ken-
di elleriyle yaptıkları işsizlik üzerinden 
milletimi istismar etmeye çalışıyorlar. Yıl-
lar boyunca ülkenin kaynaklarını, ülkenin 
enerjisini hortumladılar. Şimdi, oluştur-
dukları yoksulluk manzaraları üzerinden 
yoksulluğu istismar etmeye çalışıyorlar. 
Yıllar boyunca bu ülkede çetelere, mafya-
ya, hukuksuzluğa, karanlık güç odaklarına 
göz yumdular; şimdi bizim mücadelemize 
engel çıkarıyorlar, çetelerin, mafyanın avu-
katlığını yapıyorlar. Küresel krizi kendileri 
için bir fırsat olarak gördüler. Krizi fırsata 
çevirmek için, krizden fırsat devşirmek, oy 
devşirmek için var güçleriyle çalışıyorlar.

 Açık söylüyorum: Bunlar aydınlığa kar-
şılar. Bunlar, Büyük Türkiye’ye karşılar. 
Bunlar Türkiye’nin büyümesine, ilerleme-
sine, kalkınmasına karşılar. Bunlar, küçük 
olsun, ama benim olsun anlayışındalar. 
Bunlar millete “göbeğini kaşıyan adam” 
derler, bunlar millete “bidon kafalı” derler, 
bunlar, seçim her şey değildir, demokrasi 
her şey değildir, millet hiçbir şey değildir 
derler. Bunlar, benim Çankırılı çoban kar-
deşimin, Çankırılı çiftçi kardeşimin, esnaf 
kardeşimin oyunu, kendi oylarından de-
ğersiz görürler. Millete tepeden bakarlar, 
milleti hor görürler, milleti aşağılarlar. 
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Siz bunları çok iyi biliyorsunuz, Çankırılı 
kardeşlerim bunları çok iyi tanıyor. 29 
Mart’ta bunlara bir kez daha dersini verin. 
29 Mart’ta bir kez daha bunlara sandıkta 
cezalarını verin. 29 Mart’ta bir kez daha 
büyük Türkiye deyin, güçlü Türkiye, is-
tikrarlı Türkiye deyin. 29 Mart’ta en son 
şovu siz yapın, en son manşeti siz atın. Siz 
bu kardeşinize yaren sohbetlerinde zaten 
baş ağalık ünvanını verdiniz. Dikkat edin, 
muhalefet partileri bile bizim baş ağalığı-
mızı kabul etmiş durumdalar. Seçimlere 
birinci parti olmak için girmiyorlar, ikinci 
kim olacak, onun derdindeler. Ama ben 
biliyorum ki, sizler, bu üslupla, bu dille, 
bu adab ve erkan eksikliğiyle onları yaren 
sohbetlerinize almazsınız. 

Öf keyle, hiddetle, bağırarak, hakaret 
ederek, yalan söyleyerek, iftira ve çamur 
siyasetiyle milletin gönlünü kazanabile-
ceklerini zannediyorlar. Yandaş medyala-
rının peşine takıldılar gidiyorlar. O yandaş 
medyaları onları aydınlığa götürmez. O 
yandaş medyaları onları hayra götürmez, 
o yandaş medyaları onları asla ve asla mil-
lete götürmez. Çankırılı kardeşlerimin gü-
zel bir sözü var: Yoğurdun akına, insanın 
pakına bak! Siz, 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 
Temmuz’da insanın akını, partini akını za-
ten tercih ettiniz. İnanıyorum ki 29 Mart’ta 
da bir kez daha AK’ı, bir kez daha AK bele-
diyeciliği, bir kez daha AK Parti’yi tercih 
edecek, emaneti bize vereceksiniz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Çankırılılar…

Bakınız, bugün burada, Çankırı’da yine 
önemli açıklamalarım olacak. Biraz önce 

de ifade ettim, CHP, MHP, onların yandaş 
medyası ve diğer partiler günlerdir Tür-
kiye geneline karamsarlık pompalıyor, 
huzursuzluk enjekte ediyor. Küresel finans 
krizini istismar ederek buradan kendile-
rine çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Her gün 
meydanlarda, her gün gazetelerinin say-
falarında, televizyonlarının ekranlarında 
yalanla, iftirayla milletin zihnini bulan-
dırmaya çalışıyorlar. En son, Eskişehir’de 
4. tedbir paketimizi açıkladık, üzerinden 
yarım saat geçmeden bu malum koro bu 
tedbirlerin bir işe yaramayacağını ifade 
etti. Bugün ne kadar yanıldıkları ortada! 
İç tüketim canlandı, birçok sektörümüz bu 
tedbirler sayesinde derin bir nefes aldı.

 Bakın, burada size bazı göstergeleri aktar-
mak istiyorum: Önceki gün, Reel Kesim 
Güven Endeksi açıklandı. Endeks, Ocak 
ayında 59.4, Şubat ayında ise 62.6 idi. 
Mart ayında ise endeks 67.8’e yükseldi. 
Öte yandan, Tüketici Güven Endeksi de, 
Aralık ayında 69.9; Ocak ayında 71.6 iken, 
Şubat ayında 74’e yükseldi. Bu ne anlama 
geliyor? Bu, muhalefetin, medyanın bü-
tün olumsuzluk kampanyalarına rağmen, 
tüketicilerin, üreticilerin, ihracatçının, 
sanayicinin, KOBİ’lerin geleceğe ilişkin 
beklentilerinin iyimserleştiğini gösteriyor. 
Çünkü bugün Türkiye’de güçlü bir hükü-
met var, işini bilen, işinin erbabı, gelişme-
lere tamamen hakim olan bir iktidar var. 

Şu ana kadar küresel finans krizinin etki-
lerini azaltmak için tam 48 tedbiri uygula-
maya koyduk. Şimdi, bugün burada sizle-
rin aracılığıyla tüm Türkiye’ye yeni tedbir 
paketimizin müjdesini veriyorum. Yeni 
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tedbir paketimizde 5 önlem bulunuyor. 
Bildiğiniz gibi, inşaat sektöründe talebin 
canlandırılmasına ve stokların eritilme-
sine yönelik olarak, geçtiğimiz günlerde 
konutlarda KDV indirimi yapmıştık. Bu 
defa da, bina ve bağımsız bölüm şeklin-
deki işyerlerinin satışında alınan % 18’lik 
KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyoruz. 
Ayrıca, konut, işyeri ve diğer gayrimen-
kullerin alım - satımında alıcı ve satıcının 
her birinden ayrı ayrı binde 15 oranında 
alınan tapu harçlarını, 3 ay süreyle, binde 
5’e indiriyoruz. Böylece, hem tapu işlem-
lerinin gerçek bedeller üzerinden kayde-
dilmek suretiyle kayıtlı ekonomiye geçişi 
teşvik etmiş ve hem de inşaat sektörünün 
canlanmasına katkı sağlıyoruz. 

Mobilya sektöründe talebin canlandırıl-
ması ve stokların eritilmesi amacıyla her 
türlü ev ve ofis mobilyalarından alınan % 
18’lik KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyo-
ruz. Yine, hem talebi canlandırmak ve stok-
ları eritmek, hem de gençlerimizin bilişim 
çağından en geniş şekilde yararlanmala-
rını sağlamak amacıyla bilgisayar, bilişim 
ve büro makinelerinden alınan % 18’lik 
KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyoruz. 
Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde kul-
lanılan bazı makinelerden alınan KDV’yi 
geçen yıl % 18’den %8’e indirmiştik. Şimdi 
de, yatırımları ve üretimi canlandırmak 
amacıyla özellikle KOBİ’lerin kullandığı 
bazı sanayi ve iş makinelerinden alınan % 
18’lik KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyo-
ruz. Bu 5 tedbirin de ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Böylece, krizin 
sinyallerini almaya başladığımız andan 
itibaren uygulamaya koyduğumuz tedbir 

sayısı 53 oldu. Gerektikçe, yeni tedbirleri 
de cesaretle almaya ve uygulamaya devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

6.5 yıldır hükümette, 5 yıldır Belediyede 
Çankırı için büyük eserler ortaya koy-
duk, önemli hizmetler ürettik. Çankırı’ya 
80 kilometre mesafeden, Güldürcek 
Barajı’ndan su getiriyoruz, Çankırılı kar-
deşlerimizi bol ve kaliteli içme suyuyla 
buluşturuyoruz. Biz milliyetçiyiz diyenler, 
Çankırı’da da milletimizin eserlerine sa-
hip çıkmadılar. Çankırı’daki eserlerimize, 
kültürümüze de biz sahip çıktık, 2005 
yılında geldim, Çankırı Araştırmalar 
Merkezi’ni açtım. Çankırı’yı en büyük ha-
yaliyle buluşturduk, Selçuklu Hükümdarı 
Alparslan’ın Anadolu’yu fetihle görevlen-
dirdiği Karatekin’in ismiyle üniversitemi-
zi kurduk. Çankırı’da kentsel dönüşüm 
noktasında önemli çalışmalarımız oldu. 
Çankırı’da tam 1296 konutun inşaatına 
başladık, 541 tanesini tamamladık. Bütün 
projelerimiz tamamlandığında Çankırı’ya 
4 bin 594 konut kazandırmış olacağız. 

Bu arada önemli bir noktayı bu vesileyle 
vurgulamak istiyorum: İnciliçeşme, Ka-
rataş, Karatekin, Mimar Sinan ve Alibey 
Mahalleleri’ndeki kardeşlerim, kentsel 
dönüşüm projelerimiz nedeniyle asla ve 
asla mağdur edilmeyecekler. Bu konudaki 
söylentilere asla kulak asmayın. Bütün 
Çankırı’nın olduğu gibi, bu mahallelerimi-
zin de teminatı bizzat benim, bizzat mil-
letvekili arkadaşlarım, belediye başkanı 
arkadaşım. 
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Çankırı’ya neler kazandırdık, bunları da 
kısaca burada hatırlatmak istiyorum: 
Çankırı’da 6.5 yılda 957 dersliğin yapımı-
nı tamamladık. Okullarımıza 1076 adet 
bilgisayar gönderdik. Üniversite öğrenci-
lerimizin 2002’de 45 TL olan burslarını 
180 TL’ye çıkardık. Yemek yardımlarını da 
dahil edersek burs miktarı 260 TL’ye ula-
şıyor. İlk ve orta öğretimdeki 102 bin öğ-
rencimize 1 milyon 306 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminden itibaren, açık ilköğretim 
ve açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin 
öğrencimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Çankırı’da şartlı nakit transferinden 1965 
öğrencimize 1.4 milyon TL’lik yardım yap-
tık. 

Bugün bütün vatandaşlarımız istediği 
hastaneden hizmet alıyor, mahallesindeki 
eczaneden ilacını temin edebiliyor. Artık, 
hastalar acil servislerden geri çevrilmiyor. 
Hastanede yatış ücreti ödenemediği için 
vatandaşımız rehin alınmıyor. Çankırı’da 
hükümetimiz döneminde sağlık hizmet-
leri için 35 milyon TL harcama yaptık. 
Yapımına bizden önce başlanan 40 ya-
taklı Ilgaz Devlet Hastanesi ek binası, 50 
yataklı Şabanözü Entegre İlçe Hastanesi 
ve 25 yataklı Orta Devlet Hastanesi’ni 
dönemimizde tamamladık, hizmete açtık. 
Kurşunlu Devlet Hastanesi Diyaliz Ünite-
si, Çerkeş Devlet Hastanesi Acil Servis ve 

Ameliyathanesi’nin yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
150 yataklı Merkez Devlet Hastanesi in-
şaatına devam ediyoruz, en kısa zamanda 
tamamlayıp hizmete açacağız. Çankırı’da 
devlet hastanesi uzman hekim muayene 
odası sayısını 19’dan 53’e, sağlık ocağı 
muayene oda sayısını 40’tan 52’ye çıkar-
dık. Uzman hekim sayısını 35’ten 68’e 
yükselttik. 2002’de sadece ve sadece 3 adet 
112 acil ambulansımız vardı, bugün ise 
33 adet var. Artık, ambulans hizmetleri 
için halkımızdan ücret istenmiyor. Diyaliz 
cihaz sayısı 11 iken bugün 17 adet diyaliz 
cihazımız var. 

Ilgaz Adalet Sarayını hizmete açtık. Çan-
kırı Adalet Sarayıyla ilgili proje çalışma-
larımız sürüyor. Sosyal devlet olmanın 
gereğini yerine getirdik. 2003–2008 yılları 
arasında Çankırı’ya sosyal yardım ve pro-
je destekleri kapsamında 19 milyon TL 
kaynak aktardık. Çankırı’da maddi imkan-
sızlıklar nedeniyle yakacak temininde zor-
lanan her yıl 7 bine yakın ailemize toplam 
31 bin ton kömür yardımı yaptık.

 2002 yılına kadar Çankırı’da sadece 18 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise 66 kilometre daha bölünmüş yol yap-
tık. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun 3 katından fazlasını biz 
sadece 6.5 yılda yaptık. Ankara – Çankırı 
ve Kastamonu – Çankırı arasında bölün-
müş yol çalışmalarımız sürüyor. Şabanözü 
– Eldivan – Çankırı, Çankırı – Yapraklı, Çer-
keş – Gerede yollarında önemli çalışmalar 
yaptık. Demiryolu sektöründe Çankırı’ya 
makas fabrikası kurulması için gerekli 
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çalışmalarımız devam ediyor. Bu fabri-
ka, hızlı trenler için her türlü demiryolu 
makasını üretecek. Sadece fabrika 150’ye 
yakın istihdam sağlıyor, yan sanayilerle 
birlikte çok daha fazla kişi iş sahibi olacak. 
2007’de Çankırı’ya doğalgaz arzı sağladık. 

Çankırı’da 2002’de 14.7 milyon TL tarım-
sal destek verilmişti, biz 2008’de 2 kattan 
fazla artışla 32 milyon TL tarımsal destek 
verdik. Böylece, 2003–2008 yıllarında 
toplam 146 milyon TL tarımsal destek sağ-
lamış olduk. Çankırı’da çiftçilerimize 12.5 
milyon TL mazot ve 6 milyon TL kimyevi 
gübre desteğinde bulunduk. 2002 yılında 
Çankırılı çiftçilerimize hiç fark ödemesi ya-
pılmamışken, biz 2008 yılında 3.4 milyon 
TL fark ödemesi yaptık. 2003–2008 yılları 
arasında Çankırılı çiftçilerimize toplam 12 
milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 
sadece 800 bin TL hayvancılık desteği ve-
rilmişti, biz ise 2008 yılında 14 kat artışla 
11.4 milyon TL hayvancılık desteği gerçek-
leştirdik. Çankırı’da toplam 26 milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. 2007 ve 2008 
yılında kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan 
15 bin çiftçimize 9.7 milyon TL destekle 
nefes aldırdık. 2002’de sadece 747 bin TL 
olan yem bitkileri desteğini 2008’de tam 
14 kat artırdık, 10.3 milyon TL’ye çıkardık. 
Göreve geldiğimizde çiftçilerimiz yüzde 
59 faizle kredi kullanabiliyordu. Bugün 
çiftçilerimiz yüzde sıfır ila yüzde 13 ara-
sında değişen faiz oranlarından uygun 
koşullu kredi kullanabiliyor. 

İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 

Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı 6 milyon TL iken, çiftçilerimiz 
2008 yılında yaklaşık 12 artışla 71 milyon 
TL tutarında kredi kullandılar. Göreve gel-
diğimizde yüzde 47 oranında faizle kredi 
kullanan esnaf ve sanatkarımız şimdi yüz-
de 12 faizle kredi alabiliyor. Halk bankası 
aracılığıyla 2002’de 245 esnaf ve sanatka-
rımız 513 bin TL kredi kullanmışken 2008 
yılında 940 esnaf ve sanatkarımız yaklaşık 
20 kat artışla 10 milyon TL kredi kullan-
dılar. 

KÖYDES çalışmaları için 41 milyon TL 
kaynak kullandık. 960 kilometre asfalt, 
300 kilometre stabilize yol yaptık. 23 su-
suz ve 124 suyu yetersiz ünitemizin içme 
suyu sıkıntısına son verdik. 2002 yılında 
8 bin 109 kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 
2008 yılında 15 bin 216 kişi sigortalı ola-
rak çalışmaktadır. Böylece hükümetimiz 
döneminde yüzde 88 oranında iyileşme 
sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Çankırı için üretmeye, Çankırı’yı kalkın-
dırmaya, Çankırı’ya eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Çankırı’daki yerel hizmet 
yolculuğumuza, İrfan Dinç kardeşimizle 
devam ediyoruz. Belediyecilikte uzman 
kardeşimiz, deneyimli kardeşimiz İrfan 
Dinç sizin desteklerinizle, Çankırı’nın 
hür iradesiyle başkan seçildi, 5 yılda 
Çankırı’ya büyük hizmetler, eserler ka-
zandırdı. 30 Mart’tan sonra, inşallah sizin 
desteklerinizle Çankırı’daki hizmet yarı-
şına, durmak yok, hizmete devam anlayı-
şıyla devam edecek, Çankırı’ya yeni eserler 
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kazandıracak. Hem Çankırı’da, hem de 
ilçelerde, adaylarımıza sahip çıkacağınıza, 
AK Belediyecilik, AK Hizmet diyeceğinize 
yürekten inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numarası taşıyan kimlik bel-
gesine, ya da nüfus kayıt örneği belgesinin 
aslına sahip olmayanlar oy kullanamaya-
cak. Gerekli belgeyi temin edin ve mutlaka 
sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız… Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Çankırı inşa edelim. Gelin bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam! Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Çankırı’sın 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Tokatlılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan bütün Tokat’a, Almus’a, 
Artova’ya, Başçiftlik’e, Erbaa’ya, Niksar’a, 
Pazar’a, Reşadiye’ye, Sulusaray’a, Turhal’a, 
Yeşilyurt’a, Zile’ye selamlarımı, sevgi-
lerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. 

Tokat’ın bütün beldelerini, bütün köy-
lerini sizler aracılığıyla selamlıyorum. 
Tokat’ın yiğit insanlarını, mert insanlarını, 
cömert insanlarını selamlıyorum. Tokat, 
tarihin, huzurun, kültürün, hoşgörünün 
şehridir. Tokat “Alimler Konağıdır, Fazıllar 
Yurdudur, Şairler Yatağıdır”. Tokat bizim 

AK Parti il mitingi

Tokat | 25 Mart 2009
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gözbebeğimizdir, Tokat Anadolu’nun göz 
bebeğidir. Tokat’a gelip de, Gazi Osman 
Paşa’yı anmamak olmaz… Tokat, Plevne 
Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın şehridir. 

Tuna nehri akmam diyor 

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük osman paşa

Plevne’den çıkmam diyor…

Biz bu ülkeyi, bütün bu kahramanları-
mızdan, Malazgirt’in, Plevne’nin kah-
ramanlarından, Kosova’nın kahraman-
larından, Mohaç’ın kahramanlarından 
emanet aldık. Biz bu toprakları Yemen’in, 
Sarıkamış’ın, Çanakkale’nin, Sakarya’nın 
kahramanlarından emanet aldık. Biz bu 
ülkeyi, Kıbrıs’ın kahramanlarından, ül-
kemizin huzuru için, refahı için canlarını 
feda eden terörle mücadele kahramanla-
rımızdan emanet aldık. Tokat şahidimiz 
olsun, 81 vilayetimiz şahidimiz olsun, 
Türkiye şahidimiz olsun; bu emaneti yere 
düşürmedik ve asla yere düşürmeyeceğiz. 
Şehitlerimizden, Gazilerimizden bize ka-
lan bu toprakları, bu vatanı, bu bayrağı çok 
daha yüksek burçlara dikmeye, çok daha 
yüksek seviyelere ulaştırmaya devam ede-
ceğiz. Bizim bir sevdamız var… Bu ülkeyi 
büyütmeye sevdalıyız. Bu ülkeyi kalkındır-
maya, bu ülkeyi ilerletmeye sevdalıyız. Biz, 
milletimize sevdalıyız. Biz, Büyük Türkiye 
hedefine sevdalıyız. İşte onun için, gür bir 
sesle haykırıyoruz: Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen Tokat’sın, Büyük Düşün!

Değerli kardeşlerim, sevgili Tokatlılar…

Sizin desteklerinize, sizin teveccühünüze, 
sizin hayır dualarınıza layık olmak için ca-
nımızı dişimize taktık, gece gündüz çalış-
tık, hizmet ürettik, eser ürettik. Bu büyük 
ülkeye, bu büyük millete yakışır bir iktidar 
olmaya gayret ettik, ediyoruz. Türkiye’nin 
başını önüne eğmedik, milletimizin başı-
nı önüne eğdirmedik, Tokat’ın başını dik 
tuttuk. Dünyanın her yanında Türkiye’nin 
çıkarlarını, milletimizin çıkarlarını sa-
vunduk. Şimdi önümüzde yeni bir dönem 
var, yeni bir medeniyet hamlesinin, taze 
bir kalkınma hareketinin arifesindeyiz. 
İnanıyorum ki, 29 Mart’ta da bize destek 
olacaksınız, inanıyorum ki, 29 Mart’ta da: 
“Durmak Yok, Yola Devam, Durmak Yok, 
Hizmete Devam” diyeceksiniz. Çünkü biz 
gücümüzü sizlerden alıyoruz, biz gücümü-
zü milletimizden alıyoruz, biz gücümüzü 
Tokat’tan alıyoruz. 

İşte bugün, bütün dünyanın saygı duydu-
ğu, bütün dünyanın hayranlıkla izlediği 
bir Türkiye var. Bu Türkiye sizin eseriniz, 
bu Türkiye milletin eseri. İstikrar ve güven 
içinde ilerleyen bu Türkiye sizin eseriniz. 
Zalimin karşısına dikilen, haklının yanın-
da, mazlumun yanında dimdik duran bu 
Türkiye sizin eseriniz… Sizin desteğinizle, 
sizin güveninizle, sizin teveccühünüzle, 
sizin hayır dualarınızla bugünlere geldik, 
Allah’ın izniyle çok daha ileri seviyeleri de 
birlikte yakalayacağız. 

Dikkat edin, 3 Kasım öncesinde, iktidara 
yürürken önümüze hedef ler koyduk…
Enflasyon bu ülkenin en büyük derdi, en 
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büyük sıkıntısı dedik, enflasyonla kararlı 
bir mücadele yürüteceğiz ve enflasyonu 
dize getireceğiz dedik. Bize hayal görüyor-
sunuz diyenler oldu, bize, “biz bu vaatleri 
çok duyduk” diyenler oldu. 2004 yılından 
itibaren Türkiye, son 30 küsur yılda ilk 
kez tek haneli enflasyon oranıyla tanıştı. 
Türkiye’yi büyüteceğiz dedik, milli geliri, 
kişi başına düşen milli geliri, ihracatı yük-
selteceğiz, dedik. Hayal, dediler. 

Geldik, 230 milyar dolardan aldığımız mil-
li geliri 750 milyar dolara çıkardık. 3 bin 
311 dolardan aldığımız kişi başına düşen 
geliri 10 bin doların üzerine çıkardık. 36 
milyar dolardan aldığımız ihracatı 132 
milyar dolara çıkardık. Devletin işçisine, 
memuruna borcu olmaz, bu borçları öde-
yeceğiz dedik. Ödeyemezsiniz dediler. 
Geldik, 13.5 katrilyon zorunlu tasarruf 
borcunu, 2.5 katrilyon Konut Edindirme 
Yardımını tıkır tıkır ödedik. 15 bin kilo-
metre bölünmüş yol yapacağız dedik. Ya-
pamazsınız dediler. 6.5 yılda 9 bin 500 ki-
lometre bölünmüş yol yaptık. Bu ne demek 
biliyor musunuz? Neredeyse ekvatorun, 
yani dünyanın çevresinin 4’te 1’i. Kuş uçu-
şu İstanbul’dan Japonya’ya, İstanbul’dan 
Chicago’ya, İstanbul’dan Güney Afrika’ya 
yol yapmak demek… Karadeniz Sahil 
Yolu’nu bitirdik, Ankara-Samsun yolunu 
bitirdik, 

Bolu Tüneli’ni biz tamamladık. Türkiye’yi 
hızlı trenle biz tanıştırdık. 500 bin konut 
üreteceğiz dedik, 350 binin inşaatına baş-

ladık, 250 bin tanesini bitirdik, 500 bin 
hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 

Biz, Türkiye için hayaller kurduk. Biz, Tür-
kiye için önümüze hedefler koyduk. Bütün 
bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük, 
dönüştürmeye de devam ediyoruz. Onla-
rın hayallerinin bile erişemeyeceği yerlere 
biz eriştik, AK Parti iktidarı erişti. İşte 
bizim farkımız bu. Biz laf üretmiyoruz, biz 
hakaret üretmiyoruz, biz iftira üretmiyo-
ruz, yalan üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz, 
iş. Onlar Türkiye’nin paçasından tutup 
aşağıya çekiyorlar, biz Türkiye’yi şaha kal-
dıracak projelere imza atıyoruz. Onlar çe-
telerin, mafyanın avukatlığını yapıyorlar; 
biz Türkiye’yi hukuk devleti, sosyal devlet 
yapmanın mücadelesini veriyoruz. Onlar, 
işsizliği, yoksulluğu istismar ediyorlar, biz 
ise yoksulluğu, işsizliği giderecek çareler 
üretiyoruz. Onlar sadece ve sadece kriz 
çıkarıyorlar, biz ise krizlere karşı sımsıkı, 
sapasağlam ayakta duruyoruz. Bizim far-
kımız bu!

CHP’ye, MHP’ye, onların yandaş medya-
larına dikkat edin… Son haftalarda iyice 
coştular. Yalanlarını, iftiralarını daha da 
artırdılar. Sayın Baykal çok eskilere git-
tiğimizi, eski defterleri karıştırdığımızı 
söylüyor. Valla ne yapalım, milletim size 
iktidarı vermiyor, milletim sizi tercih etmi-
yor. Biz de isterdik, Başbakanlık koltuğuna 
oturmuş olsaydınız, biz de icraatlarınızı 
değerlendirseydik, takdir etseydik, ya da 
eleştirseydik. Ama, 1974’te 10 aylığına 
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hükümete ortak oldunuz, 1978-1979’da 
yaklaşık iki yıl hükümette ortak olarak 
bulundunuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yaptınız, bir de 1995-1996’da 
4 aylığına hükümet ortağı oldunuz, Baş-
bakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 
yaptınız. Bütün o dönemlerde, hem de o 
çok kısa dönemlerde Türkiye’yi ne hale 
getirdiğinizi anlatıyorum ben. 

Ebedi muhalefet olarak da çok icraatınız 
var… Sadece şu son dönemde Türkiye adı-
na çok anlamlı faaliyetlere imza attınız. 
Cumhurbaşkanı’nın seçilmesini engel-
lediniz, yasa çıkarmamızı engellediniz, 
öğrenci burslarını engellediniz, çetelere, 
mafyaya avukatlık yaptınız… Sayın Deniz 
Baykal denildiğinde bizim aklımıza bunlar 
geliyor. Baykal denildiğinde, bizim aklımı-
za da, milletimizin aklına da kuyruklar ge-
liyor, karneler geliyor, engel geliyor… Sizi 
andığımız zaman barajlardan, enerji ya-
tırımlarından, güçlü Türkiye’den, itibarlı 
Türkiye’den, yollardan, konutlardan bah-
setmek isterdik ama maalesef yok. Şimdi 
meydanlarda millete ampulü söndürün 
diyor… Sayın Baykal, o ampul milletin yü-
reğinde büyüdü ve Türkiye’yi aydınlatan 
bir ışık haline geldi. Ne diyor Mevlana: 
“Güneş üflemekle sönmez.” Onun için hiç 
boşuna uğraşmayın. Kendinizi hiç boşuna 
yormayın. Bu ışık sönmeyecek, bu ışık, 
milletimizin umudu olarak, milletimizin 
göz nuru olarak ülkemizin önünü aydın-
latmaya devam edecek. 

Biliyorsunuz bunlar üç kafadar… Sayın 
Baykal, Sayın Bahçeli ve bir de onların 

yandaş medyası… Yandaş medyanın sayfa-
ları, ekranları millete karamsarlık pompa-
lamak için var gücüyle çalışıyor. Her gün 
çarşaf çarşaf yalan haber yayınlıyorlar. 
Her gün akla hayale gelmedik iftiralarla 
AK Parti’ye, bize saldırıyorlar. Çünkü kuy-
ruk acıları çok büyük! Çünkü Türkiye o 
eski Türkiye değil. Çünkü artık krizlerden 
rant devşiremiyorlar. Çünkü artık istedik-
lerini vezir, istediklerini rezil edemiyorlar. 
Artık kolay kolay vergi kaçıramıyorlar. 
Artık istedikleri gibi imar değişikliği yapıp 
büyük şehirleri parselleyemiyorlar. Mil-
letim artık bunlara, bunların yalanlarına 
itibar etmiyor. Onun için rahatsızlar, onun 
için tedirginler. Biz bunlara bunların diliy-
le asla cevap vermeyeceğiz. Bunların üslup 
seviyesine asla düşmeyeceğiz. Tokat ata-
sözü ne güzel söylemiş: “İyiliğe iyilik her 
adam işi, kötülüğe iyilik er adam işi.”

Ben bu ülkede 71 buçuk milyon vatanda-
şımın her birinin başbakanıyım. Benim 
üzerimde 780 bin kilometrekarenin tama-
mının yükü var, sorumluluğu var. Onlar ne 
yaparsa yapsın, nasıl engel çıkarırsa çıkar-
sın, Türkiye’yi büyütmeye, 81 vilayetimizi 
güzelleştirmeye, Tokat’a, Tokatlı kardeşle-
rime hizmet üretmeye devam edeceğiz. 

Bakın, şuraya özellikle dikkatinizi çekiyo-
rum: Küresel finans krizi başladığı günden 
itibaren, başta CHP, MHP ve onların yan-
daş medyaları olmak üzere tüm muhale-
fet, Türkiye’ye karamsarlık yaymak için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Huzursuzluk 
çıksın, milletin morali bozulsun, biz de 
buradan kendimize oy devşirelim diye 
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meydanlarda, gazete sayfalarında, ekran-
larda her türlü cambazlığı deniyorlar. En 
son, Eskişehir’de 4’üncü tedbir paketimizi 
açıkladık, üzerinden yarım saat geçmeden 
bu cambazlar tedbirlerin bir işe yarama-
yacağını ifade etti. Bugün ne kadar yanıl-
dıkları ortada! İç tüketim canlandı, birçok 
sektörümüz bu tedbirler sayesinde derin 
bir nefes aldı. 

Önceki gün, Reel Kesim Güven Endeksi 
açıklandı. Endeks, Ocak ayında 59.4, Şubat 
ayında ise 62.6 idi. Mart ayında ise endeks 
67.8’e yükseldi. Öte yandan, Tüketici Gü-
ven Endeksi de, Aralık ayında 69.9; Ocak 
ayında 71.6 iken, Şubat ayında 74’e yüksel-
di. Bu ne anlama geliyor? Bu, muhalefetin, 
medyanın bütün olumsuzluk kampanya-
larına rağmen, tüketicilerin, üreticilerin, 
ihracatçının, sanayicinin, KOBİ’lerin 
geleceğe ilişkin beklentilerinin iyimserleş-
tiğini gösteriyor. Benim milletim CHP’nin, 
MHP’nin ve onların yandaş medyalarının 
yalanlarına artık kulak asmıyor, onları cid-
diye bile almıyor. Çünkü bugün Türkiye’de 
güçlü bir hükümet var, işini bilen, işinin 
erbabı, gelişmelere tamamen hakim olan 
bir iktidar var. 

Şu ana kadar küresel finans krizinin etki-
lerini azaltmak için tam 48 tedbiri uygula-
maya koyduk. Bugün de Çankırı’da 5 yeni 
tedbirimizi daha müjdeledik. Bu defa da, 
bina ve bağımsız bölüm şeklindeki işyerle-
rinin satışında alınan % 18’lik KDV’yi, 3 ay 
süreyle, % 8’e indiriyoruz. Ayrıca, konut, 
işyeri ve diğer gayrimenkullerin alım - sa-
tımında alıcı ve satıcının her birinden ayrı 

ayrı binde 15 oranında alınan tapu harç-
larını, 3 ay süreyle, binde 5’e indiriyoruz. 
Her türlü ev ve ofis mobilyalarından alı-
nan % 18’lik KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e in-
diriyoruz. Yine, hem talebi canlandırmak 
ve stokları eritmek, hem de gençlerimizin 
bilişim çağından en geniş şekilde yarar-
lanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar, 
bilişim ve büro makinelerinden alınan % 
18 lik KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyo-
ruz. Yatırımları ve üretimi canlandırmak 
amacıyla özellikle KOBİ’lerin kullandığı 
bazı sanayi ve iş makinelerinden alınan % 
18’lik KDV’yi, 3 ay süreyle, % 8’e indiriyo-
ruz. Bu 5 tedbirin de ülkemize, milletimize 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 
Gerektikçe, yeni tedbirleri de cesaretle 
almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. 
Milletimiz bize güvendikçe, milletimiz 
bize inandıkça, evelallah aşamayacağımız 
engel yok. Kriz tellallarına rağmen bu ülke 
geleceğe güvenle bakıyor, geleceğin güçlü 
ekonomisi olma yolunda kararlı adımlarla 
ilerliyor. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Tokatlılar…

Türkiye’nin elde ettiği bu başarılar, 
Türkiye’nin elde ettiği bu mesafeler birlik 
ve beraberlikle, birbirimize sıkıca kenet-
lenmemizle gerçekleşti. Şimdi her zaman-
kinden daha güçlü bir şekilde birbirimize 
sarılacağız, kenetleneceğiz. Bu yolda senlik 
benlik kavgası olmaz, bu yolda ayrı –gayrı 
olmaz, bu yolda ihtiraslar olmaz, kavgalar 
olmaz. Bu yolda dinsel milliyetçilik, etnik 
milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik olmaz. 
Bu yolda mezhep, meşrep ayrımı olmaz. 
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Bu yolda Alevi – Sünni ayrımı olmaz. Hiz-
met üretirken, hizmet götürürken, asla ve 
asla ayrımcılık içinde olmadık, olamayız. 
“Bu köy şu partiye oy vermişti”, “bu ilçe 
şu etnik kökene sahip”, “bu il şu mezhebin 
mensubu” gibi çağdışı, insanlık dışı uygu-
lamaları elimizin tersiyle ittik. Hükümet 
olarak da, parti olarak da birlik-beraberlik 
anlayışıyla; sahiplenme, kucaklama anlayı-
şıyla hareket etmeye devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Tokat için 6.5 yılda hükümette, 5 yıl bo-
yunca da belediyede çok değerli hizmetler 
kazandırdık. Tokat’ın yıllardır ihmal edil-
miş sorunlarını, meselelerini çözdük, çöz-
meye de devam ediyoruz. Tokat’ta 25 kilo-
metre bölünmüş yol vardı, 6.5 yılda buna 
tam 90 kilometre ekledik. Çevre yolundaki 
çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimde, 
sağlıkta, konutta, tarımda Tokat’a bugü-
ne kadar hiç tecrübe etmediği hizmetleri 
kazandırdık. Gazi Osman Paşa Üniversi-
temize iki fakülte eklenmesi konusunda 
Bakanlar Kurulu kararı aldık, bu karar 
resmi gazetede önceki hafta (13 Mart) ya-
yınlandı. Doğa Bilimleri ve Mühendislik 
Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültemizin 
Tokat’a hayırlı olmasını diliyorum. 

Tokat, tarih şehri, kültür şehri. Tokat çok 
sayıda tarihi eseri, çok sayıda tarihi mirası 
barındırıyor. Tokat’ta, 2003-2008 arasın-
da tam 105 adet eseri onardık, bu yıl da 
20 eserimizin restorasyonunu yapıyoruz. 
Tokat’ta onarımı yapılmamış hiçbir eser 
bırakmıyoruz. Mevlevihane, Halep Sultan 
Medresesi, Meydan Camii, Ali Paşa Camii 

gibi tam 105 eseri Tokat’a ve Türkiye’ye 
kazandırdık. 

Tokat’ta yaptıklarımızı burada kısaca an-
latmak istiyorum: Tokat’ta 6.5 yılda 878 
dersliğin yapımını tamamladık. Okulları-
mıza 6 bin 814 adet bilgisayar gönderdik. 
Gaziosmanpaşa Üniversitemizin bünye-
sinde 2 Fakülte, 3 meslek yüksek okulu, 2 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Devlet 
Konservatuarı hizmete girmiştir. Tekno-
park da en kısa sürede hizmete açılacak. 
2002 yılında yükseköğretimde 2 bin 92 
olan yurt kapasitesini yüzde 56’lık bir ar-
tışla 3 bin 264’e çıkardık. Üniversite öğren-
cilerimizin 2002’de 45 TL olan burslarını 
180 TL’ye çıkardık. Yemek yardımlarını da 
dahil edersek burs miktarı 260 TL’ye ula-
şıyor. İlk ve orta öğretimdeki 115 bin öğ-
rencimize 6 milyon 618 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminden itibaren, açık ilköğretim 
ve açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin 
öğrencimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Tokat’ta şartlı nakit transferinden 19 bin 
284 öğrencimize 11 milyon TL’lik yardım 
yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke ge-
nelinde sadece 150 hastane ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma son verdik. Bugün bütün vatan-
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daşlarımız 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. Artık, hastalar acil servislerden 
geri çevrilmiyor. Hastanede yatış ücreti 
ödenemediği için vatandaşımız rehin alın-
mıyor. Tokat’ta hükümetimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 125.6 milyon TL har-
cama yaptık. Yapımına bizden önce baş-
lanan Erbaa sağlık kompleksini dönemi-
mizde tamamladık, hizmete açtık. Merkez 
Cevdet Aykan Devlet Hastanesi ek binası, 
75 yataklı Turhal Kazova Devlet Hastanesi 
ek binası, Recep Yazıcıoğlu Devlet Hasta-
nesi ek binası, 20 yataklı Bozcalı Sağlık 
Merkezi, Başçiftlik Sağlık Kompleksi ve 7 
adet sağlık ocağının yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. 500 ya-
taklı Merkez Bölge Hastanesi ve 50 yataklı 
Erbaa Devlet Hastanesi ek binasını bu sene 
tamamlayacağız. 

Psikiyatri Hastanemizi de yine bu sene 
Tokat’a kazandırıyoruz. Ayrıca, 100 ya-
taklı Niksar Devlet Hastanesi, 20 yataklı 
Almus Entegre İlçe Hastanesi ile 15 yataklı 
Yeşilyurt Entegre İlçe hastanelerinin inşa-
atına bu sene başlıyoruz. 2002’de 10 adet 
112 acil ambulansımız vardı, bugün ise 
24 adet var. Artık, ambulans hizmetleri 
için halkımızdan ücret istenmiyor. Diyaliz 
cihaz sayısı 30 iken bugün 62 adet diyaliz 
cihazımız var. 

Turhal Adalet Sarayının inşaatına devam 
ediyoruz. Niksar Adalet Sarayında ihale 
aşamasına geldik. Sosyal devlet olmanın 
gereğini yerine getirdik. 2003–2008 yılları 
arasında Tokat’a sosyal yardım ve proje 

destekleri kapsamında 61 milyon TL kay-
nak aktardık. Tokat’ta maddi imkansızlık-
lar nedeniyle yakacak temininde zorlanan 
her yıl 17 bin ailemize toplam 94 bin ton 
kömür yardımı yaptık. Tokat’ta yapımına 
başladığımız 2 bin 223 konutu tamamla-
dık. 3 bin konutla ilgili proje ve ihale çalış-
malarımız devam ediyor. Bütün çalışma-
larımızı tamamladığımızda Tokat’a 5 bin 
222 konut kazandırmış olacağız. 

2002 yılına kadar Tokat’ta sadece 25 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
90 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Yani cumhuriyet tarihinde yapılan bölün-
müş yolun 3.5 katını biz sadece 6.5 yılda 
yaptık. Tokat - Sivas yolunun Kızıliniş 
Mevkii, Amasya-Turhal-Tokat 16. Bölge 
Hudud Yolu ile Sivas-Yıldızeli Ayrımı-7. 
Bölge Hudud Yollarını bölünmüş yol ola-
rak tamamladık. Tokat Çevre Yolunun 7.5 
kilometresini bölünmüş yol olarak tamam-
ladık. Kuzey Tetek güzergahında önemli 
iyileştirme çalışmalarını tamamladık. 
Tokat – Niksar Yolu ile ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. 

Tokat’ın Turhal aracılığıyla ulusal demir-
yolu ağına bağlanması için Tokat–Turhal 
demiryolu projesinin çalışmalarını 2008 
yılında başlattık. Tokat Havaalanı’nı ulus-
lararası standartlara yükselttik. Havaalanı-
mızın yolcu trafiği 12 binden 22 bine çıktı. 
2008’de Tokat’a doğalgaz arzı sağladık. 
Şu an konutların yüzde 25’inde doğalgaz 
kullanılıyor. 4 ilçemize de doğalgaz arzı 
sağladık. Turhal ve Niksar Belediyelerimiz 
doğalgazı şehir içine dağıtmaya başladı. 
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Erbağ ve Zile ilçe belediyeleri henüz bu 
çalışmalara başlamadı. İnşallah bu iki il-
çemiz de bu dönemde AK Belediyecilikle 
tanışacak ve doğalgaza kavuşacak. 

Tokat’ta 2002’de 24.6 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz 2008’de 47.3 milyon 
TL tarımsal destek verdik. Böylece, 2003–
2008 yıllarında toplam 238 milyon TL 
tarımsal destek sağlamış olduk. Tokat’ta 
çiftçilerimize 20.4 milyon TL mazot ve 9.8 
milyon TL kimyevi gübre desteğinde bu-
lunduk. 2002 yılında Tokatlı çiftçilerimize 
sadece 61 bin TL fark ödemesi yapıldı, 
biz ise 2008 yılında tam 100 kat artışla 
6.1 milyon TL fark ödemesi yaptık. 2003–
2008 yılları arasında Tokatlı çiftçilerimize 
toplam 15.4 milyon TL prim desteği ver-
dik. 2002’de sadece 2.2 milyon TL hayvan-
cılık desteği verilmişti, biz ise 2008 yılında 
7.7 kat artışla 17 milyon TL hayvancılık 
desteği gerçekleştirdik. Tokat’ta toplam 
56.8 Milyon TL hayvancılık desteği verdik. 
2007 yılında kuraklık nedeniyle sıkıntı 
yaşayan 25 bin 211 çiftçimize 5.7 milyon 
TL destekle nefes aldırdık. 2002’de yem 
bitkileri desteği verilmemişken 2008’de 
biz tam 11.6 milyon TL destek sağladık. 
Göreve geldiğimizde çiftçilerimiz yüzde 
59 faizle kredi kullanabiliyordu. Bugün 
çiftçilerimiz yüzde sıfır ila yüzde 13 ara-
sında değişen faiz oranlarından uygun 
koşullu kredi kullanabiliyor.

 İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 

miktarı sadece 5.7 milyon TL iken, çiftçi-
lerimiz 2008 yılında 9 kattan fazla artışla 
52 milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Göreve geldiğimizde yüzde 47 oranında 
faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarı-
mız şimdi yüzde 12 faizle kredi alabiliyor. 
Halk Bankası aracılığıyla 2002’de 1340 
esnaf ve sanatkarımız 1.3 milyon TL kredi 
kullanmışken 2008 yılında 3 bin 525 esnaf 
ve sanatkarımız 28 kattan fazla artışla 37.3 
milyon TL kredi kullandılar.

KÖYDES çalışmaları için 57.5 milyon TL 
kaynak kullandık. 1058 kilometre asfalt, 
633 kilometre stabilize, 60 kilometre tes-
viye, 23 kilometre ham yol yaptık. 2 bin 
hektar araziyi suya kavuşturan Merkez 
Kızık Göleti Sulaması ve 2 bin 800 hektar 
araziyi sulamaya açan Bedirkale Göleti 
Sulamasını tamamladık. Ayrıca, Almus 
Akarçay Sulaması, Artova Dutluca Göleti 
Sulaması yenilemesi ile 11 adet taşkın ko-
ruma tesisini bitirdik. Yüzde 90 oranında 
bitirdiğimiz Süreyyabey Barajında bu yıl 
su tutmaya başlayacağız. 2002 yılında 19 
bin 702 kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 
2008 yılında 39 bin 534 kişi sigortalı ola-
rak çalışmaktadır. Böylece hükümetimiz 
döneminde yüzde 100 oranında iyileşme 
sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Tokat için üretmeye, Tokat’ı kalkındırma-
ya, Tokat’a eserler kazandırmaya devam 
edeceğiz. Tokat’taki yerel hizmet yolculu-
ğumuza, Adnan Çiçek kardeşimizle devam 
ediyoruz. Ziraat Fakültesi mezunu Adnan 
kardeşimiz, geçtiğimiz dönemde sizin des-
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teklerinizle, Tokat’ın hür iradesiyle başkan 
seçildi, 5 yılda Tokat’ta büyük hizmetler, 
eserler kazandırdı. 30 Mart’tan sonra, 
inşallah sizin desteklerinizle Tokat’taki 
hizmet yarışına, durmak yok, hizmete 
devam anlayışıyla devam edecek, Tokat’a 
yeni eserler kazandıracak. Hem Tokat’ta, 
hem de ilçelerde, adaylarımıza sahip çı-
kacağınıza, AK Belediyecilik, AK Hizmet 
diyeceğinize yürekten inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numarası taşıyan kimlik bel-
gesine, ya da nüfus kayıt örneği belgesinin 
aslına sahip olmayanlar oy kullanamaya-
cak. Gerekli belgeyi temin edin ve mutlaka 
sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız… Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Tokat inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün, birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Tokat’sın, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Değerli kardeşlerim, sevgili Hataylılar, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Hatay, 29 Mart seçimlerinde bir kez daha 
AK Parti dedi. Hatay, 29 Mart seçimlerin-
de, Lütfü Savaş kardeşimize hizmet yet-
kisini verdi. Ahde vefanıza, itimadınıza, 
güveninize teşekkür ediyorum. 

Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca Hatay’a 
belediyecilik noktasında önemli hizmet-
ler kazandırdık. Şimdi, önümüzdeki 5 yıl 
boyunca da, Hatay için çalışmaya, Hatay 
için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Ba-
kınız, ben, birilerinin yaptığı gibi rakamlar 
üzerinde cambazlık yapacak değilim. Aziz 
milletimiz, 29 Mart’ta her siyasi partiye ge-

AK Parti il mitingi

Hatay | 9 Nisan 2009
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reken mesajı net bir şekilde vermiştir. AK 
Parti, 29 Mart seçimlerinde, Türkiye gene-
linde yüzde 39’luk oy oranıyla birinci parti 
olmuş; 16 büyükşehirden 10 tanesinde; 65 
ilimizden de 35 tanesinde milletimizden 
yetki almıştır. Milletimiz, 29 Mart seçim-
lerinde bir kez daha AK Parti demiş, istik-
rara, güven ortamına, hizmet siyasetine, 
eser siyasetine “Durmak Yok, Yola Devam” 
mesajını gür bir sesle tekrarlamıştır. 

Ben, 7 Mart’ta Hatay’da yaptığım miting-
de, Hatay’ın kardeşlik şehri olduğunu, 
Hatay’ın kadim medeniyetler şehri oldu-
ğunu ifade etmiştim. Hatay’ın, tarihten 
aldığı bu büyük mirasla büyük düşünece-
ğine gönülden inandığımı belirtmiştim. 
Nitekim Hatay büyük düşündü ve büyük-
lüğüne yaraşan bir karar verdi. 6.5 yıldır 
hükümette, 5 yıl boyunca da belediyede, 
yaptığımız hizmetlerle sizin güveninize, 
sizin sevginize layık olmaya çalıştık. Şim-
di, önümüzdeki 5 yıl boyunca, bu güveni 
sarsmadan, sizin sevdanızı asla ve asla 
eksiltmeden yolumuza devam edeceğiz. 
Biz, Hatay’la, ülke olarak da, millet olarak 
da her zaman gurur duyduk, duymaya da 
devam edeceğiz. 

Bakınız, Pazartesi günü İstanbul’da, Me-
deniyetler İttifakı İkinci Forumu’nu ger-
çekleştirdik. Dünyanın birçok ülkesinden 
liderler, temsilciler İstanbul’da toplandı ve 
oradan tüm dünyaya barış çağrısı, hoşgörü 
çağrısı, diyalog çağrısı yaptık. Medeniyet-
ler İttifakı Projesini, İspanya Başbakanı 
Sayın Zapatero ile bizzat ben, Birleşmiş 
Milletler’in çağrısı ile 2005 yılı Temmuz 
ayında başlatmıştık. Aradan geçen 3.5 yıl 

içinde Medeniyetler İttifakı Projesi büyü-
dü, gelişti ve dünya barışı için adeta bir 
umut haline geldi. Şu anda, İttifak’a destek 
veren ülke ve uluslararası organizasyon 
sayısı 100’e ulaşmış durumda. 

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Benim, Medeniyetler İttifakı 
Projesini başlatmamda, eşbaşkanlığını 
üstlenmemde, bu projeyi tam bir kararlılık 
içinde devam ettirmemde, Hatay’ın rolü 
çok büyüktür. Hatay’da şahit olduğumuz 
barış ve kardeşlik iklimini tüm dünyaya 
tanıtmak, anlatmak, Hatay’ı bir örnek ola-
rak dünyaya gösterebilmek için bu adımı 
attık. Hatay başta olmak üzere, Mardin’de, 
İs t anbul ’da ,  Trabzon’da ,  Bursa’da , 
Diyarbakır’da, kısacası 81 ilimizdeki kar-
deşlik zeminini dünyaya duyurabilmek 
için bu girişimi başlattık. 

Bildiğiniz gibi Hatay, UNESCO tarafından 
barış kenti seçildi. 2005 yılında Hatay’da 
“Medeniyetler Buluşması” toplantısını 
gerçekleştirdik. Bunun yanında, Medeni-
yetler İttifakı toplantılarının neredeyse 
tamamında Hatay’dan bahsettim. Son 
olarak, bu hafta başında İstanbul Foru-
mu açış konuşmamda da, tüm dünya 
liderlerine Hatay’ın bir hoşgörü abidesi 
olduğunu bir kez daha hatırlattım. Hatay’ı 
bu şekilde tüm dünyaya anlatmaya, ta-
nıtmaya, Hatay’ın zenginliğini, Hatay’ın 
potansiyelini ülkemiz için, milletimiz için, 
özellikle de siz Hataylı kardeşlerimiz için 
harekete geçirmeye devam edeceğiz. Bunu 
sağlamanın, Hatay’ı bir marka şehir haline 
getirmenin ön şartlarından bir tanesine 
ulaştım. 2007 yılında Hatay Havaalanını 
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açtık. Sadece 2008 yılında 160 bin kişi ha-
vaalanını kullandı. Hatay’da 71 kilometre 
bölünmüş yol vardı, sadece 6.5 yılda 138 
kilometre bölünmüş yolu da biz yaptık. 
Hatay’a daha modern gümrük kapıları 
kazandırmak için hareket geçtik, Reyhanlı 
Cilvegözü ve Yayladağı Gümrük kapılarını 
çağın gereklerine uygun, Türkiye’mize ya-
kışır, Hatay’a yakışır şekilde yeniden inşa 
ettik. Ulaşım konusunda Hatay’a yaptığı-
mız hizmetleri sürdüreceğiz. 

Eğitim ve sağlık konusunda, Hatay ve 
ilçelerine çok önemli yatırımlar yaptık. 
Hatay’da 6.5 yılda 2 bin 446 dersliğin 
yapımını tamamladık. Hatay’daki okul-
larımıza 6.5 yılda okullarımıza 7 bin 573 
adet bilgisayar gönderdik. Mustafa Kemal 
Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi, 
5 meslek yüksek okulu, Sivil Havacılık 
Yüksek Okulu ve Konservatuar hizmete 
girdi. Yapımına bizden önce başlanan 250 
yataklı Antakya Devlet Hastanesi, 100 ya-
taklı Reyhanlı Devlet Hastanesi, 50 yataklı 
Erzin Devlet Hastanesi, 50 yataklı Altınözü 
Devlet Hastanesi ve Samandağı Devlet 
Hastanesi ek binasını biz tamamladık, 
hizmete açtık. 50 yataklı Dörtyol Devlet 
Hastanesi ve 14 adet sağlık ocağının ya-
pımını biz başlattık, süratle tamamladık, 
hizmete açtık. 250 yataklı İskenderun 
Devlet Hastanesi’ni de bu yılın sonunda 
tamamlıyoruz. 

Hatay’da yine çok önemli projelerimiz 
var. Karaçay Barajı’nın ihalesi bizim dö-
nemimizde yapıldı, 2009 yılı başında 
inşaatına başlandı; inşallah 4 yıl gibi kısa 
bir sürede tamamlanacak. İnşallah o gün, 

Antakya’dan Samandağ ilçemize kadar 
tüm yerleşim yerlerinin içme, sulama ve 
kullanma suyu ihtiyacı bu barajımız aracı-
lığıyla karşılanacak. Bunun yanında, Rey-
hanlı Barajı var. Şu an itibariyle, projenin 
önündeki en büyük engellerden biri olan 
kamulaştırma problemi ortadan kalktı. 
Tüm Hatay’ı dertlerinden kurtaracak, tüm 
Hatay’ı ayağa kaldıracak bu proje ile bizzat 
ilgileniyorum. Hatay’a 2006’da doğalgaz 
arzı sağladık, TOKİ aracılığıyla Hatay’da 
bugüne kadar 2 bin 446 konut uygulaması 
başlattık. 

Hizmetlerimiz anlatmakla bitmez. Bu-
rada vaktinizi bunlarla almak istemem. 
Ancak, şunu ifade etmeliyim ki, Hatay 
için üretmeye, Hatay’a çok daha önemli 
eserler kazandırmaya devam edeceğiz. 
Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, 
bakan arkadaşlarımız, bizzat ben, Hatay’ı 
sadece Türkiye’de değil, dünyada hak et-
tiği konuma ulaştırmak için canla başla 
çalışacağız. Bugüne kadar, Hataylı kar-
deşlerimizin sağlık sorunlarıyla yakından 
ilgilenen, hastalıklara deva üreten Lütfü 
Savaş kardeşim, bizim de desteğimizle 
inşallah Hatay’ın da sorunlarına çözümler 
üretecek ve Hatay’ı 21. yüzyıl şehri haline 
getirecek. 

Bu arada, bildiğiniz gibi, bugün Türk Polis 
Teşkilatımız, kuruluşunun 164. yıldönü-
münü kutluyor. Polis kardeşlerimiz, diğer 
tüm emniyet mensuplarımızla birlikte, 
cefakârca, özveriyle güvenliğimiz için gece 
gündüz çalışıyorlar. Ülke ve millet olarak, 
polislerimizle, Polis Teşkilatımızla gurur 
duyuyoruz. Bizim emniyetimiz için canla-
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rını feda eden tüm şehit polislerimizi bu 
vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle 
anıyoruz. Polis Teşkilatımızın 164. kuru-
luş yıldönümünü de buradan, Hatay’dan 
tebrik ediyor, bütün emniyet mensubu 
arkadaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Ben, bir kez daha ahde vefanıza teşekkür 
ediyorum. Bize olan güveninizin, itima-
dınızın sarsılmayacağından emin olma-
nızı istiyorum. Bize yüklediğiniz emaneti 
onurla, gururla taşıyacağımızı bilmenizi 
istiyor, hepinize sevgi ve saygılarımı su-
nuyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
Sağolun, varolun.
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Sevgili Düzceliler, sevgili kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım… Sizleri en kal-
bi duygularımla, sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, tüm Düzce’ye, 
Akçakoca’ya, Cumayeri’ne, Çilimli’ye, 
Gölyaka’ya, Gümüşova’ya, Kaynaşlı’ya, 
Yığılca’ya kucak dolusu sevgilerimi, se-
lamlarımı gönderiyorum. Düzcemizin 3. 

Olağan Genel Kurulu’na başarılar diliyor, 
ülkemiz için, milletimiz için, Düzce için 
hayırlı olsun diyorum. 

Türkiye’nin medeniyet yarışında, kal-
kınma yarışında, ilerleme yarışında, 
Türkiye’nin AK Parti ile başlayan kutlu 
yolculuğunda bizi hiçbir zaman yalnız bı-

AK Parti il mitingi

Düzce | 23 Mayıs 2009



59

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

rakmadınız. Düzce, son 6.5 yılda yapılan 4 
seçimin her birinde gür bir sesle AK Parti 
dedi. Düzce değişim dedi, Düzce Büyük 
Türkiye dedi, Düzce aydınlık yarınlar 
dedi. Düzce, tarihine yakışan bir şekilde, 
kimliğine yakışan bir şekilde, ufkuna, viz-
yonuna yakışan bir şekilde AK Parti dedi. 
Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın 
tüm mensuplarına, İl ve ilçe yönetimleri-
ne, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza; 
mahalle temsilcilerinden, sandık görevlile-
rinden başkanlarımıza kadar tüm kardeş-
lerime teşekkür ediyorum. 

AK Parti, Türkiye’nin umudu olduğunu 29 
Mart seçimlerinde bir kez daha gösterdi. 
AK Parti Düzce’nin umudu olduğunu 29 
Mart seçimlerinde bir kez daha gösterdi. 
Şunu bütün samimiyetimle bir kez daha 
ifade etmek istiyorum: 6.5 yıldır Türkiye’ye 
de, Düzce’ye de hayal kırıklığı yaşatmadık, 
bundan sonra da yaşatmayacağız. 6.5 yıl-
dır Türkiye için, 81 vilayetimizin tamamı 
için, Düzce için çalıştık, bundan sonra da 
aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. 6.5 
yıldır, milletimizin bize yüklediği emaneti 
yere düşürmedik, Allah’ın izniyle bundan 
sonra da düşürmeyeceğiz. İşte onun için, 
bütün Türkiye’de, çok daha gür bir sesle 
diyoruz ki: Durmak Yok, Yola Devam… 
Durmak Yok, Hizmete Devam…

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

29 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde 
çıkan fotoğrafı çok iyi okumalıyız, doğru 
okumalıyız. 29 Mart’ta milletimizin verdi-
ği mesajı doğru şekilde analiz etmeli mu-

hasebemizi buna göre şekillendirmeliyiz. 
AK Parti her konuda olduğu gibi, kendisini 
eleştirmek, kendisini muhasebeye çek-
mek, özeleştirisini yapmak noktasında da 
diğer siyasi partilerden ayrı bir yerde duru-
yor. Biz, rakamları eğip bükerek, rakamları 
çarpıtarak, rakamlar üzerinde cambazlık 
yaparak milleti yanıltmak isteyenlerden, 
milletimizi aldatmak isteyenlerden olma-
dık, bundan sonra da olmayacağız. Seçim 
sonuçlarını nasıl değerlendirdiklerini gör-
dünüz. Seçim öncesinde AK Parti’nin peşi-
ne takıldılar, AK Parti’nin izinden gittiler, 
AK Parti’yi taklit ettiler. Seçim sonrasında 
da başarısızlıklarını konuşmak yerine, AK 
Parti’nin aldığı oy oranları üzerinden ken-
dilerine pay çıkardılar. Seçimden ikinci 
parti, üçüncü parti olarak çıkmayı bir ba-
şarı addediyorlar ve bununla yetiniyorlar. 
Biz bundan gurur duyarız… AK Parti ola-
rak, siyasetin öncüsü olmaktan, siyasetin 
lokomotifi olmaktan, taklit edilen, izlenen, 
takip edilen parti olmaktan gurur duyarız. 

Şuraya dikkat ediniz: AK Parti, Türkiye ge-
nelinde, İl Genel Meclisi’nde aldığı yüzde 
39’luk oy oranıyla, daha önceki 3 seçimde 
olduğu gibi birinci parti olmuştur. Bundan 
daha da önemlisi, AK Parti, bu seçimde 
bir kez daha tüm Türkiye’nin, 81 vilaye-
timizin partisi olduğunu ispat etmiştir. 
Diğer partiler belli illerde, belli bölgelerde 
varlık gösterebilirken, AK Parti 7 coğrafi 
bölgemizde birinci parti olmuş, toplam 2 
bin 947 belediyenin 1.459’unda belediye 
başkanı çıkarmıştır. Bunun yanında AK 
Parti, 81 vilayetimizin tam 62’sinde birinci 
parti olarak seçimi tamamlamıştır. Yani 
AK Parti, bir Türkiye partisi olduğunu, 
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Türkiye’nin tamamına, 81 vilayetimizin 
hepsine hitap eden, hepsinin güvenine, iti-
madına, tercihine mazhar olan bir partidir. 
Biz, bu yükün sorumluluğunun farkında-
yız. Partimiz, teşkilatımız, kendisine yük-
lenen bu emanetin bilincindedir, bu kutsal 
emanetin hassasiyetinin idrakindedir. İşte 
onun için, Türkiye’nin tüm meselelerine 
bir bütün olarak bakıyoruz. Türkiye’nin 
şehirlerini, ilçelerini, beldelerini, köylerini 
birbirinden ayırmıyoruz. Doğu Batı ayrı-
mı, Kuzey Güney ayrımı yapmıyor, 780 bin 
kilometrekarenin tamamına hizmet gö-
türüyor, tamamında eser üretiyoruz. Bize 
oy versin ya da vermesin, her bir vatanda-
şımızın emaneti bizdedir. Her bir vatan-
daşımızın, her bir kardeşimizin emniyeti 
bizim mesuliyetimizdedir. Her bir Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşının yaşam tarzı, ar-
zuları, talepleri, beklentileri, hürriyetleri, 
hakları bizim güvencemiz altındadır. 

6.5 yıl boyunca, bir yandan Türkiye eko-
nomisini büyüttük, bir yandan huzur ve 
barış ortamını muhafaza ettik, hukuku ve 
adaleti yücelttik, demokrasi ve özgürlük-
lerin standartlarını yükselttik. Bir yandan 
da Türkiye’yi küresel ölçekte büyük bir 
güç, ağırlığı olan bir ülke haline getirdik. 
Türkiye sevdasıyla, millet aşkıyla, her 
türlü engele ve engellemeye göğüs gerdik; 
önümüze çıkarılan her türlü hukuk dışı, 
demokrasi dışı engeli, yine hukukla, yine 
demokrasiyle aştık. 

Değerli kardeşlerim, bakın, şuraya özellik-
le dikkatinizi çekiyorum…

Muhalefet, seçim öncesinde hedefinin ne 
kadar küçük, ne kadar sığ, ne kadar lokal 
olduğunu ortaya koydu. Biz ne dedik… 
“Sivas’ın ötesine geçin, bundan mutlu 
oluruz” dedik. “Sivas’ın berisine gelin, 
bundan mutlu oluruz” dedik. Ama onlar, 
“küçük olsun, benim olsun” anlayışı için-
deler. Nitekim seçim sonuçları da muha-
lefetin belli illere, belli bölgelere sıkışıp 
kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Böyle bir 
muhalefet, elindekiyle yetinmek adına 
hırçınlaşıyor, marjinalleşiyor, asabileşiyor. 
Türkiye’nin meseleleri karşısında sürekli 
bir engelleyici tutum içindeler. Dikkat 
edin… Sorunlarla ilgili en ufak dertleri 
yok. Sorunların çözümüne ilişkin en ufak 
önerileri yok. Ortaya koydukları hiçbir 
alternatif yok. Yeter ki bu hükümet sorun 
çözmesin, Türkiye’ye ne olursa olsun tav-
rındalar. Yeter ki hükümet başarısız olsun, 
Türkiye’nin kaybetmesi önemli değil di-
yorlar. Yeter ki hükümet milletin mesele-
lerine çözüm üretmesin, milletin hali ne 
olursa olsun diyorlar. Günlerdir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni çalıştırmıyorlar. 
Hiç tartışmasız Türkiye’nin yararına ola-
cak yasaları çıkarmak için her türlü yola, 
her türlü engellemeye başvuruyorlar. Ya-
lan yanlış bilgilerler, iftira ile karalama ile 
Meclis’in yasama yetkisini yavaşlatmaya 
çalışıyorlar. Ağza alınmayacak ifadelerle, 
kavgada bile söylenmeyecek kelimelerle 
üzerimize geliyorlar…

Bakın, buradan, Düzce’den soruyorum: Bu 
hükümet Kıbrıs’ı satıyor dediler. Yıllar bo-
yunca bu propagandayı dillerine pelesenk 
ettiler. Soruyorum: Kıbrıs satıldı mı? Kıbrıs 
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orada duruyor mu durmuyor mu? Ve yine 
soruyorum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, bundan 6.5 yıl öncesine göre saygınlı-
ğı daha da artmış bir ülke değil midir? Mil-
liyetçiyiz diyenler, ulusalcıyız diyenler… 
On yıllar boyunca KKTC için ne yaptınız? 
KKTC’nin saygınlığını, itibarını, tanınmış-
lığını artırmak için ne yaptınız? KKTC’nin 
Cumhurbaşkanı bugün dünyanın birçok 
ülkesinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla ağır-
lanıyor. KKTC bugün dünyanın birçok ül-
kesinde temsilcilik açtı, açıyor. Peki, siz ne 
yaptınız? Bir başka konu Azerbaycan. Haf-
talar boyunca aleyhimizde dedikodu yay-
dılar. Hem Türkiye’de, hem Azerbaycan’da 
provokasyonlar yaptılar, milletimizi ve 
oradaki kardeşlerimizi tahrik ettiler. Yok 
Azerbaycan’a sırtımızı dönmüşüz, yok 
Karabağ’a sırtımızı dönmüşüz. Ne oldu? 
Gittim, Aliyev kardeşime anlattım, Azer-
baycan Milli Meclisi’nde konuştum, Azeri 
kardeşlerime seslendim ve Karabağ’da 
işgal sona ermeden Ermenistan’la sınırları 
açmayız, açmayacağız dedim. Bu milleti 
tahrik edenler, dedikodu yayanlar utandı 
mı? Hayır. Uluslararası yatırımlar nokta-
sında, özelleştirme noktasında yine “ülke-
yi satıyorlar” yaygarası kopardılar. 

Bakın, Türkiye’de özelleştirmeyi biz baş-
latmadık… Özelleştirme 1986 yılında 
başlatıldı. O günden beri her hükümet 
özelleştirme yapmak için elinden gelen 
çabayı gösterdi. Ancak yaptıkları her 
özelleştirmeye şaibe karıştırdılar ve bu 
işi sürüncemede bıraktılar. 1999-2002 
arasında, yani DSP-MHP-ANAP dönemin-

de de özelleştirme yapıldı. O dönemde 
6.4 milyar dolarlık satış oldu. Biz geldik, 
şaibelere asla fırsat vermedik, usulsüz-
lüğe asla fırsat vermedik, 6 yılda tam 29 
milyar dolarlık özelleştirme yaptık. Aynı 
durum uluslararası yatırımlar için de söz 
konusu. Her hükümet, buna MHP’nin de, 
CHP’nin de içinde olduğu hükümetler de 
dahil… Uluslararası yatırımları çekmek 
için ellerinden geleni yaptılar ama başarı-
lı olamadılar. Biz ilgili yasayı çıkardık, ze-
mini hazırladık ve işte en son 2007’de 22 
milyar dolar, 2008’de krize rağmen 18.5 
milyar dolar uluslararası yatırım çektik. 
Ülkemize bu yolla iş sağladık, aş sağladık. 
Kendileri gayret ettiler, yapamadılar… 
Şimdi biz yapınca “ülkeyi satmak” oluyor, 
“vatana ihanet” oluyor. 

Vatan sevgisi, vatan tutkusu, milliyetçilik, 
ulusalcılık ticareti yapanlara buradan 
açık açık sesleniyorum. Kim, kendisin-
de ne yoksa onun ticaretini yapar! Onu 
alıp satar… Bu kadar açık söylüyorum. 
Hiç kimse bizim millet sevgimizi, vatan 
sevgimizi, ülke sevgimizi test etmeye 
kalkışmasın. Hiç kimse bizim istiklale, 
bağımsızlığa tutkumuzu tartışma ko-
nusu yapmaya kalkmasın. Milliyetçiliği 
ağzından düşürmeyenler, Türkiye için 
ne yaptılar, Türkiye’ye ne kazandırdılar, 
Türkiye’yi nereden alıp nereye getirdiler 
önce bunun muhasebesini yapsınlar. Bak 
biz ülkemizin milli gelirini 230 milyar do-
lardan aldık, 742 milyar dolara getirdik. 
İşte vatan sevgisi budur. Biz, ihracatı 36 
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milyar dolardan aldık, 132 milyar dolara 
çıkardık, millet sevgisi budur. 

Milletin işine, aşına, sofrasındaki ekmeğe 
musallat olan enflasyonu yüzde 30’dan 
devraldık, yüzde 6’ya çektik. Ülke sevgisi 
budur. Faizleri yüzde 63’ten aldık, yüzde 
11’lere kadar çektik. Vatanını, milletini, 
ülkesini sevmek işte budur. Türkiye’yi 
26’ıncı sıradan aldık, bugün dünyanın 
17’inci büyük ekonomisi yaptık. Şu Düz-
ce’deki tüneli yıllarca bitiremediler, pata-
tes deposu mu, soğan deposu mu, doğal 
gaz deposu mu yapalım diye tartışıyorlar-
dı. O tünelin iki ucunu birbirine bağladı-
ğımız gibi, Türkiye genelinde 9 bin 500 
kilometre de yeni bölünmüş yol yaptık. 
133 bin yeni dersliği, 56 yeni üniversiteyi 
Türkiye’ye kazandırdık. Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde Türkiye var. 
Medeniyetler İttifakı’nda Türkiye var. Av-
rupa Birliği’ne katılım sürecini yürüten 
bir Türkiye var. Bölgesinde arabuluculuk 
rolü üstlenen, ağırlığı olan, gücü olan, 
itibarı olan bir Türkiye var. Haksızın kar-
şısında dimdik duran, haklının yanında 
sarsılmadan, korkmadan, çekinmeden 
yerine alan bir Türkiye var. Biz Türkiye’yi 
buralara getirdik. Peki, siz ne yaptınız? 
Dünyanın 4 bir yanındaki tarihi eserle-
rimize sahip çıkıyoruz, Moğolistan’daki 
Orhun Anıtları’ndan, Kırım Tatarlarının 
barınma sorununa kadar biz ilgileniyo-
ruz. Bosna-Hersek’teki Osmanlı köprü-
sünden, Kudüs’teki Türk kabristanına 
kadar biz restorasyon yapıyoruz. Devletin 

resmi televizyon kanalı aracılığıyla tüm 
dünyaya Türkçe olarak biz sesleniyoruz, 
biz sesimizi duyuruyoruz. Peki, siz ne yap-
tınız? Laf üretmekten, engel çıkarmaktan, 
Türkiye’nin büyük yürüyüşünü engelle-
mekten başka ne yaptınız?

Değerli kardeşlerim, sevgili Düzceliler…

Bütün teşkilatımdan rica ediyorum. Kapı 
kapı dolaşacak, fert fert ilgilenecek ve AK 
Parti farkını ortaya koyacaksınız. Milleti-
mizin zihnini bulandırmaya çalışanların 
nasıl aymazlık içinde olduklarını sizler 
anlatacaksınız. Türkiye için proje üre-
temeyenlerin, Türkiye’nin meselelerine 
çözüm üretemeyenlerin nasıl çamur siya-
setine tenezzül ettiklerini tatlı dille, güler 
yüzle sizler milletimize anlatacaksınız. 
6.5 yıl boyunca her fırsatta engel çıkarma-
ya çalıştılar. Bundan sonra da bu siyaseti 
sürdürecekler.

Şunu buradan bir kez daha söylüyorum, 
bütün teşkilatımın da bu ruhla, bu an-
layışla hareket etmesini bil hassa rica 
ediyorum: Eğer Türkiye kazanacaksa, biz 
AK Parti olarak kaybetmeye hazırız. Eğer 
Türkiye kazanacaksa, biz her türlü feda-
karlıkta bulunmaya hazırız. Eğer Türkiye 
kazanacaksa, biz her türlü bedeli ödeme-
ye razıyız. Ama “Hükümet kazanmasın 
da, Türkiye kaybederse kaybetsin” şeklin-
deki siyaset anlayışıyla da hukuk içinde, 
demokrasi içinde mücadeleyi her zaman 
sürdüreceğiz. Biz yıkıcı olmayacak, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra 
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da yapıcı olacağız. Biz Türkiye’ye kazan-
dırmaya, 81 vilayetimize kazandırmaya, 
Düzce’ye kazandırmaya devam edeceğiz. 
Düzce’de hem sel felaketinin, hem de dep-
remin izlerini sildik, adeta yeni bir kent 
inşa ettik. Düzce’nin sanayiyle, ticaretle, 
tarımla ve turizmle kalkınması için var 
gücümüzle çalıştık. 

2006 yılında Düzce Üniversitesi’ni kur-
duk. Üniversitemizin bünyesinde biri tıp 
fakültesi olmak üzere 5 fakülte, 3 enstitü, 
7 meslek yüksek okulu ve 2 yüksek okul 
bulunuyor. Yeni kurulan üniversiteler ara-
sında en yüksek bütçeyi 2 senedir Düzce 
Üniversitesi için ayırıyoruz. 2002 yılında 
yükseköğretimde 949 olan yurt kapasite-
sini 2 bin 149’a çıkardık. Akçakoca’da ya-
pımına başlayacağımız yurt tamamladığı-
mızda 2002 yılına göre yurt kapasitesinde 
yüzde 179’luk bir artış sağlamış olacağız. 
Düzce’de 6.5 yılda 980 dersliğin yapımını 
tamamladık, okullarımıza 9 bin 624 adet 
bilgisayar gönderdik. Aile hekimliği uygu-
lamamızın pilot ili olarak Düzce’yi seçtik. 
Tıp Fakültesi Hastanesi hizmete girdi. 300 
yataklı Merkez Devlet Hastanesi inşaatına 
önümüzdeki sene başlamayı planlıyoruz. 
Düzce’de 4 bin 375 konutun inşaatına 
başladık. 3 bin 475 konutu tamamladık. 
1.344 konutla ilgili proje ve ihale çalışma-
larımız devam ediyor. Bütün projelerimi-
zi tamamladığımızda Düzce’de toplam 5 
bin 719 konut yapmış olacağız. Yaptıkları-
mızın ayrıntısına girmiyorum… Ancak ya-
pılanlar yeterli değil, Düzce için çok daha 

fazlasını, ele ele, gönül gönüle yapmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Teşkilat olarak heyecanımızı kaybetmeye-
ceğiz. Millete hizmet yolunda yorgunluk, 
bıkkınlık, küskünlük, dargınlık kabul 
etmiyoruz. Aşkla, heyecanla, coşkuyla 
yolumuza devam edecek, ülkemizin, mil-
letimizin, Düzcemizin kalan sorunlarını 
da birlik ve beraberlik içinde çözüme 
kavuşturacağız. Milletimiz bizden hizmet 
bekliyor, eser bekliyor, yaptıklarımıza 
yenilerini katmamızı bekliyor. Milletimi-
zi hayal kırıklığına uğratmadık, bundan 
sonra da uğratmayacağız. Ben teşkilatıma 
güveniyorum. Ben, Düzce İl Teşkilatıma 
yürekten inanıyorum. Bugüne kadar bizi 
mahcup etmediniz, bundan sonra da et-
meyeceğinizi biliyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum, yeniden görev 
almayacak, alamayacak arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor; yeni göreve başlayacak 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yolu-
nuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız 
olsun. Birlik içinde, beraberlik içinde, 
bütünlük içinde, kardeşliğimizi, dostlu-
ğumuzu, dayanışma ruhunu yücelterek, 
AK yarınlara doğru emin adımlarla iler-
liyoruz. Gücümüzü milletimizden alıyo-
ruz, gücümüzü teşkilatımızdan alıyoruz, 
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 Bingöllüler, değerli kardeşlerim... Siz-
leri en kalbi duygularımla, sevgiyle, muhab-
betle selamlıyorum. Buradan tüm Bingöl’e, 
tüm Bingöllü kardeşlerime, ADAKLI’YA, 
GENÇ İLÇESİNE, KARLIOVA’YA, KİĞI’YA, 
SOLHAN’A, YAYLADERE’YE, YEDİSU’YA, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum.

Evet... Bugün Bingöl’den Bismillah diyoruz. 
Bugün Bingöl’de ilk mitingimizi gerçekleş-
tiriyor, büyük demokrasi yürüyüşümüze, 
aydınlık Türkiye yürüyüşümüze, halkoyla-
masında ‘evet’ kampanyamıza Bingöl’den 
başlıyoruz. Bingöl’ü seçmemiz bir tesadüf 
değil... Bingöl’le başlamamız bir rastlantı 
değil... Bingöl, 1982’de yapılan halkoyla-

AK Parti il mitingi

Bingöl | 24 Temmuz 2010
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masında, darbe Anayasası’na Türkiye’de 
en yüksek oy oranıyla yüzde 23.5 gibi re-
kor bir oy oranıyla karşı çıkan ilimiz oldu. 
Bingöl, 2007 halkoylamasında Anayasa 
Değişikliği’ne yüzde 95.8 oy oranıyla EVET 
diyerek yine ön sıralarda yer aldı. Bingöl, 
22 Temmuz seçimlerinde AK Parti’yi yüz-
de 71.1 gibi rekor bir oy oranıyla bağrına 
bastı. İşte onun için BİNGÖL diyoruz. İşte 
onun için bugün, millet iradesine sımsıkı 
sarılan Bingöl’den EVET diyoruz. Bugün, 
çetelerle mücadelemizi korkusuzca des-
tekleyen Bingöl’den EVET diyoruz. Büyük 
Türkiye mücadelesine omuz veren, kar-
deşliğimizi yücelten, demokrasiye gönül 
vermiş Bingöl’den bugün EVET diyoruz. 
HER EVET DEMOKRASİYE DAVETTİR. 
HER EVET ADALETE DAVETTİR. HER 
EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, HUKUKA 
DAVETTİR.

Bugün Bingöl’den, tüm Türkiye’yi demok-
rasiye, adalete, özgürlüğe, hukuka davet 
ediyor, EVET demeye çağırıyoruz. Biz, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde sizin emane-
tinize sahip çıktık, sizin verdiğiniz yetkiyle 
Anayasa’da en demokratik, en köklü, en 
kapsamlı değişikliği hazırladık, Meclis’ten 
geçirdik. Şimdi artık, EVET, söz sizde... 
Şimdi artık, EVET, karar sizde. EVET, SÖZ 
DE, KARAR DA MİLLETİN… Ben inanıyo-
rum ki, Bingöl bir kez daha rekor kıracak. 
İnanıyorum ki Bingöl bir kez daha tüm 
Türkiye’ye gür bir mesaj verecek. İnanıyo-
rum ki Bingöl, demokrasi mücadelesinde, 
özgürlük mücadelesinde, hukuk mücade-
lesinde yine en ön safta, yine en yüksekte 
olacak. Türkiye kazansın, gençlerimiz ka-
zansın, çocuklarımız kazansın, geleceğimiz 

kazansın diyorum. Büyük yürüyüşümüze 
BİSMİLLAH dediğimiz Bingöl’den, yolu-
muz da, bahtımız da açık olsun, Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyorum.

Sevgili Bingöllüler, değerli kardeşlerim...

Siz 3 Kasım’da bize bir emanet yüklediniz... 
Siz, 22 Temmuz’da, 28 Mart 2004’te, 29 
Mart 2009’da bize bir emanet yüklediniz. 
Bizden, millet iradesine sahip çıkmamızı 
istediniz. Bizden hizmet istediniz, eser is-
tediniz, Türkiye’yi büyütmemizi, yüceltme-
mizi, kardeşliğimizi daha yüksek seviyelere 
çekmemizi istediniz. Sizler bizden, çetelerle 
gözümüzü kırpmadan mücadele etmemizi, 
askeri müdahale ürünü olan bu Anayasayı 
değiştirmemizi istediniz. İşte biz de sizin 
emanetinize sahip çıktık, sahip çıkmaya 
devam ediyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Biz, Ana-
yasayı değiştirmek için muhalefet partile-
rine bir çağrıda bulunduk. Uzlaşma Komis-
yonu kuralım, hep birlikte, el birliğiyle bu 
Anayasa’yı artık değiştirelim dedik. Uzlaş-
ma Komisyonu’na üye vermediler. Birlikte 
bir taslak hazırlayalım dedik, yanaşmadılar. 
“Biz bir taslak hazırladık, gelin bunu ko-
nuşalım, bunu tartışalım” dedik, bize kapı-
larını kapattılar, elimizi havada bıraktılar, 
görüşme çağrılarımızı reddettiler. Üniver-
sitelerle konuştuk, sendikalarla görüştük, 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldık, 
toplumun her kesimine kulak verdik ve AK 
Parti olarak biz bir taslak hazırladık, Genel 
Kurula getirdik. Yıllardır bu Anayasanın 
değişmesi gerektiğini söyleyen, bu konuda 
raporlar hazırlayan CHP bu değişikliğe ya-



Recep Tayyip ERDOĞAN

66

naşmadı. Yıllardır 12 Eylül Anayasası’ndan 
şikayet eden MHP bu değişikliğe yanaşma-
dı. Anayasa’yı en şiddetli şekilde eleştiren, 
parti kapatmaların mağduru olduğunu söy-
leyen BDP bu değişikliğe yanaşmadı.

Allah aşkına soruyorum: Siz bunların, baş-
ka herhangi bir konuda aynı safta buluştu-
ğunu gördünüz mü? Siz bunların, milletin 
hayrına olan herhangi bir konuda bir araya 
geldiklerini gördünüz mü? Siz bunların, 
milletin derdine derman olacak herhangi 
bir çözümde buluştuklarını, el ele verdikle-
rini gördünüz mü? Hayır... Göremezsiniz... 
Bunlar, dikkat edin, milletin hayrına olan 
bir konuda bir araya gelmezler, sadece ve 
sadece HAYIR’da bir araya gelirler. Bunlar 
ileri Demokrasiye HAYIR diyor, demokra-
tikleşmeye karşı ittifak ediyorlar. Bunlar 
Özgürlüklere HAYIR diyor, Yasaklarda 
ittifak ediyorlar. Bunlar hukukun üstünlü-
ğüne HAYIR diyor, üstünlerin hukukunun 
devamında ittifak ediyorlar. Bunlar çeteler-
le mücadeleye HAYIR diyor, gizli ya da açık 
şekilde çetelerin avukatlığını yapıyorlar. 
Bunlar hizmete HAYIR diyorlar, büyük 
Türkiye’ye HAYIR diyorlar, Türkiye’nin kal-
kınmasına, ilerlemesine, itibarının artması-
na, güçlenmesine HAYIR diyorlar. Bunlar 
statükonun devamı için, vesayetçi anlayışın 
devamı için, aynı noktada buluşuyorlar, 
aynı saftan AK Parti’yi taşa tutuyorlar.

Bu partilere önceki dönemlerde destek 
veren kardeşlerimin, bu birliktelikten, bu 
tablodan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. 
Aylardır Anayasa Değişikliği’ne neden 
HAYIR dediklerini gerekçelendirmeye, çal-
dıkları minareye kılıf bulmaya çalışıyorlar. 

Şu ana kadar milleti tatmin edecek, bırakın 
milleti kendi arkadaşlarını tatmin edecek, 
kendilerini tatmin edecek tek bir gerekçe 
bile üretebilmiş değiller. Bunlar, dikkat 
edin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda bile cesaretle HAYIR diyemedi-
ler. Arkadaşlarının oy kabinine gitmesine, 
oy kullanmasına dahi izin vermediler. Ken-
dileri Meclis’te HAYIR diyemiyorlar, şimdi 
milletten HAYIR demesini bekliyorlar. 
Meclis’teki oylamada sandığa gidip ‘hayır’ 
diyemeyenler, milletin sandığa gidip ‘hayır’ 
demesini istiyorlar. Anayasa Değişikliği’ni 
Meclis Genel Kurulu’ndan geçirdik, şimdi 
milletimize götürüyoruz dedik. Bunlar he-
men soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı-
lar. Anayasa Değişikliği’nin halka gitmesine 
bile tahammül edemediler. Çünkü bunlar 
halkçı geçinirler ama halkın iradesinden 
korkarlar. Bunlar Cumhuriyetçi geçinirler, 
Cumhuriyetin çağdaş normlara kavuşma-
sından korkarlar. Bunlar demokrat geçinir-
ler, demokratikleşmeden korkarlar. Bunlar 
milli egemenliğin üstünlüğüne inandıkları-
nı söylerler, Meclis kararlarını mahkemelik 
ederler.

Halkoylamasının yapılmaması için Anaya-
sa Paketini mahkemeye götürenler, şimdi 
utanmadan, sıkılmadan halka gidip ‘hayır’ 
demesini istiyorlar. Peki değerli kardeşle-
rim, aziz milletimiz, bu yaşananları görmü-
yor mu, yapılmak isteneni görmüyor mu? 
Çok iyi görüyor, çok iyi anlıyor. 12 Eylül 
günü sandık önüne konduğunda bu millet, 
hukuk kaçkınlarına, meclis kaçkınlarına, 
demokrasi kaçkınlarına en güzel cevabı 
verecek…
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Değerli Bingöllü kardeşlerim…

Bunlar, 30 yıldır 12 Eylül’den şikayet edi-
yorlar, 12 Eylül yasalarından, kurumların-
dan, Anayasa’dan şikayet ediyorlar. Çok 
ilginçtir... Bir yandan şikayet ediyor, öbür 
yandan 12 Eylül benzeri müdahalelere 
alkış tutuyor, çanak tutuyor, hatta “ORDU 
GÖREVE” pankartlarına sessiz kalıyorlar. 
Bir yandan 12 Eylül’ün mağduruyuz diyor-
lar, öte yandan 12 Eylül öncesi ülkeyi kan 
gölüne çeviren çetelerin uzantılarıyla yaptı-
ğımız mücadeleyi engellemeye çalışıyorlar. 
Bir yandan 12 Eylül’de çile çektik diyor, 
öbür yandan 12 Eylül Anayasası’nın değiş-
mesine EVET diyemiyorlar. 12 Eylül’le yüz-
leşemeyenler, 12 Eylül Anayasası’nın de-
ğişmesine EVET diyemeyenler, şimdi TSK 
İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci Maddesi’ni 
hatırladılar.

Doğrusu bu uyanış bizi çok memnun etti. 
Böyle önemli bir konuda halkımızda ciddi 
bir beklenti oluştuğunu görüyoruz. Ana 
muhalefet partisine diyoruz ki: Buyurun, 
bir komisyon kuralım, meseleyi tüm boyut-
larıyla ele alalım. Komisyon çalışsın, gere-
kirse Meclis’i olağanüstü toplarız, gerekirse 
yeni yasama döneminde acilen gündeme 
alırız ve 35’inci maddeyle ilgili yeni bir 
düzenleme yaparız. Biz hazırız. Bakalım siz 
hazır mısınız? Bakalım söylediklerinizin 
arkasında duracak mısınız, durabilecek 
misiniz? Biliyorsunuz bunlar sabah başka, 
akşam başka konuşabiliyorlar. Genel baş-
kan çıkıp bir düşünce ortaya atıyor, aynı 
partinin milletvekili çıkıp “o kişisel görüşü” 
diyebiliyor ya da kendisi yanlış anlaşıldığı-
nı söyleyebiliyor. Eğer samimi iseler, eğer 

tekliflerinin arkasında durabileceklerse, 
ilgili arkadaşlarımız bir araya gelirler, dü-
zenlemenin mahiyeti, zamanlaması konu-
sunda anlaşırlar ve hemen gereken adımı 
atarız...

Sevgili Bingöllüler... Bingöl’e yönelik sev-
gimi, muhabbetimi sizler gayet iyi biliyor-
sunuz. Bu benim Bingöl’e Başbakan olarak 
7‘inci gelişim, 7’inci ziyaretim. Bunları 
hiç buralarda gördünüz mü? Geldiler mi 
buraya? Halinizi, hatırınızı sordular mı? 
Derdinizi dinlediler mi? Gelmezler... Çünkü 
bunlar, Anayasa Mahkemesi’ne gitmekten, 
millet iradesini Anayasa Mahkemesi’ne 
taşımaktan, millete gitmeye fırsat bulamı-
yorlar. Bunlar iftira üretmekten, hakaret 
üretmekten, sövmekten başka bir şey bil-
mezler. Ama eğer es kaza gelirlerse, eğer 
yolları buraya düşerse, siz onları alın, Sol-
han’daki Hanzarşah Köyü’ne, yüzen adalara 
götürün. Orada yüzen adalara binsinler, 
aheste aheste bir o kıyıya, bir bu kıyıya 
gidip gelsinler. Altlarındaki zeminin nasıl 
kaydığını orada görsünler. Gelirlerse, bir de 
onları Karlıova’ya götürün... Orada da gü-
neşin o muhteşem doğuşunu seyretsinler. 
Belki ufukları açılır, belki zihinleri açılır da, 
Türkiye’nin yeni bir anayasayla aydınlan-
masına belki onlar da EVET derler...

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 12 
Eylül’de halkoylamasına gideceksiniz, 
sandığa gideceksiniz... Orada, altını çize-
rek ifade ediyorum, AK Parti’nin Anayasa 
Değişikliği’ni değil, Recep Tayyip Erdoğan 
ve arkadaşlarının Anayasa Değişikliği’ni 
değil, bir zümrenin, bir grubun Anayasa 
Değişikliği’ni değil, Türkiye Cumhuriyeti 
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Anayasası’ndaki değişikliği oylayacaksı-
nız. Bu bir millet projesidir. Bu herkesi, 
hepimizi ilgilendiren büyük bir değişim 
projesidir. Bu hepimizin çocuklarını, genç-
lerini, hepimizin istikbalini, emeğini, ekme-
ğini çok yakından ilgilendiren bir Anayasa 
Değişikliği’dir. İşte onun için, Bingöl’de 
CHP’ye oy vermiş kardeşlerime sesleni-
yorum: Bu bir parti meselesi değil, bu bir 
memleket meselesi. İşte onun için sizlerin 
de bu değişikliğe EVET demenizi istiyorum. 
Bingöl’de BDP’ye oy vermiş kardeşlerime 
sesleniyorum... Burada Hükümete değil, 
muhalefete değil; AK Parti’ye, BDP’ye değil, 
kendinize, kendi çocuklarınızın geleceğine 
EVET demenizi istiyorum. Bingöl’de diğer 
partilere oy vermiş kardeşlerime sesleniyo-
rum... Gönül verdiğiniz partilerin üst yöne-
timleri, kendi şahsi çıkarları, kendi kişisel 
hırsları için HAYIR diyor olabilirler... Ama 
sizden, sizi çok yakından ilgilendiren bu 
değişikliğe EVET demenizi bekliyorum. 

Buradan, Bingöllü hanım kardeşlerime 
özellikle sesleniyorum: Kadın haklarının 
artık Anayasal bir güvenceye kavuşması 
için EVET diyoruz. Buradan tekrar Bingöllü 
hanım kardeşlerime, beyefendilere sesleni-
yorum: Çocuk istismarının önüne geçmek, 
özürlülerin, yaşlıların, şehitlerimizin bize 
emaneti olan dul ve yetimlerin, gazilerimi-
zin haklarını Anayasal teminat altına almak 
için EVET diyoruz. Bingöllü işçi kardeşime, 
işçi kardeşlerimin ailelerine sesleniyorum: 
Sendikal hakların, grev hakkının geniş-
lemesi, birden fazla sendikaya üye olma 
hakkı için EVET diyoruz. Bingöllü memur 
kardeşim: Memurlara toplu sözleşme hakkı 
için; memurlara verilen kınama ve uyarma 

cezalarına yargı yolunu açmak için EVET 
diyoruz. Emekli memur kardeşim: Memur-
ların yararlandığı toplu iş sözleşmesinden 
senin de yararlanabilmen için senden EVET 
bekliyorum. Esnaf, zanaatkar, sanayici ve 
tüccar kardeşim: Hükümetlerin sosyal ve 
ekonomik politikalarında daha fazla söz 
sahibi olabilmen için senden EVET bekli-
yorum.

En çağdaş standartlarda bir Anayasa 
Mahkemesi’ne kavuşmak için hepinizden 
EVET bekliyorum. Üstünlerin hukukun-
dan hukukun üstünlüğüne geçmek için 
sizlerden EVET bekliyorum. Ordudan 
YAŞ kararıyla atılanların mahkemelerde 
haklarını arayabilmeleri için EVET deme-
nizi bekliyorum. Sofradaki ekmeğimizi 
daha da büyütmek, Türkiye’nin itibarını 
daha da yüceltmek, kardeşliğimizi daha 
da pekiştirmek için sizlerden gür bir sesle 
EVET bekliyorum. 12 Eylül’le yüzleşmek 
için, 12 Eylül’le hesaplaşmak için, tekrar 
12 Eylül’lerin yaşanmaması için, 12 Eylül 
2010’da sizden EVET bekliyorum. Şunu da 
burada tüm samimiyetimle söylüyorum: 
Ben Bingöl’den sadece bir EVET beklemi-
yorum, ben Bingöl’den bir kez daha rekor 
bekliyorum. Bingöl’ün, demokrasi müca-
delesinde, hak mücadelesinde bir kez daha 
en öne çıkmasını, en yüksekte yer almasını 
istiyorum.

Bingöl’ü yıllarca ihmal ettiler sevgili kar-
deşlerim... Bingöl gibi Doğu illerimizi, 
Güneydoğu illerimizi, Orta Anadolu’yu, 
Doğu Karadeniz’i ihmal ettiler. Bütün bu 
ihmallere son verdik, geri kalmış, geri bıra-
kılmış illerimizin yeniden ayağa kalkması 
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için yoğun bir mücadele başlattık. Güney-
doğu Anadolu Projemiz hızla ilerliyor, 
Güneydoğu’nun çehresi hızla değişiyor. 
Doğu Anadolu Projemiz hızla ilerliyor. 
Doğu Anadolu’daki illerimizin çehresi hızla 
değişiyor. Dikkat ediniz, şu son yedi buçuk 
yılda, Doğu ve Güneydoğu illerimizin kal-
kınması için toplam 24.5 milyar TL yatırım 
yaptık. Yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla, 
sosyal yardımlarıyla bölgenin kalkınması 
için ter döktük. Şimdi, buna paralel olarak, 
kardeşliğimizi pekiştirmenin, yüceltmenin, 
kaynaşmanın ve dayanışmanın kapılarını 
araladık. Allah’ın izniyle, Doğusu’yla, Ba-
tı’sıyla Türkiye artık yeni bir sürece girdi. 
Kuzeyiyle Güneyiyle Türkiye yeni bir baş-
langıç yaptı. Tahriklere kapılmadan, provo-
kasyonlara aldırmadan bu süreci nihayete 
erdirecek, Türkiye’yi kardeşlik iklimi üze-
rinde büyüteceğiz.

Sevgili Bingöllüler, değerli kardeşlerim...

Biliyorsunuz, Bingöllü bir kardeşimizi, Dev-
let Bakanı Cevdet Yılmaz kardeşimizi önem-
li sorumlulukları olan bir göreve getirdik. 
Cevdet kardeşim de sağolsun bizi mahcup 
etmedi, Türkiye’nin kalkınma mücadelesin-
de hem bizim, hem Bingöl’ün yüzünü ağart-
tı. Bingöl’de bugün, bu mitingin ardından 
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’ni resmi olarak hizmete açıyoruz. 
Havaalanı projemiz hızla devam ediyor... 
İnşallah kısa zaman zarfında oraya uçak-
ların inip kalkmaya başladığını göreceğiz. 
Ankara’yı Van’a, oradan İran’a bağlayan 
karayolu Bingöl’den geçiyor. Diyarbakır’ı 
Erzurum’a, Güneydoğu Anadolu Bölgemizi 
Karadeniz’e bağlayan hat da Bingöl’den 

geçiyor. Ankara Van hattını, otoban stan-
dardında yeniden inşa ediyoruz ve bitirme 
aşamasına geldik. Diyarbakır Erzurum yolu 
da aynı şekilde devam ediyor. Bu iki hat, ge-
liyor ve Bingöl’de kesişiyor. İnşallah Bingöl, 
önemli bir kavşak noktasına dönüşüyor.

Bingöl’de 2007’de açtığımız Bingöl Üniver-
sitesi hızla büyüyor, hızla Bingöl’ün, genç-
lerimizin kaderini değiştiriyor. 50 yataklı 
Solhan Devlet hastanesi, 50 yataklı Karlıova 
Devlet Hastanesi ve 6 adet sağlık ocağının 
yapımına biz başladık ve süratle tamam-
layarak hizmete sunduk. Biliyorsunuz, bu 
ay itibariyle Bingöl’de de Aile Hekimliği’ne 
geçtik. Artık istediğinizde kapısını çalabi-
leceğiniz, istediğinizde telefonla danışabi-
leceğiniz; üstelik hiçbir ücret ödemeyece-
ğiniz ailenize özel doktorlarınız var. Toplu 
Konut’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
seferberliğini gerçekleştirdik. TOKİ aracılı-
ğıyla Bingöl’de bugüne kadar 3 bin 611 ko-
nut uygulaması başlattık. Bu konutlardan 2 
bin 902’sini sahiplerine teslim ettik.

Ulaştırmada yaptığımız yatırımlara dik-
katinizi çekmek istiyorum. Bizden önce 
Bingöl’e sadece 5 kilometre bölünmüş yol 
yapılmıştı… Biz geldik, 7.5 yılda tam 66 
kilometre yol yaptık. Sadece 7.5 yıllık kısa 
bir zaman diliminde tüm Cumhuriyet tari-
hinde yapılan bölünmüş yolun 13 katından 
fazlasını Bingöl’e kazandırdık. Tarımda 
Bingöl yine tarihi seviyelerde desteklere ka-
vuştu. 2003–2010 döneminde Bingöl’e 48 
milyon TL tarımsal destek verdik. 2002’de 
2.7 milyon TL olan tarımsal destek miktarı, 
2010 yılının sadece ilk 6 ayında 5 milyon 
TL oldu. Çiftçilerimize 4.4 milyon TL mazot 
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desteği, 3.2 milyon TL kimyevi gübre deste-
ği sağladık. 2003–2010 döneminde Bingöl’e 
13.2 milyon TL hayvancılık desteği verdik.

Bingöl bizimle hizmet gördü, Bingöl bizim-
le coştu, Bingöl bizimle şahlanıyor, inanıyo-
rum ki bizimle şahlanmaya devam edecek. 
Çünkü biliyorum ki, Bingöllü insanlarımı-
zın kalbi bizimle birliktedir, sizler de şunu 
çok iyi bilin: Bu hükümet sizin hükümeti-
nizdir, bu hükümet Bingöl’ün ve Bingöllü 
kardeşlerimizin yanındadır. Biz, Bingöl için 
üretmeye, Bingöl’ün çehresini değiştirmeye 
devam edeceğiz. İnşallah 13 Eylül sabahı 
yeni bir Türkiye’ye uyanacak, 81 vilayeti-
mizle birlikte Bingöl’e de çok daha fazla 
hizmet, çok daha fazla eser kazandıracağız.

Büyük Türkiye için, daha özgür Türkiye 
için, daha demokratik Türkiye için siz-
lerden gür bir EVET bekliyorum. Gelin, 
gelecek nesillere demokrasi bırakalım. 
Gelin, çocuklarımıza daha huzurlu, daha 
kalkınmış bir Türkiye bırakalım. Gelece-
ğin güçlü Türkiye’sini gelin hep birlikte 
inşa edelim. HER EVET DEMOKRASİYE 
DAVETTİR. HER EVET ADALETE DAVET-
TİR. HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, 
HUKUKA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni yap-
tık. Biz, sizin bize yüklediğiniz emanetin 
hakkını verdik. ŞİMDİ, EVET, SÖZ SİZDE... 
ŞİMDİ, EVET, KARAR SİZDE... SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET, diyor, tüm 
Bingöl’ü, tüm Bingöllü kardeşlerimi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varo-
lun, Allah’a Emanet olun…
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Sevgili Elazığlılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Elazığ ’a, ALACAKAYA’YA, ARICAK’A, 
AĞIN’A, BASKİL’E,  KARAKOÇAN’A, 
KEBAN’A, KOVANCILAR’A, MADEN’E, 
PALU’YA, SİVRİCE’YE selamlarımı, sevgi-
lerimi gönderiyorum.

Gakko, ağabey demektir, kardeş demektir. 
Gakko kendini bilen yiğit delikanlı de-
mektir. Adı aziz, toprağı aziz, insanı aziz 
Elazığ’ın tüm gakkoşlarını, gakkoşlar diya-
rı Elazığ’ı muhabbetle selamlıyorum… Şu-
rada, yanı başımızda Harput Kalesi var… 
Biliyorsunuz, Harput Kalesi’nin bir adı da 
Süt Kalesi’dir… Derler ki; zamanın hüküm-

AK Parti il mitingi

Elazığ | 24 Temmuz 2010
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darı, yağmur yağmadığı, su bulunmadığı 
için, kalenin harcını süt ile karmıştır. İşte 
tıpkı Süt Kalesi gibi, bizim hizmet anlayı-
şımız da size olan aşkla, size olan sevdayla 
karıldı.

AK Parti’nin hamurunu millet yoğurmuş-
tur. AK Parti milletin partisidir. Yedi buçuk 
yıldır, içerde, dışarıda, 81 vilayetimizle 
birlikte dünyanın her köşesinde biz, bu 
ülkenin, bu milletin zenginliğini, itibarını, 
hakkını ve hukukunu muhafaza etmek, 
onu daha da yüceltmek için mücadele 
veriyoruz. Siz bize destek verdiniz, siz bu 
harekete omuz verdiniz, siz bizden hayır 
dualarınızı eksik etmediniz; biz de size 
mahcup olmamak, sizin karşınızda başı-
mızı öne eğmemek için gece demeden, 
gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz.

Lütfen dikkat edin… Birileri tam yedi bu-
çuk yıldır laf üretirken, biz 81 vilayette 
eser üretiyoruz. Birileri sürekli iftira üre-
tirken, yalan üretirken, çamur üretirken, 
biz Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresin-
de hizmet üretiyoruz. Birileri sinsi senar-
yolar yazarken, milletin iradesini gasbet-
mek için kirli ilişkilerin içine girerken, 
biz, çetelerle, mafyayla, her türlü hukuk 
dışı örgütlenmeyle boynumuzu asla bük-
meden, asla geri adım atmadan mücadele 
ediyoruz. Siz bize yetki verdiniz… Siz bize 
bir emanet yüklediniz… Milletin emaneti-
ni milletten başka alacak yoktur. Milletin 
hür iradesiyle, seçimler yoluyla verdiği 
yetkiyi, milletten başka hiç kimse kullana-
maz, hiç kimse kendisini milletin üzerinde 
göremez.

Bazılarının, bazı zihniyetlerin bu millete 
nasıl bir gözle baktığını sizler çok iyi bili-
yorsunuz… Bunlar, millete “göbeğini kaşı-
yan adam” derler… Bunlar millete “bidon 
kafalı” derler… Bunlar milleti cahil, ken-
dilerini ise her şeyi bilir zannederler. İşte 
bizim mücadelemiz bu zihniyetle değerli 
kardeşlerim. Biz ta en başında, yola çıkar-
ken şunu söyledik: “YETER, SÖZ DE MİL-
LETİN, KARAR DA MİLLETİN!”… Bugün 
de aynı şeyi söylüyoruz. Bugün de “YETKİ 
MİLLETİNDİR” diyoruz. Bugün de “SON 
SÖZÜ MİLLET SÖYLER” diyoruz… Yedi 
buçuk yıldır söylediğimiz gibi, bugün de 
EVET, SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİNDİR 
diyoruz…

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum 
sevgili Elazığlılar… Biz 22 Temmuz 2007 
seçimlerine giderken yeni bir anayasanın 
ne kadar büyük bir beklenti olduğunu 
vurguladık. Milli iradeyi daha da güçlen-
direceğiz dedik... Demokrasinin standart-
larını daha yükseğe çekeceğiz dedik... Bu 
ülkede yasakları tarihe havale edeceğiz, 
özgürlükleri çağdaş standartlara ulaştıra-
cağız dedik. Biz Anayasa’yı değiştirerek, 
Türkiye’ye yakışan, bu millete yakışan, bu 
milletin ufkuna, vizyonuna yakışan bir 
Anayasa yapacağız dedik. Milletimiz de bu 
düşüncemize, bu hedeflerimize destek ver-
di, onay verdi. Yeni anayasa için ciddi ha-
zırlıklar yaptık, ama o süreçte nelerle kar-
şılaştığımızı, ne tür engellemelere maruz 
kaldığımızı biliyorsunuz. Partimizle ilgili 
kapatma davası olumlu şekilde neticelen-
dikten sonra bu kez 12 Eylül anayasasında 
bugüne kadarki en kapsamlı değişikliği 
Meclis gündemine getirdik. Çünkü biliyo-
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ruz ki, mevcut anayasa ile Türkiye’nin cid-
di bir sıçrama yapabilmesi, çağdaş dünya 
içinde daha ileri noktalara ulaşabilmesi 
mümkün değil.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
Anayasa, bir ülkenin, bir milletin kaderiy-
le doğrudan ilgili bir metindir. Anayasa, 
bir ülkenin kalkınmasıyla, ilerlemesiyle, 
itibarıyla doğrudan ilgili bir metindir. 
Anayasa, cebimizdeki parayla, soframız-
daki ekmekle, istikbalimizle, çocukları-
mızın, gençlerimizin geleceğiyle bire bir 
ilgili bir metindir. Anayasa, Ankara’nın 
metni değildir. Anayasa sadece devle-
tin metni değildir... Anayasa Elazığ’ın 
Kırklar mahallesi’ni, Doğukent mahalle-
sini, Sürsürü mahallesi’ni, Esentepe’yi, 
Rüstempaşa’yı, Fevzi çakmak’ı, Yıldız 
bağları’nı, buralarda yaşayan kardeşlerimi 
doğrudan doğruya ilgilendiren bir me-
tindir. Anayasa Elazığ’ın her bir köyüyle, 
beldesiyle, ilçesiyle doğrudan alakalı bir 
metindir.

Türkiye bugün, 26’ıncı sıradan gelip, dün-
yanın en büyük 17’inci ekonomisine sahip 
hale geldiyse, biliniz ki bu, bizim demok-
rasiyi yüceltmemiz sayesinde olmuştur. 
Türkiye 36 milyar dolar ihracattan, 102 
milyar dolar ihracat seviyesine ulaştıysa, 
bilin ki bu adaleti daha da geliştirmemiz 
sayesinde olmuştur. Küresel krize rağmen 
Türkiye bugün işsizlikle mücadelede tüm 
dünya ülkelerine rağmen farklı bir yerde 
duruyorsa, bütün ülkelerde işsizlik artar-
ken Türkiye işsizliği bir anda 2.9 puan bir-
den azaltabiliyorsa, bu, güven ve istikrarı 
gözeten bir anlayışla hareket etmemizin 

neticesidir. Şu Elazığ’ın her bir köyüne yol 
yaptıysak, her bir köyüne su getirdiysek, 
çevre yolunu tamamlama aşamasına ulaş-
tırdıysak, bilin ki bu millet iradesine sımsı-
kı sahip çıkmamız neticesindedir.

Biz bunlarla yetinemeyiz sevgili Elazığ-
lılar... Biz çok daha fazlasını başarmak, 
Türkiye’yi çok daha ileri, çok daha yük-
sek seviyelere taşımak zorundayız. İşte 
onun için bu Anayasa değişmeli dedik. 
Türkiye’nin önündeki engelleri kaldır-
mak için Anayasa değişmeli, daha çağdaş 
hukuk normları hayata geçmeli dedik. 
Türkiye’nin daha da büyümesi, daha ileri 
seviyeleri yakalayabilmesi için Anayasa 
değişmeli dedik. İşsizlikle, yolsuzlukla, 
terörle mücadelede başarı sağlayabilmek 
için Anayasa değişmeli dedik. 2007’den iti-
baren Anayasa’yı değiştirmek için girişim-
lerimiz oldu. Ama bizi nasıl oyaladıklarını, 
nasıl yavaşlattıklarını, nasıl engelledikle-
rini siz gördünüz. “Biz sözümüzden dön-
meyiz” dedik, “biz milletimize söz verdik” 
dedik ve her riski göze alarak değişiklik 
girişimlerini başlattık.

Bakın şurası çok önemli... Bu Anayasa 
Değişikliği’ni, toplumsal mutabakatı, 
uzlaşmayı sağlayarak yapmayı biz en 
önemli kriter olarak gördük. En başından 
itibaren, bu Anayasa Değişikliği ile ilgili 
görüşü olan, çalışması olan, fikri olan 
herkesin kapısını çaldık, herkesi dinledik. 
Özellikle Meclis’te grubu bulunan siyasi 
partilere çağrıda bulunduk... “Gelin, bu 
değişiklik paketini birlikte oluşturalım, 
gelin buna katkı verin” dedik... Ama hiç 
biri buna yanaşmadı. 1982’den beri CHP 
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bu Anayasa’nın değişmesi gerektiğini 
söylüyor... Bununla ilgili çalışmalar yapı-
yor, raporlar hazırlıyor... Ama, “hadi gelin 
birlikte değiştirelim” dediğimizde kapıla-
rını bize kapattılar. 1982’den beri MHP bu 
Anayasa’dan şikayet ediyor, değişmesi ge-
rektiğini söylüyor... Ama “hadi değiştirelim” 
dediğimizde görüşme taleplerimizi bile çok 
nezaketsiz şekilde geri çevirdiler. BDP, parti 
kapatmalardan şikayet ediyor, Anayasa’ya 
yönelik en ciddi eleştirileri getiriyor... Ama 
Anayasa oylamasından hem kendisi kaçı-
yor, hem milletvekillerini kaçırıyor, hem de 
şimdi seçmen tabanını halk oylamasından 
kaçırıyor.

Dikkat edin sevgili Elazığlılar... Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeler baş-
ladığı andan itibaren, bize en ağır haka-
retleri ettiler, en ağır sözleri söylediler, en 
ağır iftiralarla bizi karalamaya yeltendiler. 
Ama Allah aşkına soruyorum, buradan, 
Elazığ Meydanı’ndan soruyorum: Anayasa 
Paketinin içeriğine ilişkin bunlardan bir 
tek eleştiri duydunuz mu? Bu Anayasa 
Değişikliği’ne HAYIR oyu vermek için öne 
sürebildikleri bir tek gerekçe var mı? Mil-
lete anlatabilecekleri, milleti ikna etmek 
için kullanabilecekleri bir tek argümanları, 
iddiaları var mı? Sadece hakaret ediyorlar... 
Konuyu sürekli başka yerlere çekiyor, bu 
halkoylamasını kendi şahsi hırsları, kendi 
şahsi talepleri için bir varlık mücadelesine 
dönüştürüyorlar. Varsın onlar başka gaye-
lerin peşinde olsunlar... Bunlardan bugüne 
kadar bu ülkeye, bu millete bir HAYIR gel-
medi ki bugün bir HAYIR gelsin... Bunların 
bugüne kadar bu millete bir HAYIRLARI 
dokunmadı ki bugün dokunsun... 

Bakın sevgili kardeşlerim… Bu Anayasa 
Değişikliği, asla ve asla bir AK Parti projesi 
değildir. Bu Anayasa Değişikliği, benim ya 
da arkadaşlarımın şahsi bir projesi de de-
ğildir. Bu Anayasa Değişikliği bir Türkiye 
projesidir, bir millet projesidir. Yıllarca 
tüm partiler, 12 Eylül anayasasından 
şikayet etmiştir. Yıllardır toplumumu-
zun farklı kesimleri, bu beklentisini, bu 
arzusunu gür bir sedayla dile getirmiş-
tir. Milletin bu beklentisinin karşısında 
kimse duramaz... Milletin kararlı irade-
sinin karşısında kimse duramaz... İşte 
onun için tek yürek halinde diyoruz ki: 
SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET... 
Bunlar ne diyorlar... “AK Parti bu Anayasa 
Değişikliği’ni kendisi için yapıyor” diyor-
lar...

Şimdi buradan soruyorum... Bu ülkede 
biz geldiğimizde 6 bin kilometre bölün-
müş yol vardı. Biz yedi buçuk yılda tam 
iki katını 12 bin kilometre bölünmüş yolu 
bu ülkeye kazandırdık. Peki, bu yollardan 
AK Partililer mi geçiyor? Bu yolları sade-
ce AK Partililer mi kullanıyor? Tam 430 
bin konutun inşaatına başladık... Elazığ 
da dahil olmak üzere 81 vilayetimizde, 
hemen her ilçemizde TOKİ konut üreti-
yor. TOKİ’nin inşa ettiği sitelerden çıkan 
oy oranlarına baksınlar. Bu konutlarda 
sadece AK Partililer mi oturuyor? 149 
bin yeni dersliği bu ülkeye biz kazandır-
dık. Peki, bu dersliklerde AK Partililerin 
çocukları mı okuyor? Hızlı trene AK par-
tililer mi biniyor? Uçağa binmeyen kal-
mayacak dedik, geçen yıl 86 milyon kişi 
uçak yolculuğu yaptı. Uçağa sadece AK 
Partililer mi biniyor? Bugüne kadar hangi 
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hizmeti partizanlıkla yaptık? Hangi eseri 
partizanlıkla ürettik?

Biz, önce insan dedik, insanımızı bir 
bütün olarak kucakladık. İnsanımızın 
cinsiyetine, etnik kökenine, mezhebine, 
bölgesine, partisine bakmadık. Her bir 
vatandaşımızı aynı samimiyetle kucak-
ladık, 73 milyon vatan evladına aynı 
samimiyetle hizmet ürettik. Milliyetçiliği 
istismar edenler bu ülkeyi tarihinin en 
büyük ekonomik krizine sürüklerken, bu 
ülkenin itibarını ayaklar altına alırlarken, 
biz ta Moğolistan’da Türklerden kalma ilk 
yazı eserlere, Orhun Anıtları’na, Balkan-
lar’daki, Ortadoğu’daki, Afrika’daki tarihi 
mirasımıza, ata yadigarlarımıza sahip çık-
tık. Birileri milliyetçilik üzerinden rant 
sağlamaya çalışırken, biz Saraybosna’dan 
Kudüs’e, Sana’dan Kırım’a kadar bu mil-
letin eserlerine sahip çıktık, onları tamir 
ettik. Bütün dünya susarken, bütün dün-
ya gözünü yumarken, dünyanın her köşe-
sindeki haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme 
karşı, bu ülkenin itibarı adına, bu milletin 
onuru adına biz sesimizi yükselttik.

Şimdi sevgili Elazığlılar... Burada çok 
önemli bir hususa her birinizin dikkatle-
rini çekmek istiyorum... Lütfen, buradan 
ayrıldığınızda, evlerinize vardığınız-
da, bir 5 dakikanızı ayırın ve lütfen bu 
söylediklerime kafa yorun. Bu Anayasa 
Değişikliği’ne kim karşı çıkıyor? Bir CHP, 
iki MHP, üç BDP, dört malum medya, 
beş, çeteler... Onlarla birlikte bu Anayasa 
Değişikliği’ne kim karşı çıkıyor? İmralı 
karşı çıkıyor, terör örgütü karşı çıkıyor... 
Soruyorum size... Bu hayır cephesinden 

bu ülkeye bir HAYIR gelir mi? Bu tab-
lodan ülkemiz adına HAYIR çıkar mı? 
Şunu da kendinize sormanızı istiyorum... 
Bakın, Türkiye ekonomisi, küresel krize 
rağmen birinci çeyrekte yüzde 11.7 bü-
yüme kaydediyor, işsizlik hızla düşüyor, 
ihracat hızla artıyor, sanayi üretimi yük-
seliyor... Peki ne oluyor? Terör örgütü ey-
lem yapmaya başlıyor. Türkiye, tarihin en 
büyük kardeşlik projesini başlatıyor, bin 
yıllık kardeşliğimizi yüceltmek için, bir-
lik ve bütünlüğümüzü pekiştirmek için 
kararlı bir adım atıyor. Peki ne oluyor? 
Terör örgütü eylemlerini yoğunlaştırıyor. 
Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi 
hamlesini başlatıyor, çetelerle mücadele 
ediyor, 1982 Anayasası’ndaki en kapsam-
lı, en demokratik değişikliği yapmanın 
arifesinde bulunuyor. Peki ne oluyor? 
Doğu’dan, Güneydoğu’dan acı şehit ha-
berleri geliyor?

Bu bir tesadüf olabilir mi sevgili Elazığ-
lılar... Bu bir rastlantı olabilir mi? Şöyle 
geçmişe bir dönün, şöyle takvim yaprak-
larını geriye doğru bir gözünüzün önüne 
getirin... Türkiye’nin ne zaman ekonomisi 
şaha kalktıysa, ne zaman demokratikleş-
me adımları atıldıysa, ne zaman kronik 
sorunlarıyla mücadeleye başladıysa, işte 
bu taşeronlar o zaman devreye girdiler. 
Bugün de aynı gayeyle, aynı hedefle, aynı 
amaçla devreye girmiş durumdalar. Güya 
korkutacaklarını sanıyorlar, güya vazge-
çireceklerini, geri adım attıracaklarını 
sanıyorlar. Biz korkmayacağız, geri adım 
atmayacağız, bizden öncekilerin yaptığı 
gibi biz sinmeyeceğiz. Türkiye’yi büyüte-
cek, bu milleti daha ileriye taşıyacak hiç 
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bir adımdan kaçınmayacak, yolumuzda 
tam bir kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Sevgili Elazığlılar...

Sizler, 2007 Halkoylamasında yüzde 
86.6 gibi çok yüksek bir oranda Anayasa 
Değişikliği’ne EVET dediniz. Ben şimdi, 
12 Eylül’de Gakkoşlar Diyarı’ndan daha 
büyük oranda bir EVET bekliyorum... 
Bakın, şunu özellikle bir kez daha tekrar 
ediyorum: Bu halkoylamasında Hükümet 
icraatlarını oylamayacaksınız. Bu halkoy-
lamasında muhalefetin performansını 
oylamayacaksınız. Önceki seçimlerde 
MHP’ye oy vermiş, MHP’ye gönül vermiş 
kardeşim: 12 Eylül’de herhangi bir parti 
için değil, kendin için, kendi geleceğin için 
oy kullanacaksın. CHP’yi destekleyen kar-
deşim: 12 Eylül’de herhangi bir parti için 
değil; kendin için, çocukların için, gençler 
için oy kullanacaksın. BDP’ye oy vermiş 
kardeşim: 12 Eylül’de Türkiye için, kardeş-
liğimiz için, demokrasi için oy vereceksin. 
Buradan, Elazığlı hanım kardeşlerime ses-
leniyorum: Kadın haklarının artık Anaya-
sal bir güvenceye kavuşması için sizlerden 
büyük bir EVET bekliyorum... 

Buradan Elazığlı gakkoşlara sesleniyorum: 
Çocuk istismarının önüne geçmek, özürlü-
lerin, yaşlıların, şehitlerimizin bize ema-
neti olan dul ve yetimlerin, gazilerimizin 
haklarını Anayasal teminat altına almak 
için sizlerden büyük bir EVET bekliyorum. 
Elazığlı işçi kardeşime, işçi kardeşlerimin 
ailelerine sesleniyorum: Sendikal hak-
ların, grev hakkının genişlemesi, birden 
fazla sendikaya üye olma hakkı için sizler-

den büyük bir EVET bekliyorum. Elazığlı 
Memur kardeşim: Memurlara toplu sözleş-
me hakkı için; memurlara verilen kınama 
ve uyarma cezalarına yargı yolunu açmak 
için sizlerden EVET bekliyorum. Emekli 
memur kardeşim: Memurların yararlandı-
ğı toplu iş sözleşmesinden senin de yarar-
lanabilmen için senden EVET bekliyorum. 
Esnaf, zanaatkar, sanayici ve tüccar kar-
deşim: Hükümetlerin sosyal ve ekonomik 
politikalarında daha fazla söz sahibi olabil-
men için senden EVET bekliyorum. 

En çağdaş standartlarda bir Anayasa 
Mahkemesi’ne kavuşmak için hepinizden 
EVET bekliyorum. Üstünlerin hukukun-
dan hukukun üstünlüğüne geçmek için 
sizlerden EVET bekliyorum. Ordudan 
YAŞ kararıyla atılanların mahkemelerde 
haklarını arayabilmeleri için EVET deme-
nizi bekliyorum. Sofradaki ekmeğimizi 
daha da büyütmek, Türkiye’nin itibarını 
daha da yüceltmek, kardeşliğimizi daha 
da pekiştirmek için sizlerden gür bir sesle 
EVET bekliyorum. 12 Eylül’le yüzleşmek 
için, 12 Eylül’le hesaplaşmak için, tekrar 
12 Eylül’lerin yaşanmaması için, 12 Eylül 
2010’da sizden EVET bekliyorum. Büyük 
Türkiye için, daha özgür Türkiye için, 
daha demokratik Türkiye için sizlerden 
EVET bekliyorum.

Sevgili Elazığlılar, değerli kardeşlerim...

Göreve geldiğimiz andan itibaren, tüm 
Türkiye ile birlikte, 81 vilayetimizle birlik-
te Elazığ’ı da kalkındırmak, yeniden imar 
etmek için kollarımızı sıvadık. Eğitimde 
Elazığ’a adeta çağ atlattık. Yapılamaz deni-
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lenleri, başarılamaz denilenleri yaptık ve 
başardık. Sadece şu son 7.5 yılda Elazığ’da 
tam 1.165 dersliğin yapımını tamamla-
dık. Sağlıkta bu zamana görülmemiş bir 
hizmet atağı başlattık. Elazığ’da sağlık hiz-
metleri için 95 milyon TL harcama yaptık. 
150 yataklı Eğitim ve araştırma hastanesi 
ek binasını, 1 adet Merkez eğitim tipi sağ-
lık ocağı ile Keban Toplum Sağlığı ve Aile 
sağlığı merkezini tamamladık, hizmete aç-
tık. Sarahatun Kadın Doğum Hastanesi’ni 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Bili-
yorsunuz, Elazığ’da 2007 yılı başında aile 
hekimliğine geçtik. Artık, istediğinizde 
kapısını çalabileceğiniz, istediğinizde te-
lefonla danışabileceğiniz, üstelik hiçbir 
ücret ödemeyeceğiniz ailenize özel doktor-
larınız var.

TOKİ aracılığıyla Elazığ’da bugüne kadar 
4 bin 368 konut uygulaması başlattık. 
Bu ulaştırma 1.025’ini sahiplerine teslim 
ettik. ulaştırma alanında inanılmaz mesa-
feler kat ettik. 2002 yılına kadar Elazığ’da 
sadece 33 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı. Biz, 7.5 yıl gibi kısa bir zamanda 
tam 229 kilometre daha ekledik. Yani yedi 
buçuk yılda tüm cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun neredeyse 7 ka-
tına yakınını Elazığ’a kazandırdık. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da hava 
ulaşımında ciddi bir sıçrama yaptık. Ba-
kınız, çok önemli bir detay vermek istiyo-
rum: 2002 yılında 46 bin 200 olan yolcu 
sayısı 2009 yılında 344 Bin 800 oldu. Yani 
Elazığ’da havayolu kelimenin tam anla-
mıyla halkın yolu olmuştur. Dikkat ediniz, 
artış tam yüzde 646.

İşte bizim dönemimizde Elazığ’ın nereden 
nereye geldiğinin en büyük ispatları… 
Belediyemiz aynı şekilde Elazığ için yo-
ğun şekilde çalışıyor. Sadece bir hususa 
değineceğim: Harput, evet, bir markadır. 
Harput sadece Elazığ’ın değil, Türkiye’nin, 
dünyanın gözbebeğidir. Harput’u yeniden 
dünya mirasına kazandırmak için yoğun 
gayret içindeyiz. Bütün bu hizmetlerimiz 
artarak sürecek. Aşkla, sevdayla Elazığ’a 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki 
desteğiniz arkamızda olsun, yeter ki hayır 
dualarınız eksik olmasın...

Gelin, gelecek nesillere demokrasi bıraka-
lım. Gelin, çocuklarımıza daha huzurlu, 
daha kalkınmış bir Türkiye bırakalım. Ge-
leceğin güçlü Türkiye’sini gelin hep birlik-
te inşa edelim. HER EVET DEMOKRASİYE 
DAVETTİR. HER EVET ADALETE DAVET-
TİR. HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, 
HUKUKA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni 
yaptık. Biz, sizin bize yüklediğiniz emane-
tin hakkını verdik. ŞİMDİ, EVET, SÖZ SİZ-
DE... EVET, KARAR SİZDE... SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET, diyor, tüm 
Elazığ’ı, tüm Elazığlı kardeşlerimi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a Emanet olun...
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Sevgili Adıyamanlılar, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan tüm Adıyaman’a, Adıyaman’ın 
tüm ilçelerine, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Buradan, bu coşkulu meydandan, 
BESNİ’YE, ÇELİKHAN’A, GERGER’E, 
GÖLBAŞI’NA, KAHTA’YA, SAMSAT’A, 

SİNCİK’E, TUT’A, oralarda yaşayan kar-
deşlerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Bu harekete, bu AK Kadroya gönül 
verdiğiniz, desteğinizi, hayır dualarınızı bir 
an olsun eksik etmediğiniz için sizlere, siz 
Adıyamanlı kardeşlerime bir kez daha yü-
rek dolusu şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Adıyaman | 25 Temmuz 2010
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Adıyaman 22 Temmuz seçimlerinde yüzde 
65.3 gibi çok yüksek bir oranda AK Parti 
dedi. Adıyaman 2007 Halkoylamasında 
yüzde 85.2 gibi yüksek bir oranla Anayasa 
Değişikliği’ne EVET dedi. Şunu tüm sami-
miyetimle söylüyorum: Adıyaman’ın ema-
netini bugüne kadar yere düşürmedik, bun-
dan sonra da düşürmeyeceğiz. Adıyaman’a 
mahcup olmadık, bundan sonra da olma-
yacağız. Ben inanıyorum ki, 12 Eylül’de 
Adıyaman da bizi mahcup etmeyecek, yine 
rekor bir oy oranıyla bu Büyük Değişime 
EVET diyecek.

Yedi buçuk yıldır bu ülkenin emeğini, ek-
meğini büyütmenin, huzurunu çoğaltma-
nın, kardeşliğini pekiştirmenin mücadelesi-
ni veriyoruz değerli kardeşlerim. Önümüze 
nasıl engeller çıkarıldığının sizler şahitle-
risiniz. Bize nasıl tuzaklar kurulduğunun, 
nasıl hileler yapıldığının sizler şahitlerisi-
niz. Çetelerle üzerimize geldiler, hukuku 
zorlayarak üzerimize geldiler, hırçınlıkla, 
öfkeyle, tahriklerle üzerimize geldiler. “Bu, 
milletin emanetidir, düşürmeyiz” dedik ve 
hepsine karşı göğsümüzü siper ettik. “Bu 
devran böyle gidemez” dedik sevgili Adı-
yamanlılar... “Türkiye bu şekilde geleceği 
yakalayamaz, 21’inci yüzyıl bu Anayasayla 
Türkiye’nin Yüzyılı olamaz” dedik.

İşte, 12 Eylül’de Halkoylamasına sunula-
cak Anayasa Değişikliği’nin özü de budur, 
özeti de budur. Türkiye’ye yakışan, aziz 
milletimize yakışan, demokrasiyi daha da 
güçlendirecek, ekonomiye güç katacak, ço-
cuklarımızın istikbalini şekillendirecek bir 
Anayasa Değişikliği’ni hazırladık ve sizin 
takdirinize sunduk. Biz, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde görevimizi yaptık. Biz 
sizin emanetinize orada sahip çıktık. Şim-
di artık söz sizde, karar sizde, yetki sizde, 
mühür sizde. Bu büyük değişim hareketine 
siz omuz vereceksiniz. Türkiye’nin rotası-
nı bir kez daha siz çizeceksiniz. Güçlü bir 
Türkiye’ye, itibarlı bir Türkiye’ye, demokra-
sisi, hukuk sistemi evrensel normlara ulaş-
mış bir Türkiye’ye sizler EVET diyeceksiniz.

Bakınız değerli kardeşlerim... Adıyaman 
tarihin şehridir, Adıyaman sanatın şeh-
ridir, Adıyaman, ilim erbabının, gönül 
insanlarının şehridir. Biz bu yola çıkarken, 
Adıyaman’ın hayır duasını alarak çıktık. 
Attığımız her adımda, 81 vilayetimizle 
birlikte Adıyaman’ın hissiyatını el üstünde 
tuttuk. Bizim dilimiz Türkiye’nin dilidir. 
Bizim dilimiz Anadolu’nun, Trakya’nın 
dilidir. Bizim dilimiz, üslubumuz, muhab-
betimiz Adıyaman’ın o zarif, o ince, o nazik 
üslubuyla harmanlanmıştır. Hani Yunus 
Emre diyor ya: 

Söz ola, kese savaşı

Söz ola bitire başı

Söz ola ağulu aşı

Yağ ile bal ede bir söz... 

İşte biz, bulunduğumuz her ortamda, ko-
nuştuğumuz her zeminde, Yunus’un diliyle, 
Mevlana’nın diliyle, yani gönül diliyle ko-
nuştuk.

Şimdi bakın sevgili Adıyamanlılar... Mil-
liyetçi Hareket Partisi, son derece hırçın, 
son derece öfkeli, son derece nezaketsiz ve 
kontrolsüz biçimde AK Parti’ye, AK Parti’ye 
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gönül vermiş insanlara, AK Parti’nin AK 
Kadrosuna hakaretler yağdırıyor. MHP’nin 
üst kadrosu, maalesef MHP’ye oy vermiş 
kardeşlerimin o nezaketini, o zarafetini 
yansıtmıyor, yansıtamıyor. Biz bunlara alış-
tık. Bunların Meşrebi budur dedik. Bunlar 
plan üretmez, proje üretmez, Türkiye’nin 
hayrına hizmet üretmez; bunlar üretse üret-
se hakaret üretir, iftira üretir, çamur üretir 
dedik... Biliyorsunuz, MHP, Meclis’e girdiği 
andan itibaren CHP’nin kuyruğuna takıl-
mış gidiyordu. Şimdi görüyoruz ki roller 
değişti. Görüyoruz ki artık CHP MHP’nin 
kuyruğuna takılmış gidiyor.

Önceki gün CHP’nin Genel Başkanı 
Malatya’da konuştu... Hakaret ediyor, çirkin 
benzetmelerde bulunuyor, sövüyor. MHP 
ile aynı dili, aynı üslubu, aynı çirkin haka-
retleri, aynı yıkıcı kavram ve kelimeleri kul-
lanıyor. Biz, AK Parti olarak, kurulduğumuz 
günden itibaren siyasete seviye kazandır-
manın, siyasetin üslubunu temizlemenin, 
siyaseti bir hizmet aracına dönüştürmenin 
mücadelesini veriyoruz; ama maalesef bu 
beyefendiler, siyasetin seviyesini, üslubu-
nu aşağılara çekmek için ellerinden geleni 
yapıyor.

Taşıma suyla değirmen işte bu kadar 
döner sevgili Adıyamanlılar... Medyanın 
üfürmesiyle şişen yelken, açık denizde 
alabora olup gider. Candaş medyanın gazı-
na gelenler, havaya karışıp giderler. Yani, 
manşetle gelenler, manşetle giderler… Ken-
di arkadaşlarına, kendi dostlarına, kendi 
liderlerine ihanet edenler, başka ihanetle-
rin mağduru olurlar. İşte görüyorsunuz, 
ayakları dolanmaya başladı... Ağızlarından 

çıkanı saatler geçmeden tashih ediyorlar. 
Kendi söylediklerini daha yatsı olmadan 
yalanlıyorlar. İçlerinden geleni söylüyor, 
ama azarı işitip anında çark ediyorlar. Ben 
buradan, Adıyaman’dan, muhalefet partile-
rine EDEB YA HU diyorum. Kendilerinden 
edep etmiyorlarsa, kendilerine oy vermiş o 
nezih insanlardan edep etmiyorlarsa bile, 
çocuklardan, gençlerden edep etmelerini 
kendilerine tavsiye ediyorum.

İşte AK Parti ile diğerlerinin farkı budur 
sevgili kardeşlerim... Biz yapmaya geldik... 
Biz en önce gönüller yapmaya, gönül-
ler kazanmaya geldik. Yedi buçuk yılda 
Türkiye’nin her köşesini, 81 vilayetini şanti-
yeye çevirdik. Geldiğimizde 6 bin kilometre 
bölünmüş yol vardı, 12 bin kilometre bölün-
müş yolu yedi buçuk yılda bitirdik, hizmete 
aldık. 430 bin konut ürettik. TOKİ aracılı-
ğıyla 81 vilayette, o vilayetlerimizin ilçele-
rinde, modern, sağlıklı konutlar inşa ettik, 
dar gelirli, orta gelirli vatandaşlarımızı ev 
sahibi yaptık. Tam 149 bin yeni derslik inşa 
ettik. Okullarımızı bilgisayarla donattık. 78 
yeni üniversiteyi Türkiye’ye kazandırdık, 
üniversitesi olmayan şehir bırakmadık. İşte 
en güzel örneği Adıyaman... 2006 yılında 
Adıyaman’ın üniversite hasretine biz son 
verdik. Türkiye’yi 26’ıncı sıradan aldık, 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi ko-
numuna yükselttik. Bugün, dünyayı kasıp 
kavuran küresel krize rağmen, dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri küçülürken, biz Türkiye 
ekonomisini 2010’un ilk çeyreğinde yüzde 
11.7 oranında büyüttük.

Tü r k i y e’ y i  b ü y ü t m e k l e  k a l m a d ı k , 
Türkiye’nin itibarını büyüttük. Bugün tüm 
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dünyada mazlumların, mağdurların, hak-
kın ve hukukun savunucusu bir Türkiye 
var. Onlar IMF’ye borçlandılar, bize 23.5 
milyar dolar borç bıraktılar, biz ödedik ve 
o borcu şu anda 6.9 milyar dolara kadar 
çektik. Onlar Merkez Bankası’nı 28 milyar 
dolar rezervle bize teslim ettiler. Bugün 
Merkez Bankası’nın kasasında 72.5 milyar 
dolar var. 32 milyar dolardan devraldığımız 
ihracatı 102 milyar dolara çıkardık.

İşte fark bu... Biz iş üretiyoruz iş... Biz aşkla, 
sevdayla milletimiz için hizmet üretiyoruz. 
Bakın sevgili Adıyamanlılar... Demokrasi 
kalkınmanın temel şartıdır. Özgürlük iler-
lemenin temel şartıdır. Hukuk, ekonomik 
büyümenin temel şartıdır. Eğer demok-
rasi gelişmiyorsa, o ülke kalkınmaz. Eğer 
özgürlükler artmıyorsa, o ülke ilerlemez. 
Eğer, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin 
hukuku egemense, o ülkenin ekmeği çoğal-
maz, geliri çoğalmaz, o ülke büyümez. On 
yıllarca bu ülkeden demokrasiyi esirgediler. 
On yıllarca bu ülkeyi yasaklara mahkum et-
tiler. On yıllarca bu ülkeye özgürlüğü, temel 
hakları çok gördüler. İşte bu yasakçı zihni-
yet, demokrasiye yaptığı müdahalelerle bu 
ülkeyi her 10 yılda bir geriye götürdü. Milli 
iradeye müdahale ettiler, ülkenin itibarını 
zedelediler. Vesayeti hakim kıldılar, ülke-
nin demokrasisini gerilettiler. Yasakları da-
yattılar, emeğimizi, ekmeğimizi gerilettiler.

İşte şimdi artık biz buna DUR diyoruz. İşte 
şimdi artık biz: YETER! SÖZ DE, KARAR 
DA MİLLETİNDİR diyoruz. 12 Eylül’ün 
dayattığı anti demokratik Anayasa’da en 
kapsamlı, en köklü, en demokratik değişik-
liği yapıyoruz. Türkiye’nin önünü açıyoruz, 

Türkiye’yi zincirlerinden, prangalarından 
kurtarıyoruz. Bu bir AK Parti projesi değil 
sevgili Adıyamanlılar... Biz hiç bir hizmeti-
mizi, bugüne kadar ürettiğimiz hiç bir eseri, 
Türkiye’ye kazandırdıklarımızı partizanlık 
anlayışıyla yapmadık. Biz 73 milyon bir ve 
beraberdir dedik, 73 milyon vatandaşımı-
zı asla kamplara, kategorilere ayırmadık. 
780 bin kilometre karenin hiç bir karışını 
diğerinden ayrı gayrı görmedik. İşte onun 
için diyorum ki, CHP’li de olsa, MHP’li de 
olsa, BDP’li de olsa, bir başka partinin üyesi, 
mensubu, sempatizanı da olsa, her bir kar-
deşimin, her bir vatandaşımın bu Anayasa 
Değişikliği’ne sahip çıkmasını özellikle rica 
ediyorum.

Bu değişiklik hepimizi ilgilendiriyor. Bu de-
ğişiklik hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. 
Bu değişiklik çocuklarımızı ilgilendiriyor, 
gençlerimizi ilgilendiriyor. Bu değişiklik 
soframızdaki ekmeği çok yakından ilgilen-
diriyor. Bu değişiklik topyekun Türkiye’yi, 
Türkiye’nin itibarını, demokrasisini ilgilen-
diriyor. İşte onun için diyoruz ki: SEVDA-
MIZ MİLLET, OYUMUZ EVET... Ülkenin 
hayrına hiç bir konuda bir araya geleme-
yenler, bugünlerde HAYIR’da bir araya gel-
diler. Allah Aşkına tabloya bakar mısınız, şu 
manzaraya bakar mısınız, şu fotoğrafa ba-
kar mısınız? Kim HAYIR diyor? CHP Hayır 
diyor, MHP Hayır diyor, BDP hayır diyor, 
onlara ha bire gaz veren medya hayır diyor, 
YARSAV hayır diyor, koltuk sevdasına düş-
müş, milleti çoktan unutmuş bir kısım bü-
rokratlar, seçkinler Hayır diyor. Bitmedi... 
Çeteler bu değişikliğe HAYIR diyor, Mafya 
bu değişikliğe HAYIR diyor, statükocular, 
vesayetçi anlayışlar bu değişikliğe HAYIR 
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diyor. Millete “bidon kafalı” diyenler, bu 
aziz millete “göbeğini kaşıyan adam” diye 
hakaret edenler, milleti, milletin yaşam 
tarzını, milletin tercihlerini aşağılayanlar 
HAYIR diyor.

Peki, kim EVET diyor... Demokrasi isteyen-
ler EVET diyor. Özgürlüklerin, hakların 
genişlemesini, geliştirilmesini isteyenler 
EVET diyor. Türkiye’nin büyümesini, geliş-
mesini, modern bir ülke, gelişmiş bir ülke, 
daha demokratik, daha özgür, daha adil bir 
ülke olmasını arzulayanlar EVET diyor. Mil-
let iradesinin artık Türkiye’ye egemen ol-
masını isteyenler EVET diyor. Statükodan, 
vesayetten yılan bu aziz millet EVET diyor. 
Bir tarafta HAYIR cephesi var, diğer tarafta 
millet var millet. İşte onun için, MHP’ye oy 
vermiş kardeşlerimden, CHP’ye oy vermiş 
kardeşlerimden, BDP’ye, diğer partilere 
oy vermiş kardeşlerimden de ben koca bir 
EVET bekliyorum. Bunlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde oy kabinine gidip HAYIR 
oyu kullanamadılar. Kendi arkadaşlarına 
güvenmediler. Arkadaşlarını kabine gön-
dermediler. Meclis’te HAYIR diyemeyenler, 
şimdi çıkmış millete HAYIR dedirtmeye 
çalışıyorlar. Meclis’te gruplarını oylamadan 
kaçıranlar, şimdi aynı korkuyla milleti oy 
sandığından kaçırmaya çalışıyorlar... Millet 
bu ilkesizliğe prim vermez. Millet bu tutar-
sızlığı eminim ki affetmez.

30 yıldır 12 Eylül edebiyatı yapıyor, 12 
Eylül’den nasıl mağdur olduklarını anlatı-
yorlar. Buyurun gelin, 12 Eylül’le hesapla-
şalım diyoruz, yanaşmıyor, yanaşamıyorlar. 
28 yıldır 12 Eylül ürünü Anayasa’dan şika-
yet ediyorlar, raporlar hazırlıyor, kitapçıklar 

basıyorlar. Hadi gelin değiştirelim diyoruz, 
yanından bile geçmiyor, geçemiyorlar. Se-
bep ne? Sebep çok basit... AK Parti yapıyor 
ya, işte ondan istemiyorlar... AK Parti başa-
rılı olmasın, Türkiye kaybederse kaybetsin 
diyorlar. Ben de buradan Adıyaman’dan 
diyorum ki, Ülke kazansın, millet kazansın, 
Türkiye kazansın, biz kaybetmeye razıyız 
diyorum. Değerli Adıyamanlı hanım kar-
deşlerime sesleniyorum: Kadın haklarının 
artık Anayasal bir güvenceye kavuşması 
için 12 Eylül’de EVET deyin. Beyefendilere, 
hanımefendilere sesleniyorum: Çocuk istis-
marının önüne geçmek, özürlülerin, yaşlı-
ların, şehitlerimizin bize emaneti olan dul 
ve yetimlerin, gazilerimizin haklarını Ana-
yasal teminat altına almak için 12 Eylül’de 
EVET deyin.

Adıyamanlı işçi kardeşime, işçi kardeşleri-
min ailelerine sesleniyorum: Sendikal hak-
ların, grev hakkının genişlemesi, birden faz-
la sendikaya üye olma hakkı için sizlerden 
büyük bir EVET bekliyorum. Adıyamanlı 
memur kardeşim: Memurlara toplu sözleş-
me hakkı için; memurlara verilen kınama 
ve uyarma cezalarına yargı yolunu açmak 
için sizlerden EVET bekliyorum. Emekli 
memur kardeşim: Memurların yararlandığı 
toplu iş sözleşmesinden senin de yararlana-
bilmen için senden EVET bekliyorum. Es-
naf, zanaatkar, sanayici ve tüccar kardeşim: 
Hükümetlerin sosyal ve ekonomik politika-
larında daha fazla söz sahibi olabilmen için 
senden EVET bekliyorum. Fişlemeye dur 
demek için sizlerden EVET bekliyorum. 
Sofradaki ekmeğimizi daha da büyütmek, 
Türkiye’nin itibarını daha da yüceltmek, 
kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için 



83

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

sizlerden gür bir sesle EVET bekliyorum. 
12 Eylül’ye yüzleşmek için, 12 Eylül’le he-
saplaşmak için, tekrar 12 Eylül’lerin yaşan-
maması için, 12 Eylül 2010’da sizden EVET 
bekliyorum. Millet iradesini her alanda 
hakim kılmak için, vesayeti ortadan kal-
dırmak için EVET diyeceğinizi biliyorum. 
Çetelerle, mafyayla, kirli örgütlenmelerle 
mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek 
için sizlerden gür bir EVET bekliyorum. 
Gelin hep birlikte EVET diyelim, bembeyaz 
yeni bir sayfa açalım.

Sevgili kardeşlerim…

Yedi buçuk yıl boyunca Adıyaman’ın hu-
kukunu koruduk, Adıyaman’ın çehresini 
değiştirmek için yoğun gayret içinde olduk. 
Biz, Adıyaman için eğitimin ne kadar bü-
yük anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Bu 
amaçla göreve gelir gelmez kolları sıvadık, 
Eğitimde Adıyaman’ı onurlandıracak ya-
tırımları gerçekleştirdik. Adıyaman’da 7.5 
yılda 1.166 dersliğin yapımını tamamladık. 
Öğrencinin zengini yoksulu olmaz dedik. 
İlk ve orta öğretimdeki bütün öğrencile-
rimizin ders kitaplarını ücretsiz dağıttık, 
okullarımıza 6 bin 100 adet bilgisayar gön-
derdik. Her ilimize verdiğimiz üniversite 
sözünü Adıyaman’da da gerçekleştirdik, 
2006 yılında Adıyaman Üniversitesini kur-
duk.

Bizden önce, Adıyaman yeterli sağlık 
hizmetini, hak ettiği sağlık hizmetini ala-
mıyordu. Adıyaman’ın sağlık alanındaki 
adeta yetim bırakılmışlığını sona erdirdik. 
Adıyaman’da sağlık hizmetleri için tam 
111 milyon TL tutarında yatırım yaptık. 

Biliyorsunuz, Adıyaman’da 2007 başında 
aile hekimliğine geçtik. Artık istediğiniz-
de kapısını çalabileceğiniz, istediğinizde 
telefonla danışabileceğiniz üstelik hiçbir 
ücret ödemeyeceğiniz ailenize özel doktor-
larınız var. TOKİ aracılığıyla Adıyaman’da 
bugüne kadar 2 bin 330 konut uygulaması 
başlattık. Bu uygulamalardan 1.532’sini 
tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. 
Turizmin en önemli kalelerinden biri olan 
Adıyaman’a ulaştırma alanında da çok bü-
yük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002 yılına 
kadar Adıyaman’da sadece 23 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise yedi buçuk 
yılda tam 63 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani yedi buçuk yılda tüm Cumhu-
riyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun 
yaklaşık 3 katını Adıyaman’a kazandırdık.

Sevgili Adıyamanlılar…

HER EVET DEMOKRASİYE DAVETTİR. 
HER EVET ADALETE DAVETTİR. HER 
EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, HUKU-
KA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak üzerimize düşeni yaptık. 
Biz, sizin bize yüklediğiniz emanetin hak-
kını verdik. ŞİMDİ, EVET, SÖZ SİZDE... 
ŞİMDİ, EVET, KARAR SİZDE... SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET, diyor, tüm 
Adıyaman’ı, tüm Adıyamanlı kardeşlerimi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a Emanet olun...
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Sevgili Malatyalılar, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan tüm Malatya’ya, Malatya’nın tüm 
ilçelerine, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
AKÇADAĞ’I, ARAPKİR’İ, ARGUVAN’I, 
B AT TA L G A Z İ ’ Y İ ,  D A R E N D E ’ Y İ , 
D O Ğ A N Ş E H İ R ’ İ ,  D O Ğ A N Y O L ’ U , 

HEKİMHAN’I, KALE’Yİ, KULUNCAK’I, 
PÖTÜRGE’Yİ, YEŞİLYURT’U, YAZIHAN’I, 
oralardaki tüm kardeşlerimi, tüm vatan-
daşlarımı muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum.

Diyor ya Malatya Türküsü: 

Malatya, Malatya, bulunmaz eşin

AK Parti il mitingi

Malatya | 25 Temmuz 2010
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Gönülleri coşturur ayla güneşin... 

Malatya’nın, Malatyalıların gönülleri coştu-
ran sevdasına, muhabbetine, ahde vefasına 
teşekkür ediyorum.

Biz bu yola, 80 vilayetimizle birlikte 
Malatya’nın desteğiyle çıktık. Biz bu yola 
Malatya’nın, Malatyalı kardeşlerimin hayır 
dualarıyla çıktık. Malatyalı Fahri Kayahan 
ne güzel söylemiş: “Şu dağları delmeli / Kül 
edip elemeli...” Biz dağları deldik. Milletle 
devleti buluşturmak için dağları deldik. 
Gönüller arasında yol yapmak için dağ-
ları deldik. Şehirleri birbirine bağlamak 
için dağları deldik. Biz, Ferhat’ın Şirin’e 
ulaşmak için dağları deldiği gibi, dağları 
delerek, kül edip eleyerek, engelleri tek tek 
aşarak size geldik.

Bizim yolumuzu Malatyalı Seydi Battal 
Gazi aydınlatıyor. Bizim Yolumuzu Ma-
latyalı Niyazi-i Mısri aydınlatıyor. Bizim 
yolumuzu Malatyalı Şeyh Sadrettin Kone-
vi aydınlatıyor. Ve evet, bizim yolumuza, 
Malatyalı bir büyük insan, Malatyalı bir 
demokrasi aşığı, Malatyalı merhum Turgut 
Özal ışık tutuyor. Kirli oyunlarla, karanlık 
senaryolarla yolumuzu kesmek isteyenler 
başarılı olamadılar; şimdi birileri çıkmış 
farklı söylemlerle bizi korkutacaklarını zan-
nediyorlar, Yüce Divan’la tehdit ediyorlar, 
Anayasa Mahkemesi’yle tehdit ediyorlar. 
Biz de diyoruz ki: Biz bu yola canımızı koy-
duk. Biz bu yola bedenimizi koyduk. Biz, 
millete hizmet yoluna başımızı koyduk. Biz 
bu yola, beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. 
En önemlisi de biz, Merhum Turgut Özal’ın, 
kendisine yapılan suikast sonrasında söy-

lediği o sözleri rehber edindik: “Allah’ın 
verdiği canı, ondan başka alacak yoktur. Biz 
de ona teslim olmuşuzdur...” Biz, Hürriyet 
yoluna başını koymuş Merhum Adnan 
Menderes’in son sözlerini kendimize reh-
ber edindik. Diyor ki Merhum Menderes: 
“Dirimden korkmayacaktınız. ama şimdi 
milletle el ele vererek, Adnan Menderes’in 
ruhu sizi ebediyete kadar takip edecek ve 
bir gün sizi silip süpürecektir.”

Buradan, Malatya’dan, Malatyalı kardeşleri-
min arasından bizi tehdit edenlere, güya bizi 
korkutacaklarını zannedenlere, Eflatun’un 
o meşhur sözlerini bir kez daha hatırlatıyo-
rum: “Korkaklar, hiç bir zaman zafer anıtı 
dikemezler...” Biz korkmadık, korkmayaca-
ğız. Biz geri adım atmadık, atmayacağız. Biz 
milletin emanetini, sizin emanetinizi yere 
düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Malatya’nın 
hukukunu, 81 vilayetimizin tamamının 
hukukunu, 73 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının hukukunu her zeminde, her 
şartta koruduk, korumaya devam edeceğiz. 
Sadece Malatya’nın değil, sadece 81 vilaye-
timizin değil; dünyanın neresinde mazlum 
varsa, dünyanın neresinde mağdur varsa, 
dünyanın neresinde gadre uğrayan, hu-
kuksuzluğa, zulme uğrayan varsa, onların 
tamamının hakkını ve hukukunu koruma-
ya, onlar için yüreğimizi ortaya koymaya 
devam edeceğiz.

Aradaki farka lütfen dikkat edin sevgili Ma-
latyalılar... AK Parti ile diğerleri arasındaki 
farka lütfen dikkat edin... Biz Brezilya’da, 
Meksika’da, Kanada’da, Rusya’da, Mısır’da, 
Moğolistan’da Türkiye’nin ticaretini, 
Türkiye’nin ihracatını ve itibarını artırmak 
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için mücadele ederken, onlar Ankara’da 
Türkiye’nin paçasından tutuyor ve aşağı-
lara çekmeye çalışıyorlar. Biz Kocaeli’nde, 
Bursa’da, Yalova’da, Samsun’da, Hatay’da 
fabrikalar kurarken, 81 vilayette üretimi, ih-
racatı, istihdamı artırırken; onlar Ankara’da 
hakaret üretiyorlar, iftira üretiyorlar, 
kriz üretiyorlar. Biz Suriye ile, Lübnan’la, 
Sırbistan’la, Rusya’yla vizeleri kaldırırken, 
onlar Türkiye’yi daha fazla içine kapatma-
nın, Türkiye’yi yalnızlaştırmanın senar-
yolarını yazıyorlar. Biz Türkiye’nin dört 
bir yanında yol şantiyelerindeyiz. Biz 81 
vilayette konut şantiyelerindeyiz. Biz köy 
yollarındayız. Biz üniversite inşaatlarında, 
okul inşaatlarındayız.

Peki, onlar nerede? Ben onların nerede ol-
duğunu buradan size söyleyeyim: CHP’yi 
ararsanız, Anayasa Mahkemesi’nin önünde 
bulursunuz. MHP’yi ararsanız, ellerinde 
argo sözlüğü, yeni hakaretler araştırırken 
bulursunuz. BDP’yi ararsanız, onu da 
CHP’nin yanı başında, MHP’nin yanı başın-
da bulursunuz. Medyadaki uzantılarını da 
yanlarına aldılar ve bunlar mahşerin dört 
atlısı oldular. Bunlar milletin HAYRINA 
hiç bir işte ittifak etmezler; Ama HAYIR’da 
ittifak ederler. Bunlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabine girip HAYIR deme cesa-
retini gösteremediler, şimdi çıkmış millet-
ten HAYIR oyu istiyorlar. Kendi vicdanları 
‘hayır’ demeye elvermedi, milletten ‘hayır’ 
bekliyorlar.

12 Eylül’ün idamlarını hatırlattığımız için, 
12 Eylül’ün o baskıcı rejimini hatırlattığı-
mız için küplere biniyorlar... Hayırdır? Ne 
oldu? Geçmişinizle mi yüzleştiniz? Vicda-

nınız mı sızladı? Size oy veren, size umut 
bağlayan seçmenlerinize karşı mahcup mu 
oldunuz? 30 yıldır rantını yediğiniz, nema-
landığınız, istismar ettiğiniz, edebiyatını 
yaptığınız 12 Eylül’le hesaplaşmak fırsatı 
önünüze gelince neden afalladınız? 12 
Eylül’den mağdur olan sadece siz misiniz? 
Bu milletin acısı, bu milletin mağduriyeti 
sizi hiç ilgilendirmez mi? Bu millet de, mil-
letin temsilcileri de 1960 müdahalesinin 
mağduru oldu; ama bunlar, o müdahaleye 
çanak tuttular. Bu millet de, biz de, 28 Şubat 
müdahalesinin mağduru olduk, baskısını 
gördük, acısını, sızısını yüreğimizde hisset-
tik; ama bunlar alkış tuttular. 27 Nisan’da 
biz dik dururken, onurla, gururla demok-
rasiyi savunurken, bunlar bıyık altından 
gülümsediler.

AK Parti olarak yedi buçuk yıldır demokra-
si mücadelesi veriyoruz. Yedi buçuk yıldır, 
kirli senaryoları bozmak, kirli ilişkileri 
açığa çıkarmak için göğsümüzü siper ediyo-
ruz. Çeteler bu ülkeye yön vermesin, karan-
lık ilişkiler bu ülkenin kaderini çizmesin 
diye yedi buçuk yıldır gayret gösteriyoruz. 
Millet iradesini korumak için, vesayeti orta-
dan kaldırmak için ter döküyoruz. Madem 
12 Eylül’den bu kadar mağdursunuz, bu 
kadar muzdaripsiniz de, neden vesayetin 
karşısında durmuyorsunuz, neden kirli se-
naryoları savunuyorsunuz, neden çetelere 
avukatlık yapıyorsunuz?

Önceki gün CHP Genel Başkanı buraya 
geldi, burada, Malatya’da konuştu... Soru-
yorum size... Siyasetin üslubu bu mu ol-
malı? Siyasetin seviyesi bu mu olmalı? Bir 
Partinin Genel Başkanına o üslup, o dil, o 
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hakaretler, o benzetmeler hiç yakışıyor mu? 
Malatya’nın zarif insanlarına, Malatya’nın, 
sözün kıymetini bilen, edebin, edebiyatın 
kıymetini bilen insanlarına o şekilde hitap 
etmek hiç yakışık alıyor mu? Peki burada 
ne dedi? Ne dediğini anlayan var mı? Ne 
demek istediğini anlayan var mı? Allah aş-
kına, CHP Genel Başkanı halkoylamasında 
neyi savunuyor? EVET’i mi, yoksa HAYIR’ı 
mı? Dakikalarca EVET’in gerekçelerini 
anlatıyor. En sonunda HAYIR deyin diyor... 
Allah yardımcısı olsun diyor, başka da bir 
şey demiyorum. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 22 Tem-
muz seçimlerine girerken biz size söz ver-
dik... 12 Eylül’ün antidemokratik Anayasa-
sını değiştirmemiz lazım dedik. Türkiye’ye 
ayakbağı olan, Türkiye’nin önünü tıkayan, 
Türkiye’nin itibarını zedeleyen bu yasakçı 
Anayasa’yı değiştirmek için bize yetki verin 
dedik. 22 Temmuz seçimlerinde sizler bu 
düşüncemize destek verdiniz. Ardından 
yapılan halkoylamasında, yine çok yüksek 
bir oy oranıyla, rekor bir oy oranıyla, yüzde 
82.2’yle değişikliğe EVET dediniz. Sizden 
aldığımız yetkiyle, sizden aldığımız güçle 
ve iradeyle, biz, 12 Eylül Anayasası’ndaki en 
kapsamlı değişikliğin hazırlıklarını yaptık. 
Ama biliyorsunuz partimize yönelik kapat-
ma davası açıldı, ciddi engellemelerle kar-
şılaştık. Bu sıkıntıları atlatır atlatmaz bir 
kez daha 12 Eylül anayasasında çok önemli 
değişiklikler yapmaya soyunduk. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde, bütün engelle-
melere, bütün yavaşlatma girişimlerine 
rağmen sizin iradenizi yere düşürmedik ve 
üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirdik.

Muhalefet bu büyük değişime omuz ver-
mezse, biz de o zaman millete gideriz dedik 
ve işte sizin huzurunuza geldik. Şimdi artık 
söz sizde. Şimdi artık karar sizde. Şimdi 
artık yetki sizde. EVET, ARTIK SÖZ MİLLE-
TİN... EVET, ARTIK KARAR MİLLETİN... 
SEVDAMIZ MİLLET – KARARIMIZ EVET.

Ben buradan, MHP’ye oy vermiş, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum... 
Buradan, CHP’ye oy vermiş, CHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerime sesleniyorum... Bu 
Anayasa Değişikliği bir AK Parti projesi asla 
değil. Bu Anayasa Değişikliği bizim şahsi 
projemiz, kişisel projemiz asla değil... Bu 
seçimde Hükümetin icraatlarını oylama-
yacaksınız. Bu seçimde Muhalefetin per-
formansını oylamayacaksınız. Bu seçimde, 
kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceği-
ni, Türkiye’nin istikbalini oylayacaksınız. 
MHP yönetimi, kendisine oy vermiş, ken-
disine gönül vermiş kitleleri hiçe sayarak, 
kendi tarihini inkar ederek değişikliğin 
karşısında duruyor. CHP yönetimi, kendi-
sine oy vermiş, gönül vermiş kitleleri hiçe 
sayarak, hazırladığı raporları, ortaya koydu-
ğu söylemleri hiçe sayarak kendisini inkar 
ediyor.

İşte onun için ben Malatyalı hanım kardeş-
lerime sesleniyorum: Kadın haklarının ar-
tık Anayasal bir güvenceye kavuşması için 
sizlerden EVET bekliyorum... Beyefendile-
re, hanımefendilere sesleniyorum: Çocuk 
istismarının önüne geçmek, özürlülerin, 
yaşlıların, şehitlerimizin bize emaneti olan 
dul ve yetimlerin, gazilerimizin haklarını 
Anayasal teminat altına almak için sizler-
den EVET bekliyorum. Malatyalı işçi kar-
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deşime, işçi kardeşlerimin ailelerine sesle-
niyorum: Sendikal hakların, grev hakkının 
genişlemesi, birden fazla sendikaya üye 
olma hakkı için sizlerden kararlı bir şekilde 
EVET bekliyorum. Malatyalı memur karde-
şim: Memurlara toplu sözleşme hakkı için; 
memurlara verilen kınama ve uyarma ce-
zalarına yargı yolunu açmak için sizlerden 
EVET bekliyorum. Emekli memur karde-
şim: Memurların yararlandığı toplu iş söz-
leşmesinden senin de yararlanabilmen için 
senden EVET bekliyorum. Esnaf, zanaatkar, 
sanayici ve tüccar kardeşim: Hükümetlerin 
sosyal ve ekonomik politikalarında daha 
fazla söz sahibi olabilmen için senden EVET 
bekliyorum.

Daha çağdaş standartlarda bir Anayasa 
Mahkemesi’ne kavuşmak için hepinizden 
EVET bekliyorum. Üstünlerin hukukundan 
hukukun üstünlüğüne geçmek için sizler-
den EVET bekliyorum. Ordudan YAŞ kara-
rıyla atılanların mahkemelerde haklarını 
arayabilmeleri için EVET demenizi bekli-
yorum. Fişlemeye dur demek için sizlerden 
EVET bekliyorum. Sofradaki ekmeğimizi 
daha da büyütmek, Türkiye’nin itibarını 
daha da yüceltmek, kardeşliğimizi daha 
da pekiştirmek için sizlerden gür bir sesle 
EVET bekliyorum. 12 Eylül’le yüzleşmek 
için, 12 Eylül’le hesaplaşmak için, tekrar 
12 Eylül’lerin yaşanmaması için, 12 Eylül 
2010’da sizden EVET bekliyorum. Büyük 
Türkiye için, daha özgür Türkiye için, daha 
demokratik Türkiye için sizlerden EVET 
bekliyorum.

Şunu lütfen unutmayın... 13 Eylül sabahı 
farklı bir Türkiye’ye uyanmak sizlerin elin-

de. 13 Eylül sabahı ufku olabildiğince açık, 
vizyonu alabildiğince geniş bir Türkiye’ye 
uyanmak sizlerin elinde. Çocuklarımız için, 
gençlerimiz için, geleceğimiz için EVET de-
mek sizlerin elinde. Malatya’ya gelip, Malat-
yalı büyük sanatçı merhum Ahmet Kaya’yı 
anmamak, onun şu güzel dizelerine kulak 
vermemek elbette mümkün değil: 

Ağlama bebek, ağlama sen de 

Umut sende, yarın sende.

Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye,

Bu suskunluk, bu durgunluk, sıkıntın, kırgın-
lık niye?

Çok uzakta öyle bir yer var

O yerlerde mutluluk var

Paylaşılmaya hazır

Bir hayat var.

Evet, o uzak yer bugün çok yakın. Umut çok 
yakın. Gelin bu ülkede bebekler ağlamasın, 
çocuklar ağlamasın. Vesayet bu ülkenin 
kaderi olmasın, hukuksuzluk bu ülkenin 
kara talihi olmasın. Gelin hep birlikte EVET 
diyelim, bembeyaz yeni bir sayfa açalım.

Sevgili Malatyalılar, değerli kardeşlerim...

Çok kısa olarak Malatya’ya yaptığımız 
hizmetlerin bir kısmını burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu ülkedeki her ço-
cuğumuz, her gencimiz iyi bir eğitim alsın, 
geleceğe iyi hazırlansın diye yurdumuzun 
dört bir yanında büyük bir eğitim seferber-
liği başlattık. Bu amaçla bütün illerimizde 
olduğu gibi, Malatya’nın eğitim altyapısını 
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zenginleştirdik. Malatya’da yedi buçuk 
yılda tam 1.674 dersliğin yapımını tamam-
ladık. İlk ve orta öğretimdeki bütün öğren-
cilerimizin ders kitaplarını okul öncesinde 
sıralarına koyduk, 7.5 yılda Malatya’daki 
okullarımıza 6 bin 356 adet bilgisayar gön-
derdik. Bugün bu mitingin ardından Ma-
latya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’ni 
açıyor, Türkiye’nin 17’inci Sosyal Bilimler 
lisesi’ni böylece Malatya’ya kazandırıyoruz.

Sağlık alanında insanımıza birinci sınıf 
hizmet verebilmenin peşinde koştuk. Bu 
amaçla Malatya’da sağlık hizmetleri için 
95 milyon TL harcama yaptık. 75 yataklı 
Darende Hulusi Efendi devlet hastanesi, 10 
yataklı Yazıhan Entegre ilçe hastanesi ve 
biri eğitim tipi olmak üzere 17 adet sağlık 
ocağını Malatya’ya kazandırdık. Biliyor-
sunuz Malatya’da Temmuz başı itibariyle 
aile hekimliğine geçtik. Artık istediğinizde 
kapısını çalabileceğiniz, istediğinizde tele-
fonla danışabileceğiniz üstelik hiçbir ücret 
ödemeyeceğiniz ailenize özel doktorlarınız 
var. TOKİ aracılığıyla Malatya’da 3 bin 540 
konut uygulaması başlattık. Bu uygulama-
ların 3 bin 36’sını sahiplerine teslim ettik. 
Malatya Beydağı Yamacı’nda TOKİ aracı-
lığıyla 13 bin konutluk büyük bir kentsel 
dönüşüm projesi başlatıyoruz. Söz konusu 
kentsel dönüşüm projesinin hayata geçiril-
mesi hususunda Malatyalılar’ın desteğini 
bekliyoruz. Vatandaşımız devletine güven-
sin. Biz bu kentsel dönüşüm projelerini 
Trabzon Zağnos’ta yaptık, Kuzey Ankara’da 
yaptık, İzmir Kadifekale’de yaptık Bursa’da 
yaptık. Kimseyi mağdur etmedik. Malatya’lı 
hiç bir kardeşim de mağdur olmayacak, ter-
sine bu dönüşümden kazançlı çıkacak. 

Yol medeniyettir dedik, bir ülkenin, bir vi-
layetin gelişmişliği yollarıyla ölçülür dedik 
ve ulaştırma alanında cumhuriyet tarihinin 
en büyük başarılarına imza attık. 2002 yı-
lına kadar Malatya’da sadece 36 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, geldik, 7.5 yıl-
da tam 191 kilometre bölünmüş yol yaptık. 
Yani 7.5 yılda tüm Cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun neredeyse 5.5 ka-
tına yakınını Malatya’ya kazandırdık. Ma-
latya Havaalanımızda 2002 yılında 87 bin 
500 olan yolcu sayısını 2009 yılında yüzde 
428 artırarak 462 bin 880 kişiye çıkardık. 
Bununla da yetinmiyoruz. Mevcut havaala-
nının yıllık 500 bin olan yolcu kapasitesini 
1 milyona çıkarmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Malatya için çalışmaya, üret-
meye devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

HER EVET DEMOKRASİYE DAVETTİR. 
HER EVET ADALETE DAVETTİR. HER 
EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, HUKU-
KA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak üzerimize düşeni yaptık. 
Biz, sizin bize yüklediğiniz emanetin hak-
kını verdik. ŞİMDİ, EVET, SÖZ SİZDE... 
ŞİMDİ, EVET, KARAR SİZDE... SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET, diyor, tüm 
Malatya’yı, tüm Malatyalı kardeşlerimi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a Emanet olun...
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Sevgili Kütahyalılar, sevgili vatandaşlarım, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; buradan tüm Kütahya’ya, 
tüm Kütahyalı kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi sunuyorum. Bu coşkulu mey-
dandan, ALTINTAŞ’A, ASLANAPA’YA, 
Ç A V D A R H İ S A R ’ A ,  D O M A N İ Ç ’ E , 
DUMLUPINAR’A, EMET ’E, GEDİZ’E, 

HİSARCIK’A, PAZARLAR’A, SİMAV’A, 
ŞAPHANE’YE, TAVŞANLI’YA, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime en kalbi selam-
larımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Bu ha-
rekete gönül verdiği için, bu AK Kadrodan 
hayır dualarını esirgemediği için, bu yola 
yüreğini koyduğu için, Kütahya’ya bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Kütahya | 28 Temmuz 2010
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Ne güzel söylemiş Kütahya Türküsü:

Elif dedim, be dedim

Kütahya ben sana ne dedim?

Guş ganedi galem olsa 

Yazılmaz benim derdim… 

Bizi dert yollara düşürdü sevgili kardeş-
lerim… Bu ülkenin derdiyle, bu milletin 
derdiyle yollara düştük. Kütahyalı Evliya 
Çelebi nasıl, “Şefaat ya Resulallah” diyece-
ğine, “Seyahat ya Resulallah” deyip yollara 
revan olduysa, biz de hizmet dedik, millet 
dedik, memleket dedik, yollara düştük.

1299 yı l ında ,  burada ,  Küt ahya’da , 
DOMANİÇ’te toprağa atılan tohum, bü-
yüdü, filizlendi, koca bir çınar oldu. Bir 
dalı Dicle’ye, Fırat’a uzandı. Diğer kolu 
Tuna boylarını sardı. Bir diğer kolu NİL 
Nehri’ne kadar boy attı. Buradan yolculuğa 
başlayanlar, Bağdat’tan Fizan’a; Sana’dan 
Saraybosna’ya, Kırım’dan Üsküp’e kadar 
her yere, heybelerinde barış götürdü, ada-
let götürdü, hak ve hukuk götürdü, Türk 
insanının sevgisini, merhametini götür-
dü… Evet, Kütahya, Domaniç “Kuruluş”un 
şehridir. Ama aynı Zamanda Kütahya, 
Dumlupınar da yeniden şahlanışın, kükre-
yişin, zaferin, “Kurtuluş”un şehridir… İşte 
onun için Kütahya bizim ışığımız, Kütahya 
bizim esin kaynağımız. Buradan aldığımız 
ilhamla Türkiye’nin 81 vilayetine hizmet 
götürdük, 780 bin kilometrekareye eser 
kazandırdık.

En Kuzeydoğuya gidin, Artvin’de eser-
lerimizi göreceksiniz. En Güneydoğu’ya 

gidin, Hakkari’de eserlerimizi göreceksi-
niz. Edirne’ye, Muğla’ya gidin, AK Parti 
döneminde yapılmış yolları, konutları, 
okulları, üniversiteleri, adalet saraylarını 
bulacaksınız. Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılan yolun tam iki katı uzunluğunda 
yolu, 12 bin kilometre yolu Türkiye’ye, ille-
rimize kazandırdık. Türkiye’yi hızlı trenle 
tanıştırdık. Türkiye’yi uçakla tanıştırdık. 
Türkiye’yi, MARMARAY gibi dev ulaşım 
projeleriyle tanıştırdık. 149 bin yeni 
dersliği Türkiye’ye kazandırdık. 78 yeni 
üniversite kurduk. 430 bin konut inşasına 
başladık, 300 bin konutu bitirdik, hak sa-
hiplerine teslim ettik. 

Ekonomide Türkiye’yi tarihi rekorlarla 
buluşturduk. Küresel krizde en gelişmiş 
ekonomiler küçülürken, Türkiye ekonomi-
si 2010 yılının ilk çeyreğinde rekor bir dü-
zeyde, yüzde 11.7 oranında büyüme kay-
detti. Küresel krizde IMF’ten yardım alan 
ülkeler bile bellerini doğrultamadı. Biz, 
IMF’ten tek kuruş kredi almadan, yardım 
almadan küresel krizi atlattık, atlatıyoruz. 
23.5 milyar dolar IMF borcu devrettiler 
bize. Geldik, ödeye ödeye bunu tam 6.9 
milyar dolara kadar çektik. 3 Kasım 2002 
seçimlerinin hemen öncesinde İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda endeks 7 
binler seviyesine kadar düşmüştü. 1 Ka-
sım 2002’de endeks 10 bin 217 seviyesin-
de idi. Şu anda ise, kriz öncesi dönemi dahi 
aşmış durumdayız. Dün İMKB 60 bin 662 
endeks puanına ulaşarak, tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor kırdı. 

Türkiye’nin tüm dünyada itibarını yükselt-
tik. Türkiye’yi tüm dünyada mağdurların 
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sesi, mazlumların umudu haline getir-
dik. İşte şimdi çok daha büyük bir adım 
atıyoruz… Demokrasi yolunda, özgürlük 
yolunda, evrensel bir hukuk sistemi yo-
lunda şimdi çok daha büyük bir değişimi 
gerçekleştiriyoruz. 12 Eylül’de gür bir sesle 
DEMOKRASİYE EVET diyoruz. 12 Eylül’de 
ÖZGÜRLÜĞE EVET diyoruz. 12 Eylül’de 
BÜYÜK TÜRKİYE’YE evet diyoruz. 12 
Eylül’de, gençlerimiz, çocuklarımız için 
AYDINLIK BİR GELECEĞE EVET diyoruz. 
SEVDAMIZ MİLLET – KARARIMIZ EVET. 

Şimdi bakın Sevgili Kütahyalılar…

Dünyaca ünlü Masal Yazarı Ezop’un da Kü-
tahyalı olduğu söylenir… Ezop’un çok güzel 
bir masalı var, hepiniz bilirsiniz… Tilki’nin 
canı üzüm yemek istemiş… Asma dalına 
uzanmış, üzümü alamamış, boyu yetme-
miş. “Bu üzüm zaten koruktu” demiş… 
Evet… Tilki, erişemediği üzüme koruk 
der… Kedi de erişemediği ciğere murdar 
der… İşte, Türkiye’nin ulaştığı seviyelere 
hayalleri dahi erişemeyenler, şimdi çıkmış, 
bizim ürettiğimiz hizmetlere, bizim üretti-
ğimiz eserlere çamur atmaya çalışıyorlar. 
Yolsuzluk diyerek, usulsüzlük diyerek 
iftira atıyorlar… Aynaya baksınlar ayna-
ya… Yolsuzluk görmek istiyorlarsa aynaya 
baksınlar… Usulsüzlük görmek istiyorlarsa 
aynaya baksınlar… Bir dönem İstanbul’u 
yönettiler, yolsuzluk bataklığından çıkama-
dılar. Bu milleti kimin yoksullaştırdığını, 
kimin yokluğa mahkum ettiğini, bu ülkeyi 
on yıllar boyunca kimin geri bıraktığını 
görmek istiyorlarsa önce aynaya baksınlar, 
önce kendi geçmişleriyle yüzleşsinler… Bu 
millet onların dönemlerini unutmadı… Bu 

millet, CHP’nin, MHP’nin, koalisyon ortağı 
oldukları dönemlerde bu ülkeye neler ya-
şattıklarını unutmadı.

Genel Başkanın değişmesi bir şey ifade et-
miyor… Zihniyet değişti mi zihniyet… Sen 
ondan haber ver… Bugün dünden farklı 
ne söylüyorlar, Türkiye’nin önüne nasıl 
bir vizyon koyuyorlar, bileniniz var mı? 
Popülizm yapmayı yenilik diye sunuyorlar. 
CHP’de yaşanan tıkanıklığı popülizm yapa-
rak, fakir-fukara edebiyatı yaparak aşacak-
larını zannediyorlar… Önemli memleket 
meselelerinde somut bir öneri getirmeden 
demagoji yapmayı siyaset zannediyorlar… 
AK Parti’ye hakaret etmeyi, iftira etmeyi 
muhalefet zannediyorlar… Yedi buçuk yıl 
boyunca muhalefet yapmak adına tek söyle-
dikleri DOKUNULMAZLIK… Akşam bunu 
söyleyerek yattılar, sabah bunu söyleyerek 
kalktılar. Şimdi biz diyoruz ki, gelin en 
büyük dokunulmazlığı kaldıralım. Gelin, 
önce 12 Eylül Anayasasıyla dokunulmazlık 
zırhına bürünenlerin dokunulmazlığını 
kaldıralım. Milletvekili dokunulmazlığını 
ağızlarına sakız yapanlar, yedi buçuk yıl-
dır muhalefet yapmak adına başka tek bir 
cümle üretemeyenler, şimdi 12 Eylülcü-
lerin üzerindeki dokunulmazlık zırhının 
kalkmasına HAYIR diyorlar. Her gittikleri 
yerde benim emekli vatandaşımı istismar 
ediyorlar. Bu Anayasa Değişikliği ile me-
murlara toplu iş sözleşmesi hakkı getiriyo-
ruz. Bu haktan, benim ülkemdeki yaklaşık 
2 milyon Memur emeklisi vatandaşım da is-
tifade edecek. Hani sen emekli dostuydun? 
Madem emekli dostusun, neden bu düzen-
lemeye HAYIR diyorsun? Benim Emekli va-
tandaşımı “AKIL TUTULMASI” yaşıyor diye 
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aşağılayanlar, asıl akıl tutulmasını kendileri 
yaşıyorlar.

Dün bu zihniyet benim vatandaşıma “Bİ-
DON KAFALI” diyordu. Dün bu zihniyet 
benim vatandaşıma “GÖBEĞİNİ KAŞIYAN 
ADAM” diyordu. Bugün de aynı zihniyet, 
benim emekli vatandaşımın AK Parti’ye oy 
vermesini hazmedemiyor, benim emekli 
kardeşlerime “AKIL SAĞLIKLARI BOZUK” 
diye hakaret ediyorlar. Bakın ben her za-
man söylüyorum: Bunlar, kendileri Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde oy kabinine 
girip HAYIR diyemediler… Yürekleri hayır 
demeye yetmedi, milletvekili arkadaşla-
rına yasak getirdiler, onları oy kullanma 
kabinine göndermediler. Kendi arkadaş-
larına dahi güvenemediler. Milletvekilleri 
vicdanlarının sesini dinler, akıllarını dinler 
diye yasak koydular. Bu yasakçıların kendi 
içlerinden hakkı söyleyen, doğruyu söyle-
yen, vicdanının sesine kulak verenlere nasıl 
baskı yaptıklarını, nasıl tehdit ettiklerini 
görüyorsunuz.

Geçen Yasama döneminde 113 kez Anayasa 
Mahkemesi’ne gittiler. Bu Yasama Döne-
minde 44 kez Anayasa Mahkemesi’ne gitti-
ler. Halk diyenler, halkçılık diyenler, halkın 
iradesine, milletin iradesine saygısızlık ya-
pıyor, millet iradesini mahkemeye taşıyor-
lar. Sen hakaret etmeyi bırak, çirkin benzet-
melerle siyasetin üslubunu ayaklar altına 
almayı bırak, fındık kabuğunu doldurma-
yacak muhalefet zihniyetini bırak da, çık, 
aziz milletime şu doktorların Tam Gün 
Yasası’nı neden Anayasa Mahkemesi’ne 
taşıdınız, bunu neden iptal ettirdiniz önce 
onu açıkla… Benim Kütahyalı kardeşim 

de çok çok iyi bilir… Hastaneye gidiyor, 
kendisine “önce muayenehaneme bir uğra” 
deniliyor… Asla bütün doktorlarımızı it-
ham etmiyorum… Ama kamuda çalışıp, 
hastaya kendi muayenehanesinin adresini 
gösteren doktorlar da var bu ülkede. Bıçak 
Parası, Ameliyat Parası, Özel Muayenehane 
parası diye benim çare arayan vatandaşı-
mın üç kuruşuna göz dikenler var. Biz bir 
yasa çıkardık… Üniversite Hastanelerinde, 
Devlet Hastanelerinde çalışan doktorlar bir 
tercihte bulunsun, ya hastanede çalışsın, ya 
özel muayenehanesinde çalışsın, ama ikisi 
aynı anda olmaz, olmuyor dedik. Dikkati-
nizi çekiyorum, 110 bin doktorumuz var, 
bunlardan sadece 4 bin, 4 bin 500’ünün 
muayenehanesi vardı. 

Biz bir haksızlığı giderdik, bir eşitsizliği gi-
derdik, en önemlisi de milletimin mağduri-
yetini giderdik. Kalktılar, bunu bile Anayasa 
Mahkemesi’ne götürdüler. Anayasa Mahke-
mesi yasanın bazı maddelerini iptal etti. Şu 
an itibariyle hala da gerekçeyi açıklamış 
değiller. Ardından, Sağlık Bakanlığımızın 
yaptığı bir basın açıklamasını Danıştay 
idari işlem gibi gördü, bir gün içinde, rekor 
bir sürede karar verdi ve 30 Temmuz’da 
başlayacak uygulamayı durdurdu. Milletin 
mağduriyeti bunların umurunda değil, hiç-
bir zaman da umurlarında olmadı. Çünkü 
bunların tuzu kuru. Buradan, Kütahya’dan 
tüm milletime sesleniyorum: Eğer sizden 
bıçak parası altında usulsüz para istenirse, 
eğer ameliyat parası istenirse, eğer size 
muayenehane adres olarak gösterilirse, 
bunun müsebbibi CHP’dir. Milletin çıkarını 
düşünmeyenler, milletin iyiliğini düşünme-
yenler, milletimizin menfaatine yapılan her 
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türlü düzenlemeye karşı çıkıyorlar. Ben de 
diyorum ki… Eğer sizden böyle bir talepte 
bulunulursa, hemen Sağlık Bakanlığımıza 
ait 184 Hattını arıyor ve şikayetinizi oraya 
iletiyorsunuz; Sağlık Bakanlığımız da der-
hal gereğini yapacak. 

Şimdi bakın sevgili Kütahyalılar…

Zaman zaman sağdan soldan duyuyorum… 
Halkımız, son derece de haklı olarak, “BİZ 
12 EYLÜL’DE NEYİ OYLAYACAĞIZ, NEYE 
EVET DİYECEĞİZ, TÜRKİYE’DE NELER 
DEĞİŞECEK” diye soruyor… Ben size somut 
birkaç örnek üzerinden bunu anlataca-
ğım…

Sevgili Kütahyalılar… Lütfen dikkat edin… 
Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın bir basın 
açıklamasını bahane ederek, sadece ve sa-
dece 1 günde karar verdi, milletin yararına 
olan bir uygulamayı belirsizliğe itti. Aynı 
Danıştay, çok yüksek bir bedelle özelleş-
tirilen İzmir Alsancak Limanı’nın devrini 
tam 30 ay geciktirdi, ardından küresel kriz 
geldi ve özelleştirme sıkıntıya girdi. 606 
milyon dolara özelleştirilen Şeker fabrika-
ları, Danıştay’ın kararı nedeniyle 1 yıldır 
devredilemiyor. Kim kaybediyor? Benim 
milletim kaybediyor, devletin hazinesi 
kaybediyor, milletin hazinesi kaybediyor. 
Verdikleri ideolojik kararlarla bu millete 
çok ağır faturalar kesiyor, çok ağır bedeller 
ödetiyorlar. Bu böyle devam edebilir mi? 
Türkiye böyle bir hukuk sistemiyle kalkı-
nabilir mi, büyüyebilir mi? Böyle bir anla-
yışla, böyle bir zihniyetle, böyle bir hukuk 
sistemiyle 21’inci yüzyıl Türkiye Yüzyıl’ı 
olabilir mi? İşte bu Anayasa Değişikliği ile 

biz, evrensel bir hukuk sisteminin, Avrupa 
standartlarında bir hukuk sisteminin ilk 
adımlarını atıyoruz. Üstünlerin hukukun-
dan, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz.

AK Parti yargıyı ele geçiriyor diyenlere 
sesleniyorum: AK Parti yargıyı ele geçir-
miyor; tam tersine, yargıda kapalı devre 
sistem sona eriyor, yargıda kast sistemi 
ortadan kalkıyor, yargıda arka bahçe dö-
nemi artık bu Anayasa Değişikliği ile sona 
eriyor. Bunların feryadı bu… Bunların 
kaygısı, endişesi bu… Millet kazanacak, 
bunlar kaybedecek. İmtiyazlarını kay-
bedecekler, onun için feryat ediyorlar. 
Vesayet düzeninin devamından medet 
umanlar kaybedecek, bundan rahatsızlar… 
Benim Ahmet Amcam, Mehmet Amcam, 
Ayşe Teyzem yurtdışına çıkacak, Hacca 
gidecek… Geliyor havaalanında bilgisayar 
başına, zamanında vergi borcu 1 gün geç 
yatmış, 50 kuruş, 100 kuruş borç kalmış. 
“Sen Yurtdışına çıkamazsın” diyorlar, 
geri çeviriyorlar. Anayasa Değişikliği ile 
bu keyfiliğe son veriyoruz. Hakim kararı 
olmadan, hiç kimsenin yurtdışına çıkışı 
engellenemeyecek. Benim Ali kardeşim, 
Hasan kardeşim, Fatma kardeşim memur 
olacak. Gidiyorlar, onları bakkala, manava, 
komşusuna soruyorlar. Hakkında verilen 
yanlış bir bilgi nedeniyle memur olamıyor-
lar. Hakkında yalan yanlış bilgiler toplayıp 
vatandaşımın geleceğini karartıyorlar. Ana-
yasa Değişikliği ile bu insanlık dışı uygula-
maya son veriyoruz. Yani fişlemeyi tarihe 
havale ediyoruz.

Benim Kütahyalı kardeşimin kamu kuru-
munda işi var… Kendisine “BUGÜN GİT, 
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YARIN GEL” denildi. Kütahyalı Vatandaşım 
“NEREDE BU DEVLET” demeyecek, mah-
kemeye gitmesine gerek kalmadan Kamu 
Denetçisi’ne gidecek, orada sorununa ilk 
elden çözüm arayacak. Benim Kütahyalı 
işçi kardeşim eğer iki ayrı iş kolunda çalışı-
yorsa, gidecek, iki sendikaya üye olabilecek. 
Memur kardeşim artık devletle masaya 
oturacak ve çatır çatır toplu iş sözleşmesi 
pazarlığı yapacak. Dikkat edin, Toplu İş Gö-
rüşmesi değil, Toplu İş Sözleşmesi yapacak. 
Memur emeklisi kardeşim de bu toplu iş 
sözleşmesinden istifade edecek. Bakın, Av-
rupa Konseyi üyesi olan 47 ülkenin, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmekte 
olan 120 bin dava dosyası var. Bunların 13 
bini maalesef ülkemize ait. Neden bu kadar 
çok? Neden Türkiye Rusya’dan sonra ikinci 
sırada yer alıyor? Çünkü Avrupa ülkeleri-
nin birçoğunda bireysel başvuru hakkı var, 
bizde yok. Anayasa Değişikliği ile, Anayasa 
Mahkemesi’ni biz, bir çeşit Türkiye İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne dönüştürüyoruz.

Bu değişiklikle vatandaşımıza sahip çıkı-
yor, ülkemizin de itibarını daha yükseğe 
çıkarıyoruz. Ben burada değişiklik paketi-
nin getireceği yalnızca birkaç düzenlemeyi 
sizlerle paylaştım. 13 Eylül sabahı çok farklı 
bir Türkiye’ye inşallah hep birlikte uyanı-
yoruz. 13 Eylül sabahı bireysel olarak, ülke 
olarak çok daha büyük, çok daha itibarlı 
bir Türkiye’ye uyanıyoruz. İşte onun için 
ben Kütahya’dan 12 Eylül’de çok büyük bir 
EVET bekliyorum… Ben buradan, MHP’ye 
oy vermiş, MHP’ye gönül vermiş kardeşle-
rime sesleniyorum... Buradan, CHP’ye oy 
vermiş, CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime 
sesleniyorum... Bu Anayasa Değişikliği bir 

AK Parti projesi asla değil. Bu Anayasa De-
ğişikliği bizim şahsi projemiz, kişisel pro-
jemiz asla değil... Bu seçimde Hükümetin 
icraatlarını oylamayacaksınız. Bu seçimde 
Muhalefetin performansını oylamayacaksı-
nız. Bu seçimde, kendi geleceğinizi, çocuk-
larınızın geleceğini, Türkiye’nin istikbalini 
oylayacaksınız. Özellikle MHP’ye oy vermiş 
kardeşlerime şu hususu altını çizerek ha-
tırlatıyorum: Lütfen, başınızı ellerinizin 
arasına koyun ve düşünün: Vereceğiniz her 
HAYIR oyunun kime yarayacağını, kimin 
işine geleceğini, kime fayda sağlayacağını 
lütfen düşünün.

Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşlerim…

Önceki gün Hatay’da bir polis aracına te-
röristlerce yapılan saldırı sonucu 4 polisi-
mizi şehit verdik. Öncelikle şehitlerimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Acılı 
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Çeşitli saldırılarda yaralanan tüm güvenlik 
güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum. 
Önceki gün İnegöl’de, dün de Hatay’da bazı 
olaylar oldu. Ben, buradan, Kütahya’dan, 
aziz milletimize, tüm vatandaşlarımıza sağ-
duyu çağrısı yapıyorum. Terör örgütünün 
amacı, insanları sokağa dökmek, insanların 
öfkeyle, hiddetle sağa sola saldırmasını 
sağlamak, şehirlerimizde, ilçelerimizde 
kargaşa ortamı oluşturmak. Kim ki öfkesi-
ne hakim olamayarak sokağa dökülür, cam 
çerçeve indirirse, bilsin ki terör örgütünün 
tuzağına düşmüş olur. Kim ki hiddetle, öf-
keyle sokak kavgalarında taraf olursa, bilsin 
ki terör örgütünün hedefine ulaşmasına 
hizmet etmiş olur. Çünkü terör örgütünün 
nihai hedefi bizim kardeşliğimizi, bizim 
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dayanışmamızı sabote etmek. Terör örgütü-
nün nihai hedefi insanları sokağa dökmek, 
insanları birbirine hasım eylemek.

Bu tuzağa lütfen düşmeyelim. Vatandaş-
larımdan çok rica ediyorum: Lütfen terör 
örgütünün bu sinsi oyununa gelmeyin, bu 
tuzağa düşmeyin. Güvenlik güçlerimiz ge-
rekeni yapıyor. Çok büyük bir fedakarlıkla 
güvenlik güçlerimiz asayiş noktasında aza-
mi gayret gösteriyor. Terör örgütü çok kirli 
bir senaryonun taşeronluğunu yapıyor. Hal-
koylaması öncesinde kaos oluşturarak terör 
örgütü bir kez daha iç siyasete etki etmek 
istiyor. Vatandaşlarıma, sivil toplum örgüt-
lerine, özellikle de siyasi partilere sorumlu 
davranmalarını, sağduyulu davranmalarını 
özellikle rica ediyorum. Özellikle MHP’ye 
ve onun genel başkanına, CHP’ye ve Genel 
başkanına, BDP’ye ve genel başkanına, 
sözlerinde, açıklamalarında, üsluplarında 
daha dikkatli, daha sorumlu davranmaları 
gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hiç kim-
senin, üç tane oy için, kendi şahsi hırsları 
için bu ülkenin huzurunu bozmaya hakkı 
yoktur, olamaz. MHP de, CHP de, BDP de, 
hakaret ederek, küfrederek, son derece 
tahripkar bir dil, ayrımcı bir dil kullanarak, 
AK Parti’yi yıpratmak uğruna sokakları ger-
diğinin, gerginleştirdiğinin artık lütfen far-
kına varsın. Kimse hak-hukuk tanımayan 
tepkileri, eylemleri haklı bir infial olarak 
meşrulaştırmaya, sokak eylemlerini teşvik 
etmeye kalkmasın.

Açık söylüyorum, terör saldırılarını gerek-
çe göstererek şehirleri birbirine katmaya, 
vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkan 
saldırganları teşvik edecek söylemlerde 

bulunmak büyük bir fitnedir, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğüne zarar vermektir. Bu 
tür provokasyonlara çanak tutan beyanlar, 
sorumsuzluk örneğidir. Tüm parti başkan-
larından ricam, bu hassas konuları siyaset 
malzemesi haline getirmemeleri, sağduyu 
ve aklıselim çağrısı yapmalarıdır. Kütahyalı 
kardeşimin, Kütahya ile birlikte 81 vilayet-
teki vatandaşlarımın, oynanan oyunu çok 
iyi görmelerini, çok iyi tahlil etmelerini 
istiyorum. Bu terörist saldırılar asla bir te-
sadüf değil, asla rastlantı değil. Türkiye’nin 
demokratikleşme süreçlerine girdiği, eko-
nomik olarak atılıma geçtiği, umudun ço-
ğaldığı, kardeşliğin pekiştiği her dönemde 
bu taşeronlar devreye girdiler. Bugün de 
aynı şeyi yapıyorlar. Bu hain tuzaklara karşı 
milletimizi uyanık olmaya çağırıyorum. Fit-
necilerin provokasyonlara alet olanlar bile-
rek veya bilmeyerek kirli oyunların parçası 
olurlar. Milletçe bu tuzağı Allah’ın izniyle 
bozacağız. Milletçe kardeşliğimizi yücelte-
rek bu kirli senaryoları boşa çıkaracağız. 

Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşlerim...

Hükümet olarak Kütahya’ya yaptığımız hiz-
metlerin ayrıntısına girmiyorum… Göreve 
geldiğimiz andan itibaren, tüm Türkiye ile 
birlikte, 81 vilayetimizle birlikte Kütahya’yı 
da kalkındırmak, daha bayındır hale ge-
tirmek için kollarımızı sıvadık. eğitimde 
sadece şu son 7.5 yılda Kütahya’da 1.032 
dersliğin yapımını tamamladık; bizden 
önce okullarımızda bilgisayar yok denecek 
kadar azdı, biz geldik, 7.5 yılda okullarımıza 
8 binin üzerinde bilgisayar gönderdik. Tav-
şanlı sağlık meslek lisesini Kütahya’mıza 
kazandırdık. Dumlupınar Üniversitemiz bi-
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zimle birlikte daha da büyüdü, daha da zen-
ginleşti. Üniversitemizin bünyesinde Tıp 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1 yük-
sek okul ve 5 araştırma uygulama merkezi 
hizmete girdi. Kütahya’da sağlık hizmetleri 
için 135 milyon TL harcama yaptık. 320 
yataklı Evliya Çelebi Devlet hastanesi, 104 
yataklı Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli 
Devlet hastanesi, 10 yataklı Çavdarhisar 
ilçe hastanesi ve 3 sağlık ocağını tamamla-
dık, hizmete açtık. 30 yataklı Doç. Dr. İsmail 
Karakuyu Simav Devlet Hastanesi ek bina-
sı, 10 yataklı Hisarcık sağlık merkezi ve 12 
adet sağlık ocağının yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık.

TOKİ aracılığı ile Kütahya’da bugüne kadar 
5 bin 635 konut uygulaması başlattık. Bu 
uygulamalardan 4 bin 193’ünü tamamla-
yarak sahiplerine teslim ettik. Ulaştırma: 
2002 yılına kadar Kütahya’da sadece 23 
kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 
7.5 yılda tam 134 kilometre daha ekledik. 
Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin ulaşım ih-
tiyacını karşılamak için büyük bir bölgesel 
havaalanı (Zafer Bölgesel Havaalanı) yap-
mak için de çalışmalara başladık. Şu anda 
projeyi ihale aşamasına getirdik. İnşallah, 
bu proje tamamlandığında Kütahya’nın 
turizmi daha da coşacak, turizm gelirleri 
katlanarak artacak. Kütahya’yı da bizim 
hükümetimiz hamdolsun doğalgaza kavuş-
turdu. Ne zaman? 2004 yılında Kütahya’ya 
doğalgaz arzı sağladık. Şu an hem sanayi 
tesislerinde hem de konutlarda doğalgaz 
kullanılıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, dünyada oldu-
ğu gibi, Kütahya’da da ecdadımızın, ataları-

mızın eserlerine de sahip çıkan yine biziz. 
Kütahya’da vakıflar eliyle tam 76 adet ese-
rin onarımını gerçekleştirdik. Rüstem Paşa 
tarafından yaptırılan 450 yıllık Rüstem 
Paşa Bedesteni’ni onaran, ona sahip çıkan 
da yine biziz. Onardık, El Sanatları Çarşısı 
olarak hizmetinize sunduk, orayı geziyor, 
alışveriş ediyorsunuz, değil mi? Gediz’deki 
450 yıllık Gazanfer Ağa Hamamı’nı onaran 
kim, yine biziz. Peki, 16’ncı yüzyılda yaptı-
rılan Lala Hüseyin Paşa Camii’ni onararak, 
yeniden ibadete kazandıran kim? Yine 
biziz, yine AK Parti… Biz, Kütahya için üret-
meye, Kütahya’nın çehresini değiştirmeye 
devam edeceğiz. İnşallah 13 Eylül sabahı 
yeni bir Türkiye’ye uyanacak, 81 vilayeti-
mizle birlikte Kütahya’ya da çok daha fazla 
hizmet, çok daha fazla eser kazandıracağız. 
Bütün bu hizmetlerimiz artarak sürecek. 
Aşkla, sevdayla Kütahya’ya hizmet üret-
meye devam edeceğiz. Yeter ki desteğiniz 
arkamızda olsun, yeter ki hayır dualarınız 
eksik olmasın...

Sevgili Kütahyalılar…

Şimdi ben buradan, Kütahyalı hanım kar-
deşlerime sesleniyorum: Kadın haklarının 
artık anayasal bir güvenceye kavuşması 
için sizlerden evet bekliyorum... Çocuk 
istismarının önüne geçmek, özürlülerin, 
yaşlıların, şehitlerimizin bize emaneti olan 
dul ve yetimlerin, gazilerimizin haklarını 
anayasal teminat altına almak için tüm Kü-
tahyalılardan evet bekliyorum. Kütahyalı 
işçi kardeşime, işçi kardeşlerimin ailelerine 
sesleniyorum: Sendikal hakların, grev hak-
kının genişlemesi, birden fazla sendikaya 
üye olma hakkı için sizlerden kararlı bir 



Recep Tayyip ERDOĞAN

98

şekilde evet bekliyorum. Kütahyalı memur 
kardeşim: Memurlara toplu sözleşme hakkı 
için; memurlara verilen kınama ve uyarma 
cezalarına yargı yolunu açmak için sizlerden 
evet bekliyorum. Emekli memur kardeşim: 
Memurların yararlandığı toplu iş sözleşme-
sinden senin de yararlanabilmen için sen-
den evet bekliyorum. Daha çağdaş standart-
larda bir Anayasa Mahkemesi’ne kavuşmak 
için hepinizden evet bekliyorum. Üstünlerin 
hukukundan hukukun üstünlüğüne geçmek 
için sizlerden evet bekliyorum.

Sofradaki ekmeğimizi daha da büyütmek, 
Türkiye’nin itibarını daha da yüceltmek, 
kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için 
sizlerden gür bir sesle evet bekliyorum. 12 
Eylül’le yüzleşmek için, 12 Eylül’le hesaplaş-
mak için, tekrar 12 Eylül’lerin yaşanmaması 
için, 12 Eylül 2010’da sizden evet bekliyo-
rum. BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN, DAHA ÖZ-
GÜR TÜRKİYE İÇİN, DAHA DEMOKRATİK 
TÜRKİYE İÇİN SİZLERDEN EVET BEK-
LİYORUM. GELİN HEP BİRLİKTE EVET 
DİYELİM, BEMBEYAZ YENİ BİR SAYFA 
AÇALIM. HER EVET DEMOKRASİYE DA-
VETTİR. HER EVET ADALETE DAVETTİR. 
HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, HU-
KUKA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz, 
sizin bize yüklediğiniz emanetin hakkını 
verdik. Şimdi, evet, söz sizde... ŞİMDİ, EVET, 
KARA SİZDE... “SEVDAMIZ MİLLET, KA-
RARIMIZ EVET” diyor, tüm Kütahya’yı, tüm 
Kütahyalı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun...
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili kardeş -
lerim, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu 
meydandan, tüm Balıkesir’i, AYVALIK’I, 
BALYA’YI, BANDIRMA’YI, BİGADİÇ’İ, 
B U R H A N İ Y E ’ Y İ ,  D U R S U N B E Y ’ İ , 
ED REMİT ’İ ,  ERD EKİ ’ İ  muhabbet le 

selamlıyorum … Ayrıca … GÖMEÇ ’E, 
GÖNEN’E, HAVRAN’A, İVRİNDİ’YE, 
KEPSUT’A, MANYAS’A, MARMARA’YA, 
S A V A Ş T E P E ’ Y E ,  S I N D I R G I ’ YA , 
SUSURLUK’A, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime sevgilerimi, saygılarımı, selam-
larımı yolluyorum.

AK Parti il mitingi

Balıkesir | 30 Temmuz 2010
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Ne güzel söylemiş Merhum Mehmet Akif 
Balıkesir için: 

Hani, gök kubbenin altında görülmüş mü eşin?

Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi… 

Ey benim her taşı bir ma’bed-i iman yurdum! 

Seni er geç bana mutlak verecek ma’bud’um…

Kahramanlar şehri, yiğitler şehri olan 
Balıkesir’i selamlıyorum. Kuvâ-yi Milliye 
Şehri Balıkesir’i selamlıyorum. Çanakkale 
Savaşı’nda Destan yazmış Seyit Onbaşı’nın 
şehri Balıkesir’i selamlıyor; Seyit Onbaşı’yı 
rahmetle, minnetle yad ediyorum. Evet… 
Çanakkale Savaşı’nın en sıcak anlarıy-
dı… Topçu bataryalarımız tek tek yok 
edilmişti. İşte o Cehennem gibi savaşın 
içinde, Balıkesirli Seyit Onbaşı 250 kilo-
luk top mermisini sırtladı, topu ateşledi 
ve düşman gemisine isabet ettirdi. Şurası 
çok enteresan… Seyit Onbaşı’dan, zaferin 
ardından bir kez daha o büyük top mermi-
sini kaldırmasını istediler… seyit onbaşı 
şunları söyledi: “Ben bu mermileri kaldı-
rırken, gönlüm Allah’ın feyziyle doldu. o 
kuvvetin sırrı, Allah’ın bana o anda ihsan 
ettiği bir vergi idi. bu ağırlığı kaldıracak 
kadar bir makama varmışsam, bu, dua ve 
rıza ile olmuştur…” 

İşte bizim yolumuzu Seyit Onbaşılar ay-
dınlatıyor. Bu topraklar için canını seve 
seve feda eden şehitlerimiz, bu topraklar 
için göğsünü siper eden gazilerimiz bize 
rehberlik ediyor. Nasıl ki Seyit Onbaşı, 
milletin duasıyla ve rızasıyla o devasa 
gülleleri omuzladıysa, sizin hayır duaları-

nızla, sizin rızanızla, sizin sevginizle, mu-
habbetinizle biz de engelleri aşıyor, Ferhat 
gibi dağları deliyor, Mecnun gibi çölleri 
aşıyoruz. Bizim rotamızı millet çizdi, mil-
letimizin takdiriyle bu yola revan olduk. 
Biz milletimizin tercihiyle, teveccühüyle 
Anadolu’nun, Trakya’nın yollarına düştük. 
Biz milletin hayır duasını, rızasını alarak 
milletimizin hizmetkarı olduk. 

Şimdi, CHP Genel Başkanı çıkmış, bizim 
birileriyle işbirliği yaparak iktidara geldi-
ğimizi iddia ediyor. İşte CHP zihniyeti tam 
da budur! İşte CHP’nin demokrasiye bakışı 
budur. İşte CHP’nin millete bakışı, milletin 
tercihine, takdirine bakışı tam budur. Yedi 
buçuk yıldır sabah akşam, AK Parti nasıl 
iktidara geldi diye düşünüyorlar. Bak ben 
buradan AK Parti’nin nasıl iktidara gel-
diğini sana söyleyeyim: AK Parti’yi millet 
iktidara getirdi millet. Siz statükocularla 
işbirliği yaparken, siz çetelere avukatlık 
yaparken, siz darbecilere çanak tutarken, 
AK Parti gücünü milletten aldı, milletin 
hayır duasından aldı. Siz, bildirileri alkış-
larken, statüko mitingleri yaparken, vesa-
yetçi anlayışlardan medet umarken, AK 
Parti dik durdu, milletin yanında durdu, 
canı pahasına milli iradeyi korumanın mü-
cadelesini verdi. AK Parti sadece ve sadece 
milletle işbirliği yapar. Bunlar millete her 
zaman tepeden baktılar, bugün de tepeden 
bakıyorlar. Bunlar millete karşı her zaman 
seçkinci davrandılar, bugün de seçkin-
ci davranıyorlar. Bunlar bu aziz millete 
“bidon kafalı” dediler, “göbeğini kaşıyan 
adam” dediler, bugün de millete aynı gözle 
bakıyor, milleti aşağılamaya devam ediyor-
lar. AK Parti birileriyle işbirliği yaptı de-
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mek, alenen, açıkça milleti aşağılamaktır, 
milletin tercihini aşağılamaktır, milletin 
takdirini aşağılamaktır.

Bu kafa tam kırk yıldır değişmedi… Eğer 
bu milletin neden AK Parti’yi tercih etti-
ğini anlamak istiyorsa, CHP gidip başka 
yerlerde işbirlikçiler aramasın, kendisine 
baksın kendisine. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde 411 oyla çıkmış yasayı Ana-
yasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettire-
ceksin. 367 saçmalığına çanak tutacaksın. 
“ORDU GÖREVE” pankartının altından 
göz kırpacaksın. 27 Nisan açıklamasına 
“Oh!” diyeceksin. Çetelere avukatlık ya-
pacaksın. Tam Gün Yasası’nı iptal ettirip 
milleti mağdur edeceksin. Vesayete göz 
yumacaksın, statükoya sırtını dayayacak-
sın, ondan sonra da AK Parti nasıl iktidara 
geliyor sorusunun cevabını bulamayacak-
sın. Ben hep söylüyorum… Böyle muhale-
fete can kurban… Böyle muhalefet dostlar 
başına… Bunlar bu kafayla devam ettikleri 
sürece asla ve asla tek başlarına iktidar 
olamazlar. 

Oylarında anlamlı bir artış olmazsa, 
genel başkanlıktan çekilecekmiş… Peki 
“anlamlı” ne demek? Ölçüsü ne? Birimi 
ne? Bunun cevabı yok. Tek başına iktidar 
olma gibi bir hedef ortaya koyamıyorsun, 
birinci parti olma gibi bir hedefi önüne 
koyamıyorsun, neymiş efendim, oylarında 
artış olursa başarılı sayılırmış. Balıkesir’in 
TİRİT yemeği meşhurdur… Ben şimdi Ba-
lıkesirli Hanım kardeşlerime soruyorum: 
Sade suya tirit olur mu? İşte bunlar sade 
suya tirit doğramaya çalışıyor… Bakın ben 
bugüne kadar çok kesin konuştum. Eğer 

partim genel seçimlerde ikinci olursa ge-
nel başkanlığı bırakırım dedim. Yüreğiniz 
yetiyorsa, cesaretiniz varsa, buyurun açık-
layın, buyurun siz de çıtanızı belirleyin.

Değerli kardeşlerim, siyaset tutarlılık 
gerektirir, samimiyet gerektirir, ciddiyet 
gerektirir. Önceki genel başkan sabah 
başka akşam başka konuşurdu, yeni genel 
başkan sabah başka öğle başka konuşuyor. 
CHP’de yaşanan değişim bundan ibaret… 
CHP lideri her gün kuyuya bir taş atıyor, 
bizim gidip çıkarmamızı istiyor. Öyle iddi-
alar ortaya atıyor ki, kargalar bile gülmeye 
tenezzül etmiyor. Böyle sorumsuz, lafının 
ağırlığı olmayan bir muhalefet olabilir mi? 
Ortaya vizyon koymayan, çözüm önerisi 
getirmeyen, sadece popülizm yaparak, de-
magoji yaparak siyaset yaptığını zanneden 
bir muhalefet olabilir mi? 

Sevgili Balıkesirliler, değerli kardeşlerim…

Bakın ben burada, CHP yönetimiyle, 
CHP’ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşle-
rimi tamamen ayrı tutuyorum. Aynı şekil-
de, MHP yönetimiyle, MHP’ye oy vermiş, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimi de 
tamamen ayrı tutuyorum. Her iki partinin 
yönetimi, maalesef hem milletten kopuk, 
hem kendi tabanlarından kopuk bir siya-
set tarzı izliyorlar. Allah aşkına soruyo-
rum: Şu CHP Genel Başkanının ağzından 
dökülen çirkin kelimeler, benim CHP’ye oy 
vermiş vatandaşımın hissiyatı olabilir mi? 
MHP Genel Başkanının ağzından dökülen 
hakaretler, küfürler, benim MHP’ye oy ver-
miş kardeşlerimin ruh halini yansıtabilir 
mi? Bu üslup, bu iftiralar, bu hakaretler, bu 
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ülkenin güzel insanlarına, zarif insanları-
na, nezih insanlarına apaçık bir haksızlık 
değil midir?

Bakın sevgili Balıkesirli kardeşlerim… 
Bursa İnegöl’de ve Hatay Dörtyol’da son 
günlerde bazı üzücü olaylar yaşandı. 
İnegöl’de küçük bir kıvılcım sokak olay-
larına neden oldu. Hatay’da 4 polisimizi 
şehit eden terörist saldırı, Dörtyol’da tatsız 
olayların çıkmasına zemin hazırladı. Bu 
olayları benim her bir Balıkesirli kardeşim 
lütfen iyi değerlendirsin, lütfen iyi analiz 
etsin. Gerek terör örgütünün bu saldırıları, 
gerek ilçelerimizde sahnelenen bu provo-
kasyonlar, sinsi bir planın devreye konul-
maya çalışıldığını gösteriyor. Terör örgütü, 
tam da 12 Eylül’de, Türkiye’nin demokrasi 
adına, geleceği adına çok önemli bir karar 
vereceği Halkoylamasının hemen öncesin-
de eylemlerine hız vermeye çalışıyor. Taşe-
ron terör örgütü Şemdinli’de, Çukurca’da, 
Reşadiye’de, Samsun’da, Hatay’da güven-
lik güçlerimize saldırırken, muhalefet 
partileri maalesef bunu bir fırsat gibi de-
ğerlendiriyor, Onlar da eşzamanlı olarak 
Hükümete saldırmaya, Hükümete vurma-
ya başlıyorlar. BDP kendi kitlesini tahrik 
ediyor, huzuru tahrip ediyor. MHP kendi 
kitlesini tahrik ediyor, huzuru tahrip edi-
yor. CHP gerilimi artıracak söylemlerle 
ortamı gerginleştiriyor.

Dikkat edin… Son günlerdeki tatsız olay-
ları yatıştırmaya yönelik her üç partiden 
de bir tek sağduyulu ses gelmedi. Bunların 
çok basit bir mantığı var: AK Parti yıpran-
sın, AK Parti hedef olsun, AK Parti kaybet-
sin de, Türkiye’ye ne olursa olsun anlayışı 

içindeler. Ben buradan, Balıkesir’den, tüm 
muhalefet partilerine, sağduyulu davran-
maları, sağduyulu açıklamalar yapmaları 
çağrısında bulunuyorum. Söyledikleri 
sözleri, hakaretleri, küfürleri bir zah-
met kendilerinin de duymaları yönünde 
çağrımı yineliyorum. Halkoylamasında 
HAYIR dedirtebilmek için sokağı tahrik 
edenleri, gençleri tahrik edenleri, ülkenin 
huzuruna kastedenleri ben aziz milletimin 
ferasetine, basiretine, takdirine havale 
ediyorum. Polisimizi şehit eden anlayış ne 
kadar tehlikeliyse, polis araçlarını ateşe 
veren, polislerimize karşı koyan anlayış da 
o kadar tehlikelidir… Polise taş atan anla-
yış ne kadar kötüyse, polis merkezlerini 
taşa tutan, esnafa zarar veren anlayış da o 
kadar kötüdür. Hiç kimse kanun-kural ta-
nımadan, hak-hukuk tanımadan sokakları 
çatışma yerine çeviremez, masum vatan-
daşlarımıza zarar veren nümayişler çıkara-
maz. Bu infialleri, bu gösterileri haklı gibi 
göstermek, meşru gibi göstermek büyük 
bir sorumsuzluk örneğidir. Siyasetçilere 
düşen, toplumu gerecek, toplumu birbiri-
ne düşürecek açıklamalar yapmak değil, 
birlik ve kardeşlik mesajları vermektir.

Bakın şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
Özellikle Balıkesirli gençlerin burayı iyi 
dinlemelerini rica ediyorum… 1914-1917 
arasında, Balıkesir Lisesi hiç mezun ver-
medi… Neden? Çünkü bütün vatan evlat-
ları gibi, Balıkesir Lisesi’nin kahraman 
öğrencileri de o genç yaşlarında Çanak-
kale Cephesi’ne koştular. 100 öğrenci gitti 
cepheye, sadece 3’ü geri dönebildi. Gidin, 
Çanakkale’de o mezarları ziyaret edin, 
oralarda bir fatiha okuyun, ve oralarda ya-
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tanların nerelerden geldiğine lütfen dikkat 
edin… O mezar taşlarında Trablusgarb’ı 
göreceksiniz, Cezayir’i, Silistre’yi, Şam, 
Selanik, İşkodra, Kudüs, Üsküp’ü görecek-
siniz… Ta o uzak diyarlardan gelen yiğit-
lerin, 81 vilayetimizden gelen kahraman 
askerlerle omuz omuza vatan topraklarını 
müdafaa ettiğine şahit olacaksınız. Çanak-
kale şehitliğinde, Dumlupınar, Sakarya, 
Sarıkamış Şehitliğinde, Edirneliyle Di-
yarbakırlının, İstanbulluyla Muşlunun, 
Yozgatlıyla Vanlının, Balıkesirliyle Bat-
manlının yan yana yattığını göreceksiniz. 
Onların şehadet şerbetini birlikte içtiğine 
şahit olacaksınız.

Biz birbirimize öyle bir kardeş olduk ki, 
hiçbir terör eylemi, hiçbir provokasyon 
bizi birbirimizden ayıramaz, bizi birbiri-
mize hasım edemez. Biz bir elin parmak-
ları gibiyiz. Biz kardeşiz. Biz akrabayız… 
İşte onun için sağduyu diyorum… İşte 
onun için sabır diyorum… Sokağa dökü-
lenler, camı çerçeveyi indirenler, çok açık 
söylüyorum, terör örgütünün tuzağına dü-
şerler. Kardeşine kem gözle bakanlar, çok 
açık söylüyorum, terör örgütünün hain 
emellerine alet olurlar. Öfkeyle, hiddetle, 
kızgınlıkla hareket edenler, fitnecilerin 
oyununa gelirler. Buradan tüm Türkiye’ye, 
tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Bu tu-
zağa lütfen düşmeyin, bu tahriklere lütfen 
aldanmayın… Terör örgütü sizin öfkelen-
menizi istiyor, hiddetlenmenizi istiyor, 
sokağa dökülüp kardeşlerinize kem gözle 
bakmanızı istiyor. Bu oyuna lütfen gel-
meyin. Sizi tahrik eden siyasilerin tahrik-
lerini kapılıp kardeşliğimizi zedeleyecek 
olaylara vesile olmayın…

Sevgili Balıkesirliler… Değerli kardeşle-
rim…

12 Eylül 2010 tarihinde sandığa gidiyor-
sunuz ve Allah’ın izniyle Türkiye için yeni 
bir dönemin kapılarını aralıyorsunuz. 
12 Eylül Türkiye için bir dönüm noktası 
olacak, 12 Eylül Türkiye için bir milat 
olacak. Esasen, bu değişikliği kimlerin 
istemediğine, kimlerin bu değişikliğin 
karşısında durduğuna bakarsanız, mesele 
çok daha iyi anlaşılır. Kim HAYIR diyor? 
CHP yönetimi HAYIR diyor, MHP yöneti-
mi HAYIR diyor, BDP yönetimi HAYIR di-
yor… Başka kim HAYIR diyor? Bir kısım 
Medya HAYIR diyor… YARSAV HAYIR di-
yor, DANIŞTAY HAYIR diyor, HAKİMLER 
VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HAYIR 
diyor… Millete tepeden bakanlar, seç-
kinciler, tuzu kuru olanlar HAYIR diyor. 
Bitmedi… Bu Anayasa Değişikliği’ne terör 
örgütü de HAYIR diyor, boykot çağrısı 
yapıyor. Bu tablodan, bu manzaradan, bu 
ittifaktan Türkiye’ye bir HAYIR gelir mi? 

Ben Balıkesir’in 12 Eylül’de bunlara, bu 
HAYIR cephesine en güzel cevabı vere-
ceğine, çok güçlü bir EVET diyeceğine 
yürekten inanıyorum…12 Eylül’de, hal-
koylamasında ne diyoruz? Demokratik 
standartların yükseltilmesine ne diyoruz? 
Hak ve özgürlüklerin daha da güçlenmesi 
için ne diyoruz? Daha büyük Türkiye, 
daha büyük Balıkesir için ne diyoruz? 
Üstünlerin hukukundan, hukukun üstün-
lüğüne geçiş için ne diyoruz? SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET…
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Bakın Sevgili Balıkesirliler…

Bu Anayasa Değişikliği neler getirecek, 
neleri değiştirecek, günlük hayatımıza, 
Türkiye’ye neler kazandıracak… Ben 
bugün Balıkesir’de özellikle Hanım Kar-
deşlerime seslenmek istiyorum… Çünkü 
bu Anayasa Değişikliği ile hanım kardeş-
lerimizin haklarını Anayasal Güvence 
altına alıyor, onların her alanda teşvik 
edilmesini sağlıyoruz. AK Parti olarak, en 
başından itibaren hanım kardeşlerimizin 
haklarına, hanım kardeşlerimizin sorun-
larına hassasiyetle eğildik. Kadın hakları-
nı en fazla geliştiren, kadını layık olduğu 
konuma yükseltmeye çalışan iktidar AK 
Parti iktidarıdır. Neymiş efendim, biz 
kadın erkek eşitliğine inanmıyormuşuz. 
Kadın-erkek arasında fizyolojik farklılık 
olduğunu söylemek başka bir şeydir, 
kadın-erkek arasında eşitlik olmadığını 
söylemek başka bir şeydir. Kadın da, er-
kek de insandır, kutsaldır, eşrefi mahlu-
kattır. Bizim bu konuda fırsat eşitliğini ön 
plana çıkarmamızı kimse başka yerlere 
çekmesin. Siz kadınla erkeğe eşit fırsat-
lar sunmayacaksınız, ikisine de insanca 
bir muamele yapmayacaksınız, sonra da 
çıkıp eşitlikten dem vuracaksınız. Bunun 
adı açıkça istismardır, çarpıtmadır.

Bizim bu konuda yaptıklarımıza onların 
hayalleri bile yetişemez. 2004 yılında 
yaptığımız Anayasa Değişikliği ile, Ka-
dın Erkek Eşitliği Anayasa’ya girdi. İş 
Kanunu’nda, eşit işe eşit ücret hakkını 
getirdik. Benim Hanım kardeşim bir 
işyerinde çalışıyor, erkeklerle aynı işi 
yapıyor, ama daha az ücret alıyordu. Bu 

haksızlığın önüne geçtik. 2009 yılında, 
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu kurduk. 
Hanım kardeşlerimizin haklarını güçlen-
dirirken, aynı zamanda aile kurumunu da 
güçlendirmenin mücadelesi içinde olduk. 
2003 yılında Ailenin korunmasına dair 
son derece önemli bir kanun çıkardık. 
Aile Mahkemelerini kurduk, kadına yö-
nelik şiddete hiçbir tolerans göstermedik, 
göstermeyeceğiz. Türk Ceza Kanunu’nu 
değiştirdik, kadınlara yönelik şiddete ora-
da çok ağır cezalar getirdik. Belediyeler 
Kanunu’nu çıkardık, şiddete maruz kalan 
kadınlarımızın korunması için önlemler 
aldık. Emniyet Personelimizi, sağlık per-
sonelimizi, adalet personelimizi, askerlik 
görevi yapan erlerimizi kadına yönelik 
şiddet konusunda daha duyarlı hale getir-
mek için eğitimler verdik. ALO 183 Hattı-
nı kurduk. Balıkesir’de olmaz, biliyorum 
ama, es kaza olur da bir hanım kardeşi-
miz, ya da çocuklarımız şiddete maruz 
kalırsa, arayacak bu hattı, her konuda 
yardım alacak. Kadınlarımızı eğitim nok-
tasında, sağlık noktasında, özellikle istih-
dam noktasında teşvik ettik. 25 Mayıs’ta 
bir Genelge yayınladık, kadın istihdamı 
konusunda tüm kamu kuruluşlarını 
daha duyarlı olmaya çağırdık. Bitmedi… 
Siyasette kadının yeri her zaman erkeğin 
yanında oldu. 2007 seçimlerinde tam 30 
kadın milletvekili AK Parti kadrolarından 
Meclis’e girdi. Bu rakam, Cumhuriyet tari-
himizin en yüksek rakamı. Yerel Seçimler-
de 4 Belediye Başkanımız, 667 Belediye 
Meclis Üyemiz ve 55 İl Genel Meclisi 
Üyemiz Hanım kardeşlerimizden seçildi. 
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Biz işin edebiyatını yapmıyoruz… Biz laf 
üretmiyoruz… Biz iş üretiyoruz… Bili-
yorsunuz, yerel seçimlerde önce Çarşaf 
Açılımı yaptılar, ardından üç gün sonra 
çarşaflı bir hanımı seçim otobüsünde tar-
takladılar… Bunlar emekli derler, emekli 
kardeşimin duygularını istismar ederler, 
arkasından emeklilere “Akıl tutulması” ya-
şıyor diye hakaret ederler. Bunlar KADIN 
HAKLARI derler, hanım kardeşlerimin 
hissiyatını istismar ederler, ardından ha-
nımlara şiddet uygularlar. Bunlar yoksul 
derler, yoksulluk derler, ama yoksulun 
kapısını çalmaz, yolunu bilmezler. Bir 
yandan Kadın Hakları diyeceksin, bir 
yandan, hanım kardeşlerimize çok büyük 
haklar getirecek olan 12 Eylül’deki Halkoy-
lamasında HAYIR oyu vereceksin… Ben 
Balıkesir’de Hanım Kardeşlerime Soruyo-
rum: Sizin haklarınızı, sizin hukukunuzu 
daha ileri seviyeye taşıyacak bu değişik-
liğe EVET Mİ? Bir yandan HALKÇIYIM 
diyeceksin, bir yandan Tam Gün Yasası’nı 
Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal etti-
receksin. Buradan Balıkesirli kardeşlerime 
sesleniyorum: Eğer, hastaneye gittiğinizde, 
sizden bıçak parası isteyen, muayenehane-
sini adres olarak gösteren olursa, bilin ki 
bunun müsebbibi, Halkçı geçinen CHP’dir. 
Böyle bir durumda derhal 184’ü arıyor, 
şikayetinizi iletiyorsunuz. Sağlık Bakanlı-
ğımız derhal harekete geçecek ve gereğini 
yapacak.

Şimdi bak Balıkesirli kardeşim… Benim 
Mehmet Amcam ömür boyu çalışmış, di-
dinmiş, emekliye ayrılmış. Üç kuruş birik-
tirmiş, yanına Meliha Teyzemi almış, Hac 
farizasını yerine getirecek. Aşılar yapıl-

mış, pasaportlar çıkartılmış, ihram hazır, 
herkesle vedalaşıyor, helalleşiyor, Havaa-
lanına geliyor. Bilgisayar başında görevli 
bakıyor, 1992 yılından üç kuruş, beş kuruş 
vergi borcu kalmış. “Amca sen çıkamazsın” 
diyor ve benim Mehmet Amcam oradan 
geri evine dönmek zorunda kalıyor. Ahmet 
Amcam Almanya’ya oğlunu ziyarete gide-
cek, havaalanından geri döndürülüyor… 
İşte bu haksız uygulamaya, insafsız uygu-
lamaya bu Anayasa Değişikliği ile artık son 
veriyoruz… Buna EVET Mİ?

Benim vatandaşım hakkında birileri 
tutmuş, fişleme yapmış… Ne diye? “Bu 
Namaz kılar, bu içki içer, bu Alevidir, bu 
Sünnidir…” Sonra o vatandaşım, ömür 
billah terfi edemiyor, yükselemiyor, adeta 
yaftalanmış biçimde onun istikbali karar-
tılıyor… Sadece o mu? Oğlu, kızı, torunu 
dahi bu insanlık dışı uygulamanın mağdu-
ru oluyor. İşte bu insanlık dışı uygulama-
nın kaldırılmasına 12 Eylül’de hep birlikte 
EVET diyoruz… EVET Mİ? Mahkeme bir 
konuda hakkınızda karar verdi, ama siz 
haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz… 
Parası olan, basıyor parayı, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde hakkını arıyor. 
Parası olmayan garip gureba hakkını ara-
yamıyor. Anayasa Mahkemesi’ni Türkiye 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüştü-
rüyoruz. Yargı yolu tükenen vatandaşım 
gidecek, hakkını artık orada arayacak. 
Hakimlerimiz, savcılarımız da bunu dik-
kate alacak, görevlerini artık daha bir 
hassasiyetle yerine getirecek. ANAYASA 
MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU 
HAKKINA EVET Mİ? 
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Bundan sonra devlet dairesinde “Bugün 
git, yarın gel” yok… Benim hiç bir vatan-
daşım, “Nerede bu devlet?” demeyecek. 
Kamu Denetçiliğini getiriyoruz ve mah-
kemeye gerek kalmadan vatandaşım gi-
decek, şikayetini orada ilgili merciye ilete-
cek. BUNA EVET Mİ? İşçi kardeşim birden 
fazla sendikaya üye olabilecek. Sendikal 
haklar güçlenecek, hak arayışı güçlenecek. 
İŞÇİ KARDEŞLERİM, BU DÜZENLEMEYE 
EVET Mİ? Memur kardeşim artık toplu iş 
sözleşmesi yapabilecek. Emeklilerimiz de 
bu toplu iş sözleşmesinden yararlanabile-
cek. BUNA EVET Mİ? Çocuk istismarını 
Anayasal boyutta engelliyoruz… EVET 
Mİ? Özürlü kardeşlerimize, yaşlılarımı-
za, şehitlerimizin bize emaneti olan dul 
ve yetimlerine, gazilerimize hak ettikleri 
ayrıcalıkları veriyoruz. BUNA EVET Mİ? 
Anayasa Mahkemesi’ni modern bir yapı-
ya kavuşturuyoruz, Yargıyı ideolojiden, 
kast sisteminden, kapalı devre işleyişten 
arındırıyoruz. BUNA EVET Mİ? Üstünle-
rin hukukundan, hukukun üstünlüğüne 
geçiyoruz… EVET Mİ? 12 Eylül’le hesapla-
şıyoruz, 12 Eylül’ün üzerindeki dokunul-
mazlığı kaldırıyoruz, bu ülkede bir daha 
12 Eylüller yaşanmasın diyoruz… BUNA 
EVET Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE, GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’YE, İTİBARLI TÜRKİYE’YE 
EVET Mİ?

Ben Balıkesir’e inanıyorum, Balıkesir’e 
güveniyorum… Balıkesir ’de, CHP’ye, 
MHP’ye, diğer partilere oy vermiş kar-
deşlerime de buradan sesleniyorum… Bu 
Anayasa Değişikliği bir AK Parti Projesi 
değil… Bu Halkoylamasında partilere de-
ğil, kendinize oy vereceksiniz. Onun için, 

vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum. 
Kendiniz için, çocuklarınız için, kadınlar, 
yaşlılar, özürlüler için, gazilerimiz, şehitle-
rimiz için sizlerin de EVET diyeceğine ina-
nıyorum. Özellikle MHP’li kardeşlerimin 
bir hususa dikkatlerini çekiyorum: Vere-
cekleri HAYIR oyunun kime yarayacağını, 
bu HAYIR’dan kimin istifade edeceğini 
çok iyi düşünsünler. GELİN HEP BİRLİK-
TE EVET DİYELİM, BEMBEYAZ YENİ BİR 
SAYFA AÇALIM. HER EVET DEMOKRA-
SİYE DAVETTİR. HER EVET ADALETE 
DAVETTİR. HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DA-
VETTİR, HUKUKA DAVETTİR. Biz Türki-
ye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize 
düşeni yaptık. Biz, sizin bize yüklediğiniz 
emanetin hakkını verdik Şimdi, EVET, 
söz sizde... ŞİMDİ, EVET, KARAR SİZDE... 
SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET 
diyor, tüm Balıkesir’i tüm Balıkesirli kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun…



107

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

Sevgili Adanalılar, sevgili kardeşlerim, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Adana’yla birlikte ALADAĞ’I, CEYHAN’I, 
ÇUKUROVA’YI, FEKE’Yİ, İMAMOĞLU’NU, 
KARAİSALI’YI, KARATAŞ’I, KOZAN’I, 
P O Z A N T I ’ Y I ,  S A İ M B E Y L İ ’ Y İ , 

SARIÇAM’I, SEYHAN’I, TUFANBEYLİ’Yİ, 
YUMURTALIK’I, YÜREĞİR’İ, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerimi muhabbetle 
selamlıyorum. Bu Adana sıcağında, bu 
Çukurova sıcağında bize gönüllerinizi açtı-
ğınız için sizlere bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Adana | 31 Temmuz 2010
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Bingöl’de Bismillah diyerek başlattığımız 
yolculuğumuzda Elazığ’a, Adıyaman’a, 
Malatya’ya, Kütahya’ya uğradık. Dün 
Balıkesir’deydik, bugün önce Hataylı kar-
deşlerimizle buluştuk, ardından da şimdi 
burada Adana ile buluşuyor, Adana ile ku-
caklaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük 
coşku var. Her ilimizde EVET coşkusu var. 
Her ilimizde bayram havası var. Çünkü 
Türkiye 12 Eylül 2010’da tek yürek halin-
de aydınlık bir geleceğe EVET diyor. Tür-
kiye 12 Eylül Halkoylamasında Demok-
rasiye EVET diyor, Özgürlüklere EVET 
diyor, hukukun üstünlüğüne EVET diyor. 
ADANA EVET DİYOR MU? 12 EYLÜL’DE 
ÖZGÜRLÜKLERE EVET. 12 EYLÜL’DE 
DEMOKRASİYE EVET. 12 EYLÜL’DE, ÜS-
TÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, HUKU-
KUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET.

Bakın Sevgili Adanalılar...

Anayasa bir ülkenin, bir milletin rotasını 
belirleyen, gelişimine yön veren en önemli 
belgedir. Anayasa demokrasiyle doğrudan 
alakalıdır. Anayasa özgürlüklerle, haklarla 
doğrudan ilgilidir. Anayasa, ekonomiyle 
doğrudan ilgilidir, yatırımla, istihdamla, 
üretimle doğrudan ilgilidir. Anayasa hak-
ları yasaklıyorsa, orada kalkınma olmaz. 
Anayasa özgürlükleri kısıtlıyorsa, orada 
yatırım olmaz. Vatandaşına güvenmeyen, 
vatandaşını bir tehdit gibi, bir tehlike gibi 
gören anlayışla Türkiye büyüyemez, kal-
kınamaz, ilerleyemez. Bakın buradan size 
tek bir örnek veriyorum... İzmir Limanının 
özelleştirilmesinden milletin hazinesine 
1 milyar 275 milyon dolar girecekti. Ülke 

ekonomisi tam 1 milyar 275 milyon dolar 
kazanacak, yatırım artacak, üretim arta-
cak, istihdam artacaktı. Danıştay, devir iş-
leminin gerçekleşmesi için görüş bildirme 
işini, yasalara da aykırı olarak, tam 30 ay 
geciktirdi. 30 ay boyunca görüş bildirme-
di. O sırada küresel kriz çıktı, alıcı firma 
vazgeçti. Hazine’nin bu gecikmeden doğan 
faiz kaybı tam 243 milyon dolar. İhalenin 
iptali ve faiz kaybından dolayı Türkiye’nin 
kaybı tam 1.5 milyar dolar... Danıştay’ın, 
tamamen ideolojik bir yaklaşımla, 6 özel-
leştirme ihalesini bu şekilde oyalayarak 
Türkiye’ye ödettiği fatura, dikkatinizi çe-
kiyorum: Tam 2.6 milyar dolar. Danıştay 
hiç bir bedel ödemiyor. Türkiye’nin kay-
betmesi onları ilgilendirmiyor. Tuzu kuru 
bürokratlar hiç bir bedel ödemiyor. Ama 
benim ülkem, benim vatandaşım, bu ide-
olojik yaklaşımdan dolayı tam 2.6 milyar 
dolarlık bir fatura ödüyor.

Şimdi burada bitmedi... Bakın biz bir yasa 
çıkardık. Türkiye’de 110 bin doktor var. 
Bunların sadece 4 bin, 4 bin 500’ünün 
muayenehanesi var. Benim Adanalı kar-
deşim hastaneye gidiyor, çaresiz kalmış, 
derdine çare arıyor... Kendisine deniliyor 
ki: Muayenehaneme gel. Bıçak parası ver. 
Ameliyat parası ver... Biz buna son vermek, 
bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir 
yasa çıkardık. Doktorlar ya kamuda çalı-
şacak, ya kendi muayenehanesinde. Ama 
ikisi aynı anda olmaz dedik. Cumhuriyet 
Halk Partisi, milletin yararına olan bu 
uygulamayı dahi Anayasa Mahkemesi’ne 
taşıdı. Anayasa Mahkemesi yasanın bazı 
maddelerini iptal etti. Ardından Danıştay, 
Sağlık Bakanlığının bir basın açıklaması-
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nı bahane ederek yasanın uygulamasını 
tamamen durdurdu. Peki, Danıştay bu 
kararı ne kadar sürede verdi? Söylüyorum: 
Sadece 1 gün içinde verdi. Bir tarafta aylar-
ca, yıllarca görüş açıklamıyor, millete 2.6 
milyar dolar fatura ödetiyor. Öbür tarafta 
1 günde, adeta ışık hızıyla karar veriyor, 
milleti mağdur ediyor. Millet kazanacaksa, 
orada bunlar yoklar... Ama millet kaybe-
decekse 1 günde karar veriyorlar. Şimdi 
Türkiye böyle bir anlayışla yoluna devam 
edebilir mi? Türkiye bu şekilde kalkınabi-
lir mi? Türkiye’de bu zihniyet var oldukça, 
bu tuzu kuru zihniyet varoldukça, bu ülke-
de yatırım, istihdam, üretim artabilir mi?

Sevgili kardeşlerim... Anayasa Değişikliği 
ile işte bu kapalı devre sisteme, bu kast sis-
temine, bu arka bahçe anlayışına son vere-
ceksiniz. 12 Eylül halkoylamasında Üstün-
lerin hukukuna Hayır diyecek, Hukukun 
üstünlüğüne ise koca bir EVET diyeceksi-
niz. Bizi yargıya müdahale etmekle, yargıyı 
siyasallaştırmakla itham ediyorlar... Dert 
bu değil... Dert başka... Kast sistemi çö-
kecek, ondan çekiniyorlar. Adeta birileri 
benim arka bahçeme dokunma diyor. Yar-
gıda kapalı devre dönemi bitecek, ondan 
çekiniyorlar. Yargı artık birilerinin arka 
bahçesi olmayacak, yargı milletin olacak 
milletin, işte ondan korkuyorlar, ondan 
HAYIR diyorlar. Buradan, Adana’daki 
CHP’li kardeşlerime, Adana’daki MHP’li 
kardeşlerime, diğer partilere gönül vermiş, 
oy vermiş kardeşlerime de sesleniyorum. 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin yönetimleri, 
tabanlarının sesine kulak vermiyor, ken-
dilerine oy vermiş kitlenin feryadını duy-
muyor. Kendi şahsi çıkarları uğruna, kendi 

koltuk sevdaları uğruna Türkiye’yi karan-
lığa mahkum etmekten çekinmiyorlar. On-
lar milli iradenin söz sahibi olmasını değil, 
halka dayanmayan vesayetçi anlayışların 
devam etmesini istiyorlar.

İşte onun için, herkesten rica ediyorum... 
Vicdanınızın sesine kulak verin. Bu 
halkoylamasında hükümet icraatlarını 
oylamayacaksınız. Bu halkoylamasında 
muhalefet performansını oylamayacaksı-
nız. Bu halkoylamasında belediye başkan-
larının performansını oylamayacaksınız. 
12 Eylül’de kendi geleceğinizi, Türkiye’nin 
geleceğini oylayacaksınız. Özellikle MHP’li 
kardeşlerimin iki kere düşünmesini rica 
ediyorum: Halkoylamasında verilecek her 
bir HAYIR oyunun kimin işine yarayacağı-
nı, aslında kimin ekmeğine yağ süreceğini 
çok iyi değerlendirmelerini kendilerinden 
istirham ediyorum.

Bakın sevgili Adanalılar...

CHP Genel Başkanı Malatya’ya gidiyor, 
“Anayasa Malatya’nın kayısı sorununa çare 
olacak mı?” diye soruyor. Kalkıyor Ordu’ya 
gidiyor, “Anayasa fındık sorununa çare ola-
cak mı diye soruyor?” Yarın Adana’ya gelir-
se, “Anayasa Adana kebabına çare olacak 
mı?” diye burda size sorar... Bu beyefendi-
ler, Anayasa metni ile, coğrafya ders kitabı 
arasındaki farkı dahi bilmiyorlar. Bunların 
önüne bir Anayasa kitapçığı koyun, bir de 
yemek kitabı koyun, ikisini birbirine karış-
tırırlar. Bunların eski Genel Başkanı sabah 
bir şey söylüyor, yatsıya kendisini yalanlı-
yordu. Şimdiki Genel Başkan sabah bir şey 
söylüyor, daha öğlen olmadan çarkediyor. 
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CHP’deki tüm değişim işte bundan ibaret... 
Bir de kalkmış, AK Parti birileriyle işbirliği 
yaptı, o şekilde iktidara geldi diyor... Yahu, 
siz bu ülkede muhalefette olduğunuz sü-
rece, bizim işbirliğine ne ihtiyacımız var? 
Milletle işbirliği bize yeter... İşte bunların 
anlayamadığı bu... Siyaset, ciddi iştir, boş 
konuşmayı kaldırmaz. Siyaset dürüstlük 
ister, tutarlılık ister, samimiyet ister, viz-
yon ister… Bu sözler, bu iddialar, bu iftira-
lar bir partinin genel başkanına yakışıyor 
mu? Bu kafayla da öyle görünüyor ki hiç 
bir zaman anlayamayacak, hiç bir zaman 
da tek başlarına iktidara gelemeyecekler.

Sevgili Adanalılar... Sevgili kardeşlerim...

Anayasa Değişikliği günlük hayatımıza, 
hak ve özgürlüklerimize, demokrasimize, 
ekonomimize çok büyük yenilikler getire-
cek, ufkumuzu daha da genişletecek, viz-
yonumuzu daha da güçlendirecek. Ben bu-
rada, bu sıcağın altında Anayasa Paketi’nin 
tek tek ne getireceğini anlatarak sizleri 
daha fazla yormayacağım. Ama sadece bir 
kaç hususu sizlerle paylaşmak isterim: Ba-
kın sevgili Adanalılar... Kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, engelliler, şehitlerimizin dul ve 
yetimleri, gazilerimiz bizim örfümüzde ve 
inancımızda özel olarak korunması, göze-
tilmesi, önem verilmesi gereken kesimler-
dir. Bizde, kadının hakkına, hukukuna ria-
yet etmeyene iyi gözle bakılmaz. Çocuklara 
şefkat duymayana, sevgiyle davranmayana 
iyi gözle bakılmaz. Yaşlılara hürmette, say-
gıda kusur edene iyi gözle bakılmaz. Aynı 
şekilde engellilere merhametle, saygıyla, 
insanca davranmayana da iyi gözle bakıl-
maz. Şehitlerimizin dul ve yetimleri bizim 

onurumuzdur, onlar bize en büyük ema-
nettir. Gazilerimiz bu ülkenin, bu milletin 
onurudur, gururudur. Fakat, gelin görün 
ki, bu kesimlere yönelik özel düzenlemele-
rimiz, 12 Eylül’ün yasakçı, baskıcı madde-
lerine takılıp kalıyor, Anayasa Mahkeme-
sinde iptal ediliyordu. Çünkü, Anayasanın 
lafzında ve ruhunda, bizim örfümüzdeki 
ve inancımızdaki bu hususlara yer yoktu. 

12 Eylül’de referandumda oylayacağımız 
değişiklik ile Anayasamızdaki işte bu 
yasakçı zihniyeti kaldırıyoruz. Bundan 
sonra, kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve 
engellilere yönelik yaptığımız özel düzen-
lemeler, Anayasa engeline takılmayacak. 
Şehitlerimizin bize kutsal emaneti olan 
dul ve yetimler, gazilerimiz artık daha faz-
la korunacak, daha fazla haktan yararlanır 
hale gelecek. Eşitlik adına haksızlıkların 
düzeltilebilmesinin önü kapatılamayacak. 
Bu kesimlere yönelik çok daha kapsayıcı, 
çok daha hakkaniyetçi düzenlemeleri 
rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz. Her biri 
ailemizin, canımızın birer parçası olan bu 
kesimleri, devlet hayatında da, toplumsal 
yaşamda da hak ettikleri konuma getir-
mek için çok daha büyük bir gayretle çalış-
maya devam edeceğiz.

İşte onun için ,  12 Eylül’de Anayasa 
Değişikliği’ne ne diyoruz? Adanalı hanım 
kardeşim, bu değişiklik seni çok yakından 
ilgilendiriyor. BU DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ? 
Benim Adanalı işçi kardeşim, bu Anayasa 
Değişikliği ile artık Avrupa Birliği stan-
dartlarında haklara kavuşuyorsun. İki ayrı 
sendikaya üye olma hakkı elde ediyorsun. 
Sendikal haklar, grev hakkı bu değişiklikle 
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daha da güç kazanıyor. Adanalı işçi karde-
şim, işte bu hakların hayata geçmesi için, 
12 Eylül’de sandıkta ne diyoruz? Ekono-
mik Sosyal Konsey’i anayasal bir temele 
kavuşturuyoruz. Bundan sonra parlamen-
tonun alacağı her kararda, esnafın, işçinin, 
memurun, işverenin, çiftçinin de görüşleri 
alınacak. Hükümetlerin her adımında bu 
kesimler artık söz sahibi olacak. DEVRİM 
NİTELİĞİNDEKİ BU DEĞİŞİME EVET Mİ? 
Adanalı memur kardeşim... 12 Eylül’de 
EVET oyu vererek, toplu iş sözleşmesi hak-
kına kavuşacaksın. Adanalı Emekli karde-
şim, 12 Eylül’de EVET diyerek memurla-
rın toplu iş sözleşmesinden yararlanma 
hakkına kavuşacaksın. TÜRKİYE’Yİ ŞAHA 
KALDIRACAK BU DEĞİŞİME EVET Mİ?

2001 yılında bir Anayasa Değişikliği ya-
pıldı. O gün işçi kesiminin, işveren kesi-
minin, esnaf kesiminin temsilcisi örgütler 
bir araya geldiler, çarşaf çarşaf gazetelere 
ilan vererek Anayasa Değişikliği’ni des-
teklediklerini duyurdular... Şimdi onların 
sesi çıkıyor mu? Onların sesini duyuyor 
musunuz? O gün o Anayasa Değişikliği’ni 
ilan vererek destekleyen TÜRK-İŞ, DİSK, 
TOBB, TÜSİAD, TİSK, TESK neredeler? 
Kendilerini, kendi kitlelerini, temsil ettik-
leri kesimleri bu kadar yakından ilgilendi-
ren bir meselede neden sesleri çıkmıyor? 
Çünkü onlar Anayasa Değişikliği’ne bak-
mazlar, Anayasayı kimin değiştirdiğine 
bakarlar.

Sevgili Adanalılar...

Millet olarak, tüm İslam dünyası olarak 
mübarek bir ayı, Ramazan ayını karşılama-

ya hazırlanıyoruz. Ramazan, sevginin, mu-
habbetin, kardeşliğin, en önemlisi de daya-
nışmanın ve paylaşmanın hayatımızın her 
zerresine işlediği, hayatımızı adeta güzel-
liğiyle kuşattığı bir aydır. Bu Ramazan’da 
kardeşliğimizi özellikle yüceltelim. Bu 
Ramazan’da dayanışmaya, paylaşmaya 
daha bir hassasiyet gösterelim. Bizim me-
deniyetimiz sevgi medeniyetidir. Bizim 
medeniyetimiz kardeşlik medeniyetidir. 
Bazı fitne odakları, bazı ilçelerimizde kirli 
tezgahlarını, kirli senaryolarını uygulama-
ya koymak istiyorlar. Şunu unutmayın... 
Bizim öf kelenmemizi istiyorlar. Bizim 
hiddetlenmemizi istiyorlar. Bizi sağduyu-
dan uzaklaştırmak, sokağa dökmek isti-
yorlar. Bu tuzağa tarih boyunca düşmedik, 
Allah’ın izniyle bugün de düşmeyeceğiz. 
Biz, “Yaradılanı Yaradandan ötürü seven” 
bir anlayışın, böyle bir medeniyetin men-
suplarıyız. Kardeşine kem gözle bakan, fit-
necilerin tuzağına düşer. Sokağa dökülüp 
cam çerçeve kıran, fesat odaklarının tuza-
ğına düşer. Öfkesine hakim olamayan, sağ-
duyuyu elden bırakan, açık söylüyorum, 
terör örgütünün oyununa gelir. İşte onun 
için, fitnecilere inat, fesatçılara inat, ara-
mıza nifak sokmaya çalışan terör örgütüne 
inat, biz kardeşlik diyeceğiz, dayanışma 
diyeceğiz, birlik diyeceğiz, bütünlük diye-
ceğiz. MHP yönetimi kendi şahsi hırsı için 
varsın gerginlik çıkarmaya çalışsın. Lütfen 
MHP’li kardeşim uyanık olsun. CHP yö-
netimi üç tane oy için, koltuk sevdası için 
varsın hakaretlerle, yalanlarla, iftiralarla 
ortamı germeye çalışsın. Ama CHP’li kar-
deşim sağduyulu olsun. Öfkenin, hiddetin, 
sokağa dökülmenin kimin işine yarayaca-
ğını, kimin ekmeğine yağ süreceğini her-
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kes lütfen iyi düşünsün. Polisimizi şehit 
eden zihniyet ne kadar tehlikeliyse, polis 
araçlarını ateşe veren, polis merkezlerini 
taşa tutan zihniyet de o kadar yanlış yap-
maktadır. Lütfen tüm vatandaşlarımız 
oynanan oyunu görsün, aklıselimi elden 
bırakmasın.

Kim ne derse desin, Biz Türkiye için çalış-
maya devam edeceğiz. Biz Türkiye’yi bü-
yütmeye, Türkiye’nin itibarını artırmaya 
devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Türkiye’de 
çok güzel şeyler oldu, çok güzel gelişmeler 
yaşanacak. Tek tek 81 vilayetimiz gibi Ada-
na da bu güzel gelişmelerden nasibini aldı, 
almaya devam ediyor. Adana’ya Hükümet 
gereken ilgiyi gösteriyor, bundan sonra 
daha çok gösterecek. Tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi, Adana’da da işsizlikle yoğun 
şekilde mücadele ediyoruz. Küresel kriz 
nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de işsizlikte artış oldu. Ancak, 
aldığımız köklü önlemlerle işsizliği çok 
hızlı şekilde düşürmeye başladık. Nisan 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre iş-
sizlik tam 2.9 puan geriledi ve yüzde 12’ye 
çektik. İnşallah daha da düşecek. Ama 
şuna da dikkatlerinizi çekiyorum: Ada-
na’daki işsizliğin en büyük sebebi, malum 
yerel yöneticilerin, kendi şahsi çıkarları 
doğrultusunda hareket etmeleri olmuş-
tur. Adana’ya yatırım gelecek, bu malum 
kişiler yatırımcıya kendi rant bölgelerini, 
kendi arsalarını dayattılar. Yatırımcı ürktü 
ve Adana’dan kaçtı, Adana’ya yatırım yap-
maktan vazgeçti. İnşallah hep birlikte bu 
çarpıklığı gidereceğiz. Adana’ya daha fazla 
yatırım çekecek, Adana’yı güneyin bir yıl-
dızı haline getireceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Adana’da yedi buçuk yılda 3 bin 837 
dersliğin yapımını tamamladık. Çukurova 
Üniversitesi bizim dönemimizde büyüdü. 
Üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi, 
İletişim Fakültesi ve Ceyhan mühendis-
lik fakültesi olmak üzere 3 fakülte, 1 
yüksekokul ve 1 araştırma ve uygulama 
merkezi bu dönemde hizmete girdi. sağlık 
yatırımları için Adana’da tam 284 milyon 
TL harcama yaptık. 300 yataklı Seyhan 
devlet hastanesi, 112 yataklı Fatma Ke-
mal Timuçin kalp merkezi, 25 yataklı 
Tufanbeyli devlet hastanesi, 50 yataklı 
Pozantı devlet hastanesi, Kozan devlet 
hastanesi ek binası ve 3 adet sağlık ocağı-
nı biz tamamladık, hizmete açtık. Bunun 
yanında, Ceyhan devlet hastanesi diyaliz 
ünitesi, Çukurova devlet hastanesi ek bi-
nası, Yüreğir diş tedavi ve protez merkezi, 
ağız ve diş sağlığı merkezi, 12 adet sağlık 
ocağı, 1 adet aile sağlığı merkezi ile 1 adet 
sağlık evinin yapımına biz başladık, sürat-
le tamamladık, hizmete açtık. Adana’da 
Mayıs 2008 itibariyle aile hekimliğine 
geçtik. İstediğinizde kapısını çalabileceği-
niz, istediğinizde telefonla danışabilece-
ğiniz üstelik hiçbir ücret ödemeyeceğiniz 
ailenize özel doktorlarınız var.

Adaleti daha da güçlendirdik. Adana 
adalet sarayını hizmete açtık, eski adalet 
sarayının da restorasyon çalışmalarını 
bitirdik. Kozan ek adalet sarayını tamam-
ladık. TOKİ aracılığı ile Adana’da bugüne 
kadar 10 bin 774 konut uygulaması baş-
lattık. Bu uygulamalardan 9 bin 523’ünü 
tamamladık, sahiplerine teslim ettik. 
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Ulaştırma alanında da Adana’mızı ihmal 
etmedik. 2002 yılına kadar Adana’da 262 
kilometre bölünmüş yol yapılmış iken, 
biz buna yedi buçuk yılda 59 kilometre 
daha ekledik. Böylece bölünmüş yol mik-
tarını 321 kilometreye çıkardık. Adana 
Hava Limanımızda 2002 yılında 685 bin 
800 yolcu seyahat ediyordu. 2009’da kaç 
kişi seyahat etti, biliyor musunuz? Tam 2 
milyon 482 bin 400 kişi seyahat etti. Yani 
yüzde 261 oranında bir artış meydana 
geldi. Mevcut Havalimanında Gelen Yolcu 
Terminal Binası’nı genişletme çalışma-
larına devam ediyoruz, inşallah Adana o 
zaman havayolu taşımacılığında çok daha 
ileri mesafeler kat edecek.

Tarımda Adana’mızda çiftçilerimiz için 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük destek-
lerini sağladık. 2003–2010 döneminde 
Adana’da toplam 1 milyar 87 milyon TL 
tarımsal destek verdik. 2002’de 57 mil-
yon TL olan tarımsal destek miktarını 
2010 yılı ilk altı ayında 96.3 milyon TL’ye 
çıkardık. Çiftçilerimize 63.6 milyon TL 
mazot desteği, 45 milyon TL kimyevi 
gübre desteği sağladık. 2003 yılından bu 
yana Adana’da çiftçilerimize toplam 681 
milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 
sadece 617 bin TL olan hayvancılık des-
teklerini 2010 yılı ilk altı ayında yaklaşık 
15 kat artırdık, 9 milyon TL’ye çıkardık. 
2003–2010 döneminde Adana’ya toplam 
45.3 milyon TL hayvancılık desteği ver-
dik. Ziraat Bankası’nın 2002 yılında çift-
çilerimize sağladığı kredi miktarı sadece 
10.4 milyon TL’ydi. 2010 yılında tam 45 
kat artışla çiftçilerimiz 472 milyon TL tu-
tarında kredi kullandılar.

Sevgili Adanalılar… Değerli kardeşlerim…

12 Eylül inşallah Türkiye için de, Adana 
için de bir milat olacak... Gelin hep bir-
likte EVET diyelim, bembeyaz yeni bir 
sayfa açalım. HER EVET DEMOKRASİYE 
DAVETTİR. HER EVET ADALETE DAVET-
TİR. HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, 
HUKUKA DAVETTİR. Biz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni 
yaptık. Biz, sizin bize yüklediğiniz emane-
tin hakkını verdik. Şimdi, EVET, söz sizde... 
EVET, karar sizde... SEVDAMIZ MİLLET, 
KARARIMIZ EVET diyor, tüm Adana’yı, 
tüm adanalı kardeşlerimi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. Yaklaşmakta olan Rama-
zanınız mübarek olsun, bereketli olsun 
diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun…
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Sevgili Hataylılar, sevgili kardeşlerim, 
aziz vatandaşlarım… Sizleri  sevgiy -
le saygıyla selamlıyorum. Buradan, 
bu coşkulu meydandan, tüm Hatay’a, 
ANTAKYA’YA, BELEN’E, DÖRTYOL’A, 
ERZİN’E, HASSA’YA, İSKENDERUN’A, 
KIRIKHAN’A, KUMLU’YA, REYHANLI’YA, 
SAMANDAĞ’A, YAYLADAĞI’NA, oralarda 

yaşayan tüm kardeşlerime, tüm vatandaş-
larıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-
rum.

Hatay bizim gözbebeğimiz… Hatay 
Türkiye’nin, Hatay dünyanın gözbebeği… 
Dünyanın neresine gittiysem, orada ben 
Hatay’ı anlattım. İspanya’da, Madrid’de 

AK Parti il mitingi

Hatay | 31 Temmuz 2010
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Hatay’ı örnek gösterdim, Brezilya’nın Rio 
kentinde, Medeniyetler ittifakı toplantısın-
da Hatay’ı örnek gösterdim; Ortadoğu’da, 
Afrika’da, Avrupa’da, Amerika’da her gitti-
ğim ülkede her zaman Hatay’a işaret ettim. 
Çünkü Hatay, dünyada eşi benzeri olma-
yan bir hoşgörü şehridir. Hatay, farklılık-
ların kardeşlik içinde yaşadığı, dayanışma 
içinde yaşadığı örnek bir şehirdir.

Bakın, şurada, yanı başımızda Habib Nec-
car Camii var… Yasin Suresinde kendisin-
den bahsedilen bu zatı, Habib Neccar’ı 
buradan bir kez daha rahmetle yad edi-
yoruz. Dikkatlerinizi çekiyorum Sevgili 
Hataylılar… Habib Neccar, bizim peygam-
berimizden önce, İslam’dan önce yaşamış, 
değerli bir Hıristiyan’dı. Habib Neccar 
Camii, Anadolu’da yapılmış ilk camidir ve 
çok ilginçtir, caminin adını taşıdığı kişi bir 
Hıristiyan’dır. İşte biz böyle bir medeniye-
tin mensuplarıyız. İşte biz böyle engin bir 
hoşgörü medeniyetinin, böyle kucaklayıcı 
bir sevgi medeniyetinin mensuplarıyız.

Bin yıldır bu topraklarda, camiler, kilise-
ler, havralar aynı sokak içinde, yan yana, 
barış içinde var oldular. Komşumuza 
hangi dinin mensubudur diye bakmadık. 
Arkadaşlarımızın mezhebini soruşturma-
dık. Kimseyi etnik kökeniyle değerlendir-
medik. Zira biz, Yunus’un deyimiyle, yara-
dılanı, Yaradan’dan ötürü sevdik. Herkesi 
önce insan olarak gördük, herkesin temel 
haklarını kutsal bildik, her türlü farklılığı 
zenginlik olarak kabullendik.

Şimdi bakın sevgili Hataylılar… Benim, 
kardeşliğiyle, hoşgörüsüyle, dayanışmasıy-

la tüm dünyaya örnek gösterdiğim, bizim 
gururumuz, bizim gözbebeğimiz Hatay 
üzerinde bugünlerde bazı oyunlar oynan-
mak isteniyor. Dörtyol ilçemizde bir polis 
otomuza alçakça bir saldırı düzenlendi 
ve 4 polisimiz şehit edildi. Öncelikle bu 4 
şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
ailelerine, yakınlarına, polis teşkilatımıza 
bir kez daha başsağlığı temenni ediyorum. 
Bir kere şundan herkes emin olsun: Polisi-
miz, askerimiz, tüm güvenlik güçlerimiz, 
bu hainleri bulmak noktasında son derece 
özverili şekilde çalışıyorlar. Terör, bugüne 
kadar hiçbir emelini gerçekleştiremedi. 
Bundan sonra da gerçekleştiremeyecek. 
Hiçbir hedefine ulaşamayacak. Kahraman 
polisimiz, kahraman Mehmetçiğimiz bu 
hainlere karşı vatan topraklarını cesaretle 
savunmaya devam edecek.

Sevgili kardeşlerim… Terör örgütü sadece 
güvenlik güçlerimize saldırmakla kalmı-
yor, bu ülkenin kardeşliğine, bu ülkenin 
birlik ve bütünlüğüne kastediyor, bu top-
raklara nifak tohumları, fesat tohumları 
ekmek istiyor. Terör örgütü, gençleri so-
kağa dökmek istiyor, milleti galeyana ge-
tirmek istiyor, arbede istiyor, kaos istiyor. 
İşte onun için, öfkesine hakim olamayıp 
sokağa dökülen, camı çerçeveyi indiren, 
polis araçlarına, karakollara dahi taş atan-
lar, aslında terör örgütünün tuzağına dü-
şüyorlar. Öfke gelir, göz kararır. Öfke gider, 
yüz kızarır… Bu günler gelip geçecek… Bin 
yıldır olduğu gibi biz yine birbirimizin 
yüzüne bakacağız. Bin yıldır olduğu gibi, 
ebediyen bir arada yaşayacağız… Bin yıldır 
olduğu gibi birbirimize kardeş, birbirimize 
akraba olacak, öyle kalacağız.
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Ben, Hataylı kardeşimin, Hatay’ın ilçele-
rindeki tüm kardeşlerimin, tüm vatandaş-
larımın uyanık olmasını, dikkatli olmasını 
rica ediyorum. Tekrar ediyorum: Terör 
örgütü, nümayiş olsun istiyor, halk sokağa 
dökülsün, hak hukuk tanımasın istiyor. 
Kesinlikle bu oyuna gelmeyin. Terör örgü-
tü sizin öfkelenmenizi, hiddetlenmenizi 
istiyor, lütfen sağduyudan ayrılmayın. Te-
rör örgütü sokakları bir çatışma alanına, 
bir kaos ortamına çekmek istiyor, lütfen 
bu tuzağa düşmeyin. Kim ki eline taşı alır, 
komşusuna, komşu sokağa, komşu mahal-
leye fırlatırsa, emin olun o kaybetmiştir, 
o terör örgütünün tuzağına düşmüştür. 
Kim ki komşusuna husumetle bakarsa, 
kem gözle bakarsa, o, terör örgütünün kirli 
senaryosunda figüran olmuştur. Bu oyu-
na gelmeyin. Güvenlik güçlerimiz, mülki 
amirlerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, 
yerel idarecilerimiz gerekeni yapıyorlar. 
Lütfen hiç kimse kendisini polis yerine ko-
yup, kendisini hakim savcı yerine koyup, 
öfkeyle hareket etmesin, şiddete başvur-
masın. 

Bu terör saldırılarının, bu olayların za-
manlamasına da hepinizin dikkatlerini 
çekiyorum. Türkiye çok önemli bir hal-
koylamasının arifesinde iken bu saldırılar 
yapılıyor, bu olaylar meydana geliyor. 
Türkiye, geleceği adına, demokrasi adına, 
özgürlük adına çok önemli bir kararın 
arifesindeyken, birileri sokakları tahrik 
etmeye çalışıyor. Bu bir senaryodur sevgili 
Hataylılar, bu kirli bir oyundur, bu sinsi bir 
tuzaktır.

Ne yazık ki, böyle bir dönemde, böyle has-
sas bir ortamda sağduyu çağrısı yapması 
gereken, sorumlu açıklamalar yapması 
gereken muhalefet, tam tersine sokakları 
daha da kışkırtmanın peşinde. Allah aş-
kına, üç tane oy toplamak için değer mi? 
Altındaki koltuğu sağlama almak uğruna 
sokakları germeye değer mi? Sırf şahsi 
hırslarını tatmin etmek uğruna, gençleri 
tahrik etmeye, kışkırtmaya değer mi? AK 
Parti’yi karalayacağım, AK Parti’yi suçla-
yacağım, itham edeceğim diyerek Terör 
örgütünün oyunlarına gelmeye değer mi?

İ ş t e  g ö r üy o r s u n u z …  Te rö r  ö rg ü t ü 
Şemdinli ’den vuruyor,  Çukurca’dan 
vuruyor, Reşadiye’den, Samsun’dan, 
Dörtyol’dan vuruyor; eş zamanlı olarak 
muhalefet partileri Ankara’dan taarruza 
geçiyor… BDP, sağduyu çağrısı yapması 
gerekirken, Dörtyol’daki olayları adeta 
fırsat bilerek, bunu kendisini için bir ranta 
çevirmek gayesiyle, gerginliği artıracak so-
rumsuzca açıklamalar, sorumsuzca eylem-
ler yapıyor. MHP, Dörtyol’daki gerginliği 
bir fırsat gibi görüyor. Buradan kendisine 
rant devşirmenin fırsatçılığına girişiyor. 
CHP, gerginliği yatıştırmak yerine, bu kar-
gaşadan, bu kaostan ne koparabilirim diye 
meseleye bakıyor, sokakları daha da tahrik 
etme gayreti içine giriyor.

Bunların mantığı şu: AK Parti kazanmasın 
da, ülkeye ne olursa olsun. AK Parti başa-
rılı olmasın da, millete ne olursa olsun. 
AK Parti yıpransın da, bu ülke, bu millet 
kaybederse kaybetsin. Ben de bunun tam 
tersini söylüyorum. Hatay’dan, Hataylı 
kardeşlerimin içinden söylüyorum: Şehi-
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dimin bir damla kanına, bir karış vatan 
toprağına bırakınız iktidarı, bütün varlığı-
mı feda etmeye hazırım.

Sevgili Hataylılar… Sevgili Kardeşlerim…

Ben Hatay’ı tüm dünyada örnek olarak 
göstermeye devam edeceğim. Ben, Mede-
niyetler İttifakı zirvelerinde, dünyanın 
tüm ülkelerine Hatay’ı işaret etmeye de-
vam edeceğim. Ne demişti Gazi Mustafa 
Kemal: “Hatay benim namusumdur…” Biz 
de diyoruz ki: “Hatay bizim namusumuz-
dur, Hatay bizim gururumuzdur, Hatay 
bizim övünç kaynağımızdır.” Bir kez daha 
Hataylı kardeşimin uyanık olmasını rica 
ediyorum… Her türlü tahrike, her türlü 
kışkırtmaya karşı dikkatli olmasını rica 
ediyorum…

Değerli kardeşlerim…

12 Eylül’de ülkemiz için, geleceğimiz 
için, çocuklarımız için son derece önemli 
bir karar vereceğiz. 12 Eylül’de darbe-
lerin anayasasına dur diyecek, milletin 
Anayasasına EVET diyeceğiz. 12 Eylül’de 
demokrasiye evet diyeceğiz. 12 Eylül’de 
özgürlüklere EVET diyeceğiz. 12 Eylül 
Halkoylamasında büyük Türkiye’ye, güçlü 
Türkiye’ye, itibarlı Türkiye’ye EVET diye-
ceğiz… HATAY BÜYÜK DEĞİŞİME EVET 
DİYOR MU? HATAY DEMOKRASİYE 
EVET DİYOR MU? HATAY, ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-
ĞÜNE GEÇİŞE EVET DİYOR MU? SEVDA-
MIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET… SEV-
DAMIZ MİLLET, OYUMUZ EVET…

Bu Anayasa Değişikliği’ne kimlerin karşı 
çıktığına lütfen dikkat edin sevgili Ha-
taylılar… Bu Anayasa Değişikliği’ne CHP 
karşı çıkıyor, Anayasa Değişikliği’ne MHP 
karşı çıkıyor, BDP karşı çıkıyor. Anaya-
sa Değişikliği’ne bir kısım medya karşı 
çıkıyor, karanlık ortamdan medet uman 
çeteler karşı çıkıyor, vesayet düzeninin de-
vamından menfaati olanlar karşı çıkıyor. 
Statükoya sırtını dayamış, vesayete sırtını 
dayamış, tuzu kuru seçkinler EVET’e karşı 
çıkıyor. Bütün bunlarla birlikte terör örgü-
tü HAYIR diyor, terör örgütü bu değişikli-
ğe karşı çıkıyor. Soruyorum size: Bu ittifak-
tan Türkiye’ye bir hayır gelir mi? Bunlar, 
memleketin hiçbir meselesinde bir araya 
gelmezler. Bunlar demokrasiden kaçar, öz-
gürlükten kaçar, milletin yararına olacak 
ne varsa ondan kaçarlar. Ama bugün, mil-
letin ufkunu açacak, ülkenin vizyonunu 
güçlendirecek bu değişikliğe karşı çıkıyor, 
hayırda ittifak ediyorlar.

Bakın, ben, Hatay’da CHP’ye oy vermiş 
kardeşimi CHP yönetiminden ayrı tutu-
yorum. Hatay’da MHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerimi MHP yönetiminden ayrı 
tutuyorum. Ne yazık ki, CHP de, MHP de, 
BDP de, kendi kitlelerinin iradesini yansıt-
mıyor, kendi kitlelerine kulak vermiyor-
lar. Dikkat edin… Bunlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kendi milletvekillerine, 
kendi arkadaşlarına güvenemediler. On-
ları oy kabinine göndermediler. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde kendileri HAYIR 
bile diyemediler, şimdi çıkmış, milletten 
HAYIR demesini istiyorlar. Bunların ka-
fası karışık. Esasen bunların bir anafikri 
bile yok… Bunlar girişi, gelişmeyi, sonucu 
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birbirine karıştırmış durumdalar. Allah 
aşkına bakar mısınız… CHP Genel Başkanı 
Malatya’ya gidiyor, “Anayasa Değişikliği 
kayısıya çare olacak mı?” diye soruyor. 
Ordu’ya gidiyor, “Anayasa Değişikliği fın-
dığa çare olacak mı?” diye soruyor… Yarın 
öbür gün buraya, Hatay’a gelirse, eminim 
size de şunu soracaktır: “Bu Anayasa Deği-
şikliği Hatay künefesine çare olacak mı?” 
Çünkü bunlar Anayasa metniyle yemek 
kitabını birbirine karıştırıyorlar.

Hatay’dan çıkmış çok ünlü bir isim var… 
Çok büyük bir düşünür, çok büyük bir 
entelektüel olan Cemil Meriç, biliyorsunuz 
Hataylı. Cemil Meriç işte tam bunları tarif 
ediyor: “Onlar Türkiye’nin insanından şi-
kayetçi. İnsanından, yani kendilerinden. 
Aynaya tahammülleri yok…” Evet… Bunla-
rın aynaya dahi tahammülleri yok… Çünkü 
aynaya bakarlarsa başörtüsü konusundaki 
tutarsızlıklarını görecekler. 411 oyla kabul 
edilen yasayı Anayasa Mahkemesi’nde 
iptal ettirdiklerini görecekler. Eğer bunlar 
aynaya bakarlarsa, Tam Gün Yasası’nı iptal 
ettirerek milleti nasıl mağdur ettiklerini 
görecekler. Bunlar aynaya bakarsa, 367 
saçmalığına sahip çıktıklarını, çetelere 
avukatlık yaptıklarını görecekler.

Şimdi bakın sevgili Hataylılar… Danıştay, 
1990’lı yıllarda Türk Telekom’un özelleş-
tirilmesine izin vermediği için, Türkiye 
tam 25 milyar dolar zarar etti… Bu bedeli 
benim aziz milletime ödettiler. Bizim dö-
nemimizde, Danıştay’ın yasalara aykırı 
olarak geç karar vermesinin bedeli, altını 
çizerek ifade ediyorum, 2.6 milyar dolar 
oldu. İzmir Limanıyla ilgili görüşü Da-

nıştay tam 30 ay bekletti. O arada küresel 
kriz oldu ve sadece İzmir Limanı’nın sa-
tışından dolayı ülkenin hazinesi, milletin 
hazinesi 1.5 milyar dolar kaybetti? Aynı 
Danıştay, dikkat edin, milletin önemli bir 
mağduriyetini giderecek Tam Gün Yasasıy-
la ilgili olarak ışık hızıyla, sadece 1 günde 
karar verdi ve uygulamayı durdurdu.

İşte bu dönem artık sona eriyor sevgili Ha-
taylılar… Tuzu kuru bürokratların millete 
bedel ödetme, millete fatura ödetme devri 
kapanıyor. Anayasa Değişikliği ile yargıda-
ki ideolojik kamplaşmaya, kast sistemine, 
kapalı devre dönemine son vereceksiniz. 
BUNA EVET Mİ? Bir başka konu Yurtdı-
şına çıkış kısıtlaması… Suriye ile vizeleri 
kaldırdık… Hatay bundan memnun mu? 
Suriye’ye gidebiliyor musunuz, orada-
ki kardeşleriniz, akrabalarınız rahatça 
buraya geliyor mu? Hatay’ın ekonomisi 
vizelerin kalkmasından dolayı canlandı 
mı? Şimdi benim Hataylı kardeşim pasa-
portunu cebine koyuyor, Reyhanlı’dan, 
Yayladağı’ndan dilediği gibi Suriye’ye, 
Halep’e, Şam’a, Lazkiye’ye gidiyor geliyor. 
Ama bazen şaşırtıcı şeyler de oluyor… Varı-
yorsunuz sınıra, bilgisayardan bakıyorlar, 
zamanın birinde üç kuruş, beş kuruş vergi 
borcu kalmış. Hayır, sen çıkamazsın diyor-
lar. İşte Anayasa Değişikliği ile bu keyfiliği 
sona erdiriyoruz… BUNA EVET Mİ?

Hataylı hanım kardeşlerim… Anayasa 
Değişikliği ile size pozitif ayrımcılık yapı-
yoruz. Sizin haklarınızı daha üst seviyelere 
taşıyoruz. BUNA EVET Mİ? Hataylı işçi 
kardeşim, memur kardeşim, emekli karde-
şim… Anayasa Değişikliği ile sizin hakları-
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nızı koruyor, sizin emeğinizi koruyor, hak 
mücadelenize güç katıyoruz. EVET Mİ? 
Çocuk istismarının önüne geçiyoruz. Yaşlı-
larımız, özürlü kardeşlerimiz, şehitlerimi-
zin bize emaneti olan dul ve yetimlerimiz, 
gazilerimiz için yeni düzenlemelerin, yeni 
hizmetlerin önünü açıyoruz. BUNA EVET 
Mİ? Devlet dairesinde işiniz var… Gittiniz 
ama işiniz yapılmadı. “Bugün git, yarın 
gel” denildi… Anayasa Değişikliği ile Kamu 
Denetçiliği Kurumunu getiriyoruz. Mahke-
meye gitmeden, kamu denetçisine gidiyor, 
şikayetinizi iletiyor, çözüm buluyorsunuz. 
EVET Mİ? Avrupa’da bir kişi, tüm yargı yol-
larını tükettikten sonra, yine de haksızlığa 
uğradığını düşünüyorsa, gidiyor, kendi ül-
kesindeki Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulunuyor. “Ben mahkemenin 
kararından tatmin olmadım. Haksızlığa 
uğradığımı düşünüyorum” diyor. Peki biz-
de nasıl? Bütün yargı yolları tükenince tek 
merci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi… 
Paran varsa gidip orda hakkını arıyorsun, 
paran yoksa, çaresiz kalıyorsun. İşte buna 
da son veriyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkı getiriyor, Anaya-
sa Mahkemesi’ni Türkiye İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne dönüştürüyoruz. BUNA 
EVET Mİ?

Değerli kardeşlerim…

Hatay’a eğitim, sağlık, adalet, emniyet, 
ulaşım, konut gibi alanlarda çok büyük 
ve tarihi nitelikte yatırımlar kazandırdık. 
Sulamanın Hatay için, Hatay’ın verimli 
ovaları için ne derece önemli olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Şu ana kadar Hatay’daki 
sulanabilir arazilerin sadece yüzde 16’sı 

suyla buluşmuş durumda. Ama şimdi 
biz bu tabloyu değiştiriyoruz. Üç büyük 
projeyle Hatay’ın verimli ovalarını suya 
kavuşturuyoruz. Büyük Karaçay Barajı 
Projemiz bir buçuk yıldır devam ediyor ve 
yüzde 25’i tamamlandı. İnşallah bu büyük 
projeyi 2013’te tamamlıyoruz. Reyhanlı 
Barajı Mart ayında ihale edildi. Buradan 
bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 
15 gün içinde Reyhanlı Barajı’nın temeli-
ni atıyoruz. Böylece 50 yıllık hasrete son 
verecek önemli bir başlangıç yapıyoruz. 
Reyhanlı Barajı tamamlandığında inşallah 
11 bin kişiye iş imkanı doğmuş olacak. 
Üçüncü büyük projemiz, Türkiye ile Su-
riye olarak Asi nehri üzerinde ortak inşa 
edeceğimiz Dostluk Barajı. 20 Haziran’da 
protokol imzalandı, inşallah yıl sonunda 
bu inşaat da başlıyor. Bu üç projemizle 
birlikte Orta Ceyhan Projemiz de ilerliyor. 
Bütün projelerimiz tamamlandığında, ar-
tık Hatay’ın sulanabilir arazilerinin yüzde 
95’i suya kavuşmuş olacak. 

Değerli kardeşlerim… 

Hatay’da yedi buçuk yılda 2 bin 710 ders-
liğin yapımını tamamladık. Hatay Mustafa 
Kemal Üniversitesi bizim dönemimizde 
daha da güçlendi. Üniversitemiz bünye-
sinde birisi Tıp Fakültesi olmak üzere 
toplam 3 fakülte, 5 meslek yüksek okulu, 
2 yüksek okul, 1 Devlet konservatuarı ve 
7 araştırma ve uygulama merkezi hizmete 
girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumumuz 2009 
yılında İskenderun İlçesinde 250 yatak 
kapasiteli, Hatay’da 245 yatak kapasiteli 
ve Büyükdalyan’da 480 yatak kapasiteli 
yurtları hizmete açtı. Hatay’da hüküme-
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timiz döneminde sağlık hizmetleri için 
212 milyon TL harcama yaptık. Yapımına 
bizden önce başlanan 250 yataklı Antakya 
devlet hastanesi, 100 yataklı Reyhanlı dev-
let hastanesi, 50 yataklı Erzin devlet hasta-
nesi, 50 yataklı Altınözü devlet hastanesi 
ve Samandağı devlet hastanesi ek binasını 
biz tamamladık, hizmete açtık. Dörtyol 
devlet hastanesi ek binası ve 22 adet sağlık 
ocağının yapımını biz başlattık, süratle ta-
mamladık, hizmete açtık. 

TOKİ aracılığı ile Hatay’da bugüne kadar 
2 bin 748 konut uygulaması başlattık. Bu 
uygulamalardan 2 bin 456’sını tamamla-
yarak sahiplerine teslim ettik. Ulaştırmada 
Türkiye’de nasıl rekorlar kırdığımızı bili-
yorsunuz. Bakınız, Hatay’da 79 yılda 172 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 
buna yedi buçuk yılda tam 141 kilometre 
daha ekledik. Böylece Hatay’daki bölün-
müş yol uzunluğunu 313 kilometreye 
çıkardık. Yıllık 300 bin yolcu kapasiteli Ha-
tay Havaalanımızı Aralık 2007’de tamam-
ladık, hizmetinize sunduk. 2008 yılında 
162 bin yolcunun seyahat ettiği Hatay Ha-
vaalanında, 2009 yılında yüzde 100’den 
fazla artışla 325 bin yolcu seyahat etti.

Tarım alanında bütün hükümetlerden 
daha fazla çiftçimizin yanında olduk; tarı-
mı, çiftçilerimizi destekledik. 2003–2010 
döneminde Hatay’da toplam 726 milyon 
TL tarımsal destek verdik. 2002’de 38 
milyon TL olan tarımsal destek miktarını 
2010 yılı ilk altı ayında yaklaşık 2 kat artır-
dık, 75 milyon TL’ye çıkardık. Çiftçilerimi-

ze 31 milyon TL mazot desteği, 22 milyon 
TL kimyevi gübre desteği sağladık. 2003 
yılından bu yana Hatay’da çiftçilerimize 
toplam 523 milyon TL prim desteği verdik. 
2002’de sadece 40 bin TL olan hayvancılık 
desteklerini yaklaşık 83 kat artırdık, 3 
milyon TL’ye çıkardık. 2003–2010 döne-
minde Hatay’a toplam 16.5 milyon TL hay-
vancılık desteği verdik. Ziraat Bankası’nın 
2002 yılında çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı sadece 4.8 milyon TL idi. 2010 
yılında yaklaşık 30 kat artışla çiftçilerimiz 
145.5 milyon TL tutarında kredi kullandı-
lar. 

Halkbank aracılığıyla, Hatay’da 2002 yılın-
da 927 esnaf ve sanatkarımız 1 milyon 616 
bin TL kredi kullanmıştı. Haziran 2010 
itibariyle 6 bin 212 esnaf ve sanatkarımız 
57 kat artışla 93 milyon TL kredi kullanma 
imkanı buldular. KÖYDES çalışmaları için 
Hatay’da 57.5 milyon TL harcama yaptık. 
Bu çalışmalarda, 958 kilometre asfalt ve 
258 kilometre stabilize yol yaptık. 3 tane 
susuz ve 427 tane suyu yetersiz ünitemi-
zin içme suyu sıkıntısına son verdik. 2002 
yılında 49 bin kişi sigortalı olarak çalışı-
yordu, 2010 yılında 99 bin kişi sigortalı 
olarak çalışmaya başladı. Tam yüzde 102 
oranında iyileşme sağladık. Hatay’da 2002 
yılında toplam 6 bin 752 adet işletme var-
dı. İşletme sayısında 3 bin 986 adet artış 
oldu, Haziran 2010’da 10 bin 738 adet 
oldu. Artış oranı yüzde 59. Kültür turizm 
alanında Hatay’ı ziyaret eden turist ora-
nında bizim iktidarımız döneminde önem-
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li artışlar oldu. 2003 yılında 98 bin olan 
yerli ve yabancı turist sayısı son verilere 
göre 150 bine ulaştı.

Sevgili Hataylılar…

12 Eylül inşallah Türkiye için de, Hatay 
için de bir milat olacak... GELİN HEP BİR-
LİKTE EVET DİYELİM, BEMBEYAZ YENİ 
BİR SAYFA AÇALIM. HER EVET DEMOK-
RASİYE DAVETTİR. HER EVET ADALETE 
DAVETTİR. HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DA-
VETTİR, HUKUKA DAVETTİR. Biz Türki-
ye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize 
düşeni yaptık. Biz, sizin bize yüklediğiniz 
emanetin hakkını verdik. ŞİMDİ, EVET, 
SÖZ SİZDE... EVET, karar sizde... SEVDA-
MIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET diyor, 
tüm Hatay’ı, tüm Hataylı kardeşlerimi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Yaklaşmakta 
olan Ramazanınız mübarek olsun, bereket-
li olsun diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Denizlililer, değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum... Buradan tüm Denizli’ye, 
ACIPAYAM’A, AKKÖY’E, BABADAĞ’A, 
BAKLAN’A, BEKİLLİ’YE, BEYAĞAÇ’A, 
B O Z K U RT ’ A ,  B U L D A N ’ A ,  Ç A L ’ A , 
ÇAMELİ ’N E,  ÇARDAK’A ,  ÇİVRİ L’E, 
G Ü N E Y ’ E ,  H O N A Z ’ A ,  K A L E ’ Y E , 

SARAYKÖY’E, SERİNHİSAR’A, TAVAS’A, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime sevgi-
lerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu sıcağa 
rağmen, aşkla, sevdayla bize gönüllerinizi 
açtığınız için, bu meydanı doldurduğu-
nuz için sizlere en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Denizli | 5 Ağustos 2010
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Denizli tarihin şehridir, Denizli daya-
nışmanın, kardeşliğin şehridir, Denizli 
sanayinin şehridir, turizmin şehridir. Yedi 
buçuk yıl önce buraya geldiğimde, “Denizli 
bir vizyon şehri olacak” demiştim... Çok 
şükür, alt yapı yatırımlarıyla, güçlenen 
sanayisiyle, artan turizm gelirleriyle, ye-
rel hizmetlerle Denizli bir vizyon şehrine 
dönüştü... Denizli’nin güzel bir sözü var: 
Her horoz kendi çöplüğünde öter... Ama 
Denizli horozu her yerde öter... Denizli 
kabuğunu kırdı, Denizli sınırlarını aştı ve 
dünyaya ulaştı. Gittiğim hemen her ülkede 
Denizli’de yapılmış ürünler, Denizli’den 
dünyaya ulaşmış markalar karşıma çıkıyor 
ve bundan büyük gurur duyuyorum.

Şunu unutmayınız sevgili kardeşlerim... 
Denizli’nin vizyonu neyse, Türkiye’nin viz-
yonu da odur... Biz Büyük düşünüyoruz... 
Tarihimizden dolayı büyük düşünüyoruz... 
Kültürümüzden dolayı büyük düşünüyo-
ruz... Dünyaya ufuk çizmiş medeniyeti-
mizden dolayı biz büyük düşünüyoruz. Bu 
ülkenin insanına, bu ülkenin şehirlerine, 
bu millete küçük düşünmek asla ve asla 
yakışmaz. Biz içimize kapanamayız. Biz, 
kabuğumuza çekilip mahrumiyetlere bo-
yun eğemeyiz. Yanı başımızdaki gelişme-
lere seyirci kalamayız, dünyadaki değişimi 
geriden izleyemeyiz.

İşte biz yedi buçuk yıldır bunun mücade-
lesini veriyoruz. Türkiye’yi büyütmenin, 
Türkiye’yi kalkındırmanın mücadelesini 
veriyoruz. Türkiye’yi ayak bağlarından 
kurtarıp, zincirlerinden, prangalarından 
kurtarıp şaha kaldırmanın mücadelesini 
veriyoruz. 2002 yıl sonunda iktidara gel-

dik, Türkiye’nin milli geliri 230 milyar do-
lardı. Yaklaşık üç kat artırdık ve 600 milyar 
doları aştık. İhracatı 36 milyar dolardan 
aldık, yedi buçuk yılda üç kat artırdık, 102 
milyar doların üzerine çıkardık. Enflasyon 
bu ülkenin en büyük sorunuydu, enflas-
yon, bu ülkenin kazancına, bu milletin ek-
meğine musallat olmuş bir canavardı. Nice 
hükümetlerin altında ezildiği enflasyonu 
biz dize getirdik, en son Temmuz ayı sonu 
itibariyle yüzde 7.6’ya kadar çektik.

2008 sonunda dünyada çok büyük bir 
küresel kriz başgösterdi. Dünyanın en ge-
lişmiş ülkeleri darboğaza girdi, en büyük 
bankaları iflas etti. Türkiye olarak tedbir-
lerimizi aldık, cesaretle uyguladık ve şu 
anda krizi aşan, krizin etkilerini geride 
bırakan nadir ülkelerden biriyiz. 2010 yılı 
ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 
11.7 büyüyerek dünyada dördüncü sırada, 
Avrupa’da ilk sırada yer aldı. Tüm dünya 
ülkelerinde işsizlik küresel kriz nedeniyle 
artmaya devam ederken, biz, en son işsizli-
ği 2.9 puan düşürdük ve yüzde 12’ye kadar 
çektik. IMF’siz yapamazsınız dediler. Bir 
an önce IMF’le anlaşın dediler. İmzayı atın 
dediler... Biz olmaz dedik, işimize gelmezse 
imzalamayız dedik. Şu anda IMF’ten des-
tek almadan, kendi tedbirlerimizle, kendi 
önlemlerimizle krizi geride bırakıyoruz. 
23.5 milyar borç devrettiler bize... 30 Tem-
muz itibariyle IMF’e olan borçlarımızı 6.8 
milyar dolara kadar çektik.

Şu anda tüm dünyada Türkiye konuşu-
luyor, tüm dünyada Türkiye’nin ekono-
mik büyümesi izleniyor, tüm dünyada 
Türkiye’nin başarısından övgüyle söz 
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ediliyor. Yedi buçuk yılda sadece Türkiye 
ekonomisini büyütmedik, Türkiye’nin iti-
barını, Türkiye’nin etkinliğini, Türkiye’nin 
gücünü büyüttük. Bugün artık küresel kriz 
konusunda, İran konusunda, Kafkaslar’da, 
Balkanlar’da, Ortadoğu’da tezlerini cesa-
retle masaya getiren, tezlerini cesaretle 
savunan bir Türkiye var.

Bakın sevgili kardeşlerim... Ben buraya 
Aydın’dan geldim... Aydın’da oradaki kar-
deşlerimizin katılımıyla coşkulu bir toplu 
açılış töreni gerçekleştirdik. Aydın’da, 
demokrasi şehidimiz merhum Adnan 
Menderes’i bir kez daha rahmetle, minnet-
le yadettik. Merhum Menderes’in iktidara 
geldiği 1950’li yıllarda, dönemin ABD Dı-
şişleri Bakanı bizim Mısır büyükelçimizle 
konuşuyor, “Türkiye’nin Ortadoğu siya-
seti nedir?” diye soruyor... Büyükelçinin 
cevabı gerçekten içler acısı... Bilmiyorum 
diyor Türkiye’nin Büyükelçisi... Merhum 
Menderes Büyükelçi’nin bu ifadelerini 
duyduğunda adeta acıdan kıvranıyor... O 
kadar yüreği yanıyor ki... İşte o andan iti-
baren Türkiye’yi bir dünya ülkesi yapmak, 
Türkiye’yi bölgede etkin bir ülke haline 
getirmek için yoğun mücadele veriyor...

İktidara geldiğimizde maalesef manzara 
aynen 1950’li yılların başındaki gibiydi 
sevgili kardeşlerim... Gündemi belirlenen 
bir Türkiye vardı... Biz Türkiye’yi aldık, 
gündem belirleyen bir ülke konumuna 
yükselttik... Bu iş vizyon işidir sevgili kar-
deşlerim... Bu iş yürek işidir. Milliyetçiliği 
istismar edenlerin halini görüyorsunuz... 
Milliyetçiliği şehitleri istismar etmek zan-
nediyorlar. Milliyetçiliği kışkırtma, tahrik 

zannediyorlar, hakaret etme, sövme zanne-
diyorlar... Milliyetçilik ülkeye bir ufuk çi-
zebilmektir, bir vizyon oluşturabilmektir. 
Milliyetçilik ülkeyi büyütecek, geliştirecek 
politikalar ortaya koymaktır. Milliyetçilik 
tarih şuuruna, millet şuuruna sahip çık-
maktır. Milliyetçilik, halkını sevmek, hal-
kına, vatanına hizmet etmektir. Milliyetçi-
lik, Türkiye kazanacaksa, biz kaybetmeye 
razıyız diyebilmektir.

Türkiye’yi içine kapatmak, dünyadan ko-
parmak milliyetçilik değildir. Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünü pekiştirecek hiz-
metlere, adımlara, projelere karşı çıkmak 
milliyetçilik değildir. Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesine karşı çıkmak, çözümsüz-
lüğü çözüm gibi göstermek milliyetçilik 
değildir. Polis otolarını yakmak, esnafın 
dükkanlarına zarar vermek, masum insan-
ları hedef göstermek milliyetçilik değildir. 
Benim vatanını, milletini seven, manevi 
değerlerini, medeniyet değerlerini sahip-
lenen kardeşlerim yaşananları çok güzel 
görüyor, kimlerin istismarcı olduğunu, 
kimlerin Türk insanının selametini düşün-
düğünü çok iyi anlıyor. İşte şurada, sadece 
Denizli’de tam 25 vakıf eserinin onarımı-
nı biz gerçekleştirdik. 680 yıllık İzzettin 
Keykavus’un Valisi Kara Sungur Camii’ni 
biz restore ettik. 1996-2002 arasında 
Türkiye’de sadece 56 vakıf eseri onarılmış-
tı. Biz, Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar her 
ilimizde tam 3 bin 484 vakıf eserini gün-
yüzüne çıkardık. Sadece Diyarbakır’dan 
Edirne’ye değil, Moğolistan’ın Karaku-
rum’undan Saraybosna’ya, Kırım’dan 
Sana’ya kadar nerede bizden bir iz varsa, 
oraya ulaştık.
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Allah aşkına, buradan, Denizli’den soru-
yorum... MHP’nin bu Anayasa değişikliği-
ne neden karşı çıktığını, hangi gerekçeyle, 
hangi saikle karşı çıktığını bilen var mı? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 411 
oyla kabul edilen Anayasa Değişikliğine 
MHP EVET dedi... MHP’nin de EVET dedi-
ği, destek verdiği değişiklik, CHP’nin iti-
razı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden 
döndü. Bugün MHP çıkıyor, Anayasa 
Mahkemesi’nin yapısının değişmesine, 
hukukta keyfiliğin artık sona ermesine 
karşı çıkıyor, üstelik de bunu CHP ile bir-
likte yapıyor. Ya o zaman samimi değiller-
di, ya da şimdi samimi değiller.

Bakın, buradan altını çizerek ifade ediyo-
rum... Şu anki MHP yönetimi asla ve asla 
MHP tabanının hassasiyetlerine sahip 
çıkmıyor. MHP üst yönetimi asla ve asla 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin ar-
zularını, taleplerini, isteklerini, en önem-
lisi de hissiyatını dikkate almıyor. Kendi 
arkadaşlarına, kendi yol arkadaşlarına, 
ülküdaşlarına zavallı diyecek kadar, uşak 
diyecek kadar, burada edebimden ağzıma 
alamayacağım hakaretler edecek kadar 
gözleri kararmış durumda. Bu üsluptaki, 
bu seviyedeki insanların Türkiye’ye ne 
faydası olabilir? Herşeye karşı olmayı, 
her şeyi reddetmeyi siyaset zanneden bu 
insanların bu ülkeye ne faydası olabilir? 
Benim MHP’ye oy vermiş kardeşlerim, 
oy vermiş vatandaşlarım, bu hakaretleri, 
bu izansızlığı, vicdansızlığı görüyor. İşte 
onun için, Denizli’de MHP’li kardeşlerimi 
ellerini vicdanlarına koymaya davet edi-
yorum.

12 Eylül’ün acısını en derin şekilde, en 
ağır şekilde yaşamış olan herkesin, 12 Ey-
lül Anayasası’ndaki bu değişikliğe EVET 
diyeceğine inanıyorum. 27 Mayıs’ları, 12 
Mart’ları, 12 Eylül’leri, 28 Şubatları gören, 
bilen, okuyan, yaşayan herkesin, gür bir 
sesle demokrasiye sahip çıkacağına, milli 
iradeyi zaafa uğratan bu tür müdahalele-
rin yaşanmaması için EVET diyeceğine 
yürekten inanıyorum. Verilecek her HA-
YIR oyunun kimin ekmeğine yağ sürece-
ğini, kimin değirmenine su taşıyacağını 
aziz milletim lütfen iyi değerlendirsin, iyi 
analiz etsin. Görüyorsunuz... Demokrasi 
diyenler, parti içi demokrasi diyenler, 
özgürlük diyenler, şimdi EVET diyenlere 
karşı cadı avı başlattılar, EVET diyen kendi 
arkadaşlarını linç etmeye başladılar. Be-
lediye Başkanları vicdanının sesine kulak 
veriyor, sağduyuyla hareket ediyor, EVET 
diyeceğim diyor, hep birlikte üzerine gidi-
yorlar. Kendi parti arkadaşları vicdanıyla 
konuşuyor, doğruları konuşuyor, EVET 
diyeceğim diyor; hemen ihraç istemiyle 
disipline sevkediyorlar.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, 
gittiği her yerde HAYIRDA HAYIR vardır 
sloganını kullanıyor... Ya insan taklitçi olur 
da, bu kadar olmaz... Bir parti popülist olur 
da, bu kadar olmaz. CHP’nin fırsatçılığını 
bilirdik de, bu kadarını bilmezdik... “Hayır-
da HAYIR var” sloganı, 27 Mayıs sonrasın-
da darbe anayasasına karşı çıkanların kul-
landığı slogandı. Dikkatinizi çekiyorum... 
12 Eylül darbesini yapanlar, oy pusulasına 
EVET–HAYIR yazmadılar. EVET–RED diye 
yazdılar. Niye RED yazdıkları sorulduğun-
da, “1960’taki ‘Hayırda HAYIR vardır’ slo-
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ganı kullanılmasın diye” RED yazdıklarını 
açıkladılar. Şu fırsatçılığa bakar mısınız... 
1960’ta darbe anayasasına karşı kullanılan 
slogan, bugün CHP tarafından darbe ana-
yasasını korumak için kullanılıyor.

Şimdi, Ana Muhalefet Partisi’nin Genel 
Başkanı sabah gidiyor, bir kaç ilçede halka 
hitap ediyor. Oralarda kuyuya taşlar atıyor. 
Ne demek istediği, neyi savunduğu, ne 
söylediği belli değil. Ama akşam olunca, 
candaş medyadan arkadaşları, akılda-
neleri, hani o kurultayda ayakkabılarını 
çıkarıp masanın üzerine çıkan, gözyaşla-
rıyla alkış tutanlar bir araya geliyorlar, 
kuyuya atılmış taşları çıkarmak için kırk 
dereden su getiriyorlar. Günlerdir diline 
27 Nisan bildirisini dolamış... Adeta sakız 
gibi gittiği her yerde 27 Nisan bildirisin-
den bahsediyor... Şimdi de AK Parti ve eski 
Genel Kurmay Başkanı hakkında 27 Nisan 
bildirisinden dolayı suç duyurusunda 
bulunacaklarmış... O gün bizim nasıl dik 
durduğumuzu, kendilerinin nasıl çanak 
tuttuğunu bu aziz millet unutmadı. 

Peki, soruyorum, CHP 27 Nisan bildiri-
sinden dolayı kendisi hakkında da suç 
duyurusunda bulunacak mı? “Ciddiye al-
madılar, önemsemediler” diyen, “TSK du-
yarlılık içinde” diyen eski Genel Başkanları 
hakkında suç duyurusunda bulunacaklar 
mı? Her satırına imza atanlar hakkında 
suç duyurusunda bulunacaklar mı? “Türk 
silahlı kuvvetleri ciddi rahatsızlık içinde” 
diyen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa 
Özyürek, “Bundan gerekli dersi çıkarma-
lılar” diyen Genel Başkan Yardımcıları 
Cevdet Selvi hakkında suç duyurusunda 

bulunacaklar mı? Madem darbelere bu ka-
dar karşılar, Ergenekon’un avukatlığından 
çekilecekler mi? Madem darbelere, muhtı-
ralara bu kadar karşılar, madem bu kadar 
demokratlar, darbe iddialarını soruşturan 
yargıyı eleştirmekten, tehdit etmekten, kış-
kırtmaktan artık vazgeçecekler mi? 

Ben buradan çok samimi şekilde Ana Mu-
halefet Partisi Genel başkanına teşekkür 
ediyorum... Nerede konuşsa, ne söylese, 
12 Eylül’de Anayasa değişikliğine EVET 
demenin gerekçelerini anlatıyor. Ben emi-
nim ki 12 Eylül’de kendisi de bu değişik-
liğe EVET diyecek... Zaten HAYIR derse, 
kendisini, söylediklerini, anlattıklarını 
inkar etmiş olur.

Sevgili Denizlililer... Değerli kardeşlerim...

Burada şu hususu çok açık ve net olarak 
ifade etmek istiyorum... 12 Eylül’de oyla-
yacağınız Anayasa Değişikliği, bir AK Parti 
projesi değildir, bir millet projesidir. Darbe 
anayasası mı, milletin anayasası mı, oyla-
nacak olan budur. Bu halkoylamasında, 
AK Parti’nin icraatlarına değil, kendinize 
oy vereceksiniz, kendi geleceğinize oy 
vereceksiniz. Onun için, MHP’ye, CHP’ye, 
diğer partilere oy vermiş kardeşlerimin 
de meseleye kendileri için, çocukları için, 
gelecekleri için vicdan muhasebelerini 
yaparak sandığa gitmelerini özellikle rica 
ediyorum. 

“Bu değişiklik yeterli değil” diyenler var, 
“bu değişiklik bizi tatmin etmiyor, istekle-
rimizi tam olarak karşılamıyor” diyenler 
var... Onlara da buradan seslenmek istiyo-
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rum... 12 Eylül’de gerçekleşecek bu deği-
şim, adeta bir zihniyet devrimidir, yeni bir 
dönemin kapılarının aralanmasıdır, yeni 
ve daha demokratik bir sürecin ilk adımı-
nın atılmasıdır. Göreceksiniz, Türkiye bu 
Anayasa Değişikliği ile farklı bir sürece 
girecek. Demokrasi yolunda, hak ve özgür-
lükler noktasında çok farklı bir aşamaya 
gelecek. 13 Eylül sabahından itibaren 
Türkiye’nin büyümesi, kalkınması ivme 
kazanacak. Bu değişiklikle belki “ideal” 
olana ulaşmıyoruz, ama “ideal” olanı hazır-
lamanın önündeki engelleri kaldırıyoruz. 
Daha kapsamlı, daha ileri düzenlemelerin 
yapılabilmesi için, 12 Eylül günü oylayaca-
ğımız değişiklikler büyük önem taşıyor, bu 
çalışmalar için zemin hazırlıyor.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim... Bu Ana-
yasa Değişikliği ile, üstünlerin hukukun-
dan, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz. 
Evet diyerek: hukuk sistemini siyasetin 
müdahalesinden çıkaracaksınız; hukuk 
sistemini birilerinin arka bahçesi olmak-
tan çıkaracaksınız; kast sistemine, kapalı 
devre sisteme artık son vereceksiniz... 
DENİZLİ, BUNA EVET Mİ? Anayasa 
Mahkemesi gelişmiş ülkelerdeki Anaya-
sa Mahkemelerinin yapısına kavuşacak. 
Anayasa Mahkemesi,  Türkiye İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne dönüşecek. Ar-
tık parası olanın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde hak aradığı, parası olma-
yanın kaderine razı olduğu dönem geride 
kalıyor. İç hukuk yolları tükendiği halde 
kişi kendisini mağdur edilmiş görüyorsa, 
gidecek, Anayasa Mahkemesi’nde hakkını 
arayacak. MODERN, TARAFSIZ BİR ANA-
YASA MAHKEMESİ’NE EVET Mİ?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısını değiştireceksiniz... Anadolu’da, 
Trakya’da binbir zorlukla, meşakkatle 
görev yapan ilk derece mahkemeleri ha-
kim ve savcıları, artık kendi kaderlerini 
tayin hakkına kavuşacaklar, oy vererek 
kendi temsilcilerini seçecekler. KEYFİLİK 
SONA ERECEK, EVET Mİ? BÜROKRATİK 
OLİGARŞİ SONA ERECEK, EVET Mİ? 
KRALLARIN DEĞİL, KURALLARIN EGE-
MEN OLDUĞU BİR SİSTEME EVET Mİ? 
Denizlili Hanım kardeşim... 12 Eylül’de 
EVET diyerek kadın haklarını Anayasal 
güvenceye kavuşturacaksın. EVET Mİ? 
Denizlili işçi kardeşim, memur kardeşim, 
emekli kardeşim... EVET diyerek yeni hak-
lara sahip olacaksın. İşçi kardeşim birden 
fazla sendikaya üye olma hakkına kavuşa-
cak. Memur kardeşim toplu iş sözleşmesi 
hakkına kavuşacak. Emekli kardeşlerim 
toplu iş sözleşmesinden yararlanacak. AV-
RUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA İŞÇİ 
VE MEMUR HAKLARINA EVET Mİ? Eko-
nomik Sosyal Konsey Anayasal bir kurum 
haline geliyor. Artık işçi, memur, emekli, 
çiftçi, esnaf, sanayici Hükümetlerin politi-
kalarında söz sahibi olacak. BUNA EVET 
Mİ? Fişleme artık sona eriyor. Kimse etnik 
kökeninden, inancından, görüşlerinden 
dolayı hak kaybına uğramayacak. Kimse-
nin istikbali karartılmayacak. BUNA EVET 
Mİ? 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nu getiriyoruz. 
İdareyle ilgili şikayeti olana “git hakkını 
mahkemede ara” deme devri sona eriyor... 
Benim vatandaşımın devlet dairesinde bir 
sorunu oluyor, şikayet et deniliyor, “kimi 
kime şikayet edeceksin” diyor. Artık herke-
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si dinleyecek, herkesin şikayetini dikkate 
alacak, takip edecek kamu denetçimiz ola-
cak. BU DEMOKRATİK KURUMA EVET 
Mİ? Hiç kimsenin keyfi kararlarla yurtdışı-
na çıkışı engellenmeyecek. Almanya’ya oğ-
lunu görmeye giden Hasan Amca Havaala-
nından dönmeyecek, Hacca giden Mehmet 
Amca üç kuruş vergi borcun var diye geri 
çevrilmeyecek. BUNA EVET Mİ? Çocuk 
istismarının önüne geçilecek. Kadınların, 
yaşlıların, özürlü vatandaşlarımızın, özel-
likle de bize emanet olan şehitlerimizin 
dul ve yetimlerinin, gazilerimizin hakları 
daha güçlü şekilde korunacak. BUNA 
EVET Mİ? 12 Eylül’de Denizli’den koca bir 
EVET bekliyorum... Denizli’nin demokra-
siye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne 
EVET GARİ diyeceğine tüm kalbimle ina-
nıyorum... Ramazanınız mübarek olsun, 
bereketli olsun diyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili Eskişehirliler, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
s e l a m l ı y o r u m …  B u r a d a n ,  b u  c o ş -
kulu meydandan ,  tüm Eskişehir ’e , 
ALPU’YA, BEYLİKOVA’YA, ÇİFTELER’E, 
GÜNYÜZÜ’NE,  HAN’A ,  İNÖNÜ’NE, 
MAH MU D İYE’YE,  Mİ HALGAZ İ ’YE, 
Mİ HALIÇÇI K’A ,  O DU N PAZARI ’NA , 

S A R I CA K AYA’ YA ,  S EY İ TG A Z İ ’ Y E , 
SİVRİHİSAR’A, TEPEBAŞI’NA, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime, tüm vatandaş-
larıma selamlarımı, sevgilerimi iletiyo-
rum. Seyit Battal Gazi’nin şehri Eskişehir’i, 
Yunus Emre’nin şehri Eskişehir’i muhab-
betle selamlıyorum…

AK Parti il mitingi

Eskişehir | 6 Ağustos 2010
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Biraz önce, hızlı trenle Ankara’dan gelir-
ken Yunus Emre Köyü’nden geçtik ve ora-
da Derviş Yunus’un ruhuna bir kez daha 
Fatiha okuduk. Diyor ki Yunus:

Gah eserim yeller gibi 

Gah tozarım yollar gibi

Gah akarım seller gibi 

Gel gör beni aşk neyledi 

Derviş yunus biçareyim 

Baştan ayağa yareyim

Dost elinden avareyim

Gel gör beni aşk neyledi.

Evet… Allah’a şükürler olsun ki, Yunus 
gibi gönül erlerimiz var. Ne mutlu bize ki, 
Yunus gibi söz ustalarımız var. Onlar bu 
toprakları adeta nakış nakış nakış işlediler. 
Onlar bu toprakların, bu milletin gönlüne, 
kardeşlik tohumları, birlik tohumları, be-
raberlik tohumları ektiler. Onlar candan 
geçtiler, canandan geçtiler, başlarını bu 
millete hizmet yoluna koydular ve o yolda 
ölümsüzlüğü tattılar, bu milletin gönlünde 
adeta taht kurdular.

B a k ı n  s evg i l i  E sk i ş e h i r l i l e r…  D ü n 
Aydın’da, Ege’nin sıcağına, Ege’nin nemi-
ne rağmen son derece coşkulu bir toplu 
açılış töreni gerçekleştirdik. Aydın’da, 
bir özgürlük kahramanını, bir demokra-
si şehidini, merhum Adnan Menderes’i 
rahmetle, minnetle yadettik. İşte bugün 
de, merhum Adnan Menderes’in kader 
arkadaşı, 27 Mayıs sonrasında darağacına 
yürümüş olan merhum Hasan Polatkan’ın 

şehri Eskişehir’deyiz… Eskişehir’de, kendi 
memleketinde Hasan Polatkan’ı bir kez 
daha rahmetle anıyoruz… Onunla birlikte 
idam edilen Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez 
daha rahmetle anıyoruz. 

Bugün artık çok daha iyi anlıyoruz ki, 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fa-
tin Rüştü Zorlu’nun tek ama tek suçları, 
bu millete hizmet etmiş olmaktı. Hasan 
Polatkan’ın muhterem eşi, Mutahhara Ha-
nım, ziyaretine gittiği kocasıyla ilgili şun-
ları anlatıyor: “83 kiloluk adam, 16 ayda 
38 kiloya düşmüştü. Elinin üzerinde bir 
ben olduğunu gördüm. “O ne?” diye sor-
dum. “Yok hiçbir şey” dedi ve elini sakladı. 
Sonra arkadaşlarından öğrendim ki elinin 
üzerinde sigara söndürmüşler. Çok eziyet 
etmişler Hasan Bey’e. Yarı beline kadar 
gelen soğuk suyun içinde tutuyorlarmış. 
Sürekli hakaret ediyor ve dövüyorlarmış. 
Hasan Bey bir gün kumandana aynen şun-
ları söylemiş: “Bizi öldürecekseniz hemen 
öldürün; ama lütfen bu hakaretleri durdu-
run. Artık tahammül edemiyorum.”

İşte 27 Mayıs budur… Türkiye, tam 40 
yıl boyunca 27 Mayıs’la yüzleşmedi, yüz-
leşemedi. 27 Mayıs 1960’ta bu ülkenin 
Başbakanını, seçimle gelmiş Başbakanını 
asan zihniyet hiç değişmedi. Dikkat edin 
sevgili Eskişehirliler… O gün 27 Mayıs’a 
alkış tutan, o gün 27 Mayıs’a çanak tutan, o 
gün 27 Mayısçılara “emrinizdeyim” diyen 
zihniyet, işte bugünkü hayırcı zihniyettir. 
O gün Başbakanı darağacına götüren zih-
niyet ile, bugün AK Parti’yi yüce divan’la 
tehdit eden, Menderes’in, Polatkan’ın, 
Zorlu’nun akıbetiyle tehdit eden zihniyet, 
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aynı zihniyettir. 12 Eylül 2010’da işte bu 
zihniyete siz son vereceksiniz. 12 Eylül 
2010’da, eskişehirli hasan polatkan’ın ru-
hunu şad edeceksiniz. 12 Eylül 2010’da, 
sadece 12 Eylül’ün değil, 27 Mayıs’ın da 
gölgesini bu milletin üzerinden siz çekip 
atacaksınız. İLERİ DEMOKRASİYE EVET 
Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? MİLLİ 
İRADENİN GÜÇLENMESİNE EVET Mİ? 
12 EYLÜL’LE, 27 MAYIS’LA YÜZLEŞME-
YE EVET Mİ? GÜCÜMÜZ MİLLET – KA-
RARIMIZ EVET. GÜCÜMÜZ MİLLET – 
OYUMUZ EVET…

Bakın Sevgili Eskişehirliler…

Ana Muhalefet Partisi Lideri, Adnan 
Menderes’in idamının yanlış olduğunu ifa-
de ediyor… Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 
40 yıl sonra bile olsa, bu çizgiye gelmiş ol-
ması ülkemiz adına, demokrasimiz adına 
gerçekten sevindiricidir. Ama bakın ben 
size buradan, 5 Mart 1962 tarihinde çıka-
rılmış bir yasadan birkaç paragraf aktara-
cağım… Bazı gazeteciler çıkıp Menderes’i, 
aynı şekilde bizi de basına baskı uygula-
makla, sansürlemekle itham ediyorlar ya… 
Bu yasayı onlar için de hatırlatıyorum… 
Diyor ki yasa metni: 27 Mayıs 1960 dev-
rimini, söz, yazı, haber, havadis, resim, 
karikatür veya sair vasıta ve suretlerle 
gayri meşru gösterenler… Yüksek adalet 
divanı’nca verilmiş kararları kötüleyenler, 
ya da üstü kapalı da olsa kötülemeye çalı-
şanlar… Mahkum edilenlerin, infaz edilen-
lerin şahıslarını ya da fiillerini övenler… 
Demokrat Parti’nin iktidarını övenler ya 
da müdafaa edenler… bir yıldan beş yıla 
kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır-

lar… Basın yoluyla işlendiği takdirde suç 
konusu basılmış eserler toplattırılabilir. 

Kanun teklifinin altında kimin imzası var: 
Başbakan – Malatya milletvekili İsmet İnö-
nü… 40 yıl sonra Adnan Menderes’i nihayet 
hatırlayabilen CHP Genel Başkanı, acaba 27 
Mayıs darbesinde CHP’nin rolünü, 27 Mayıs 
darbesi sonrasında Genel Başkanları’nın 
darbecilere “Emrinizdeyim” hitabını da ha-
tırlayacak mı? Darbeler hep CHP’nin iktidar 
olmasını önlemek için yapıldı diyor… Peki 
27 Mayıs’tan sonra CHP nöbetçi hükümet 
değil miydi? Peki 12 Mart Muhtırasının 
ardından Başbakan olan Nihat Erim CHP 
Milletvekili değil miydi? 27 Nisan bildiri-
sinin her satırının altına imzamı atarım 
diyen CHP değil miydi, CHP’liler değil miy-
di? Çetelere sahip çıkan bunlar değil mi? 
Ergenekon’un avukatlığını yapan bunlar 
değil mi? 

Şimdi CHP Genel Başkanının muhalefet tar-
zı şu: Bize geliyor, bir takım sorular soruyor: 
şunu şunu şunu yaptınız mı yapmadınız 
mı diyor… “Yapmadık” diyoruz, ha tamam 
o zaman” diyor, başını öne eğip gidiyor… 5 
dakika sonra geri geliyor… “Şunu şunu şunu 
söylediniz mi söylemediniz mi” diyor… 
“Yok söylemedik” diyoruz, “Ha tamam o 
zaman” deyip gerisin geri gidiyor… Böyle 
muhalefet olur mu? Muhalefet yapmayı 
karikatür dergilerine ısmarlıyor… Karika-
tür dergilerinden medet uman muhalefet, 
karikatür muhalefettir… Güya kendisine bir 
slogan bulmuş… HAYIRDA HAYIR VARDIR 
diyor… 1961 darbe Anayasasına karşı kulla-
nılan sloganı, şimdi kalkmış darbe Anayasa-
sını korumak için kullanıyor.
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Dikkat edin sevgili Eskişehirliler… 1982 
Anayasa oylamasında oy pusulalarında 
EVET – HAYIR yazmıyordu. EVET – RET 
yazıyordu… Müdahaleyi yapanlar, niye 
böyle yazdıklarını şöyle açıklıyorlar: 
“Hayır yazsaydık, 1961’deki hayırda ha-
yır vardır sloganı kullanılırdı. Onun için 
ret yazdık…” Muhalefetin kafası karışık 
kafası… Aslında Halkoylamasında EVET 
diyecekler ama bunu itiraf edemiyorlar. 
Gittiği her yerde hükümete çamur atmak-
la, iftira atmakla, hükümeti yolsuzlukla 
suçlamakla meşgul… Bakın… Eskişehir’e 
gelip, Nasrettin Hoca’yı anmamak olmaz… 
Malum, Hoca’nın Sivrihisar’a uğramışlığı 
vardır… Hepiniz bilirsiniz… Hoca 1 okka 
ciğer almış, hanımına emanet etmiş… La-
kin Hanım ciğeri pişirip, konu komşuyla 
afiyetle yemiş. Hoca akşam gelip de ciğeri 
sorunca da, suçu kediye atmış… Hoca uya-
nık… Teraziyi almış, kediyi tartmış, kedi 
1 okka gelmiş… “Hanım, kedi buysa, ciğer 
nerede? Ciğer buysa, kedi nerede?” de-
miş… Şimdi, eğer yolsuzluk varsa, bu hızlı 
tren ne? Yolsuzluk varsa, bu 435 bin konut 
ne? Yolsuzluk varsa, bu 149 bin derslik, bu 
12 bin kilometre bölünmüş yol ne? 

Bakın Sevgili Eskişehirliler… Size burada 
sadece bir sektörden örnek vereceğim… 
Eskişehir bir sanayi şehri… Eskişehir 
Savunma Sanayimizin kalbi… Bizim 
Savunma Sanayimiz, 2002 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının sade-
ce yüzde 25’ini karşılayabiliyordu. 2009 
sonunda bunu yüzde 46’ya çıkardık, bu yıl 
sonunda da inşallah savunma ihtiyaçları-
mızın yüzde 50’si Türkiye’den, Türkiye’de-
ki firmalarımızdan karşılanıyor olacak. 

Savunma Sanayimizin cirosu, 2002 yı-
lında 1 milyar dolardı. 2009 sonunda 2.4 
milyar doları yakaladık, 2010 sonunda da 
3 milyar hedefine doğru koşuyoruz. İhra-
catımız 240 milyon dolardan 832 milyon 
dolara çıktı, 2011’de hedef 1 milyar dolar. 
Türkiye ilk kez kendi milli piyade tüfeğini 
tasarladı, 2011’de seri üretime geçiyoruz. 
Artık askerlerimiz, kendi ürettiğimiz si-
lahları taşıyacaklar. Bütün alt sistemleri 
ile birlikte ilk defa ülkemiz, tank üretimi-
ne başladı. ALTAY adını verdiğimiz kendi 
tanklarımızın prototip üretimini şu anda 
yapıyoruz.

Yine tamamen kendi imalatımız olan, 
milli imalat olan, ANKA adını verdiğimiz 
insansız Hava Aracının prototip üretimine 
başladık. İlk Milli Gemimizi, MİLGEM’i 
2008 yılında denize indirdik. Bu sene 
testlere başlıyoruz, gelecek sene tamamen 
bitiriyoruz. ATAK adı altında ilk milli 
helikopterlerimizin üretimine başladık. 
Bunların da test uçuşlarını bu yıl yapı-
yoruz. GÖKTÜRK adını verdiğimiz Türk 
mühendislerince yapılan istihbarat uydu-
muzun çalışmaları devam ediyor, bunu da 
inşallah 2012’de uzaya fırlatıyoruz.

İşte Türkiye bu seviyelere ulaştı… Bunlar 
geçmişte neden yoktu, neden olmadı, ne-
den yapılmadı? Çünkü yolsuzluk vardı, 
usulsüzlük vardı, adam kayırma vardı… 
Vizyonu olmayan, ufku olmayan, hayalleri 
dahi olmayan hükümetler elinde Türkiye 
vakit kaybetti, enerji kaybetti. Bu Anayasa 
Değişikliği Türkiye’yi daha da büyütecek 
sevgili Eskişehirliler… Altını çizerek ifade 
ediyorum: Bu Anayasa değişikliği bir AK 
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Parti projesi değil, bir millet projesidir… 
Kim hangi partiye oy vermiş olursa olsun, 
kim hangi partiye gönül vermiş olursa 
olsun… 12 Eylül’de partilere değil, kendi-
nize, kendi geleceğinize oy vereceksiniz… 
Bu halkoylamasında hükümete ya da 
muhalefete oy vermeyeceksiniz, anayasal 
hakların genişlemesine, özgürlüklerin 
artmasına, demokrasinin standartlarının 
yükselmesine oy vereceksiniz. İşte onun 
için, CHP’ye, MHP’ye, DSP’ye, diğer par-
tilere oy vermiş tüm vatandaşlarımın vic-
danlarının sesine kulak vermelerini, evet 
demelerini bekliyorum.

Şurası da son derece önemli… Birileri 
çıkıyor, “Tümden değiştirin” diyor, “Bu 
değişiklikler yetersiz” diyor, “Daha fazlası 
olmalı” diyor… 12 Eylül’deki halkoylama-
sı bir eşiktir değerli kardeşlerim, önemli 
bir aşamadır, bir milattır. 12 Eylül’de 
Türkiye bir zihniyet devrimini gerçek-
leştirecek. Demokrasiye, Avrupa Birliği 
Standartlarına, evrensel hukuk normla-
rına daha da yakınlaşacak. Göreceksiniz, 
Türkiye bu Anayasa Değişikliği ile farklı 
bir sürece girecek. Demokrasi yolunda, 
hak ve özgürlükler noktasında çok farklı 
bir aşamaya gelecek. 13 Eylül sabahından 
itibaren Türkiye’nin büyümesi, kalkınma-
sı ivme kazanacak. Bu değişiklikle belki 
“ideal” olana ulaşmıyoruz, ama “ideal” 
olanı hazırlamanın önündeki engelleri 
kaldırıyoruz. Daha kapsamlı, daha ileri 
düzenlemelerin yapılabilmesi için, 12 
Eylül günü oylayacağımız değişiklikler 
büyük önem taşıyor, bu çalışmalar için 
zemin hazırlıyor.

Sevgili Eskişehirliler…

Adalet mülkün temeli diyoruz. Ama ülke-
mizde adalet sisteminin işleyişinde ciddi 
sıkıntılar yaşandığını sizler de çok iyi 
biliyorsunuz… Ülkemizin dört bir yanın-
da yaptığımız adalet saraylarıyla, kurdu-
ğumuz bilgisayar sistemleriyle, personel 
takviyesiyle fiziki sorunları büyük ölçüde 
çözdük. Şimdi sıra sistemin işleyişindeki 
diğer aksaklıkların çözümüne geldi. Biz, 
hakim ve savcıların görevlerini her türlü 
baskıdan ve etkiden uzak, tamamen hak-
kaniyete dayalı olarak, vicdanlarına dayalı 
olarak yürütmeleri gerektiğine inanıyoruz. 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısını değiştiriyor, bu kurumu siyasi 
müdaheleden, ideolojik kamplaşmadan 
kurtarıyor, tarafsızlığı güçlendiriyoruz. 
HSYK ülkenin her köşesindeki hakim ve 
savcılar hakkında tasarrufta bulunuyor. 
Ama bakıyorsunuz, orada temsil edilmi-
yorlar. Şimdi bu düzenlemeyle, Digor’daki 
Savcının, İpsala’daki hakimin seçtiği tem-
silciler söz sahibi olacaklar.

Anayasa Mahkemesi aynı şekilde modern 
bir yapıya kavuşuyor. Gelişmiş ülkelerde, 
Almanya, Fransa, İngiltere, ABD’de yapı 
neyse, benzeri bir yapıyı da biz Türkiye’de 
artık kuruyoruz. Yani artık üstünlerin hu-
kukundan, hukukun üstünlüğüne geçiyo-
ruz… BUNA EVET Mİ? Benim Eskişehirli 
vatandaşım mahkemede hakkını arıyor, 
ama verilen karardan tatmin olmuyor. 
Eğer parası varsa, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine gidiyor, parası yoksa, kade-
rine razı oluyor. Şimdi bu değişiklikle artık 
Anayasa Mahkemesi bir Türkiye İnsan 
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Hakları Mahkemesi’ne dönüşüyor. BUNA 
EVET Mİ? Bu ülkede nice askerler, nice 
hakim ve savcılar, haklarında verilen ihraç 
kararlarına itiraz edemediler. Mahkemeye 
gidemediler. Oralarda haklarını araya-
madılar. “Yapılan yanlıştı, bana haksızlık 
ettiniz” diyemediler. Şimdi bu değişiklikle 
büyük bir haksızlığı gideriyor, askerleri-
miz için, hakim ve savcılarımız için yargı 
yolunu açıyoruz. BUNA EVET Mİ?

Benim memur kardeşim hakkında uyar-
ma, kınama cezası veriliyor. Amiri tara-
fından verilen bu ceza, memurun adeta 
hayatını karartıyor, istikbalini gölgeliyor. 
Şef olacak, müdür olacak, bir yere atana-
cak, hep bu cezalar karşısına çıkıyor. Bu 
cezalara karşı memurlar yargıya başvu-
ramıyor. 12 Eylül’deki Anayasa Değişik-
liği ile işte bu haksızlığı da gideriyoruz. 
MEMURLARIN YARGIDA HAK ARAMA 
YOLLARININ AÇILMASINA EVET Mİ? 
Kamu denetçiliği kurumunu getiriyoruz… 
İdarenin işlemlerinden rahatsız olan, şika-
yeti olan vatandaşım gidecek, şikayetini 
kamu denetçisine iletecek ve meselesini 
orada çözecek. DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ 
BU YENİ SİSTEME EVET Mİ? Yurtdışına 
çıkış üzerindeki kısıtlamalarda keyfiliğe 
son veriyoruz. Artık hiçbir vatandaş, üç 
kuruş, beş kuruş vergi borcundan dolayı 
havaalanından, gümrük kapısından dön-
dürülmeyecek. BUNA EVET Mİ?

Eskişehirli Hanım kardeşim… Senin hakla-
rını anayasal güvenceye kavuşturuyoruz, 
buna evet mi? Eskişehirli işçi kardeşim, 
birden fazla sendikaya üye olma hakkı 
getiriyoruz; sendikaları güçlendiriyoruz, 

grev hakkını genişletiyoruz. BUNA EVET 
Mİ? Memur kardeşim, bu değişiklikle top-
lu iş sözleşmesine kavuşuyorsun. Emekli 
kardeşim, bu toplu iş sözleşmesinden sen 
de yararlanıyorsun. BUNA EVET Mİ? FİŞ-
LEMENİN TARİHE KARIŞMASINA EVET 
Mİ? ÇOCUKLARIMIZA, ÖZÜRLÜLERE, 
YAŞLILARA, ŞEHİTLERİMİZİN DUL VE 
YETİMLERİNE, GAZİLERİMİZE DAHA 
FAZLA SAHİP ÇIKMAYA EVET Mİ? DAHA 
FAZLA DEMOKRASİYE, DAHA FAZLA 
ÖZGÜRLÜĞE EVET Mİ?

Değerli kardeşlerim…

12 Eylül inşallah Türkiye için de, Eskişehir 
için de bir milat olacak... Gelin hep birlikte 
EVET diyelim… Gelin, demokraside bem-
beyaz yeni bir sayfa açalım. Her EVET de-
mokrasiye davettir. Her EVET adalete da-
vettir, her evet özgürlüğe davettir, hukuka 
davettir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz, sizin 
bize yüklediğiniz emanetin hakkını ver-
dik. Şimdi, EVET, söz sizde... EVET, karar 
sizde... SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ 
EVET, diyor, tüm Eskişehir’i, tüm Eskişe-
hirli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Yaklaşmakta olan Ramazanınız 
mübarek olsun, bereketli olsun diyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili Ispartalılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Buradan tüm Isparta’ya, AKSU’YA, 
ATABEY’E, EĞRİDİR’E, GELENDOST’A, 
G Ö N E N ’ E ,  K E Ç İ B O R L U ’ Y A , 
S E N İ R K E N T ’ E ,  S Ü T Ç Ü L E R ’ E , 
ŞARKİKARAAĞAÇ’A, ULUBORLU’YA, 
YALVAÇ’A, YENİŞARBADEMLİ’YE, ora-

larda yaşayan tüm kardeşlerime, tüm 
vatandaşlarıma sevgilerimi, selamlarımı 
yolluyorum.

Isparta gül şehridir… Isparta gülümseyen 
insanların şehridir… En başından itibaren 
bu AK Harekete gönüllerinizi açtığınız, gö-
nül dünyanızı açtığınız için sizlere bir kez 

AK Parti il mitingi

Isparta | 7 Ağustos 2010
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daha şükranlarımı sunuyorum. Nasıl ki 
Ispartalılar, ellerinde Kerkit, ilmek ilmek 
o muhteşem halıları dokuyorlarsa, aynı 
özenle, aynı sabırla, aynı dikkatle yedi bu-
çuk yıldır Türkiye’yi ilmek ilmek dokuyor, 
Türkiye için, millet için göz nuru dökü-
yoruz. Biz sizlere efendi değil, hizmetkar 
olmaya geldik. Sizin kapınızda size hizmet 
etmeye, Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’nin 
itibarını büyütmeye, Türkiye’nin ufkunu 
açmaya geldik.

Yedi buçuk yıldır bu anlayışla sizlere hiz-
met ediyoruz. Yedi buçuk yıldır aşkla, sev-
dayla, tutkuyla Türkiye’ye eserler kazan-
dırıyoruz. Türkiye’nin hiç görmediği, hiç 
şahit olmadığı, daha önce hiç erişemediği 
başarıları Türkiye’yle, aziz milletimizle 
buluşturuyoruz. Her zaman söylüyorum: 
Bizim ulaştığımız seviyelere, onların ha-
yalleri dahi erişemez, erişemiyor. Çünkü 
biz koltuk derdinde değiliz. Biz iktidar hır-
sı içinde değiliz. Biz ikbal peşinde değiliz… 
Türkiye kazansın bu bize yeter diyoruz. 
Millet kazansın, bu bize yeter diyoruz. O 
duble yollarda araç süren şoför arkadaşım 
“Allah razı olsun” desin, bu bize yeter… 
Hastanelerde benim vatandaşım insanca 
muamele görsün, “Allah razı olsun” desin, 
bu bize yeter… Okullarda benim öğrenci 
kardeşim rahat sınıflarda okusun, bilgi-
sayarından dünyayı takip etsin, bu bize 
yeter… Ülkemin her köşesi üretsin, her 
köşesi huzur içinde, emniyet içinde, refah 
içinde geleceğe umutla baksın, “Bir AK 
Parti hükümeti geldi, millete hizmet etti, 
Allah onlardan razı olsun.” desin, işte bu 
bize yeter.

Bakın Sevgili Ispartalılar… Yedi buçuk yıl 
boyunca hizmette ayrımcılık yapmadık… 
Bölgesel ayrımcılık yapmadık, etnik ay-
rımcılık yapmadık… Şehirlerimizi birbi-
rinden ayrı gayrı tutmadık, insanımıza 
farklı muamele yapmadık. 73 milyon kar-
deş dedik, 73 milyon bir ve beraber dedik, 
el birliği, gönül birliği yaparak Türkiye’yi 
kalkındırma mücadelesi verdik. Ne diyor 
Yunus: Yaradılanı severim, Yaradandan 
ötürü… Biz, 73 milyon, biriz, beraberiz… 
Biz etle tırnak gibiyiz… Dikkat edin… Bizi 
sadece bu coğrafya birbirimize kardeş kıl-
madı… Biz sadece aynı ülkede, aynı bayrak 
altında, aynı vatan üzerinde yaşayan bir 
millet değiliz. Bizim tarihimiz bir, kül-
türümüz bir, ideallerimiz bir, kaderimiz 
bir. Çanakkale’de bu vatanı biz birlikte 
savunduk. Kuttülamare’de biz birlikte 
şehit düştük. Sarıkamış’ta biz birbirimize 
yaslandık. Yemen’de, Hicaz’da, Filistin’de 
biz omuz omuza mücadele verdik. Gün 
oldu ekmeğimizi bölüştük, gün oldu aynı 
karavanaya kaşık salladık, gün oldu aynı 
ağıtları yaktık, düğünlerde beraber halay 
çektik.

Şimdi bir takım şer odaklar, bizim kar-
deşliğimize kastediyorlar. Bir takım fitne 
odakları, fesat odakları, bizim birliğimizi, 
beraberliğimizi bozacaklarını zannediyor-
lar. Bu topraklarda fitne tohumu yeşermez. 
Bu topraklarda fesat tohumu yeşermez. Bu 
topraklarda husumet tohumları yeşermez. 
73 milyonla birlikte, benim Ispartalı kar-
deşim, lütfen oynanan oyunları iyi izlesin, 
iyi analiz etsin, iyi değerlendirsin. Şöyle 
yakın tarihi bir hatırlayın lütfen… Ne 
zaman Türkiye atılıma geçtiyse, o zaman 
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kirli oyunlar devreye sokuldu. Ne zaman 
Türkiye ekonomisi şaha kalktıysa, o zaman 
kirli senaryolar devreye sokuldu. Ne za-
man demokrasi güç kazandıysa, o zaman 
kirli tezgahlar piyasaya çıktı.

İşte bugünlerde de aynısı yapılıyor… Kirli 
oyunlar, kirli senaryolar, kirli tezgahlar ye-
niden devreye sokulmak isteniyor. Bir yan-
dan Taşeron terör örgütü kanlı eylemlere 
girişirken, öbür yandan illerde, ilçelerde 
bir takım kirli provokasyonlar yapılıyor. 
Bunlar tesadüf değil sevgili kardeşlerim… 
Bunlar rastlantı değil… Şimdi bir takım 
davalar görülüyor, bir takım iddianameler 
hazırlandı… Oralarda kimlerin kimlerle 
işbirliği içinde olduğunu gördünüz mü? 
Kimlerin kimlerle iş tuttuğunu gördünüz 
mü? Ülkeyi kaosa sürüklemek, milleti kor-
kutmak, sindirmek için ne tür kirli tezgah-
ların kurulduğunu gördünüz mü?

İşte tüm bu tezgahları bozacak yegane güç 
sizlersiniz. Bu senaryoları boşa çıkaracak 
yegane irade sizlersiniz. Türkiye üzerine 
oynanan kirli oyunları ters yüz edecek ye-
gane kuvvet sizlersiniz. Dikkatinizi çekiyo-
rum: 12 Eylül’deki Anayasa Değişikliğine 
kimler karşı? CHP karşı, MHP karşı, BDP 
karşı, tuzu kuru seçkinler karşı, çeteler, 
mafya karşı, terör örgütü karşı. Milletin 
hayrına hiçbir konuda ittifak etmeyenler, 
şimdi kalkmışlar, HAYIR’da ittifak edi-
yorlar. Bu oyunu bozacak mıyız? O fitne 
odaklarının heveslerini kursaklarında 
bırakacak mıyız? 12 EYLÜL’DE BÜYÜK 
TÜRKİYE’YE EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE 
İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 12 
EYLÜL’DE DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜĞE 

EVET Mİ? SEVDAMIZ MİLLET- KARA-
RIMIZ EVET SEVDAMIZ MİLLET – OYU-
MUZ EVET…

Bakın Sevgili Ispartalılar…

Ana Muhalefet Partisi’nin lideri günlerdir 
meydanlarda… Sürekli konuşuyor, sürek-
li konuşuyor ama şu ana kadar Anayasa 
Değişikliği konusuna henüz giremedi. 
Anayasa değişikliğine neden HAYIR de-
diğini hala açıklayabilmiş değil… Şimdi 
bazı konularda reddi miras yapıyorlar… 
Sıkıştıkları zaman, “Onu eski yönetim söy-
ledi” diyorlar; sıkıştıkları zaman “CHP’de 
yönetim değişti” diyorlar… Bunlar, Anaya-
sa Değişikliğine HAYIR demeyi de önceki 
yönetimden miras devraldılar. Aslında 
orada da reddi miras yapacaklar ama şim-
dilik buna cesaretleri yok. Ben inanıyorum 
ki, CHP’nin Genel Başkanı sandığa gidebi-
lirse, oy verme imkanına kavuşursa, o da 
EVET diyecektir. AKLIN YOLU BİR: O DA 
EVET…

Şimdi Sayın Genel Başkan düz mantığı 
çok seviyor… Günlerdir düz mantık yürü-
terek sonuca varmaya çalışıyor. Ne diyor: 
27 Nisan bildirisinden sonra AK Parti’nin 
oyları arttı. Öyleyse AK Parti 27 Nisancı-
larla işbirliği yaptı… Düz mantık dedim 
ya… İşte bu sonuca varıyor… Peki ben de o 
zaman düz mantık yürütüyorum: CHP’de 
kirli bir senaryo devreye sokuldu, bir kaset 
skandalı ortaya çıktı. Ardından ne oldu? 
Kurultay’a gidildi ve şimdiki yönetim or-
taya çıktı… Kaset olayından kim kazanç 
sağladı? Kaset olayı kimin ekmeğine yağ 
sürdü? Kaset skandalından sonra kim Ge-
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nel Başkan oldu? E, öyleyse? Kim kiminle 
işbirliği yaptı da bu sonuç ortaya çıktı? Ce-
vabını ben vermiyorum, cevabını CHP’nin 
Genel Başkanı versin.

27 Nisan bildirisiyle ilgili suç duyurusun-
da bulunacaklarmış… Bir kez daha soru-
yorum: Kendiniz hakkında da suç duyuru-
sunda bulunacak mısınız? CHP hakkında 
da suç duyurusunda bulunacak mısınız? 
Her satırının altına imzamı atarım diyen-
ler hakkında da suç duyurusunda bulu-
nacak mısınız? Buradan, Isparta’dan CHP 
Genel Başkanına, Ispartalıların tavsiyesini 
hatırlatıyorum: “Bilmediğin yola girme, 
daklaşır düşersin… Bilmediğin aşı yeme, 
davul gibi şişersin…” Maşallah bol keseden 
atıyor… İki ev, iki anahtar verenler vardı… 
Ispartalılar onları çok iyi tanır… Bunlar 
iki evi, iki anahtarı da gölgede bıraktılar… 
Merkez Bankası’na 24 saat para bastırsalar, 
bunların vaatlerini karşılamaya yetmez. 
Peki, kaynağınız ne, planınız ne, projeniz 
ne diye soruyoruz: İktidara geldiğimizde 
görürsünüz diyor…

Geçen yıl 3 Mart’ta Isparta’ya geldiğimde, 
CHP’nin eski Genel Başkanına Ispartalı-
ların sözlerini hatırlatmıştım… Şimdiki 
Genel Başkana da hatırlatmak artık farz 
oldu. Ne diyor Ispartalılar: “Ağzına bakan, 
zabahına bayram olcek zanneder… Yağı-
nı bulgurunu hazırlamadan aş bişimeye 
durulmaz. Düz yol varıkana çamıra basıl-
maz…” Bunlarda yağ olmaz, bulgur olmaz, 
tüpgaz olmaz… Çünkü bunlar ne zaman 
iktidar ortağı oldularsa, o zaman yağ da, 
bulgur da, tüpgaz da, kıyma da piyasadan 
çekildi, her taraf kuyruk oldu.

Sevgili Ispartalılar…

Muhalefet, gittiği her yerde Anayasa De-
ğişikliği dışında her şeyi konuşuyor. Bir 
çocuk oyunu vardı hatırlarsınız: Ortada 
kuyu var, yandan geç… Ortada HAYIR 
kuyusu olduğu için, bunlar sürekli yan-
dan, sağdan, soldan, kaçak güreşiyorlar. 
Kendi arkadaşlarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde oy kabinine göndermediler. 
Orada da “ortada kuyu var yandan geç” 
dediler… Kendileri yandan geçiyor, ama 
şimdi çıkmış millete ortadan geç, “HAYIR 
de” diyorlar… Bakın ben burada, birkaç 
madde üzerinden Anayasa Değişikliğinin 
neler getirdiğini sizlerle paylaşacağım… 
Öncelikle şu hususun altını özellikle çiz-
mek istiyorum: Bu Anayasa Değişikliği bir 
AK Parti projesi değil… Bu Anayasa De-
ğişikliği bir millet projesidir… Isparta’da 
CHP’ye, MHP’ye, diğer partilere oy vermiş 
kardeşlerime sesleniyorum: 12 Eylül’de 
AK Partiye, CHP’ye, MHP’ye, diğer partile-
re değil; kendinize oy vereceksiniz, kendi 
geleceğinize oy vereceksiniz.

Şimdi benim Ispartalı Ali Amcam gül 
yetiştirmiş, gül yağı işiyle uğraşmış, gül 
suyu, gül reçeli, gül kremi, gül sabunu 
üretmiş… Sonra işi çocuklara bırakmış, 
elini eteğini çekmiş, hacca gitmeye niyet-
lenmiş. Varıyor havaalanına, bilgisayarın 
başına geçiyor. “Ali Amca, zamanın birin-
den senin üç kuruş vergi borcun kalmış. 
Sen yurtdışına çıkamazsın” diyorlar… Ali 
amcam mahzun, boynunu büküyor, geri 
dönüyor… Anayasa değişikliği ile artık bu 
keyfiliğe son veriyoruz. Mahkeme kararı 
olmaksızın hiç kimsenin yurtdışına çıkışı 
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kısıtlanmayacak. ANAYASADA BU DEĞİ-
ŞİKLİĞE EVET Mİ?

Benim Ispartalı genç kardeşim memur 
olacak… Sınavı kazanmış. Komşusuna, 
bakkala, manava, kasaba gidip güvenlik 
soruşturması yapıyorlar. Orada onlara 
doğru yanlış bilgiler veriliyor. Benim genç 
kardeşim, o yalan yanlış bilgilerden dolayı 
memur olamıyor. Ya da bir vatandaşım 
hakkında yalan yanlış fişleme yapılıyor… 
Artık herkes, kendisi hakkındaki bu bilgi-
lere ulaşacak, yanlış bilgileri düzeltecek. 
Bunların yanlış amaçlarla kullanılması 
önlenecek. Kişilerin özel hayatını, aile ha-
yatını, kişisel verileri koruma altına alıyor, 
fişlemeye artık son veriyoruz… BU İNSANİ 
DÜZENLEMEYE, BU MODERN DÜZEN-
LEMEYE 12 EYLÜL’DE EVET Mİ? Benim 
işçi kardeşim artık birden fazla sendikaya 
üye olabilecek. Memur kardeşlerim artık 
toplu iş sözleşmesi yapabilecek. Memur-
ların yaptığı toplu iş sözleşmesinden artık 
emekliler de yararlanacak. Grev hakkına 
getirilen anayasal sınırlamalar ortadan 
kalkacak. Grev esnasında ortaya çıkan za-
rarlardan artık sendikalar sorumlu tutul-
mayacak. Ispartalı işçi kardeşim, memur 
kardeşim, emekli kardeşim… SANA YENİ 
HAKLAR GETİREN BU DÜZENLEMEYE 
EVET Mİ?

Çocuklar bizim her şeyimiz… Çocuklar 
gözbebeğimiz, çocuklar geleceğimiz… 
Üzerlerine hassasiyetle titrediğimiz ço-
cuklarımızı her türlü istismara, her türlü 
şiddete karşı daha fazla koruma altına 
alıyoruz. Anasız, babasız, kimsesiz, çaresiz 
çocuklarımızı kendi kaderlerine terk et-

miyor, onları sadece yasayla, sadece mev-
zuatla değil, artık çok daha güçlü şekilde 
Anayasa’yla koruyoruz. ÇOCUKLARIMIZ 
İÇİN; İSTİKBALİMİZ İÇİN, SOSYAL DEV-
LET İÇİN EVET Mİ? Benim vatandaşımın 
bir devlet dairesinde sorunu oluyor… “Git 
şikayet et” deniliyor, “kimi kime şikayet 
edeceksin” diyor… Mahkemeye gitse bir 
sürü bürokrasi, masraf, zaman kaybı… 
Uğraşmaya gücü yetmiyor, kaderine razı 
oluyor. Şimdi 12 Eylül’deki düzenlemeyle 
kamu denetçiliği kurumunu getiriyoruz. 
Artık vatandaş devletinden korkmayacak, 
tam tersine devlet, vatandaşı için varol-
duğunun bilinciyle hareket edecek. Şeyh 
Edebali’nin söylediği gibi: “İnsanı yaşata-
cağız ki devlet yaşayacak, insanı güçlendi-
reciğiz ki devlet güçlenecek, insanı yücel-
teceğiz ki devlet yücelecek…” BU DEVRİM 
NİTELİĞİNDEKİ DÜZENLEMEYE EVET 
Mİ?

Hukuk artık birilerinin arka bahçesi ol-
maktan çıkıyor. Hukukta kast sistemine, 
kapalı devre sisteme son veriyoruz. Üstün-
lerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne 
geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi gelişmiş 
ülkelerdeki yapıya kavuşuyor. Hakimler 
Savcılar Yüksek Kurulu evrensel normla-
ra kavuşuyor. Siyasetin hukuk sistemine 
müdahalesine son veriyoruz. Hukukta 
ideolojik yapılanmaların, taraf tutmanın 
önüne geçecek düzenlemeyi getiriyoruz. 
ÜSTÜNLERİN HUKUKUNDAN HUKU-
KUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİŞE EVET Mİ? 
HANIM KARDEŞLERİM, 12 EYLÜL’DE 
SİZİN HAKLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ, 
HAKLARINIZI ANAYASAL GÜVENCE 
ALTINA ALIYORUZ, BUNA EVET Mİ? İşçi 
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kardeşim, memur kardeşim, esnaf, çiftçi, 
emekli, sanayici kardeşim… Ekonomik 
sosyal konseyle sizi ülke yönetiminde 
söz sahibi yapıyoruz… BUNA EVET Mİ? 
12 EYLÜL’LE YÜZLEŞMEYE, 12 EYLÜL 
ÜZERİNDEKİ DOKUNULMAZLIĞI KAL-
DIRMAYA EVET Mİ? BU ÜLKEDE BİR 
DAHA 12 EYLÜLLER, BİR DAHA 27 MA-
YISLAR YAŞANMASIN DİYORUZ, EVET 
Mİ? DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜĞE EVET 
Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 
DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE, DAHA BÜ-
YÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? 12 Eylül’de 
Isparta ne diyecek? 12 Eylül’de Isparta 
Türkiye’ye ne diye haykıracak?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Isparta’yı, tüm Ispartalı kardeş-
lerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ra-
mazanınız mübarek olsun, bereketli olsun 
diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun…



141

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

Sevgil i  Antalyalı lar,  aziz  vatandaş -
l a r ı m …  S i z l e r i  s e v g i y l e ,  s a y g ı y l a 
s e l a m l ı y o r u m .  B u r a d a n ,  b u  c o ş -
ku l u  m eyd a n d a n ,  t ü m  An t a lya’ ya , 
AKSEKİ’YE,  AKSU’YA , ALANYA’YA , 
D E M R E ’ Y E ,  D Ö Ş E M E A LT I ’ N A , 
ELMALI’YA, FİNİKE’YE, GAZİPAŞA’YA, 

GÜNDOĞMUŞ’A, İBRADI’YA selamla-
rımı yolluyorum. Aynı şekilde, KAŞ’I, 
KEMER’İ,  KEPEZ’İ,  KONYAALTI’NI, 
K O R K U T E L İ ’ N İ ,  K U M L U C A’ Y I , 
MANAVGAT’I, MURATPAŞA’YI, SERİK’İ, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi de 
muhabbetle selamlıyorum. Bu Akdeniz 

AK Parti il mitingi

Antalya | 7 Ağustos 2010
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sıcağında bize gönlünüzü açtığınız, bizi 
bağrınıza bastığınız için sizlere şükranları-
mı sunuyorum.

Antalya bizim vizyon şehrimiz… Antalya 
bizim dünyaya açılan kapımız… Antalya’ya 
aşkla, sevdayla hizmet ettik, aynı şekilde 
hizmet etmeye, Antalya’yı bir dünya kenti-
ne, bir marka kente dönüştürmeye devam 
ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımızla, turizm 
yatırımlarımızla, eğitim, sağlık, konut 
yatırımlarımızla Antalya’yı adeta yeni 
baştan imar ettik. Dikkatinizi çekiyorum… 
2002 yılında ülkemize gelen toplam turist 
sayısı 13 milyon kişi idi… 2009 yılında bu 
sayı, tam 27 milyon 77 bin kişiye ulaştı. 
2002’de Türkiye’nin toplam turizm geliri 
8.5 milyar dolardı. 2009’da bu rakam da 
21 milyar dolara ulaştı.

Küresel bir kriz var… Tüm dünyada harca-
malar kısılıyor, tüketim kısılıyor, tatiller 
iptal ediliyor. Buna rağmen Türkiye, 2009 
yılında turizm gelirlerini bir önceki yıla 
göre arttıran nadir ülkeler arasında yer 
aldı. 2010 yılının ilk 5 ayında gelen turist 
ve elde ettiğimiz turizm geliri, 2009’un 
ilk 5 ayından daha fazla… Turizmdeki bu 
büyük atılımdan elbette en fazla Antalya 
istifade etti. 2003 yılında 5 milyon olan 
turist sayısı, 2009 sonunda 9 milyon kişiye 
ulaştı. Türkiye’nin bu seviyelere nasıl ulaş-
tığını, bu başarıları nasıl elde ettiğini lüt-
fen iyi değerlendirin sevgili Antalyalılar… 
Bir ülkeye güven yoksa, o ülkeye turist 
gelmez. Bir ülkede istikrar yoksa, o ülkeye 
yatırım gelmez. Bir ülkede hukuk evrensel 
normlarda işlemiyorsa, o ülke kalkınamaz, 
ilerleyemez, büyüyemez. 

Biz Türkiye’ye güveni yeniden tesis ettik. 
Biz Türkiye’de istikrarı yeniden tesis ettik. 
Gittiğimiz her ülkede Türkiye’nin imkan-
larını, Türkiye’nin potansiyelini anlattık. 
Ulaştığımız her yerde Türkiye’nin büyük-
lüğünü anlattık. Her türlü uluslar arası 
meselede adaletten yana, haktan yana, 
insani değerlerden, ahlaktan yana tavır 
takındık. Dünyanın neresinde zulme uğra-
yan varsa, diline, inancına, derisinin ren-
gine bakmadan mazlumun yanında dur-
duk. Dünyanın neresinde haksızlık varsa, 
haksızlığı yapanın inancına, mezhebine, 
gücüne, etkinliğine hiç aldırmadan hakkı 
savunduk. İnsanlık adına Kudüs dedik… 
Vicdan adına Gazze dedik… Ahlak adına 
Darfur dedik…Adalet adına Kabil dedik… 
Barış adına Bağdat dedik… Kerkük’ün 
hakkını savunduğumuz kadar Tiflis’in de 
hakkını savunduk… Saraybosna’nın huku-
kunu savunduğumuz kadar Bakü’nün de 
hukukunu savunduk. Bölgesel barış adına 
İran meselesinde arabuluculuk yaptığımız 
kadar; küresel krizi aşmak adına, G-20 zir-
velerinde yoksulları savunduk.

Biz Büyük düşünüyoruz sevgili Antalyalı-
lar… Biz ekonomide büyük düşünüyoruz… 
Biz şehirlerimiz için, insanımız için büyük 
düşünüyoruz… Biz iç politikada olduğu 
kadar, dış politikada da büyük düşünü-
yoruz… Dikkat edin… Bizim ulaştığımız 
seviyelere, muhalefetin hayalleri dahi 
ulaşamaz, ulaşamıyor… Yedi buçuk yıldır, 
ekonomiye ilişkin tek bir alternatif ortaya 
koymadılar… Yedi buçuk yıldır dış politi-
kaya ilişkin alternatif bir vizyon üretmedi-
ler. Yapılanı karalamanın, iftira atmanın, 
hakaret etmenin ötesine geçemediler.
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Şu anda Türkiye’nin gündemi Anayasa 
Değişikliği… Allah aşkına, Anayasa’ya iliş-
kin, Anayasa Değişikliğine ilişkin tek bir 
söz, tek bir ifade, herhangi bir eleştiri veya 
bir görüş duydunuz mu? MHP, önüne kim 
gelirse hakaret yağdırıyor. Hükümete ha-
karet ediyor, milletin vekillerine hakaret 
ediyor; hızını alamıyor, kendi arkadaşla-
rına, kendi ülküdaşlarına hakaret ediyor, 
ülkücülere zavallı diyecek kadar, uşak 
diyecek kadar ileri gidiyor. CHP’nin zaten 
ne dediği, ne yapmaya çalıştığı belli değil… 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy kabi-
nine girip HAYIR diyemediler, şimdi kalk-
mış, milletten HAYIR demesini istiyorlar... 
Kendi içlerinden çıkan sağduyulu sesleri, 
EVET diyenleri nasıl susturacaklarının 
derdi içindeler.

CHP Genel Başkanı sürekli konuşuyor... 
Konuşmasının girişi yok, gelişmesi yok, 
sonucu yok... Genel Başkanın aslında bir 
ana fikri yok... Taşıma suyla değirmen dön-
mez... Sivilleşme adına, demokrasi adına, 
milli irade adına tek bir cümle kurabildik-
lerini, demokratik bir duruş sergileyebil-
diklerini hiç gördünüz mü? Bir kez bile 
sivilleşmeyi, demokratikleşmeyi destekle-
diklerine şahit oldunuz mu? Allah aşkına 
bunlar nasıl sivil, bunlar nasıl demokrat, 
bunlar nasıl demokratik siyasetten yana? 
Vesayetçi anlayışın kırılmasını istiyormuş 
gibi yaptılar, darbelere karşıymış gibi yap-
tılar, önlerine gelen ilk olayda çark ettiler, 
yine vesayetçi anlayışı destekliyorlar. Bu 
yaşananları görünce, 12 Eylül referan-
dumunun niçin önemli olduğu daha iyi 
anlaşılıyor.

Şimdi bakın sevgili Antalyalılar… 12 Ey-
lül 2010’da, Türkiye adına, Türkiye’nin 
geleceği adına, çocuklarımız, gençlerimiz 
adına son derece önemli, son derece tarihi 
bir karar vereceksiniz. 12 Eylül’de darbe 
Anayasasına dur diyecek, milletin Ana-
yasasına EVET diyeceksiniz. ANTALYA 
BU DEĞİŞİKLİĞE EVET DİYOR MU? AN-
TALYA MİLLETİN ANAYASASINA EVET 
DİYOR MU? ANTALYA İLERİ DEMOKRA-
SİYE EVET DİYOR MU? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET DİYOR MUSUNUZ? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-
ĞÜNE GEÇİŞE EVET DİYOR MUSUNUZ? 
12 EYLÜL’LE YÜZLEŞMEYE EVET Mİ? 
BİR DAHA 12 EYLÜLLERİN YAŞANMA-
MASINA EVET Mİ? GÜCÜMÜZ MİLLET 
– KARARIMIZ EVET GÜCÜMÜZ MİLLET 
– OYUMUZ EVET...

Şundan hiç şüpheniz olmasın... 13 Eylül 
sabahı Türkiye çok farklı bir ülke olacak. 
13 Eylül sabahı Türkiye, zincirlerinden, 
prangalarından, ağırlıklarından kurtul-
muş şekilde yeni bir güne uyanacak. 13 
Eylül sabahı Türkiye, daha ileri demokrasi 
standartlarına, evrensel hukuka, modern 
anayasal kurumlara kavuşmuş olacak. 
Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum... Yedi 
buçuk yıldır biz var gücümüzle Türkiye’de 
yatırımı, istihdamı, üretimi arttırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin zen-
gin petrol yatakları yok... Türkiye’nin zen-
gin altın madenleri yok... Türkiye çalışmak 
zorunda, Türkiye üretmek, ihraç etmek 
zorunda. Türkiye, sadece içerden değil, 
dışardan da uluslararası yatırım çekmek 
zorunda. 2002 yılında, Türkiye’de özel 
yatırım miktarı 43.4 milyar TL seviyesinde 
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idi... 2009 yılında özel sektörün yatırım 
miktarı yaklaşık üç kat arttı, 126 milyar 
TL’ye ulaştı. Diğer taraftan, 1953 yılından 
beri uluslararası yatırım çekmeye çalışan 
Türkiye, bizim dönemimize kadar yılda 
ortalama sadece 1 milyar dolar yatırım 
çekebiliyordu.

Biz geldik, güveni tesis ettik, istikrarı 
sağladık, Türkiye’yi tanıttık, yatırımların 
önünü açtık ve 2007’de 22 milyar dolar; 
2008’de 18 milyar dolar ve 2009’da da 
küresel krize rağmen 7.6 milyar dolar ulus-
lararası yatırımı Türkiye’ye kazandırdık. 
1973-2002 arasındaki 30 yılda Türkiye sa-
dece 15 milyar dolar uluslar arası yatırım 
çekebildi. 2003-2009 arasında ise toplam 
83 milyar dolar yatırım çektik. Biz Hükü-
met olarak gece gündüz çalışıyor, ülkeye 
yatırım çekmek, ülkeye turist çekmek, 
ülkenin ihracatını artırmak için canımızı 
dişimize takıyoruz. Diğer taraftan, birileri 
de bunun önünü kesmek, yatırımları en-
gellemek, yatırımcıyı ürkütmek, kaçırmak 
için ne yazık ki mücadele ediyor.

Yatırımcılara soruyoruz: Türkiye’de yatı-
rımın önündeki sıkıntı nedir, engel nedir, 
neden şikayetçisiniz diyoruz... İlk sıralarda 
hukuk sistemi yer alıyor... Davalar uzun 
sürüyor diyorlar... Tarafsız davranılmıyor 
diyorlar... İdeolojik kararlar alınıyor di-
yorlar... İzmir’de, İzmir Alsancak Limanı 
ihaleye çıkıyor... 1 milyar 275 milyon 
bedelle yatırımcı bulunuyor. Danıştay’a 
görüş soruluyor. Danıştay, yasal sürede 
görüş vermiyor, kanunları çiğniyor. Tam 
30 ay sonra görüş bildiriyor. Ama bu arada 
küresel kriz oluyor, yatırımcı vazgeçiyor... 

Türkiye’nin kaybı ne kadar? Türkiye faiz 
yüküyle birlikte tam 1 milyar 518 milyon 
dolar kaybediyor... Tamamen keyfilikten, 
tamamen ideolojik bir yaklaşımdan dolayı 
benim ülkeme, benim milletime bu bedeli 
ödettiler, ödetiyorlar. Şurada yanıbaşı-
mızda Mersin limanı 775 milyon dolarla 
yatırımcı buluyor. Aynı şekilde Danıştay’a 
görüş soruluyor. Danıştay, en geç 15 Ocak 
2006’da görüş bildirmesi gerekirken, 16 
ay sonra, Nisan 2007’de ancak görüş açık-
lıyor. Türkiye bu gecikmeden dolayı 96 
milyon dolar faiz kaybına uğruyor. Şeker 
Fabrikalarının özelleştirmesini geciktiri-
yorlar. Türkiye’nin 6 şeker fabrikasından 
dolayı kaybı 642 milyon dolar. Aynı za-
manda bu özelleştirme yapılmadığı için 
benim vatandaşım şekeri pahalıya alıyor 
ve oradan da kaybediyor...

Ne hakları var bunu yapmaya? Türkiye’ye 
bu bedeli ödetmeye ne hakları var? Kendi-
leri maaşlarını her ayın 15’inde tıkır tıkır 
alıyorlar. Ek göstergeleri maşallah epeyce 
yüksek. İş güvenceleri var, emeklilik gü-
venceleri var. Yani tuzları kuru... Millet 
kazanmış, kazanmamış, ülke kazanmış, ka-
zanmamış; bunların umurlarında değil... 
Aynı Danıştay, Tam Gün Yasasıyla ilgili ola-
rak, çok ilginçtir, sadece ve sadece 1 gün 
içinde karar veriyor. Neden... Çünkü Tam 
Gün Yasası milletin yararına da ondan... 
Bunların milletin kazanmasına taham-
mülleri yok. Bunların, ülkenin kazanması-
na tahammülleri yok. Aslında bunların AK 
Parti’ye tahammülleri yok... AK Parti kay-
betsin, AK Parti yıpransın da, Türkiye’ye 
ne olursa olsun zihniyeti içindeler...
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Ama biz her zaman tersini söyledik, bugün 
de tersini söylüyoruz... Yeter ki ülke kazan-
sın diyoruz, yeter ki millet kazansın diyo-
ruz, biz kaybetmeye razıyız diyoruz... AK 
Parti yargıyı kuşatıyor diye yaygara kopa-
rıyorlar... Yargı siyasallaşıyor diye yaygara 
koparıyorlar... Dert başka... İmtiyazlarını 
kaybedecekler, ondan çekiniyorlar... Yargı 
artık birilerinin arka bahçesi olmayacak, 
ondan çekiniyorlar... Yargıda kast sistemi 
sona erecek, kapalı devre sistem sona ere-
cek, ondan çekiniyorlar.

Bakın sevgili Antalyalılar...

Bu Anayasa Değişikliği, bir AK Parti pro-
jesi değildir... Bu Anayasa Değişikliği bir 
Millet Projesidir... İşte onun için, CHP’ye 
oy vermiş kardeşimden, MHP’ye, diğer 
partilere oy vermiş kardeşimden, ellerini 
vicdanlarına koyup EVET oyu vermelerini 
bekliyorum. Çünkü bu halkoylamasında 
kendinize oy vereceksiniz. Bu halkoyla-
masında çocuklarınıza oy vereceksiniz. Bu 
halkoylamasında güçlü Türkiye’ye, umut 
vaat eden bir Türkiye’ye EVET diyeceksi-
niz... İleri demokrasilerde Anayasa Mah-
kemesi nasıl bir yapıya sahipse, Türkiye’ye 
onu getiriyoruz. İleri demokrasilerde Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nasıl bir 
yapıya sahipse, Türkiye’ye onu kazandırı-
yoruz. Avrupa’da, Amerika’da, gelişmiş ül-
kelerde, ileri demokrasilerde nasıl yapılar 
mevcutsa, Türkiye’de artık onu kuruyoruz.

EVRENSEL HU KU K NO RMLARI NA 
SAHİP BİR ANAYASA MAHKEMESİNE 
EVET Mİ? EVRENSEL NORMLARA KA-
VUŞMUŞ BİR HAKİMLER VE SAVCILAR 

YÜKSEK KURULU’NA EVET Mİ? HUKU-
KUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? Benim 
Antalyalı vatandaşımın devlet dairesine 
işi düşüyor... Gidiyor, “bugün git, yarın gel” 
diyorlar... “Kimi kime şikayet edeceğim” 
diyor, kaderine razı oluyor, bugün gidiyor, 
yarın yine geliyor... Şimdi bu Anayasa De-
ğişikliği ile Kamu Denetçiliği mekanizma-
sını getiriyoruz... İdareden şikayeti olan, 
bunu gidiyor, Kamu Denetçiliği kurumu-
na iletiyor. Mahkemeye gerek kalmadan, 
bürokrasiye boğulmadan, odadan odaya 
koşuşturmadan benim vatandaşım şikaye-
tini iletiyor ve işini çözdürüyor.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA EVET 
Mİ? VATANDAŞINA HÜKMEDEN DEVLE-
TE DEĞİL, DEVLETİNE HÜKMEDEN VA-
TANDAŞA EVET Mİ? Anayasa Değişikliği 
ile Ekonomik Sosyal Konsey’i Anayasal bir 
kurum haline getiriyoruz... Tıpkı Avru-
pa’daki gibi... İşçi, memur, esnaf, sanayici, 
çiftçi, emekli, tüccar artık Hükümet po-
litikalarında söz sahibi oluyor... Bir yasa 
mı çıkacak... Ekonomik Sosyal Konsey 
onunla ilgili görüş bildiriyor. Hükümet de, 
parlamento da Ekonomik sosyal Konsey’in 
görüşünü almadan adım atmıyor. İŞÇİ-
NİN, MEMURUN, ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN, 
TÜCCARIN, EMEKLİNİN HÜKÜMET 
POLİTİKALARINDA ARTIK SÖZ SAHİBİ 
OLMASINA EVET Mİ?

Şimdi bakın... Birileri çıkmış, benim emek-
li vatandaşlarımı istismar etme gayreti 
içinde. Bunlar maalesef matematik bilmi-
yorlar... Bunlar 4 işlemi öğrenemeden 
mezun olmuşlar. Siyasette milletim bun-
lara sürekli çarpıyor ama bunlar yine de 
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çarpım tablosunu öğrenemediler. 2002 so-
nunda göreve geldik, en düşük SSK emekli 
Aylığı 257 Lira. Yedi buçuk yılda yüzde 
180 artışla en düşük SSK emekli aylığını 
720 Liraya çıkardık. 2002’de en düşük 
Bağ-Kur Tarım Emekli aylığı 66 TL. Bunu 
412 TL’ye çıkardık. 2002’den bugüne artış 
oranı, yüzde 523. En düşük memur emek-
li maaşı 2002’de 346 TL idi... Bugün en 
düşük memur emekli aylığı 830 TL. Artış 
oranı yüzde 139. 65 yaş aylığı... Biz geldi-
ğimizde 24.5 TL idi. Yüzde 312 oranında 
artırdık, şu anda 100 Lira. Hiç bir kade-
medeki emekli maaşını enflasyona ezdir-
medik, tersine yıllık enflasyonun, toplam 
enflasyonun çok çok üzerinde artışlar yap-
tık. İmkanlar elverdikçe emeklilerimizin 
yaşam standartlarını da artırıyoruz.

Şimdi bu Anayasa değişikliği ile devrim 
niteliğinde bir düzenlemeyi getiriyoruz. 
Memurlarımız, 13 Eylül’den itibaren toplu 
iş sözleşmesi hakkına kavuşuyorlar. Emek-
lilerimiz de bu toplu iş sözleşmesinden 
istifade edecekler. Antalyalı memur kar-
deşime soruyorum: MEMURLARA TOP-
LU İŞ SÖZLEMESİ HAKKINA EVET Mİ? 
ANTALYALI EMEKLİ KARDEŞİME SORU-
YORUM: MEMURLARIN TOPLU İŞ SÖZ-
LEŞMESİNDEN EMEKLİLERİN DE YA-
RARLANMASINA EVET Mİ? ANTALYALI 
İŞÇİ KARDEŞİME SORUYORUM: BİR-
DEN FAZLA SENDİKAYA ÜYE OLMAYA, 
GREV HAKKININ GENİŞLETİLMESİNE 
EVET Mİ? Hanım kardeşlerimizi elbette 
unutmadık... Ben geçen yıl 8 Mart’ta, Dün-
ya kadınlar Günü’nde Antalya’da hanım 
kardeşlerimize seslendim. Onlara o zaman 
bir söz verdim. Kadın Haklarını daha da 

ileri noktalara taşıyacağız dedim. Sözü-
müzü tuttuk. Kadın hakları noktasında 
önemli ilerlemeler kaydettik. Şimdi de ka-
dınlarımız için Anayasa’da özel hüküm ge-
tiriyoruz. Onlara pozitif ayrımcılık uygulu-
yoruz. KADIN HAKLARININ ANAYASAL 
GÜVENCEYE KAVUŞMASINA EVET Mİ? 
KADINLARLA BİRLİKTE, ÇOCUKLAR 
İÇİN, ÖZÜRLÜ KARDEŞLERİMİZ İÇİN, 
YAŞLILARIMIZ İÇİN, ŞEHİTLERİMİZİN 
DUL VE YETİMLERİ, GAZİLERİMİZ İÇİN 
ÖZEL HAKLARA EVET Mİ? FİŞLENME 
ARTIK TARİHE KARIŞACAK... EVET Mİ? 
YURTDIŞINA ÇIKIŞ KISITLAMASINDA 
KEYFİLİK ORTADAN KALKACAK... EVET 
Mİ? 12 EYLÜL ÜZERİNDEKİ DOKUNUL-
MAZLIĞI ARTIK KALDIRIYORUZ... EVET 
Mİ? BU ÜLKEDE ARTIK 12 EYLÜLLER, 
27 MAYISLAR YAŞANMASIN DİYORUZ... 
EVET Mİ? Ben Antalya’dan büyük bir 
EVET bekliyorum... Türkiye’nin dünyaya 
açılan penceresinden, Türkiye’nin vizyon 
şehrinden, marka şehrinden büyük bir 
evet bekliyorum.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Antalya’yı, tüm Antalyalı kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazanınız mübarek olsun, bereketli 
olsun diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Afyonkarahisarlılar, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum… Buradan tüm Afyonkarahisar’a; 
BAŞMAKÇI’YA, BAYAT’A, BOLVADİN’E, 
ÇAY ’A, ÇOBANLAR’A, DAZKIRI’YA, 
DİNAR’A ,  EVCİLER’E,  EMİRDAĞ’A , 
HACILAR’A, İHSANİYE’YE, İSCEHİSAR’A, 
K I Z I L Ö R E N ’ E ,  S A N D I K L I ’ Y A , 

S İ N C A N L I ’ YA ,  S U LTA N D A Ğ I ’ N A , 
ŞUHUT’A, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime, tüm vatandaşlarıma selamlarımı, sev-
gilerimi yolluyorum. Bu Ağustos sıcağında 
bizi misafir ettiğiniz için, bizi bağrınıza 
bastığınız için sizlere bir kez daha şükranla-
rımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Afyon | 8 Ağustos 2010
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Afyonkarahisar, kutlu yolculuğumuzda 
her zaman yanımızda oldu, her zaman bize 
destek verdi. 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 
Temmuz’da, 29 Mart’ta Afyonkarahisarlı 
kardeşlerim bize itimat etti. Biz de bu gü-
veni boş çıkarmadık. Sizin karşınızda mah-
cup olmadık. Afyonkarahisar Türkiye’nin 
özüdür, özetidir… Afyonkarahisar, Büyük 
Taarruzun, Kurtuluş Savaşı’nın şahididir. 
Ayonkarahisar, İstiklal Savaşı’nın olduğu 
kadar, İstikbal Savaşımızın, sanayileşme-
nin, kalkınmanın da en yakın şahididir.

Şimdi bakınız sevgili kardeşlerim… 26 
Ağustos 1922’de, buradan, Afyonkarahisar 
Kocatepe’den, Gazi Mustafa kemal taarruz 
emrini verdi. Sadece bir buçuk hafta için-
de ordumuz Afyonkarahisar’dan düşmanı 
önüne kattı ve 9 Eylül’de İzmir’e yeniden 
Ayyıldızlı bayrağımızı dikti. Ben buradan, 
Kurtuluş Savaşımızın, İstiklalimizin abide 
şehri, Zaferin şehri Afyonkarahisar’dan, 
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, 
minnetle yadediyor, tüm gazilerimize 
milletçe şükranlarımızı sunuyorum. 
Afyonkarahisar’da Kurtuluş Savaşımızın 
şehitlikleri var… Asri Mezarlık içinde Hava 
Şehitliğimiz var. İscehisar’da, Giresunlular 
Alay Şehitliği var. Anıtkaya’da, Anıtkaya 
Şehitliğimiz var. Şuhut’ta şehitliğimiz var. 
Sincanlı’da Yıldırım Kemal Şehitliğimiz 
var. Sinanpaşa’da Çiğiltepe Şehitliğimiz; 
Büyük Kalecik Kasabasında Kurtkaya Şe-
hitliğimiz var.

Ben, tüm Afyonkarahisarlı kardeşleri-
min, özellikle gençlerin, ve elbette tüm 
Türkiye’nin buraya gelmesini, buralardaki 
şehitliklerimizi ziyaret etmelerini, bura-

larda onların aziz hatıralarına bir Fatiha 
okumalarını rica ediyorum. Tüm vatan-
daşlarımın, tüm gençlerin, özellikle de 
bu şehitliklerdeki mezar taşlarını çok çok 
dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum. 
Bakın… Anıtkaya Kasabası’ndaki Şehitli-
ğimizde, 12 subayımızın, 6 erimizin kabir-
leri mevcut. Ben bir kaçını burada mem-
leketleriyle anmak istiyorum: 13’üncü 
Alaydan Şemdinlili Binbaşı Galip Bey. 
13’üncü Alaydan Rizeli Yüzbaşı Hasan Hü-
seyin. 20’inci Alaydan Batumlu Üsteğmen 
Ahmet Nidai. 20’inci Alaydan Antalyalı Er 
Mehmet Köse. 13’üncü Alaydan Konyalı Er 
Mehmet Sait. Yıldırım Kemal Şehitliği’ne 
bakıyoruz… 11’inci Alaydan Ayaşlı Rauf 
Efendi. 3’üncü Alaydan mülazım İstan-
bullu Selahattin Efendi. 5’inci Alaydan 
Kırklarelili Azmi Efendi. Amasyalı Kamil, 
Kayserili Osman, Vanlı Şaban Mustafa, 
Çorumlu Mehmet Osman, Bolvadinli İbra-
him Ahmet, Kemahlı Hasan… 

Bizim bu şehitliklerimiz bir Türkiye’dir 
sevgili kardeşlerim… Bizim bu şehitlik-
lerimiz bir Türkiye haritasıdır. Bizim bu 
şehitliklerimiz, kardeşliğimizin, birliğimi-
zin, beraberliğimizin anıtlarıdır. Bu mezar 
taşları Türkiye’nin aynasıdır. Orada Yozgatlı 
da var, Vanlı da… Orada Şemdinlili de var, 
İzmirli de… Orada Batumlu da var, Afyon-
karahisarlı da… Nasıl Çanakkale’yi birlikte 
savunduysak, nasıl Bitlis’i, Van’ı, Erzurum’u 
birlikte savunduysak, nasıl Gaziantep’te, 
Kilis’te tek yürek olduysak, işte burada da, 
Kocatepe’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da 
vatan toprağını birlikte savunduk, omuz 
omuza çarpıştık, şehitlerimizi aynı şehitlik-
lere defnettik. 
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Bakın sevgili Afyonkarahisarlılar… Bir 
süredir, illerimizde, ilçelerimizde kirli pro-
vokasyonlar devreye sokulmak isteniyor. 
Kirli bazı eller, bazı vatan hainleri kalaba-
lığın içine giriyor, kalabalığı galeyana geti-
riyor, polis karakollarına, polis otolarına, 
dükkanlara, evlere yönlendiriyor. Şunu 
burada, Afyonkarahisar’da altını çizerek 
ifade ediyorum… Kim ki bu tahriklere 
aldanırsa, bilsin ki şu şehitliklerde yatan 
şehitlerin kemiklerini sızlatır. Kim ki eline 
taş alıp, komşusuna, komşu sokağa, komşu 
mahalleye fırlatırsa, bilsin ki şehitlerimi-
zin ruhu bundan azap duyar. Kim ki öfke-
ye kapılır, hiddete kapılır, şiddete başvu-
rursa, bilsin ki, terör örgütünü sevindirir, 
terör örgütünün amacına, hedefine hizmet 
eder. Şehitlerimizin cenaze törenlerini 
istismar edenler, cenaze törenlerini bir 
parti mitingine çevirenler, orada sadece 
tabuttaki şehitlerimize değil, işte burada 
Afyonkarahisar’daki şehitlerimize de say-
gısızlık ediyorlar.

Biz bu ülkede 73 milyon biriz, beraberiz. 
Bu ülkeyi hep birlikte istiklaline kavuş-
turduk, hep birlikte kurduk, hep birlikte 
yücelteceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi 
bozmaya çalışanlara karşı tek yürek olaca-
ğız. Dikkat edin… Şu son günlerdeki terör 
saldırıları, şu son günlerdeki tahrikler, 
provokasyonlar asla ve asla tesadüf değil, 
rastlantı değil. Türkiye ne zaman atılıma 
geçtiyse, terör örgütü eylemlerini artırdı. 
Türkiye ne zaman ileri demokrasi adı-
na adımlar attıysa kirli oyunlar devreye 
alındı. Türkiye ekonomisi ne zaman şaha 
kalktıysa, bunu geri döndürmek için kirli 
senaryolar yazıldı. Bugün de aynısını ya-

pıyor, bugün de Türkiye’nin kutlu yürü-
yüşünü durdurmak istiyorlar. Benim aziz 
milletim artık bu kirli oyunlara müsaade 
etmeyecek. Benim aziz milletim bu kirli 
tezgahlara artık prim vermeyecek. Bu 
aziz millet, 1950’de “Yeter, söz milletin” 
dedi. Bu aziz millet, 3 Kasım seçimlerinde 
“YETER SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN 
DEDİ.” Ben eminim ki bugün de “Yeter!” 
diyecek. Bugün de kirli oyunlara, çetelere, 
mafyaya, kirli tezgahlara YETER diyecek.

Afyonkarahisar’dan soruyorum… çetelere 
karşı arkamızda mısınız? Bu kirli tezgah-
lara karşı arkamızda mısınız? Demokrasi 
mücadelemizde yanımızda mısınız? 12 
EYLÜL’DE, DARBELERE, ÇETELERE, 
KARANLIK GÜÇ ODAKLARINA KARŞI 
EVET Mİ? DARBE ANAYASASINA DEĞİL, 
MİLLETİN ANAYASASINA EVET Mİ? 
ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, HU-
KUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? 12 
EYLÜL ÜZERİNDEKİ DOKUNULMAZLI-
ĞI KALDIRMAYA, 12 EYLÜL’LE HESAP-
LAŞMAYA EVET Mİ? SEVDAMIZ MİLLET 
– KARARIMIZ EVET SEVDAMIZ MİLLET 
– OYUMUZ EVET…

Sevgili kardeşlerim, değerli Afyonkarahi-
sarlılar…

Muhalefet Partileri, bu Halkoylamasını 
siyasi bir yarışa dönüştürmenin çabası 
içindeler. CHP, 1982 yılından beri mevcut 
Anayasa’dan şikayet ediyor, mevcut ana-
yasanın değişmesi gerektiğini söylüyor. 
Bununla ilgili raporlar hazırladılar, çalış-
malar yaptılar. Ama aynı CHP, bugün ken-
disini inkar ediyor, hazırladığı raporları in-
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kar ediyor, yaptığı çalışmaları inkar ediyor 
ve sadece AK Parti bu değişikliği yapıyor 
diye değişikliğin karşısında duruyor.

Aynı şekilde MHP… Yıllarca 12 Eylül ede-
biyatı yaptılar. 12 Eylül’de idam edilmiş 
gençleri, 12 Eylül mağdurlarını istismar 
ettiler. Şimdi kendilerini inkar ediyor, 
CHP’nin kuyruğuna takılıyor ve Anayasa 
Değişikliğine karşı çıkıyorlar. Öyle ki… 
İçlerindeki sağduyulu arkadaşlarına, ak-
lıyla, vicdanıyla karar veren ülküdaşlarına 
en ağır hakaretleri etmekten, zavallı de-
mekten, uşak demekten kaçınmıyorlar.

Bu ikisiyle birlikte hareket eden bir de 
BDP var… Biliyorsunuz bunlar ruh üçü-
zü… Parti kapatmalardan şikayet eden, 
parti kapatmaların mağduru olan BDP, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değişik-
liği desteklemediği gibi, tıpkı CHP gibi, 
EVET oyu verirler diye arkadaşlarını da oy 
kabinine göndermediler. Siz bunların hiç 
memleketin hayrına olan bir konuda bir 
araya geldiklerini gördünüz mü? Siz bun-
ların hiç memleketin faydasına olacak bir 
meselede ittifak ettiklerini gördünüz mü? 
Ama şimdi, Türkiye için tarihi öneme sa-
hip bir Anayasa Değişikliğinde, CHP, MHP, 
BDP, onlarla birlikte YARSAV, onlarla bir-
likte bir kısım medya ittifak halindeler.

Bakın… 12 Eylül’de Halkoyuna sunulan 
Anayasa Değişikliği paketi içinde, işçile-
rimizi, memurlarımızı, emeklilerimizi 
çok yakından ilgilendiren düzenlemeler 
var. Özellikle işçi kardeşlerimin haklarını, 
bu Anayasa Değişikliği ile Avrupa Stan-
dartlarına kavuşturuyoruz… Ama adının 

başında “devrimci” kelimesi olan bir işçi 
konfederasyonu çıkıyor, bu Anayasa de-
ğişikliğine karşı olduğunu söylüyor… Ya 
hani siz devrimciydiniz? Hani siz 12 Eylül 
mağduruydunuz? Hani siz Anayasa’nın 
değişmesini istiyordunuz? 1 Mayıslarda 
devrimci sloganlarla meydanları zorlayan-
lar, şimdi statükoyu savunuyor, vesayeti 
savunuyor, darbeleri savunuyor, darbe 
anayasasını savunuyor… Yıllardır işçi ke-
simi, memur kesimi, emekliler, esnaf, sa-
nayici, çiftçi, Ekonomik Sosyal Konsey’in 
daha da güçlendirilmesini, daha etkin hale 
getirilmesini talep ediyordu.

İşte bakın, 12 Eylül’de Ekonomik Sosyal 
Konsey artık Anayasal bir kurum haline 
geliyor. Bundan sonra Hükümet, Parla-
mento, Ekonomik Sosyal Konsey’in görü-
şünü almadan adım atmayacak. İşçinin, 
memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, 
sanayicinin talepleri artık hükümet po-
litikalarına yansıyacak. Düne kadar Eko-
nomik Sosyal Konsey’i ağızlarından hiç 
düşürmeyenler, bugün Ekonomik Sosyal 
Konsey’e karşı çıkıyorlar. Çok çirkin if-
tiralar atıyorlar… AK Parti, bu Anayasa 
Değişikliği ile kendisini kurtaracakmış, 
kendi yargısını oluşturuyormuş… Bunlar 
değişiklik metnini okuma zahmetine dahi 
katlanmamışlar. Hangi madde AK Parti’yi 
kurtarmak için o pakete konuldu? Hangi 
madde yargıyı AK Parti’nin yedeğine alı-
yor?

Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar, milleti 
kandırmak için, milletin zihnini bulandır-
mak için ağız birliği yapmış şekilde hep 
birlikte yalan söylüyorlar… Dert başka… 
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Yargı, birilerinin arka bahçesi olmaktan 
çıkacak, bunların kaygıları bu… Mahkeme 
koridorlarında dolaşıp yargıyı etkileye-
meyecekler, telefon trafiğiyle kararlara 
etki edemeyecekler, bir takım isimleri 
kullanarak yargı nezdinde lobi yapama-
yacaklar… İşte bundan rahatsızlar. Onun 
için diyorum ki… CHP’li kardeşim, MHP’li 
kardeşim, diğer partilere oy vermiş kar-
deşlerim… 12 Eylül’de partilere oy verme-
yeceksiniz… 12 Eylül’de iktidara ya da mu-
halefete oy vermeyeceksiniz… 12 Eylül’de 
kendinize oy vereceksiniz, çocuklarınız 
için, geleceğiniz için oy kullanacaksınız… 
Elinizi vicdanınıza koyun ve kararınızı 
ona göre verin. Anayasa Değişiklik Pake-
tinin içeriğine bakın, kararınızı ona göre 
verin. Değişikliğin Türkiye’ye neler kazan-
dıracağını görün, tartın, ölçün, biçin, ona 
göre karar verin.

Şimdi biliyorsunuz… CHP Genel Başkanı 
gidiyor, Malatya’da, “Anayasa Değişikliği 
kayısıya çare olacak mı” diyor… Ordu’ya gi-
diyor, fındık diyor, Rize’de çay diyor… Bu-
raya gelirse de size “sucuğa çare olacak mı, 
kaymağa çare olacak mı” diye sorar… Böy-
le giderse, CHP Genel Başkanı Neşe’nin 
kepek sorununu da Anayasa’ya havale 
edecek… Ayşe Teyze’nin çamaşır maki-
nesinin kireç sorununu da Anayasa’ya 
havale edecek… Biliyorsunuz, bunlar 
muhalefeti karikatür dergilerine havale 
ettiler… Ekonomiyi IMF’e havale ettiler… 
Eleştirme işini, kurultaylarında ayakkabı-
larını çıkarıp masanın üzerine çıkan bir 
kısım medyaya havale ettiler. Siyaseti Ana-
yasa Mahkemesi’ne havale ettiler… Milli 
iradeyi vesayetçilere havale ettiler, arka 

bahçeleri gibi gördükleri yargıya havale 
ettiler… Dersim’i, Tunceli’yi, orada ağlayan 
anneleri, orada yaşanan acıları, bu millete 
çektirdikleri eziyetleri tarihe havale ettiler. 
CHP’nin Genel Başkanlığını biliyorsunuz 
parti içinde bir Rasputin var, ona havale et-
tiler… Kuru sıkı atıyor… Nasıl yapacaksın 
diyoruz, gelince görürsünüz diyor. Bunlar 
planları, projeleri istikbale havale ettiler. 
Demokrasiyi de çetelere havale ettiler…

Başkasına havale etmedikleri, kendileri-
nin sorumluluk yüklendiği tek bir alan 
var: Avukatlık… Ergenekon’a, Danıştay 
saldırganlarına avukatlığı kimseye havale 
etmediler, kendileri bu işi yüklendiler… 27 
Nisan bildirisinin üzerinden üç yıl geçmiş, 
beyefendinin aklı ancak başına gelmiş… 
Şimdi konuşabiliyor… Peki Dersim konu-
sunda da iki yıl sonra mı konuşacaksın? 
Ergenekon’un avukatlığı konusuna ne za-
man cevap vereceksin? 27 Nisan’a sahip çı-
kan, 27 Nisan bildirisine çanak tutan, alkış 
tutan, oradan medet uman CHP hakkında 
suç duyurusunu da üç yıl sonra mı yapa-
caksın? Kalkmış, dün Yozgat’ta “din, iman, 
ahlak ticaretinden bahsediyor…” CHP’nin 
yeni Genel Başkanı muvazeneyi kaybetti, 
ölçüyü yitirdi. CHP’nin Genel Başkanı, 
bizim dindarlığımızı da, imanımızı da, 
ahlakımızı da ölçecek kalibrede değildir. 
Geçen yıl Yerel Seçimlerden önce CHP bir 
çarşaf açılımı başlatmıştı… Sahi ne oldu o 
iş? Çarşafı satamadılar, müşteri bulama-
dılar, çarşafa kendileri dolandılar. Seçim 
öncesinde Kocaeli’nde vatandaşa Kur’an 
kursu açma vaadinde bulundular. Onu da 
satamadılar, ona da müşteri bulamadılar. 
Şimdi ticareti daha ileri boyuta taşıdılar. 
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Genelgeyle, partililere Ramazanda içki iç-
meyi yasakladılar.

411 oyla Meclis ’ ten geçen Anayasa 
Değişikliği’ni Anayasa Mahkemesi’ne 
götürdüler, şimdi çıkmış başörtüsü so-
rununu biz çözeriz diye umut tacirliğine 
başladılar. Milletim kimin samimi oldu-
ğunu, kimin de din, iman, ahlak ticareti 
yaptığını çok iyi görüyor. Siz önce kendi 
tarihinizle yüzleşin, CHP tarihiyle yüzle-
şin, ondan sonra dinden, imandan, ahlak-
tan bahsedin… Bakın, Anayasa Değişikliği 
oylamalarında, kendi milletvekillerine, 
kendi arkadaşlarına bile güvenemediler. 
Millet onlara iradesini teslim etmiş, millet 
onlara yetki vermiş, millet onlara muhale-
fet etme, siyaset yapma görevini yüklemiş; 
ama onlar, oy kabinine bile gitmediler. 
Orada da HAYIR demeyi MHP’ye havale 
ettiler… Kendileri orada HAYIR demediler, 
diyemediler… Şimdi kalkmış, millete sen 
HAYIR de diyorlar… 

Bakın sevgili Afyonkarahisarlılar… 12 
Eylül’de tarihi bir karar vereceksiniz… Bir 
kez daha tekrar ediyorum… 12 Eylül’de 
partilere değil, iktidara, muhalefete değil, 
kendinize oy vereceksiniz. Bu Anayasa 
değişikliği bir AK Parti Projesi değil, bir 
millet projesi… 13 Eylül’den itibaren 
Türkiye’nin demokrasisi güç kazanacak. 
Hak ve özgürlükler daha genişleyecek. 
Günlük yaşantımızı olumlu yönde etkile-
yen çok önemli değişiklikler olacak.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim... Bu Ana-
yasa değişikliği ile üstünlerin hukukun-
dan, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz. 

EVET diyerek: Hukuk sistemini siyasetin 
müdahalesinden çıkaracaksınız; hukuk 
sistemini birilerinin arka bahçesi olmak-
tan çıkaracaksınız; KAST SİSTEMİNE, 
KAPALI DEVRE SİSTEME ARTIK SON 
VERECEKSİNİZ... BUNA EVET Mİ? Ana-
yasa Mahkemesi gelişmiş ülkelerdeki 
Anayasa Mahkemelerinin yapısına ka-
vuşacak. Anayasa Mahkemesi, Türkiye 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüşecek. 
Artık parası olanın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde hak aradığı, parası olma-
yanın kaderine razı olduğu dönem geride 
kalıyor. İç hukuk yolları tükendiği halde 
kişi kendisini mağdur edilmiş görüyorsa, 
gidecek, Anayasa Mahkemesi’nde hakkını 
arayacak. MODERN, TARAFSIZ BİR ANA-
YASA MAHKEMESİ’NE EVET Mİ?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısını değiştireceksiniz... Anadolu’da, 
Trakya’da binbir zorlukla, meşakkatle gö-
rev yapan ilk derece mahkemeleri hakim 
ve savcıları, artık kendi kaderlerini tayin 
hakkına kavuşacaklar, oy vererek kendi 
temsilcilerini seçecekler. HUKUKTA KEY-
FİLİK SONA ERECEK… EVET Mİ? BÜ-
ROKRATİK OLİGARŞİ SONA ERECEK… 
EVET Mİ? KRALLARIN DEĞİL, KURAL-
LARIN EGEMEN OLDUĞU BİR SİSTEME 
EVET Mİ? 

Afyonkarahisarlı hanım kardeşim... 12 
Eylül’de EVET diyerek kadın haklarını 
Anayasal güvenceye kavuşturacaksın. 
EVET Mİ? Afyonkarahisarlı işçi kardeşim, 
memur kardeşim, emekli kardeşim... EVET 
diyerek yeni haklara sahip olacaksın. İşçi 
kardeşim birden fazla sendikaya üye olma 



153

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

hakkına kavuşacak. Memur kardeşim 
toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşacak. 
Emekli kardeşlerim toplu iş sözleşme-
sinden yararlanacak. AVRUPA BİRLİĞİ 
STANDARTLARINDA İŞÇİ VE MEMUR 
HAKLARINA EVET Mİ? Ekonomik Sosyal 
Konsey Anayasal bir kurum haline geliyor. 
Artık işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf, sa-
nayici Hükümetlerin politikalarında söz 
sahibi olacak. BUNA EVET Mİ? Fişleme 
artık sona eriyor. Kimse etnik kökeninden, 
inancından, görüşlerinden dolayı hak 
kaybına uğramayacak. Kimsenin istikbali 
karartılmayacak. BUNA EVET Mİ? 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nu getiriyoruz. 
İdareyle ilgili şikayeti olana “git hakkını 
mahkemede ara” deme devri sona eriyor... 
Benim vatandaşımın devlet dairesinde 
bir sorunu oluyor, şikayet et deniliyor, 
“Kimi kime şikayet edeceksin?” diyor. 
Artık herkesi dinleyecek, herkesin şika-
yetini dikkate alacak, takip edecek kamu 
denetçimiz olacak. BU DEMOKRATİK 
KURUMA EVET Mİ? Hiç kimsenin keyfi 
kararlarla yurtdışına çıkışı engellenme-
yecek. Almanya’ya oğlunu görmeye giden 
Hasan Amca, havaalanından dönmeyecek, 
Hacca giden Mehmet Amca üç kuruş vergi 
borcun var diye geri çevrilmeyecek. BUNA 
EVET Mİ? Çocuk istismarının önüne ge-
çilecek. Kadınların, yaşlıların, özürlü va-
tandaşlarımızın, özellikle de bize emanet 
olan şehitlerimizin dul ve yetimlerinin, ga-
zilerimizin hakları daha güçlü şekilde ko-
runacak. BUNA EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE 
AFYONKARAHİSAR’DAN KOCA BİR 
EVET BEKLİYORUM... EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Afyonkarahisar’ı, tüm Afyonka-
rahisarlı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun, 
bereketli olsun diyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, bu coşkulu meydandan, 
tüm İzmir’i, ALİAĞA’YI, BALÇOVA’YI, 
BAYINDIR’I, BERGAMA’YI, BEYDAĞ’I, 
BO RNOVA’YI ,  BUCA’YI ,  ÇEŞME’Yİ , 
ÇİĞLİ’Yİ, DİKİLİ’Yİ, FOÇA’YI, GAZİEMİR’İ, 
GÜZELBAHÇE’Yİ muhabbetle selamlıyo-

rum… KARABURUN’A, KARŞIYAKA’YA, 
KEMALPAŞA’YA, KINIK’A, KİRAZ’A, 
K O N A K ’ A ,  K A R A B A Ğ L A R ’ A , 
M E N D E R E S ’ E ,  N A R L I D E R E ’ Y E , 
ÖDEMİŞ’E, SEFERİHİSAR’A, SELÇUK’A, 
T İ R E ’ Y E ,  TO R BA L I ’ YA ,  U R L A’ YA , 
BAYRAKLI’YA, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime sevgilerimi, saygılarımı, selam-

AK Parti il mitingi

İzmir | 8 Ağustos 2010
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larımı yolluyorum. Ege’nin incisi İzmir’e, 
Güzel İzmir’e, bu Ağustos sıcağında bizi 
bağrına bastığı için, bize bu heyecanı ya-
şattığı için en kalbi şükranlarımı sunuyo-
rum.

15 Mayıs 1919’da, İzmir, tarihinin en 
kara günlerinden birine şahit oldu. İzmir 
işgal edildiğinde sadece İzmirliler değil, 
Edirne’den Van’a, Sinop’tan Hatay’a kadar 
tüm Türkiye bu büyük acıyı yüreğinde çok 
derin şekilde hissetti. Daha da anlamlı olan 
şudur: İzmir’in işgali; Açe Sumatra’dan 
Arjantin’e, İslamabad’dan Fas’a, Sana’dan 
Kırım’a, Bağdat’tan Kahire’ye kadar çok 
geniş bir coğrafyada yankılandı, infiale 
neden oldu, bütün bu coğrafyalardaki 
kardeşlerimiz tıpkı bizim gibi acıyı yürek-
lerinde hissetti. 

İzmir’in işgalinden birkaç gün sonra, İs-
tanbul Fatih’te, minarelere asılmış siyah 
bayrakların altında konuşan Halide Edip 
aynen şunları söyledi: “Türk ve Müslüman 
bugün en kara gününü yaşıyor… Fakat 
insanın hayatında sabahı olmayan gece 
yoktur”. Evet… İnsan hayatında sabahı ol-
mayan gece yoktur… Hiçbir karanlık ebedi 
değildir… Nitekim 9 Eylül 1922’de İzmir 
istiklaline kavuştu, İzmir aydınlığına, hür-
riyetine kavuştu. Nasıl ki İzmir’in işgali 
çok geniş bir coğrafyada hüzünle yankı-
landıysa, İzmir’in istiklali de aynı şekilde, 
aynı geniş coğrafyada coşkuyla, sevinçle, 
heyecanla yankılandı. İzmir sevinince 
Saraybosna sevindi. İzmir sevinince Şam 
sevindi, Beyrut sevindi. İzmir sevinince 
Üsküp sevindi, Tiran sevindi, Gazze ve Ku-
düs sevindi… 

Bu ülkenin hamurunda kardeşlik var 
sevgili İzmirliler… Bu ülkenin mayasında 
dayanışma var, birlik var, beraberlik var. 
Biz, bu ülkenin 73 milyon vatandaşı, kader 
birliği yaptık. Bu ülkenin 81 vilayetinin ke-
deri de birdir, sevinci de birdir, kaderi de 
birdir. İşte onun için Bitlis’i İzmir’den ayrı 
tutmuyoruz… İşte onun için İstanbul’u 
Diyarbakır’dan ayrı görmüyoruz. İşte 
onun için Trabzon’a ayrı, Antalya’ya ayrı 
gözle bakmıyoruz. 

Şimdi bakın sevgili İzmirliler… Siyaseti, 
kendi ikballeri için, kendi şahsi hırsları 
için, kendi koltuk sevdaları için bir araç 
olarak görenler, kendi kitlelerini tahrik 
etmek gibi son derece tehlikeli bir oyunun, 
bir aymazlığın içindeler. Bizi kutuplaşma-
yı körüklemekle itham edenler, aslında 
kendileri kitleleri tahrik ediyor, kendileri 
kutuplaşmayı körüklüyorlar. Ben her fır-
satta, her zeminde ifade ettim: Biz 73 mil-
yonun Hükümetiyiz. Biz, bize oy versin ya 
da vermesin, her bir vatandaşımın kutsal 
emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. Aynı 
şekilde, benim her bir vatandaşımın değer-
leri, yaşam tarzı, tercihleri, bizim teminatı-
mız altındadır.

Biz, Yunus’un söylediği gibi, yaradılanı, 
Yaradan’dan ötürü seviyor ve bağrımıza 
basıyoruz. Bütün Türkiye’yi kucaklayama-
yanlar, bütün Türkiye’ye aynı dille konu-
şamayanlar, “Az olsun, ama benim olsun” 
mantığıyla kitleleri kaygıya sevkederek 
ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dikkat edin… 
İzmir’e rahatça gelebilenler, Hakkari’ye 
gidemiyorlar… Ege’de, Akdeniz’de millete 
hitap edenler, Doğu’da, Güneydoğu’da mil-
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letin içine giremiyorlar. Orta Anadolu’da 
konuşanlar, Doğu Karadeniz’de konuşa-
mıyorlar. Ama biz, 81 vilayetin 80’inde 
milletvekillerimizle, 81 vilayetin 81’inde 
hizmetlerimizle, eserlerimizle, plan ve 
projelerimizle milletin içindeyiz. İzmir’e 
benim bu 30’uncu gelişim… İzmir’i çan-
tada keklik gibi görenler, acaba İzmir’e bi-
zim kadar geldiler mi, bizim kadar hizmet 
ettiler mi? İzmir’i elde bir görenler, acaba 
İzmir’e bizim kadar eser kazandırdı mı?

Bakın… Şu hususun altını özellikle çiziyo-
rum… İzmir’de şu noktayı özellikle vurgu-
luyorum…12 Eylül’de oylanacak Anayasa 
Değişikliği, asla ve asla bir AK Parti projesi 
değildir. Muhalefet Partileri, çok ama çok 
çirkin bir iftira kampanyası başlattılar. CHP, 
MHP, onlarla birlikte BDP, onlarla birlikte 
bir kısım medya, adeta şerde ittifak ederek, 
bu Anayasa Değişikliğine ilişkin çok kirli 
bir propaganda yürütüyorlar. AK Parti ken-
disini Yüce Divan’dan kurtaracak Anayasa 
yapıyor diyorlar. AK Parti kendi yargısını 
hazırlıyor diyorlar. Buna benzer son derece 
hayali tehditlerle milleti tedirgin etmek 
istiyorlar.

Buradan, İzmir’den soruyorum: 12 Eylül’de 
oylanacak Anayasa Paketinde hangi madde 
AK Parti’ye özeldir? 12 Eylül’de oylanacak 
Anayasa Değişikliğinde hangi maddeyle AK 
Parti yargıya müdahale ediyor? Anayasa 
Değişikliğinin hangi maddesi yargıyı AK 
Parti’nin arka bahçesi yapıyor? Bu çirkin 
iddiayı ortaya atanlar, bu çirkin iddiayı 
gittikleri her yerde millete anlatanlar, çık-
sınlar, hangi maddelerin evrensel hukuk 
normlarına aykırı olduğunu ispat etsinler.

Dert başka… Bazıları artık yargıyı arka 
bahçesi olarak göremeyecek, kullanama-
yacak, onun için iftira atıyorlar. Bazıları 
yargıdaki kapalı devre sistemden nemala-
namayacak, bundan dolayı iftira atıyorlar. 
Bürokratik oligarşi sona erecek, işte onun 
için yalan söylüyorlar. Yargı birilerinin 
arka bahçesi olmaktan çıkacak, milletin 
yargısı olacak, işte bundan rahatsızlık du-
yuyorlar. Üstünlerin Hukuku dönemi sona 
erecek, Hukukun Üstünlüğüne geçilecek, 
işte bundan tedirgin oluyorlar… 1982’den 
beri, biz nasıl bu Anayasayı eleştirdiysek, 
biz nasıl bu Anayasa’dan rahatsızsak, aynı 
şekilde onlar da eleştiriyorlar, onlar da 
28 yıldır bu Anayasa’dan rahatsızlar. Ama 
şimdi, sadece ve sadece AK Parti Anayasayı 
değiştiriyor diye, kendileriyle, raporlarıy-
la, taslaklarıyla çelişiyor, kendilerini inkar 
ediyorlar.

12 Eylül’de Türkiye seçime gitmiyor; 12 
Eylül’de Türkiye Halkoylamasına gidiyor. 
Ama bu beyefendiler, halkoylamasını ken-
dileri için, kendi şahsi hırsları için, kendi 
ikballeri için bir seçime dönüştürmenin 
derdi içindeler. Bunlar Anayasa paketinin 
içeriğine hiç bakmadılar, şimdi de bak-
mıyorlar. Bunlar Anayasa’nın bu ülkeye, 
bu millete neler getireceğini hiç konuş-
madılar, şimdi de konuşmuyorlar. Bunlar 
sadece ve sadece koltuklarını düşünüyor, 
bütün millet de onların koltuğunu düşün-
sün istiyorlar. Görüyorsunuz… Şimdiden 
başladılar, “Bu anayasa yüzde 51’le kabul 
edilirse, yüzde 49 benim anayasam değil-
dir diyecek” tarzında mağlubiyet peşrev-
lerine… Şimdiden yenilgiyi kabul etmiş 
durumdalar… Şimdiden milletin kendile-
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rinden yüz çevirdiğini görmüş durumda-
lar. Ben de onlara diyorum ki: Yol yakınken 
dönün ve siz de EVET deyin… Bu memle-
kette millete hizmet eden Basbakanalara 
beyaz kefeni bicen CHP’nin temsil ettigi 
zihniyettir. CHP Genel Başkanının destegi 
kendisine kalsin. Senin basinda oldugun 
zihniyet ancak beyaz kefen bicenlere des-
tek verir. Bana milletin destegi yeter! Be-
yaz kefen zihniyetine karsi bizi korumaya 
millet yeter! Sen milli iradeye gölge etme, 
baska ihsan istemez!

CHP’li kardeşim, CHP’ye oy vermiş kar-
deşim, CHP’ye gönül vermiş kardeşim… 
elini vicdanına koy, kendini düşün, gele-
ceğini düşün, çocuklarını düşün ve ona 
göre karar ver. MHP’li kardeşim, MHP’ye 
oy vermiş kardeşim… 12 Eylül’de AK par-
ti oylanmıyor, MHP oylanmıyor, senin 
kendi geleceğin oylanıyor. Elini vicdanına 
koy, ona göre karar ver. Diğer partilere 
oy vermiş, diğer partilere gönül vermiş 
kardeşlerim… 12 Eylül’de sandıktan senin 
partine verilmiş oylar çıkmayacak, senin 
geleceğinle, istikbalinle, çocuklarınla ilgili 
son derece hayati bir karar çıkacak. Elini 
vicdanına koy, ona göre karar ver…

12 EYLÜL’DE İLERİ DEMOKRASİYE 
EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE ÖZGÜRLÜKLE-
RE EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? BÜYÜK 
TÜRKİYE’YE, İTİBARLI TÜRKİYE’YE, 
GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE EVET Mİ? İZMİR 
EVET DİYOR MU? SEVDAMIZ MİLLET - 
KARARIMIZ EVET SEVDAMIZ MİLLET 
- OYUMUZ EVET…

Sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, 
İzmir Türkiye’nin modern yüzüdür. İzmir 
değişimin sembolüdür. İzmir her zaman 
değişimden yana oldu, demokrasiden 
yana oldu, özgürlükten yana oldu. 12 
Eylül’de de İzmir’in değişimi tercih ede-
ceğine ve EVET diyeceğine inanıyorum. 
“Değişiklik yeterli değil, anayasa’nın tümü 
değiştirilsin, bu değişiklik beni tatmin et-
miyor” diyen kardeşlerime sesleniyorum: 
Bu Anayasa değişikliği Türkiye için bir mi-
lattır. Bu Anayasa değişikliği bir zihniyet 
dönüşümünün ilk adımıdır. Bu Anayasa 
değişikliği daha ileri demokrasi yolunda 
güçlü bir adımdır. Bugüne kadar defalarca 
anayasayı değiştirdik. Hangisi Türkiye’yi 
bir adım geriye götürdü? Parlamentoyu 
gece gündüz çalıştırdık, birçok yasa çı-
kardık… Hangisi Türkiye’yi geri götürdü? 
Hangisi demokrasimizi geriletti? Hangisi 
kalkınmamızı engelledi? 

Bakın biz siyasi polemiklerle milletimizin 
zihnini bulandırmanın gayesi içinde de-
ğiliz. Biz gerçekleri konuşuyor, cesur bir 
biçimde, şeffaf şekilde Anayasa Değişiklik 
Paketi’nin içeriğini anlatıyoruz. Benim 
Ali kardeşim, Hasan kardeşim, Fatma kar-
deşim memur olacak. Gidiyorlar, onları 
bakkala, manava, komşusuna soruyorlar. 
Hakkında verilen yanlış bir bilgi nedeniyle 
memur olamıyorlar. Hakkında yalan yan-
lış bilgiler toplayıp vatandaşımın geleceği-
ni karartıyorlar. Anayasa Değişikliği ile bu 
insanlık dışı uygulamaya son veriyoruz. 
Yani fişlemeyi tarihe havale ediyoruz. 
FİŞLEMENİN TARİHE KARIŞMASI İÇİN 
EVET Mİ? Benim İzmirli kardeşimin kamu 
kurumunda işi var… Kendisine “bugün 
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git, yarın gel” denildi. İzmirli vatandaşım 
“nerede bu devlet” demeyecek, mahke-
meye gitmesine gerek kalmadan Kamu 
Denetçisi’ne gidecek, orada sorununa ilk 
elden çözüm arayacak. KAMU DENET-
ÇİLİĞİ KURUMUNUN KURULMASINA 
EVET Mİ? Benim İzmirli işçi kardeşim 
eğer iki ayrı iş kolunda çalışıyorsa, gide-
cek, iki sendikaya aynı anda üye olabile-
cek. İZMİRLİ İŞÇİ KARDEŞİM, AVRUPA 
STANDARTLARINDA BU DÜZENLEME-
YE EVET Mİ? Memur kardeşim artık dev-
letle masaya oturacak ve çatır çatır toplu iş 
sözleşmesi pazarlığı yapacak. Dikkat edin, 
Toplu İş Görüşmesi değil, Toplu İş Sözleş-
mesi yapacak. Memur emeklisi kardeşim 
de bu toplu iş sözleşmesinden istifade 
edecek. MEMUR KARDEŞİM, EMEKLİ 
KARDEŞİM… BU ÖNEMLİ DÜZENLEME-
YE EVET Mİ?

Şimdi bakın... Birileri çıkmış, benim emek-
li vatandaşlarımı istismar etme gayreti 
içinde. 2002 sonunda göreve geldik, en 
düşük SSK emekli Aylığı 257 Lira. Yedi 
buçuk yılda yüzde 180 artışla en düşük 
SSK emekli aylığını 720 Liraya çıkardık. 
2002’de en düşük Bağ-Kur Tarım Emekli 
aylığı 66 TL. Bunu 412 TL’ye çıkardık. 
2002’den bugüne artış oranı, yüzde 523. 
En düşük memur emekli maaşı 2002’de 
346 TL idi... Bugün en düşük memur 
emekli aylığı 830 TL. artış oranı yüzde 
139.65 yaş aylığı... Biz geldiğimizde 24.5 
TL idi. Yüzde 312 oranında artırdık, şu 
anda 100 Lira. Hiç bir kademedeki emekli 
maaşını enflasyona ezdirmedik, tersine 
yıllık enflasyonun, toplam enflasyonun 
çok çok üzerinde artışlar yaptık. İmkanlar 

elverdikçe emeklilerimizin yaşam stan-
dartlarını da artırıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, Avrupa Konseyi üyesi 
olan 47 ülkenin, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde görülmekte olan 120 bin 
dava dosyası var. Bunların 13 bini maa-
lesef ülkemize ait. Neden bu kadar çok? 
Neden Türkiye Rusya’dan sonra ikinci sı-
rada yer alıyor? Çünkü Avrupa ülkelerinin 
bir çoğunda bireysel başvuru hakkı var, 
bizde yok. Anayasa Değişikliği ile, Anayasa 
Mahkemesi’ni biz, bir çeşit Türkiye İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne dönüştürüyoruz. 
İçerde yargı yolları tükendiğinde, benim 
vatandaşım Avrupa’da hak aramadan 
önce, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurabilecek. Artık sadece parası olan 
değil, parası olmayan da hakkını sonuna 
kadar arayabilecek. BU MODERN DÜZEN-
LEMEYE İZMİR EVET DİYOR MU?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da, 
Yargıtay ve Danıştay’ın tasallutundan 
çıkartılarak, bütün yargı camiasının tem-
siline imkan veren bir yapıya kavuşuyor. 
Zihniyet demokratikleşmeden kurumlar 
demokratikleşmez. Kurumlar demokrasiyi 
içselleştirmeden Türkiye ileri demokrasi-
ye kavuşamaz. Demokrasiyi uygulamada 
da hayata geçirebilmenin yolu, işte bu ku-
rumların yapılarını modern standartlara 
kavuşturmaktan geçiyor. DAHA MODERN 
BİR ANAYASA MAHKEMESİNE, DAHA 
TARAFSIZ BİR YARGIYA EVET Mİ? ÜS-
TÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, HUKU-
KUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? İzmirli 
hanım kardeşim… Kadın hakları anayasal 
güvenceye kavuşuyor. BUNA EVET Mİ? 
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Çocuk istismarının önüne geçiyoruz. Ço-
cuk istismarını anayasa ile engelliyoruz. 
BUNA EVET Mİ? İzmirli esnaf kardeşim, 
işçi kardeşim, memur kardeşim, çiftçi, 
sanayici, emekli kardeşim… Ekonomik 
Sosyal Konsey anayasal bir kurum oluyor. 
Artık hükümet politikalarında sizler de 
söz sahibi oluyorsunuz. BUNA EVET Mİ?

12 EYLÜL’LE YÜZLEŞİYORUZ, 12 EY-
LÜL ÜZERİNDEKİ DOKUNULMAZLIĞI 
KALDIRIYORUZ. EVET Mİ? BİR DAHA 
12 EYLÜL’LERİN YAŞANMASININ ÖNÜ-
NE GEÇİYORUZ. EVET Mİ? TÜRKİYE’Yİ 
AVRUPA BİRLİĞİ’NE DAHA FAZLA YA-
KINLAŞTIRMAYA EVET Mİ? HAKLARIN, 
ÖZGÜRLÜKLERİN, DEMOKRATİK STAN-
DARTLARIN YÜKSELMESİNE EVET Mİ? 
DEĞİŞİME EVET Mİ? İzmir eminim ki bu 
yıl üç bayramı birden yaşayacak. 9 Eylül’de 
Ramazan Bayramı ve İzmir’in Kurtuluş 
Bayramı, 12 Eylül’de demokrasi bayramı. 
Şimdiden bayramlarınız kutlu olsun, mü-
barek olsun…

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm İzmir’i, tüm İzmirli kardeşleri-
mi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaklaş-
makta olan Ramazanınız mübarek olsun, 
bereketli olsun diyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili Rizeliler… Değerli hemşehri -
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum… Buradan, bu coşkulu 
meydandan, tüm Rize’ye, ARDEŞEN’E, 
Ç A M L I H E M Ş İ N ’ E ,  Ç A Y E L İ ’ N E , 
D E R E PA Z A R I ’ N A ,  F I N D I K L I ’ YA , 
GÜNEYSU’YA, HEMŞİN’E, İKİZDERE’YE, 
İYİDERE’YE, KALKANDERE’YE, PAZAR’A 

oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum.

Baba ocağım Rize’de bulunmak, Rizeli 
hemşehrilerimle kucaklaşmak, her za-
man gönlümü ferahlatıyor, her zaman 
heyecanımı, coşkumu artırıyor. Bugün de 
sizlerle birlikte olmaktan, mübarek Ra-

AK Parti il mitingi

Rize | 10 Ağustos 2010
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mazan ayına sizlerle bir arada girmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Şundan hiç 
şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim… 
Bu kardeşiniz, ne Rize’nin, ne Türkiye’nin 
boynunu yere eğdirmedi, eğdirmeyecek. 
Bu kardeşiniz, ne Rize’ye, ne Türkiye’ye 
mahcup olmadı, Allah’ın izniyle olma-
yacak. Bu Rizeli uşak, sizin emanetinizi, 
Rize’nin emanetini, Türkiye’nin emaneti-
ni yere düşürmedi, düşürmeyecek… Ben 
Rize’nin ekmeğini yedim, suyunu içtim, 
havasını soludum. Rize cömerttir. Rize 
vefalıdır. Rize ağırbaşlıdır. Rize dostuna 
dosttur, kardeşine kardeştir. Ama Rize, ge-
rektiğinde Karadeniz gibi coşmayı da bilir. 
Rize, gerektiğinde Kaçkar gibi kükremeyi 
de bilir. Gerektiğinde Rize, Fırtına Deresi 
gibi gürlemeyi de bilir.

İşte yedi buçuk yıldır, milletin emanetini 
bu anlayışla koruyoruz. Milletin ema-
netine uzanan ellere yedi buçuk yıldır 
DUR diyoruz. Kendisini milletin üzerin-
de görenlere geçit vermiyoruz. Rize’den 
aldığımız terbiyeyle, çetelere, hırsızlara, 
hortumculara, rantçılara, milletin hazi-
nesine gözünü dikmiş soygunculara göz 
yummuyor, onlara asla ve asla eyvallah 
demiyoruz… Biz büyük düşünüyoruz sev-
gili kardeşlerim… Biz 81 vilayet için büyük 
düşünüyoruz, 73 milyon vatandaşımızın 
her biri için büyük düşünüyoruz, 780 bin 
kilometre kare vatan toprağının her karışı 
için büyük düşünüyoruz. Sadece içerde 
değil, sadece Türkiye’de değil, bölgemizde 
büyük düşünüyoruz, dünyada büyük dü-
şünüyoruz. Türkiye bugün bütün dünyada 
mazlumların sesi, mağdurların umudu 
haline geldi. 

Herkesin sustuğu, herkesin gözünü yum-
duğu, herkesin sırtını döndüğü mesele-
lerin üzerine biz cesaretle gittik. Diline 
bakmadan, inancına bakmadan, derisinin 
rengine, etnik kökenine bakmadan tüm 
dünyada hakkı savunduk, hukuku savun-
duk, adaleti savunduk. Haiti’de dostluk 
dedik, depremzedelerin yardımına koştuk. 
Pakistan’da kardeşlik dedik, afetzedelere el 
uzattık. Tiflis’te uluslararası hukuk dedik, 
barış için çabaladık. Bakü’de adalet dedik, 
toprakları işgal altında olan kardeşlerimi-
zin yanında durduk. Tahran’da uzlaşma 
dedik, bölgesel barışı korumaya çalıştık. 
Toronto’da yoksullar dedik, geri kalmışlığı 
gidermenin yollarını aradık. Bağdat’ta hu-
zur dedik, komşumuzun istikrara kavuş-
masına gayret ettik. Saraybosna’da barış 
dedik, kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. 
Şam’da dayanışma dedik, vizeleri kaldır-
dık. Filistin’de, Kudüs’te, Gazze’de insan-
lık dedik, vicdan dedik, bırakın insanlar 
insanca yaşasın, çocuklar öldürülmesin 
dedik. 

Uluslararası sistem dediler, eksen dediler, 
güç dengeleri dediler… Türkiye Gazze 
konusunda sussun dediler. Türkiye İran 
meselesine karışmasın dediler. Türkiye 
bölgesel meselelerde insiyatif yüklenme-
sin dediler. Türkiye gündem belirlemesin 
dediler… Hayır dedik… “Türkiye gündemi 
belirlenen ülke değil, gündem belirleyen 
ülke olacak” dedik… Madrid’te Hazreti 
Mevlana’nın diliyle konuştuk: “Gel, her ne 
olursan ol yine gel” dedik… Brezilya’da, 
Rio’da Yunus’un diliyle konuştuk: “Yara-
dılanı severim yaradandan ötürü” dedik… 
Ama gerektiğinde de Pir Sultan’ın diliyle 
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konuştuk, Dadaloğlu’nun diliyle konuş-
tuk, Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Gazi 
Mustafa Kemal’in diliyle konuştuk.

Bakın, Batı’nın etkili gazetelerinden Fi-
nancial Times ne diyor? “Batı’nın hayal 
ettiği Türkiye, hep kendilerine borçlu olan 
ve Batı masasında verilecek herhangi bir 
sandalyeye minnettar bir Türkiye’ydi. 
Şimdi Türkiye, Batı’nın kendisine biçti-
ği rolü aştı…” New York Times diyor ki: 
“Kim kime daha çok muhtaç? Türkiye mi 
Avrupa’ya daha çok muhtaç, yoksa Avrupa 
mı Türkiye’ye daha çok muhtaç?” Lübnan 
gazetesi En Nehar diyor ki: “Türkiye artık 
bölgede olmak istiyor… Türkiye bölgede 
takip eden değil, artık takip edilen ülke 
olmak istiyor…”

Sevgili kardeşlerim… 

Bulgaristan’a gittim, orada, soydaşlarımı-
zın yaşadığı köyleri ziyaret ettim… Gözyaş-
ları içinde boynuma sarıldılar… “İlk kez 
bir Türkiye Başbakanı bizi ziyaret ediyor” 
dediler… Melbörn’e, Sidney’e gittim… 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
sevinç gözyaşlarına tanık oldum. Avru-
pa’daki kardeşlerimizin coşkusuna şahit 
oldum. New York caddelerinde, bir taksi 
şoförünün, “Sizinle gurur duyuyoruz Baş-
bakanım” diye haykırdığına şahit oldum. 
Yemen’in köylerinde, Tunus’un çöllerin-
de, Afganistan’ın dağlarında, Beyrut’un 
varoşlarında, Bağdat’ın kurşun yağmuru 
altındaki yoksul mahallelerinde, Gazze’nin 
sığınaklarında Türkiye’ye dualar edili-
yor, bizlere dualar ediliyor. Lübnan’da, 

Trablus’un caddelerinde ŞÜKRAN TÜRKİ-
YE posterleri dalgalanıyor. Moğolistan’da, 
Karakurum’da, Türklerden kalma ilk yazılı 
eserler artık mahzun değil, artık kendi ka-
derine terk edilmiş değil… Gittik, tamir 
ettik, yolunu yaptık ve dünya mirasına 
yeniden kazandırdık. Saraybosna’daki Os-
manlı camileri mahzun değil, Üsküp’deki 
köprüler mahzun değil, Kudüs’teki şehit-
likler kimsesiz değil, Kosova’da Murat Hü-
davendigar artık terkedilmiş değil.

Bunu siz başardınız sevgili Rizeliler, bunu 
Türkiye insanı başardı. Hayır dualarınızla 
Türkiye’yi buralara taşıdınız. Desteğinizle 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdınız. İnancı-
nızla, güveninizle Türkiye’yi bu noktalara 
taşıdınız… Şimdi soruyorum Rize’ye: 
Büyük Türkiye mücadelemizde yanımız-
da mısınız? Demokrasi mücadelemizde 
arkamızda mısınız? Çetelerle, mafyayla, 
hukuk dışılıkla mücadelemizde yanımızda 
mısınız? İtibarlı bir Türkiye için arkamız-
da mısınız? Güçlü bir Türkiye için arka-
mızda mısınız? ÖZGÜRLÜKLERE EVET 
Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 
MİLLİ İRADENİN GÜÇLENMESİNE EVET 
Mİ? ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? 
12 EYLÜL’DEN HESAP SORACAK BU 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE, 12 EYLÜL’DE 
EVET Mİ? BİR DAHA 12 EYLÜLLERİN YA-
ŞANMAMASI İÇİN EVET Mİ? BİR DAHA 
27 MAYISLARIN YAŞANMAMASI İÇİN 
EVET Mİ? RİZE EVET DİYOR MU? SEV-
DAMIZ MİLLET – KARARIMIZ EVET… 
SEVDAMIZ MİLLET – OYUMUZ EVET…
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Bakın sevgili kardeşlerim…

Türkiye’yi büyütme, Türkiye’yi kalkın-
dırma mücadelemizin her saf hasında, 
karşımıza engeller dikildi. Bizi çetelerle 
durdurmak istediler. Bizi mafyayla, karan-
lık provokasyonlarla durdurmak istediler. 
Hukuku zorlayarak üzerimize geldiler, 
Anayasayı, yasaları çiğneyerek üzerimize 
geldiler. Şimdi en son, bize, Merhum Ad-
nan Menderes’in akıbetini hatırlatıyorlar. 
Kirli tezgahlarla, korkutmayla, caydırmay-
la bizi yolumuzdan çevirmek istiyorlar. Bu 
tehditler CHP’nin genlerinde var, gelene-
ğinde var, meşrebinde var. CHP, 27 Mayıs’a 
çanak tuttu, 27 Mayıs’ı alkışladı, 27 Mayıs-
çılara “EMRİNİZDEYİM” diyecek kadar 
ileri gitti. CHP’nin bizi Adnan Menderes’in 
akıbetiyle tehdit etmesini anlıyoruz da, 
peki MHP’ye ne oluyor, MHP Genel Baş-
kanına ne oluyor? MHP Genel Başkanı, 
MHP Yönetimi neden CHP’nin ağzıyla 
konuşuyor? Bunlar, MHP Genel Başkanı, 
MHP Yönetimi, maalesef MHP’yi CHP’nin 
yedeğine soktular. MHP’yi CHP’nin destek 
kıtası haline getirmek yakışıyor mu? 

Kendi içlerinden çıkan sağduyulu sesleri, 
zavallı diyerek, uşak diyerek bastırmaya 
çalışıyorlar. 411 oyla yaptığımız düzenle-
me Anayasa Mahkemesince iptal edildi. 
Peki bu karardan sonra MHP’nin de bi-
zimle birlikte hareket etmesi, Anayasa de-
ğişikliğine EVET demesi gerekmiyor mu? 
Burada iptal edilen irade milletin iradesi 
değil mi, Meclis’in iradesi değil mi, başör-
tüsüyle ilgili düzenlemeye destek veren 
MHP’lilerin de iradesi değil mi? CHP’nin 
statükocu ittifakına katılmak MHP’ye 

yakışıyor mu? MHP yönetimi böyle bir 
tutum takınabilir, ancak MHP’yi destek-
leyen kardeşlerim olup bitenleri çok iyi 
görüyor, çok iyi yorumluyor. CHP’nin 27 
Mayıs öncesi üstlendiği rolü, şimdi MHP 
üst yönetimi yüklenmiş. Beni Yüce Divana 
göndereceklermiş. Bu kardeşiniz, bu Rizeli 
kardeşiniz, Rize’den, İkizdere’den beyaz 
gömleğini giyerek çıktı bu yola. Ne zaman 
ki KAÇKAR boynunu bükerse, ne zaman 
ki VERÇENİK boynunu bükerse, işte ben 
de o zaman boynumu bükerim. İşte bu 
kadar…

Bakın sevgili kardeşlerim… Baba nasihatı 
dinlenir, ata nasihatı dinlenir… Rize atasö-
zü ne güzel söylemiş… “Yuz sene ilerisunu 
duşun; bir da cerisini…” Evet… Geleceğe 
bakacağız, geleceği düşüneceğiz, ama 
geçmişle irtibatımızı da koparmayacağız. 
Şimdi CHP Genel Başkanı, gittiği hemen 
her yerde, babasının kendisine verdiği na-
sihatı hatırlatıyor… Rahmetli babası, CHP 
Genel Başkanı’na, “Sen doğru dur, eğri 
belasını bulur” diye nasihat etmiş… Çok 
güzel, çok anlamlı… Rahmetli babası yaşa-
saydı, Dersim konusunda yutkunan oğlu-
na acaba bugün ne derdi? Rahmetli babası 
yaşasaydı, “Dersim’de tabii ki analar ağla-
yacaktı” diyen bu partiye acaba ne derdi? 
“Evladı kerbalayık, bi hatayık. Ayıptır, 
zulümdür” diyen Seyit Rıza’nın kemikle-
rini sızlatan oğluna acaba nasıl bir nasihat 
verirdi? Rahmetli babası, bugün hayatta 
olsa, Ergenekon Terör Örgütüne avukatlık 
yapan oğluna acaba ne derdi? O muhterem 
babası, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına 
“kalpazan” diyecek kadar edebi ve erkanı 
çiğneyen oğluna, acaba, “eline, diline, be-
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line sahip ol” da demez miydi? Din, iman, 
ahlak istismarı yapan, sonra da başkaları-
nı bununla suçlayan oğluna, “Sen doğru 
dur, eğri belasını bulur” nasihatını tekrar 
tekrar hatırlatmaz mıydı acaba? Yoksa 
merhum babası, “Evladım, CHP’ye Genel 
Başkan olmuşsun amma… nasihatımı yeri-
ne getirmemişsin” mi derdi?

Çıkıyor, her yerde benim maaşımı konu-
şuyor… Asgari ücret şu kadarmış, benim 
maaşım bu kadarmış… Ya iyi de… Senin 
maaşını bilmesek, tamam, yalan söyle, 
milletin yüzüne baka baka yalan söyle… 
Ama sen de milletvekilisin, ben de mil-
letvekiliyim. Ne maaş aldığını biliyorum. 
Niye kendi maaşından söz etmiyorsun? 
Kendisine “Memur Kemal Efendi” dedim, 
memur kelimesini başka yerlere çekiyor, 
memur olmaktan gurur duyarım diyor. 
İşte ben de bunu söylüyorum… Memur 
olsan, tamam gurur duy. Sen artık memur 
değilsin, sen seçimle gelmişsin, ama hala 
kendini memur zannediyorsun. Milletin 
hizmetkarı olacağına, CHP’nin statükocu 
zihniyetinin memurusun. Benim memur, 
işçi, esnaf kardeşim bizim ne dediğimizi, 
ne yaptığımızı gayet iyi görüyor, anlıyor. 
Bir kere memur kelimesini aşağılama 
olarak görmesi, memur kardeşlerimize 
saygısızlıktır. 

Biz her zaman ekip çalışmasına, ortak 
akıla önem verdik. Eğer bugün Türkiye 
kalkınıyorsa, Türkiye büyüyorsa, güçleni-
yorsa bu memuruyla, işçisiyle, emeklisiyle 
73 milyon vatandaşımızın emeğiyledir, 
gayretiyledir. Zaten CHP, tarihi boyunca 
atanmışlar ile seçilmişler arasındaki far-

kı hiç anlayamadı. CHP’nin o tek partili 
döneminde, her ilin valisi aynı zamanda 
CHP’nin il başkanıydı. Bunlar hala o dö-
nemde yaşıyorlar, o dönemlerin özlemiyle 
yaşıyorlar. Kendilerini her zaman devletin 
memuru gibi gördüler, bugün de aynı şe-
kilde görüyorlar. Biz diyoruz ki, AK Parti 
devletin memuru değil, milletin memu-
rudur, milletin hizmetkarıdır. AK Parti, 
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıyla 
hareket etmektedir.

Sevgili Rizeliler… Değerli kardeşlerim…

12 Eylül’de Türkiye’de yeni bir dönem baş-
layacak. 12 Eylül’de Türkiye, ağırlıkların-
dan kurtulacak, zincirlerinden kurtulacak. 
12 Eylül’de Türkiye, kendisine yakışan, bü-
yüklüğüne yakışan düzenlemelerle artık 
geleceğe daha güçlü şekilde bakacak. Şunu 
burada özellikle ifade etmek istiyorum: 12 
Eylül’de oy vereceğiniz Anayasa değişik-
liği, asla ve asla bir AK Parti projesi değil, 
bir millet projesidir. 12 Eylül’de partilere 
değil, kendi geleceğimize, kendimize, ço-
cuklarımızın geleceğine oy vereceğiz. CHP 
yönetimi de, MHP Yönetimi de Anayasa 
Değişikliğine neden HAYIR dediklerini 
bugüne kadar açıklayabilmiş değiller. Mil-
leti kandırmak için, açık açık, milletin 
gözüne baka baka yalan söylüyor, gerçek-
leri çarpıtıyorlar. Bizim yargıya müdahale 
edeceğimizi, kendi yargımızı oluşturmaya 
çalıştığımızı iddia ediyorlar. Kendilerine 
buradan soruyorum: Anayasa Değişikliği-
nin hangi maddesinde bu var? 

Dert başka… Yargı siyasal müdahaleden 
kurtulacak, bundan çekiniyorlar. Yargıya 
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artık kendi arka bahçeleri olarak davra-
namayacaklar, istismar edemeyecekler, 
bundan korkuyorlar. Yargıda kast sistemi 
sona erecek, kapalı devre sistem sona ere-
cek. Bunu içlerine sindiremiyorlar. Yargı 
demokratikleşmeden, yargı kendi içinde 
katılımcılığı sağlamadan Türkiye demok-
ratikleşemez. İşte onun için ben buradan 
diyorum ki: Kim hangi partiye oy vermiş 
olursa olsun, gelecek seçimde kime oy ve-
recek olursa olsun... Bu halkoylamasında 
elini vicdanına koysun ve kararını öyle 
versin. Bu halkoylamasında partileri değil, 
hükümeti, muhalefeti değil, Anayasa De-
ğişikliğini oylayacaksınız. Bizim güzel bir 
sözümüz var: “Ne doğrarsan çanağuna, o 
gelir kaşiğuna…” İşte biz EVET diyeceğiz… 
DAHA BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN, DAHA İTİ-
BARLI TÜRKİYE İÇİN, DAHA GÜZEL BİR 
GELECEK İÇİN EVET DİYECEĞİZ… RİZE 
EVET DİYOR MU?

Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değişiyor. 
Anayasa Mahkemesi, tüm gelişmiş ülke-
lerdeki, gelişmiş demokrasilerdeki yapıya 
kavuşuyor. EVRENSEL HUKUK NORM-
LARINI BENİMSEMİŞ BİR ANAYASA 
MAHKEMESİ’NE EVET Mİ? Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı 
değişiyor. HSYK, birilerinin arka bahçesi 
olmaktan çıkıyor, demokratik bir yapıya 
kavuşuyor. ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA 
DEĞİL, ARTIK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ-
NE EVET Mİ? Anayasa Mahkemesi’ni Tür-
kiye İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüş-
türüyoruz. Artık parası olanın avrupa’da 
hak aradığı, parası olmayanın kaderine 
razı olduğu dönemler geride kalıyor. BU 
MODERN DÜZENLEMEYE EVET Mİ? 

Anayasa Değişikliği ile çocuklarımızın 
geleceğini garanti altına alıyoruz. ÇOCUK 
İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ. 
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 12 EYLÜL’DE 
EVET Mİ?

Memur kardeşim… 12 Eylül’de evet diye-
rek toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşuyor-
sun. BUNA EVET Mİ? Emekli kardeşim… 
memurların toplu iş sözleşmesinden artık 
sen de yararlanacaksın… BUNA EVET Mİ? 
İşçi kardeşim… Sendikal hakların daha 
da güçleniyor. Avrupa standartlarında 
haklara kavuşuyorsun. BUNA EVET Mİ? 
Fişlemeyi artık tarihe havale ediyoruz. 
BUNA EVET Mİ? Geliyorum hanım kar-
deşlerime… Bir söz var… “Kadun erkeğa 
yük taşitmaz…” Böyle şey olmaz… Hayat 
müşterektir… Hanım kardeşlerimizin her 
alanda haklarını savunduk. Evde, iş ye-
rinde, ekonomik hayatta, eğitimde, sosyal 
hayatta hanım kardeşlerimizin mağduri-
yetlerini, mahrumiyetlerini gidermenin 
mücadelesi içinde olduk. Şimdi de Ana-
yasa değişikliği ile hanım kardeşlerimizin 
haklarını Anayasal Güvence altına alıyo-
ruz. Rizeli hanım kardeşim… KADINLAR 
İÇİN POZİTİF AYRIMCILIĞA EVET Mİ?

Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceği-
miz… Yaşlılar bizim hürmette kusur etme-
yeceğimiz büyüklerimiz… Özürlüler bizim 
kardeşlerimiz… Şehitlerimizin dul ve 
yetimleri, bizim şehitlerimizden devraldı-
ğımız kutsal emanetlerimiz… Gazilerimiz 
bizim onurumuz, gururumuz… Bu Ana-
yasa Değişikliği ile kadınlara, çocuklara, 
yaşlılara, özürlülere, şehitlerimizin dul ve 
yetimlerine, gazilerimize Anayasal güven-
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ce sağlıyoruz. BUNA EVET Mİ? YURTDIŞI-
NA ÇIKIŞ ÜZERİNDEKİ KISITLAMALARI 
KALDIRIYORUZ EVET Mİ? 12 EYLÜL 
ANAYASASI’NDAN DARBENİN İZLERİNİ 
SİLMEYE, EVET… İLERİ DEMOKRASİYE, 
EVET. EVRENSEL HUKUK NORMLARI-
NA, EVET. GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE, EVET…

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Rize’yi, tüm Rizeli kardeşlerimi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rama-
zanınız mübarek olsun, bereketli olsun 
diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun…
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Sevgili Trabzonlular… Değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan sizler aracılığıyla 
AKÇAABAT ’A, ARAKLI’YA, ARSİN’E, 
B E Ş İ K D Ü Z Ü ’ N E ,  Ç A R Ş I B A Ş I ’ N A , 
ÇAYKARA’YA , DERNEKPAZARI’NA , 
DÜZKÖY’E, HAYRAT’A, KÖPRÜBAŞI’NA, 
M A Ç K A’ YA ,  O F ’ A ,  S Ü R M E N E ’ Y E , 

Ş A L P A Z A R I ’ N A ,  T O N Y A ’ Y A , 
VAKFIKEBİR’E, YOMRA’YA sevgilerimi, 
selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. 
Konuşmamın hemen başında, yarın baş-
layacak olan Ramazan ayının ülkemize, 
milletimize, tüm İslam dünyasına rahmet, 
bereket, mağfiret getirmesini diliyorum.

AK Parti il mitingi

Trabzon | 10 Ağustos 2010
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Ne güzel söylemiş şu Trabzon Türküsü:

Uy Tırabizan Tırabizan

İçin kalayli kazan

Sevdalı günlerimde

Geldi çattı Ramazan…

Biz size sevdalıyız… Biz Trabzon’a sevda-
lıyız… Biz Karadeniz’e, biz Türkiye’ye sev-
dalıyız… Bizi bu topraklara olan aşkımız, 
sevdamız yollara düşürdü. Bizi, bu ülkeye, 
bu millete tutkumuz yollara düşürdü. Biz 
bu milletin derdini kendimize dert edindik, 
milletimizin derdiyle dertlendik ve onları 
çözmek için bu yola çıktık.

Bakın şimdi  sevgil i  Trabzonlular… 
Tra b z o n’ l a  i l g i l i  ç o k  h a t ı ra m  va r, 
Trabzon’un bende silinmeyecek izleri var… 
Ama bir tanesini, burada özellikle bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum… Yıllar önce, 
Merhum Adnan Menderes Trabzon’a geldi 
ve burada halka hitap etmek istedi. O mi-
tingde merhum Menderes’i konuşturma-
dılar. Provokasyonlar yaptılar. O da kalktı, 
Trabzon Belediyesinin balkonuna çıktı ve 
oradan, YETER SÖZ MİLLETİNDİR diye 
haykırdı. 2002 Yılı Eylül ayında, aynı bal-
kondan Trabzon’a seslendim. Adnan Men-
deres YETER SÖZ MİLLETİNDİR demişti, 
ben de onun izinden giderek, YETER SÖZ 
DE MİLLETİN, KARAR DA MİLLETİNDİR 
demiştim. Trabzon’dan haykırdığımız o ses, 
o çağrı, bugün hamdolsun tüm Türkiye’ye 
ulaştı. Merhum Menderes’in milletle kur-
duğu gönül köprüsüne tahammül edeme-
diler. Merhum Menderes’in milletle mu-
habbetine tahammül edemediler. O’nun, 

milleti her şeyin üzerinde gören, milleti 
egemenliğin sahibi olarak gören demokrasi 
aşkını hazmedemediler. Asıl hazmedeme-
dikleri, milli iradeydi, demokrasiydi, sivil 
siyasetti… 

İşte bugün de aynısını yapıyorlar. Bugün de 
milletin söz sahibi olmasından rahatsızlar. 
Bugün de milletin karar sahibi olmasından 
rahatsızlar. Bugün de egemenliğin millette 
olmasından rahatsızlar. Yedi buçuk yıldır, 
dikkat edin, bunların AK Parti’yle değil, 
Recep Tayip Erdoğan’la değil, milletle mese-
leleri var milletle… Bu ülkede artık siyasete 
çeteler yön vermiyor, bunu hazmedeme-
diler. Bu ülkede artık ülkeye karanlık güç 
odakları rota çizemiyor, bunu hazmedeme-
diler. Bu ülkenin kaderini artık kendisi çizi-
yor, bunu hazmedemediler. Allah’ın izniyle, 
sizlerin hayır dualarıyla bütün o saldırılara 
göğsümüzü siper ettik. Ne Trabzon’un ema-
netini, ne de Türkiye’nin emanetini yere 
düşürmedik. Aziz milletimize hayal kırık-
lığı yaşatmadık. Her türlü provokasyonu, 
her türlü kışkırtmayı, sağduyuyla bertaraf 
ettik.

Şimdi bakın sevgili Trabzonlular… Terör 
örgütü bir süredir kanlı eylemler yapıyor. 
Terör bir yandan güvenlik güçlerimize 
saldırırken, diğer yandan da şehirlerimizi, 
ilçelerimizi kirli senaryolarla, kirli oyun-
larla tahrik etmeye çalışıyor. Buradan, 
Trabzon’dan açık açık söylüyorum: Terör 
örgütünün bu kanlı saldırıları, esasen bir 
HAYIR kampanyasıdır. Demokrasiye HA-
YIR diyorlar… Özgürlüklere HAYIR diyor-
lar… Güçlü Türkiye’ye HAYIR diyorlar… 
Büyük Türkiye’ye HAYIR diyorlar… Güven-
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li, Huzurlu Türkiye’ye HAYIR diyorlar… 
Birlik ve kardeşliğe HAYIR diyorlar… Mil-
leti tedirgin ederek, milletimizin hissiyatını 
etkileyerek, iç siyasete, halkoylamasına 
yön vermeye çalışıyorlar. Terör örgütünün, 
içerdeki kirli odaklarla, kirli çetelerle nasıl 
işbirliği içinde olduğunu biliyorsunuz. O 
yazılan iddianamelerdeki tüyler ürpertici 
kirli ortaklıkları biliyorsunuz. İşte bugün 
de bu yapılıyor. Maalesef, bir takım siyasi 
partiler de, bilerek ya da bilmeyerek bu 
oyunun figüranı oluyorlar. Terör örgütü 
benim askerime, benim polisime alçakça 
saldırırken, Ankara’dan bazıları da bunu 
bir fırsat bilip Hükümete saldırıyor, AK 
Parti’ye saldırıyor. Terör örgütü kan döküp 
askerimizi, polisimizi şehit ederken, bir 
takım kirli eller hemen şehit cenazelerinde 
ortaya çıkıp, onlar da şehitlerimizi istismar 
ediyorlar.

Bu kirli bir oyun sevgili Trabzonlular… 
Bu kirli bir kampanya. Allah’ın izniyle 
Türkiye bu tuzağa düşmeyecek. Allah’ın 
izniyle, milletimizin sağduyusuyla Türkiye 
bu kirli oyunlara gelmeyecek. Ben şimdi 
Trabzon’da soruyorum: Bütün bu kirli 
oyunlara karşı yanımızda mısınız? Bütün 
bu kirli tuzaklara karşı arkamızda mısınız? 
Çetelerle mücadelemizde, mafyayla mü-
cadelemizde bizimle misiniz? 12 eylül’de, 
milletin anayasasına evet diyerek, bu kirli 
oyunları bozuyor muyuz? 12 EYLÜL’DE, 
İSTİSMARCILARIN ELİNDEN OYUNCAK-
LARINI ALIYOR MUYUZ? İLERİ DEMOK-
RASİYE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE EVET 
Mİ? ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? 
TRABZON EVET DİYOR MU? UŞAKLAR… 

EVET Mİ? SEVDAMIZ MİLLET – KARARI-
MIZ EVET… SEVDAMIZ MİLLET – OYU-
MUZ EVET…

Ben Trabzon’a  gü veniyorum … Ben 
Trabzon’a inanıyorum… Trabzon, 1461’de, 
kapılarını Fatih Sultan Mehmet’e açarak 
evet dedi… Bugün de gür bir sesle EVET di-
yeceğini biliyorum… Geçen yıl, 11 Mart’ta, 
burada, Trabzon’da şunları söylemiştim… 
Tabzon, ne zaman güleceğini de bilir, ne 
zaman gürleyeceğini de bilir… Şimdi de di-
yorum ki: Trabzon, neye HAYIR diyeceğini 
de bilir, neye EVET diyeceğini de bilir…

Sevgili kardeşlerim…

Bakın… Muhalefet Partileri, Anayasa De-
ğişikliği ile ilgili Halkoylamasını kendileri 
için bir ankete dönüştürmüş durumdalar… 
Yenilen pehlivan güreşe doymazmış… 
Bunlar adet edinmişler… Her yenilgiden 
sonra hemen yeniden seçim isterler… Şimdi 
erken seçimi kabul ettiremediler, halkoyla-
masını bir seçime, bir ankete dönüştürme-
nin gayreti içindeler. Gittikleri hiçbir yerde 
Anayasa Değişikliğini konuşmuyorlar. 
Hiçbir yerde, maddeleri konuşmuyorlar. 
Neden karşı çıktıklarını açıklamıyorlar, 
açıklayamıyorlar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, Oy kabinine girip HAYIR di-
yemeyenler, şimdi millete ‘sandığa gidin, 
hayır deyin’ diyorlar… Kendi içlerinden 
çıkan sağduyulu sesleri, vicdanlı sesleri de 
bastırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bingöl’de CHP’li bir belediye Başkanı EVET 
dediği için disiplin kuruluna sevk edildi. 
CHP içinden bir milletvekili EVET dediği 
için istifa etmek zorunda kaldı. Biz bunları 
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hatırlatınca de CHP Genel Başkanı çıkıyor, 
“Partimizi karıştırmaya çalışıyorsunuz” di-
yor… Biz kimsenin partisine de karışmayız, 
partisinin iç işlerine, iş işleyişine de karış-
mayız… Ama CHP’yi karıştırmak için dışar-
dan birilerine de ihtiyaç yok… Kendileri o 
işi zaten yapıyorlar…

Şimdi, eski Genel Başkan, sürekli bizi kas-
tederek “Abbas yolcu” diyordu… Yeni Genel 
Başkan, farklı sözlerle aynı şeyi söylüyor, 
her gittiği yerde bize “gidici” diyor… Abbas 
yolcu diyenler yolculuğa çıktı biliyorsu-
nuz… Bize gidici diyenlere de milletim 
en güzel cevabı sandıkta verir… Bak ben 
her zaman cesaretle açıkladım… Şimdi de 
söylüyorum… İlk genel seçimlerde Partim 
birinci olmazsa Genel Başkanlığı bırakırım 
diyorum… Aynı şeyi sen de söylüyor mu-
sun? Söyleyemezler… Bunlar gelmeyi bilir-
ler, ama gitmeyi bilmezler… Koltuğa yapışıp 
kalırlar… Günlerdir meydanlarda kayısıdan 
bahsediyor, fındıktan bahsediyor, leblebi 
çekirdekten bahsediyor… Vesayetçi anlayış 
diyoruz, o konuda ağzını açmıyor… Dersim 
diyoruz, Dersim’de ağlayan anneler diyo-
ruz, ağzını bıçak açmıyor… Ergenekon Te-
rör Örgütü diyoruz, hiç yorum yapmıyor… 
Ama Memur Kemal Efendi deyince birden 
coşuyor… Benim söylemek istediğim şu: 
sen, CHP’nin Genel Başkanısın, ama CHP 
genel müdürü gibi davranıyorsun. Seçilmiş 
başka, atanmış başka. Sen SSK’da genel mü-
dürlük yaptın, memurluk yaptın… O artık 
orada kaldı… Şimdi milletvekilisin, Genel 
Başkansın… Memurluk, memurlar için gu-
rur vericidir, onur vericidir… Ama sen me-
mur değilsin, sadece kendini hala memur 
zannediyorsun… Mesele bu…

Siyasete yönelik söylediği bir tek şey var 
mı, demokrasiye yönelik, Avrupa Birliğine 
yönelik, reformlara yönelik, anayasa deği-
şikliğine yönelik kurduğun bir cümle var 
mı yok? Anayasa değişikliğiyle ilgili bir 
referandumda ileri demokrasiden bahset-
meyeceksen, sivil siyasetten bahsetmeye-
ceksen ne zaman bahsedeceksin? Ortaya 
koyduğun siyasi bir düşünce var mı, ortaya 
koyduğun bir siyaset vizyonu var mı? Yok. 
Peki, bu nasıl siyasettir? 1970 model ifade-
lerle, bayatlamış polemiklerle siyaset yapar-
san akıbetin geçmiştekiler gibi olur. Dün 
Konya’da konuşuyor: “Kişi başına düşen 
gelir 2 bin 500 dolardan 10 bin dolara nasıl 
çıktı? Bu 10 bin dolar kimin geliridir? Kim 
kazandı? Kim götürdü?” diye soruyor… 
Böyle saçma bir soruyu herkes sorabilir, 
ama ekonomi eğitimi almış, hesap uzman-
lığı yapmış birisi sormaz, soramaz… Ekono-
minin “e”sini bilen birisi böyle soru sormaz. 
Bu Beyefendi’nin döneminde SSK’nın 
neden zarar rekorları kırdığını şimdi artık 
daha iyi anlıyoruz.

Avcı Kemal yedi buçuk yıldır sürekli atıyor 
ama hep karavana. Tabii çok enteresan bir 
şey var… Sürekli göbeğinden bahsediyor. 
Kimsenin bu beyefendinin soyuyla, sopuyla 
ilgilendiği yok. Ama her ne hikmetse lafı 
hep oraya getiriyor. “Ta Akşehir’e kadar 777 
göbeğimi araştırsınlar” diyor. Yahu… Kimse 
senin nereli olduğunla, nereden geldiğinle 
ilgilenmiyor. Neden sürekli Akşehir vurgu-
su yapıyorsun? Neden sürekli Tunceli’den 
kaçıyorsun? Ayıp mı? Günah mı? Bak bu-
rası özgür bir ülke… Anayasa değişikliğiyle 
daha da özgür, daha da demokratik bir ülke 
olacak. En başta gel sen EVET de. Bunlar, 
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CHP’yi de soldan kopardılar, tıpkı 1970’ler-
de yaptıkları gibi sağa doğru manevra yap-
tılar… 

Sağa doğru gidiyorlar ama üzerlerindeki 
yükleri de bir türlü atamıyorlar. Adnan 
Menderes’e sahip çıkıyorlar, İnönü’yle yüz-
leşemiyorlar. 27 Mayıs’a alkış tutuyorlar, 12 
Eylül’le hesaplaşamıyorlar. 12 Eylül’den ra-
hatsızlar, 27 Nisan bildirisinin her satırının 
altına imzalarını atıyorlar. 411 oyla kabul 
edilmiş, başörtüsü sorununu çözecek Ana-
yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne 
götürüyorlar, sonra çıkıp “Başörtüsü soru-
nunu biz çözeriz” diyorlar. Çarşaf açılımı 
yapıyorlar, Kur’an kursu açılımı yapıyorlar, 
genelgeyle Ramazan’da içki içmeyi yasak-
lıyorlar; sonra çıkıp din tüccarlığından, 
iman, ahlak tüccarlığından bahsediyorlar. 
Maşallah bol keseden de dağıtıyor… Zama-
nında iki ev iki araba vaadedenler vardı, 
milleti perişan ettiler gittiler… CHP Genel 
Başkanı da şimdi onların izinden ilerliyor. 

Buraya da geldi… Ne diyor: “Beni Başbakan 
yapın, nasıl stat yapılırmış göreceksiniz…” 
Bu söze aslında bir Trabzon türküsüyle ce-
vap vermek lazım: Ağasar dereleri aksa yu-
karı aksa / Bu millet seni Başbakan yapmaz, 
böyle vaatlerin çoksa… Trabzonspor Stadı 
CHP’nin iktidarını beklerse…. Biliyorsunuz, 
Akyazı’da stad çalışmalarına başladık… 
Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşa-
masına gelindi… TOKİ Trabzon’da Zağnos, 
Tabakhane, Ayasofya Müzesi Etrafı ve Çöm-
lekçi kentsel dönüşüm projelerini başarıyla 
yürüyor. Şimdi de 40 bin kişi kapasiteli tam 
bir spor kompleksini Trabzon’a kazandırı-
yoruz. Dolgu ihalesi 22 Eylül’de yapılıyor. 

Bu arada Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 
Play Off turunda İngiltere’nin Liverpool 
takımı ile eşleşti. İlk maç 19 Ağustos’ta 
Liverpool’de… Rövanş 26 Ağustos’ta bura-
da. 20 Ekim 1976’da Hüseyin Avni Aker 
Stadı’nda Trabzonspor, CEMİL USTA’nın 
golüyle Liverpool’u burada yenmişti. 34 
Yıl sonra biz Trabzonspor’dan aynı zaferi 
bekliyoruz… Trabzonspor’un Liverpool’u 
yendiği maçın 11’inde Şenol da vardı… O 
Şenol, şimdi Trabzonspor’un başındaki 
Şenol Hocamız… Hocamıza, futbolculara, 
Trabzonspor’a da buradan başarılar diliyo-
rum. 

Statla yetinmiyoruz… Trabzon’a şu anda 7 
bin 500 kişilik büyük bir spor tesisi kazan-
dırıyoruz. Anadolu’nun en büyük spor te-
sislerinden birini Trabzon’a yapıyoruz. Bu 
spor tesisine de merhum Hayri Gür hoca-
mızın adını verdik… Nisan ayında Hakkın 
Rahmetine kavuşan Hayir Gür Hocamızı 
da bu vesileyle bir kez daha rahmetle anı-
yorum. 

Değerli kardeşlerim…

Burada şu hususun özellikle altını çizmek 
istiyorum: Anayasa değişikliği konusunda 
CHP Yönetimi CHP tabanından çok farklı 
bir yerde duruyor. Tabanının sesine ku-
lak vermiyor. Aynı şekilde MHP Yönetimi 
MHP’yi CHP’nin yedeği haline getiriyor, 
adeta MHP’yi, CHP’nin Destek Kıtası’na dö-
nüştürüyor. Trabzon’da kim hangi partiye 
oy vermiş olursa olsun… Gelecek seçimde 
kim hangi partiye oy verecek olursa olsun… 
12 Eylül bir seçim değil… 12 Eylül bir Hal-
koylaması… 12 Eylül’de partilere, hüküme-
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te, muhalefete değil… Kendinize, kendi ge-
leceğinize oy vereceksiniz… İşte onun için, 
CHP’ye oy vermiş, MHP’ye oy vermiş tüm 
kardeşlerimin aklı selimle hareket etmesi-
ni, ellerini vicdanlarına koyarak, kendileri 
için, gelecekleri için, çocukları için EVET 
demelerini bekliyorum.

Sevgili Trabzonlular…

12 Eylül’de neyi oylayacaksınız… 12 
Eylül’de neye EVET diyeceksiniz… Bunu da 
sizlere kısaca aktarmak istiyorum… Şimdi 
bakın… Anayasa Değişikliği ile, Türkiye’ye 
son derece modern, son derece demokratik 
bir kurum getiriyoruz… Kamu Denetçiliği 
Kurumu… Bu kurum şu anda başta İsveç 
olmak üzere dünyanın bir çok gelişmiş 
demokrasisinde başarılı şekilde uygulanı-
yor. Peki bu kurum İsveç’e nereden gitti? 
Osmanlı Devleti’nden gitti… Tıpkı Vakıf 
Sistemi’nin Osmanlı’dan alınıp ABD’de ba-
şarıyla uygulanması gibi… Şimdi, bize ait 
bir yapıyı, Kamu Denetçiliği Kurumu’nu 
ihdas ediyor, vatandaşla idare arasında, 
mahkemeye gitmeden sorunlar çözülsün 
istiyoruz. Artık benim Trabzonlu karde-
şimin bir kamu kurumuyla ilgili sorunu, 
şikayeti olduğunda, hiç mahkemeyle uğraş-
madan bunu doğrudan kamu denetçiliği 
kurumuna iletecek ve orada çözüm bula-
cak… 12 EYLÜL’DE KAMU DENETÇİLİĞİ 
KURUMU’NA EVET Mİ?

Şeyh Edebali’nin söylediği gibi: İnsanı yaşa-
tacağız ki devlet yaşayacak, insanı güçlendi-
receğiz ki devlet güçlenecek, insanı yücel-
teceğiz ki devlet yücelecek… BU DEVRİM 
NİTELİĞİNDEKİ DÜZENLEMEYE EVET 

Mİ? Benim Trabzonlu genç kardeşim me-
mur olacak… Sınavı kazanmış. Komşusuna, 
bakkala, manava, kasaba gidip güvenlik 
soruşturması yapıyorlar. Orada onlara 
doğru yanlış bilgiler veriliyor. Benim genç 
kardeşim, o yalan yanlış bilgilerden dolayı 
memur olamıyor. Ya da bir vatandaşım 
hakkında yalan yanlış fişleme yapılıyor… 
Artık herkes, kendisi hakkındaki bu bilgi-
lere ulaşacak, yanlış bilgileri düzeltecek. 
Bunların yanlış amaçlarla kullanılması 
önlenecek. Kişilerin özel hayatını, aile ha-
yatını, kişisel verileri koruma altına alıyor, 
fişlemeye artık son veriyoruz… BU İNSANİ 
DÜZENLEMEYE, BU MODERN DÜZENLE-
MEYE 12 EYLÜL’DE EVET Mİ? Benim işçi 
kardeşim artık birden fazla sendikaya üye 
olabilecek. Memur kardeşlerim artık toplu 
iş sözleşmesi yapabilecek. Memurların yap-
tığı toplu iş sözleşmesinden artık emekliler 
de yararlanacak. Grev hakkına getirilen 
anayasal sınırlamalar ortadan kalkacak. 
Grev esnasında ortaya çıkan zararlardan 
artık sendikalar sorumlu tutulmayacak. 
Trabzonlu işçi kardeşim, memur kardeşim, 
emekli kardeşim… SANA YENİ HAKLAR 
GETİREN BU DÜZENLEMEYE EVET Mİ?

Çocuklar bizim her şeyimiz… Çocuklar göz-
bebeğimiz, çocuklar geleceğimiz… Üzerleri-
ne hassasiyetle titrediğimiz çocuklarımızı 
her türlü istismara, her türlü şiddete karşı 
daha fazla koruma altına alıyoruz. Anasız, 
babasız, kimsesiz, çaresiz çocuklarımızı 
kendi kaderlerine terk etmiyor, onları sa-
dece yasayla, sadece mevzuatla değil, artık 
çok daha güçlü şekilde Anayasa’yla koruyo-
ruz. ÇOCUKLARIMIZ İÇİN; İSTİKBALİMİZ 
İÇİN, SOSYAL DEVLET İÇİN EVET Mİ? Hu-
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kuk artık birilerinin arka bahçesi olmaktan 
çıkıyor. Hukukta kast sistemine, kapalı dev-
re sisteme son veriyoruz. Üstünlerin huku-
kundan, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz. 
Anayasa Mahkemesi gelişmiş ülkelerdeki 
yapıya kavuşuyor. Hakimler Savcılar Yük-
sek Kurulu evrensel normlara kavuşuyor. 
Siyasetin hukuk sistemine müdahalesine 
son veriyoruz. Hukukta ideolojik yapılan-
maların, taraf tutmanın önüne geçecek 
düzenlemeyi getiriyoruz. ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-
ĞÜNE GEÇİŞE EVET Mİ?

Hanım kardeşlerim, 12 Eylül’de sizin hak-
larınızı güçlendiriyoruz, HAKLARINIZI 
ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALIYO-
RUZ, BUNA EVET Mİ? İşçi kardeşim, me-
mur kardeşim, esnaf, çiftçi, emekli, sanayici 
kardeşim… Ekonomik Sosyal Konseyle sizi 
ülke yönetiminde söz sahibi yapıyoruz… 
BUNA EVET Mİ? 12 EYLÜL’LE YÜZLEŞ-
MEYE, 12 EYLÜL ÜZERİNDEKİ DOKU-
NULMAZLIĞI KALDIRMAYA EVET Mİ? 
BU ÜLKEDE BİR DAHA 12 EYLÜLLER, 
BİR DAHA 27 MAYISLAR YAŞANMASIN 
DİYORUZ EVET Mİ? DAHA FAZLA ÖZ-
GÜRLÜĞE EVET Mİ? İLERİ DEMOKRASİ-
YE EVET Mİ? DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE, 
DAHA BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? 12 
Eylül’de Trabzon ne diyecek? 12 Eylül’de 
Trabzon Türkiye’ye ne diye gürleyecek?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Trabzon’u tüm Trabzonlu kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazanınız mübarek olsun, bereketli 
olsun diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Erzurumlular, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Buradan, bu coşkulu meydandan, 
tüm Erzurum’a, AŞKALE’YE, AZİZİYE’YE, 
ÇAT’A, HINIS’A, HORASAN’A, İSPİR’E, 
K A R A Ç O B A N ’ A ,  K A R AYA Z I ’ YA , 
KÖPRÜKÖY’E, NARMAN’A selamlarımı 

sevgilerimi yolluyorum…Aynı şekilde 
OLTU’YU, OLUR’U, PALANDÖKEN’İ, 
PA S İ N L E R ’ İ ,  PA Z A R Y O L U ’ N U , 
ŞENKAYA’YI, TEKMAN’I, TORTUM’U, 
UZUNDERE’Yİ, YAKUTİYE’Yİ, oralardaki 
tüm vatandaşlarımı, tüm kardeşlerimi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.

AK Parti il mitingi

Erzurum | 13 Ağustos 2010
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Dadaş Mert demektir… Dadaş yiğit de-
mektir, cesur demektir, özü sözü doğru 
demektir… Dadaş, zalimin karşısında du-
ran, mazlumun yanında olan demektir… 
İşte buradan, bu coşkulu meydandan, 
tüm dadaşları, dadaşlar diyarı Erzurum’u 
selamlıyorum… Bu mübarek Ramazan 
ayında, sıcağa rağmen bizi bağrınıza bastı-
ğınız, bizi gönlünüzde misafir ettiğiniz için 
sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum… 
Ramazan-ı Şerif, Erzurum’a, ülkemize, tüm 
dünyaya barış, huzur ve bereket getirsin 
diyorum. 

Merhum Alvarlı Efe Hazretleri ne güzel 
buyurmuşlar: 

Erzurum kilidi Mülk-i İslam’ın

Mevlaya emanet olsun Erzurum 

Erzurum derbendi ehli imanın

Mevlaya emanet olsun Erzurum. 

Ramazan’da bir âl-i şan ederler 

O şehr-i sıyamı zî şan ederler

Fakirler gönlünü gülşen ederler

Mevlaya emanet olsun Erzurum…

Sevgili Erzurumlular… Değerli kardeşlerim…

Desteklerinizle, katkılarınızla, hayır dua-
larınızla Türkiye’yi her alanda çok büyük 
başarılarla buluşturduk. Erzurum’un 
emanetini, Erzurum’la birlikte 81 vilaye-
timizin emanetini gururla taşıdık, şerefle 
taşıdık ve gecemizi, gündüzümüzü, her 
anımızı size hizmet etmeye vakfettik. Biz 
geldiğimizde Türkiye ekonomisi dünyada 
26’ıncı sıradaydı; onu aldık, 17’inci sıraya 

kadar yükselttik. Dış politikada Türkiye’yi 
itibarlı bir konuma yükselttik. Gündemi 
belirlenen bir Türkiye vardı, gündem belir-
leyen bir Türkiye inşa ettik. Takip etmekle 
yetinen bir Türkiye vardı, Takip edilen bir 
Türkiye imar ettik. Dadaşlardan aldığımız 
ilhamla, her zaman zalimin karşısında, 
mazlumların yanında olduk.

Eğitim bu ülke için, bu ülkenin gençleri, 
çocukları için önemli dedik… 149 bin 
yeni derslik yaptık. Biri de Erzurum’da, 
Erzurum Teknik Üniversitesi olmak üze-
re 78 yeni üniversite açtık. Sağlık önemli 
dedik… Erzurumlu bir kardeşimizi Sağlık 
Bakanlığına getirdik. Türkiye’nin 81 vila-
yetinde hastaneler, sağlık ocakları açtık. 
Her ilimize ambulanslar kazandırdık. 
Sağlık sisteminde adeta sessiz bir devrim 
gerçekleştirdik. Bakınız sevgili Erzurum-
lular… Kasım ayında, Narman ilçemizde, 
Yanıktaş Köyü’nde 56 yaşında bir hanım 
kardeşimiz düşerek omuriliğini incitti. He-
men bir Hava Ambulansı kalktı, Narman’a 
indi, hastamızı alarak çok kısa bir süre 
içinde Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanemize yetiştirdi. Haziran ayında, 
Tekman ilçemizde 24 yaşındaki bir hanım 
kardeşimiz, doğum vakti gelince hastane-
ye gitti. Bebeğin kalp atışı ve solunumu 
hissedilmeyince, derhal Erzurum’dan 
Hava Ambulansı istendi. 15 dakika içinde 
ambulans geldi, Tekman Devlet Hastane-
sinin bahçesine indi, anne ve karnındaki 
bebeği alarak Erzurum’a getirdi ve anne 
hemen orada ameliyata alındı.

Benim Erzurumlu kardeşim, artık Batı’da, 
Avrupa’da, İsviçre’de nasıl sağlık hizmeti 
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varsa, aynısına burada, Erzurum’da da 
sahip, diğer illerimizde aynı hizmete, aynı 
hizmet kalitesine sahip. Ne diyor Osmanlı 
Devleti’nin gönül mimarı Şeyh Edebali: 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın…” İşte biz 
bu anlayışla, bu zihniyetle, bu yaklaşımla 
milletimize hizmet götürüyoruz. Eğitim 
ve Sağlıkla birlikte Adalet önemli dedik… 
Türkiye genelinde 123 Adalet Sarayı’nı 
bitirdik, hizmete aldık. Emniyet önemli 
dedik… Ülke genelinde vatandaşları-
mızın güvenliğini sağlayacak tedbirleri 
aldık, almaya devam ediyoruz. Ulaşım 
önemli dedik… Türkiye genelinde 12 bin 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Konut 
önemli dedik… 439 bin konutun inşasına 
başladık. Biz büyük düşünüyoruz sevgili 
Erzurumlular… Tarihimiz kadar büyük dü-
şünüyoruz… Kültürümüz kadar, medeni-
yetimiz kadar, aziz milletimiz kadar büyük 
düşünüyoruz…

Şimdi bakınız… Ben, bu mübarek Ramazan 
ayında, muhalefet partilerinin liderlerinin 
yaptığı gibi, Ramazanın ruhuna aykırı, 
kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın 
ruhuna aykırı bir üslubun kullanılmaması 
gerektiğine inanıyorum. O liderleri tama-
men kendi hallerine bırakıyorum… Benim 
aziz milletim, bunların üsluplarına, ta-
vırlarına, tutarsızlıklarına, hakaretlerine, 
iftiralarına bakarak zaten onlara gereken 
cevabı sandıkta verecektir. Teyyo Pehlivan 
bu liderleri görse, herhalde pes derdi… 
Ancak, şu hususu da burada, Erzurum’da 
özellikle ifade etmek istiyorum… CHP Ge-
nel Başkanı 12 Eylül’de yapılacak Anayasa 
Halkoylamasını kendisi için, kendi şahsı 
için, kendi ikbali için bir sınav olarak gö-

rüyor, kendisini ispat için bir fırsat olarak 
görüyor. Şu sırada miting meydanlarında, 
adeta freni patlamış kamyon gibi, samimi-
yetsiz, tutarsız, ilkesiz ve populist şekilde 
bize iftiralar atıyor, seviyesiz bir dille bize 
saldırıyor.

CHP Genel Başkanı aynaya bakmıyor… 
Aynada kendisine bakmıyor. Kendisine, 
yoldaşı olan o malum medyanın ekranla-
rından, sayfalarından bakıyor ve kendi-
sini fena halde yanıltıyor. Dediğim gibi, 
ben, Genel Başkanını da, CHP yönetimini 
de milletime havale ediyorum. Ancak, 
MHP’ye gönül vermiş, MHP’ye oy ver-
miş kardeşlerimin burada dikkatlerini 
çekiyorum… MHP yönetimi maalesef 
MHP’yi CHP’nin bir vagonu haline getirdi, 
CHP’nin yedeği haline getirdi. MHP taba-
nının bu durumdan çok büyük rahatsız-
lık duyduğunu da biliyorum. CHP Genel 
Başkanı bir ile, ilçeye gidiyor, MHP’li bazı 
başkanlar gidiyor, onu karşılıyor, mitingin-
de boy gösteriyor. Bu MHP tabanına reva 
mıdır? MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime 
bu reva mıdır? CHP Genel başkanı, kendi 
koltuk sevdası için HAYIR diyor… Akılla, 
mantıkla değil, Anayasa Değişikliğine 
karşı çıktığı için değil, sadece kendi şahsi 
hırsı, kendi ikbali için HAYIR diyor… 

Peki, MHP neden HAYIR diyor? MHP’nin 
gerekçesi ne? MHP yönetimi MHP’yi ne-
den CHP’nin yedeği haline getiriyor, MHP 
Yönetimi nasıl oluyor da BDP ile aynı safta 
buluşuyor, YARSAV ile aynı safta buluşu-
yor, Terör Örgütü ile aynı safta buluşuyor? 
Buradan MHP’li kardeşlerime sesleniyo-
rum: Vereceğiniz her HAYIR oyu, MHP’ye 
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değil, CHP’nin hedeflerine hizmet edecek 
ve CHP Genel Başkanı’nın şahsi hırsına, 
şahsi meselelerine fayda sağlayacaktır. 
Ama vereceğiniz her EVET oyu da, altını 
çizerek ifade ediyorum, AK Parti’ye değil, 
kendinize, geleceğinize, çocuklarınıza fay-
da sağlayacaktır. AK Parti ve MHP’lilerin 
de içinde bulunduğu 411 milletvekilinin 
Meclis’te yaptığı düzenlemeyi Anayasa 
Mahkemesine götürerek kim iptal ettirdi? 
CHP… Peki halk oylamasında oy vereceği-
niz düzenleme neyi amaçlıyor? 411 mil-
letvekilinin iradesini hiçe sayan Anayasa 
Mahkemesinin daha gelişmiş standartlara 
kavuşmasını… Kendi iradesini hiçe sayan, 
Mahkemenin yapısını değiştirecek bir dü-
zenlemeden yana tavır almak yerine, mil-
letin iradesini mahkemelik yapan CHP’nin 
yanında saf tutmak nasıl bir politikadır? 
MHP yönetimi, bunun vebalini nasıl vere-
bilir?

Ben, CHP’ye oy vermiş kardeşlerimin de, 
MHP’ye oy vermiş kardeşlerimin de, diğer 
partilere oy vermiş kardeşlerimin de, aklı 
selimle, sağduyuyla hareket edeceklerine, 
vicdanlarını dinleyip kendileri için EVET 
diyeceklerine gönülden inanıyorum… 
ERZURUM 12 EYLÜL DE EVET DİYOR 
MU? DADAŞLAR EVET DİYOR MU? ÇE-
TELERLE MÜCADELEDE ARKAMIZDA 
MISINIZ? DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ-
DE YANIMIZDA MISINIZ? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNA DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET 
Mİ? KARDEŞLİĞE, BİRLİĞE, DAYANIŞ-
MAYA EVET Mİ? SEVDAMIZ MİLLET – 

KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET 
– OYUMUZ EVET…

Sevgili Erzurumlular…

Biz ucuz polemiklerin içinde olmayaca-
ğız. Biz, küçük hesapların, küçük mese-
lelerin ardına sığınmayacağız. Anayasa 
Değişikliği konusunda söyleyecek tek bir 
sözü olmayanlar, gündemi başka yerlere 
çekiyorlar, kaçak güreşiyorlar. Biz büyük 
düşünüyoruz… Ülkemiz için, milletimiz 
için, her bir vilayetimiz için büyük düşü-
nüyoruz. İşte onun için, ben sizlere kısa bir 
şekilde Anayasa Değişikliği’nin neler geti-
receğini, ülkemizde neleri değiştireceğini, 
günlük hayatımızı nasıl etkileyeceğini an-
latmak istiyorum…

Bakın şimdi… Bu Anayasa değişikliği ile, 
hanım kardeşlerimize, özürlü kardeşleri-
mize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, şehit-
lerimizin dul ve yetimlerine, gazilerimize 
artık pozitif ayrımcılık uygulanacak… Ne-
dir pozitif ayrımcılık? Ayşe bacımın özür-
lü bir çocuğu var. Kendine zar-zor bakan 
Ayşe bacım, özürlü çocuğunun yükünü 
taşımakta zorlanıyor. Artık Devlet, Ayşe 
Bacımı, kendi kaderine terk etmeyecek, 
çaresizliğe, umutsuzluğa sevk etmeyecek. 
Bu Anayasa değişikliğinden sonra, kamu-
ya personel alımında özürlülere öncelik 
verilerek, çocuğunun Ayşe bacıma yük 
değil destek olması sağlanacak. Kimsesi 
olmadığı için sokakta kalan, çaresiz kalan 
bacılarımızın, çocuklarımızın, yaşlıları-
mızın barınması için gerekli önlemler 
bundan sonra daha etkili şekilde alınabi-
lecek. Mağdur durumda bulunan kadın ve 
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çocuklarımızın sadece barınmaları değil, 
iş sahibi olmaları için de her türlü destek 
verilecek. Kendilerine iş kurulacak, ihti-
yaçları varsa uygun şartlarda kredi temin 
edilecek ve hayata güçlü bir şekilde tutun-
maları sağlanacak. Şehitlerimizin dul ve 
yetimleri, gazilerimiz bizim üzerimizdeki 
en büyük emanettir, en kutsal emanettir. 
Devlet hizmetleri karşısında bu kesimlere 
artık öncelik tanınacak.

Hanım kardeşlerim, Anayasa değişikliği 
ile haklarınızı güvence altına alıyoruz… 
BUNA EVET Mİ? Anayasa değişikliği ile 
Kamu Denetçiliği Kurumunu getiriyo-
ruz… Erzurum’da Hasan amcamın bir 
devlet kurumuna işi düşmüş. Kendisiyle 
yeterince ilgilenilmediğini düşünüyor. 
Hizmetten tatmin olmuyor. Doğru kamu 
denetçisine başvuracak. Memnuniyetsiz-
liğini, şikayetini anlatacak ve yardım talep 
edecek. Kamu denetçisi de hemen o devlet 
kurumunu Hasan amcamın işini niçin sav-
sakladığı konusunda sorgulayacak. Eğer 
yargıya intikal etmesi gerekecek düzeyde 
bir ihmal varsa, yargıya suç duyurusunda 
bulunacak. Eğer böyle bir şey yoksa, soru-
nun bir an önce çözülmesini sağlayacak. 
DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ BU DÜZENLE-
MEYE, KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU-
NA EVET Mİ?

Şimdi… Mehmet amcam, evinin belediye 
veya devletin başka bir kurumu tarafından 
haksız yere yıkıldığına inanıyor. Bunun 
için gitmiş kaymakamlığa, valiliğe her 
yere başvurmuş, olmamış… Mahkemeye 
gitmiş, bir üst mahkemeye gitmiş, oradaki 
yolları tüketmiş, yine olmamış… Ama hala 

evinin haksız yere yıkıldığına inanıyor. 
Bugüne kadar ya elini böğrüne koyup otur-
mak zorunda kalıyordu, ya da eğer parası, 
imkanı varsa Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesine gidiyordu. Mehmet amcam artık 
çaresiz değil. İdareden ve mahkemelerden 
netice alamamışsa, Anayasa Mahkemesi-
ne gidecek. Anayasa Mahkemesi Mehmet 
amcamın başvurusunu inceleyecek, hak-
kını teslim edecek. Belediye Başkanları, 
Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutan-
ları, Kaymakamlar, Valiler, Bakanlıklar 
bilecek ki artık kendi tasarruflarına karşı 
vatandaşın hakkını arayabileceği bir nihai 
otorite var. Mahkemelerdeki, Yargıtay’da-
ki, Danıştay’daki hakimler bilecekler ki, 
kendi kararlarına karşı vatandaşın hakkını 
arayabileceği nihai bir otorite var. Böylece 
herkes yaptığı işte daha titiz olacak. Bütün 
kurumlarımız, bütün görevlilerimiz artık 
çok daha hassas çalışacak, kalite artacak, 
verimlilik artacak… ANAYASA MAH-
KEMESİNİ TÜRKİYE İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ. 
DADAŞLAR, BUNA EVET Mİ?

Bir başka konu yurtdışına çıkış üzerindeki 
kısıtlamalar… Erzurumlu tüccar kardeşim 
yurtdışına çıkacak, orada kendisine Pazar 
arayacak. Ama, geçmişten kalan küçük 
bir vergi borcundan dolayı havaalanından 
geri çeviriyorlar. Ya da, Erzurumlu bir 
kardeşim hacca gidecek, Almanya’daki 
oğlunu ziyarete gidecek. Havaalanına varı-
yor, geçmişte unuttuğu bir motorlu taşıtlar 
vergisinden dolayı kendisine yurtdışına çı-
kış izni verilmiyor. Anayasa değişikliği ile 
yurtdışına çıkış üzerindeki kısıtlamaları 
kaldırıyoruz… BUNA EVET Mİ? 
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Geliyorum en önemlisine… Şimdi Muhale-
fet diyor ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Mahkemesine üye seçmesin di-
yor. Bunun dünyada örneği yok diyor… De-
ğerli kardeşlerim… Bazı ülkelerde, bazı ge-
lişmiş ülkelerde, Anayasa Mahkemesi’nin 
tüm üyeleri o ülkenin meclisleri tarafın-
dan seçiliyor… Örnek mi istiyorsunuz? 
Alın size 1 değil 5 örnek. Almanya: 16 üyeli 
Almanya Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
6’sını Federal Meclis, 6’sını da Federal Kon-
sey seçiyor. Avusturya: 14 Asıl, 6 yedek 
üyeli Avusturya Anayasa Mahkemesi’nin 
6 asıl ve 3 yedek üyesini Federal Hükümet, 
3 asil 2 yedek üyesini Ulusal Konsey ve 
3 asil 1 yedek üyesini ise Federal konsey 
seçiyor. Belçika: 12 üyeli Belçika Anayasa 
Mahkemesi’nin tüm üyeleri Temsilciler 
Meclisi ve Senato tarafından, yani meclis 
tarafından seçiliyor. Polonya: 15 üyeli 
Polonya Anayasa Mahkemesi’nin tüm 
üyeleri Parlamento tarafından seçilmek-
tedir. Portekiz: 13 üyeli Portekiz Anayasa 
Mahkemesi’nin 10 üyesi Meclis Genel 
Kurulu tarafından, 3 üyesi ise Anayasa 
Mahkemesi Yargıçları tarafından seçiliyor. 
Bu ülkelerdeki Anayasa Mahkemelerinin 
tamamında, yeni düzenleme ile bizim de 
getirdiğimiz, vatandaşların Bireysel Baş-
vuru Hakkı bulunuyor.

Muhalefet, dünyadaki bu gerçeği bildiği 
halde, Anayasa Mahkemesinin, ya da Ha-
kimler Savcılar Yüksek Kurulu yapısının 
değişmesine itiraz ediyor. Neden? Çünkü 
hesap başka… Yargıyı arka bahçeleri gibi 
görüyorlar, yargıda kast sisteminin, kapalı 
devre sistemin sona ermesinden ciddi ra-
hatsızlık duyuyorlar. 12 Eylül’de Anayasa 

değişikliğine EVET diyerek, yargı üzerin-
deki siyasi müdahaleyi kaldıracaksınız. 
Yargı artık birilerinin değil, milletin yargı-
sı olacak. ÜSTÜNLERİN HUKUKUNDAN, 
HUKUKUN ÜSTÜNLĞÜNE GEÇİŞE EVET 
Mİ? İşçi kardeşlerim artık birden fazla 
sendikaya üye olma hakkına kavuşacak. 
Memur kardeşlerim toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkına kavuşacak. Emekli kardeş-
lerim, memurların yaptığı toplu iş sözleş-
mesinden yararlanma hakkına kavuşacak. 
Ekonomik Sosyal Konsey Anayasal bir 
kurum haline gelecek. En önemlisi de, 12 
Eylül darbesi üzerindeki dokunulmazlık 
zırhını kaldırıyoruz. Bu ülkede artık bir 
daha 12 Eylüllerin, bir daha 27 Mayıs’la-
rın, 28 Şubatların yaşanmasının önüne 
geçiyoruz. ERZURUM, DADAŞLAR, BUNA 
EVET Mİ?

Biz, sizin bize yüklediğiniz emanetin 
hakkını verdik… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, 14 gün boyunca, gece-gündüz 
demeden çalıştık ve Anayasa Değişikliğini 
yasalaştırdık. Şimdi söz sizde… Şimdi yet-
ki sizde… Şimdi mühür sizde… 12 Eylül’de 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine EVET 
diyeceğinizi biliyorum. 12 Eylül’de, daha 
güçlü, daha demokratik, daha itibarlı bir 
Türkiye’ye EVET diyeceğinizi biliyorum. 
12 Eylül’de, bu ülkede artık millet eliyle 
de Anayasa yapılacağını göstereceğinize 
eminim. Ne güzel söylemiş Erzurumlu İb-
rahim Hakkı Hazretleri:

Hiç kimseye hor bakma 

İncitme, gönül yıkma 

Sen nefsine yan çıkma
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Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler…

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Erzurum’u tüm Erzurumlu kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazanınız mübarek olsun, bereketli 
olsun diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Sakaryalılar, değerli kardeşle-
rim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum… ADAPAZARI’NA, AKYAZI’YA, 
ARİFİYE’YE, ERENLER’E, FERİZLİ’YE, 
GEYVE’YE, HENDEK’E, KARAPÜRÇEK’E, 
K A R A S U ’ Y A ,  K A Y N A R C A ’ Y A , 
K O C A A L İ ’ Y E ,  P A M U K O V A ’ Y A , 
SAPANCA’YA, SERDİVAN’A, SÖĞÜTLÜ’YE, 

TARAKLI’YA selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Sakaryalı tüm kardeşleri-
min Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ediyor; 
Ramazan’ın ülkemize, milletimize, tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Bu sıcağa rağmen bizi bağrınıza 
bastığınız, bizi Sakarya’da, bizi gönlünüzde 
misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyo-

AK Parti il mitingi

Sakarya | 14 Ağustos 2010
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rum. Misafirperverliğinize, ahde vefanıza, 
aşkınıza ve sevdanıza teşekkür ediyorum. 
Bugün ayrıca, sakarya mitingimize katılan 
Düzceli kardeşlerimizi de muhabbetle se-
lamlıyor; onların aracılığıyla tüm Düzce’ye, 
orada yaşayan tüm kardeşlerimize selamla-
rımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bugün Sakarya’da 18’inci mitingimizi yapı-
yoruz. Bingöl’den başladığımız yolculukta 
bugün Sakarya’da konaklıyoruz. Bingöl 
bize EVET dedi… Elazığ bize EVET dedi… 
Adıyaman, Malatya, Kütahya, Balıkesir, 
Hatay, Adana, Aydın, Denizli, Afyonkarahi-
sar EVET dedi. Eskişehir, Isparta, Antalya, 
İzmir, Rize, Trabzon, Erzurum bize gür 
bir sesle EVET dedi. Şimdi soruyorum: 
SAKARYA EVET DİYOR MU? SAKARYA, 
TÜRKİYE’NİN UFKUNU AYDINLATACAK 
BU BÜYÜK DEĞİŞİME EVET DİYOR MU? 
SAKARYA, DARBE ANAYASASI YERİNE 
MİLLETİN ANAYASASINA EVET DİYOR 
MU? BÜYÜK TÜRKİYE MÜCADELEMİZ-
DE YANIMIZDA MISINIZ? DEMOKRASİ 
MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA MISI-
NIZ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 
ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? SEVDAMIZ 
MİLLET – KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET – OYUMUZ EVET…

Bütün Türkiye EVET diye haykırıyor… 81 
vilayetimiz EVET diye haykırıyor. Bu millet, 
bu ülke her zaman değişimden yana oldu. 
Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana:

Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş 

Dünle gitti cancağızım, düne ait ne varsa 

Bugün, yeni şeyler söylemek lazım…

 Evet… Şu Sakarya Nehri gibi, bulanmadan, 
donmadan akıyoruz… Bir ayağımız burada, 
milletimizin içinde, diğer ayağımızla, adeta 
pergel gibi dünyayı kucaklıyoruz. Hırsız-
lığa göz yummuyoruz, yolsuzluğa geçit 
vermiyoruz, statükoya aldanmıyoruz… Biz, 
bizden öncekilerin söylediği gibi, “Böyle 
gelmiş, böyle gider” demiyoruz… Sizden 
aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, 
sizin bize yüklediğiniz emaneti namusu-
muz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere dü-
şürmüyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim…

Yedi buçuk yılda, her alanda Türkiye’ye 
ilkleri yaşattık… Türkiye’nin milli gelirini 
ilk kez 700 milyar doların üzerine çıkardık. 
Kişi Başına düşen Milli Geliri ilk kez 10 
bin doların üzerine çıkarttık. İhracatı ilk 
kez 100 milyar doların üzerine çıkarttık. 
Enflasyon, 30 yıl aradan sonra ilk kez bizim 
dönemimizde tek haneli oranlara düştü. 
Türkiye ilk kez dünyanın ilk 17 ekonomisi 
arasında yer aldı. Eğitimde, sağlıkta, ada-
lette, emniyette, tarımda, enerjide, ulaştır-
mada Türkiye’yi ilklerle tanıştırdık. Avrupa 
Birliği sürecinde birçok ilki milletimize ya-
şattık. Suriye, Lübnan, Ürdün, Libya, Rus-
ya, Sırbistan’la, daha birçok ülkeyle ilk 
kez vizeleri kaldırdık. Türkiye’yi dünyada 
itibarlı bir konuma yükselttik. 

Ortadoğu’da devlet terörüne ilk kez biz 
DUR dedik. Medeniyetler İttifakı girişimini 
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başlattık, tüm dünyada kardeşlik dedik… 
G-20 Zirvelerine katıldık, yoksullarla kü-
resel dayanışma dedik. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ne üye olduk, barış de-
dik… Haiti’de depremzedelere el uzattık, 
Pakistan’da afetzedelerin yanında olduk, 
Afganistan’da okul, Kırım’da ev, Sudan’da 
su kuyuları inşa ettik. Saraybosna’daki 
camilerimize, Üsküp’teki köprülerimize, 
Moğolistan’daki yazılı anıtlarımıza biz sa-
hip çıktık. Kabil’de, Darfur’da, Bağdat’ta, 
Gazze’de, Kudüs’te hakkı biz savunduk, 
adaleti biz savunduk, biz insanlığın sesi 
olduk. Gündemi belirlenen bir ülke vardı… 
Biz o ülkeyi, Türkiye’yi gündem belirleyen 
bir ülke yaptık. Çevresindeki gelişmeleri 
sadece takip eden bir Türkiye vardı, biz o 
Türkiye’yi artık takip edilen bir ülke yap-
tık…

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Sakaryalılar…

Şimdi bir ilki daha gerçekleştiriyoruz… 
Şimdi bir ilke daha imzamızı atıyoruz… 
Türkiye’yi ,  darbelerin gölgesindeki 
Anayasa’dan kurtarıyoruz… Daha ileri 
demokrasi, daha fazla özgürlük için daha 
güçlü bir adım atıyoruz. Bakın sevgili Sa-
karyalılar… Şair ne kadar güzel söylemiş, 
ne kadar anlamlı söylemiş: Vicdan azabına 
eş, kayna, kayna Sakarya… Öz yurdunda ga-
ripsin, öz vatanında parya… Bu millete işte 
tam da bunu yaşattılar… Milletin takdirine 
saygı duymadılar. Milletin tercihine hür-
met göstermediler… Milletin taleplerine, 
arzularına, beklentilerine itibar etmediler. 
Milleti değil, kendilerini ülkenin sahibi gibi 
gördüler. Millet adına, ama millete rağmen 
karar verdiler. “Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir” dediler, ama millete göbeğini 
kaşıyan adam dediler, bidon kafalı dediler… 

İşte şu son yedi buçuk yılda yaşadıkla-
rımız ortada… Anayasayı değiştireceğiz 
dedik, HAYIR, değiştiremezsiniz dediler… 
Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedik, HAYIR 
seçemezsiniz dediler… Çetelerle mücadele 
edeceğiz dedik, avukatıyız dediler. Karanlık 
senaryoları deşifre edeceğiz dedik, bize do-
kunmayın dediler… Bu ülkenin tarihindeki 
karanlık noktaları aydınlatacağız dedik, 
partimizin üzerine geldiler. İşte gördünüz… 
Benim ülkemdeki, başı örtülü kız çocukla-
rını üniversite kapılarından geri çevirdiler. 
Kızlarımıza üniversite kapılarını kapattı-
lar. Nice hayatları kararttılar, nice umut-
ları söndürdüler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, 411 oyla Anayasayı değiştirdik. 
Ana Muhalefet Partisi, 411 milletvekilinin 
iradesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. An-
kara’daki 11 atanmış, “hayır siz anayasayı 
değiştiremezsiniz” diyerek millet iradesini 
yok saydı. Şimdi Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı çıkmış, “Başörtüsü sorunu-
nu ben çözerim” diyor… Çözerdiniz de, ne-
den 411 oyla kabul edilmiş yasayı Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıdınız? Çözerdiniz de ne-
den o iptal davasına imzanızı attınız? Ogün 
bu değişikliğin altına imza atanlar, madem 
samimiydiniz niçin bugün bu haksızlığı 
yapanlarla birlikte hareket ediyorrsunuz?

Bakın sevgili Sakaryalılar…

Ben buradan, Sakarya’dan, tüm Türkiye’ye 
sesleniyorum… Lütfen, Ana Muhalefet 
Partisi’nin, diğer muhalefet partisinin Ge-
nel Başkanı televizyona çıktığında, genç-
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leri televizyondan uzaklaştırın, özellikle 
çocuklarınızı ekran başından uzaklaştırın. 
O hakaretleri duymasınlar, o küfürleri duy-
masınlar, o seviyesiz üslubu duymasınlar. 
Siyasetin, onların sergilediği gibi yalandan, 
iftiradan, karalamadan, tutarsızlıktan iba-
ret olduğunu görmesinler. Eskiler ne güzel 
söylemiş… Üslub-u beyan, ayniyle insan… 
İşte bunların o çirkin üslupları, aslında 
siyasetteki vizyonlarının, ufuklarının ne 
kadar dar olduğunu açıkça gösteriyor. Şu 
anda, CHP’den, MHP’den sağduyu sahibi, 
vicdanının sesine kulak veren başkanlar, 
milletvekilleri, cesurca EVET diyeceklerini 
açıklıyorlar. Çünkü bu meseleyi CHP Yöne-
timi de, MHP Yönetimi de kişiselleştirdi-
ler…

Dikkat edin… Gittikleri hiçbir yerde Ana-
yasa Değişikliğini konuşmuyorlar. Hiçbir 
yerde, öze ilişkin, muhtevaya ilişkin tek 
bir cümle kurmuyorlar. İşte onun için 
Sakarya’da diyorum ki: MHP’ye oy vermiş 
kardeşim, CHP’ye oy vermiş kardeşim; sen 
de vicdanının sesini dinle, Türkiye için 
tartışmasız şekilde yararlı olan bu Anayasa 
Değişikliğine sen de EVET de… Sandıktan 
çıkacak her HAYIR oyu, sadece ve sadece 
CHP Genel Başkanı’nın işine yarayacaktır. 
Onun şahsi hırslarına, onun ikbal hırsına 
yarayacaktır. Sandıktan çıkacak her HAYIR 
oyu, MHP’nin, diğer partilerin değil; sadece 
CHP Genel Başkanı’nın, sadece statükonun, 
değişime direnen, büyük Türkiye idealine 
direnen kesimlerin işine yarayacaktır. Altı-
nı çizerek ifade ediyorum: Sandıktan çıka-
cak her EVET oyu ise, AK Parti’nin hanesine 
değil; tüm Türkiye’nin hanesine, gençle-
rimizin, çocuklarımızın hanesine yazıla-

caktır. 12 Eylül partiler arası hesaplaşma 
günü değildir, milletin darbeci zihniyetle 
hesaplaşma günüdür. AK Parti’yle meselesi 
olanlar lütfen önümüzdeki yaz yapılacak 
genel seçimleri beklesin. 12 Eylül AK Parti 
meselesi değil, milletin meselesidir...

Bakın sevgili kardeşlerim…

Anayasa değişikliği Türkiye’ye ne getire-
cek… Türkiye nasıl değişecek… Birkaç 
örnek üzerinden sizlere bunu anlatmak 
istiyorum… Bir bankaya gidiyorsunuz, kre-
di çekiyorsunuz… Ya da gidiyorsunuz, bir 
telefon hattı alıyorsunuz… Bu sırada verdi-
ğiniz kimlik bilgileri, sizin rızanız dışında, 
başka amaçlar için kullanılıyor. Bu alanda 
bir yasal boşluk olduğu için yaptırım uygu-
lanamıyor. Hastaneye gittiğinizde, kimlik 
bilgileriniz, kan örnekleriniz, DNA testleri-
niz koruma altına alınıyor. Ama bunlar ça-
lındığında, kötüye kullanıldığında, bunun 
için de yasal bir yaptırım uygulanamıyor. 
Şimdi Anayasa Değişikliği ile 12 Eylül’de 
bunun önüne geçiyoruz. Fişlemeye artık 
son veriyoruz. Hiç kimse, ırkından, siyasi 
düşüncesinden, inançlarından, dernek, 
vakıf, sendika üyeliğinden, hakkındaki 
hiçbir özel bilgiden dolayı artık mağdur 
edilemeyecek. Bu namaz kılıyor, bu gümüş 
yüzük takıyor, bunun eşi başörtülüdür, bu 
alkol alıyor, bu Alevidir, bu Sünnidir diye 
hiç kimse fişlenemeyecek. SAKARYA’DAN 
SORUYORUM: İNSAN ŞAHSİYETİNİ KO-
RUYAN BU DÜZENLEMEYE EVET Mİ? 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA 
EVET Mİ? FİŞLEME ARTIK TARİHE KARI-
ŞIYOR… BUNA EVET Mİ?
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Anayasa Değişikliği ile seyahat hürriyetini 
geliştiriyoruz. Benim Sakaryalı kardeşim, 
geçmişte motorlu taşıtlar vergisinin bir 
taksidini ödemeyi unuttuğu için hava-
alanından geri döndürülüyordu. Hacca 
gidecek kardeşim, Almanya’ya oğlunu gör-
meye gidecek kardeşim, yurtdışına ihracat 
yapacak kardeşim, idarenin keyfi kararları 
nedeniyle yurtdışına çıkamıyordu. Şimdi 
bu keyfiliği ortadan kaldırıyoruz. SEYAHAT 
HÜRRİYETİNİN GENİŞLEMESİNE EVET 
Mİ? Bakın… Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı-
nı getirerek, biz vatandaşımızın hak arama 
özgürlüğünü genişlettik. Şimdi de, Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nu kuruyoruz. Benim 
Sakaryalı kardeşimin valilikte, kaymakam-
lıkta, belediyede, nüfus müdürlüğünde işi 
var. Gidiyor, ama sorununa çözüm bulamı-
yor. Ya da kendisine “bugün git yarın gel” 
deniliyor… O Sakaryalı kardeşim gidecek, 
Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuracak 
ve sorunu hemen çözülecek. BU MODERN 
DÜZENLEMEYE EVET Mİ? KAMU DE-
NETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET Mİ?

Ekonomik Sosyal Konseyi Anayasal bir ku-
rum haline getiriyoruz. Artık hükümetler, 
parlamento, Ekonomik Sosyal Konsey’in 
görüşünü almadan adım atmayacak. İşçi-
nin, memurun, emeklinin, çiftçinin, sana-
yicinin, esnafın görüşleri artık hükümet 
politikalarına yansıyacak. EKONOMİK 
SOSYAL KONSEY’E EVET Mİ? Sivillerin As-
keri mahkemelerde yargılanması artık ta-
mamen ortadan kalkıyor. Özellikle Sıkıyö-
netim dönemlerinde çok sayıda sivil, askeri 
mahkemelerde yargılandı. Şimdi artık 13 
Eylül sabahından itibaren, sivillerin askeri 
mahkemelerde yargılanması son buluyor. 

Benim birçok Subay kardeşim, Astsubay 
kardeşim, sorgusuz süalsiz ordudan ihraç 
edildi. Hiçbiri mahkemeye gidip hakkını 
arayamadı. Şimdi ordudan ihraç kararları-
na yargı yolunu açıyoruz. BU İNSANİ DÜ-
ZENLEMELERE EVET Mİ?

Geliyorum Hanım kardeşlerime… 12 
Eylül’de değişecek Anayasa ile, hanım 
kardeşlerimiz çok önemli haklara kavuşa-
caklar… Bazı iş kollarında, işe alımlarda 
kadınlara öncelik tanınacak. Kimsesiz, 
çaresiz kadınların korunmasında özel ve 
ayrıcalıklı uygulamalar artık mümkün hale 
gelecek. Kadınların iş sahibi olabilmesi 
için artık daha fazla bütçe ayrılabilecek. 
Kadınların iş kurması için, düşük faizli, 
ya da karşılıksız krediler verilebilecek. Kız 
çocuklarımızın okuma yazma öğrenmeleri 
artık daha fazla teşvik edilecek. Siyasette 
artık kadınlar daha fazla yer alacak. Olum-
suz hava şartlarında hanım kardeşlerimizin 
işe gitmemeleri sağlanabilecek. HANIM 
KARDEŞLERİM, TARİHİ NİTELİKTEKİ 
BU DÜZENLEMELERE EVET Mİ? Memur 
kardeşlerimiz için toplu iş sözleşmesi hakkı 
getiriyoruz… Dikkat edin… Toplu iş gö-
rüşmesi değil, toplu iş sözleşmesi… emekli 
kardeşlerimizin, bu toplu iş sözleşmesin-
den yararlanabilmesini sağlıyoruz. İşçi 
kardeşlerimiz için birden fazla sendikaya 
üye olma hakkı getiriyoruz. Sendikaların 
grev hakkını güçlendiriyoruz. TÜM BU 
DÜZENLEMELERE EVET Mİ? En önem-
lisi, Anayasa Mahkemesi’nin, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını değiş-
tiriyoruz. Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde, ge-
lişmiş demokrasilerde bu kurumlar nasılsa, 
Türkiye’de de benzerlerini artık kuruyoruz. 
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Hukukta keyfiliği sona erdiriyoruz. Hukuk 
sistemini, birilerinin arka bahçesi olmaktan 
çıkarıyoruz. SAKARYALI KARDEŞİM; ÜS-
TÜNLERİN HUKUKUNDAN, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİŞE EVET Mİ? 12 
Eylül üzerindeki dokunulmazlığı kaldırı-
yoruz. 12 Eylül mağdurlarına iade-i itibar 
sağlıyoruz. 12 Eylül öncesinde ve sonrasın-
da çekilen acılarla artık yüzleşiyoruz. Bu ül-
kede tekrar darbelerin yaşanmasının güçlü 
şekilde önüne geçiyoruz. 12 EYLÜL’LE HE-
SAPLAŞMAYA EVET Mİ? SAKARYA’DAN 
BEN GÜR BİR EVET BEKLİYORUM… 12 
EYLÜL’DE SAKARYA’NIN EVET DİYEREK 
REKOR KIRMASINI BEKLİYORUM.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Sakarya’yı, tüm Sakaryalı kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazanınız mübarek olsun, bereketli 
olsun diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Gaziantepliler, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum… Buradan, bu coşku -
lu  meydandan ,  bütün Gaziantep’e , 
ARABAN’A, İSLAHİYE’YE, KARKAMIŞ’A, 
NİZİP’E, NURDAĞI’NA, OĞUZELİ’NE, 
Ş A H İ N B E Y ’ E ,  Ş E H İ T K A M İ L ’ E , 
YAVUZELİ’NE, oralarda yaşayan tüm kar-

deşlerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Bu Ağustos sıcağında bizi bağrınıza 
bastığınız, bizi gönüllerinizde misafir et-
tiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ay-
rıca, Ramazan-ı Şerif ’in tüm Gaziantep’e, 
tüm Gaziantepli kardeşlerime, ülkemize, 
milletimize, tüm insanlığa rahmet ve bere-
ket getirmesini temenni ediyorum.

AK Parti il mitingi

Gaziantep | 15 Ağustos 2010
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Gaziantep kahramanlar şehridir, yiğitler 
şehridir… Gaziantep cömertliğin şehridir, 
Gaziantep kardeşliğin şehridir, dayanış-
manın şehridir. Gaziantep, Şehit Kamil’in, 
Şahin Bey’in, Şehit Mehmet Karayılan’ın 
şehridir. Gaziantep, İstiklal Mücade-
lesinde nasıl destan yazdıysa, istikbal 
mücadelemizde, ekonomi mücadelemiz-
de, demokrasi mücadelemizde de aynı 
şekilde destan yazdı. Gaziantep, sırtını 
devlete dayamadan, sırtını Ankara’ya da-
yamadan, kendi yağıyla kavrularak tüm 
Türkiye’ye, tüm dünyaya örnek oldu. 
Bu Gazi şehir, sadece ekonomide değil, 
kardeşlikte de Türkiye’ye örnek oldu; 
dayanışmada örnek oldu; demokraside 
örnek oldu. 3 Kasım’da Gaziantep AK 
Parti dedi… 29 Mart’ta, 22 Temmuz’da, 
28 Mart’ta Gaziantep AK Parti dedi… 12 
Eylül’de Gaziantep inanıyorum ki bir kez 
daha DEMOKRASİ diyecek, ÖZGÜRLÜK 
diyecek, HAK diyecek, ADALET diyecek… 
12 Eylül’de Gaziantep inanıyorum ki Bü-
yük Türkiye’den yana, güçlü Türkiye’den 
yana, aydınlık yarınlardan yana oyunu 
kullanacak ve EVET diyecek.

Gaziantep’e soruyorum: İLERİ DEMOK-
RASİ MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA 
MISINIZ? ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ-
DE YANIMIZDA MISINIZ? ÇETELERLE, 
MAFYAYLA, KARANLIK ÖRGÜTLERLE 
MÜCADELEMİZDE ARKAMIZDA MISI-
NIZ? GAZİANTEP 12 EYLÜL’DE EVET 
DİYOR MU? İLERİ DEMOKRASİYE EVET 
Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? BÜ-
YÜK GAZİANTEP’E EVET Mİ? SEVDA-
MIZ MİLLET – KARARIMIZ EVET.

Sevgili kardeşlerim…

Gaziantepli Kamil, 1920 yılında, daha 14 
yaşında iken, annesinin yüzündeki peçeyi 
indirmek isteyen düşman askerine kafa 
tuttu. Daha 14 yaşında olmasına rağmen 
Kamil, namusu uğruna, şerefi uğruna, 
inancı uğruna, vatanı uğruna canını ortaya 
koydu ve şehit oldu. Bu vatan, bu topraklar 
bize şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti. 
Bizim yolumuzu şehitlerimiz aydınla-
tıyor, yönümüzü, rotamızı şehitlerimiz 
çiziyor. Onlardan aldığımız güçle kararlı 
şekilde yürüyor; Türkiye’yi büyütmenin, 
Türkiye’yi yüceltmenin, tüm şehitlerimi-
ze, tüm gazilerimize karşı boynumuz dik, 
alnımız ak kalmanın mücadelesini veriyo-
ruz.

Şimdi bakın sevgili Gaziantepliler… On 
yıllar boyunca Türkiye sanal korkulara, 
gereksiz endişelere maruz bırakıldı. İçerde 
sanal tehditler, dışarıda düşmanlar üretil-
di. Türkiye on yıllar boyunca içine kapan-
dı, içine kapatıldı. Ne dediler… Türkiye’nin 
üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlar-
la çevrili dediler… Biz geldik, bu anlayışı 
yıktık, bu anlayışı ortadan kaldırdık. Bunu 
en canlı şekilde, en yakın şekilde Gazian-
tep yaşıyor. Suriye ile Türkiye, daha yedi 
buçuk yıl öncesine kadar birbirine husu-
metle bakıyordu. Sürekli gerginlikler ya-
şanıyor, iki ülke zaman zaman savaşın eşi-
ğine geliyordu. Biz geldik, Esat kardeşimle 
oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri 
konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik ve 
Türkiye ile Suriye’yi bölgenin iki kardeş, 
iki dost ülkesi haline getirdik. Her alanda 
işbirliğine gittik… Ekonomide, ticarette, 
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dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştır-
mada, bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları 
imzaladık. Suriye ile Türkiye arasındaki 
mayınları temizlemek için adımlarımızı 
attık. Suriye ile aramızdaki vizeleri kaldır-
dık.

Şimdi benim Gaziantepli kardeşim, ce-
bine pasaportunu koyuyor, istediği gibi 
Halep’e gidiyor, Şam’a gidiyor. Halep’teki, 
Şam’daki, Lazkiye’deki, Hama, Humus’taki 
kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, 
Gaziantep’e geliyor. Kim kazandı? Gazian-
tep kazandı. Gaziantepli esnaf kardeşim 
kazandı, tüccar kazandı, sanayici kazandı, 
vatandaşım kazandı. Bütün o korkuların, 
bütün o tehditlerin ne kadar boş olduğu 
ortaya çıktı. Düşman üretme politikasın-
dan yarar değil, zarar gördüğümüz ortaya 
çıktı. Şunu unutmayın sevgili Gaziantep-
liler… Tarih boyunca, korkaklar hiçbir 
zaman zafer anıtı dikememişlerdir. Kor-
kuyla hareket edenler, hiçbir zaman yol 
almamıştır, alamamıştır. Küçük düşünen-
ler, büyük adımlar atamaz, tarih boyunca 
atmamıştır, bundan sonra da atamazlar, 
atamayacaklardır. Biz büyük düşünüyo-
ruz. Büyük hedefler belirliyor, o hedeflere 
ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Her 
yeniliğe, her gelişmeye, her değişime ve 
dönüşüme karşı çıkanlar, sadece ve sadece 
oldukları yerde sayarlar.

İşte muhalefet partilerini görüyorsunuz… 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, her ya-
saya karşı çıktılar, her değişikliğin önünde 
durdular, Türkiye’nin kalkınmasını, iler-
lemesini engellemek için her türlü yola 
başvurdular. Şimdi bir kez daha HAYIR 

diyorlar. Şimdi bir kez daha Türkiye’nin 
şahlanışını engellemek istiyorlar. Şimdi 
bir kez daha Türkiye’yi paçalarından tu-
tup, aşağı çekmek için vargüçleriyle ça-
balıyorlar. Aslında bunlar, HAYIR derken 
bile samimi değiller. Kendi gerekçelerine 
kendileri dahi inanmıyorlar. Dikkat edin… 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Ana-
yasa Değişikliği oylamaları esnasında, 
oy kabinine gidip HAYIR diyemediler. 
Bunlar, ellerindeki cep telefonlarında bile 
HAYIR demeyi bilmezler. Bunların Genel 
Sekreterleri, milletvekilleri, telefonun 
tuşlarındaki o NO tuşuna, yani HAYIR tu-
şuna basmayı bile bilmez. Meclis’te HAYIR 
diyemeyenler, telefon tuşundaki HAYIR’a 
basamayanlar, şimdi çıkmışlar, milletten 
HAYIR demesini bekliyorlar. Peki benim 
aziz milletim bunlara sormayacak mı? Siz 
HAYIR demiyorsunuz, bize neden HAYIR 
dedirtiyorsunuz demeyecek mi?

Sevgili kardeşlerim…

Şunu altını çizerek söylüyorum: 12 
Eylül’de sandıkta partiler oylanmayacak. 
12 Eylül’de AK Parti, CHP, MHP, BDP, di-
ğer partiler oylanmayacak. 12 Eylül’de, 
Anayasa’da yaptığımız 26 maddelik de-
ğişiklik oylanacak. Yani 12 Eylül’de gele-
ceğiniz için oy vereceksiniz, çocuklarınız 
için oy vereceksiniz, gençler için oy ve-
receksiniz. 12 Eylül’de Büyük Türkiye’ye 
EVET diyeceksiniz, güçlü Türkiye’ye EVET 
diyeceksiniz, itibarlı, saygın, istikrarlı 
Türkiye’ye EVET diyeceksiniz. İşte onun 
için, Gaziantep’te, CHP’ye oy vermiş kar-
deşlerimden, MHP’ye oy vermiş, BDP’ye 
oy vermiş, diğer partilere oy vermiş kar-
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deşlerimden ben hep birlikte EVET bekli-
yorum. 

İşte görüyorsunuz… CHP içinde, MHP 
içinde, BDP içinde, sağduyulu sesler çı-
kıyor, baskılara boyun eğmeyip gerçeği 
haykıranlar çıkıyor. Belediye başkanları, 
milletvekilleri, il, ilçe, belde başkanları 
çıkıyor, biz EVET diyeceğiz diyorlar. Genel 
Merkezlerin tüm baskısına, tüm tehditle-
rine, tüm korkutmalarına rağmen cesur 
yürekler çıkıyor ve AKLIN YOLU EVET 
diyorlar. Bakın sevgili kardeşlerim… Biz 
ucuz polemiklerin içinde değiliz. Biz, ufku 
olmayan, vizyonu olmayan siyasetçilerden 
hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da 
olmayacağız. Onlar gittikleri her yerde if-
tira atıyorlar; biz gerçekleri konuşuyoruz. 
Onlar gittikleri her yerde milletin gözü-
nün içine baka baka yalan söylüyorlar; 
biz doğruları anlatıyoruz. Onlar, milleti-
mizden hicap etmiyorlar, utanmıyorlar, 
hakaretler yağdırıyor, küfürler ediyorlar; 
biz yapıcı bir üslupla, nezih bir üslupla, 
gönül diliyle konuşuyoruz. Onlar Anayasa 
değişikliğinden hiç bahsetmiyorlar, neden 
HAYIR dediklerini açıklamıyor, gerekçe 
göstermiyorlar. Biz milletimizi bilgilendi-
riyor, Anayasa Değişikliğinin ülkede neleri 
değiştireceğini anlatıyoruz.

Bakın sevgili Gaziantepliler…

12 Eylül’de,  EVET diyerek, Anayasa 
Mahkemesi’!nin, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştire-
cek; hukukta kapalı devre sisteme, kast 
sistemine son vereceksiniz. Hukuk, artık 
birilerinin arka bahçesi olmayacak. Hukuk 

milletin olacak, millet adına karar verecek. 
Üstünlerin hukuku sona erecek, hukukun 
üstünlüğü egemen olacak. GAZİANTEP’E 
SORUYORUM: ANAYASA MAHKEMESİ-
NİN YAPISINI DEĞİŞTİRMEYE EVET Mİ? 
HUKUKTA ARKA BAHÇE DÖNEMİNE, 
KAPALI DEVRE SİSTEME, KAST SİSTE-
MİNE SON VERİYORUZ; EVET Mİ? ÜS-
TÜNLERİN HUKUKUNDAN, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİYORUZ, EVET Mİ? 
Gaziantepli hanım kardeşim… Bu değişik-
likle kadınların haklarını Anayasal güven-
ce altına alıyoruz. Hanım kardeşlerimizi 
her alanda destekliyoruz, teşvik ediyoruz. 
BUNA EVET Mİ? Çocuklarımızın istisma-
rının önüne geçiyoruz. Yaşlıların, özürlüle-
rin, şehitlerimizin dul ve yetimlerinin, ga-
zilerimizin haklarını daha ileri noktalara 
taşıyoruz. EVET Mİ?

İşçi kardeşim… Anayasa değişikliği ile 
birden fazla sendikaya üye olma hakkına 
kavuşacaksın. Sendikal hakların genişle-
yecek. EVET Mİ? Memur kardeşim… Artık 
toplu iş görüşmesi yok, toplu iş sözleşmesi 
var. BU MODERN DÜZENLEMEYE EVET 
Mİ? Emekli kardeşim, sen de memurların 
toplu iş sözleşmesinden yararlanacaksın. 
Esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim, sanayi-
ci, tüccar kardeşim… Ekonomik Sosyal 
Konsey artık Anayasal bir kurum haline 
geliyor. Sesini artık daha gür şekilde duyu-
racaksın. EVET Mİ? Ordudan atılan asker-
lerimiz için, yargıdan ihraç edilen hakim 
ve savcılarımız için yargı yolunu açıyoruz. 
Fişlemeye son veriyoruz. Kamu denetçiliği 
kurumunu getiriyoruz. Yurtdışına çıkış 
üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyoruz. 
EVET Mİ? GAZİANTEP BÜYÜK DEĞİ-
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ŞİME EVET DİYOR MU? İLERİ DEMOK-
RASİYE EVET Mİ? GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE, 
DAHA GELİŞMİŞ BİR GAZİANTEP’E 
EVET Mİ?

Şimdi, EVET, söz sizde... EVET, karar siz-
de... Şimdi artık mühür sizde… SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET, diyor, tüm 
Gaziantep’i, tüm Gaziantepli kardeşle-
rimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Gaziantep’te hayırlara 
vesile olsun diyorum. 9 Eylül’de Ramazan 
Bayramı’nı, 12 Eylül’de demokrasi bayra-
mını birlikte kutlayalım diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Çorumlular, değerli kardeşlerim, 
sevgili gönüldaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum… Buradan, 
bu coşkulu meydandan, tüm Çorum’a, 
ALACA’YA, BAYAT’A, BOĞAZKALE’YE, 
DODURGA’YA, İSKİLİP’E, KARGI’YA, 
LAÇİN’E, MECİTÖZÜ’NE, OĞUZLAR’A, 

O R T A K Ö Y ’ E ,  O S M A N C I K ’ A , 
SUNGURLU’YA, UĞURLUDAĞ’A, oralar-
da yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, 
selamlarımı yolluyorum. Ramazan-ı Şerif, 
Çorum için, ülkemiz, milletimiz ve tüm in-
sanlık için hayırlara vesile olsun diyorum.

AK Parti il mitingi

Çorum | 17 Ağustos 2010
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Bu Ağustos sıcağına rağmen, burada bizi 
karşıladığınız, bizi bağrınıza bastığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Harman-
lardaki, bahçelerdeki, dükkanlardaki işle-
rinize ara verip, Çorum misafirperverliğini 
bize bir kez daha gösterdiğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Çorum’a, Çorumlu 
kardeşlerime, en başından itibaren bu AK 
Harekete destek verdiği, hayır dualarını 
bizden esirgemediği için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Çorum kadim bir medeniyet şehridir. Ço-
rum bir Hitit şehridir, Selçuklu şehridir, 
Osmanlı şehridir, Cumhuriyet şehridir. 
Çorum, İstiklal Savaşımızda en fazla şehit 
veren illerimizdendir; Çorum, 1.510 İstik-
lal Madalyasına sahip şehrimizdir. Millet 
olarak Çorum’la, Çorum’un yiğitliğiyle, 
mertliğiyle, gözüpekliğiyle her zaman gu-
rur duyduk. Nasıl ki Çorum, bu topraklar-
dan yetişmiş Akşemseddin Hazretleriyle, 
Ebu’s-Suud Efendiyle, Koyunbaba’yla, İski-
lipli Atıf Hoca’yla gurur duyuyorsa, bizler 
de Çorum’la gurur duyuyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Göreve gel-
diğimiz andan itibaren, Türkiye’yi her 
alanda yüceltirken, her alanda Türkiye’ye 
büyük başarılar yaşatırken, geleceğimiz 
adına, çocuklarımız, gençlerimiz adına 
çok büyük bir mücadeleyi de başlattık. 
Ekonomik istikrar ile demokratik istikrarı 
eşzamanlı olarak geliştirmenin ne kadar 
önemli olduğunu gördük. Demokratikleş-
me olmadan refahın da, kalkınmanın da, 
adaletin de sağlanamadığını gördük. Bir 
yandan sessiz devrim denilen reformları 
hayata geçirdik, diğer yandan Türkiye’yi 

büyütecek, güçlendirecek hizmetleri, ya-
tırımları yaptık. Tüm bunları yaparken 
demokrasiden, millet iradesinden hoşlan-
mayan, sivil siyasetten hazzetmeyen bir 
kısım karanlık odakların harekete geçtik-
lerini gördük. Gördük ki, bu ülkede kirli 
bir takım örgütlenmeler var, kirli bir takım 
çeteler var, adı konulmamış şiddet yapılan-
maları var. Bu kirli örgütlerin, çetelerin, 
bu kirli odakların, toplumun damarlarına 
kadar, devletin koridorlarına kadar sirayet 
ettiğini gördük. Sizden aldığımız güçle, 
sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır 
duasıyla, çetelere karşı, mafyaya karşı, 
hukuk dışı örgütlenmelere karşı amansız 
bir mücadele başlattık. Tehditlere boyun 
eğmedik. Provokasyonlara aldanmadık. 
Kışkırtmalara eyvallah demedik.

Ülkenin selameti, milletin huzuru ve refa-
hı için tüm bu kirli örgütlenmelere karşı 
dik durduk, hepsiyle cesur bir şekilde 
mücadele ettik, ediyoruz. Hatırlayın… 
2006 yılında, Danıştay’a bir saldırı oldu. 
Eli silahlı katil ya da katiller, ellerini kol-
larını sallayarak Danıştay’a girdiler, top-
lantı salonunu bastılar ve oraya kurşun 
yağdırdılar. Olay anından itibaren hemen, 
bazı medya kuruluşları, bazı siyasiler, bazı 
bürokratlar doğrudan doğruya AK Parti 
Hükümetini, bizi suçlamaya başladılar. Ce-
naze törenlerinde kitleler bize karşı kışkır-
tıldı. Geçmişte de benzer bir takım olaylar 
olmuştu. Ama hiç biri çözülememiş, asıl 
sorumlular bulunamamış, ipin ucu bir 
noktaya gelince kaybolup gitmişti. Biz ola-
yın üzerini örtmedik, bir kısım medyanın 
hedef saptırmalarına aldanmadık ve ola-
yın tüm boyutlarıyla üzerine gittik.
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İşte şimdi görüyorsunuz… Hükümetin, AK 
Parti’nin sorumlu tutulduğu olayın tama-
men farklı bir boyutta olduğu yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor. Kimlerin kimlerle iş tuttu-
ğu, kimlerin bu ülkenin istikrarına, huzu-
runa, güvenliğine kastettiği, kimlerin bu 
kirli hedefler için kader birliği yaptığı orta-
ya çıkıyor. Bakın… Bu olayları, bu çeteleri 
Çorum’da hatırlatmamın bir sebebi var… 
Biz artık adalet yerini bulsun, kirli oyunlar 
bozulsun istiyoruz. Biz artık tarihle yüzleş-
mek istiyoruz. Biz, tarihimizdeki karanlık 
noktaların artık aydınlanmasını istiyoruz. 
Biz, hiçbir şeyin üzeri örtülmesin, her şey 
açığa çıksın ve hak yerini bulsun istiyo-
ruz. Biz konuşulmayanlar konuşulsun, 
tartışılmayanlar tartışılsın istiyoruz. 1980 
yılında, Mayıs ayında, Çorum’da maalesef 
kanlı olaylar yaşandı. Birçok vatandaşımız 
öldürüldü, bir çoğu yaralandı. 

Değerli  kardeşlerim … 1980 yılında 
Çorum’da yaşanan olaylar, asla ve asla bir 
SAĞCI-SOLCU çatışması değildi… 1980 
yılında Çorum’da yaşanan olaylar, asla 
ve asla bir ALEVİ – SÜNNİ çatışması da 
değildi. Çorum’da, bu olayların öncesinde 
yaşanan gelişmeler, bu olayların sonrasın-
da ortaya çıkan gerçekler, burada açık açık 
bir provokasyon, açık açık bir kışkırtma 
yaşandığını gösterdi. Gizli eller, kirli eller, 
karanlık bir takım odaklar, Çorum’u al-
çakça hedeflerinde bir laboratuar olarak 
kullanmak istediler. Kahramanmaraş’ta 
yaşanan olaylar, Sivas’ta yaşanan olaylar, İs-
tanbul Gazimahallesi’nde yaşanan olaylar, 
Danıştay’a yapılan saldırı, faili meçhul ci-
nayetler, kirli suikastler… Bunların tamamı, 
kirli senaryoların kışkırtma denemeleridir.

İşte bugün tek tek açığa çıkartılan çeteler, 
terör örgütlenmeleri, korku salarak, tedir-
gin ederek, sokakları kan gölüne çevirerek 
bu ülkeye ve bu millete yön vermek, rota 
çizmek istediler. Benzeri olayları bugün de 
zaman zaman denemeye çalışıyorlar. Bu-
gün de bazı illerimizde, bazı ilçelerimizde 
kirli senaryolarını uygulamaya koymak 
istiyorlar. Tıpkı 1980’de Çorum’da olduğu 
gibi, bugün de hassas vilayetlerimizde, 
hassas ilçelerimizde kargaşa çıkartmak, 
arbede çıkartmak, milleti galeyana getirip 
buradan rant sağlamak istiyorlar. Dün na-
sıl, Çorum’da, Kahramanmaraş’ta kirli se-
naryolar hayata geçirilmek istendiyse, bu-
gün de bir kısım senaryolar yazılıyor; ama 
hamdolsun daha uygulamaya geçmeden 
bunların hepsi deşifre ediliyor. O devirler 
artık geride kaldı. O karanlık dönemlerin 
kapıları açılmamak üzere kapandı. Şimdi 
artık karanlık yok, aydınlık var. Şimdi 
artık çetelere avukatlık yapan bir iktidar 
yok, çetelerden hesap soran bir iktidar var. 
Şimdi artık demokrasi dışı güçlere çanak 
tutan bir yönetim yok, millet iradesini en 
üstte tutan bir yönetim var. Şimdi artık 
şapkasını alıp giden bir iktidar yok, millet 
adına milletin emanetini canından kutsal 
bilen bir iktidar var.

Bu ülkede artık çetelerin değil, milletin de-
diği oluyor. Bu ülkeye artık mafya değil, te-
rör örgütleri değil; artık millet yön veriyor, 
millet rota çiziyor. İşte Anayasa değişikliği-
nin anlamı budur! Anayasa Değişikliği, 12 
Eylül’le yüzleşmektir. Anayasa Değişikliği, 
12 Eylül öncesi akan kanın hesabını sor-
maktır. Anayasa Değişikliği, bu ülkenin 
tarihindeki karanlık noktaları aydınlat-
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maktır. Anayasa Değişikliği, milli iradeyi 
gerçekten egemen kılmaktır, demokrasiyi 
gerçekten hayata geçirmektir, hukukun 
üstünlüğünü gerçekten hakim kılmaktır. 
EVET demek, bir daha 12 Eylül’ler yaşan-
masın demektir. EVET demek, bir daha 27 
Mayıs’lar yaşanmasın demektir. EVET de-
mek, darbeci anlayışlara, vesayetçi anlayış-
lara, müdahaleci anlayışlara dur demektir.

Buradan, Çorum’dan soruyorum… İleri 
demokrasi mücadelemizde yanımızda mı-
sınız? Çetelerle mücadelemizde yanımız-
da mısınız? Kardeşlik içinde daha büyük 
bir Türkiye mücadelemizde arkamızda 
mısınız? 12 Eylül’le yüzleşmeye var mı-
sınız? Tarihimizdeki karanlık noktaları 
aydınlatmaya var mısınız? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNA DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET Mİ? ÇORUM BİR KEZ DAHA GÜR 
BİR SESLE EVET DİYOR MU? SEVDAMIZ 
MİLLET – KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET – OYUMUZ EVET…

Bakın sevgili Çorumlular…

Bu ülkede, tam 30 yıldır, CHP de, MHP 
de 12 Eylül’ün edebiyatını yapıyor, 12 
Eylül mağdurlarını istismar ediyorlar. 
Ama, 12 Eylül’le yüzleşmeye, 12 Eylül’le 
hesaplaşmaya gelince, 12 Eylül’ün üzerin-
deki dokunulmazlık zırhını kaldırmaya 
gelince, orada yan çiziyorlar. Çetelerle, 
kirli senaryolarla mücadeleye gelince, 
orada yan çiziyorlar. Çorum’un güzel bir 
sözü var: Deniz suyu gibi, ne içiliyor, ne 
de geçiliyor… İşte görüyorsunuz… CHP 
milletvekilleri, Silivri’ye gidiyor, orada 

Danıştay Saldırganlarıyla yan yana otu-
ruyorlar. CHP çıkıyor, “Ben Ergenekon’un 
avukatıyım” diyor… Haftalardır 27 Nisan 
bildirisini diline dolayan CHP Genel Baş-
kanı, bugüne kadar çıkıp da, “Hayır. CHP, 
Ergenekon’un avukatı değildir” diyemedi. 
Gittiği illerde, sanıklara selam gönderiyor. 
Yargıya destek olmak yerine, süreci sulan-
dırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Çetelerin açığa çıkarılmasını istemiyorlar. 
Karanlık noktaların aydınlatılmasını iste-
miyorlar. Kışkırtmalarla yüzleşemiyorlar, 
darbelerle hesaplaşamıyorlar. Varsın onlar 
statükoyu muhafaza etsinler. Varsın onlar 
değişime dirensinler. Varsın onlar, kaçak 
güreşsinler. Bu millet, 12 Eylül’de gür bir 
sesle EVET diyerek, onlara gereken mesajı 
verecektir.

Bakın… Haftalardır, CHP Genel Başkanı, 
her gittiği yerde soyundan bahsediyor, 
soyağacından bahsediyor. Gittiği her yer-
de, köklerinin Akşehir’de olduğunu altını 
çize çize vurguluyor. Buna neden ihtiyaç 
duyduğunu anlamış değiliz. Neden göğsü-
nü gere gere Tuncelili, Dersimli olduğunu 
söylemekten çekindiğini anlamış değiliz. 
Bizim inancımıza göre insanın soyu sopu, 
ırkı, rengi, kökeni üstünlük kaynağı de-
ğildir. Biz Yaradılanı Yaratandan dolayı 
seven bir anlayışa sahibiz. Bizim yönetim 
anlayışımızda hiç kimse soyundan, ırkın-
dan, kökeninden dolayı hor görülemez, 
dışlanamaz; herkes kökenini rahatlıkla 
ortaya koyabilir. Kökenini inkar edenler-
den, kimliğini saklayanlardan ise kimseye 
bir yarar gelmez. Buradan CHP Genel 
Başkanına son derece samimi bir çağrıda 
bulunuyorum: GEL, 12 EYLÜL’DE SEN DE 
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BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE EVET DE. 
KENDİNİ DAHA ÖZGÜR ŞEKİLDE İFADE 
EDEBİLMEK İÇİN BU ANAYASA DEĞİ-
ŞİKLİĞİNE EVET DE. FİŞLEMEYE SON 
VERMEK İÇİN; İNSANLARI, SOYLARIN-
DAN, ATALARINDAN, FİKİRLERİNDEN, 
MEMLEKETLERİNDEN DOLAYI AYRIM-
CILIĞA TABİ TUTAN ZİHNİYETE DUR 
DEMEK İÇİN GEL SEN DE EVET DE. BU 
ALEVİDİR, BU SÜNNİDİR, BU NAMAZ 
KILAR, BUNUN ANNESİ BAŞÖRTÜLÜ-
DÜR, BU ALKOL KULLANIR DİYEREK 
İNSANLARIN HAYATINI KARARTAN 
ANLAYIŞA SON VERMEK İÇİN EVET DE.

Buradan Çorum’daki kardeşlerime de ses-
leniyorum: Bu Anayasa Değişikliği bir AK 
Parti Projesi değil, bir millet projesidir. 
12 Eylül’de partilere oy vermeyeceksiniz. 
12 Eylül’de iktidara, muhalefete oy ver-
meyeceksiniz. 12 Eylül’de kendinize oy 
vereceksiniz, çocuklarımız için, gençler 
için, geleceğimiz için oy kullanacaksınız. 
Kimse 12 Eylül’ü bir parti hesaplaşması-
na, partiler arası bir seçime dönüştürme-
sin. 12 Eylül’de oylanan partiler değildir. 
Kim partilere yönelik tercihde bulunmak, 
tepkisini veya övgüsünü ortaya koymak 
istiyorsa 2011’deki genel seçimi beklesin. 
Anayasa değişikliği konusunda söyleye-
cek sözü olmayanlar bayat polemiklerle, 
ucuz sataşmalarla durumu idare etmeye 
çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, AK Parti’yle 
hesaplaşmak isteyenler heveslerini genel 
seçime saklasınlar. Şimdi yapmamız ge-
reken bu tarihi değişim paketini hayata 
geçirerek, daha ileri demokrasi standart-
larına milletimizi ulaştırmaktır.

İşte onun için diyorum ki: Bahçelievler 
mahallesindeki kardeşlerim, Gülabibey 
mahallesindeki kardeşlerim, Buhara, Ulu-
kavak, Milönü – Kale Mahallesindeki kar-
deşlerim… Çorum Merkez’de, Çorum’un 
bütün ilçelerinde yaşayan kardeşlerim… 
Gelin bu değişikliğe EVET deyin… Ken-
diniz için EVET deyin, geleceğiniz için 
EVET deyin… CHP’ye oy vermiş karde-
şim, MHP’ye oy vermiş kardeşim, diğer 
partilere oy vermiş kardeşim… Gelin siz 
de bu değişikliğe EVET deyin. Anayasa 
Değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi’nin, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısını değiştireceksiniz. Hukuk siste-
mimiz bu değişiklikle evrensel normlara 
daha da yakınlaşacak.

Şimdi bakın… Biz, Hükümet olarak, mil-
letimiz için doğru olduğuna inandığımız 
bir karar alıyoruz. Örneğin ne yapıyoruz? 
Diyoruz ki belediyeler, yüksek öğrenimde 
eğitim gören çocuklarımıza destek olsun, 
burs versin diyoruz. Sınırlı imkanlarla 
çocuklarını okutmak için uğraşan on-
binlerce ailemize belediyeler de katkıda 
bulunsun diyoruz. Mehmet kardeşimin, 
Fatma bacımın çocuğunu üniversitede 
okutmasına yerel yönetimler katkıda bu-
lunsun diyoruz. Sonra CHP gidiyor, bunu 
Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettiriyor. 
Mahkeme, belediyelere diyor ki, sen Meh-
met kardeşimin, Fatma bacımın çocuğu-
na burs veremezsin. Onbinlerce öğrenci 
ve onların aileleri, kendileri için önemli 
bir destek olan bu burslardan CHP yüzün-
den mahrum kaldılar. 
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Bir başka konu katsayı meselesi… Meslek 
liselerinde okuyan öğrencilerin önle-
rindeki engeller kalksın diyoruz. Sonra 
birileri gidiyor, Danıştay’da bunları iptal 
ettiriyor. Özelleştirmelerde aynı şey oldu. 
Atamalarda aynı şey oldu. Doktorların 
tam gün çalışması konusunda aynı şey 
oldu. Yaptığım işin hukuka aykırı bir tarafı 
varsa, elbette yargı görevini yapacak. Ama 
hukuka aykırı bir tarafı yoksa, müsaade 
et işin siyasi tarafı bana ait olsun. Eğer 
benim kararımda, yaptığımda bir yanlışlık 
varsa, vatandaşım, Mehmet amcam, Fatma 
bacım, Hasan kardeşim, Hatice hanım, Ali 
dayım zaten onun hesabını benden sorar. 
Sokakta sorar, meydanda sorar, olmadı 
sandıkta sorar. Bizim derdimiz yargıyı 
idare karşısında zayıflatmak veya işlevsiz-
leştirmek değil. 

Tam tersine, bu Anayasa Değişikliğinde, 
yargı denetimi dışında kalan pek çok idari 
konuyu da yargı denetimi içine alıyoruz. 
Örneğin, memurlara verilen her türlü ceza 
artık yargı denetimine açık hale geliyor. 
Aynı şekilde, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun işten çıkarma, Yüksek Askeri 
Şura’nın ihraç kararları yargı denetimine 
alınıyor. Hakim ve savcıların üzerindeki 
idare baskısı kalkıyor. Denetimi Bakan-
lıktan alıp Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna veriyoruz. Bizim derdimiz yar-
gıyla, hakimle, savcıyla değil. Bizim der-
dimiz Türkiye’yi gerçek anlamda, modern 
anlamda, evrensel anlamda bir hukuk 
devleti haline getirmektir. Biz, Türkiye 
gerçek bir hukuk devleti haline dönüştük-
çe, yargının da itibarının artacağına ina-
nıyoruz. Şimdi soruyorum… ÇORUMLU 

KARDEŞİM, HUKUK SİSTEMİNDEKİ BU 
BÜYÜK DÖNÜŞÜME EVET Mİ? YARGI 
ARTIK BİRİLERİNİN ARKA BAHÇESİ 
OLMAYACAK; YARGI MİLLETİN ARKA 
BAHÇESİ OLACAK. EVET Mİ? ÜSTÜNLE-
RİN HUKUKUNDAN, ARTIK, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİYORUZ, EVET Mİ? 
Çorumlu hanım kardeşim… 12 Eylül’de 
senin haklarını daha ileri bir seviyeye taşı-
yoruz. İşe alımlarda hanım kardeşlerimize 
artık öncelik verilecek. Çorum’da olmaz 
biliyorum ama… Kadına yönelik şiddet, 
ayrımcılık, daha güçlü şekilde önlenecek. 
Çocuk istismarının önüne geçilecek. Özür-
lülerimize artık daha güçlü şekilde sahip 
çıkıyoruz. Yaşlılarımıza artık daha güçlü 
şekilde sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin 
emaneti olan dul ve yetimlerine, gazileri-
mize artık daha güçlü şekilde sahip çıkıyo-
ruz. BU DÜZENLEMELERE EVET Mİ?

Çorumlu işçi kardeşim, artık birden fazla 
sendikaya üye olabileceksin. Sendikal hak-
lar genişliyor. BUNA EVET Mİ? Çorumlu 
memur kardeşim… Artık toplu iş görüş-
mesi değil, toplu iş sözleşmesi hakkına sa-
hip olacaksın. BUNA EVET Mİ? Çorumlu 
emekli kardeşim… Memurların toplu iş 
sözleşmesinden sen de yararlanacaksın. 
EVET Mİ? Esnaf kardeşim, çiftçi karde-
şim, sanayici kardeşim… Ekonomik Sosyal 
Konsey Anayasal bir kurum haline geliyor. 
Artık senin sesin daha gür çıkacak. BUNA 
EVET Mİ? DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE 
İÇİN, DAHA İTİBARLI BİR TÜRKİYE İÇİN 
EVET Mİ? ÇORUM’DAN BEN REKOR 
BEKLİYORUM. ÇORUM’UN, EVET’LE 
SANDIKLARI PATLATMASINI BEKLİYO-
RUM…
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SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Çorum’u, tüm Çorumlu kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Çorum’da hayırlara ve-
sile olsun diyorum. 9 Eylül’de Ramazan 
Bayramı’nı, 12 Eylül’de demokrasi bayra-
mını birlikte kutlayalım diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Kocaeli’mizin saygıdeğer, güzel insanları, 
değerli kardeşlerim… Sizleri muhabbetle 
selamlıyorum… Bu coşkulu meydan-
dan, tüm Kocaeli’ne, BAŞİSKELE’YE, 
ÇAYIROVA’YA, DERİNCE’YE, DARICA’YA, 
GEBZE’YE, DİLOVASI’NA, GÖLCÜK’E, 
İZMİT’E, KANDIRA’YA, KARAMÜRSEL’E, 
KARTEPE’YE, KÖRFEZ’E, oralarda yaşa-

yan tüm kardeşlerime selamlarımı, sev-
gilerimi yolluyorum. Mübarek Ramazan 
ayının Kocaeli’ne, tüm Türkiye’ye, tüm in-
sanlığa huzur, rahmet ve bereket getirme-
sini diliyorum. Bu Ağustos sıcağında bize 
gönüllerinizi açtınız… Bizi bir kez daha 
coşkuyla, aşkla, heyecanla karşıladınız. He-
pinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum…

AK Parti il mitingi

Kocaeli | 18 Ağustos 2010
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Kocaeli bir tarih şehri… Kocaeli bir mede-
niyet şehri… Kocaeli Sanayide yüz akımız, 
Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri… 
En önemlisi de Kocaeli bir kardeşlik şehri, 
birlik şehri, dayanışma şehri… Alın terimiz 
bize yeter sevgili kardeşlerim… Birliğimiz 
bize yeter, dayanışmamız bize yeter, kar-
deşliğimiz bize yeter. Allah’ın izniyle, tarih 
boyunca hiçbir zaman umutsuzlardan 
olmadık. Tarih boyunca hiçbir zaman çare-
sizliğe boyun eğmedik. En zor zamanlarda, 
en zor sınavlarda birlik ve beraberlik için-
de geleceği yeniden ve yeniden inşa ettik.

Dün, 17 Ağustos depreminin 11’inci yıl-
dönümüydü. Buradan, depremi en ağır 
şekilde yaşayan Kocaeli’nden, hayatını 
kaybetmiş kardeşlerime bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. 17 Ağustos’ta 
umudumuzu yitirmedik, yeise kapılma-
dık. 17 Ağustos’ta çaresizliğe yenik düşüp, 
zorluklara direnmekten vazgeçmedik. İşte 
Kocaeli’ni yeniden imar ettik. Sakarya’yı, 
Yalova’yı, Düzce’yi, İstanbul’un yıkılan 
semtlerini yeniden imar ettik. Dimdik 
doğrulduk, ayağa kalktık ve yepyeni bir 
başlangıç yaptık… Daha güzelini, daha sağ-
lamını, yıkılanın yerine yenisini inşa ettik.

Sevgili kardeşlerim…

17 Ağustos’ta günlerce Ankara sizin se-
sinizi, sizin feryadınızı, sizin çığlığınızı 
duymadı. Ama Diyarbakır duydu, Hakkari 
duydu, Artvin, Rize, Erzurum duydu. Er-
zincan, Bingöl, Elazığ acınıza ortak oldu. 
Yozgat, Çankırı, Aydın, İstanbul seferber 
oldu. Tüm Türkiye varını yoğunu ortaya 
koydu. Tüm Türkiye o gün kenetlendi, 

birlik oldu, buraya yardıma koştu. Gele-
meyenler elbise gönderdiler, gelemeyen-
ler battaniye gönderdiler, ekmek gön-
derdiler; gelemeyenler, hayır dualarını 
gönderdiler. İşte biz böyle bir milletiz… 
Bizim sevincimiz bir, hüznümüz bir… 
Bizim türkülerimiz de bir, ağıtlarımız da 
bir… Dün, yanı başındaki depreme dahi 
müdahale edemeyen bir Türkiye vardı… 
Bugün artık dünyaya elimizi uzatıyoruz. 
Dün Ankara’dan başını çıkaramayan, 
Kocaeli’nin yolunu bulamayan bir Türki-
ye vardı; bugün Şili’ye, Haiti’ye, Pakistan’a 
kadar ulaşıyoruz. Haiti’de deprem oldu, 
Kızılay hemen bölgeye ulaştı. Şili’de dep-
rem oldu, Kızılay bölgede yardım dağıtan 
ilk uluslar arası kurum oldu. Pakistan’da 
deprem oldu, bütün imkanlarımızla kar-
deşlerimizin yanına koştuk.

Geçen günlerde Pakistan’da meydana ge-
len sel felaketi sonrasında da Türkiye ola-
rak seferber olduk. İlk andan itibaren Kı-
zılay’ımız ve ilgili kurumlarımız harekete 
geçti, Pakistan’lı kardeşlerimizin yardı-
mına koştu. Dün bir yardım kampanyası 
başlattık. İstiyoruz ki, millet olarak daha 
büyük bir dayanışma ortaya koyalım, yüz-
binlerce evsiz insanın yardımına koşalım. 
İnanıyorum ki, Ramazan’ın merhamet 
ikliminde gerçekleşen bu kampanya da 
başarılı olacak, daha fazla çocuğun, daha 
fazla evsizin, daha fazla kimsesizin yar-
dımına koşacağız. Buradan bir kez daha 
tüm vatandaşlarıma çağrı yapıyorum. 
Gelin sizler de az çok demeden bu kam-
panyaya katılın, merhamet elinizi afetze-
delere uzatın…
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Değerli Kardeşlerim...

Dikkat edin… Dün, kendi sorunlarına 
çözüm üretemeyen, kendi afetlerine 
müdahale edemeyen bir Türkiye vardı, 
bugün dünyanın dört bir yanındaki sorun-
lara el atan, afetlere yardım ulaştıran bir 
Türkiye var. Dün, kendi sınırları içinde, 
kendi şehirlerinde, tarihi eserlerine, ata 
yadigarlarına sahip çıkamayan bir Tür-
kiye vardı. Bugün Moğolistan’dan Bosna 
Hersek’e; Sudan’dan Üsküp’e; Kosova’dan 
Filistin’e kadar mirasına sahip çıkan bir 
Türkiye var. Dün, gündemi belirlenen bir 
Türkiye vardı, bugün dünyada gündem 
belirleyen bir Türkiye var. Dün bölgesinde 
gelişmeleri sadece takip etmekle yetinen 
bir Türkiye vardı; bugün takip edilen bir 
Türkiye var. Dün ekonomide dünya sırala-
masında 26’ıncı sırada bir Türkiye vardı; 
bugün 17’inci sırada bir Türkiye var. Dün, 
IMF’nin kapısında kredi için el ovuşturan 
bir Türkiye vardı; bugün IMF’e ihtiyaç 
duymadan küresel krizi aşan bir Türkiye 
var… 23.5 milyar dolardan devraldığımız 
IMF borcunu ödeye ödeye 6.7 milyar dola-
ra kadar çektik. 26.8 milyar dolardan dev-
raldığımız Merkez Bankası rezervini 75.5 
milyar dolara yükselttik. Brüt kamu borç 
stokunun milli gelire oranı yüzde 74’tü. 
Yani her 100 lira’nın 74 lirası borçtu. Bunu 
yüzde 45.5’e kadar çektik. Kamu net borç 
stokunun milli gelire oranı biz geldiğimiz-
de yüzde 61.4’tü. Bunu da yüzde 32.5’e 
kadar çektik.

Bakın sevgili kardeşlerim… Mayıs ayında 
işsizlik, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 
2.6 puan azaldı ve yüzde 11’e kadar geriledi. 

Mayıs ayında Slovakya’da işsizlik 3.4 puan 
arttı ve yüzde 14.6 oldu. Bulgaristan’da 
işsizlik 3.4 puan arttı. Polonya’da işsizlik 
1.9 puan arttı. İspanya’da 1.9 puan arttı 
ve yüzde 19.9’a çıktı. İtalya’da 1.4 puan; 
Çek Cumhuriyeti’nde 1 puan, 27 Avrupa 
Birliği ülkesinde 0.8 puan arttı. ABD’de 
işsizlik 0.2 puan artış gösterdi. Ama bizde, 
Türkiye’de işsizlik, aynı dönemde, Mayıs 
ayından Mayıs ayına 2.6 puan azaldı ve 
yüzde 11’e geriledi. Dünyanın en büyük, 
en gelişmiş ekonomileri daralırken, 2010 
yılının ilk çeyreğinde bizim ekonomimiz 
yüzde 11.7 oranında büyüdü. Türkiye 
dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci 
oldu. O karamsarların hiç sesi çıkıyor mu? 
O felaket tellalları neredeler? “Kriz teğet 
geçecek” dediğimde dalga geçenler, yazıp 
çizenler şimdi neredeler? İşsizlik yüzde 
10’lara gerileyecek dediğimde burun kıvı-
ranlar şimdi neredeler?

Diyor ki Hazreti Mevlana: “İnsan bir ağa-
ca benzer… Kökü, ahdinde durmaktır…” 
Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Biz 
ahdimizin arkasındayız. Yine diyor ki 
Hazreti Mevlana: “Her şeye doğru demek 
ahmaklıktır… Fakat her şeye yanlış demek 
de zorbalıktır…” AK Parti yapıyor diye 
hazmedemiyorlar. AK Parti başarıyor diye 
kabullenemiyorlar. AK Parti’nin, milletin 
sevgisine mazhar olmasını içlerine sindire-
miyorlar. AK Parti kaybetsin de millete ne 
olursa olsun diyorlar. AK Parti kazanmasın 
da, ülke kaybederse kaybetsin diyorlar. Biz 
de diyoruz ki: ülke de kazanacak, millet 
de kazanacak. Kaybeden çeteler olacak. 
Kaybeden hukuksuzluk olacak. Milleti yok 
sayanlar, milleti aşağılayanlar kaybedecek.
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Anayasa değişikliği bir millet meselesi-
dir, sahip çıkacak, destek verecek olan da 
milletin ta kendisidir. Şimdi Kocaeli’nden 
soruyorum: Demokrasi mücadelemizde 
yanımızda mısınız? Özgürlük mücadele-
mizde yanımızda mısınız? Çetelerle, maf-
yayla mücadelemizde arkamızda mısınız? 
BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’YE EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE, 
DAHA İTİBARLI, DAHA KALKINMIŞ 
BİR TÜRKİYE’YE EVET Mİ? SEVDAMIZ 
MİLLET – KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET – OYUMUZ EVET…

Sevgili kardeşlerim…

12 Eylül bir milat olacak… 12 Eylül, de-
mokrasi adına, hukuk adına, adalet adı-
na, sosyal devlet adına yeni bir başlangıç 
olacak. 12 Eylül, daha kapsamlı bir Ana-
yasa Değişikliği için çok önemli bir adım 
olacak… Şunu buradan altını çizerek ifa-
de ediyorum: 12 Eylül’de siyasi partiler 
oylanmayacak, 12 Eylül’de iktidar ya da 
muhalefet oylanmayacak. 12 Eylül’de ge-
leceğimizi, kendimizin ve çocuklarımızın 
geleceğini oylayacağız. Partilerin oylan-
ma zamanı 2011 milletvekili seçimidir. 
Bu konudaki tercihler genel seçimde or-
taya konacak. CHP’ye oy vermiş, MHP’ye 
oy vermiş, diğer partilere oy vermiş kar-
deşlerim… Bu Anayasa Değişikliği bir AK 
Parti Projesi değil, bir millet projesidir. 
Gelecek seçimde kim hangi partiye isterse 
oyunu verir… Ama bu bir halkoylaması; 
burada partileri değil, Anayasa Değişikli-
ğini oyluyoruz.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim… AK parti 
olarak biz dedik ki: Türkiye bu Anayasa ile 
yoluna devam edemez. Türkiye bu Anaya-
sa ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer alamaz. Türkiye bu Anayasa 
ile 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ula-
şamaz. Türkiye bu Anayasa ile bölgesinde, 
dünyada güçlü bir ülke olamaz. Anayasayı 
değiştirmemiz gerekiyor dedik. Anayasa 
üzerindeki darbe gölgesini artık kaldırma-
mız gerekiyor dedik. Sadece biz demedik, 
partiler, sivil toplum örgütleri, aydınlar, 
yazarlar büyük bir çoğunluk mevcut ana-
yasadan rahatsızlığını dile getirdi, anaya-
sanın değişmesi gerektiğini söyledi. Biz de 
milletimizin bu talebini hayata geçirmek 
için çalışmaları başlattık. En geniş şekilde 
mutabakat aradık. Muhalefet partilerinin 
katkısını almak istedik. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, uzlaşmayla, 367 oyla 
Anayasayı değiştirelim dedik. Ama CHP, 
MHP ve BDP yönetimleri bizim bu teklifi-
mize yanaşmadılar. Hiçbir alternatif öne 
sürmediler, hiçbir yapıcı eleştiri, yapıcı 
katkı sunmadılar. 

Ama onlar ne yaptılar? Anayasayı hem 
değiştirmeyiz, hem de değiştirtmeyiz 
dediler. Biz de o zaman millete gidelim 
dedik ve işte size geldik. Biz, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde üzerimize düşeni 
yaptık, gece gündüz çalışarak değişikliği 
gerçekleştirdik. Muhalefetin tüm engelle-
me çabalarına, tüm yavaşlatma çabalarına 
rağmen biz taslağı size getirdik. Şimdi söz 
sizin, karar sizin… Şimdi yetki sizde, karar 
sizde… Şimdi bakın… Kocaeli, alınterinin, 
emeğin, bilek gücünün, üretimin merkezi. 
Bizim inancımızda emek en kutsal değer-
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dir. Çünkü emeğin içinde kul hakkı vardır. 
12 Eylül, her alanda hakları kısıtladığı 
gibi, emek noktasında, sendikal haklar 
noktasında, işçi kardeşlerimizin hakları 
noktasında büyük kısıtlamalar getirdi. Bu 
Anayasa değişikliğine EVET diyerek işçi 
kardeşlerimin hakkını daha güçlü şekilde 
koruyacak, hukukunu daha ileri seviyelere 
taşıyacağız.

Atölyelerde makine başındaki işçi kar-
deşim, tersanede bu sıcakta demirin ve 
kaynağın ateşinde alınteri döken işçi 
kardeşim, nakliye ambarlarında dağ gibi 
balyaları iki büklüm sırtlayıp götüren 
işçi kardeşim, fabrikalarda dikkatini ve 
enerjisini bantlardan geçip giden ürünlere 
yansıtan kardeşlerim, 12 Eylül’de EVET 
diyerek, birden fazla sendikaya üye olma 
hakkına kavuşacaksın. Aynı işyerinde 
birden fazla toplu iş sözleşmesinin yapı-
labilmesini engelleyen hükmü ortadan 
kaldırıyoruz. Böylece, hem işkolu, hem de 
işyeri düzeyinde ayrı ayrı toplu iş sözleş-
melerinin yapılabilmesinin önünü açıyo-
ruz. Grev esnasında ortaya çıkan zararlar-
dan sendika sorumlu tutuluyordu, bunu 
kaldırıyoruz. Siyasi amaçla grev ve benzeri 
diğer faaliyetlerde bulunulması yasaktı, 
bunu kaldırıyoruz. Şimdi Kocaeli’nde işçi 
kardeşime, emekçi kardeşime soruyorum: 
BU HAKLARA EVET Mİ? ÇALIŞMA HA-
YATINDA BU BÜYÜK DEĞİŞİME EVET 
Mİ? ALINTERİNİN DAHA GÜÇLÜ HAK 
MÜCADELESİNE EVET Mİ?

Elbette memur kardeşlerimizi unutmadık. 
Anayasa Değişikliği ile memur kardeşle-
rim toplu sözleşme hakkına kavuşuyorlar. 

Emeklilerimiz de memurların bu toplu 
sözleşmesinden yararlanacak. BU DÜZEN-
LEMELERE EVET Mİ? Şimdi bazı sendika-
lar, kendilerini inkar ederek, tarihlerini in-
kar ederek bu değişikliğe karşı çıkıyorlar. 
Gerekçe olarak da, Anayasada yaptığımız 
değişikliğinin içeriğine karşı çıkamadıkla-
rı için, “şu da niye yok, bu da niye yok” tar-
zı şeyler söylüyorlar. Yani, CHP Genel Baş-
kanının “kayısı niye yok, fındık niye yok, 
elma niye yok, armut niye yok” söyleminin 
bir benzerini de sendikalar ifade ediyorlar. 
Biz, bu Anayasa değişikliği ile 30 yıldır 
mücadelesi verilen hakları getiriyoruz. Bu 
kadar temel bir değişikliğe sahip çıkmayan 
bir sendikacılık anlayışı, işçinin hakkına 
nasıl sahip çıkacak? Anayasa değişikliğine 
karşı çıkan pek çokları gibi, bunların da 
derdi üzüm yemek değil; bağcıyı dövmek… 
Bize zarar vermek adına, işçi kardeşimin 
30 yıllık mücadelesine sırtlarını dönebi-
liyorlar. Anayasaya verilecek her “EVET” 
oyu, emekçilerin yıllarca ihmal edilen 
haklarının iadesine “EVET”tir. Anayasaya 
verilecek her “EVET” oyu, hak arama mü-
cadelesinin önündeki engellerin kaldırıl-
masına “EVET”tir. Anayasaya verilecek her 
“EVET” oyu, sendikal hakların gelişmesine 
EVET’tir. İşte onun için, sanayinin şehri 
Kocaeli’nden ben 12 Eylül’de gür bir evet 
bekliyorum.

Anayasa değişikliği ile ekonomik sosyal 
konseyi anayasal bir kurum haline getiri-
yoruz. İşçi ve memur kardeşimle birlikte, 
esnaf, sanayici, çiftçi, emekli kardeşim 
artık hükümet politikalarında söz sahibi 
olacak. Şimdi geliyorum hanım kardeşle-
rime… bu Anayasa Değişikliği ile hanım 
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kardeşlerim güçlü haklara kavuşuyorlar. 
Kadınlara artık her alanda pozitif ayrım-
cılık uygulamak mümkün olacak. Hanım 
kardeşlerim… 12 EYLÜL’DE KENDİNİZ 
İÇİN, KENDİ HAKLARINIZ İÇİN EVET 
Mİ? ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNÜNÜ 
GEÇİYORUZ, EVET Mİ? YAŞLI KARDEŞ-
LERİME, ÖZÜRLÜ KARDEŞLERİME, ŞE-
HİTLERİMİZİN DUL VE YETİMLERİNE, 
GAZİLERİMİZE GÜÇLÜ HAKLAR SAĞLI-
YORUZ, EVET Mİ? Türkiye’yi daha güçlü 
bir hukuk sistemine kavuşturuyoruz. Ana-
yasa Mahkemesi’nin, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştiriyor, 
hukukta artık kast sistemine, kapalı devre 
sisteme son veriyoruz. BU ÖNEMLİ DÜ-
ZENLEMELERE EVET Mİ? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-
ĞÜNE GEÇİYORUZ, EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, Ramazan-ı Şerifinizi, Ramazan Bay-
ramınızı tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a Emanet olun...
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Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kar-
deşlerim… Sizleri muhabbetle selamlıyo-
rum… Buradan, bu coşkulu meydandan, 
AFŞİN’E, ANDIRIN’A, ÇAĞLAYANCERİT’E, 
E K İ N Ö Z Ü ’ N E ,  E L B İ S T A N ’ A , 
GÖKSUN’A, NURHAK’A, PAZARCIK’A, 
TÜRKOĞLU’NA, oralarda yaşayan kardeş-
lerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-

rum… Kahramanmaraşlı EDE’leri sevgiyle 
selamlıyorum… Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum… Kahramanmaraş’a, ülkemize, 
milletimize, tüm insanlığa, barış, sevgi ve 
huzur getirmesini diliyorum. Bu sıcakta 
bizi bağrınıza bastığınız için, coşkunuz için, 
heyecanınız için, ahde vefanız için sizlere 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum…

AK Parti il mitingi

Kahramanmaraş | 20 Ağustos 2010
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Kahramanmaraş, “Maraş bize mezar ol-
madan, düşmana gülzar olmaz” diyen 
yiğitlerin şehridir. Kahramanmaraş, “Bu-
gün namus günüdür” diyerek, kadınların 
örtüsüne, Türk milletinin namusuna, şe-
refine el uzatan düşmana haddini bildiren 
Sütçü İmam’ın şehridir, Rıdvan Hoca’nın 
şehridir… Kahramanmaraş söz ustalarının 
şehridir… Kahramanmaraş, “Tohum saç, 
bitmezse toprak utansın o hedefe varma-
yan mızrak utansın” diyen Necip Fazıl 
Kısakürek’in şehridir… Kahramanmaraş; 

Eller bilirim, haşin, hoyrat, mert,

Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır, 

Her kırışığı sorulacak bir hesabı, 

Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır 

diyen Merhum Erdem Beyazıd’ın şeh-
ridir… Kahramanmaraş, “Lambada tit-
reyen alev üşüyor” diyen Abdurrahim 
Karakoç’un şehridir… Burası Merhum 
Akif İnan’ın, merhum Cahit Zarifoğlu’nun, 
Mahsuni Şerif ’in, Karacoğlan’ın şehridir… 
Ve bu kutlu şehir, “Ey sonsuzluğun sahibi, 
sana ulaşmak istiyorum” diyen, Merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun sonsuzluğa ulaştığı 
şehirdir. Her birini şükranla yadediyoruz… 
Hayatta olanlara uzun ömürler diliyoruz… 
Onların hatırası bizim yolumuzu aydınla-
tıyor… Onların sözleri bizim gönül telimizi 
titretiyor. Onlardan aldığımız ilhamla 
büyük düşünüyor, Türkiye’yi büyütmenin 
mücadelesini veriyoruz…

Sevgili Kahramanmaraşlılar… Değerli kar-
deşlerim…

Bizim, millet olarak, yakın tarihte yaşadı-
ğımız çok acı olaylar, çok acı hatıralar var… 
Bu acı olayların hatırlanması, hatırlatılma-
sı elbette bize hüzün veriyor… Atalar ne 
güzel söylemiş: bir musibet, bin nasihattan 
evladır… Bu olayların bir daha yaşan-
maması için, o olayları iyi incelemek, iyi 
analiz etmek, oralardan gerekli dersleri 
çıkarmak zorundayız. Salı günü Çorum’da, 
1980 yılında Çorum’da yaşanan acı olayı 
hatırladık… Biliyorsunuz, o dönemde 
Kahramanmaraş’ta da benzer olaylar oldu. 
19 Aralık 1978’de Kahramanmaraş’ta 
yaşanan olaylar nedeniyle 100’den fazla 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Hani diyor 
ya türkü: 

Maraş, Maraş derler, bu nasıl Maraş?

Al kanlar içinde can veren kardaş…

Kardaş kalk gidelim

Yollar çamur, kurusun da gidelim

Lale sümbül büyüsün de gidelim…

İşte burada, 1978 yılında, gençlerimiz, 
anlamsız bir çatışmada al kanlar içinde 
can verdiler. Nice vatandaşımız yuvasını, 
evini, şehrini terk etmek zorunda kaldı. 
Çorum’da da söyledim… 12 Eylül öncesi 
yaşanan o acı olaylar, bir sağcı-solcu ça-
tışması, bir Alevi Sünni çatışması değil, 
apaçık bir kışkırtmaydı, apaçık bir provo-
kasyondu. Kahramanmaraşlı ozanımız, 
Merhum Aşık Mahsuni Şerif bakın ne 
diyor: 

Boşa döğüşmeyin bizim yiğitler

Sizi vurduranlar vurulmuyor ki
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Kimbilir nerede hangi koltukta

Kömürde tarlada yorulmuyor ki

Aynı babanın oğlu ölenle öldüren

Ölenle öldüren, düşmanı güldüren

Yok muydu bunu size bildiren

Vur diyenler ortalıkta gözükmüyor ki…

İşte AK Parti’nin yedi buçuk yıldır verdiği 
mücadele budur… AK Parti’nin mücade-
lesi demokrasi mücadelesidir, özgürlük 
mücadelesidir. AK Parti’nin mücadelesi 
milli egemenlik mücadelesidir. AK Parti 
çetelerle mücadele ediyor, mafyayla mü-
cadele ediyor, karanlık güç odaklarıyla 
mücadele ediyor. AK Parti, bu ülkede bir 
daha böyle kirli oyunlar oynanmasın diye, 
çeteler bu ülkeye, bu millete bir daha mu-
sallat olmasın diye göğsünü siper ediyor. 
Biz bu ülkedeki o kirli düzeni bozduk; 
biz o kirli çarka çomak soktuk. 1978’de 
Kahramanmaraş’ta, 1980’de Çorum’da, 
1993’te Sivas’ta, Başbağlar’da, 1995’te 
Gazi Mahallesi’nde aynı senaryoyu uygula-
mak istediler. 2006’da Danıştay’a yapılan 
saldırı aynı kirli senaryoların uzantısıy-
dı. Dikkat edin… Bir ay önce İnegöl’de, 
Dörtyol’da yaşanan olaylar, aynı kirli elle-
rin, aynı kirli senaryoların, aynı hastalıklı 
zihniyetin uzantılarıydı.

Sevgili Kahramanmaraşlılar… İşte, 12 
Eylül’de Anayasa Değişikliğine EVET’in 
anlamı da budur. HER EVET, GEÇMİŞLE 
YÜZLEŞMEKTİR. HER EVET, GEÇMİŞİN 
KİRLİ OYUNLARINI AYDINLATMAKTIR. 
HER EVET, GEÇMİŞTE YAŞANANLARIN 
HESABINI SORMAKTIR. HER EVET, BU 

KİRLİ KIŞKIRTMALARIN ÖNÜNE GEÇ-
MEKTİR. HER EVET, HAYATINI KAYBE-
DEN KARDEŞLERİMİZİN RUHUNU ŞAD 
ETMEKTİR. HER EVET, 73 MİLYON İÇİN 
DAHA AYDINLIK, DAHA HUZURLU BİR 
GELECEK İNŞA ETMEKTİR. İşte onun için 
ben Kahramanmaraş’tan en büyük EVET’i 
bekliyorum… 12 Eylül öncesinin acıları-
nı yaşamış Kahramanmaraş’tan anlamlı 
bir EVET bekliyorum. Çünkü 12 Eylül’de 
partilere oy vermeyeceksiniz… 12 Eylül’de 
Hükümete ya da muhalefete değil, kendi-
nize oy vereceksiniz.

Kahramanmaraş’taki her kardeşimin, vic-
danının sesini dinleyerek oy kullanmasını 
rica ediyorum. Yaşanan acıları gözünüzün 
önüne getirerek, o kirli senaryoları, o kirli 
kışkırtmaları gözünüzün önüne getirerek 
EVET demenizi bekliyorum. KAHRA-
MANMARAŞ, EVET Mİ? Demokrasi mü-
cadelemizde yanımızda mısınız? Çetelerle 
mücadelemizde arkamızda mısınız? Bü-
tün bu kirli oyunlara son vermeye var mı-
sınız? BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN EVET Mİ? 
İLERİ DEMOKRASİ İÇİN EVET Mİ? ÜS-
TÜNLERİN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN EVET Mİ? ÖYLEYSE: 
SEVDAMIZ MİLLET – KARARIMIZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET – OYUMUZ EVET…

Bakın sevgili Kardeşlerim…

Kahramanmaraş’ın güzel bir türküsü var… 

Gökte uçan huma kuşu

Ne bilir dalın kıymatın 

Gargayı gondurman dala 

Ne bilir gülün kıymatın. 
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Çift sürüp ekin ekmeyen

Meydana sofra dökmeyen

Arının kahrını çekmeyen 

Ne bilir balın kıymatın… 

Muhalefeti anlatıyor değil mi? Milletin 
sesine kulak vermeyen, milletin derdini 
ne bilir? Milletle gönül bağı kuramayanlar, 
milletin emanetinin kıymetini de bilmez-
ler… Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne siz 
vekillerinizi ne için gönderdiniz? Yasa 
çıkarsınlar diye gönderdiniz, Anayasayı 
değiştirsinler diye gönderdiniz. Ama onlar 
ne yaptılar? Meclis’ten kaçtılar, sandıktan 
kaçtılar, işte şimdi de milletin iradesinden, 
milletin takdirinden kaçıyorlar. 

Ben epey bir zamandır MHP yöneticilerini 
ortalıkta görmüyorum… Son günlerde bak-
tım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ba-
sın toplantıları yapıyorlar, basın açıklama-
ları yayınlıyorlar. Bunlar, Meclis çalışırken 
oraya uğramadılar. Birkaç arkadaşlarını 
gönderdiler, Meclis’in çalışmasını engelle-
diler, yavaşlattılar, Meclis’in gece yarıları-
na kadar çalışmasından şikayetçi oldular. 
Şimdi Meclis tatil, bunlar Meclis’ten çık-
mıyorlar. Postacıya izin vermişler, mektup 
dağıttığı mahalleye gezmeye gitmiş. Orda 
da diyorlar ki: AK Parti şununla işbirliği 
yaptı, bununla işbirliği yaptı… Devlet şu-
nunla uzlaştı, bununla uzlaştı diye yalan 
söylüyorlar… Minareyi çalan, işte böyle 
kılıfını da hazırlıyor… Hem suçlular, hem 
güçlü görünmeye çalışıyorlar. 

Bu Anayasa Değişikliğine Meclis’te kim 
karşı çıktı? CHP, BDP, MHP… Şu anda bu 
Anayasa Değişikliğine kim HAYIR diyor? 
CHP, BDP, MHP… Kimin kimle ittifak ha-
linde olduğunu benim aziz milletim çok 
iyi görüyor… Kimin kiminle işbirliği yap-
tığını benim milletim çok iyi görüyor. Nas-
rettin Hoca eline yoğurt helkesini almış, 
kepçe kepçe göle boşaltıyor… Sormuşlar: 
Hocam ne yapıyorsun? Göle yoğurt maya-
lıyorum demiş… Hocam, göl maya tutar mı 
hiç Hoca muzip: Ya tutarsa… İşte MHP’nin 
de muhalefeti bu… Ya tutarsa muhalefeti… 
CHP de biliyorsunuz muhalefeti karikatür 
dergilerine havale etti… Onunki de karika-
tür muhalefet… 

Şimdi bakın sevgili Kahramanmaraşlılar… 
Anayasa Değişikliği Meclis’te oylanırken 
Ana Muhalefet Partisi bir şey söyledi… 
Paketteki iki Madde olmazsa, paketin ta-
mamına EVET deriz dediler… Maddelerin 
paket olarak oylanmasını şimdi eleştiriyor-
lar… Ben, “bu paket hap gibi” dedim, onu 
eleştiriyorlar. Ama kendileri de iki madde 
olmazsa bu hapı içeceklerini, EVET diye-
ceklerini deklare ettiler. Orada dedikleri 
olmadı… Paket Meclis’ten geçti. Her zaman 
yaptıkları gibi Anayasa Mahkemesi’nin 
yolunu tuttular. Paketteki o iki Maddeyle 
ilgili dava açtılar. O zaman da açıklama 
yaptılar. Anayasa Mahkemesi o iki madde-
yi düşürürse, referandumda EVET deriz 
dediler… Anayasa Mahkemesi o iki madde-
yi düşürmedi… Birçok konuda olduğu gibi 
sınırlarını aşarak, yetkilerini aşarak bunu 
yapabilirdi ama yapmadı… O iki maddede 
ne var? Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
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yapısı var. Yüksek Yargı, kendisiyle ilgili 
Yasama’nın tasarrufunu böylece onayla-
mış oldu.

Anayasa Mahkemesi o iki maddede sorun 
görmüyorsa, kendisiyle ilgili düzenleme-
lerde sorun görmüyorsa, CHP neden kay-
gılanıyor? Açık söylüyorum: CHP’nin, bu 
Anayasa değişikliğine hayır demek için hiç 
bir gerekçesi, hiç bir mazereti kalmamıştır. 
Dün, iki madde dışında paketin tamamına 
evet diyenler, bugün çıkmış, ekonomik 
sosyal konseyin kurulmasına, memurlara 
toplu sözleşme hakkına eleştiri getiriyor-
lar. Bu tutarsızlıktır, bu ilkesizliktir… Ben 
bu tutarsız siyaseti, ilkesiz siyaseti, dürüst 
olmayan siyaseti milletimin ferasetine ha-
vale ediyorum.

Sevgili Kahramanmaraşlılar… Değerli kar-
deşlerim…

12 Eylül’de, ülkemiz adına, milletimiz adı-
na son derece önemli maddeleri oylayacak-
sınız… Önce Hanım kardeşlerim… Hanım 
kardeşlerimizin haklarını artık anayasal 
güvenceye kavuşturuyoruz. 12 Eylül’deki 
Anayasa değişikliğinin ardından kadınlar 
her alanda artık daha imtiyazlı bir konu-
ma kavuşacaklar. KAHRAMANMARAŞLI 
HANIM KARDEŞİM; KENDİ HAKLARIN 
İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE EVET 
Mİ? Çocuklarımız aynı şekilde imtiyazlı 
konuma kavuşuyorlar… Anayasa değişikli-
ği ile çocuk istismarının önüne daha güçlü 
şekilde geçiyoruz. Yaşlılarımız, özürlü 
kardeşlerimiz bu Anayasa değişikliği ile 
önemli haklara kavuşacaklar. Şehitlerimi-
zin dul ve yetimleri bizim üzerimizdeki 

kutsal emanetler… Anayasa değişikliği ile, 
şehitlerimizin emaneti olan dul ve yetim-
lerine daha güçlü şekilde sahip çıkıyoruz, 
gazilerimizin hak ve hukukuna daha güçlü 
şekilde sahip çıkıyoruz. BU BÜYÜK DEĞİ-
ŞİME EVET Mİ?

Geliyorum işçi kardeşlerime… İşçi kar-
deşlerim artık birden fazla sendikaya 
üye olma hakkına kavuşacaklar. Sendikal 
haklar güçleniyor, grev önündeki engel-
ler kalkıyor. İŞÇİ KARDEŞİM, BU DEĞİ-
ŞİKLİĞE EVET Mİ? Memur kardeşlerim 
12 Eylül’den itibaren toplu iş sözleşmesi 
hakkına kavuşacaklar. Emekli kardeşlerim 
de bu toplu iş sözleşmesinden yararlana-
caklar. BUNA EVET Mİ? Kamu Denetçiliği 
kurumunu getiriyoruz. Devlet hizmetle-
rinden şikayeti olan vatandaşım gidecek, 
kamu denetçisine başvuracak ve hakkını 
arayacak. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru hakkını getiriyoruz. Artık parası 
olanın Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine başvurduğu, parası olmayanın çare-
siz kaldığı dönem geride kalıyor. KAMU 
DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET Mİ? 
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL 
BAŞVURU HAKKINA EVET Mİ? Yurtdışı-
na çıkış üzerindeki kısıtlamaları kaldırı-
yoruz. Ordudan atılan askerlerimiz için, 
yargıdan atılan hakim ve savcılarımız için 
yargı yolunu açıyoruz. Fişlemeye artık son 
veriyoruz. BU MODERN DÜZENLEME-
LERE EVET Mİ? Anayasa Mahkemesi’nin 
yapısını değiştiriyor, gelişmiş ülkeler-
deki Anayasa Mahkemelerinin yapısına 
kavuşturuyoruz. Hakimler ve Savcılar 
kurulu’nun yapısını değiştiriyor, yargıda 
kast sistemine, kapalı devre sisteme son 
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veriyoruz. ÜSTÜNLERİN HUKUKUN-
DAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİ-
ŞE EVET Mİ? EVRENSEL HUKUK NORM-
LARINA EVET Mİ? TAM ANLAMIYLA 
İŞLEYEN BİR HUKUK DEVLETİNE EVET 
Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Kahramanmaraş’ı, tüm Kah-
ramanmaraşlı kardeşlerimi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif 
Kahramanmaraş’ta huzura, sevgiye, rah-
met ve berekete vesile olsun diyorum. 9 
Eylül’de Ramazan Bayramı’nı, 12 Eylül’de 
demokrasi bayramını birlikte kutlayalım 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Kayserililer, değerli kardeşle-
rim… Sizleri muhabbetle selamlıyo -
rum… Buradan, bu coşkulu meydan-
dan ,  tüm Kayseri ’ye ,  AKKIŞLA’YA , 
BÜNYAN’A, DEVELİYE, FELAHİYE’YE, 
HACILAR’A, İNCESU’YA, KOCASİNAN’A, 
M E L İ K G A Z İ ’ Y E ,  Ö Z V A T A N ’ A , 
PINARBAŞI’NA, SARIOĞLAN’A, SARIZ’A, 

TALAS’A, TOMARZA’YA, YAHYALI’YA, 
YEŞİLHİSAR’A, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime en kalbi selamlarımı, sevgi-
lerimi yolluyorum. Tarihin şehri, bilimin 
şehri, sanayinin, ticaretin, en önemlisi de 
kardeşliğin şehri; tüm dünyada bir marka 
haline gelmiş Kayseri’yi selamlıyorum… 
Erciyes kadar yüce, Erciyes kadar görkem-

AK Parti il mitingi

Kayseri | 21 Ağustos 2010
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li, Erciyes kadar vakur Kayserili vatandaş-
larımı selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz 
mübarek olsun diyorum… Kayseri’ye, ül-
kemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, 
barış ve kardeşlik getirsin diyorum…

Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza 
bastınız. Siz, AK Parti’ye, AK harekete, 
AK Kadro’ya her zaman sahip çıktınız. Siz 
demokrasiden taviz vermediniz. Siz her 
zaman haktan yana oldunuz, hukuktan 
yana oldunuz, adaletten yana oldunuz. 
Bir kez daha Kayseri’ye, Kayserili kardeş-
lerime, desteğinizden, cömertliğinizden, 
hayır dualarınızdan dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Şundan emin olunuz… Sizin 
emanetiniz emin ellerde… Sizin emane-
tinizi kutsal bildik, kutsal biliyoruz… O 
emaneti Allah’ın izniyle bugüne kadar yere 
düşürmedik, bundan sonra da asla düşür-
meyeceğiz.

Merhum Menderes, yola çıkarken YETER, 
SÖZ MİLLETİN demişti… Biz de Merhum 
Menderes gibi bu yola canımızı koyduk. 
Biz de Merhum Menderes gibi bu yola 
yüreğimizi koyduk. Merhum Özal gibi bu 
yola kalbimizi koyduk. Biz de onlar gibi 
haykırdık: YETER dedik… YETER, SÖZ DE 
MİLLETİN, KARAR DA MİLLETİN… ÇE-
TELERE ARTIK YETER DEDİK… MİLLE-
TİN İRADESİNİ GASPEDEN HIRSIZLARA 
YETER DEDİK. MİLLETİN HAZİNESİNİ 
HORTUMLAYANLARA YETER DEDİK. 
ÜLKEYE UFUK ÇİZEMEYEN SİYASETE 
YETER DEDİK. MİLLETLE AYNI DİLİ KO-
NUŞMAYAN ZİHNİYETE YETER DEDİK. 
MİLLETİ AŞAĞILAYANLARA, MİLLETE 
TEPEDEN BAKANLARA, BU AZİZ MİLLE-

Tİ HOR GÖRENLERE YETER DEDİK… Bu 
Aziz millete ne diyorlar? Göbeğini kaşıyan 
adam diyorlar… Bu kutlu insanlara ne 
diyorlar? Bidon kafalı diyorlar… Bu top-
raklardan Mimar Sinan yetişti… Bu top-
raklardan Gevher Nesibe Sultan yetişti. Bu 
topraklardan Melik Gazi yetişti, Dadaloğlu 
yetişti, Ahi Evran yetişti. Bu toprakları aşa-
ğılayan, bu toprağın insanını hor gören, 
Anadolu’ya, Trakya’ya kem gözle bakan, 
haddini de, hududunu da bilmeyendir.

Bunlar, on yıllardır suyun başını tutmuş-
lar. Bunlar, suyun başına oturmuş, oradan 
ahkam kesmişler. Bunlar, sırça sarayla-
rında millete tepeden bakmışlar. Kaymak 
tabaka bunlar kaymak tabaka… Açlık bil-
mezler, susuzluk bilmezler, yokluk nedir, 
yoksulluk nedir bilmezler… Yolu olmayan 
köyden bunların haberleri olmaz, susuz 
tarlaları bunlar bilmez. Bu milletin on yıl-
lardır yaşadığı acıyı sağır sultanlar duyar, 
bunlar duymazlar. Bunlar millet iradesine 
de güvenmezler, demokrasiye de inanmaz-
lar. Ne güzel söylemiş Merhum Necip Fazıl 
Kısakürek:

Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul

Bir kişiye tam dokuz; dokuz kişiye bir pul. 

Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa 

Yaşasın kefenimin kefili karaborsa…

İşte biz bu kirli oyunu bozduk. İşte biz bu 
kaymak tabakanın saltanatına son verdik. 
İşte biz, sizin yetkinizle, millete tepeden 
bakanlara dur dedik. Şimdi söz millette, 
şimdi karar millette, şimdi yetki de, mühür 
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de millette… Ne dediler? “Siz Cumhurbaş-
kanı seçemezsiniz dediler…” 367 garabeti-
ni önümüze bahane olarak sürdüler. Neler 
yaşandığını hatırlayın… Milletin vekille-
rini tehdit ettiler. Milletin vekillerini oda-
larda göz hapsine aldılar. Meclis’te vekiller 
üzerinde baskı kurdular. Gece yarısı bildi-
riler yayınladılar. Madem öyle, buyurun 
seçime dedik… Son sözü millet söylesin 
dedik… Millet ne dedi? Millet gür bir sesle 
AK Parti dedi, demokrasi dedi, milli irade 
dedi, adalet dedi adalet… Bu ülkenin kızla-
rı başörtüleriyle üniversitelere girebilsin 
dedik… 411 milletvekili hür iradesiyle 
Anayasayı değiştirdi. Ne dediler… Olmaz 
dediler… Ankara’daki 11 kişi, “Siz anaya-
sayı değiştiremezsiniz” dediler… Haddini 
bilmez birileri manşet attılar: “411 el kaosa 
kalktı” dediler… Çetelerle mücadele ede-
ceğiz dedik, çetelere avukat oldular. Ka-
ranlık senaryoları deşifre edeceğiz dedik, 
rahatsız oldular. Kirli tezgahları bozacağız 
dedik, tedirgin oldular…

İşte görüyorsunuz… Hukukta kapalı dev-
re sistemi görüyorsunuz… Hukukta kast 
sistemini görüyorsunuz… Hukuku, adaleti 
nasıl birilerinin arka bahçesi haline getir-
mek istediklerini görüyorsunuz. Şimdi hu-
kuk milletin ön bahçesi oluyor, bunu haz-
medemiyorlar. Kast sistemi sona eriyor, 
kapalı devre sistem sona eriyor, işte bunu 
hazmedemiyorlar. Artık milletin dediği 
olacak, işte bunu hazmedemiyorlar. Ben 
şimdi Kayseri’den soruyorum: Aydınlık 
Türkiye mücadelemizde yanımızda mısı-
nız? Çetelerle mücadelede yanımızda mı-
sınız? Büyük Türkiye, kalkınmış Türkiye, 
itibarlı Türkiye mücadelesinde arkamızda 

mısınız? DEVLETLE MİLLET ARASIN-
DAKİ MESAFEYİ KALDIRIYORUZ. EVET 
Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? ÖZ-
GÜRLÜKLERE EVET Mİ? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKU YERİNE HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNE EVET Mİ? SEVDAMIZ MİLLET 
– KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET 
– OYUMUZ EVET…

Sevgili Kayserililer… Değerli kardeşlerim…

Bugün burada, Kayseri’de, şu hususa özel-
likle dikkatlerinizi çekiyorum… Bakın… 
Yedi buçuk yıl boyunca sizin bize yükle-
diğiniz emaneti gaspetmek için çeşitli se-
naryoları uygulamaya koydular… Kışkırt-
malar yaptılar… Tahriklerde bulundular… 
Tehdit ettiler… Allah’ın izniyle, sizlerin 
hayır dualarıyla tamamını boşa çıkardık. 
Danıştay’a saldırı düzenlendi, faturayı 
hükümete kesmek istediler. Nasıl çirkin 
bir oyun olduğu işte gün be gün ortaya 
çıkıyor. Kimlerin kimlerle işbirliği içinde 
olduğu ortaya çıkıyor. Kimlerin kimlerle 
iş tuttuğu ortaya çıkıyor. Hiçbir şey gizli 
kalmıyor, günü gelince tüm kirli oyunlar 
deşifre oluyor. Biz, 22 Temmuz’da mille-
timize verdiğimiz sözü tuttuk ve Anayasa 
Değişikliği paketini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne getirdik. Daha okumadan, daha 
içeriğini görmeden, daha ne getirdiğini, ne 
götürdüğünü incelemeden karşı çıktılar.

Kimler karşı çıktı… CHP karşı çıktı, MHP 
karşı çıktı, BDP karşı çıktı… Meclis dışın-
dan kimler karşı çıktı? O malum Medya 
karşı çıktı, Türkiye Komünist Partisi karşı 
çıktı, İşçi Partisi karşı çıktı, YARSAV karşı 
çıktı, çeteler, terör örgütleri karşı çıktı… 
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Tuzu kuru kaymak tabakası karşı çıktı. Siz 
bunların, milletin yararına olacak her han-
gi bir meselede ittifak ettiklerini gördünüz 
mü? Bunların milletin hayrına bir mesele-
de bir araya geldiklerini gördünüz mü? 

Şimdi bakın Sevgili Kayserililer… Çok 
çirkin bir başka oyun bu halkoylaması 
sürecinde yine tezgaha konuluyor. Daha 
önceleri şunu yapıyorlardı: Terör örgütü 
Şemdinli’den, Çukurca’dan, Reşadiye’den, 
Samsun’dan askerimize, polisimize vu-
rurken, CHP, MHP, BDP de bunu fırsat 
bilerek Ankara’da Hükümete vuruyordu. 
Terör örgütü, HAYIR ittifakıyla adeta iş-
birliği içinde Halkoylamasını etkilemeye 
çalışıyordu. Bu taktik tutmadı… Taktik 
değişti, bu sefer de illerimizde, ilçelerimiz-
de kışkırtmalar devreye sokulmak istendi. 
Milletimizin sağduyusuyla bu tahrikler de 
aşıldı. O kirli taktik de tutmayınca, bu kez 
özerklik açıklamaları devreye girdi. BDP, 
her seçim öncesinde yaptığı gibi, kışkırtıcı 
açıklamalar yaparak MHP’nin, CHP’nin 
değirmenine su taşıyor, onların ekmeğine 
yağ sürüyor. BDP; CHP ve MHP’ye destek 
olmak için elindeki tüm imkanları kulla-
nıyor. Sadece BDP değil, Terör Örgütü de 
HAYIR kampanyasının içinde. İşte en son 
da Kandil’den bazı açıklamalar yaparak, 
güya MHP’ye, CHP’ye destek atıyorlar.

Neymiş? Halkoylamasında EVET demeleri 
için terör örgütüyle anlaşma yapılmış… 
Kandil’deki eli kanlı terörist bunu söylü-
yor; CHP ve MHP anında bu sözün üzerine 
atlıyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’na inanmazlar, teröristlerin 
sözüne inanırlar. Bunlar Başbakanlığın 

açıklamalarına inanmazlar. Bunlar AK 
Parti’nin açıklamalarına kulak asmazlar. 
Bunlar Milli Güvenlik Kurulu’ndan çıkan 
açıklamalara inanmazlar. Ama Kandil’de, 
teröristlerin açıklamalarına anında ina-
nıyor, bunu bir fırsata çevirmenin gayreti 
içine giriyorlar. Bunlar değil miydi düne 
kadar terör olayları dolayısıyla bize de-
mediklerini bırakmayanlar… Bunlar değil 
miydi halkoylamasında terör örgütüyle 
HAYIR safında bir araya gelenler. Terör 
örgütü yol kesip vatandaşlarımızı halkoy-
lamasında HAYIR oyu vereceksiniz diye 
tehdit ederken, bunlar da meydanlarda 
aynı sloganı tekrarlamıyorlar mıydı? Bir 
günde ne değişti? Değişen şu: Terör örgütü 
ve uzantıları, silahla yapamadıklarını fit-
neyle yapmanın peşine düştüler. Meclis’te 
milletin iradesinin gereğini yerine getirip 
oy kullanmaya elleri varmayanlar da, terö-
ristin fitnesine dört elle sarıldılar. 

Terör örgütü Kandil’den suf le veriyor, 
bunlar meydanlarda, toplantı salonlarında 
aynı doğrultuda nutuk atıyor. Terör örgü-
tü Kandil’den konuşuyor, MHP, CHP, BDP 
Ankara’da onun hoparlörü oluyor. Görü-
yorsunuz işte… Terörle mücadele gibi milli 
bir meselede bile sorumlu davranamıyor-
lar... O Silivri’deki iddianamelerde kimle-
rin kimlerle iş tuttuğunu görüyorsunuz 
değil mi? Dörtyol’daki alçakça saldırıda 
kimlerin kimlerle iş tuttuğunu gördünüz 
değil mi? Halkoylaması sürecinde kimle-
rin kimleri desteklediğini gördünüz değil 
mi? Benim milletim bu oyuna gelmeye-
cek… Benim milletim bu alçakça iftiralara 
prim vermeyecek. Buradan bir kez daha 
açık açık söylüyorum: AK Parti, AK Parti 
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hükümeti, hiç bir terör örgütüyle masaya 
oturmaz, müzakere yapmaz, anlaşma yap-
maz. AK Parti’nin siyasetini terör örgütleri 
asla ve asla belirleyemez… AK Parti’nin 
rotasını asla ve asla çeteler çizemez… AK 
Parti’nin rotasını millet çizmiştir millet… 
Bundan sonra da böyle olacaktır.

Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica 
ediyorum… Bu millet üzerinde, bu ülke 
üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı uya-
nık olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu 
kirli tezgahlara karşı, bu kirli senaryolara 
karşı dikkatli olmanızı sizlerden rica edi-
yorum. Allah’ın izniyle tüm bu oyunları, 
tüm bu tezgahları bozacağız.

Değerli Kayserililer… Değerli kardeşle-
rim…

Anayasa Değişikliği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde görüşülürken CHP bir şey 
dedi: “İki madde olmazsa, paketin tama-
mına destek veririz” dedi… Ardından Ana-
yasa Mahkemesi’ne gittiler, o iki maddeyi 
mahkemeye götürdüler. Orada da dediler 
ki, “Anayasa Mahkemesi o iki maddeyi 
ayırırsa, halkoylamasında EVET deriz” 
dediler… Anayasa Mahkemesi, kendi ya-
pısıyla ilgili, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yapısıyla ilgili bu iki madde-
nin Halkoylamasına sunulması konusun-
da karar verdi. Yani CHP’nin tüm itirazları, 
tüm gerekçeleri, tüm bahaneleri boşa çıktı. 
Buna rağmen, bir inat uğruna Anayasa 
Değişikliğine HAYIR demeye devam edi-
yorlar. İşte onun için, CHP’ye oy vermiş, 
MHP’ye oy vermiş kardeşlerimin, bu iki 
partinin üst yönetimindeki tutarsızlıkları 

görmesini ve Halkoylamasında EVET de-
mesini bekliyorum. Bu Halkoylamasında 
partilere oy verilmeyecek. Bu Halkoylama-
sında kendi geleceğimiz için, çocuklarımız 
için, gençlerimiz için oy kullanacağız. 
CHP’li, MHP’li, diğer partilere oy vermiş, 
gönül vermiş tüm kardeşlerimin vicdan-
larının sesini dinlemesini ve ona göre oy 
kullanmasını istirham ediyorum. 

Geliyorum şimdi Anayasa Paketi’nin için-
de neler var, onları kısaca anlatmaya… 
Kayserili Hanım Kardeşim… 12 Eylül’de 
EVET diyerek, Kadın Haklarını Anayasal 
Güvenceye kavuşturacaksın. Kadınlar her 
alanda artık daha imtiyazlı bir konuma ka-
vuşacaklar. KAYSERİLİ HANIM KARDE-
ŞİM; KENDİ HAKLARIN İÇİN ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİNE EVET Mİ? Çocuklarımız 
aynı şekilde imtiyazlı konuma kavuşuyor-
lar… Anayasa değişikliği ile çocuk istisma-
rının önüne daha güçlü şekilde geçiyoruz. 
Yaşlılarımız, özürlü kardeşlerimiz bu 
Anayasa değişikliği ile önemli haklara 
kavuşacaklar. Şehitlerimizin dul ve yetim-
leri bizim üzerimizdeki kutsal emanetler… 
Anayasa değişikliği ile, şehitlerimizin ema-
neti olan dul ve yetimlerine daha güçlü 
şekilde sahip çıkıyoruz, gazilerimizin hak 
ve hukukuna daha güçlü şekilde sahip çı-
kıyoruz. BU BÜYÜK DEĞİŞİME EVET Mİ?

Geliyorum işçi kardeşlerime… İşçi kar-
deşlerim artık birden fazla sendikaya 
üye olma hakkına kavuşacaklar. Sendikal 
haklar güçleniyor, grev önündeki engeller 
kalkıyor. 12 Eylül darbe döneminin ürünü 
olan yasak kalkıyor ve dayanışma amaçlı 
grev yasal hale geliyor. İŞÇİ KARDEŞİM, 
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BU DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ? Memur kar-
deşlerim 12 Eylül’den itibaren toplu iş 
sözleşmesi hakkına kavuşacaklar. Emekli 
kardeşlerim de bu toplu iş sözleşmesinden 
yararlanacaklar. BUNA EVET Mİ? Kamu 
Denetçiliği kurumunu getiriyoruz. Devlet 
hizmetlerinden şikayeti olan vatandaşım 
gidecek, kamu denetçisine başvuracak ve 
hakkını arayacak. Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkını getiriyoruz. Ar-
tık parası olanın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurduğu, parası olmaya-
nın çaresiz kaldığı dönem geride kalıyor. 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET 
Mİ? ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREY-
SEL BAŞVURU HAKKINA EVET Mİ? 

Yurtdışına çıkış üzerindeki kısıtlamaları 
kaldırıyoruz. Bakın… Türkiye’de vergi 
borcu olan üç yüz binin üzerinde vatandaş 
yurtdışına çıkamıyor. Üstelik bu engel, 
bir mahkeme kararı olmaksızın, idare ta-
rafından uygulanıyor. Merhum Gazanfer 
Özcan, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir 
sanatçıydı. Geçen yıl aramızdan ayrılan 
bu değerli sanatçımız, eşinin hastane mas-
rafları dolayısıyla borçlanmış, vergilerini 
ödeyememiş ve kendisine yurtdışına çıkış 
yasağı getirilmişti. Yurtdışında yaşayan 
çocuğunu belki de son kez ziyaret etmek 
istediği halde Merhum Gazanfer Özcan 
yurtdışına çıkamamıştı. Bu insanlık dışı 
uygulamaya artık son veriyoruz. BUNA 
EVET Mİ? Ordudan atılan askerlerimiz 
için, yargıdan atılan hakim ve savcıla-
rımız için yargı yolunu açıyoruz. Fişle-
meye artık son veriyoruz. BU MODERN 
DÜZENLEMELERE EVET Mİ? Anayasa 
Mahkemesi’nin yapısını değiştiriyor, geliş-

miş ülkelerdeki Anayasa Mahkemelerinin 
yapısına kavuşturuyoruz. Hakimler ve 
Savcılar kurulu’nun yapısını değiştiriyor, 
yargıda kast sistemine, kapalı devre siste-
me son veriyoruz. ÜSTÜNLERİN HUKU-
KUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE 
GEÇİŞE EVET Mİ? EVRENSEL HUKUK 
NORMLARINA EVET Mİ? TAM ANLA-
MIYLA İŞLEYEN BİR HUKUK DEVLETİ-
NE EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Kayseri’yi, tüm Kayserili kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Ramazan-ı Şerif Kayseri’de huzura, 
sevgiye, rahmet ve berekete vesile olsun 
diyorum. 9 Eylül’de Ramazan Bayramı’nı, 
12 Eylül’de demokrasi bayramını birlikte 
kutlayalım diyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Sevgili Samsunlular, değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum... Buradan bütün Samsun’a, 
ALAÇAM’A, ASARCIK’A, AYVACIK’A, 
KAVAK’A, BAFRA’YA, ÇARŞAMBA’YA, 
HAVZA’YA, LADİK’E, ONDOKUZMAYIS’A, 
S A L I PA Z A R I ’ N A ,  T E K K E K Ö Y ’ E , 
T E R M E ’ Y E ,  V E Z İ R K Ö P R Ü ’ Y E , 

YAKAKENT ’E, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Bu Ağustos sıcağına rağmen, 
Karadeniz’in bu nemine rağmen, bu coş-
kulu meydanı doldurduğunuz için, bizi 
gönlünüzde misafir ettiğiniz için, bize bu 
heyecanı, bu coşkuyu yaşattığınız için siz-
lere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı 

AK Parti il mitingi

Samsun | 22 Ağustos 2010
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Şerif Samsun’da kutlu mübarek olsun 
diyorum... Ramazan’ın rahmeti yürekleri-
nizden, bereketi sofralarınızdan hiç eksik 
olmasın; Ramazan huzura, kardeşliğe vesi-
le olsun diyorum.

Samsun bir tarih şehri, Samsun bir mede-
niyet şehri, bilim şehri... Samsun 19 Mayıs 
1919’da ilk adımın atıldığı bir kurtuluş 
şehri. Şu Karadeniz ne kadar coşkuluysa, 
Samsun da o kadar coşkulu... Şu Karadeniz 
ne kadar cömertse, Samsun da o kadar 
cömert. Samsun bu harekete her zaman 
sahip çıktı. Samsun bu AK hareketten, bu 
AK kadrodan desteğini, katkısını, hayır du-
alarını hiç esirgemedi. Karadeniz’in bu bü-
yük şehrine, bu coşkulu şehrine, Samsun’a, 
Samsunlu kardeşlerime sonsuz teşekkür 
ediyorum.

Sevgili Samsunlular... 

Attığımız her adımda sizi düşündük, 
milletimizi düşündük. Hiç bir adımı size 
rağmen atmadık. Hiç bir kararı size rağ-
men almadık. Yurtiçinde, yurtdışında, aziz 
milletimizin onaylamayacağı hiç bir giri-
şimin içinde olmadık. Biz yetkiyi sizden 
aldık, hesabı da size veririz. Biz hesabını 
bir kısım medyaya verenlerden değiliz. Biz 
hesabını, tuzu kuru kaymak tabakalara 
verenlerden değiliz. Biz hesabını millete 
tepeden bakan seçkinlere verenlerden de-
ğiliz. Biz bir Allah’a, bir de millete hesap 
veririz. İşte Samsun bunun canlı şahidi... 
Samsun’a bu benim Başbakan olarak 
8’inci ziyaretim... 81 vilayetin tamamına 
defalarca gittim. Biz kendimize medyanın 

aynasında değil, milletin aynasında baka-
rız. Biz kendimizi Ankara’nın labirent gibi 
koridorlarında değil, milletin içinde hesa-
ba çekeriz. Birileri vesayetten kendisini sı-
yıramıyor... Ama bizim ileri demokrasiden 
başka hedefimiz yok... Hamdolsun, bu yola 
sizinle çıktık, milletle çıktık, milletimizle 
birlikte, milletimizle elele, milletimizle 
omuz omuza bu yolda devam ediyoruz.

Şimdi çıkmışlar; AK Parti Anayasa Deği-
şikliğini kendisi için yapıyor diyorlar... 
Allah aşkına soruyorum... Bugüne kadar 
hangi adımı kendimiz için attık? Bugüne 
kadar hangi kararı kendimiz için aldık? 12 
bin 200 kilometre yol yaptık... Kimin için 
yaptık? 73 milyon için yaptık. Samsun’u 
Sarp’a bağladık. Samsun’u Ankara’ya, 
İstanbul’a duble yolla bağladık... Şimdi 
Sinop’a bağlıyoruz. Kimin için yaptık? 
Karadeniz için, Samsun için, bu ülke için 
yaptık. 435 bin konut inşa ettik? Kimin 
için yaptık, alt gelir, orta gelir grubunda-
ki vatandaşlarımız için yaptık. 150 bin 
derslik inşa ettik... Kimin için, bütün ço-
cuklarımız için, bütün gençlerimiz için... 
78 üniversite kurduk... Samsun’a ikinci 
üniversiteyi biz kazandırdık... Canik Başa-
rı Vakfı Üniversitesi’nin kuruluş kararını 
biz verdik. Samsun’u Karadeniz’de iki üni-
versiteli şehir yaptık. Kimin için yaptık? 
Sizin için yaptık. Türkiye’nin ekonomisini 
büyüttük. Sofradaki ekmeği çoğalttık. 
Türkiye’nin itibarını yükselttik. Sizin için 
yaptık, milletimiz için yaptık, ülkemiz için 
yaptık, en önemlisi de bize bu ülkeyi ema-
net eden tüm şehitlerimiz için, gazilerimiz 
için yaptık...
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Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı burada, 
19 Mayıs 1919’da Samsun’da atıldı... Ama 
Samsun, her 19 Mayıs’ta Ankara’ya toprak 
gönderen şehir olmanın ötesinde hatırlan-
madı. Burada 19 Mayıs’ın ruhuna yaraşır 
bir sembol dahi inşa edilmedi. Samsun’da 
Kurtuluş Yolu’nu biz düzenledik. Ban-
dırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele 
Açık Hava Müzesi’ni biz açtık. Samsun’da 
tarihe biz sahip çıktık, Kurtuluş Savaşı ru-
huna biz sahip çıktık. Altını çizerek ifade 
ediyorum... 12 Eylül’de sizin takdirinize 
sunulacak Anayasa Değişikliği, bir AK 
Parti Projesi değil, bir millet projesidir. 12 
Eylül’de oylayacağınız Anayasa Değişikliği, 
bir şahsın, bir zümrenin, belli bir kesimin 
değil, 73 milyon Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşının tamamının geleceğini ilgilen-
diren bir değişikliktir. Anayasa Değişikliği 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine açılan bir 
kapıdır. Anayasa değişikliği çocuklarımıza 
daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için 
yapılan düzenlemedir. Anayasa değişikliği 
güçlü, itibarlı bir Türkiye’nin ayak sesleri-
dir.

Buradan, Samsun’dan soruyorum... Güç-
lü Türkiye idealinde yanımızda mısınız? 
Büyük Türkiye mücadelemizde arkamız-
da mısınız? Çetelerle, mafyayla, karanlık 
senaryolarla mücadelemizde bizimle 
misiniz? 12 EYLÜL’DE ANAYASA DEĞİ-
ŞİKLİĞİNE EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE İLERİ 
DEMOKRASİYE EVET Mİ? DAHA ÖZGÜR 
BİR TÜRKİYE’YE, DAHA DEMOKRA-
TİK BİR TÜRKİYE’YE EVET Mİ? DAHA 
AYDINLIK BİR GELECEĞE EVET Mİ? 
ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET – KARA-
RIMIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET – OYU-

MUZ EVET... SEVDAMIZ MİLLET – TER-
CİHİMİZ EVET

Bakın sevgili Samsunlular.. .  Burada, 
Samsun’da, acı bir hatırayı dikkatlerinize 
sunmak benim boynumun borcudur... 
1987 yılı, Temmuz ayı... 16 yaşında, 17 ya-
şında, 18 yaşında zindana düşmüş gençler 
gün sayıyorlar. İşkencelerden geçmişler, 
her türlü insanlık dışı muameleye maruz 
kalmışlar, 12 Eylül darbesi üzerlerinden 
adeta silindir gibi geçmiş... O gençlerden 
bir tanesi... Samsun’un Bafra ilçesinden 
bir genç: Hüseyin Kurumahmutoğlu... 1.80 
boyunda, 125 kilo... Mamak zindanında üç 
ay işkenceden sonra 80 kiloya düşmüş... 
Umudunu asla yitirmemiş, kalbini karart-
mamış, imanını, inancını bir an olsun kay-
betmemiş... Sabah kalkıyor, abdest alıyor 
ve zindanda Sabah namazına duruyor... 
Hani diyor ya Necip Fazıl... 

Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat

Yalnız seccademin yüzünde şefkat

Beni kimsecikler okşamaz madem

Öp beni alnımdan, sen öp seccadem... 

İşte o yiğit, o delikanlı Hüseyin, alnını sec-
cadesine uzattığı anda kafasına bir dipçik 
yiyor... Kanlar içinde uzanıyor yere... Has-
taneye kaldırıyorlar... 18 yaşında bir de-
likanlı olarak girdiği zindandan,14 Tem-
muz 1987’de cansız bedeni çıkıyor... O gün 
Aile ağlıyor. O gün Bafra ağlıyor... O gün 
Samsun ağlıyor... Nice Hüseyin’ler, nice 
fidanlar o 12 Eylül karanlığında solup git-
tiler. Nice hayatlar sokak çatışmalarında, 
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kirli kışkırtma sahnelerinde, 12 Eylül’ün 
idam sehpalarında, 12 Eylül’ün işkence 
hanelerinde hayata veda ettiler. 

Sevgili Samsunlular… 12 Eylül 2010, 
S a m s u n l u ,  B a f r a l ı  Ş e h i t  H ü s e y i n 
Kurumahmutoğlu’nun hesabının görü-
leceği gündür. 12 Eylül 2010, Hüseyin’e 
itibarının iade edileceği gündür. 12 Eylül 
2010, 12 Eylül darbesiyle, darbecilerle, 
darbe zihniyetiyle yüzleşme günüdür. 12 
Eylül 2010, sadece Hüseyin’in değil, Hü-
seyin gibi yüzlerce fidanın ruhunun şad 
olacağı gündür. Samsunlu Hüseyin’in ha-
tırasıyla yüzleşemeyenler, şimdi çıkmışlar, 
vicdanlarını rahatlatmak için bahaneler 
üretiyorlar. MHP’nin Genel Başkanı, MHP 
üst yönetimi, hiçbir sağlam gerekçesi ol-
madığı halde, adeta bir yerlerden talimat 
almış gibi inatla HAYIR diyor. Vicdanının 
sesini dinleyen Ülkücülere, Hüseyin gibi 
şehitlerinin hatırasına saygı duyan Ülkü-
cülere, UŞAK demekten, ZAVALLI demek-
ten çekinmiyor.

Bakın… DYP CHP Koalisyonunun Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay yargıdaki CHP 
kadrolaşmasını nasıl savunuyor… 10 yıl-
dır, 20 yıldır, 30 yıldır hükümetten uzak-
sınız. Yapılacak en akıllı hareket, kendi 
iktidarında kadrolaşacaksın. Ve bu kadro-
lar günün birinde gelecek, büyüyecek ve 
senin yolunu açacak. 1970’lerden bu yana 
biz devletin hiç bir kadrosuna giremedik. 
Şimdi üç buçuk yıllık iktidarımızda 3 tane 
memur aldık diye muhbir ilan ediliyoruz. 
Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında 
hakim alındı. Benim zamanımda bin ci-
varında hakim alındı. 3 bin hakim alındı. 

4 bin civarında infaz koruma memuruna 
ihtiyacımız var. Bunların mücadelesini 
yaptım. Bu örgüte kadro vermeyecekler de 
kime verecekler? MHP’ye mi verecekler, 
Refah’a mı verecekler? Olur mu öyle şey?

İşte bugünkü MHP yönetimi, İşte MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bu 
zihniyetin arkasında vagon oluyor. İşte 
onun için, MHP’ye oy vermiş, MHP’ye 
gönül vermiş tüm kardeşlerime sesleniyo-
rum… Vicdanınızın sesine kulak verin… 
Bu halkoylamasında vereceğiniz EVET oy-
ları AK Parti’nin hanesine yazılmayacak. 
Ama vereceğiniz her HAYIR oyu, CHP’nin, 
BDP’nin hanesine yazılacak… Bu Anayasa 
Değişikliğine kim karşı? CHP karşı, MHP 
karşı, BDP, Türkiye Komünist Partisi, İşçi 
Partisi karşı. Bu Anayasa Değişikliğine bir 
kısım medya karşı, YARSAV karşı, çeteler 
karşı.

Benim aziz milletim, hangi partiye oy ver-
miş olursa olsun, hangi partiye gönül ver-
miş olursa olsun, böyle bir ittifakın içinde 
yer almayı içine sindiremez. Şimdi bakın, 
son günlerde görüyorsunuz, çaresiz kalan 
CHP ve MHP Genel Başkanları, Kandil’in 
ipine sarılmış durumdalar. CHP Genel Baş-
kanının düştüğü durumu görüyorsunuz 
değil mi? İki aydır bozuk plak gibi gittiği 
her yerde aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. 
Siyaset üretmek gibi derdi yok; ekonomi-
ye, siyasete, dış politikaya alternatif üret-
mek gibi bir derdi yok; Türkiye’ye ufuk 
çizmek gibi bir derdi yok. Eline bir cımbız 
almış, bizim açıklamalarımızdan, bizim 
konuşmalarımızdan kelimeler seçiyor, on-
lar üzerinden gününü gün ediyor. Her gün 
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aynaya bakıyor, orada gördüklerini millete 
anlatıyor. Orhan Veli o meşhur şiirini tam 
da CHP Genel Başkanı için yazmış: 

Bir elinde cımbız, bir elinde ayna

Umrunda mı dünya…

Kandil’de terörist başı konuşuyor, CHP Ge-
nel Başkanı, MHP Genel Başkanı, BDP’yle 
birlikte Kandil’in tellallığını yapıyorlar. 
Başbakan’a inanmıyorlar. Başbakanlığın 
açıklamalarına inanmıyorlar. AK Parti’nin 
açıklamalarına inanmıyorlar. Milli Güven-
lik Kurulu açıklamalarına inanmıyorlar. 
Ama Kandil’den gelen hezeyanlara sımsıkı 
sarılıyorlar. Dün, terör örgütü Hakkari’den, 
Şırnak’tan, Tunceli’den, işte burada 
Samsun’dan askerimize polisimize vuru-
yor; CHP ve MHP de Ankara’dan hüküme-
timize saldırıyordu. Bugün taktik değişti. 
Bugün artık terör örgütü konuşuyor, MHP 
ile CHP onun tellallığını, onun borazanlığı-
nı yapıyor. Kendileri siyaset üretemez hale 
geldiler. Kandil’den medet umuyorlar. CHP, 
MHP, BDP, aynı safta buluştular, hayır safın-
da buluştular. Şimdi yanlarına kandil’i aldı-
lar, kandil’deki terör örgütünü aldılar, güya 
benim milletimin zihnini bulandıracaklar. 
Buradan bir kez daha açıklıyorum: ne ak 
parti, ne de ak parti hükümeti, hiç bir illegal 
örgütle, hiç bir terör örgütüyle görüşmez, 
masaya oturmaz, müzakere yapmaz. Benim 
milletim de CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin, 
terör örgütünün bu kirli oyunlarına gelmez. 
Benim samsunlu kardeşim bu kirli tezgaha 
gelmez. Benim 81 vilayetteki her bir kar-
deşim bu kirli ittifakı görüyor ve sandıkta 
gereken cevabı da verecek.

Sevgili Samsunlular, değerli kardeşlerim…

Bakın, biz Anayasayı değiştiriyoruz diye, 
çetelerin nasıl bir telaş içinde olduklarını 
görüyorsunuz değil mi? Son bir hamleyle 
nasıl kışkırtmalar yaptıklarını görüyorsu-
nuz değil mi? Dörtyol’da kimlerin kimlerle 
iş tuttuğunu gördünüz değil mi? Çetelerin 
medyadaki uzantılarının nasıl bir HAYIR 
kampanyası yürüttüğünü görüyorsunuz 
değil mi? Çetelerin, devletteki, yargıdaki 
uzantılarının ne tür ayak oyunları oyna-
dıklarını görüyorsunuz değil mi? İşte sa-
dece bu tablo, bu fotoğraf bile 12 Eylül’de 
EVET’in neden önemli olduğunu göster-
meye yetiyor. 12 Eylül’de EVET diyerek 
Türkiye için yeni bir sayfa açacaksınız. 12 
Eylül’de üstünlerin hukukuna son verecek, 
hukukun üstünlüğüne EVET diyeceksiniz. 
12 Eylül’de yargıdaki kast sistemini siz bo-
zacaksınız; yargıdaki kapalı devre sisteme 
siz son vereceksiniz.

12 Eylül 2010’da, yargı artık birilerinin 
arka bahçesi olmaktan çıkacak, milletin 
ön bahçesi haline gelecek. ANAYASA 
MAHKEMESİ’NİN YAPISINI DEĞİŞTİRİ-
YOR, YÜKSEK MAHKEMEYİ EVRENSEL 
STANDARTLARA KAVUŞTURUYORUZ. 
EVET Mİ? HAKİMLER VE SAVCILAR 
YÜKSEK KURULU’NUN YAPISINI DEĞİŞ-
TİRİYOR, HUKUK SİSTEMİNİ EVRENSEL 
NORMLARA KAVUŞTURUYORUZ, EVET 
Mİ? ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREY-
SEL BAŞVURU HAKKINI GETİRİYORUZ, 
EVET Mİ? 

Samsun’lu hanım kardeşim… 12 Eylül 
senin için bir milat olacak. 12 Eylül’de 
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EVET diyerek, haklarını artık Anayasal 
güvenceye kavuşturacaksın. Bu Anayasa 
Değişikliğiyle kadınlarımızın siyasette 
de önleri açılacak. İşe alımlarda hanım 
kardeşlerimize artık öncelik tanınabile-
cek. SAMSUNLU HANIMEFENDİLER, 12 
EYLÜL’DE BU BÜYÜK DEĞİŞİME EVET 
Mİ? Samsunlu Ayşe bacımın engelli bir 
çocuğu var. Kendine zar-zor bakan Ayşe 
bacım, engelli çocuğunun yükünü taşı-
makta zorlanıyor. Anayasa Değişikliği ile 
birlikte artık, kamuya personel alımında 
engellilere öncelik verilerek, çocuğunun 
Ayşe bacıma yük değil destek olması sağ-
lanacak. Mağdur durumda bulunan kadın 
ve çocuklarımızın sadece barınmaları 
değil, iş sahibi olmaları için de her türlü 
destek verilecek. Kendilerine iş kurulacak, 
ihtiyaçları varsa uygun şartlarda kredi 
temin edilecek ve hayata güçlü bir şekilde 
tutunmaları sağlanacak. 

Anayasa değişikliği ile çocuklarımıza, 
özürlü kardeşlerimize, yaşlılarımıza, şehit-
lerimizin dul ve yetimlerine, gazilerimize 
daha güçlü şekilde sahip çıkacağız. BUNA 
EVET Mİ? Samsunlu işçi kardeşim… Ana-
yasa değişikliği ile birden fazla sendikaya 
üye olma hakkına kavuşacaksın. Sendikal 
hakların, grev hakkın avrupa standartları-
na ulaşacak. EVET Mİ? Memur kardeşim… 
12 Eylül’de evet diyerek, toplu sözleşme 
hakkına kavuşacaksın. Emekli kardeşim, 
memurların toplu iş sözleşmesinden sen 
de yararlanacaksın. BUNA EVET Mİ? Eko-
nomik Sosyal Konseyi anayasal bir kurum 
haline getiriyoruz. Artık samsunlu sanayi-
cimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, işçi 
ve memurumuz hükümet politikalarında 

söz sahibi olacak. BU MODERN KURUMA 
EVET Mİ? Devlet dairelerinde bugün git, 
yarın gel dönemi sona eriyor… Kamu De-
netçiliği kurumunu getiriyoruz. Şikayeti 
olan, mahkemeye gitmeden, kamu denet-
çisine gidecek, şikayetini takip edecek. 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET 
Mİ? Ordudan atılan askerler için, yargıdan 
atılan hakim ve savcılar için yargı yolunu 
açıyoruz. BUNA EVET Mİ? FİŞLEME AR-
TIK TARİHE KARIŞIYOR. EVET Mİ? 12 
Eylül’le yüzleşiyoruz. Bu ülkede artık bir 
daha 27 Mayıslar, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar 
yaşanmasın diyoruz. EVET Mİ?

Samsun sağduyunun şehridir. Samsun 
değişimin şehridir. Samsun’un 12 Eylül’de 
gür bir sesle EVET diyeceğine bütün 
kalbimle inanıyorum. Şimdiden tüm 
Samsun’a, Samsunlu kardeşlerime teşek-
kür ediyorum.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Samsun’u, tüm Samsunlu kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Samsun’da huzura, sevgi-
ye, rahmet ve berekete vesile olsun diyo-
rum. 12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım 
diyor, şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Vanlılar… Sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle  selamlıyorum … Buradan tüm 
Van’a, BAHÇESARAY’A, BAŞKALE’YE, 
ÇALDIRAN’A, ÇATAK’A, EDREMİT’E, 
E RC İ Ş ’ E ,  G EVA Ş ’ A ,  G Ü R P I N A R ’ A , 
MURADİYE’YE, ÖZALP’E, SARAY’A, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, tüm 
vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi 

yolluyorum. Ramazan-ı Şerifiniz müba-
rek olsun diyorum… Ramazan, Van’a, 
Vanlı kardeşlerime, tüm Türkiye’ye, tüm 
insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getir-
sin diyorum. Serhat şehri Van’ı, kültür 
şehri, tarih şehri, medeniyet şehri Van’ı 
selamlıyorum… Van’ın yiğit insanlarını, 
cömert insanlarını, civanmert insanlarını 
selamlıyorum.

AK Parti il mitingi

Van | 23 Ağustos 2010
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Biz Van’a sevdalıyız… Biz aziz milletimize 
sevdalıyız. Ferhat gibi dağları deliyor, Mec-
nun gibi çöller aşıyor, bu ülkeye, bu millete 
hizmet kazandırmanın, eser kazandırma-
nın mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin 
Doğusu ile Batısı arasında ayrım yapma-
dık, yapmıyoruz. Türkiye’nin Kuzeyini Gü-
neyinden ayırmadık, ayırmıyoruz. Aşkla, 
sevdayla, 81 vilayetimize, 780 bin kilomet-
rekare vatan toprağına hizmet üretiyor, 73 
milyon vatandaşımızın tamamının hayır 
duasını almaya çalışıyoruz. Biz, dikkat 
edin, Batı’da ayrı, Doğu’da ayrı konuşan-
lardan değiliz. Biz, Kuzeyde ayrı bir dil 
güneyde ayrı bir dil kullananlardan deği-
liz. Biz Van’da ne söylüyorsak, Ankara’da 
da onu söylüyoruz. Biz Diyarbakır’da ne 
diyorsak, İstanbul’da da onu diyoruz.

Bakın sevgili Vanlılar… En başından itiba-
ren samimiyetle dile getirdiğimiz bir hu-
sus var… Biz dedik ki… Bu milletin derdi, 
bizim derdimizdir… Vanlının derdi benim 
derdimdir. Nasıl ki Edirnelinin, Artvinli-
nin, Sivaslının, Antalyalının, Aydınlının, 
İzmirlinin derdi bizim derdimizse, Hak-
karilinin, Muşlunun, Bitlislinin, Bingöllü-
nün, Batmanlının ve elbette Vanlının derdi 
de bizim derdimizdir. Biz bu ülkenin da-
ğına taşına sevdalıyız. Biz bu ülkenin her 
karış toprağına sevdalıyız. Biz bu ülkenin 
insanına sevdalıyız insanına. Yunus Emre 
ne diyorsa Ahmet Hani de aynısını söylü-
yor. Mevlana ne söylüyorsa, Faki Teyran da 
aynısını söylüyor. Neşet Ertaş ne söylüyor-
sa, Şivan Perver de aynısını söylüyor. Kimi 
Kürtçe söylüyor, kimi Türkçe söylüyor… 
Ama hepsi de, Yunus’un söylediği gibi, 
“Yaradılanı severim, yaradandan ötürü” 

diyor. İnancı ne olursa olsun, dili, rengi ne 
olursa olsun; değil mi ki hepimizi Allah ya-
rattı, Allah için, Allah Aşkı için birbirimizi 
seviyoruz. 

İşte böyle bir anlayışla Türkiye’nin 81 
vilayetine hizmet ediyoruz. İşte böyle bir 
anlayışla, ta köylerimize, ta mezralarımıza 
kadar yol götürüyoruz, su götürüyoruz. 
Şuraya dikkatinizi çekiyorum Sevgili Van-
lılar… Dönemimizde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimize toplam 24.5 milyar 
TL’lik yatırım ödeneği tahsis ettik, bunun 
yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Bu 
iki bölgemizde yaklaşık 40 bin dersliği 
tamamladık. Sadece dönemimizde Do-
ğu’daki dersliklerin yüzde 51’ini, Güney-
doğu’daki dersliklerin yüzde 74’ünü biz 
yapmış olduk. 6 bin kapasiteli 17 yurt inşa 
ettik. Türkiye’nin tamamında olduğu gibi, 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde de üniver-
sitesi olmayan il bırakmadık. Okul öncesi 
okullaşma oranını DAP bölgesinde yüzde 
5.5’den yüzde 43’e, GAP bölgesinde yüzde 
5’den yüzde 38’e çıkardık. Yine dönemi-
mizde DAP bölgesinde 44 yeni hastane, 
14 yeni blok, 130 sağlık ocağı yaptık, top-
lamda 3 bin 618 yatak kapasitesi üreterek 
1.4 milyar TL’lik sağlık yatırımı gerçekleş-
tirdik. GAP bölgesinde ise 32 hastane, 17 
yeni blok, 115 sağlık ocağı yaptık, 3478 
yatak kapasitesi ürettik, 1.1 milyar TL’lik 
sağlık yatırımı gerçekleştirdik. 

GAP Eylem Planı kapsamında 2008-
2009’da 4.7 milyar TL ödenek tahsis ettik, 
3.9 milyar TL harcama yaptık. 2010 yılın-
da 3.2 milyar TL ödenek tahsis ettik. Su-
lama için 985 milyon TL harcadık, bu yıl 
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için 1 milyar TL ödenek ayırdık. Bölgede 
görev yapan temel hizmet alanlarıyla ilgili 
personelin sayısı önemli ölçüde artırıldı. 
Öğretmen sayısı yaklaşık 70 binden 104 
bine çıkarak yüzde 50 arttı. Sağlık perso-
neli sayısı 17 binden 35 bine çıkarak yüzde 
105 arttı. Karayolları projeleri kapsamın-
daki yollar için 2008-2009 için 950 milyon 
TL harcadık, bu yıl 500 milyon TL ödenek 
ayırdık. KÖYDES için toplam 2 milyar TL 
harcayarak, köylerimizin su ve yol prob-
lemini önemli ölçüde çözdük. BELDES 
için 75.5 milyon TL tahsis ettik. TOKİ bu 
bölgelerimizde 5.9 milyar TL’lik yatırım 
yapıyor. Şu ana kadar Doğu Anadolu’da 
yaklaşık 36 bin, Güneydoğu Anadolu’da 
31 bin konuta başladık; Doğu Anadolu’da 
23 bin, Güneydoğu Anadolu’da 26 bin ko-
nutu tamamladık. Sosyal yardımlar için 3 
milyar TL harcadık. Bölgede istihdam ola-
naklarını geliştirdik. Sigortalı sayısı 2002 
yılında Doğu Anadolu’da 147 bin idi, şu 
anda 318 bin. Güneydoğu Anadolu’da 175 
bin idi, şu anda 432 bin.

Sevgili Vanlılar…

Ekonomik kalkınmanın her şey olmadığı-
nı biz çok iyi biliyoruz. Ekonomik kalkın-
manın demokratikleşmeyle, hak ve özgür-
lüklerle birlikte yürümesi gerektiğini çok 
iyi biliyoruz. Çünkü demokrasinin stan-
dartları yükseldikçe ekonomi kalkınır; 
ekonomi kalkındıkça hak ve özgürlükler 
daha ileriye gider. Ekonomi ileriye gittik-
çe, demokratik standartlar yükseldikçe, 
hak ve özgürlükler genişledikçe, yoksulluk 
biter, sömürü biter, istismar biter… Terör 
biter. Kardeşlik pekiştikçe, dayanışmamız, 

birliğimiz, bütünlüğümüz daha da sağlam-
laştıkça, işte o zaman gençler kurtulur, işte 
o zaman anneler ağlamaz, işte o zaman 
ocaklar sönmez.

Yedi buçuk yıldır, bölgenin ekonomik 
kalkınması için yoğun mücadele verirken, 
demokratik hakların genişletilmesi için de 
samimi bir gayret içinde olduk. Hapisha-
nedeki genç, görüş gününde annesiyle ana 
dilinde konuşamıyordu. Anadil üzerindeki 
yasakları kaldırdık. Anadilin öğrenilme-
sini ve kurslarda öğretilmesini serbest 
bıraktık. Üniversitelerimizde farklı dil ve 
lehçelerde enstitülerin kurulmasının önü-
nü açtık. Farklı dil ve lehçelerde yayının, 
propagandanın önünü açtık. Olağanüstü 
hali kaldırdık. Bölgede, vatandaşımın ha-
yatını zorlaştıran, ulaşımını zorlaştıran uy-
gulamalara son verdik. Yaklaşık 30 yıldır 
bu ülkede terör var sevgili kardeşlerim… 
Yaklaşık 30 yıldır bu ülkede askerimize, 
polisimize, masum insanlara kurşun sıkı-
lıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu ülkede gençler 
dağa çıkıyor, dağda istismar ediliyor. 30 
yıldır bu ülkede Anneler ağlıyor, babalar 
ağlıyor, ocaklara kara haberler geliyor. 
Peki soruyorum: 30 yıldır kim kazandı? Bu 
ülke kazanmadı, tersine 450 milyar dolar 
kaynağını kaybetti. Bu ülkenin insanları 
kazanmadı, tersine 40 binden fazla va-
tandaşını zamansız şekilde toprağa verdi. 
Doğu kazanmadı, Batı kazanmadı, Kuzey-
Güney kazanmadı. Terör işsizlik getirdi, 
yoksulluk getirdi, acı getirdi, yürek sızısı 
getirdi. Ama bu kanlı süreçten rant sağla-
yanlar oldu. Silah tüccarları bu kanlı sü-
reçten kazanç sağladı. Gençlerin kanından 
beslenenler kendilerine fayda sağladılar. 
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Benim Kürt kökenli kardeşimi istismar 
edenler bu işten kazandı. Türkiye’yi, şehir-
lerimizi, insanlarımızı karanlığa mahkum 
etmek isteyenler bu süreçten kazanç sağ-
ladı. 

Bakın… Hükümet olarak, artık bu kirli 
oyunlara bir son vermek istedik. Bu kirli 
çarka çomak sokmak istedik. Bu kirli dü-
zen son bulsun, gençler ölmesin, analar 
ağlamasın dedik. Terör örgütü buna karşı 
çıkıyor… Çünkü istismar zeminini kaybe-
diyor. Benim Kürt kökenli vatandaşımın 
duygularını istismar eden siyasetçiler 
buna karşı çıkıyor… Çünkü istismar ze-
minlerini kaybediyorlar. CHP buna karşı 
çıkıyor, MHP buna karşı çıkıyor, BDP karşı 
çıkıyor… Çünkü istismar zeminleri ayak-
larının altından kayıp gidiyor. BDP, benim 
Kürt kökenli vatandaşlarımın hassasiyeti-
ni artık istismar edemeyeceği için sürece 
karşı çıkıyor. MHP, şehit cenazelerini 
istismar edemeyeceği için bu sürece karşı 
çıkıyor. CHP, kendisini inkar ediyor, kendi 
hazırladığı raporları, araştırmaları inkar 
ediyor, geçmişini inkar ediyor ve bu sürece 
karşı çıkıyor.

Kim ne yaparsa yapsın… Biz milletimizle 
birlikte bu süreci tamama erdireceğiz. 
Kim hangi engeli çıkarırsa çıkarsın, biz 
milletimizin desteğiyle kardeşliğimizi yü-
celtecek, dayanışmamızı, birlik ve bütün-
lüğümüzü en ileri seviyelere taşıyacağız. 
İşte şu son aylarda olanları görüyorsunuz. 
12 Eylül darbesi bu ülkenin ufkunu karart-
tı. 12 Eylül darbesi, ülkenin tamamının 
olduğu gibi, Doğu’nun, Güneydoğu’nun 
üzerine de kara bir bulut gibi çöktü. Ah 

şu Diyarbakır Hapishanesi’nin dili olsa da 
konuşsa. Ah şu Van Hapishanesi’nin dili 
olsa da konuşsa. 12 Eylül’de gençlere na-
sıl işkence yapıldığını, gençlere nasıl kan 
kusturulduğunu o duvarların dili olsa da 
anlatsa. Biz işte bugün 12 Eylül’le, 12 Eylül 
Anayasasıyla, 12 Eylül zihniyetiyle yüzle-
şiyoruz. Her şeyden önce inkar politikala-
rına son verdik ve veriyoruz. Samimiyetle, 
tamamen iyi niyetle bölgenin sorunlarına 
eğiliyor, bir daha geri gelmemek üzere 
tüm o sorunları artık biz çözmek istiyoruz. 
Yıllardır kanayan yaraları biz artık tedavi 
etmek istiyoruz. Türkiye’nin 81 vilayeti 
üretsin, Van üretsin, Van daha fazla ihracat 
yapsın, istihdam sağlasın istiyoruz. Van’ın 
gençleri artık sokaklarda, dağlarda değil, 
okullarda, üniversitelerde, fabrikalarda 
huzur içinde yaşama sarılsın istiyoruz.

Anayasa Değişikliği bu noktada çok 
önemli bir adımdır. Anayasa Değişikliği 
Türkiye için önemli bir eşiktir. Anayasa 
Değişikliği, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne, 
Avrupa Birliği standartlarına ulaştıracak 
bir dönüm noktasıdır. Ama BDP ne yaptı 
gördünüz değil mi? Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde ne yaptığını, neye karşı çıktı-
ğını, kiminle saf tuttuğunu gördünüz değil 
mi? CHP, MHP, BDP, Türkiye Komünist 
Partisi, İşçi Partisi, YARSAV ve bir kısım 
medya, bu büyük değişimin karşısında 
durdular. Hadi hepsini anlıyoruz… CHP 
statükodan beslenir, MHP statükodan 
beslenir de, yıllarca statükoyu eleştiren 
BDP niçin değişime karşı çıkıyor, niçin de-
mokratikleşmeye destek vermiyor? Partisi 
defalarca kapatılan BDP, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kendi milletvekillerine 
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baskı uyguladı, kendi arkadaşlarına, ola ki 
vicdanlarının sesini dinler de EVET derler 
diye sandığa gitmeyi yasakladı. Şimdi de 
kendi seçmeninin sandığa gitmesinden 
korkuyor, çekiniyor. Neden korkuyorsun? 
Neden çekiniyorsun? Neden milletin hür 
iradesiyle karar vermesini engellemek is-
tiyorsun? Neden milletin vicdanı üzerine 
ipotek koyuyorsun? Bunun demokrasi ne-
resinde? Bu anlayışın neresinde demokra-
si var? Benim Van milletvekilime, hem de 
bir bayan milletvekilimize, Gülşen Orhan 
Hanımefendiye, Van sokaklarında adeta 
terör uyguluyorlar. Anayasa değişikliğini 
anlatmasın, milleti aydınlatmasın diye 
sözlü saldırıda, fiili saldırıda bulunuyor-
lar. Bu mu demokratik anlayış, bu mu de-
mokratik kültür? Dün bu ülkede, gereksiz 
yere kasetler yasaklanıyordu, gazeteler, 
dergiler yasaklanıyordu, fikirlerin özgürce 
beyan edilmesi yasaklanıyordu. Biz bunla-
rın tamamına son verdik. Ama bugün de 
aynı baskıyı, aynı yasakçı zihniyeti, işte gö-
rüyorsunuz terör örgütü devam ettiriyor.

Bakın sevgili Vanlılar… Şu anda İstanbul’da 
Silivri’de çok önemli davalar görülüyor. O 
davaların iddianamelerini gördünüz değil 
mi? O iddianamelerde, kimlerin kimlerle 
işbirliği yaptığını, ittifak yaptığını, elbirliği 
yaptığını görüyorsunuz değil mi? Terör 
örgütünün, Türkiye içinde kimlerle or-
tak hareket ettiğini gördünüz değil mi? 
Dörtyol’da ortaya çıkan kirli ilişkiler dik-
katinizi çekiyor mu? Kandil ile MHP’nin, 
Kandil ile CHP’nin dilinin nasıl örtüştüğü-
nü görüyorsunuz değil mi? Terör örgütü 
burada, dağlarda, güvenlik güçlerimize 
vuruyor, Ankara’da CHP, MHP Hükümete 

vuruyor. Terör örgütü Kandil’den iftira atı-
yor, MHP ve CHP Terör örgütünün yalan-
larına sımsıkı sarılıyor. Biz artık bu kirli 
oyunu bozmak istiyoruz. Biz artık bu ülke-
ye, bu millete, çeteler yön vermesin, terör 
örgütü rota çizmesin istiyoruz. Buradan, 
Van’dan soruyorum: çetelerle mücadelede 
yanımızda mısınız? Karanlık örgütlerle 
mücadelemizde yanımızda mısınız? Kar-
deşlik mücadelemizde, birlik ve beraberlik 
mücadelemizde yanımızda mısınız? VAN, 
KARDEŞLİĞE EVET DİYOR MU? VAN, 
AYDINLIK TÜRKİYE’YE EVET DİYOR 
MU? VAN, İLERİ DEMOKRASİYE EVET 
DİYOR MU? ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DAHA İLERİ 
SEVİYELERE ULAŞMASINA EVET Mİ? 12 
EYLÜL’DE AYDINLIK BİR TÜRKİYE’YE 
EVET Mİ? ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET, 
KARARIMIZ EVET, SEVDAMIZ MİLLET, 
OYUMUZ EVET, SEVDAMIZ MİLLET, 
TERCİHİMİZ EVET…

Sevgili Vanlılar, değerli kardeşlerim…

Şunu burada, Van’da açık açık söylüyo-
rum… Vereceğiniz her EVET oyu, kendi-
nize, çocuklarınıza, aydınlık geleceğinize 
bir katkı olacaktır. Ama verilecek her 
HAYIR oyu, sizin hanenize değil, değişi-
me direnen, hak ve özgürlüklere direnen, 
demokrasiye direnen statükocuların 
hanesine yazılacaktır. Verilecek her HA-
YIR oyu CHP’nin hanesine yazılacaktır. 
Sandığa gitmeyenler, bu büyük değişime 
omuz vermeyenler ise, açık söylüyorum, 
Türkiye’nin her türlü meselesinin çözümü-
nü engelleyenlere, inkarcılara katkı sağla-
yacak, onların değirmenine su taşıyacaktır. 
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Bize karşı olmak adına kendilerini inkar-
dan bile çekinmeyen emir kullarının sizlere 
verecek hiçbir şeyi yoktur, olamaz. Biz yet-
kiyi de emri de milleten alıyoruz. Onun için 
bu Anayasa Değişikliği Türkiye için milat 
olacak. Bu Anayasa Değişikliği Van için mi-
lat olacak. Bu Anayasa değişikliği ülkemize 
ufuk açacak, ülkemizde kardeşlik hukuku-
nu geliştirecek. Bu ülkede artık üstünlerin 
hukuku değil, hukukun üstünlüğü egemen 
olacak. Devletin milletle arasındaki mesafe 
bu değişiklikle kapanacak. Devlet milletine 
efendi değil, milletine hizmetkar olacak.

Anayasa değişikliği ile Türkiye’de nelerin 
değişeceğini burada ana başlıklarıyla siz-
lere anlatmak istiyorum. Önce Hanım Kar-
deşlerim… 12 Eylül’de oylanacak Anayasa 
Değişikliği ile birlikte hanım kardeşlerimi-
zin hakları artık Anayasal güvence altına 
alınıyor. Her alanda kadınlara öncelik veri-
lecek. İşe alımlarda hanım kardeşlerimize 
pozitif ayrımcılık uygulanacak. Şiddete 
maruz kalan, kimsesiz kalan, çaresiz kalan 
kadınları daha güçlü şekilde koruma altına 
alıyoruz. Vanlı hanım kardeşim, haklarını 
bir ileri seviyeye çıkarıyoruz. BUNA EVET 
Mİ? Özürlü kardeşlerimiz, çocuklarımız, 
yaşlılarımız, şehitlerimizin dul ve yetim-
leri, gazilerimiz bu Anayasa değişikliği 
ile imtiyazlı haklara kavuşacaklar. Çocuk 
istismarının önüne geçiyoruz. Kötü niyetli 
kişilerin, terör örgütlerinin çocuklarımızı 
istismar etmesini artık güçlü şekilde önlü-
yoruz. BU ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİĞE EVET 
Mİ?

Fişlemeye artık son veriyoruz. Benim hiç-
bir kardeşim, inancından dolayı, dilinden, 

etnik kökeninden dolayı fişlenemeyecek, 
hakkında toplanan bilgiler aleyhinde 
kullanılamayacak. BU İNSANİ DÜZENLE-
MEYE EVET Mİ? Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkı getiriyoruz. Mah-
kemelerde hakkını arayan, ama verilen 
karardan tatmin olmayan vatandaşım, 
artık ta Avrupa’ya gitmeyecek. Gelecek, 
Anayasa Mahkemesine başvuruda buluna-
cak, hakkını önce orada arayacak. BU DE-
MOKRATİK DÜZENLEMEYE EVET Mİ? 
İşçi kardeşim birden fazla sendikaya üye 
olma hakkına kavuşuyor. Sendikal haklar, 
grev hakkı genişliyor. Kamu Denetçiliği 
kurumunu getiriyoruz. Artık bir devlet 
dairesinde sorunu olan vatandaşım eli 
böğründe kalmayacak, çaresizlikten kıv-
ranmayacak. Kamu Denetçiliği Kurumuna 
gidecek, orada sorununa çözüm bulacak. 
MEMUR KARDEŞİM TOPLU SÖZLEŞ-
ME HAKKINA KAVUŞUYOR. EMEKLİ 
VATANDAŞIM MEMURLARIN TOPLU 
SÖZLEŞME HAKKINDAN İSTİFADE EDE-
CEK, EVET Mİ? SİVİLLERİN ASKERİ 
MAHKEMELERDE YARGILANMASINA 
ARTIK SON VERİYORUZ, EVET Mİ? Ana-
yasa Mahkemesi’nin, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştiriyor; 
bu kurumlarımızı ileri demokratik stan-
dartlara kavuşturuyoruz. ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNE GEÇİYORUZ. EVET Mİ? DAHA 
DEMOKRATİK, DAHA KATILIMCI, HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLERİ DAHA İLERİ SEVİ-
YELERE TAŞIYACAK BİR ANAYASANIN 
İLK ADIMLARINI ATIYORUZ EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Van’ı, tüm Vanlı kardeşle-
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rimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Van’da huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Sivaslılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum… 
Buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Sivas’a, AKINCILAR’A, ALTINYAYLA’YA, 
D İ V R İ Ğ İ ’ Y E ,  D O Ğ A N Ş A R ’ A , 
GEMEREK’E, GÖLOVA’YA, GÜRÜN’E, 
HAFİK’E,  İMRANLI’YA, KANGAL’A, 
K O Y U L H İ S A R ’ A ,  S U Ş E H R İ ’ N E , 
ŞARKIŞLA’YA, ULAŞ’A, YILDIZELİ’NE, 
ZARA’YA, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor; tüm 
Sivas’a, ülkemize, milletimize, tüm insan-
lığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini 
temenni ediyorum.

Sivas Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptı. 
Sivas Osmanlı Devleti’nin medeniyet şehri 
oldu, bilim şehri oldu. Kurtuluş Savaşı’nın 
temelleri Sivas’ta atıldı, Cumhuriyetin 
ruhu Sivas’ta şekillendi. Bundan 81 yıl 
önce, 4 Eylül’de Sivas’ta toplanan delege-
ler, tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya güçlü bir 
mesaj verdiler… Sivas o gün şöyle haykır-
dı: “Milletin istiklalini, yine milletin azim 
ve kararlılığı kurtaracaktır.” İşte Sivas’tan 
çıkan bu mesaj, Türkiye’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin rotasını çizdi, istikame-

tini belirledi. Sivas, milleti her şeyin üze-
rinde tuttu. Sivas, milletin azmine inandı, 
gücüne inandı, milletin kararına inandı. 
Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta, en son 
da Ankara’da tek yürek olan bu millet, kısa 
süre içinde büyük bir zafere daha imzasını 
attı, kısa zamanda istiklalini elde etti.

Bakın sevgili kardeşlerim…

Buraya gelmeden önce,  Divriği  Ulu 
Cami’de incelemeler yaptık. Divriği Ulu 
Camii, 1228 yılında inşa edildi. Bu cami, 
süslemeleriyle, mimarisiyle, eşsiz işleme-
leriyle şu anda dünyanın en değerli tarihi 
eserlerinden biri ve UNESCO’nun Dünya 
Mirası listesinde yer alıyor. Ulu Cami, 
1523 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yenilenmişti. Şimdi, uzun bir 
aradan sonra biz bu camiyi ele aldık, Kül-
tür Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde 
camiyi eski çehresine kavuşturuyor, bir ata 
yadigarına sahip çıkıyoruz. Tüm Sivaslı 
kardeşlerimden, özellikle gençlerden rica 
ediyorum… Gitsinler, Divriği’de o camiyi 
ziyaret etsinler. Bu ülkenin nasıl bir tari-
he sahip olduğunu görsünler. Bu ülkenin 
nasıl bir medeniyet tasavvuru olduğunu 

AK Parti il mitingi

Sivas | 24 Ağustos 2010
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görsünler. Bu milletin nasıl bir kültüre, 
nasıl bir bilim birikimine sahip olduğunu 
o cami örneğinde müşahede etsinler.

Sadece Divriği Ulu cami değil… İşte şura-
da, yanıbaşımızda, Kale Camii, Buruciye 
Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Mina-
reli Medrese, Taşhan, Kurşunlu Hamam, 
Ulu Cami, Gök Medrese… Bu eserlerin her 
biri bizi anlatıyor. Bu eserlerin her biri 
bizim köklü tarihimizi, şanlı geçmişimizi, 
sevgi medeniyetimizi anlatıyor. Bu eserle-
rin her biri, bu toprakların nasıl bir kültür, 
sanat ve bilim şehri olduğunu anlatıyor. 
Hani diyor ya Yahya Kemal Beyatlı: 

Bu kitaplar Fatih’tir, Selimdir, Süleymandır 

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır. 

Haydi, artık uyuyan destanını uyandır.

El de sensin, dil de sen, gönüldesin, baştasın, 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…

Böyle tarihi olan bir millete küçük düşün-
mek yakışmaz. Böyle tarihi eserleri olan 
bir millete küçük düşünmek yakışmaz. 
Böyle bir medeniyete sahip gençlere küçük 
düşünmek yakışmaz. İşte onun için biz Bü-
yük düşünüyoruz. İşte onun için biz büyük 
adımlar atıyoruz. Türkiye içinde biz büyük 
düşünüyoruz. Bölgemizde büyük düşünü-
yoruz. Tüm dünyada büyük düşünüyoruz. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
Türkiye var. Avrupa Konseyi Parlamenter-
ler Meclisi’nde Türkiye var. Medeniyetler 
İttifakı’nın eş başkanlığında Türkiye var. 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürüten bir Türkiye var. Dünyada güçlü 

bir şekilde mertçe, cesurca barışı savunan, 
hakkı savunan, hukuku savunan bir Tür-
kiye var. 

Pakistan’daki sel felaketine milletçe elini 
uzatan bir Türkiye var. Haiti’deki, Şili’deki 
depremlere koşan bir Türkiye var. Sudan’a 
elimizi uzatıyoruz, Somali’ye elimizi uza-
tıyoruz, Afganistan’a, Bosna’ya, Kosova’ya, 
Irak’a elimizi uzatıyoruz. Herkesin sus-
tuğu yerde biz Gazze’nin mazlumları, 
Gazze’nin mağdurları, Gazze’nin çocukları 
için sesimizi yükseltiyoruz. Herkes sırtını 
dönerken, gözünü yumarken, biz Kudüs 
için, biz Filistin için yüreğimizi ortaya 
koyuyoruz. Tiflis’in hukukunu kendimize 
dert ettiğimiz kadar, Bakü’nün hakkını, 
Bakü’nün hukukunu da biz dert ediniyor; 
Karabağ için biz Adalet diye haykırıyo-
ruz. Dikkatinizi çekiyorum… Biz sadece 
Sivas’ta, Divriği’deki Ulu Cami’ye sahip 
çıkmakla kalmıyoruz. Moğolistan’da, 
Türklerden kalma ilk yazılı anıtlara biz sa-
hip çıkıyoruz. Saraybosna’daki ata yadiga-
rı camilere biz sahip çıkıyoruz. Kosova’da 
Murat Hüdavendigar’ın türbesine biz 
sahip çıkıyoruz. Balkanlar’da köprülere, 
Ortadoğu’da camilere, Afrika’da med-
reselere sahip çıkıyoruz. Bulgaristan’ın 
köyündeki soydaşımızın derdini dert edin-
diğimiz kadar, Avustralya’da, Almanya’da, 
Brezilya’daki kardeşimizin, vatandaşımı-
zın da derdini kendimize dert ediniyoruz.

Ne diyor Sivaslı Aşık Veysel: 

Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldayım



Recep Tayyip ERDOĞAN

232

Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel işbu hala

Gah ağlayan, gahi güle

Erişmek için menzile

Gidiyorum gündüz gece… 

İşte biz de gidiyoruz gündüz gece… Aşık 
Veysel’in dediği gibi; erişmek için menzile, 
gidiyoruz gündüz gece; gideceğiz gündüz 
gece… Bakın şu yedi buçuk yılda 12 bin 
200 kilometre bölünmüş yol yaptık. Cum-
huriyet tarihi boyunca, 79 yılda yapılan bö-
lünmüş yol 6 bin 100 kilometre; şu anda biz 
bunun tam iki katına ulaştık, yedi buçuk 
yılda 12 bin 200 kilometre. 150 bin yeni 
derslik inşa ettik, 78 yeni üniversite açtık. 
435 bin konutun inşasına başladık, 330 bi-
nini teslim ettik. Türkiye ilk kez kendi milli 
piyade tüfeğini tasarladı, 2011’de seri üre-
time geçiyoruz. Artık askerlerimiz, kendi 
ürettiğimiz silahları taşıyacaklar. Bütün alt 
sistemleri ile birlikte ilk defa ülkemiz, tank 
üretimine başladı. ALTAY adını verdiğimiz 
kendi tanklarımızın prototip üretimini şu 
anda yapıyoruz. Yine tamamen kendi ima-
latımız olan, milli imalat olan, ANKA adını 
verdiğimiz insansız Hava Aracının prototip 
üretimine başladık. İlk Milli Gemimizi, 
MİLGEM’i 2008 yılında denize indirdik. 
Bu sene testlere başlıyoruz, gelecek sene 
tamamen bitiriyoruz. ATAK adı altında ilk 
milli helikopterlerimizin üretimine başla-
dık. Bunların da test uçuşlarını bu yıl ya-
pıyoruz. GÖKTÜRK adını verdiğimiz Türk 
mühendislerince yapılan istihbarat uydu-
muzun çalışmaları devam ediyor, bunu da 
inşallah 2012’de uzaya fırlatıyoruz.

İşte AK Parti bu… İşte AK Parti Hükümeti 
bu… İşte Büyük Türkiye bu… Dünyada 
küresel kriz başladı… Birçok ülke IMF’nin 
kapısında sıraya girdi… İçerden, dışardan 
bize de telkinlerde bulunmaya başladılar… 
Bir an önce IMF’le anlaşın dediler. “Ba-
karız” dedik… “İşimize gelirse imzalarız” 
dedik… “Şartlar uygun olursa kredi alırız” 
dedik… Anlaşamadık, şartlarını beğenme-
dik ve “Biz sizinle anlaşmıyoruz, bu krizi 
kendi imkanlarımızla aşacağız” dedik… 
Ne oldu? İşte görüyorsunuz… Dünyanın 
dev ekonomileri daralırken, Türkiye 2010 
yılının ilk çeyreğinde yüzde 11.7 oranında 
rekor düzeyde büyüdü. Bütün dünyada iş-
sizlik artarken, Türkiye Nisan’da 2.9 puan, 
Mayıs’ta 2.6 puan işsizliği düşürdü. Bugün 
tüm dünyada Türkiye konuşuluyor, Tür-
kiye ekonomisi konuşuluyor, Türkiye’nin 
küresel krizden çıkış başarısı konuşuluyor.

Daha fazlasını da yaparız ve yapacağız 
sevgili Sivaslılar… Türkiye’yi daha ileri se-
viyelere taşıyacağız. Türkiye’ye yine ilkleri 
yaşatacak, başarıdan başarıya koşacağız. 
Yeter ki millet arkamızda olsun. Yeter ki 
Sivas arkamızda olsun. Yeter ki Sivas bize 
inansın, bize güvensin. Buradan, Sivas’tan 
soruyorum: Büyük Türkiye yürüyüşü-
müzde, yanımızda mısınız? Güçlü Türki-
ye mücadelemizde arkamızda mısınız? 
Çetelerle, mafyayla, hukuk dışı örgütlen-
melerle mücadelemizde yanımızda mı-
sınız? Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara 
taşıyacak mıyız? Türkiye’nin ufkunu daha 
da açacak mıyız? 12 EYLÜL’DE İLERİ DE-
MOKRASİYE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET Mİ? KARDEŞLİĞE EVET Mİ? SİVAS 
EVET DİYOR MU? YİĞİDOLAR EVET Dİ-
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YOR MU? ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET, 
KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, 
OYUMUZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, 
TERCİHİMİZ EVET…

Sevgili Sivaslılar… Değerli kardeşlerim…

25 Mart’ta, Kahramanmaraş dağlarında, 
Sivas bir yiğidini kaybetti, Rahmetli Muh-
sin Yazıcıoğlu, millet sevdası, memleket 
sevdası peşinde Hakk’a yürüdü. O gün sa-
dece Sivas değil, Türkiye ağladı.

Kendisini burada, memleketi Sivas’ta bir 
kez daha rahmetle yadediyorum… Meka-
nı Cennet olsun, Allah ondan razı olsun 
diyorum… Muhsin Kardeşimizin, 12 Eylül 
Zindanlarında yazdığı şiir, adeta bir ağıda 
dönüştü ve yüreklerimize nakşoldu. 

Güne gülümserken papatyalar

Dualar gibi yükselir ümitlerim

Güneşle kol kola kırlarda koşarak

Siz peygamber çiçekleri toplarken

Ben çeşme başında uzanmak istiyorum… 

Huzur dolu içimde

Ben sonsuzluğu düşünüyorum

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyo-
rum 

Durun, kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın 

Beton çok soğuk, üşüyorum…

Muhsin kardeşim 12 Eylül’ü yaşadı, 12 
Eylül’ün zulmünü yaşadı, işkencelerini 
yaşadı. Ben inanıyorum ki, bugün hayatta 
olsa, hiç tereddüt etmeden bu Anayasa 
Değişikliğine EVET derdi. Nitekim, onun 
arkadaşları, onun takipçileri, onun hare-
keti sağduyunun, aklı selimin yanında yer 
aldı ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırasına 
sahip çıktı. MHP Genel Başkanı, MHP 
yönetimi, vicdan sahibi ülkücülere, EVET 
diyen Ülkücülere zavallı derken, uşak 
derken, Büyük Birlik Partisi, haktan yana, 
adaletten yana, insanlıktan yana tavrını 
belirledi. Görüyorsunuz… Kendi arka-
daşlarına baskı yapıyorlar, ülküdaşlarına 
baskı yapıyorlar, sanatçılara, sivil toplum 
örgütlerine, yazarlara, il başkanlarına, 
milletvekillerine, belediye başkanlarına 
baskı yapıyorlar. Bizi baskı yapmakla, bizi 
mahalle baskısı yapmakla suçlayanlar; 
yani CHP, yani MHP, yani BDP, asıl baskı-
yı millete kendileri yapıyorlar. CHP’nin, 
MHP’nin, BDP’nin halkoylaması kampan-
yaları birbirini aratmıyor.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum… Bu Ana-
yasa Değişikliğine kim karşı? CHP, MHP, 
BDP, Türkiye Komünist Partisi, İşçi Parti-
si… Başka kim karşı, YARSAV; Bir kısım 
medya, Çeteler karşı. Bu ittifaktan ülkeye 
bir Hayır gelir mi? Bu ittifaktan ülkeye 
bir yarar gelir mi? CHP Genel Başkanı, 27 
Mayıs’ta hukukun siyasallaştığını söylü-
yor. 12 Eylül’de hukukun siyasallaştığını 
söylüyor. Gençlerin, siyasallaşmış bir hu-
kuk sisteminde idam edildiğini söylüyor. 
Aynı CHP Genel Başkanı, kadrolaşmak 
için 3 bin hakim ve savcı alan CHP’nin 
Adalet Bakanları Mehmet Moğultay’la, 
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Seyfi Oktay’la yüzleşmiyor. Ne MHP, ne 
CHP, “Yargıya CHP’lileri değil de, Ülkücüle-
ri mi alacaktık” diyen Mehmet Moğultay’la 
yüzleşmiyor, yüzleşmek istemiyor. CHP’nin 
yargıyı nasıl siyasallaştırdığını konuşmu-
yor. Yargının, CHP’nin nasıl arka bahçesi 
haline geldiğinden hiç söz etmiyor.

Evet… Yargının siyasallaşması tehlikelidir. 
O zaman gel sen de bu Anayasa Değişikli-
ğine EVET de. Evet… Doğru söylüyorsun… 
Tuzun kokması iyi değildir… Öyleyse gel, 
sen de 12 Eylül’de EVET de. Şimdi biliyor-
sunuz… 29 Mart seçimleri öncesinde, o 
zamanki CHP Genel Başkanı bir televizyon-
dur tutturmuştu. Gittiği her yerde, konuş-
tuğu her kürsüde beni televizyona davet 
ediyordu. Kendisinden randevu talep ettik, 
o zaman da kamera şartını öne sürmüştü, 
kameralara çok düşkündü. Şimdi yeni Ge-
nel Başkan da bir televizyondur tutturmuş 
gidiyor… Sabah akşam beni televizyona da-
vet ediyor. Televizyonda tartışalım diyor. Ya 
ben seninle neyi tartışacağım, neyi konuşa-
cağım? Bir fikir üzerine tartışma yapılır, bir 
siyaset üzerine tartışma yapılır, bir mesele 
üzerine, bir üslup üzere tartışma yapılır… 
Sende bunların hangisi var? Türkiye’nin 
meseleleriyle ilgili bugüne kadar hangi 
düşünceyi savundun, hangi vizyonu or-
taya koydun? Önceki Genel Başkan kriz 
üreterek siyaseti geriyordu, şimdiki Genel 
Başkan boş konuşarak siyasetin içini boşal-
tıyor. Bozuk plak gibi, her gittiği yerde aynı 
iftiraları atan, aynı yalanları söyleyen, aynı 
çirkin üslubu kullanan biriyle ben neyi tar-
tışacak, neyi konuşacağım? Atalar ne güzel 
söylemiş: “Nadan sohbet zordur bilene çün-
kü nadan, ne gelirse söyler diline…” 

CHP Genel Başkanı sürekli kendisini 
savunmaktan ortaya yeni bir siyaset ko-
yabilmiş değil. Çıktığı televizyon program-
larında ya kendisini ve CHP’nin geçmişini 
savunmak zorunda kalıyor ya bize iftira 
atarak siyaset yaptığını zannediyor. Dün 
bir televizyon programında yine kendisini 
savunuyor, SSK’ya nasıl terör örgütü men-
suplarını aldıklarını anlatıyor. Neymiş 
efendim, bu örgüt üyeleriyle bir tanışıklığı 
yokmuş, hükümlü kadrosundan bunları 
işe yerleştirmiş. Kadrolaşma, bu CHP’nin 
genlerine işlemiştir. Bir de utanmadan 
kalkmış bizi terör örgütüyle müzakere 
içinde göstermeye çalışıyorlar. Daha önce 
söylediğim gibi, AK Parti iktidarı hiçbir 
terör örgütüyle masaya oturmaz, pazarlık 
yapmaz, müzakere etmez. Terör örgütü-
nün son dönemde eylemsizlik kararı alma-
sını, sanki bir müzakerenin ve anlaşmanın 
sonucuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. 
Açık söylüyorum, bu yalandır, iftiradır. Ni-
tekim, böyle bir anlaşma olmadığı yaşanan 
olaylarla da görülüyor. Daha geçen gün 
silahlı kuvvetlerimiz teröristlere yönelik 
operasyon gerçekleştirdi, Hakkari’nin 
Şemdinli ilçesinde 4 terörist etkisiz hale 
getirildi. Dün terör örgütü bir açıklama 
yaptı, kendilerine yönelik operasyonların 
hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Terör örgütü yol kesiyor, ‘hayır’ propa-
gandası yapıyor. Terör örgütü yandaşla-
rı, taleplerinin karşılıksız kalmasından 
yakınıyor, Ankara’daki siyaset tüccarları 
da kalkmış, böyle milli bir meseleyi is-
tismar ederek, çarpıtarak hükümeti taşa 
tutuyorlar, terör örgütüyle anlaşıldığını, 
bu yüzden eylemsizlik kararının verildi-
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ğini söylüyorlar. Ayıptır, ayıp… Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti, kimseyle pazarlık 
yapmamıştır, kimseye taviz vermemiştir; 
bundan sonra da vermeyecektir. Terör 
örgütünün kararları, talepleri, söylemleri 
kendisini bağlar. Hükümet olarak bizim 
duruşumuz nettir, mücadelemiz bellidir, 
kararlılığımız ortadadır. Terörist başıyla 
siyasi bir diyalog kurulduğu, müzakere 
yapıldığı da tamamen yalandır, hayal ürü-
nüdür. Cezaevinde bulunan bir mahkumla 
cezaevi yönetiminin veya güvenlik birim-
lerinin konuşmalarını bir diyalog olarak 
nitelendirmek, bir pazarlık olarak göster-
mek büyük bir çarpıtmadır. Cezaevindeki 
görevliler, mahkumlarla konuşmayıp, el 
kol hareketleriyle mi anlaşacaklar? AK 
Parti hükümeti hiçbir zaman teröristle 
diyalog ve pazarlık içine girmez, terörle 
mücadeleden hiçbir zaman taviz vermez. 
Biz sadece milletimizi muhatap alırız, sa-
dece milletimizin talep ve beklentilerini 
karşılamaya çalışırız.

Terörle mücadele gibi bir konuyu referan-
dum malzemesi haline getirmek büyük bir 
sorumsuzluk örneğidir. CHP ve MHP Ana-
yasa Değişikliğinin içeriğini konuşamadı-
ğı için bu tür çarpıtmalarla, polemiklerle 
kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Kim 
hangi tezviratı yaparsa yapsın, kim hangi 
yalanı uydurursa uydursun, biz doğru bil-
diğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz, 
tarihi önemde olan bu Anayasa Değişik-
liğini anlatmayı sürdüreceğiz. Biz büyük 
düşünüyoruz ve büyük düşünmeye, büyük 
adımlar atmaya devam edeceğiz. Bakın, 
onlar gittikleri hiçbir yerde Anayasa’yı 
konuşmuyor, Anayasa Değişikliğini konuş-

muyorlar… Çünkü bu değişikliklere, bu pa-
kete karşı çıkmak için bahane bulamıyor-
lar, gerekçe bulamıyorlar. 13 Eylül’de nasıl 
bir Türkiye’ye uyanacağımızı ben burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum…

Bu Anayasa değişikliği ile hanım kardeş-
lerimize, özürlü kardeşlerimize, çocukla-
rımıza, yaşlılarımıza, şehitlerimizin dul 
ve yetimlerine, gazilerimize artık pozitif 
ayrımcılık uygulanacak… Hanım kardeş-
lerim, Anayasa Değişikliği ile haklarınızı 
güvence altına alıyoruz… BUNA EVET Mİ? 
Şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazileri-
miz bizim üzerimizdeki en büyük emanet-
tir, en kutsal emanettir. Devlet hizmetleri 
karşısında bu kesimlere artık öncelik tanı-
nacak. Anayasa değişikliği ile Kamu Denet-
çiliği Kurumunu getiriyoruz… DEVRİM 
NİTELİĞİNDEKİ BU DÜZENLEMEYE, 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET 
Mİ? ANAYASA MAHKEMESİNİ TÜRKİ-
YE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ. BUNA EVET Mİ? 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE YURTDIŞI-
NA ÇIKIŞ ÜZERİNDEKİ KISITLAMALARI 
KALDIRIYORUZ… BUNA EVET Mİ? Geli-
yorum en önemlisine…

Şimdi Muhalefet diyor ki: Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Anayasa Mahkemesine 
üye seçmesin diyor. Bunun dünyada ör-
neği yok diyor… Değerli kardeşlerim… 
Bazı ülkelerde, bazı gelişmiş ülkelerde, 
Anayasa Mahkemesi’nin tüm üyeleri o 
ülkenin meclisleri tarafından seçiliyor… 
Örnek mi istiyorsunuz? Alın size 1 değil 
5 örnek. Almanya: 16 üyeli Alman Ana-
yasa Mahkemesi üyelerinin 6’sını Federal 
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Meclis, 6’sını da Federal Konsey seçiyor. 
Yani 16’nın 12’sini Parlamento seçiyor. 
Avusturya: 14 Asıl, 6 yedek üyeli Avus-
turya Anayasa Mahkemesi’nin 6 asıl ve 3 
yedek üyesini Federal Hükümet, 3 asil 2 
yedek üyesini Ulusal Konsey ve 3 asil 1 
yedek üyesini ise Federal konsey seçiyor. 
Yani 20 üyenin 18’i parlamento tarafından 
seçiliyor. Belçika: 12 üyeli Belçika Anayasa 
Mahkemesi’nin tüm üyeleri meclis tara-
fından seçiliyor. Polonya: 15 üyeli Polon-
ya Anayasa Mahkemesi’nin tüm üyeleri 
Parlamento tarafından seçiliyor. Portekiz: 
13 üyeli Portekiz Anayasa Mahkemesi’nin 
10 üyesi Meclis Genel Kurulu tarafından, 
3 üyesi ise Anayasa Mahkemesi Yargıçları 
tarafından seçiliyor.

Muhalefet, dünyadaki bu gerçeği bildiği 
halde, Anayasa Mahkemesinin, ya da Ha-
kimler Savcılar Yüksek Kurulu yapısının 
değişmesine itiraz ediyor. Neden? Çünkü 
hesap başka… Yargıyı arka bahçeleri gibi 
görüyorlar, yargıda kast sisteminin, kapalı 
devre sistemin sona ermesinden ciddi ra-
hatsızlık duyuyorlar. 12 Eylül’de Anayasa 
Değişikliğine EVET diyerek, yargı üzerin-
deki siyasi müdahaleyi kaldıracaksınız. 
Yargı artık birilerinin değil, milletin yargı-
sı olacak. ÜSTÜNLERİN HUKUKUNDAN, 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GEÇİŞE 
EVET Mİ? İşçi kardeşlerim artık birden 
fazla sendikaya üye olma hakkına kavu-
şacak. Memur kardeşlerim toplu iş sözleş-
mesi yapma hakkına kavuşacak. Emekli 
kardeşlerim, memurların yaptığı toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma hakkına kavu-
şacak. Ekonomik Sosyal Konsey Anayasal 
bir kurum haline gelecek. Ordudan atılan 

askerlerimiz için, meslekten ihraç edilen 
hakim ve savcılarımız için yargı yolunu 
açıyoruz. Sivillerin askeri mahkemelerde 
yargılanmasına son veriyoruz. Fişlemeyi 
artık tarihe havale ediyoruz. HEPSİ BİRER 
DEVRİM OLAN BU BÜYÜK DEĞİŞİKLİK-
LERE EVET Mİ? En önemlisi de, 12 Eylül 
darbesi üzerindeki dokunulmazlık zırhını 
kaldırıyoruz. Bu ülkede artık bir daha 12 
Eylüllerin, bir daha 27 Mayıs’ların, 28 Şu-
batların yaşanmasının önüne geçiyoruz. 
SİVAS, BUNA EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Sivas’ı, tüm Sivaslı kardeş-
lerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Sivas’ta huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Tokatlılar, değerli kardeşlerim, 
aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularla selamlıyorum… Buradan 
bütün Tokat’a, ALMUS’A, ARTOVA’YA, 
BAŞÇİFTLİK’E, ERBAA’YA, NİKSAR’A, 
PAZAR’A, REŞADİYE’YE, SULUSARAY’A, 
TURHAL’A, YEŞİLYURT’A, ZİLE’YE, ora-
larda yaşayan tüm kardeşlerime selamla-

rımı, sevgilerimi yolluyorum. Ramazan-ı 
Şerif ’in Tokat için, Tokatlı kardeşlerim 
için rahmet ve berekete vesile olmasını 
diliyorum. Kalbinizden sürur, ailenizden 
huzur, sofranızdan bereket hiç eksilmesin; 
Ramazan, ülkemiz için, İslam alemi için, 
tüm insanlık için huzura, kardeşliğe, mu-
habbete vesile olsun diyorum.

AK Parti il mitingi

Tokat | 25 Ağustos 2010
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Ramazan paylaşmadır, Ramazan dayanış-
madır… Bu Ramazanda da, kardeşlerinizi, 
komşularınızı, yoksulları, ihtiyaç sahiple-
rini unutmadığınızı biliyorum. Şunu da 
hemen, en başta hatırlatmak istiyorum… 
Şu anda Pakistan’da kardeşlerimiz çok 
büyük bir sel felaketine maruz kalmış 
durumdalar. 1.600’dan fazla kardeşimiz 
hayatını kaybetti, 17 milyondan fazla kar-
deşimiz felaketten etkilendi. Yaralarını sar-
mak için yoğun gayret gösteren Pakistan’ı 
lütfen unutmayın… Yardımlarınızı, hayır 
dualarınızı onlardan eksik etmeyin.

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Tokatlılar…

Evliya çelebi Tokat için ne güzel söyle-
miş: “Tokat, alimler konağıdır, fazıllar 
yurdudur, şairler yatağıdır.” Tokat, Tuna 
Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın şehridir. 
Bugün bir kez daha Tokatlı kardeşimle ku-
caklaşmaya, Tokat’la dertleşmeye, Tokat’la 
hasbihal etmeye geldik. 24 Temmuz’da 
Bingöl’den yola çıktık. Malatya’ya, Elazığ’a, 
Erzurum’a uğradık. Antalya’ya, Aydın’a, 
İzmir’e uğradık. Van’da, Adıyaman’da, 
Rize’de, Trabzon’da, Samsun, Eskişehir, 
Ordu, Giresun’da halkımızla kucaklaştık. 
Bugün de 30’uncu ilimizi, Tokat’ı ziyaret 
ediyor, Tokat’ın coşkusuna, Tokat’ın heye-
canına ortak oluyoruz. 

Türkiye büyük bir coşkuyla DEMOKRASİ-
YE EVET diyor… Türkiye büyük bir heye-
canla ÖZGÜRLÜKLERE EVET diyor. Tür-
kiye gür bir sedayla BÜYÜK TÜRKİYE’YE, 
İTİBARLI TÜRKİYE’YE EVET diyor. Türki-
ye, 12 Eylül 2010’da, aşkla, sevdayla EVET 
diye haykırmaya hazırlanıyor. Merhum 

Adnan Menderes, YETER, SÖZ MİLLETİN-
DİR demişti… Şimdi de tüm Türkiye, tek 
yürek halinde YETER, SÖZ DE, KARAR DA 
MİLLETİNDİR diyor. Bakın sevgili kardeş-
lerim… Ataların çok güzel bir sözü var… 
Aşk adamı inletir, dert adamı söyletir… 
Diyor ki Hazreti Mevlana: “Dert adama 
yol gösterir…” İşte biz dertliyiz dertli… Biz 
bu milletin derdiyle dertliyiz… Tokat’ın 
derdi bizim derdimizdir… Tokat’ta Sulu-
sokağın derdi bizim derdimizdir. Beybağı 
Mahallesi’nin, Örtmenönü Mahallesi’nin, 
Pazarcık’ın, Çay’ın, Horuç Mahallesi’nin 
derdi bizim derdimizdir. Aynı şekilde; 
Köklüce Köyü’nün meselesi bizim mesele-
mizdir. Ataköy’ün, Ormanbeyli Köyü’nün, 
Yolkonak Beldesi’nin, Ortaören, Dereyaka 
Köyleri’nin meselesi bizim meselemizdir.

Çünkü biz İnsanı insan olduğu için severiz. 
Çünkü biz, Yunus’un dediği gibi, yaradı-
lanı, Yaradan’dan ötürü severiz. 8 yıldır 
hizmette ayrım yapmadık. Bu köy AK 
Parti’ye oy verdi, bu mahalle AK Parti’ye 
oy vermedi diyerek, asla ve asla ayrımcı-
lık yapmadık. Türkiye’yi bir bütün olarak 
kucakladık, 81 vilayete, 780 bin kilometre 
karenin tamamına eşit mesafede durduk, 
eşit hizmet götürdük. Biz partizanlığa 
prim vermedik, biz popülizme izin verme-
dik… Batı’yı Doğu’dan ayırmadık, Kuzey’i, 
Güney’den ayrı tutmadık. Türkiye’nin her 
tarafını bölünmüş yollarla donattık. 79 
yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol 
yapılmıştı, 8 yılda biz buna 12 bin 200 
kilometre bölünmüş yol ekledik. Şurada, 
Tokat’a, Cumhuriyet tarihi boyunca, 79 
yılda sadece 16 kilometre bölünmüş yol 
yapılmıştı. Biz geldik, 8 yılda bunun ne-
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redeyse 8 katını Tokat’a kazandırdık, 119 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Türki-
ye genelinde 435 bin konutun inşaatını 
başlattık, aynı şekilde geldik, Tokat’ta da 
2 bin 961 konutun inşaatını başlattık. Tür-
kiye genelinde 150 bin yeni derslik açtık, 
aynı şekilde geldik, Tokat’ta da 880 yeni 
derslik yaptık. Tokat’ta eğitimin nasıl şaha 
kalktığını görüyorsunuz değil mi? Tokat’ın 
gençleri, Tokat’ın gururu oldular… Tokat, 
2010 yılı lisans yerleştirme sınavında, Tür-
kiye genelinde, türkçe matematik’te 7’inci, 
türkçe sosyal’de 4’üncü, matematik fen’de 
24’üncü sıraya yükseldi. Tokat’ın başarısı-
nı tebrik ediyorum…

Sevgili kardeşlerim…

İşte bugün de, Türkiye’yi topyekün kucak-
layan, Türkiye’nin tamamına hitap eden, 
Türkiye’nin meselelerine çözüm getiren 
bir Anayasa değişikliği ile karşınızdayız. 
Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum: 
Bu Anayasa Değişikliği, asla ve asla bir 
AK Parti projesi değildir. Bu Anayasa de-
ğişikliği, Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi 
değildir, şahısların, belli bir kesimin, belli 
bir zümrenin projesi değildir. Bu Anaya-
sa değişikliği bir Türkiye projesidir, bir 
millet projesidir. Bu Anayasa değişikliği 
Türkiye’nin ufkunu daha da açacak. Bu 
Anayasa değişikliği Türkiye’yi daha da bü-
yütecek. Bu Anayasa değişikliği Türkiye’yi 
atılıma geçirecek, Türkiye’yi şaha kaldı-
racak. Türkiye bu Anayasa değişikliği ile 
zincirlerinden kurtulacak, prangalarını 
atacak. 12 Eylül 2010, Türkiye için mi-
lattır… 12 Eylül 2010 Tokat için milattır. 
Çünkü demokrasi yolunda güçlü bir adım 

atıyoruz… Çünkü Türkiye’yi darbelerin 
karanlığından kurtarıyoruz. Çünkü üstün-
lerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne 
geçiyoruz.

Tokat’taki tüm kardeşlerime sesleniyo-
rum… 12 Eylül’de partilere değil, kendini-
ze oy vereceksiniz. Hangi partiye oy ver-
miş olursanız olun… Hangi partiye gönül 
vermiş olursanız olun, gelin 12 Eylül’de, 
kendiniz için, çocuklarımız için, gençle-
rimiz için, geleceğimiz için EVET deyin. 
Ben şimdi Tokat’ta, Tokatlı kardeşlerime 
soruyorum: Aydınlık Türkiye mücadele-
mizde yanımızda mısınız? Büyük Türkiye 
hedefinde arkamızda mısınız? Türkiye’yi 
daha güçlü, daha itibarlı konuma getirme-
ye var mısınız? Çetelerle mücadelemizde 
bizi destekliyor musunuz? İLERİ DEMOK-
RASİYE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE, GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’YE, İTİBARLI TÜRKİYE’YE 
EVET Mİ? TOKAT 12 EYLÜL’DE BİR ŞEF-
KAT TOKADI ATIYOR MU? ÖYLEYSE, 
SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET, OYUMUZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET, TERCİHİMİZ EVET…

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Tokatlılar…

Bugün buradan, Tokat’tan, hem Tokatlı es-
naf kardeşlerime, hem de tüm Türkiye’de-
ki esnaf kardeşlerime bir müjde vermek 
istiyorum… Şimdi bakın… 2002 sonunda 
iktidara geldik, Türkiye’nin borçlanma 
faizi yıllık ortalama yüzde 63 seviyesinde 
idi… İstikrarı tesis ettik, güven ortamını 
tesis ettik ve bu faiz oranını tarihi seviyele-
re, yüzde 8.3 seviyesine kadar çektik. Ara-
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daki 55 puanlık faiz nerede kaldı? Benim 
milletimin cebinde kaldı, sizin cebinizde 
kaldı, Hazine’nin kasasında kaldı. Benim 
çiftçi kardeşimin, Ziraat Bankası’ndan 
aldığı kredinin faiz oranı 2002 yılında 
neydi biliyor musunuz? Yüzde 59. Şu anda 
ne? Yüzde 13… Sübvansiyonlarla yüzde 
5.2… Benim esnaf kardeşim, 2002 yılında 
Halkbankası’ndan kredi alıyor, yüzde 59 
oranında faiz ödüyordu. Şu anda yüzde 
13. Bunun da yüzde 6.5’ini Hazine ödüyor, 
benim esnaf kardeşim sadece yüzde 6.5 
faizle kredi alabiliyor.

İşte şimdi, esnaf kardeşimin kullanacağı 
kredinin faiz oranını 3 puan daha düşü-
rüyoruz. 1 Eylül 2010’dan itibaren, esnaf 
ve sanatkarlar kredi ve kefalet koopera-
tifleri kefaletiyle, esnaf ve sanatkarımıza 
Halkbankası’nın uygulacağı faiz oranını, 
yüzde 13’ten, yüzde 10’a çekiyoruz. Bu 
yüzde 10’luk faizin de, yüzde 5’ini hazine 
karşılayacak. Yani esnaf kardeşim 1 yıla 
kadar vadeli kredilerde sadece yüzde 5 faiz 
ödeyecek. Bir yıldan uzun vadeli krediler-
de de faiz oranını yüzde 13’ten yüzde 12’ye 
çekiyoruz. Burada da esnafımıza yansı-
yacak oran, yüzde 6 oluyor. Dikkatinizi 
çekiyorum… Bu faiz oranları, esnafımızın 
1951 yılından beri gördüğü en düşük faiz 
oranları. İşletme kredisi üst limiti 35 bin 
lira ve 50 bin liraydı. Bu üst limiti de şimdi 
100 bin liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredisi 
üst limiti 35 bin ve 50 bin TL idi; bunu da 
250 bin TL’ye yükseltiyoruz. Bu yeni faiz 
oranlarının Tokat’taki esnaf kardeşime, 
tüm Türkiye’deki esnafımıza, sanatkarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum.

İşte bizim farkımız bu… Biz laf üretmiyo-
ruz, biz iş üretiyoruz iş… Biz yol yapıyoruz, 
biz okul yapıyoruz, biz hastaneler yapı-
yoruz, konutlar inşa ediyor, şehirler inşa 
ediyoruz. Biz hızlı tren hatları döşüyoruz, 
biz enerji hatları döşüyoruz, Türkiye’ye 
itibar kazandırıyoruz, güç kazandırıyoruz. 
Biz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz, biz 
Türkiye’ye mutlu bir gelecek, huzurlu bir 
istikbal inşa ediyoruz. Peki, muhalefet 
ne yapıyor? Biz iş üretirken onlar iftira 
üretiyor. Biz eser üretirken onlar çamur 
atıyor. Biz millete hizmet götürürken, 
onlar millete yalan söylüyor. Biz çetelerle 
kıyasıya mücadele ederken, onlar çetelere 
avukatlık yapıyor. Biz Türkiye’yi aydınlık 
yarınlara taşıma mücadelesi verirken, 
onlar statükoya sarılıyor. Biz darbe ana-
yasasını değiştirirken, onlar darbe anaya-
sasına sımsıkı tutunuyor. Ana Muhalefet 
Partisi’nin Genel Başkanı, her gittiği yerde, 
utanmadan, sıkılmadan başörtüsü soru-
nunu ben çözerim diyor… Bunların başör-
tüsü sorununu nasıl çözmeye çalıştığını 
geçmişte gördük… Sorun çözmeyi bir ke-
nara bıraktılar, kızların başındaki örtüyü 
çözmeye kalkıştılar. İstanbul’da çarşaflı 
hanımlara CHP rozeti taktılar, iki gün son-
ra çarşaflı bir bayanı CHP otobüsünden 
yaka paça attılar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 411 oyla Anayasayı değiştirdi, 
CHP bu değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne 
götürdü, orada iptal ettirdi. Altında ki-
min imzası var? Şimdiki Genel Başkanın 
imzası var. O gün bir gazete çıktı, milleti 
hiçe sayarak, millet iradesini hiçe saya-
rak, Meclis’in iradesini, demokrasiyi hiçe 
sayarak, “411 el kaosa kalktı” diye manşet 
attı. Dün Başörtüsü sorununu Anayasa 
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Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP, 
bugün meseleyi çözeceğini söylüyor. Dün 
“411 el kaosa kalktı” diyen bir kısım med-
ya, bugün CHP’nin borazanlığını yapıyor.

Ne yazıktır ki, 411 oy içinde kendi oyları 
da bulunan MHP, bugün CHP’nin yanında 
HAYIR safında yer alıyor, BDP’nin ya-
nında, Türkiye Komünist Partisi’nin, İşçi 
Partisi’nin, YARSAV’ın, çetelerin yanında, 
HAYIR safında yer alıyor. Aylardır CHP 
de, MHP de, BDP de Anayasa değişikliğine 
HAYIR diyor. Neden HAYIR dediklerini 
anlayan var mı? Herhangi bir gerekçe gös-
terdiler mi? Hangi maddeye, niçin karşı 
çıktıklarını bilen var mı? Anayasa Mahke-
mesi, bizzat kendisi Anayasa Değişikliğini 
uygun buluyor, ama CHP karşı çıkıyor. 
CHP’nin Adalet Eski Bakanı, Mehmet 
Moğultay, “CHP’ye kadro vermeyecektim 
de, MHP’ye mi verecektim, Refah’a mı 
verecektim?” diyor. Dönemlerinde 3 bin 
Hakim ve Savcıyı bu anlayışla işe aldılar. 
Bugün ise MHP çıkmış, kendisine hakaret 
eden Mehmet Moğultay zihniyetinin, CHP 
zihniyetinin arkasına takılıyor. CHP’nin 
de, MHP’nin de, BDP’nin de kimyası bozul-
muş kimyası… Ben onları millete havale 
ediyorum… Ben onları Tokat’a havale edi-
yorum… 12 Eylül’de milletim de, Tokat da 
inşallah bunlara bir kez daha şefkat tokadı-
nı aşkedecekler.

Bakın sevgili Tokatlılar…

Biz onlar gibi kuru gürültü peşinde deği-
liz. Biz onlar gibi çamur siyasetinin, iftira 
siyasetinin, yalan ve karalama siyasetinin 
peşinde değiliz. Biz her gittiğimiz yerde 

Anayasa Değişikliğini konuşuyor, Anayasa 
değişikliğinin Türkiye’nin ufkunu nasıl 
genişleteceğini anlatıyoruz. Şimdi bakın… 
Osmanlı Devleti’nin gönül mimarı, Osman 
Gazi’nin hocası Şeyh Edebali diyor ki: “İn-
sanı yaşat ki, devlet yaşasın…” Evet… Önce 
İnsan… Ekonomide önce insan, siyasette 
önce insan… İç politikada, dış politikada 
önce insan… Devlet buyurgan olmayacak, 
devlet insana tepeden bakmayacak, devlet 
kendi vatandaşıyla arasına mesafe koyma-
yacak. Tam tersine devlet, vatandaşının 
hizmetkarı olacak. Bu Anayasa değişik-
liğiyle, devlet millet kaynaşmasını daha 
ileri bir boyuta taşıyor, buyurgan devletten 
hizmet üreten devlete, üstünlerin hukuku-
nun egemen olduğu devletten, hukukun 
üstünlüğünün egemen olduğu devlete 
geçiyoruz.

Anayasa değişikliği, devlet çarkının işle-
yişinde köklü bir anlayış değişikliğini de 
getiriyor. Kamunun herhangi bir kuru-
munda kendisine haksızlık yapıldığını, iyi 
hizmet alamadığını düşünen vatandaşım, 
bir muhatap bulmakta dahi zorlanıyordu. 
Şikayet etse sonuç alamıyor, mahkemeye 
gitse, masrafın altından kalkamıyor, yıl-
larca beklemek zorunda kalıyordu. Artık 
benim vatandaşım uğradığı haksızlıklar 
karşısında boynunu büküp, eli böğründe 
devlete sırtını dönüp evine gitmek zorun-
da kalmayacak. Kamu Denetçiliği Kurumu 
ile derdini anlatacak yer bulamayan her 
vatandaşım artık bir muhataba kavuşacak. 
Anayasa değişikliği ile Kamu Denetçiliği 
kurumunu Türkiye’ye kazandırıyoruz. 
BUNA EVET Mİ? 12 Eylül’de Anayasa 
Değişikliğine EVET diyerek, Anayasa 
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Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını 
siz getireceksiniz. Yargı yollarını tüket-
tiği halde hakkını alamadığını düşünen 
vatandaşlarım Avrupa yollarına düşmek 
zorunda kalmayacak, Anayasa Mahkeme-
sine gidip hakkını arayabilecek. ANAYASA 
MAHKEMESİNİ, TÜRKİYE İNSAN HAK-
LARI MAHKEMESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜYO-
RUZ, BUNA EVET Mİ? Ekonomik Sosyal 
Konsey ile işçisinden, memuruna, işvere-
ninden, çiftçisine, esnafından, emeklisine 
kadar bütün sosyal kesimler kendilerini 
en üst düzeyde ifade edebilecekleri bir 
mekanizmaya kavuşacaklar. EKONOMİK 
SOSYAL KONSEYİ ARTIK ANAYASAL BİR 
KURUM HALİNE GETİRİYORUZ, BUNA 
EVET Mİ? Güçlü işçi ve memur sendika-
ları ile çalışan kardeşlerim haklarını daha 
güçlü bir şekilde arayacaklar. Çalışma ha-
yatı artık modern standartlara kavuşacak. 
İşçi kardeşim artık birden fazla sendikaya 
üye olabilecek. TOKATLI İŞÇİ KARDEŞİM, 
BUNA EVET Mİ?

Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, 
engellilerimiz, gazilerimiz, şehitlerimizin 
dul ve yetimleri artık kendilerine lütfedi-
len değil; hak sahibi konumuna geliyor-
lar. Hanım kardeşlerim artık imtiyazlı 
konuma yükseliyor. Çocuk istismarını 
çok daha güçlü şekilde engelliyoruz. BU 
DÜZENLEMELERE EVET Mİ? İster yar-
gı mensubu, ister asker olsun hiç kimse, 
haksızlığa uğradığına inandığı halde yargı 
yolu kapalı olduğu için çaresizce işinden 
edilemeyecek. Ordudan atılanlar, yargıda 
meslekten ihraç edilenler artık mahkeme-
de haklarını arayabilecekler. BUNA EVET 
Mİ? Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu, üye yapıları ve 
çalışma sistemleri demokratikleştirilerek, 
katılımcı bir anlayışla işler hale getirile-
cek. Bu kurumlar tartışmalarla yıpratılan 
yerler olmaktan çıkacak. ÜSTÜNLERİN 
HUKUKU SON BULACAK, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ EGEMEN OLACAK, EVET 
Mİ? HUKUK ARTIK BİRİLERİNİN ARKA 
BAHÇESİ DEĞİL; MİLLETİN ÖN BAHÇESİ 
OLACAK, EVET Mİ? Kimse artık özel ha-
yatına ilişkin bilgilerin toplanması, haberi 
olmadan kullanılması sebebiyle mağdur 
duruma düşmeyecek. Havaalanlarında, 
sınır kapılarında hiçbir vatandaşım, yargı 
kararı olmadan konulmuş bir yurt dışı çı-
kış yasağı yüzünden sıkıntı yaşamayacak. 
BUNA EVET Mİ?

Geçmişteki darbecilerin ve bundan sonra 
aynı şeye niyetlenenlerin yaptıkları yan-
larına kar kalmayacak, demokrasiye karşı 
faullü davrananlara yargı yolu açılacak. 
BU ÜLKEDE BİR DAHA 27 MAYIS’LA-
RIN, 12 EYLÜL’LERİN, 28 ŞUBAT’LARIN 
YAŞANMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ, 
EVET Mİ? Bu Anayasa değişikliği, “hakim 
devlet anlayışından hadim, yani hizmetkar 
devlet anlayışına” geçişin müjdesidir. Dev-
let artık vatandaşına en iyi hizmeti nasıl 
yapabileceğinin, vatandaşının hakkına en 
üst düzeyde saygıyı nasıl gösterebileceği-
nin arayışında olan bir yapı haline dönü-
şecek. Benim Ahmet amcam, Hasan kar-
deşim, Fatma bacım, Elif teyzem herhangi 
bir kamu kurumuna gittiğinde, yüreğinde 
korku, sıkıntı, bıkkınlık değil, alacağı hiz-
metin sevinci, neşesi, umudu olacak. 13 
Eylül sabahı çok farklı bir Türkiye olacak. 
13 Eylül sabahı sıkıntılarını, ağırlıklarını 
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üzerinden atmış bir Türkiye olacak. Hal-
koylaması Türkiye için bir milat, Tokat 
için bir milat olacak.

Ramazan-ı Şerif Tokat’ta huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Aziz Konyalılar… Can kardeşlerim… Sevgi-
li vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle, saygıy-
la, en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan bütün Konya’yı, tüm Konyalı 
kardeşlerimi selamlıyorum. AHIRLI’YA, 
AKÖREN’E, AKŞEHİR’E, ALTINEKİN’E, 
BEYŞEHİR’E, BOZKIR’A, CİHANBEYLİ’YE, 

ÇELTİK’E, ÇUMRA’YA selamlarımı gönde-
riyorum. DERBENT’İ, DEREBUCAK’I, 
D O Ğ A N H İ S A R ’ I ,  E M İ R G A Z İ ’ Y İ , 
E R E Ğ L İ ’ Y İ ,  G Ü N E Y S I N I R I ’ N I , 
HADİM’İ, HALKAPINAR’I, HÜYÜK’Ü, 
ILGIN’I ,  KADINHANI’NI selamlıyo -
r u m .  K ARAP I NAR ’ A ,  K ARATAY ’ A , 

AK Parti il mitingi

Konya | 28 Ağustos 2010
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KULU’YA, MERAM’A, SARAYÖNÜ’NE, 
S E L Ç U K L U ’ YA ,  S E Y D İ Ş E H İ R ’ E , 
T A Ş K E N T ’ E ,  T U Z L U K Ç U ’ Y A , 
YALIHÖYÜK’E, YUNAK’A, oralarda yaşa-
yan tüm kardeşlerime, tüm vatandaşları-
ma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın 
şehri Konya’da, Ramazan-ı Şerif ’in kutlu 
ve mübarek olmasını diliyorum. Ramazan, 
sofralarımıza bereket, ruhlarımıza huzur, 
tüm insanlığa barış getirsin diyorum.

Konya bir büyük şehirdir, Konya bir ulu 
şehirdir. Konya, kudretiyle dünyayı tit-
retmiş, adaletiyle dünyaya hükmetmiş 
Selçuklu’nun başşehridir. Konya, Sad-
rettin Konevi’nin, Şeyh Edebali’nin, Ahi 
Evren’in, Şemsi Tebrizi’nin, elbette Hazreti 
Mevlana’nın şehridir. Ne güzel söylemiş 
Hazreti Mevlana: 

Sevgide güneş gibi ol 

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol

Hataları örtmede gece gibi ol

Tevazuda toprak gibi ol

Öfkede ölü gibi ol 

Her ne olursan ol;

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Bizim aynamız, ilim şehri, kültür şehri, 
medeniyet şehri Konya’dır. Bizim aynamız, 
ferasetiyle, basiretiyle bu aziz millettir. İşte 
onun için biz Konyalı Şeyh Edebali’nin 
diliyle konuşuruz. Biz Yunus Emre’nin 
diliyle, Ahi Evren’in, Hacı Bektaş Veli’nin 
diliyle konuşuruz. Dilimiz Aşık Veysel’in 
dilidir, dilimiz Mehmet Akif ’in, Necip 

Fazıl’ın dilidir. Van’da, Bingöl’de ne ko-
nuşursak, gideriz, Rize’de, Trabzon’da da 
onu konuşuruz. İstanbul’da, İzmir’de nasıl 
konuşursak, Antalya’da, Adana’da da öyle 
konuşuruz. Aydın’da başka, Adıyaman’da 
başka dil kullanmayız. Erzurum’da başka, 
Samsun’da başka söylemeyiz. Sadece Tür-
kiye içinde değil… Brüksel’de, Madrid’de, 
Toronto’da, NevYork’ta, Melbörn’de, 
Şam’da, Tahran’da da aynı dili konuşuruz, 
gönül diliyle konuşuruz. Çünkü biz, vakti 
zamanı gelince, Konya’da aziz milletimize 
hesap vereceğimizi biliyoruz.

Biz, her fırsatta, 81 vilayette milletin huzu-
runa çıkıp milletin aynasında kendimize 
bakan bir hareketiz. Sizden aldığımız güç-
le, sizden aldığımız yetkiyle, sizin desteği-
nizle, sizin hayır dualarınızla, gittiğimiz 
her yerde, konuştuğumuz her yerde hakkı 
söyledik, adaleti savunduk. Balkanlarda 
huzur diyoruz. Kafkasya’da kardeşlik diyo-
ruz. Ortadoğu’da barış diyoruz. Tiflis için 
ne istiyorsak, Bakü için de aynısını istiyo-
ruz. Kabil için, Bağdat için ne istiyorsak, 
Saraybosna için, Piriştina için de aynısını 
istiyoruz. Haiti’nin çocukları, Şili’nin 
çocukları, Pakistan’ın çocukları için iste-
diğimizi, cesaretle, kararlılıkla, Bağdat’ın 
çocukları, Gazze’nin çocukları, Kudüs’ün 
çocukları için de istiyoruz. Herkes gözünü 
yumsa, herkes kulağını tıkasa, herkes sırtı-
nı dönse, biz zulme karşı kayıtsız kalmıyor, 
tarihimizden, milletimizden aldığımız 
güçle Hak diyoruz, Hukuk diyoruz, Adalet 
diyoruz.

Bakın, Hazreti Ali ne güzel söylemiş: 
“Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan-



Recep Tayyip ERDOĞAN

246

dır…” Biz haksızlık karşısında susmadık, 
susmayacağız. Biz Alaaddin Keykubat’a, 
Kılıçarslan’a, Gıyaseddin Keyhüsrev’e, 
Alparslan’a, Osman Gazi’ye, Fatih Sultan 
Mehmet’e, Yavuz Sultan Selim’e, onların 
hatırasına karşı mahcup olmayacağız. 
Yurtta sulh diyen, cihanda sulh diyen Gazi 
Mustafa Kemal’in hatırasına karşı mahcup 
olmayacağız. Bu millet, tarihi boyunca nice 
zorlukların üstesinden geldi, nice badirele-
ri atlattı. Bu millet, dirayetiyle, ferasetiyle, 
birlik ve bütünlüğüyle önüne çıkan her 
engeli aşacak güce fazlasıyla sahiptir. İşte 
görüyorsunuz… Şu anda dünya, son yüzyı-
lın en büyük ekonomik krizlerinden birini 
yaşıyor. Dünyanın en büyük bankaları bat-
tı, en büyük sigorta şirketleri iflas etti, en 
büyük finans kuruluşları kapılarına kilit 
vurdu. Şu anda Amerika’dan Avrupa’ya, 
oradan Japonya’ya kadar tüm gelişmiş eko-
nomiler ciddi şekilde küçülüyor, daralıyor. 
Ama Türkiye, kendi imkanlarıyla, kendi 
tedbirleriyle, kendi kaynaklarıyla krizi 
aşıyor, geride bırakıyor ve istikrarlı şekilde 
büyüyor.

2010 yılının ilk çeyreğinde Türkiye eko-
nomisi yüzde 11.7 oranında büyüme 
kaydetti. Bu büyüme oranıyla dünyada 
dördüncü, Avrupa’da birinci oldu. İşsizlik 
tüm dünyada artarken, Avrupa Birliği 
ülkesi İspanya’da işsizlik yüzde 20’ye ula-
şırken, Türkiye her ay 2 puanın üzerinde 
işsizliğini düşürüyor ve Nisan ayında 
yüzde 11’e kadar çekti. Avrupa ekonomi-
leri IMF önünde kredi almak için kuyruğa 
girerken, Türkiye IMF’e muhtaç kalmadı, 
IMF’siz şekilde yoluna devam etti. 2002 
sonunda 230 milyar dolardan devraldı-

ğımız milli geliri, 8 yılda yaklaşık üç kat 
büyüttük, 618 milyar dolara çıkardık. Kişi 
başına geliri 3 bin 500 dolardan aldık, 
2009 sonunda 8 bin 600 dolara yükselttik. 
İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 102 
milyar dolara yükselttik. Turizm gelirini 
8.5 milyar dolardan aldık, 21 milyar do-
lara yükselttik. Merkez Bankası rezervini 
26.8 milyar dolardan aldık, 75.4 milyar 
dolara yükselttik. Borçlanma faizini yüzde 
63’ten aldık, yüzde 8’e kadar çektik. Ziraat 
Bankası’nın çiftçiye uyguladığı faiz oranı 
yüzde 59’du. Bunu şu anda yüzde 0, yüzde 
9 aralığına çektik. Halkbankası’nın esnafa 
uyguladığı faiz oranı yüzde 47 idi. Bunu da 
işte en son yüzde 5’e kadar çektik.

IMF’e Türkiye’nin borcunu 23.5 milyar 
dolardan aldık, şu an itibariyle 6.6 milyar 
dolara kadar düşürdük. Türkiye’de 2002 
yılında 91 bin adet otomobil satılmıştı, 
2009 yılında, küresel kriz şartlarına rağ-
men 370 bin adet otomobil satıldı. 2002’de 
1 milyon 88 bin buzdolabı satılmıştı, 
2009’da 1 milyon 719 bin adet buzdolabı 
satıldı. Peki mutfakta ne oldu? Mutfağın 
ekonomisi nereden nereye geldi? İşte size 
birkaç örnek… 2002 Yılında asgari ücret 
184 TL iken bugün 600 TL oldu. 2002 
yılında asgari ücret ile toplam 1.391 adet 
yumurta alınabilirken, bugün 3 bin 304 
adet yumurta alınabiliyor. Artış oranı yüz-
de 138. 2002 yılında asgari ücret ile ancak 
30 kilo zeytinyağı alınabiliyordu, bugün 
asgari ücret ile 60 kilo zeytinyağı alınabi-
liyor (artış & 90). 2002 yılında asgari ücret 
ile ancak 65 kilo margarin yağ alınabilir-
ken bugün 154 kilo alınabiliyor. (artış & 
138). 2002 yılında asgari ücretle 112 kilo 
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şeker alınabilirken, bugün 234 kilo şeker 
alınabiliyor. (artış & 109). 2002 yılında as-
gari ücretle 70 kilo tavuk eti alınabilirken, 
bugün asgari ücretle 112 kilo tavuk eti 
alınabiliyor (artış & 59). 

İşte Türkiye 8 yılda, 8 yıllık AK Parti ikti-
darında bu seviyelere ulaştı. Bitmedi… 8 
yılda 12 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik. 150 bin yeni derslik açtık, ikisi de 
Konya’da olmak üzere 78 yeni üniversite 
kurduk. 435 bin konutun inşasına baş-
ladık, 330 binini teslim ettik. Ankara’yı 
Eskişehir’e hızlı trenle bağladık. Şimdi 
Konya’yı Ankara’ya hızlı trenle bağlıyoruz. 
Ankara İstanbul; Ankara Sivas hızlı tren 
projelerimiz devam ediyor. Allah’ın izniy-
le, sizin desteğinizle, sizin hayır duaları-
nızla daha fazlasını da yapacağız. Bakın… 
Konya’ya gelip de, Konyalı, Akşehirli Nas-
rettin Hoca’yı anmamak olmaz… Biliyor-
sunuz, komşusu, Hoca’daki borcunu tahsil 
etmek için Nasrettin Hoca’ya varmış. Bor-
cunu istemiş. Hoca komşusunu yanına al-
mış, uzaktaki bir çorak tarlayı göstermiş… 
“Şu tarlayı görüyor musun? İşte güzün 
orayı süreceğim, oraya diken ekeceğim, di-
kenler boy atacak, oradan koyun sürüleri 
geçecek, koyunların yünü dikenlere takı-
lacak, onları toplayacağım, eğirip ip yapa-
cağım, kazak öreceğim, pazarda kazakları 
satıp, senin borcunu ödeyeceğim… Bunu 
duyan komşusu kahkahayla gülmüş… Ho-
cada cevap hazır: “Peşin parayı görünce, 
tabii gülersin…” Muhalefetin durumu işte 
bu… Onlar tarlaya diken ekmekle meşgul… 
Onlar, olmayacak duaya amin demekle 
meşgul. Onlar, Akşehir gölüne yoğurt ma-
yalamakla uğraşıyor. Kaf Dağı’nın ardında-

kini vaat ediyor, milleti kandırmak için bol 
keseden dağıtıyorlar

Biz ise iş  yapıyoruz iş… Hedefimiz, 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına sokabilmek. İnşallah bunu 
da başaracağız. Hedefimiz, Türkiye’nin 
dış ticaretini 1 trilyon dolara yükseltmek, 
bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye kü-
resel bir güç haline dönüşüyor. Türkiye, 
bölgesinde, dünyada, itibarlı, güvenilir 
bir ülke konumuna yükseliyor. Türkiye, 
ülkesiyle, milletiyle, devletiyle, geleceğe 
artık çok daha umutla bakıyor. Şimdi artık 
biz küçük engellere takılamayız. Biz artık 
küçük düşünemeyiz. 1960 darbesiyle, 
1980 darbesiyle, 28 Şubat müdahalesiyle 
Türkiye’ye biçilen kaftan artık dar geliyor. 
Mevcut Anayasa artık Türkiye’nin vizyo-
nuyla örtüşmüyor. Türkiye, üstünlerin hu-
kukuyla, güçlünün haklı olduğu bir adalet 
sistemiyle geleceğe yürüyemez, yürüyemi-
yor. Ne diyor Hazreti Mevlana: 

Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş 

Dünle beraber gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

İşte şimdi biz yeni şeyler söylüyoruz. İşte 
şimdi biz, yeni bir Anayasa için önemli 
bir adım atıyoruz. Türkiye’nin uf kunu 
daraltan, Türkiye’nin istikbalini karar-
tan, Türkiye’nin ayağına pranga olan 
Anayasa’da en kapsamlı değişikliği ya-
pıyoruz. Biz Türkiye’nin ufkunu açacak 
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bir değişiklik yapıyoruz. Biz Türkiye’nin 
vizyonunu güçlendiren bir değişiklik 
yapıyoruz. Biz büyük Türkiye’nin yolu-
nu açıyoruz. Gençlerimiz için, çocuk-
larımız için, 73 milyonun tamamı için 
yeni bir başlangıç yapıyoruz. ŞİMDİ 
BURADAN, KONYA’DAN SORUYORUM: 
BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’YE EVET Mİ? BÖLGESİNDE, 
DÜNYADA SAYGIN BİR TÜRKİYE’YE 
EVET Mİ? Demokrasi mücadelemizde 
Konya yanımızda mı? Çetelerle mücade-
lede konya arkamızda mı? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-
ĞÜNE GEÇİYORUZ, EVET Mİ? DEVLETİ, 
MİLLETİN HİZMETKARI YAPIYORUZ, 
EVET Mİ? MİLLETE TEPEDEN BAKAN, 
MİLLETİ HİÇE SAYAN, MİLLETİ KÜÇÜM-
SEYEN ANLAYIŞA ARTIK SON VERİYO-
RUZ, EVET Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE 
EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? 
ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET, KARARI-
MIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, OYUMUZ 
EVET SEVDAMIZ MİLLET, TERCİHİMİZ 
EVET…

Sevgili Konyalılar… Sevgili kardeşlerim…

Bu Anayasa değişikliği asla ve asla bir AK 
Parti projesi değildir. Bu Anayasa değişik-
liği bir millet projesidir, 73 milyonu top-
yekün ilgilendiren çok önemli bir değişim 
projesidir. Biz, Türkiye 1940’ların anla-
yışıyla yoluna devam edemez diyerek bu 
değişikliğin adımlarını attık. 1960 darbesi-
nin izlerini silmek için bu yola çıktık. 1980 
darbesiyle bu ülkeye biçilen o dar elbiseyi, 
o dar kaftanı yırtıp, ülkeye, millete yaraşan 
bir Anayasa’yı oluşturmak için çalışmalara 

başladık. Değişime direnenler, bu Anayasa 
değişikliğinde de karşımıza çıktılar. Statü-
koyu bir hayat tarzı olarak benimseyenler, 
12 Eylül’de HAYIR cephesini oluşturdular. 
Onların, kendi küçük dünyalarında her 
şeyin yolunda gidiyordu; ama refahı, huzu-
ru, hakkı ve hukuku milletle paylaşmaya 
gelince ayak diremeye başladılar.

Hukuku kendi arka bahçeleri haline geti-
renler, yargıda kadrolaşanlar, bu Anayasa 
değişikliğine de karşı çıktılar. CHP’nin eski 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay açık açık 
ne dedi? “Yargıya kendi yandaşlarımı, ken-
di örgütümün insanlarını almayacaktım 
da, Ülkücüleri mi alacaktım, Refah Parti-
lileri mi alacaktım?” dedi. Mehmet Moğul-
tay döneminde, Seyfi Oktay döneminde 3 
bin Hakim ve Savcıyı bu zihniyetle yargıya 
yerleştirdiler. Şimdi itirazları işte buna. 
Kendi arka bahçeleri, artık milletin ön 
bahçesi olacağı için HAYIR diyorlar. İşte 
görüyorsunuz… Muhalefet, Anayasa Deği-
şikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
gündeme geldiği andan itibaren itiraz edi-
yor. Ama neye itiraz ettiğini dahi bilmiyor, 
neye HAYIR dediğini dahi bilmiyor. Ay-
lardır tek bir gerekçe üretebilmiş değiller. 
Neden HAYIR dediklerini açıklayabilmiş 
değiller. Meydanlara çıkıyor, Anayasa De-
ğişikliği dışında her şeyden bahsediyorlar. 
Her türlü iftirayla, her türlü karalamayla 
milletin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. 
İşte onun için ben milletimi vicdanının 
sesine kulak vermeye davet ediyorum. 
CHP’ye oy vermiş kardeşlerimin, MHP’ye 
oy vermiş kardeşlerimin, diğer partilere 
oy vermiş kardeşlerimin, vicdanlarının 
sesini dinleyerek, kendilerini ve çocukla-
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rını düşünerek sandığa gitmelerini rica 
ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

12 Eylül’deki Halkoylamasına sadece 15 
gün kaldı. Bugün artık Türkiye, neye EVET 
diyeceğini, neyi oylayacağını çok daha iyi 
biliyor. Ben burada bir kez daha Anayasa 
Değişiklik Paketindeki maddeleri sizlere 
hatırlatmak istiyorum… Anayasa Değişik-
liği ile, hanım kardeşlerimizin haklarını 
anayasal güvenceye kavuşturuyoruz. Bu-
radan Konyalı Hanım kardeşlerime ses-
leniyorum: Anayasa Değişikliğine EVET 
diyerek, artık imtiyazlı bir konuma yükse-
lecek, pozitif ayrımcılıktan istifade edecek-
siniz. Hanım kardeşlerimiz için çıkarılan 
yasalar, artık EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI 
bahanesiyle geri çevrilmeyecek. İşe alım-
larda kadınlarımıza öncelik tanınacak. 
Kadına yönelik şiddet artık çok daha güçlü 
şekilde önlenecek. Kimsesiz, korunmasız, 
çaresiz hanım kardeşlerim artık kendi ka-
derlerine terk edilmeyecek. Konyalı hanım 
kardeşim… SENİN HAKLARINI GÜVEN-
CE ALTINA ALAN, SENİN İÇİN YENİ BİR 
UFUK ÇİZEN BU DEĞİŞİKLİĞE EVET 
Mİ? Çocuklar bizim her şeyimiz, çocuklar 
geleceğimiz… Çocuklarını ihmal eden, 
çocuklarını istikbalsiz bırakan bir milletin 
ayakta durma şansı asla ve asla yoktur, 
olamaz. İşte bu değişiklikle çocuklarımıza 
daha fazla sahip çıkıyor, çocuk istismarı-
nın önüne daha güçlü şekilde geçiyoruz.

Sadece çocuklar değil… Yaşlılarımızı, özür-
lü kardeşlerimizi, gazilerimizi, şehitlerimi-
zin bize emaneti olan dul ve yetimlerimizi 

daha güçlü şekilde koruma altına alıyor, 
onlara hak ettikleri imtiyazı veriyoruz. 
SOSYAL DEVLETİ GÜÇLENDİRECEK BU 
BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ? Benim 
vatandaşımın yurtdışına çıkış hakkı, ida-
renin keyfi uygulamalarıyla kısıtlanmış 
durumda. Geçmişteki üç kuruş, beş kuruş 
vergi borcundan dolayı birçok vatanda-
şımız gümrük kapılarından, sınırlardan 
geri dönmek zorunda bırakılıyor. Benim 
Konyalı Ahmet Amcam, Mehmet Amcam, 
geçmişte otomobilinin vergisini ödemeyi 
unuttuğu için, Hac yolundan dönmek 
zorunda kalıyor, Almanya’daki oğlunu 
görmeye gidemiyor. İşte şimdi, 12 Eylül’de 
bu kısıtlamayı kaldırıyoruz. Hakim kararı 
olmadan hiç kimsenin yurtdışına çıkışı 
engellenemeyecek. KONYA BU DEĞİŞİK-
LİĞE EVET DİYOR MU? Nice insanımız, 
hakkında tutulan notlar, isminin kenarına 
düşülen şerhler nedeniyle büyük zorluklar 
yaşadı. Bu Sünnidir, bu Alevidir, bu namaz 
kılar, bunun annesi başörtülü, kız kardeşi 
başörtülüdür, bu alkol kullanır diyerek 
bir çok vatandaşın hayatı karartıldı. Bu 
insanlık dışı uygulamaya artık son veriyo-
ruz. Fişleme tarihe karışıyor. Kişilerin özel 
hayatı, aile hayatı, kişisel verileri koruma 
altına alınıyor. BUNA EVET Mİ?

Konyalı işçi kardeşim… 12 Eylül’de evet 
diyerek, birden fazla sendikaya üye olma 
hakkına kavuşuyorsun. Sendikal haklar 
genişliyor, grev hakkının önündeki en-
geller kalkıyor. Memur kardeşim… 12 
Eylül’de evet diyerek, yıllardır özlemini 
çektiğin toplu sözleşme hakkına kavuşu-
yorsun. İşçi kardeşim, memur kardeşim… 
BU MODERN DÜZENLEMELERE EVET 
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Mİ? Hak arama özgürlüğünü daha da 
genişletiyoruz. Kamu Denetçiliği Kuru-
munu kuruyoruz. Artık vatandaşlarımız, 
kamuda karşılaştıkları bir sorunu, mah-
kemelere gitmeden, Kamu Denetçisine 
şikayet edecek ve sonucunu oradan alacak. 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EVET 
Mİ? Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı 
yolu açılıyor. Ordudan atılan subay, astsu-
baylarımız, artık haklarını mahkemelerde 
arayabilecekler. Yargıda işine son verilen 
hakimlerimiz, savcılarımız, yargıda hak-
larını arayabilecek. Memurlarımız, hakla-
rında verilen uyarma ve kınama cezalarını 
artık yargıya taşıyabilecek. BU DÜZENLE-
MELERE EVET Mİ? Askeri mahkemeler, 
artık sadece askeri suçlara ilişkin davalara 
bakacak. Savaş hali dışında sivillerin as-
keri mahkemelerde yargılanmasına son 
veriliyor. BU DEMOKRATİK DÜZENLE-
MELERE EVET Mİ?

Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiş-
tiriyor, daha katılımcı, daha demokratik 
bir yapıya kavuşturuyoruz. Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını de-
ğiştiriyor, burayı demokratik standartlara 
kavuşturuyoruz. Güçlünün haklı olduğu, 
zayıfın hakkını arayamadığı bir hukuk 
sisteminden, adaleti mülkün temeli haline 
getiren bir sisteme geçiyoruz. ÜSTÜN-
LERİN HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜS-
TÜNLÜĞÜNE GEÇİYORUZ. BUNA EVET 
Mİ? Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baş-
vuru hakkı getiriyoruz. Ekonomik Sosyal 
Konsey artık Anayasal bir kurum haline 
geliyor. 12 Eylül üzerindeki dokunulmaz-
lık zırhını kaldırıyoruz. Bu ülkede bir daha 
27 Mayıs’ların, 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’la-

rın yaşanmasının güçlü şekilde önüne 
geçiyoruz. KONYA, BUNA EVET Mİ? YENİ 
BİR ANAYASA İÇİN EVET DİYORUZ. 
DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN, 
ADALET İÇİN EVET DİYORUZ. YENİ BİR 
BAŞLANGIÇ İÇİN EVET DİYORUZ. DEĞİ-
ŞİM İÇİN EVET DİYORUZ.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Konya’yı, tüm Konyalı kardeş-
lerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı Şerif Konya’da huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum… Bura-
dan bütün Ankara’yı selamlıyorum… 
AKYURT’LU, ALTINDAĞ’LI, AYAŞ’LI, 
BALA’LI, BEYPAZAR’LI, ÇAMLIDERE’Lİ, 
ÇANKAYA’LI, ÇUBUK’LU, ELMADAĞ’LI 
kardeşlerim ,  s iz leri  selamlıyorum . 
ETİMESGUT’U, EVREN’İ, GÖLBAŞI’NI, 

GÜDÜL’Ü, HAYMANA’YI, KALECİK’İ, 
KAZAN’I, KEÇİÖREN’İ, KIZILCAHAMAM’I 
selamlıyorum. MAMAK’I, NALLIHAN’I, 
POLATLI’YI, PURSAKLAR’I, SİNCAN’I, 
ŞEREFLİKOÇHİSAR’I, YENİMAHALLE’Yİ, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi mu-
habbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifi-
niz mübarek olsun… Evleriniz şen, kalp-

AK Parti il mitingi

Ankara | 29 Ağustos 2010
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leriniz huzur, sofralarınız bereket dolsun. 
Ramazan Ankara için, tüm Türkiye için, 
insanlık için barışa, refaha, kardeşliğe ve-
sile olsun. Bu muhteşem manzara için, bu 
coşku, bu heyecan için, aşkınız, sevdanız 
için sizlere teşekkür ediyorum.

Ankara Türkiye’nin kalbidir… Ankara, 
AK Parti iktidarıyla birlikte artık sadece 
Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun kal-
bidir, Balkanların kalbidir, Afrika’nın, 
Asya’nın, Kafkasya’nın kalbidir. AK Parti 
iktidarına kadar Ankara, yanıbaşındaki 
Kırıkkale’ye, Konya’ya, Eskişehir’e bile 
binlerce kilometre uzaktaydı. Edirne’nin 
sesi Ankara’da duyulmuyordu. Ardahan’ın 
sesi Ankara’ya ulaşamıyordu. Hakkari’nin 
derdi, Trabzon’un tasası, Mersin’in taleple-
ri, Muğla’nın istekleri Ankara’ya yetişemi-
yordu. Bırakınız uzak vilayetleri, Ankara, 
yanı başındaki şu Sincan’a, Mamak’a, 
merkezindeki Altındağ’a bile erişemi-
yordu. Şuradan 30 kilometre uzaktaki, 
Güdül’ün Çukurören Köyü’nün yolu yok-
tu. Merkeze sadece 5 kilometre uzaktaki, 
Keçiören’in, Kuşcağız Mahallesinin, Ata-
park Mahallesi’nin suyu yoktu. Ankara’nın 
tam merkezindeki Altındağ’ın, Mamak’ın 
asfaltı yoktu, oradaki vatandaşların baş-
larını sokabilecekleri sağlıklı evleri, sıcak 
yuvaları yoktu.

Hamdolsun, sizin desteğinizle, sizin itima-
dınızla, sizlerin hayır dualarıyla, 8 yılda 
Ankara bir dünya başkenti oldu. Altındağ’a 
da ulaştık, Keçiören’e, Mamak’a, Bala’ya da 
ulaştık. Şereflikoçhisar’a, Nallıhan’a, Polat-
lıya da ulaştık. Ankara artık Kırıkkale’ye 
ne kadar yakınsa, Van’a da o kadar yakın. 

Ankara artık Konya’ya ne kadar yakınsa, 
Tekirdağ’a da o kadar yakın. Hızlı tren 
hatları döşedik, Eskişehir’e ulaştık. Şimdi 
Konya’ya, Sivas’a ulaşıyoruz. Bölünmüş 
yollar inşa ettik, Samsun’a, Artvin’e, 
Diyarbakır’a, İzmir’e ulaştık. Sadece yollar 
yapmakla kalmadık, gönül köprüleri inşa 
ettik, gönüller arasında yollar kurduk. 
Ankara artık Şam’a yakın, Amman’a yakın, 
Beyrut’a, Saraybosna’ya, Üsküp’e, Brüksel’e 
yakın. Ankara artık içine kapanmış bir şe-
hir değil. Ankara artık siyaset üretiyor. An-
kara artık çözüm üretiyor. Ankara dünyaya 
artık barış çağrıları yapıyor. Ankara, Kabil 
için, Bağdat için, Saraybosna için, Tiflis, 
Bakü, Piriştine için, Ankara Gazze için, 
Kudüs için artık yüreğini ortaya koyuyor, 
barış diyor, hak diyor, adalet diyor.

Allah’ın izniyle artık hiçbir yerde başımız 
öne eğik değil. Türkiye artık ülkelerden 
bir ülke değil. Ankara artık şehirlerden 
bir şehir değil. Bugün gündemi belirle-
nen bir Türkiye değil, gündem belirleyen 
bir Türkiye var. Bugün, takip eden bir 
Ankara değil, takip edilen bir Ankara var. 
Dış politikada inisiyatif alıyoruz, işbirlik-
lerini geliştiriyoruz. Yardıma muhtaç bir 
Türkiye devraldık, şimdi Haiti’ye, Şili’ye, 
Pakistan’daki kardeşlerimize el uzatıyo-
ruz. Dış politikamızla dünyada artık biz 
de varız dedik. Ekonomik gücümüzle 
dünyada artık biz de varız dedik. Bölgesel 
meselelerdeki ağırlığımızla, tezlerimizle, 
iddialarımızla artık biz de varız dedik. Bu 
millete küçük düşünmek yakışmaz değerli 
kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkentine küçük düşünmek yakışmaz. 
İstiklal Savaşı’nın kalbinin attığı şehre 
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küçük düşünmek yakışmaz. Hacı Bayram 
Veli’nin, Hüseyin Gazi’nin, Bünyamin 
Hazretleri’nin şehrine küçük düşünmek 
yakışmaz. Biz büyük düşündük, büyük 
düşünüyoruz ve büyük adımlar atmaya 
devam edeceğiz. Tarihimiz kadar büyük 
düşünüyoruz, kültürümüz kadar, medeni-
yetimiz kadar büyük düşünüyoruz. Atala-
rımız ne kadar büyük düşündüyse, işte biz 
de o kadar büyük düşünüyoruz.

İşte görüyorsunuz… 2008 sonunda Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde büyük bir 
küresel kriz patlak verdi. Kısa süre içinde 
bu kriz tüm dünyayı etkisi altına aldı. 
Hiç korkmadık, hiç telaşa kapılmadık, 
ümitsizliğe asla prim vermedik. Akıllıca 
tedbirlerimizi aldık, kararlı şekilde uygu-
ladık. Şu anda, dünyada krizi en az etkiyle 
ve en hızlı şekilde atlatan ülkeler arasında 
Türkiye var. Tüm dünyada ekonomiler kü-
çülürken, gelişmiş ülkelerin ekonomileri 
daralırken, Türkiye’nin ekonomisi yüzde 
11.7 oranında büyüdü. Türkiye bu büyü-
me oranıyla dünyada dördüncü, Avrupa’da 
birinci oldu. Tüm dünyada işsizlik hızlı 
şekilde yükselirken, Türkiye’de biz işsiz-
liği rekor oranlarda düşürüyoruz. Nisan 
ayında işsizlik, bir önceki yılın aynı ayına 
göre 2.6 puan düştü, yüzde 11’e geriledi. 
Dünyanın birçok ülkesi IMF’nin kapısın-
da kredi için sıraya girerken, biz IMF ile 
anlaşmaya gerek görmedik. IMF’le bir 
anlaşma yapmadığımız gibi, 23.5 milyar 
dolardan devraldığımız borcumuzu da 6.6 
milyar dolara kadar çektik. Kendi kaynak-
larımızla, kendi tedbirlerimizle, kendi öz 
politikalarımızla bu krizi aşacağız dedik ve 
işte aşıyoruz.

Bu milletin gücü evelallah her şeye yeter. 
Bu millet her zaman tarih yazdı, yine ya-
zar, yine yazacak. Yeter ki kendimize güve-
nelim, yeter ki kendimize inanalım, yeter 
ki gücümüzün farkında olalım. Kompleks 
içinde olanların, küçük düşünüp, küçük 
meselelere takılanların bu ülkeye verebi-
leceği, kazandırabileceği hiçbir şey olmaz, 
olamaz. Bu ülke geçmişte, küçük düşü-
nenler yüzünden enerjisini heba etti. Bu 
ülke geçmişte, küçük meselelere takılıp 
kalanlar yüzünden kaynaklarını çar çur 
etti. Popülizmle, partizanlıkla bu ülkeyi 
yokluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa mahkum 
ettiler. Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Ge-
nel Başkanını görüyorsunuz… Kendinden 
öncekilerin izinden gidiyor, bol keseden 
dağıtıyor, Kaf Dağı’nın ardındakini vaat 
ediyor, bu şekilde milleti güya kandı-
racağını zannediyor. Batman’da farklı, 
Ankara’da farklı konuşuyor. Tunceli’de 
farklı, Kayseri’de farklı konuşuyor. Anaya-
sa Mahkemesi’nin önünde farklı, Meclis’te 
farklı, miting meydanlarında farklı ko-
nuşuyor. Miting meydanlarında çıkıyor, 
beni Yüce Divanla tehdit ediyor. Kayseri 
Meydanına çıkıyor, beni Brüksel’e şikayet 
etmekle tehdit ediyor. Gidiyor, Alman 
Dergisi’ne mülakat veriyor, ülkesini, ül-
kesinin Başbakanını oraya şikayet ediyor. 
Milli iradeyi Anayasa Mahkemesine ha-
vale edenler, şimdi de muhalefeti uluslar 
arası medyaya, Brüksel’e havale etmenin 
gayreti içindeler. Haftalardır tehditten 
başka, hakaretten, küfürden başka bir şey 
söylemiyor. Geçen gün çıktı, Tunceli’de 
GENEL AF’tan bahsetti. Ankara’ya döndü, 
tıpkı zamanında Batman’da söylediği-
ni Ankara’da yalanladığı gibi, şimdi de 
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Tunceli’de söylediğinden nasıl çarkedece-
ğini kara kara düşünüyor. 

Bakın sevgili kardeşlerim… Söz, namludan 
çıkan kurşun gibidir. Söz, yayından fırla-
yan ok gibidir. Ana Muhalefet Partisi’nin 
bir Genel Başkanı, bu kadar sorumsuz, bu 
kadar düşüncesiz davranma lüksüne sahip 
değildir. Söylediği sözün nereye gideceği-
ni, neye mal olacağını bilmeyen siyasetçi, 
kendisine de, partisine de, ülkesine de zarar 
verir. Böyle konular ulu orta dile getirilmez, 
böyle konular populist bir dille gündelik 
siyasetin malzemesi yapılmaz. CHP Genel 
Başkanı, populizmde artık sınır tanımaz 
bir hale geldi. NASIL OLSA İKTİDARA GE-
LEMEYECEĞİM anlayışıyla, meydanlarda 
aklına eseni söylüyor. 1974’te Rahmetli 
Ecevit’in, 2000 yılında, yine Rahmetli 
Ecevit’in Başbakanlığında DSP, MHP, ANAP 
Hükümeti’nin çıkardığı af ların bedelini 
Türkiye çok ağır ödedi, ödemeye de devam 
ediyor. Hazırlıksız biçimde, konuşulmadan, 
istişare edilmeden, müzakere edilmeden 
çıkarılan af, Türkiye’de suçun artmasına, 
birçok masumun fatura ödemesine yol açtı.

Türkiye’ye bu bedeli yeniden ödetmeye 
kimsenin hakkı da yoktur, hukuku da 
yoktur. İnsanın affetmediğini devletin 
affetmeye hakkı olabilir mi? Oğlu şehit 
edilmiş bir annenin affetmediğini, bir baş-
kası affedebilir mi? Ana Muhalefet Partisi 
Genel Başkanı, bu sorumsuzca tavırlardan, 
düşüncesizce beyanlardan, umut tacirliğin-
den derhal vazgeçmelidir. Cumhuriyetle 
yaşıt olduğunu iddia eden bir partinin, bu 
kadar kontrolsüz kalması Türkiye adına da, 
demokrasi adına da vahimdir.

Bakın sevgili Ankaralılar… Bu CHP zih-
niyeti Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetti. 
Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine, 
milletin teveccühüne mazhar olamadılar. 
Millete her zaman tepeden baktılar, milleti 
küçük gördüler. Bir yandan da demok-
rasi dışı yöntemlerle her zaman ülkeye 
hükmetme sevdası içinde oldular. Hatır-
layın… Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedik, 
seçtirmediler. Çetelerle mücadele edeceğiz 
dedik, avukatlığını üstlendiler. Başörtülü 
kızlarımız üniversitelerde özgürce oku-
yabilsin dedik, Anayasa Mahkemesi’ne 
götürüp iptal ettirdiler. Şimdi de Anayasa 
Değişikliğine karşı çıkıyor, üstünlerin hu-
kukundan hukukun üstünlüğüne geçişe 
HAYIR diyorlar. Mehmet Moğultay ve Sey-
fi Oktay, CHP’nin Adalet Bakanı oldukları 
dönemlerde yargıya üç bin hakim ve savcı 
atadılar. Şimdi yargı CHP’nin arka bahçesi 
olmaktan çıkacak ya, işte onun için HAYIR 
diyorlar. Yargı şimdi milletin ön bahçesi 
olacak ya, işte onun için HAYIR diyorlar.

 Mevcut Anayasadan işçi memnun değil, 
memur memnun değil, sanayici, çiftçi, es-
naf memnun değil, ama CHP memnun… 
Millet değişsin diyor, ama CHP her za-
manki gibi değişime ayak diretiyor. İşte 12 
Eylül’de, milletin değerleriyle savaşanlara 
yeter diyeceksiniz. 12 Eylül’de, seçkinlerin 
iktidarına son diyeceksiniz. 12 Eylül’de, 
çetelerin bu ülkeye rota çizmesine siz 
son vereceksiniz. 12 Eylül’de demokra-
siye EVET, özgürlüklere EVET, büyük 
Türkiye’ye EVET diyeceksiniz. ANKARA 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE EVET DİYOR 
MU? ANKARA, SEÇKİNLERİN İKTİDARI-
NA DEĞİL, SEÇİLMİŞLERİN İKTİDARINA 



255

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

EVET DİYOR MU? ANKARA, ÜSTÜN-
LERİN HUKUKUNA DEĞİL, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET DİYOR MU? 
Demokrasi mücadelemizde yanımızda 
mısınız? Çetelerle mücadelede arkamızda 
mısınız? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 
ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? ÖYLEYSE, 
SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET 
SEVDAMIZ MİLLET, OYUMUZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET, TERCİHİMİZ EVET…

Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim…

Bu Anayasa değişikliği bir AK Parti Pro-
jesi değil, bir millet projesidir. Şunu bu-
radan, Ankara’dan, altını çizerek ifade 
ediyorum… 12 Eylül’de AK Partiye değil, 
milletin Anayasasına EVET diyeceksiniz. 
12 Eylül’de, Recep Tayyip Erdoğan’a değil, 
kendinize, kendi geleceğinize EVET di-
yeceksiniz. Bu Anayasa Değişikliği yüzde 
60’la, yüzde 70’le, yüzde 80’le bile kabul 
edilse, 73 milyonun Anayasasıdır. Kaza-
nan AK Parti olmayacak, kazanan Recep 
Tayyip Erdoğan olmayacak, kazanan mil-
let olacak millet. İşte onun için, MHP’ye 
oy vermiş kardeşlerimi, CHP’ye oy vermiş 
kardeşlerimi, diğer partilere oy vermiş, 
gönül vermiş kardeşlerimi EVET demeye 
çağırıyorum. Şunu asla unutmayın… San-
dıktan çıkan her HAYIR oyu, CHP üst yö-
netiminin şahsi beklentilerine cevap vere-
cektir. Ama sandıktan çıkan her EVET oyu, 
sizin, gençlerin, çocukların, geleceğimizin 
beklentilerine cevap verecektir.

Bugün Ankara’da 32’inci mitingimizi 
yapıyoruz. Daha önceki 31 şehrimizde 
biz hep Anayasayı anlattık, Anayasa de-

ğişikliğinin Türkiye’ye neler getireceğini 
anlattık. 13 Eylül’de nasıl bir Türkiye’ye 
uyanacağız? 13 Eylül’de nasıl bir başlangıç 
yapacağız? Bakın burada, Ankara’da, çok 
değerli işçi kardeşlerimiz var… Öz Orman-
İş Sendikası’nın değerli emekçileri bugün 
aramızdalar… Kendilerini öncelikle, bu-
gün, 25 bin Orman işçisi adına imzaladık-
ları yeni toplu iş sözleşmesinden dolayı 
tebrik ediyorum. Türkiye’nin akciğerleri-
ni, ormanlarını muhafaza etmek adına, 24 
saat, 4 mevsim verdikleri mücadelede ken-
dilerine başarılar diliyorum. Biliyorsunuz, 
230 bin geçici işçiye verdiğimiz kadrodan, 
14 bin orman işçimiz de yararlandı. 8 yıl 
boyunca emeği, emekçileri, işçi kardeş-
lerimizi her zaman gözettik, şartlarını 
iyileştirmek için çok önemli düzenlemeler 
yaptık. Zorunlu Tasarruf Hesabında biri-
ken paraları çalışanlarımıza 13.5 katrilyon 
olarak ödedik. Asgari ücrete enflasyonun 
çok çok üzerinde artış sağladık. 1 Mayıs’ı 
tatil ilan ettik, Taksim’i 1 Mayıs’ta törenler 
için açtık. İşçilerimizin, çalışanların hakkı-
nı Avrupa standartlarına ulaştırmak için 
yoğun gayret gösterdik.

İşte şimdi, 12 Eylül’de, işçilerimiz adına ta-
rihi nitelikte bir anayasal düzenlemeyi de 
gerçekleştiriyoruz. Benim işçi kardeşim, 
artık birden fazla sendikaya üye olma hak-
kına kavuşuyor. Sendikal hareketin önü 
açılıyor, grev hakkının önündeki engeller 
kalkıyor. Ekonomik sosyal konsey artık 
anayasal kurum haline geliyor. ORMAN 
İŞÇİSİ KARDEŞİM, BUNA EVET DİYOR 
MUSUNUZ? ANKARALI KARDEŞLERİM, 
BUNA EVET DİYOR MUSUNUZ? Memur 
kardeşlerim Anayasa Değişikliği ile çok 
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önemli haklara kavuşacaklar. Memurları-
mızın yıllardır hasretini çektiği toplu söz-
leşme hakkını getiriyoruz. Emeklilerimize, 
memurların yaptığı toplu sözleşmeden 
yararlanma hakkını getiriyoruz. Ordudan 
atılan askerlerimize, yargıdan ihraç edilen 
hakim ve savcılarımıza yargı yolunu açıyo-
ruz. ANKARALI MEMUR KARDEŞİM, BU 
DÜZENLEMELERE EVET Mİ? ANKARA, 
BU DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ?

Fişleme yanlışlığına artık son veriyoruz. 
Türkiye’de artık hiç kimse, hakkında 
tutulan yalan yanlış bilgiler nedeniyle 
mağduriyet yaşamayacak. Hiç kimse, di-
linden, inancından, görüşlerinden, yaşam 
tarzından dolayı fişlemeye tabi tutulama-
yacak; hakkındaki bilgiler amacı dışında 
asla kullanılmayacak. FİŞLEMEYE SON 
VERMEK İÇİN EVET Mİ? Yurtdışına çıkış 
hakkının kısıtlanmasına son veriyoruz. 
Kamu Denetçiliği Kurumunu Türkiye’ye 
kazandırıyoruz. Kadınlarımıza, çocuk-
larımıza, özürlülerimize, yaşlılarımıza, 
şehitlerimizin bize emaneti olan eşlerine, 
çocuklarına, gazilerimize artık pozitif ay-
rımcılık uyguluyoruz. İşe alımlarda, kamu 
hizmetlerinden yararlanmada, koruma 
hizmetlerinde, sosyal hizmetlerde bu ke-
simlere artık öncelik veriyoruz. Ankaralı 
Hanım kardeşim… HAKLARINI DAHA 
İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIYORUZ. EVET 
Mİ? ANKARALI KARDEŞLERİM, ÇOCUK-
LARIMIZIN GELECEĞİNİ GÜVENCE AL-
TINA ALIYORUZ, EVET Mİ? 12 Eylül’de 
Anayasa Mahkemesi’nin, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını de-
ğiştiriyor, bu kurumlarımızı Avrupa stan-
dartlarına ulaştırıyoruz. Hukuka, adalete 

güveni yeniden tesis ediyoruz. Hukukta 
kast sistemine, kapalı devre sisteme artık 
son veriyoruz. Üstünlerin hukukundan, 
hukukun üstünlüğüne geçiyoruz… EVET 
Mİ? Güçlünün haklı olduğu değil, haklı-
nın hakkını sonuna kadar arayabildiği bir 
sisteme geçiyoruz… EVET Mİ? ANAYASA 
MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
HAKKINI GETİRİYORUZ, EVET Mİ?

13 Eylül ’de  inşal lah  bambaşka  bir 
Türkiye’ye uyanacağız. 13 Eylül’de, 73 
milyonun geleceğe daha da umutla baka-
cağı bir Türkiye’ye uyanacağız. Anayasa 
değişikliği, her birimizi, her bir vatanda-
şımızı, her bir ilimizi, ilçemizi, köyümüzü 
yakından ilgilendiriyor. Anayasa değişik-
liği Türkiye’nin ufkunu açıyor, vizyonunu 
büyütüyor. Herkesi bu coşkuya ortak olma-
ya davet ediyorum. Hangi siyasi partiden 
olursa olsan, her bir vatandaşımı vicdanla, 
aklı selimle, sağduyuyla hareket edip, 
EVET demeye davet ediyorum.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Ankara’yı, tüm Ankaralı kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı şerif Ankara’da huzura, sevgi-
ye, rahmet ve berekete vesile olsun diyo-
rum. 12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım 
diyor, şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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S e vg i l i  Te k i rd a ğ l ı l a r,  d e ğ e rl i  ka r -
deşlerim… Sizleri en kalbi duygula -
r ımla  se lamlıyorum .  Buradan tüm 
Tekirdağ’a, ÇERKEZKÖY’E, ÇORLU’YA, 
HAYRABOLU’YA, MALKARA’YA, MAR-
MARA EREĞLİSİ ’NE, MURATLI’YA , 
SARAY’A, ŞARKÖY’E, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma 

selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Artık son 8 gününe eriştiğimiz, uğurla-
maya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif ’in, 
Trakya’ya, ülkemize, milletimize, İslam 
alemine ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik 
ve barış getirmesini diliyorum. Trakya’nın 
toprakları bereketlidir, o bereket bu top-
raklarda hiç azalmasın diyorum. Ayçiçeği 

AK Parti il mitingi

Tekirdağ | 31 Ağustos 2010
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tarlalarından, fabrikalardan, dükkanlar-
dan, yuvalarımızdan, sofralarımızdan 
bolluk ve bereket eksik olmasın diyorum.

Benim Tekirdağlı kardeşim çalışkandır. 
Benim Tekirdağlı vatandaşım emeğin 
hakkını bilir, alın terinin değerini bilir. 
İşte bugün Tekirdağ çalışıyor. Tekirdağ’ın 
fabrikaları, limanları, atölyeleri çalışıyor. 
Tekirdağ’da dev sanayi tesislerinin baca-
ları tütüyor. Tekirdağ’da çiftçi kardeşim 
hasat mutluluğunu yaşıyor. Tekirdağ 
Türkiye için üretiyor, dünya için üretiyor. 
Birçok uluslar arası firma Tekirdağ’da ya-
tırım yapıyor. Bilgisayar firmaları, yazılım 
firmaları burayı bir yatırım üssü haline ge-
tiriyor. Türkiye’nin en büyük KONTEYNIR 
Limanı, Uluslar arası ASYAPORT Limanı 
Tekirdağ’da umuda dönüşüyor, yatırıma 
dönüşüyor, ticarete dönüşüyor. 

Tekirdağ artık İstanbul’un gölgesinden 
çıkıyor, Trakya’nın yıldız şehri olarak sah-
nedeki yerini alıyor. Bugün Tekirdağ’da 
çok büyük, çok anlamlı bir hizmetin res-
mi açılışını gerçekleştirdik. Dikkatinizi 
çekiyorum… 40 yıl aradan sonra, ilk kez 
bir şehrimiz, Tekirdağ ilimiz, demiryo-
luna kavuştu. En son, 40 yıl önce, Van’a 
demiryolu hattı döşendi ve o tarihten 
itibaren demiryolu hattı hiçbir şehrimize 
uğramadı. Bu yeni demiryolu hattıyla, 
Tekirdağ Limanı’nı, Tekirdağ şehrini Mu-
ratlı üzerinden İstanbul’a bağladık. Sadece 
İstanbul’a değil; Tekirdağ’ı demiryoluyla 
Avrupa’ya bağladık. MARMARAY Proje-
miz bittiğinde, Tekirdağ’ı Doğu’da Pekin’e, 
Batı’da Londra’ya kesintisiz bağlıyoruz. 
2007 yılında hattın çalışmalarını başlattık, 

245 milyon TL kaynak aktardık ve 31 ki-
lometrelik bu yolu tamamladık. Bugün de 
resmi açılışını yapacağız. 2002 yılında, Te-
kirdağ’daki bölünmüş yol uzunluğu 86 ki-
lometre idi. 8 yılda biz, 79 yılda yapılanın 
2 katından fazlasını inşa ettik, Tekirdağ’a 
tam 194 kilometre yeni bölünmüş yol ka-
zandırdık.

İşte bizim farkımız bu… İşte AK Parti’nin 
farkı bu… Biz iş üretiyoruz iş… Biz eserle-
rimizle konuşuyoruz, biz hizmetlerimizle 
konuşuyoruz, biz yaptıklarımızla, yapa-
caklarımızla, projelerimizle konuşuyoruz. 
Türkiye genelinde inşa ettiğimiz 12 bin 
kilometre yol bizi anlatıyor. Türkiye’ye, 
çocuklarımıza kazandırdığımız 150 bin 
derslik bizi anlatıyor. 435 bin konutun şan-
tiyesi bizi anlatıyor. Okullar, üniversiteler, 
hastaneler, sağlık ocakları, yollar, konutlar 
bizim hizmet anlayışımızı anlatıyor. 2002 
yılında 16 milyon ton demir-çelik üretimi 
yapan Türkiye, 2009 yılında 25.3 milyon 
ton üretim gerçekleştirdi. Son 8 yılda, 
Türkiye’de 7 milyon adetten fazla motorlu 
taşıt üretimi gerçekleşti. Önceki 40 yılda, 
yani 1963-2002 arasında sadece 6.8 mil-
yon araç üretildi. Yani 40 yılda 6.8 milyon 
araç; 8 yılda 7 milyon araç. 2002 yılında 
Türkiye’de toplam 8.6 milyon motorlu 
kara taşıtı bulunurken, bugün bu sayı yüz-
de 70 oranında artarak 14.6 milyona çık-
mıştır. 2002 yılında 34 milyon olan uçak 
yolcu sayısı yüzde 153 oranında artarak 
2009 yılında 86 milyona çıktı. Aynı şekil-
de, 2002 yılında 23.3 milyon cep telefonu 
abonesi mevcutken, bugün bu sayı yüzde 
165 oranında artarak 61.5 milyona çıktı. 
Yine 2002 yılında 4 milyon dolaylarında 
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olan internet kullanıcı sayısı bugün 30 
milyona ulaştı. 2002 yılında sabit geniş 
bant internet abone sayısı yok denecek 
kadar azdı, bugün bu sayı 7.5 milyon abone 
sayısına ulaştı.

Muhalefet Partileri çıkıyor, NE YAPTILAR 
Kİ diyor… Eğer, Ordu’ya gider, sadece fın-
dık yiyip dönersen, tabii ki Karadeniz Sa-
hil Yolu’nu göremezsin. Malatya’ya gider, 
sadece kayısı yiyip dönersen, tabii ki 36 
kilometre yola eklediğimiz 191 kilometre 
bölünmüş yolu göremezsin. Tekirdağ’a 
gelir, buradan sadece köfte yiyip dönersen, 
tabii ki şu ASYAPORT’u göremezsin, tabii 
ki şu demiryolu hattını, bölünmüş yolları, 
derslikleri, TOKİ konutlarını göremezsin. 
Ne diyor eskiler: “Görmeye göz gerek, 
sezmeye öz gerek…” Bunlar, siyasi tarihle-
rinde ilk kez Ankara’dan dışarıya çıktılar. 
Onu da bizim zorlamamızla, bizim teşvik-
lerimizle yaptılar. Anadolu’yu bunlar daha 
yeni keşfediyor, Trakya’yı bunlar daha 
şimdi görüyor. Buraların eski hallerini 
bilmezler ki bir kıyas yapabilsinler. Bunlar 
yapmayı bilmez… Bunlar üretmeyi bil-
mez… Bunlar millete hizmet nedir bilmez. 
Rahmetli Adnan Menderes geldi, tamtakır 
durumdaki Hazine’yi doldurdu, bunlar 
darbeyle gelip o Hazine’yi boşalttılar. 
Rahmetli Özal geldi, Türkiye’ye çağ atlattı, 
bunlar geldiler, Türkiye’yi adeta yağma-
ladılar. Şimdi Türkiye, ekonomik olarak 
tarihinin en parlak dönemini yaşıyor; 
bunların iştahı kabarıyor. Nasıl yapsak 
da Hükümeti uzaklaştırsak, nasıl yapsak 
da şu milli servetin üzerine konsak diye 
her yola başvuruyorlar. Bunların çetelere 
avukatlık yapması boşuna değil. Bunların 

darbe senaryolarına çanak tutması boşuna 
değil. Bunların 27 Nisan bildirisinin altına 
imza atmaları boşuna değil.

Milletten teveccüh göremeyenler, millet-
ten yüz bulamayanlar, çetelerden medet 
umuyor, hukuksuzluktan medet umuyor, 
şantajdan, tehditten, iftiradan medet umu-
yor. Artık öyle yağma yok… Artık milletin 
emanetine sahip çıkan bir AK Parti var. 
Artık yetimin hakkını koruyan, artık ku-
ruşun hesabını soran bir AK Parti var. Si-
yasette dürüst olacaksın dürüst… Siyasette 
ilkeli olacaksın, tutarlı olacaksın, sorumlu 
olacaksın. Tekirdağlıların çok güzel bir 
sözü var: “Acem kılıcı gibi iki tarafı keser…” 
Batman’a gidiyor, genel af diyor, Ankara’ya 
gelip çark ediyor. Tunceli’ye gidip genel 
af satıyor; Kayseri’ye gidip çark ediyor. 
İstanbul’a gidip başörtüsünü tezgaha sü-
rüyor, Ankara’da Anayasa Mahkemesi’nde 
Anayasa değişikliğini iptal ettiriyor. 
Silivri’de avukat, Bingöl’de demokrat olun-
maz! Ya olduğun gibi görün, ya da görün-
düğün gibi ol…

Bakın sevgili kardeşlerim…

Allah’a Hamdolsun, 8 yıllık iktidarımız 
boyunca, ikircikli siyaseti, iki yüzlü siya-
seti, her tarafı idare eden o köhne siyaset 
anlayışını elimizin tersiyle ittik. Van’da 
ne konuştuysak, Konya’da onu konuştuk. 
Bingöl’de ne dediysek, Denizli’de onu 
söyledik. Trabzon’da ayrı, Antalya’da ayrı 
konuşmadık. AK Parti bir Türkiye partisi-
dir… AK Parti, 81 vilayetin, 73 milyonun 
hakkını, hukukunu koruyan, gözeten bir 
partidir. Burada, Tekirdağ’da şunu özellik-
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le ifade ediyorum… Benim her bir vatanda-
şımın yaşam tarzı, değerleri, inancı, hakkı 
ve hukuku bizim teminatımız altındadır. 8 
yıl boyunca buna saygı gösterdik, bundan 
sonra da saygı göstermeye devam edece-
ğiz. Bizim sevdamız koltuk sevdası değil, 
bizim sevdamız makam sevdası değil… 
Bizim sevdamız Türkiye sevdası, bizim 
sevdamız millet sevdası…

Şunu açık açık söylüyorum: 12 Eylül’de, 
sandıktan çıkacak her HAYIR oyu, CHP’nin 
statükocu anlayışına, CHP’nin değişime 
direnen zihniyetine, vesayetçi anlayışa 
hizmet eder. Sandıktan çıkacak her HAYIR 
oyu, CHP Genel Başkanının şahsi hırsla-
rına hizmet eder. Ama, sandıktan çıkacak 
her EVET oyu, Recep Tayip Erdoğan’a, AK 
Parti’ye değil, bizzat size, kendinize, kendi 
geleceğinize, çocuklarınıza hizmet eder. 
Burada partileri oylamayacaksınız… Bura-
da, oy pusulasında sadece EVET var, HA-
YIR var… Statükoyla, geleceğiniz arasında 
bir tercih yapacaksınız. Sizden, 12 Eylül’de 
gür bir sesle EVET demenizi bekliyorum… 
Benim için değil, Türkiye için evet deme-
nizi bekliyorum. AK Parti için değil, 73 
milyon için evet demenizi bekliyorum. Üs-
tünlerin hukukundan, hukukun üstünlü-
ğüne geçiş için evet demenizi bekliyorum. 
Güçlünün haklı olduğu bir sistem için de-
ğil, zayıfın hakkını arayabildiği bir sistem 
için evet demenizi bekliyorum. Kralların 
hukukundan, kuralların hukukuna geçiş 
için evet demenizi istiyorum.

Şimdi Trakya’dan soruyorum: Seçkinlerin 
iktidarına son veriyor, milletin iktidarına 
geçiyoruz. EVET Mİ? 12 Eylül’le yüzleşi-

yoruz, darbe Anayasasıyla yüzleşiyoruz… 
MİLLETİN ANAYASASINA EVET Mİ? 
Çetelerle mücadelede Tekirdağ yanımızda 
mı? Büyük Türkiye mücadelemizde yanı-
mızda mısınız? Güçlü Türkiye, itibarlı Tür-
kiye mücadelemizde arkamızda mısınız? 
İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? AVRU-
PA STANDARTLARINDA BİR HUKUK SİS-
TEMİNE EVET Mİ? “Kızanlar, gönlünüz 
pek olsun be ya…”

Sevgili Tekirdağlılar, değerli kardeşlerim…

12 Eylül’de nelere EVET diyeceğinizi, 
Anayasa’nın hangi maddelerini ne şekil-
de değiştireceğinizi burada sizlere kısaca 
aktarmak istiyorum. Anayasa’nın 10’uncu 
Maddesini değiştiriyoruz. Kadınlar, çocuk-
lar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerimizin dul 
ve yetimleri, gazi ve malullerin yararına 
olacak şekilde pozitif ayrımcılığı getiri-
yoruz. Bu değişiklikle, Hukuk Devletinin, 
Sosyal Devletin gereğini yerine getiriyo-
ruz. Güçsüz ve zayıf lar korunuyor. Dev-
let, korunma ihtiyacı olan vatandaşının 
yanında oluyor. Çocuklarımızı istismara 
karşı, kötü niyetli insanlara karşı daha 
güçlü şekilde koruyoruz. TEKİRDAĞLI 
HANIM KARDEŞİM, BU DÜZENLEMEYE 
EVET Mİ? TEKİRDAĞLI KARDEŞİM, BU 
YENİLİĞE EVET Mİ? Anayasa’nın 20’inci 
Maddesini değiştiriyoruz. Devlet artık giz-
li kapaklı ve ulaşılmaz bir yapı olmaktan 
çıkıyor. Benim vatandaşımın artık kişisel 
mahremiyeti korunacak. Kişisel bilgiler sa-
dece kanunda yazılı hallerde kullanılacak. 
Herkes, hakkındaki bilgilerin ne şekilde 
kullanıldığını öğrenebilecek. Artık hiç 
kimse, namaz kılıyor diye, annesi, kardeşi 
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başörtülü diye, içki içiyor diye fişleneme-
yecek, hayatı karartılamayacak. KİŞİSEL 
MAHREMİYETLERİN KORUNDUĞU, 
DAHA ŞEFFAF BİR DEVLETE EVET Mİ?

Yurtdışına çıkışın yasaklanması veya 
kısıtlanması kararı, kişilerin, kurumla-
rın elinden alınacak, sadece bağımsız 
mahkemelere verilecek. Sudan sebepler-
le hiç kimsenin yurtdışına çıkış hakkı 
kısıtlanmayacak. SINIR KAPILARINDA 
TUTSAKLIĞA SON VERİYORUZ, EVET 
Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim Memur 
kardeşim artık toplu iş sözleşmesi hakkına 
kavuşuyor. Emekli memur kardeşim de 
bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacak. 
MEMURLARA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-
NE EVET Mİ? İdareyi denetlemek üzere 
ombudsmanlık, yani Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nu kuruyoruz. Vatandaş, kamu 
kurumlarında karşılaştığı her sorunu 
artık kamu denetçiliği kurumuna şikayet 
edebilecek. İdarenin her işlemini yargı 
denetimine açıyoruz. Memurların hak 
arama alanlarını genişletiyoruz. HUKUKU 
GÜÇLENDİRMEYE, HUKUK DEVLETİNİ 
GÜÇLENDİRMEYE EVET Mİ?

Bakın sevgili kardeşlerim… Anayasa 
Mahkemesi’ne, Meclis’in üye seçmediği 
tek ülke Türkiye’dir. Bütün gelişmiş ül-
kelerde, ileri demokrasilerde, Parlamen-
to, Meclis, Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçer. 1961 Anayasası’nda bile, Anayasa 
Mahkemesi’nin üyelerinin üçte birini 
Meclis seçiyordu. Biz de şimdi Anayasa 
Mahkemesine Meclis’in 3 üye seçmesini 
getiriyoruz. MODERN DEMOKRASİLER-
DEKİ GİBİ BİR ANAYASA MAHKEMESİ-

NE EVET Mİ? YARGININ ANAYASAL SI-
NIRLAR İÇİNDE KALMASINA EVET Mİ? 
Anayasa Mahkemesi artık Türkiye İnsan 
Hakları Mahkemesi oluyor. BUNA EVET 
Mİ? Daha bağımsız, daha demokratik ve 
işlevsel bir adalet sistemi için Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandı-
rılıyor. Üye sayısını 7’den 22’ye çıkarıyo-
ruz. Bu üyelerin 4 tanesi Cumhurbaşkanı 
tarafından, diğer üyeler ise yüksek yargı ve 
birinci sınıf hakim ve savcılar tarafından 
seçilecek. Malkara’daki, Çorlu’daki, Şar-
köy’deki hakim ve savcı kardeşim de artık 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısında söz sahibi olacak. DAHA DE-
MOKRATİK BİR HSYK’YA EVET Mİ? 
HAKİM VE SAVCILARA DAHA FAZLA 
BAĞIMSIZLIK İÇİN, DAHA TARAFSIZ 
YARGI İÇİN EVET Mİ? 12 EYLÜL ÜZE-
RİNDEKİ DOKUNULMAZLIK ZIRHINI 
NİHAYET KALDIRIYORUZ. 12 EYLÜL’LE 
YÜZ LEŞİYO RUZ .  BU Ü LKED E Bİ R 
DAHA 12 EYLÜL’LER, 27 MAYIS’LAR, 28 
ŞUBAT’LAR YAŞANMASIN DİYORUZ. TE-
KİRDAĞ, BUNA EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Tekirdağ’ı, tüm Tekirdağlı kar-
deşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı şerif Tekirdağ’da huzura, sev-
giye, rahmet ve berekete vesile olsun diyo-
rum. 12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım 
diyor, şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Ağrılılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan tüm Ağrı’ya, DİYADİN’E, 
D O Ğ U B E YA Z I T ’ A ,  E L E Ş K İ RT ’ E , 
HAMUR’A, PATNOS’A, TAŞLIÇAY’A, 
TUTAK’A, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime selamlarımı gönderiyorum. 

Ramazan-ı Şerif Ağrı’da kutlu, mübarek 
olsun diyorum. Ramazan huzuru yuvaları-
nızdan, Ramazan bereketi sofralarınızdan 
hiç eksilmesin diyorum.

Ağrı Karacaoğlan’ın, Ercişli Emrah’ın şeh-
ridir. Ağrı Seyyit Abdurrahim Arvasi’nin 

AK Parti il mitingi

Ağrı | 2 Eylül 2010
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Şehridir. Ağrı, Ahmet-İ Hani’nin Şehridir. 
Ağrı, Kerem’in Aslı’sına kavuştuğu şe-
hirdir. Derler ki, Kerem, Ağrı’da, Aslı’nın 
hasretiyle öyle bir AH çekti ki, yüreğinin 
ateşi bütün alemi kül etti. Kerem Aslı 
için nasıl yollara düştüyse, biz de sizin 
için yollara düştük. Ferhat Şirin için nasıl 
dağları aştıysa, biz de sizin için dağları 
aştık. Bizim yüreğimizde ülke sevdası var. 
Bizim yüreğimizde millet sevdası var. Bi-
zim gönlümüzde, kalbimizde, şu Ağrı Dağı 
kadar hizmet sevdası var. Ağrı’nın derdini 
biz kendimize dert edindik. Ağrı’nın me-
selesini biz kendimize mesele edindik. 
Gazi Mahallesi’nin, Yavuz Mahallesi’nin, 
Fırat Mahallesi’nin, Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi’nin, Ağrı’nın tüm mahalleleri-
nin, ilçelerinin, köylerinin meselesi bizim 
meselemizdir.

Siz 3 Kasım’da bize bir emanet yüklediniz. 
Siz 22 Temmuz’da, yüzde 63 gibi yüksek 
bir oy oranıyla bize bir emanet yüklediniz. 
Ağrı’nın emanetine sahip çıkmak, o emane-
ti korumak, bizim şeref borcumuzdur. Biz 
millete efendi olmak için değil, millete hiz-
metkar olmak için geldik. Biz 81 vilayete, 81 
vilayet içinde Ağrı’ya hizmet üretmek için 
geldik. Biz Ağrı’nın ağrısını dindirmek, sızı-
sını gidermek için bu yola canımızı koyduk, 
ruhumuzu koyduk, bedenimizi koyduk. 
Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum… 
Biz, nabza göre şerbet verenlerden değiliz. 
Bizim kelamımız, rüşvet-i kelam değildir. 
Biz, Van’da ne konuşursak, Tekirdağ’da da 
onu konuşuruz. Biz Adıyaman’da ne konu-
şursak, Adana’da da onu konuşuruz. Biz 
gönül diliyle konuşuruz, samimiyet diliyle, 
muhabbet diliyle konuşuruz.

Allah’a hamdolsun… İki yüzlülük bu AK 
Hareketin yanına yaklaşamadı. Biz tu-
tarsızlardan olmadık, biz ilkesizlerden 
olmadık, biz partizanlıkla ayrımcılık ya-
panlardan olmadık. 14 Ağustos 2001’de, 
AK Parti’yi kurarken nasıl bir samimiyet 
içindeysek, bugün de aynı samimiyet, aynı 
kararlılık, aynı cesaret içindeyiz. O gün 
kardeşlik dedik, bugün de kardeşlik diyo-
ruz. O gün birlik dedik, bugün de birlik di-
yoruz. O gün adalet dedik, bugün de adalet 
diyoruz. Gittiğimiz her yerde Yunus’un di-
liyle konuştuk. Diyarbakır’da, Hakkari’de, 
Bingöl’de, Ağrı’da… Sınırların ötesinde 
Tahran’da, Madrid’de, Şam’da, Toronto’da, 
Beyrut’ta, New York’ta şaşmadan, şaşırma-
dan, aldanmadan ve aldatmadan, ‘Yaradı-
lanı severiz, Yaradan’dan ötürü’ dedik.

Bizim dilimiz Yunus’un, Mevlana’nın dili. 
Bizim dilimiz Ahmed-i Hani’nin, Faki 
Teyran’ın dili. Yeryüzünün hangi köşesin-
de olursa olsun, insana kastedenlere, cana 
kastedenlere karşı onurlu bir duruş ser-
giledik. Bağdat’ta kadınlar dul kalmasın 
dedik. Kabil’de silahlar konuşmasın, yü-
rekler konuşsun dedik. İran’da diplomasi 
konuşsun dedik. Saraybosna’da gönüller 
bir olsun dedik. Tiflis’in hukukunu nasıl 
savunduysak, Bakü’nün, şurada yanı ba-
şımızdaki Karabağ’ın hukukunu da biz 
savunduk. Haiti’nin, Şili’nin, Pakistan’ın 
çocukları için nasıl yüreğimizi ortaya koy-
duysak, Bağdat’ın, Gazze’nin, Kudüs’ün ço-
cukları için de yüreğimizi ortaya koyduk.

İnsan kutsaldır sevgili kardeşlerim, can 
azizdir. İnsanın canı, varlığı ne kadar kut-
salsa hakları da o kadar kutsaldır. Her ço-
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cuğun ölümü erken ölümdür. Her gencin 
ölümü erken ölümdür. Şu Ağrı’nın çektiği 
acıları biz biliriz. Şu Ağrı Dağı’nın şahit ol-
duğu dramları biz biliriz. Ülkemdeki bazı 
annelerin, babaların, eşlerin, çocukların 
yaşadığı kederi biz biliriz. İşte onun için 
inkar politikalarına dur dedik. İşte onun 
için ihmallere yeter dedik. İşte onun için 
daha fazla demokrasi dedik. İşte onun için 
hak dedik, özgürlük dedik, adalet dedik, 
kalkınma dedik. İnadına kardeşlik dedik, 
inadına demokrasi dedik, inadına hukuk 
dedik.

Her yerde söylediğimi bugün burada, 
ağrı’da da cesaretle söylüyorum: 30 yıl bu 
ülkede silahlar konuştu. 30 yıl boyunca 
ocaklara ateş düştü. Gençlerimiz şehit 
oldu, gençler dağda hayatını kaybetti. Al-
lah aşkına, size soruyorum… Bu soruyu 
sizin de kendinize sormanızı rica ediyo-
rum: Kim kazandı? Kim bundan rant sağ-
ladı, kim çıkar sağladı, kimin bundan yüzü 
güldü? Diyarbakır mı kazandı, Hakkari 
mi, Van mı kazandı? Aydın mı kazandı, 
Edirne, İstanbul, Ankara mı kazandı? Ağrı 
mı kazandı, benim Ağrılı kardeşim mi ka-
zandı? Hayır… Kimse kazanmadı, Türkiye 
kazanmadı, benim milletim kazanmadı, 
gençler kazanmadı. Silah tüccarları ka-
zandı. Savaş baronları kazandı. Gençlerin 
kanından beslenen vampirler kazandı.

Biz artık bu fesat odaklarının kazanması-
nı istemiyoruz. Biz artık, bu ülkeye nifak 
tohumları ekmek isteyenlerin kazanması-
nı istemiyoruz. Biz artık millet kazansın 
istiyoruz, Ağrı kazansın, Türkiye kazansın 
istiyoruz. Ben, şehidimin bir damla kanını, 

550 milletvekiline değişmem dedim. Siya-
set, istismar için değil çözüm için vardır. 
Can üzerinden istismar yapılmaz. Kan üze-
rinden siyaset yapılmaz. Yeter ki gençler 
ölmesin, yeter ki anneler ağlamasın... Yeter 
ki milletimizin birlik bütünlüğü bozulma-
sın. Yeter ki insanımızın birbirine bakışı 
değişmesin. Yeter ki bin yıllık kardeşliği-
miz zedelenmesin.

Ama işte bunu söyleyemeyenler var. 
Ölümlerden, kandan, gözyaşından medet 
umanlar var. Ölümler üzerinden, şehitler 
üzerinden siyaset yapanlar var. Tabut gel-
sin de, bunun siyasi rantını elde edelim 
diye elini ovuşturanlar var. İşte onları 
bugünlerde görüyorsunuz… Maskelerinin 
nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Batman’da 
konuşuyor, Ankara’da çark ediyorlar. 
Tunceli’de af diyor, Kayseri’de af diliyor-
lar. Anayasa Mahkemesi’nde başörtüsünü 
serbest bırakacak Anayasa Değişikliği’ni 
iptal ettiriyor, sonra Konya’da, Kayseri’de, 
İstanbul’da genç kızların başörtüsünü is-
tismar ediyorlar. 

Aynı şekilde, barış deyip, demokrasi deyip, 
adalet deyip, milli iradeye ipotek koyanlar, 
milli iradeye boykot dayatanlar var. Hem 
demokrasi diyeceksin, hem de milleti 
sandığa gitmekten alıkoyacaksın. Hem 
demokrasi diyeceksin, hem de milletin 
iradesine baskı uygulayacaksın. Partim ka-
patılıyor diye her yerde şikayet edeceksin, 
sonra çıkıp bu anayasa değişikliğine karşı 
çıkacaksın. Yıllarca vesayetçi düzenden 
şikayet edeceksin sonra onlarla kol kola 
saf tutacaksın, onların değirmenine su 
taşıyacaksın.
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Bu Anayasa Değişikliği’ne kimler karşı 
çıkıyor? CHP karşı çıkıyor, MHP karşı çı-
kıyor, onların yanında BDP karşı çıkıyor. 
BDP, çetelerin avukatlığını yapan CHP ile, 
MHP ile aynı safta yer alıyor. Bugün her 
şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Kim kiminle 
iş tutuyor, kim hangi amaca hizmet ediyor, 
daha iyi anlaşılıyor. CHP, MHP, BDP, YAR-
SAV, bir kısım medya, çeteler aynı safta 
buluşuyorlar. 12 Eylül’de milletim bunun 
hesabını soracak. 12 Eylül’de Ağrı sandıkta 
bunun hesabını soracak. 

Buradan Ağrı’ya sesleniyorum: tutarsız si-
yasetten hesap soracak mısınız? İlkesiz si-
yaseti sorgulayacak mısınız? 12 EYLÜL’DE 
BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET Mİ? 12 
EYLÜL’DE KARDEŞLİĞE, DAYANIŞMAYA 
EVET Mİ? ÇETELERLE MÜCADELEYE 
EVET Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE EVET 
Mİ? ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ? 
ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET, KARARI-
MIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, OYUMUZ 
EVET. SEVDAMIZ MİLLET, TERCİHİMİZ 
EVET…

Sevgili Ağrılılar, değerli kardeşlerim…

Ağrı Türkiye’nin en güzel şehirlerinden 
biri, Ağrı dünyanın Türkiye’nin en güzel 
şehirlerinden biri. Ağrı tabii güzellikle-
riyle, tarihi eserleriyle, misafirperver in-
sanlarıyla son derece faklı bir şehir. Ağrı 
Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı; Asya’nın 
Avrupa’ya açılan kapısı. Doğu’yla Batı ara-
sında, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş 
noktası. Ağrı turizmle ayağa kalkacak, Ağrı 
özel sektör yatırımlarıyla, ticaretle ayağa 

kalkacak. Ama işte görüyorsunuz… Bunu 
istemeyenler var. Ağrı’nın kalkınmasın-
dan, Ağrı’nın hizmetlere kavuşmasından, 
Ağrı’ya yatırım gelmesinden rahatsız 
olanlar var. Benim Ağrılı kardeşimi, Ağrılı 
gençlerimi istismar edemeyecekleri için 
değişime karşı çıkanlar var.

Yoksulluk olsun ki Ağrı’yı istismar edelim 
diyorlar. Eğitimsizlik olsun ki, işsizlik ol-
sun ki Ağrı’yı galeyana getirelim diyorlar. 
İşte biz bu sisteme çomak sokuyoruz, işte 
biz bu kirli çarka çomak sokuyoruz. Ağrı’ya 
üniversiteyi biz kazandırdık. Ağrı’ya okul-
ları, derslikleri, bilgisayar sınıflarını biz 
kazandırdık. Ağrı’ya hastaneleri, sağlık 
ocaklarını, benim insanıma layık sağlık 
sistemini biz kazandırdık. Ağrı’ya bölün-
müş yolları, köy yollarını biz kazandırdık; 
köylerin su sorununu biz çözdük. Tarımı 
destekledik, üretimi destekledik, ticareti, 
turizmi destekledik. Demokratikleşme ko-
nusunda, kültürel haklar noktasında tari-
hi adımlar attık. Kardeşliğimizi yaşatmak 
için, kardeşliğimizi daha ileri seviyelere ta-
şımak için ana dilin serbestçe kullanımın-
dan OHAL’in kalkmasına, işkenceye sıfır 
toleranstan faili meçhullerin son bulması-
na kadar birçok cesur düzenleme yaptık.

Dikkatinizi çekiyorum… Bu ülkede çete-
lerin beslendiği o kirli bataklıkları nasıl 
kurutuyorsak, terörün beslendiği batak-
lıkları da tek tek kurutuyoruz. O çetelerin 
kimlerle işbirliği yaptığını görüyorsunuz 
değil mi? Terör örgütüyle o çeteler ara-
sındaki ilişkilerin nasıl ortaya çıktığını 
görüyorsunuz değil mi? O telefon konuş-
malarında, benim milletim üzerine ne tür 
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çirkin tezgahların kurulduğunu görüyor-
sunuz değil mi? İşte biz bu kirli tezgahları 
bozuyoruz, işte biz, millete kurulmuş bu 
çirkin tuzakları bozuyoruz. Allah’ın izniyle 
Türkiye 8 yıl öncesine göre çok ama çok 
farklı bir yere geldi. Daha da iyisi olacak, 
daha da güzelini hep birlikte inşa edeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Sizler 22 
Temmuz 2007’de bize çok büyük bir des-
tek verdiniz, bize inandınız, bize güven-
diniz. 2007 Halkoylaması’nda yüzde 95 
gibi rekor bir oy oranıyla sizler Anayasa 
Değişikliğine EVET dediniz. Bugün de 
değişimin yanında olacağınıza ben inanı-
yorum. Bugün de demokrasiyi, hukuku, 
adaleti gönülden tercih edeceğinize ben 
inanıyorum. Ağrı’da BDP’ye oy vermiş, 
gönül vermiş kardeşlerim olabilir. Ağrı’da 
MHP’ye, CHP’ye oy vermiş, gönül vermiş 
kardeşlerim olabilir. 12 Eylül’de partileri 
oylamayacaksınız, 12 Eylül’de parti tercihi 
yapmayacaksınız. 12 Eylül’de, Türkiye’nin 
geleceği, Ağrı’nın geleceği, gençlerimizin, 
çocuklarımızın geleceği adına bir tercihte 
bulunacaksınız. 12 Eylül’de partilere değil, 
kendinize oy vereceksiniz. 

Hiçbir baskıya kulak asmayın. Hiçbir kirli 
senaryonun parçası olmayın. Vicdanınız-
la hareket edin, kendi iradenizle hareket 
edin ve mutlaka sandığa gidin. Çünkü 12 
Eylül’de EVET diyerek ileri demokrasiye 
güç vereceksiniz. 12 Eylül’de EVET diye-
rek Hukuk Devletine, Sosyal Devlete güç 
vereceksiniz. 12 Eylül’de EVET diyerek, va-
tandaşına buyurgan değil, artık vatandaşı-
na hizmetkar bir anlayışı siz tesis edecek-
siniz. EVET diyerek, yeni bir Anayasaya, 

daha demokratik bir Anayasaya kapıyı siz 
aralayacaksınız. 

Ben size gönülden inanıyorum. Ben bili-
yorum ki, benim Ağrılı kardeşim statüko-
cuların yanında yer almaz. Benim Ağrılı 
kardeşim darbe anayasasının devamına 
onay vermez. Benim Ağrılı kardeşim vesa-
yetçi anlayışlara destek olmaz. Ağrı insanı, 
Ahmedi Hani gibi basiret sahibidir, feraset 
sahibidir. Benim Ağrılı kardeşim hiçbir 
dönemde baskılara boyun eğmemiştir, 
bundan sonra da eğmeyecektir; iradesini 
çiğnetmemiştir bundan sonra da çiğnet-
meyecektir. Ağrı dağı gibi aziz olan bu mil-
let korku nedir bilmemiştir, bundan sonra 
da bilmeyecektir. 

Anayasa Değişikliği’nin neleri kapsadığı-
nı, Türkiye’ye neler getireceğini burada 
sizlerle paylaşmak isterim… 12 Eylül’de 
nelere EVET diyeceğinizi, Anayasa’nın 
hangi maddelerini ne şekilde değiştirece-
ğinizi burada sizlere kısaca aktarmak is-
tiyorum. Anayasa’nın 10’uncu maddesini 
değiştiriyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, şehitlerimizin dul ve yetimleri, 
gazi ve malullerin yararına olacak şekilde 
pozitif ayrımcılığı getiriyoruz. Bu değişik-
likle, Hukuk Devletinin, Sosyal Devletin 
gereğini yerine getiriyoruz. Güçsüz ve 
zayıflar korunuyor. Devlet, korunma ih-
tiyacı olan vatandaşının yanında oluyor. 
Çocuklarımızı istismara karşı, kötü niyetli 
insanlara karşı daha güçlü şekilde koruyo-
ruz. HANIM KARDEŞLERİM, BU DÜZEN-
LEMEYE EVET Mİ? Anayasa’nın 20’inci 
maddesini değiştiriyoruz. Devlet artık gizli 
kapaklı ve ulaşılmaz bir yapı olmaktan 
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çıkıyor. Benim vatandaşımın artık kişisel 
mahremiyeti korunacak. Kişisel bilgiler sa-
dece kanunda yazılı hallerde kullanılacak. 
Herkes, hakkındaki bilgilerin ne şekilde 
kullanıldığını öğrenebilecek. Artık hiç 
kimse, namaz kılıyor diye, annesi, kardeşi 
başörtülü diye, içki içiyor diye fişleneme-
yecek, hayatı karartılamayacak. KİŞİSEL 
MAHREMİYETLERİN KORUNDUĞU, 
DAHA ŞEFFAF BİR DEVLETE EVET Mİ?

Yurtdışına çıkışın yasaklanması veya 
kısıtlanması kararı, kişilerin, kurumla-
rın elinden alınacak, sadece bağımsız 
mahkemelere verilecek. Sudan sebepler-
le hiç kimsenin yurtdışına çıkış hakkı 
kısıtlanmayacak. SINIR KAPILARINDA 
TUTSAKLIĞA SON VERİYORUZ, EVET 
Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim memur kar-
deşim artık Toplu İş Sözleşmesi’ hakkına 
kavuşuyor. Emekli memur kardeşim de 
bu Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanacak. 
MEMURLARA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-
NE EVET Mİ? İdareyi denetlemek üzere 
Ombudsmanlık, yani Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nu kuruyoruz. Vatandaş, kamu 
kurumlarında karşılaştığı her sorunu ar-
tık Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet 
edebilecek. İdarenin her işlemini yargı de-
netimine açıyoruz. Memurların hak arama 
alanlarını genişletiyoruz. HUKUKU GÜÇ-
LENDİRMEYE, HUKUK DEVLETİNİ GÜÇ-
LENDİRMEYE EVET Mİ? Siyasal hakları 
güvence altına alıyoruz. Siyasi partilerin 
kapatılması halinde, milletvekilliği artık 
otomatik olarak düşmeyecek. MİLLETİN 
VEKİLİNİN KADERİNİ MİLLETİN BELİR-
LEMESİNE EVET Mİ?

Bakın sevgili kardeşlerim… Anayasa 
Mahkemesi’ne, Meclis’in üye seçmediği 
tek ülke Türkiye’dir. Bütün gelişmiş ül-
kelerde, ileri demokrasilerde, Parlamen-
to, Meclis, Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçer. 1961 Anayasası’nda bile, Anayasa 
Mahkemesi’nin üyelerinin üçte birini 
Meclis seçiyordu. Biz de şimdi Anayasa 
Mahkemesine Meclis’in 3 üye seçmesini 
getiriyoruz. MODERN DEMOKRASİLER-
DEKİ GİBİ BİR ANAYASA MAHKEME-
SİNE EVET Mİ? YARGININ ANAYASAL 
SINIRLAR İÇİNDE KALMASINA EVET 
Mİ? ANAYASA MAHKEMESİ ARTIK TÜR-
KİYE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
OLUYOR. BUNA EVET Mİ? Daha bağım-
sız, daha demokratik ve işlevsel bir adalet 
sistemi için Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu yeniden yapılandırılıyor. Üye sa-
yısını 7’den 22’ye çıkarıyoruz. Bu üyelerin 
4 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından, diğer 
üyeler ise yüksek yargı ve birinci sınıf 
hakim ve savcılar tarafından seçilecek. 
Malkara’daki, Çorlu’daki, Şarköy’deki ha-
kim ve savcı kardeşim de artık Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında 
söz sahibi olacak. DAHA DEMOKRATİK 
BİR HSYK’YA EVET Mİ? HAKİM VE SAV-
CILARA DAHA FAZLA BAĞIMSIZLIK 
İÇİN, DAHA TARAFSIZ BİR YARGI İÇİN 
EVET Mİ? 12 Eylül üzerindeki dokunul-
mazlık zırhını nihayet kaldırıyoruz. 12 
Eylül’le yüzleşiyoruz. Bu ülkede bir daha 
12 Eylül’ler, 27 Mayıs’lar, 28 Şubat’lar ya-
şanmasın diyoruz. AĞRI, BUNA EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Ağrı’yı, tüm Ağrılı kardeşle-
rimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Ramazan-ı Şerif Ağrı’da huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 
Buradan tüm Diyarbakır’a selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. Bu coşkulu mey-
dandan, tüm Diyarbakır’ı, BAĞLAR’I, 
BİSMİL’İ, ÇERMİK’İ, ÇINAR’I, ÇÜNGÜŞ’Ü, 
DİCLE’Yİ, EĞİL’İ, ERGANİ’Yİ, HANİ’Yİ, 

HAZRO’YU, KAYAPINAR’I, KOCAKÖY’Ü, 
KULP’U, LİCE’Yİ,  SİLVAN’I,  SUR’U, 
YENİYEHİR’İ, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerimi selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif, 
Diyarbakır’a kutlu mübarek olsun diyo-
rum. Son günlerinde olduğumuz bu mü-
barek ayın rahmeti, bereketi sofralarımız-
dan eksilmesin diyorum. Yaklaşan Kadir 

AK Parti il mitingi

Dıyarbakır | 3 Eylül 2010
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Gece’nizi, yaklaşan Ramazan Bayramınızı 
tebrik ediyorum. Hem Kadir Gecesi, hem 
Ramazan Bayramı, Diyarbakır’ın, ülkemi-
zin, milletimizin, tüm insanlığın, barış, hu-
zur ve kardeşliğine vesile olsun diliyorum.

Sevgili Diyarbakırlılar, aziz vatandaşla-
rım…

Bugün sizlere yüreğimi açmak, sizlerle 
gönül diliyle hasbihal etmek istiyorum. 
Biliyorsunuz, bizim Diyarbakır’a ayrı bir 
sevdamız, ayrı bir muhabbetimiz var. Ozan 
Ahmet Arif, “Seni, baharmışın gibi düşü-
nüyorum, seni, Diyarbekir gibi” diyordu. 
Biz de sizi Diyarbakır kadar büyük, Türki-
ye kadar engin bir muhabbetle seviyoruz. 
Çünkü biz inanıyoruz ki, insan yaratılmış-
ların en şereflisidir ve insana hizmet et-
mek, siyasetin en büyük gayesidir. Çünkü 
biz inanıyoruz ki, insan kutsaldır, insanın 
hakları da kutsaldır. Millete efendilik yok-
tur, hizmetkar olmak vardır.

Bu yüzden siyasetimizin merkezine insanı 
yerleştirdik, insana hizmeti yerleştirdik, 
insanın hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi 
sadece siyasetimizin değil, hayatımızın 
gayesi, hedefi bildik. ‘İnsan’ı yaşat ki, dev-
let yaşasın’ anlayışını rehber edinirken 
biliyorduk ki, insanınız mutlu değilse, 
huzurlu değilse, özgür değilse, güvenlik 
içinde değilse, geri kalan hiçbir şeyin 
önemi yoktur. İnsanı yüceltmeden, insana 
adalet sağlamadan, insana özgürce bir ya-
şam sağlamadan hiçbir sistem, hiçbir dü-
zen varlığını devam ettiremez. Bu yüzden 
insanı yüceltmek kadar, demokrasiyi de 
geliştirmenin önemine inandık. Çünkü de-

mokrasi yoksa, ileri demokrasi uygulanmı-
yorsa orada ekonomi de gelişmez, hukuk 
da çalışmaz, adalet de olmaz, güvenlik de 
sağlanamaz.

Türkiye demokrasisi büyük badireler 
atlattı, insanlarımız büyük sıkıntılar ya-
şadı. Ama demokrasiye inanan insanların 
mücadelesi çok büyük zorlukları geride 
bıraktı. Rahmetli Menderes’in mücadelesi 
çok partili sistemi işler kıldı. Tahammül 
edemediler… Üç demokrasi kahramanını 
darağacına gönderdiler. Demokrasi biraz 
toparlanmaya başladı, 12 Mart’ta yeniden 
müdahale ettiler… 1970’lerde ayakları üze-
rinde doğrulmaya çalışan demokrasimiz 
yeniden müdahaleye uğradı. İkinci Dünya 
Savaşı’dan büyük bir çöküşle çıkan Alman-
ya bile yeniden toparlandı, ayağa kalktı. 
Birileri Türkiye’nin ayağa kalkmasına izin 
vermedi. 12 Eylül demokrasimize ağır 
bir darbe vurdu. Kaybeden yine gencecik 
fidanlar oldu, demokrasimiz oldu, milleti-
miz oldu.

Rahmetli Özal’ın mücadelesi Türkiye’yi 
dünyaya açtı, ekonomik alanda devasa 
adımlar atıldı. Yine tahammül edemedi-
ler… 1990’ların ilk yarısı değişime dire-
nenlerin sabotajlarıyla, kirli oyunlarıyla 
geçti. 28 Şubat süreci milli iradeyi hiçe 
saydı, demokratik kazanımları bir bir 
geri aldı, milletin ve memleketin üzerine 
karabasan gibi çöktü. Bu kardeşiniz, 12 
Aralık 1997’de Siirt’te, Siirtli kardeşleri-
nin arasında bir şiir okudu. Siirt’e, Siirtli 
kardeşlerime bir şiirle seslendiğim için, 
yargılandım, hüküm giydim ve Pınarhisar 
Cezaevinde yattım. Dört duvar arasında, 
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milletimin hayır dualarıyla baş başa kal-
dım. Dört duvar arasında, umutsuzluğa 
hiç ama hiç kapılmadan, yeise düşmeden, 
milletime olan sevdamı, ülkeme olan 
aşkımı, hizmet tutkumu çoğalttım. Öz-
gürlüğün kıymetini o mahpus duvarları 
arasında daha fazla anladım. Demokrasiye 
olan ihtiyacı o gün çok daha iyi hissettim. 
O gün, kimi gazeteler, “muhtar bile ola-
maz” diye manşet attılar. Düşüncelerimiz, 
hareketimiz, millet sevdamız, memleket 
tutkumuz her zaman engellenmek istendi. 
Bizi dışlamak istediler, bizi tecrit etmek 
istediler, bizi yok saydılar; fikirlerimizi, 
siyasetimizi, millete hizmet etme tarzımızı 
küçümsediler.

Biz  bu ülkede,  f ikirlerinden dolayı 
mahkûm edilen insanların derdini çok iyi 
biliriz. Biz bu ülkede, yazı yazdığı için, ko-
nuştuğu için, fikirlerini söylediği için, şiir 
okuduğu için, aş-iş dediği için, hak dediği, 
demokrasi dediği için mahpus damlarında 
çürümenin nasıl bir duygu olduğunu çok 
iyi biliriz. İnancından dolayı, ibadetinden 
dolayı, başındaki örtüden dolayı dışlanma-
nın ne olduğunu biz çok iyi biliriz. Üniver-
site kapılarında boynu bükük kalmanın 
ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Biz 
yoksulluğu biliriz, yasakların, baskıların, 
mahrumiyetin ne olduğunu çok iyi biliriz. 
Bir gece yarısı, sokak ortasında ensesine 
kurşun sıkılarak katledilen; katilleri ge-
cenin karanlığında kaybolup bir daha hiç 
ortaya çıkmayan, çıkarılmayan faili meç-
hullerin acısını çok iyi biliriz. Evi basılıp 
tarumar edilmek nedir biliriz. Kitapların 
derdest edilmesini biliriz. Köy meydanı-
na toplanan köylülere uygulanan eziyeti 

biliriz; köylerin boşaltılması ne demektir, 
meraların yasaklanması nedir biliriz. Ha-
pisteki oğlunu ziyarete giden, ama oğluyla 
tek kelime Kürtçe konuşamayan annenin 
acısını, gözyaşını, feryadını, yüreğinde 
kopan fırtınayı biz biliriz. Hakkari’de, 
sabah ezanını okuduktan sonra saldırıya 
uğrayan ve oracıkta vefat eden, Hacı Sait 
Camii’nin İmamı Aziz Tan’ı, onun ailesinin 
kederini biz biliriz. Oğlunu şehit vermiş 
Çorumlu annenin gözyaşı benim yüreğime 
akar. Oğlunu dağda çetelere kaptırmış, te-
rör örgütüne kaptırmış, göz göre göre ölü-
me yollanan oğlunu kaybetmiş ananın göz-
yaşı benim ciğerime akar. Ape Musa’nın, 
yani Musa Anter’in acısını bizler unuta-
mayız. Orhan Miroğlu’nun yarasını bizler 
unutamayız. Diyarbakır Cezaevinde 7 yıl 
işkence gören Abdürrahim Semavi’nin 
çilesini bizler unutamayız. Şivan Perver’in 
hasretini görmezden gelemeyiz. Ahmet 
Kaya’nın gurbette vefatını hatırımızdan 
çıkaramayız. Ahmede Hani’nin aşkını, 
Faki Teyran’ın sevdasını bizler aklımızdan 
çıkaramayız.

Çünkü biz bu toprakların çocuğuyuz. Biz 
Edirneliyiz, biz Karslıyız, biz Rizeliyiz, 
İstanbulluyuz, biz Hakkariliyiz, Vanlıyız, 
Batmanlıyız, biz Yozgatlıyız, Aydınlıyız, 
Muğlalıyız, İzmirliyiz. Çünkü biz Diyar-
bakırlıyız, Diyarbakır’ın evladıyız. 81 
vilayet bizim vilayetimizdir, 73 milyon 
benim öz be öz kardeşimdir. Biz, Nurettin 
Zengi’nin, Kılıçarslan’ın, elbette ki Sela-
hattin Eyyubi’nin şanlı ordusundaki nefer-
lerin torunuyuz. Alparslan’ın ordusunda 
Malazgirt’e biz hep birlikte girdik. Sela-
hattin Eyyubi’nin sancağı altında Kudüs’ü 
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biz hep birlikte fethettik. Kanuni’nin, 
Yavuz Sultan Selim’in Fatih’in eliyle üç 
kıtaya biz birlikte adalet dağıttık. Kut’ul 
Amare’yi birlikte savunduk. Çanakkale’de 
yan yana şehit düştük. İstiklal savaşını 
hep birlikte verdik. Şu Diyarbakır surla-
rında her birimizin alın teri var. Şu Süley-
man Camii’nin tuğlalarında her birimizin 
sağlam inancı var. Ulu Camii’nin, Behram 
Paşa Camii’nin, Şeyh Mutahhar’ın, Sipa-
hiler Çarşısı’nın, Malabadi Köprüsü’nün, 
Dicle Köprüsü’nün harcında bizim kar-
deşliğimiz var. Zılgıt da bizim, Horon 
da bizim… Halay da bizim, Zeybek de 
bizim… Bizim dualarımız ortak, bizim 
kıblemiz bir… Hepimiz aynı geleceğe 
yürüyoruz. Hepimiz, her bir vatandaşın, 
haysiyetiyle, onuruyla yaşadığı, her bir 
vatandaşın, devlet karşısında birinci sınıf 
vatandaş olduğu bir gelecek istiyoruz. 
Nasıl tarihimiz birse, istikbalimiz de bir…

Değerli kardeşlerim…

Biz bu ülkenin yaşadığı sorunları her 
zaman yüreğimizde hissettik. Hiçbir za-
man pes etmedik, hiçbir zaman yılgınlığa 
kapılmadık, hiçbir zaman ümitsizliğe 
düşmedik. Milletimize inandık, demok-
rasiye inandık, mücadeleye, çalışmaya, 
hizmet etmeye inandık. Eğer demokrasi 
mücadelesi verirseniz, eğer milletle el ele, 
gönül gönüle hareket ederseniz, her türlü 
zorluğun aşılacağına inandık.

AK Parti, Türkiye’yi demokratikleştirme 
hareketidir… AK Parti, Türkiye’yi özgür-
leştirme, Türkiye’yi büyütme, Türkiye’yi 
güçlendirme hareketidir. İşte bugün de 

verdiğimiz mücadele demokrasi müca-
delesidir. Bugün de verdiğimiz mücadele 
hak mücadelesidir, hukuk mücadelesidir, 
adalet mücadelesidir. 12 Eylül’deki Hal-
koylaması, Türkiye’nin demokratikleşme 
tarihinin en önemli olaylardan biridir. 
Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren-
ler büyük sıkıntılar, eziyetler çektiler, 
çok karanlık günler yaşadılar, ama hiç-
bir mücadele karşılıksız kalmadı, hiçbir 
çaba boşa gitmedi. Demokrasi açısından 
her günümüz bir önceki günden daha 
iyi oldu. 12 Eylül halkoylaması için ver-
diğimiz demokrasi mücadelesi de boşa 
gitmeyecek. 12 Eylül’de kazanan A partisi 
B partisi olmayacak, 12 Eylül de kazanan 
millet olacak, demokrasi olacak, özgür-
lükler olacak…

Değerli kardeşlerim…

Şurada, yanı başımızda, tam 41 sahabe-
nin kabri bulunuyor. Diyarbakır, Mekke 
ve Medine’den sonra, en fazla sahabe 
kabrine sahip olan şehir unvanını taşıyor. 
Diyarbakır sahabelerin şehri, Diyarbakır 
ilim şehri, medeniyet şehri. Diyarbakır 
kardeşliğin şehri. Bu ulu şehre gelip de, 
yalan söyleyenler, o yalanın altında ezi-
lirler. Bu aziz milletin huzuruna çıkıp da, 
yapamayacaklarını söyleyenler, vaatleri-
nin altında ezilirler. Burada samimiyet 
diliyle konuşmayanlar, muhabbet diliyle 
konuşmayanlar; burada Yunus Emre’nin, 
Mevlana’nın, Ahmede Hani’nin, İbrahim 
Gülşeni’nin gönül diliyle konuşmayanlar, 
milletin huzuruna çıkamaz, milletin yü-
züne bakamazlar. 
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Günlerdir birileri konuşuyor… Gün -
lerdir birileri yazıp çiziyor… Başbakan 
Diyarbakır’da ne konuşacak diyorlar. Baş-
bakan Diyarbakır’da ne mesaj verecek di-
yorlar… Burada BDP, Erzurum’da da Bah-
çeli, işi gücü bırakmışlar, bize konuşma 
metni yazmanın derdine düşmüşler. Sayın 
Bahçeli, sen bize konuşma metni yazmayı 
bırak; söyleyecek sözün varsa, eğer bir 
çözümün varsa, buraya gel, Diyarbakır’a 
gel, söyleyeceğini şu Diyarbakır meydanın-
da söyle. Diyarbakır’ın aziz insanlarıyla, 
yiğit mert insanlarıyla gönül bağı kurabi-
liyorsan gel buraya Diyarbakır insanının 
huzurunda konuş. Diyarbakır insanını 
kucaklamadan, Hakkari insanının hatırını 
sormadan, Batmanlı kardeşimizin gönlü-
nü almadan hariçten gazel okumakla bu 
işler olmuyor. Türkiye’nin birlik bütünlü-
ğü hamasetle korunmuyor. Bin yıllık kar-
deşliğimiz, inkarcı zihniyetle korunmuyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası küstüren, 
dışlayan, horlayan anlayışlarla korunmu-
yor. 

Bugün bizim ortaya koyduğumuz birlik 
siyaseti, Türkiye’nin bütünlüğüne hizmet 
ediyor. Bizim Türkiye’nin partisi olmamız, 
birlik ve beraberliğimize güç veriyor. Biz 
bu yüzden etnik milliyetçiliği reddettik. 
Bu yüzden dini milliyetçiliğini reddettik. 
Bu yüzden bölgesel milliyetçiliği reddet-
tik. 73 milyon vatandaşımızı kardeş bildik, 
sorunlarını sorumuz bildik, hepsini aynı 
samimiyetle kucakladık. 

Bakın… Onlara buradan, Diyarbakır’dan 
söylüyorum: bu Başbakan, doğuda ayrı, ba-
tıda ayrı; kuzeyde ayrı, güneyde ayrı konu-

şan bir Başbakan değildir. Biz Batman’da 
ne konuşursak, Ankara’da da onu konuşu-
ruz. Biz Van’da ne söylersek, Çankırı’da da 
onu söyleriz. Biz İstanbul’da neyi savunu-
yorsak, Diyarbakır’da da onu savunuruz. 
Biz gittiğimiz her yerde samimiyet diliyle 
konuşuruz. Biz konuştuğumuz her yerde 
gönül diliyle konuşuruz. Biz sözü eğip bü-
kenlerden değiliz. Biz söz verip unutanlar-
dan, seçim döneminde Diyarbakır’a gelip, 
sonra sırtını dönenlerden, rüşveti kelam 
edenlerden değiliz. Biz doğruyu gizleyen-
lerden, yanlışa göz yumanlardan değiliz. 

AK parti’yi kurduğumuz günden itiba-
ren Türkiye’nin meselelerini cesaretle 
dile getirdik. Türkiye’nin önünü tıkayan, 
Türkiye’ye ayak bağı olan, milletimize kan 
kusturan her ne mesele varsa onu kendi 
meselemiz edindik. AK Parti’nin parti 
programında ne dediysek, onun arkasında 
durduk. Hükümet programında ne dediy-
sek, onun arkasında durduk. 2005 yılında, 
burada, Diyarbakır’da ne söylediysek, 
onurumuzla, şerefimizle onun arkasında 
durduk.

Demokratikleşme bir zihniyet devrimini 
gerektirir. Zihniyet değişmeden, anlayış 
değişmeden, hiçbir şey değişmez. Biz, 
Türkiye’de statükocu zihniyet değişmeden 
hiçbir şeyin değişmeyeceğini çok iyi bili-
yorduk. Onun için önce zihniyeti değiştir-
dik, yönetim anlayışını değiştirdik, insana 
bakışı değiştirdik. Biz, ezberleri bozarak 
işe başladık, prangaları kırarak işe başla-
dık, değişime direnen anlayışları elimizin 
tersiyle iterek yola çıktık. Baskıya, dışla-
maya, horlamaya tahammül gösterme-
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yeceğimizi ilan ederek yola çıktık. İnkar 
eden, yok sayan, görmezden gelen, ayrım-
cılık yapan anlayışları karşımıza alarak 
yola çıktık. Benim Diyarbakırlı kardeşim, 
Olağanüstü Hal’in ne demek olduğunu 
çok iyi bilir, Olağanüstü Hal Bölgesinde 
yaşamanın ne büyük meşakkat olduğunu 
çok iyi bilir. 

Olağanüstü Hali geldik, biz kaldırdık. Çe-
kiç Gücü biz gönderdik. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini kaldırdık. Birçok kanunu 
değiştirdik, demokrasinin standartlarını 
yükseltmek adına bir çok reform yaptık. 
Bilgi Edinme Kanununu getirdik. Anneler, 
babalar, çocuklarına isim koyarken bile 
problem yaşıyordu, bu problemi ortadan 
kaldırdık. Yerleşim yerlerinin isimleri 
noktasında kısıtlamaları kaldırdık, kaldı-
rıyoruz. Ana dilde yayın hakkını getirdik, 
farklı dil ve lehçelerin öğretilmesinin 
önünü açtık, gazete, dergi, kitap yayınının 
farklı dil ve lehçelerde yapılmasını sağla-
dık. TRT ŞEŞ’i kurduk, TRT ARAPÇA’yı 
kurduk. Cezaevlerinde, görüş günlerinde 
analar oğullarıyla, kızlarıyla ana dillerinde 
konuşamıyordu. Bu zulme biz son verdik. 
Yol kontrol noktalarını, arama noktalarını 
azalttık, azaltıyoruz. Suça itilen çocukları-
mızla ilgili yasal düzenlemeyi Meclis’ten 
geçirdik.

Köye dönüşü teşvik ettik. Terörden za-
rar gören vatandaşlarımıza 1 milyar 665 
milyon Lira ödeme yaptık. Bunlar, yap-
tıklarımızın sadece bazıları… Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgemize Cumhu-
riyet tarihinin en büyük yatırımlarını biz 
yaptık. 8 yılda 24.5 milyar liralık yatırım 

gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu ille-
rimizde 2002 yılına kadar, yani 79 yılda 
53 bin derslik vardı; 8 yılda biz buna 40 
bin yeni derslik ilave ettik. 2002 yılında 
95 bin olan öğretmen sayısını bu iki bölge-
mizde 143 bine yükselttik. Doğu Anadolu 
Bölgemizde 12, Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizde 8 yeni üniversite kurduk. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi bölgemizde de 
üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 76 
yeni hastane kurduk; hastanelerimize 31 
ilave blok ekledik; 245 sağlık ocağını ille-
rimize kazandırdık. İki bölgeye yaptığımız 
sağlık yatırımı 2.5 milyar TL’yi aştı. Ambu-
lans Helikopter sistemini kurarak sağlık 
hizmetlerine ulaşımda engelleri ortadan 
kaldırdık. Doğu Anadolu’muzdaki 251 ki-
lometre bölünmüş yola 2 bin 45 kilometre 
daha ekledik. Güneydoğu Anadolu’muzda-
ki 326 kilometre bölünmüş yola bin 340 
kilometre daha ekledik.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yerel 
kalkınma projelerini uygulamaya geçir-
dik. Ülke genelinde olduğu gibi Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde de, köylerimizin 
su ve yol ihtiyacını gidermek için kararlı 
şekilde mücadele ediyoruz. Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) bizim dönemimizde yeniden 
faaliyete geçti, ciddi şekilde ele alınıyor. 
DAP Kapsamında sulama projelerini 
başlatarak 75 bin hektar alanı sulamaya 
açtık. GAP Bölgesinde Sulama projelerinin 
tamamlanma oranını yüzde 12’den yüzde 
28’e çıkardık. Tarımda Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük desteklerini sağladık. Doğu 
Anadolu Bölgemizde 36 bin konutun inşa-
sına başladık, 23 binini tamamladık. Gü-
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neydoğu Anadolu Bölgemizde 30 bin 465 
konutun inşasına başladık, 26 bin 101’ini 
tamamladık.

Bunlar da yaptıklarımızın, yatırımlarımı-
zın sadece bir kısmı… Eğitimde, sağlıkta, 
adalet ve emniyette, konutta, ulaştırmada, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım-
larını bölgeye kazandırdık, bölgenin çeh-
resini değiştirdik, değiştirmeye de devam 
edeceğiz. Şu 8 yılda Diyarbakır’a kaç ders-
lik yaptık biliyor musunuz? 3 bin 185 ders-
lik. Dicle Üniversitesi’ni daha da büyüttük. 
Diyarbakır’da özel üniversite kurulmasını 
da teşvik ediyoruz. Diyarbakır’da, eğitimin 
önündeki bütün engelleri kaldırmanın 
mücadelesi içinde olduk. İlk ve orta öğ-
retimdeki öğrencilerimize 26.5 milyon 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Öğrenim 
yardımı kapsamında ilköğretimdeki er-
kek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. 

81 vilayette olduğu gibi, Diyarbakır’da da, 
benim Diyarbakırlı kardeşimin en kaliteli 
sağlık hizmeti alabilmesi için yoğun çaba 
sarf ettik. Parası olmayanın sağlık hiz-
meti alamadığı insanlık dışı uygulamaya 
biz son verdik. Diyarbakır’a hastaneler, 
sağlık ocakları inşa ettik. Kar yağdığı için 
yolları kapanan, kızaklarla hasta taşıyan 
bir Diyarbakır yok artık. Dahasını da yapı-
yoruz… Diyarbakır’da bir sağlık kampusu 
kuruyoruz. Diyarbakır’ı bölgenin sağlık 
merkezi haline getiriyoruz. TOKİ aracılı-
ğı ile Diyarbakır’da bugüne kadar 7 bin 

404 konut uygulaması başlattık. Hemen 
tamamını teslim ettik. Diyarbakır’da, be-
lediyenin tüm engellemelerine rağmen, 
çok büyük bir kentsel dönüşümü başlattık. 
Biz geldiğimizde Diyarbakır’da ne kadar 
bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? 
44 Kilometre. 79 yılda 44 kilometre yol 
yapılmıştı. Şu 8 yılda tam 243 kilometre 
bölünmüş yolu Diyarbakır’a kazandırdık. 
Hükümetimiz döneminde, Diyarbakır 
Hava alanı yolcu trafiğinde yüzde 473 ar-
tış gerçekleşti, 2002 yılında 185 bin olan 
yolcu sayısı 2009 yılında 1 milyon 60 bin’e 
yükseldi. Ayrıca, Diyarbakırlı vatandaş-
larımıza daha kaliteli hizmet verebilmek 
için, Diyarbakır Havaalanı Terminal Bina-
sının genişletilmesi ihalesini bu yıl gerçek-
leştirdik.

Buradan bir müjdeyi de Diyarbakır ’a 
açıklıyorum… Diyarbakır’da vatandaşları-
mızın kendisini rahat hissedeceği, en iyi 
hizmeti alacağı sivil bir havaalanı termi-
nali yapacağız. Diyarbakır halkına yakışır, 
yılda 5 milyon yolcu kapasiteli tesislerin 
yapımını, inşallah 2011 yatırım progra-
mına alıyoruz. İç ve dış hatlar terminal 
binası ile diğer binaların yer alacağı, 250 
bin metrekare genişliğinde araziyi tespit 
ettik. Bu arazinin kamulaştırma çalışmala-
rı şu anda devam ediyor. Bu yatırımı hızla 
tamamlayıp hizmete sunacağız.

2007 yılında Diyarbakır’a doğalgaz arzı 
sağladık. Şu an konutlarda kullanılıyor. Di-
yarbakır, Diyarbakırlı bir Tarım Bakanı’nın 
himayesinde, tarımda çok büyük ilerleme 
kaydetti. 2003-2010 yılları arasında çift-
çilerimize toplam 1 milyar 380 milyon TL 
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ödeme yaptık. Diyarbakır’da 2002 Yılında 
Hayvancılığa verilen destek neydi biliyor 
musunuz? Sadece 20 bin TL, biz 2009 
Yılında Diyarbakırlı çiftçi kardeşlerimize 
9 milyon TL ödeme yaptık, Hayvancılık 
Desteklerinde 450 kat artış sağladık. Di-
yarbakır Et Balık Kurumu Kombinasını 
2005 yılında özelleştirme kapsamından çı-
kartarak modern bir tesis haline getirdik. 
2011 sonunda tamamlanacak Diyarbakır 
Organize Hayvancılık Bölgesi Türkiye 
ve Orta Doğunun hayvancılık açısından 
cazibe merkezi haline gelecek. Toplulaş-
tırmayı hızla bitirebilmek için Tarım Re-
formu Bölge Müdürlüğünü Diyarbakır’da 
kuruyoruz.

Şu Hevsel Bahçelerinin eski durumunu 
hatırlıyor musunuz? Oranın nasıl bir 
sağlıksızlık içinde olduğunu, ürünlerin 
nasıl hastalıklara yol açtığını hatırlıyor 
musunuz? Yıllarca kanalizasyon sularıyla 
sulanan Hevsel Bahçelerine 11 km uzak-
lıktan temiz su getirdik. İşte AK Parti bu… 
İşte AK Parti’nin hizmet anlayışı bu… Biz 
söz verdik, sözümüzü tuttuk, sözümüzü 
tutmaya da devam ediyoruz. Bu yatırımlar, 
bu hizmetler, bu reformlar kendi kendine 
olmadığı gibi, çok kolay da olmadı. Büyük 
mücadeleyle ortaya çıktı, büyük gayretler-
le ortaya çıktı. Biz hizmet ederken dört bir 
yandan taşa tutulduk, önümüze engeller 
çıkarıldı, sabotajlar yapıldı. Kirli oyunlarla 
önümüzü kesmek istediler, çetelerle bizi 
durdurmak istediler, provokasyonlarla 
azmimizi kırmak istediler. Bunların hep-
sine karşı Allah’a sığındık, milletimize gü-
vendik, eğilmedik dik durduk, sadece alın 
terimizi değil, başımızı da bu yola koyduk.

Bakın sevgili Diyarbakırlılar…

Şurada bir Diyarbakır Cezaevi var… Hep 
söyledim, bugün Diyarbakır’da bir kez 
daha söylüyorum: Ah şu Diyarbakır ceza-
evinin bir dili olsa da konuşsa. Ah şu Di-
yarbakır cezaevi, 12 Eylül sonrasında yaşa-
nanları bir anlatsa… Ah şu 5’inci koğuş dile 
gelip, o insanlık dışı işkenceleri, o insanlık-
tan uzak muameleleri bir söylese… 12 Eylül 
darbesini yapanlar, “Türkiye’de işkence 
yoktur” diye bas bas bağırırken, Diyarbakır 
Cezaevi’nden, 5’inci koğuştan, Diyarbakır 
semalarına feryatlar, figanlar yükseliyordu. 
Orada tırnakları söktüler… orada insanları 
saatlerce, günlerce baş aşağı sallandırdılar. 
Orada jopladılar, orada dövdüler. Soğuk be-
tonlarda, pisliklerin içinde, kanalizasyonda 
insanları yatırdılar. Tek kişilik hücrelere 20 
insan istiflediler. Orada insanlık tarihinin 
en büyük ayıplarına imza attılar.

Diyarbakır’ın yaşadığını Ankara’da Mamak 
yaşadı. Mamak’ın yaşadığını İstanbul’da 
Metris yaşadı. O tutuklular, ölmek için 
Allah’a yalvardılar. “Canımı al ya Rabbi” 
diye feryat ettiler. Çocukları gözlerinin önü-
ne geldi, eşleri, anneleri, nişanlıları gözleri-
nin önüne geldi.

Sevgili Diyarbakırlı kardeşim… İşte bu 
ayıplara biz son verdik, şimdi de geçmişin 
yanlışlarıyla biz yüzleşiyoruz. Bu utançla 
artık biz hesaplaşıyoruz. 12 Eylül 2010’da, 
12 Eylül zihniyetiyle, işkencelerle, Diyar-
bakır cezaevinde yaşananlarla hesaplaşıyo-
ruz. Buradan söylüyorum… Bu Diyarbakır 
Cezaevi’ni en kısa zamanda buradan kaldı-
racağız, kapatacağız.
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Biz damdan düştük sevgili Diyarbakırlı-
lar… Biz, şairin dediği gibi, “Tüzüklerle çar-
pışarak büyüdük”. 17 Mayıs 2006 tarihin-
de Danıştay’a bir saldırı oldu. Bir yüksek 
hâkimi katlettiler, bazılarını yaraladılar. 
Olayın hemen ardından, belli çevreler, ade-
ta düğmeye basılmışçasına Hükümeti, AK 
Parti’yi hedef aldılar. Bize fatura kesmek 
istediler. Ülkeyi, milleti yönlendirmek, 
tahrik etmek istediler. Cenaze törenlerini 
mitinge çevirdiler, bakanlarımıza çirkin 
saldırılarda bulundular. Bütün yönlen-
dirmelere, bütün karartmalara rağmen 
o olayın üzerine cesaretle gittik. Perdeyi 
araladıkça, olayı aydınlattıkça, meselenin 
çok farklı olduğunu gördük. Bu ülkenin ro-
tasını değiştirmek isteyenlerin ne tür kanlı 
eylemlere girişebileceğini orada bir kez 
daha gördük. Ülkeye, millete istikamet çiz-
mek için, kirli çetelerin gözlerini nasıl kan 
bürüdüğünü orada bir kez daha gördük.

Bu ülkenin değerlerine, huzuruna, onuru-
na, refahına, geleceğine kasteden çetelerle 
mücadele azmimiz o zaman katlanarak 
arttı. Her türlü kirli örgütlenmenin üzeri-
ne gittik, gidiyoruz. Çetelerle amansız bir 
mücadele başlattık, kararlılıkla sürdürü-
yoruz. Benim milletime musallat olan bu 
kirli elleri deşifre ettik, ediyoruz. Benim ül-
kemde faili meçhuller yaşandı. Benim ül-
kemde, masum insanların kafasına kurşun 
sıkıldı, katiller sis perdesinin içinde kay-
boldu. Olayların üzerini örttüler, dosyaları 
rafa kaldırdılar, sümen altı ettiler. Hiçbir 
hükümet, bu dosyaları tozlu raflardan in-
diremedi, hiçbir Hükümet bu meselelerin 
üzerine gidemedi. Farklılığımızı orada 
da ortaya koyduk. Faili meçhullere göz 

yummadık. Faili meçhullerin ardındaki sis 
perdesini aralamaya başladık. Tehditlere 
boyun eğmedik, eğmiyoruz. Tahriklere gel-
medik, gelmiyoruz. Provokasyonlara, çir-
kin senaryolara mahal vermedik, vermiyo-
ruz. İnegöl’de, Dörtyol’da oynanan çirkin 
oyunları biliyoruz, tezgâha sürülmek is-
tenen kirli senaryoyu biliyoruz. Geçmişte 
yapılanı yapmıyoruz. Geçmişin hatalarını 
tekrar etmiyoruz. Geçmişin hatalarıyla ce-
surca yüzleşiyor, bu kirli tezgâhların üze-
rine kararlılıkla gidiyoruz. Benim ülkem, 
faili meçhuller ülkesi olamaz. Benim ül-
kem, yapanın yaptığı yanına kar kalan bir 
ülke olamaz. Benim ülkemde artık Hukuk, 
Adalet, insanlık onuru ayaklar altında çiğ-
nenemez. Hükümet olarak birçok sorunu 
biz çözdük, inşallah insanlarımızın diğer 
sorunları da yine biz çözeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Aziz Diyarba-
kırlılar… İnanıyorum ki, Diyarbakır, 12 
Eylül’de en güçlü şekilde, en gür seda ile 
evet diyecek. Diyarbakır, Diyarbakır ceza-
evi ile yüzleşecek. Diyarbakır işkencelerle 
yüzleşecek. Diyarbakır faili meçhullerin 
hesabını soracak. Diyarbakır yaşadığı acı-
ları sorgulayacak. Diyarbakır, tüm Türkiye 
ile birlikte yeni bir başlangıç yapacak. 
Şundan emin olun: bu halkoylaması, size, 
bize, hepimize acı çektirenlerden hesap 
sorma günüdür. Diyarbakır darbecilerle 
hesaplaşmaktan geri duramaz. Hiç kimse 
benim Diyarbakırlı kardeşime statükocu-
luk gömleğini giydiremez. Kimse benim 
Diyarbakırlı kardeşime darbe anayasasını 
zorla dayatamaz. Kimse benim Diyarbakır-
lı kardeşimi statükocuların dümen suyuna 
sokamaz.
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Kimse benim Diyarbakırlı kardeşimin 
iradesini hiçe sayamaz, sandığa gitmesini 
engelleyemez. Diyarbakır, böyle bir yüzleş-
me, böyle bir hesaplaşma fırsatını elinin 
tersiyle itemez. Diyarbakır, hayır diyerek, 
sandığa gitmeyerek, tarih boyunca taşıya-
mayacağı bir ayıbın içine kesinlikle gire-
mez. Sizden, akşam olup da evinize dön-
düğünüzde, vicdanınızla baş başa kalıp, 
yaşanan acıları bir kez daha hatırlamanızı 
rica ediyorum. Sizden, hiç bir baskı altın-
da kalmadan, hür vicdanınızla sandığa 
gitmenizi istiyorum. Sizden, ne büyük bir 
sorumluluk taşıdığınızın, ne denli tarihi 
bir sorumluluk yüklendiğinizi daha iyi 
anlamanızı istiyorum.

Siz Meclis’te iradesini ortaya koymaya 
cesaret edemeyenleri, sizin emanetinizi 
layıkıyla taşıyamayanları çok iyi biliyorsu-
nuz. Parti kapatılmasından şikayet edip de 
parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemeye 
destek olamayanları çok iyi biliyorsunuz. 
Yıllarca statükodan şikayet edip statü-
kocuların kuyruğuna takılanları çok iyi 
biliyorsunuz. Darbelerden, vesayetten şi-
kayet edip, darbecilerin, vesayetçilerin ek-
meğine yağ sürenleri çok iyi biliyorsunuz. 
Şemdinli savcısının başına gelenleri yıllar-
ca istismar edip, gelin HSYK’nın yapısını 
değiştirelim deyince çark edenleri siz çok 
iyi biliyorsunuz. Yıllarca Anayasa Mahke-
mesi kararlarını istismar edip, ‘Gelin Ana-
yasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirelim’ 
deyince çark edenleri siz çok iyi biliyor-
sunuz. Demokratik açılım konusunda biz 
sadece elimizi değil, tüm bedenimizi taşın 
altına koyduğumuz halde, süreci sabote 
etmek için ellerinden geleni yapanları siz 

çok iyi biliyorsunuz. Biz milletin iradesini 
yüceltmeye çalışırken milletin iradesini 
baskı altına alanları, kepenkleri zorla 
kapattıranları, sokak başlarında pusu ku-
ranları, sivil toplum temsilcilerini tehdit 
edenleri siz çok iyi biliyorsunuz.

Biz hasbiyiz, hasbi, bunlar gibi hesabi 
değiliz, istismarcı değiliz. Biz hak ve öz-
gürlükleri pazarlık konusu yapmayız. Hak 
ve özgürlük pazarlık meselesi değildir. 
Ne hakları kısıtlamak insanlığa yakışır, 
ne hakları vermek bir lütuftur. Devletin 
görevi vatandaşına insanca bir yaşam sun-
maktır. Bizim yaptığımız da demokrasiyi 
güçlendirmek, hak ve özgürlükleri geniş-
letmektir. Çünkü biz inanıyoruz ki, de-
mokrasi varsa çözüm var, demokrasi varsa 
umut var, demokrasi varsa adalet var.

Şimdi buradan soruyorum: DİYARBAKIR 
EVET DİYOR MU? DİYARBAKIR CEZA-
EVİ İLE YÜZLEŞMEYE EVET Mİ? FAİLİ 
MEÇHULLERLE HESAPLAŞMAYA EVET 
Mİ? ÇETELERLE MÜCADELEYE EVET 
Mİ? HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET 
Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE, ÖZGÜRLÜK-
LERE EVET Mİ? SANDIĞA GİTMEYE 
EVET Mİ? ÖYLEYSE, SEVDAMIZ MİLLET, 
KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, 
OYUMUZ EVET. SEVDAMIZ MİLLET, 
TERCİHİMİZ EVET…

Sevgili Diyarbakırlılar…

Şimdi görüyorsunuz… CHP Genel Başkanı, 
Anayasa Paketinin içeriğine hiçbir itiraz 
getiremediği için, paketi sulandırmak için 
elinden geleni yapıyor. Anayasa Değişik-
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liğini konuşmak yerine, gittiği her yerde 
yalanla, iftirayla, hakaretle, ilkesizlik ve 
tutarsızlıkla milletin zihnini bulandırma-
ya çalışıyor. Anayasa Değişiklik paketinin 
içinde fındık fıstık arıyor, kayısı arıyor, 
künefe arıyor. Maalesef, CHP Genel Baş-
kanının yaptığına benzer bir tutumu, BDP 
sergiliyor. BDP de, paketin içinde etnik 
köken arıyor, ayrımcılık arıyor, tahrik edi-
ci, provoke edici açıklamalarla o da aynı 
şekilde paketi sulandırmaya çalışıyor.

Şunu altını çizerek ifade ediyorum… Bu 
değişiklik, tüm Türkiye’yi, 73 milyon Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşını yakından 
ilgilendiren bir değişikliktir. Bu değişiklik, 
bir AK Parti Projesi değil, bir millet projesi-
dir. Bu değişiklik, 73 milyonun geleceğini 
karartan darbe zihniyetiyle hesaplaşma 
projesidir. Bu değişikliğin gerçekleşmesi, 
Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki 
engelleri kaldıracak, Türkiye’nin ufkunu, 
vizyonunu genişletecek, Türkiye’nin itiba-
rını çoğaltacak. Bu değişiklik, vesayet sis-
temini zayıflatacak. Millet iradesinin üze-
rindeki gölgeyi kaldıracak. Biz partimizi 
kurduğumuz anday itibaren Yeni Anayasa 
talebimizi dile getirdik. Yeni bir Anayasa 
taslağı hazırladık, bunu kamuoyunda tar-
tışmaya dahi açtık. Ama partimize ne tür 
tehditler geldiğini, nelerle karşılaştığımızı 
gördünüz.

Ben, 18 Ağustos’ta, Kocaeli mitingimiz-
de, 12 Eylül’deki bu değişikliğin, yeni bir 
Anayasanın önünü açacağını ifade ettim. 
O günden itibaren hemen her mitingde, 
bir araya geldiğimiz her gazeteciye bunu 
altını çizerek ifade ettim. Yaptığımız bu de-

ğişikliğin yeterli olmadığını söyledim. Bu 
değişikliğin, daha büyük bir değişikliğin, 
yeni bir anayasanın ilk adımı olduğunu be-
lirttim. Elbette bu değişiklik yeterli değil. 
Elbette arzuladığımız, özlediğimiz anayasa 
bu değil. Ama 12 Eylül’de EVET diyerek, 
yeni bir Anayasanın kapılarını sizler arala-
yacaksınız.

Değerli kardeşlerim…

Bu millet, Tek parti zihniyetinden çok çek-
ti… Bu millet dayatmalardan, baskılardan, 
tehditlerden çok çekti… Bu millet iradesi-
ne ipotek konulmasından, iradesinin hiçe 
sayılmasından çok çekti… Maalesef son 
dönemde bazıları, tek parti zihniyetine 
özeniyor. CHP’nin tek parti zihniyeti gibi 
baskı yapmaya, milleti yıldırmaya çok öze-
niyor. Biz siyasetin yollarındaki mayınları 
temizlerken, demokratik kanalları açmaya 
çalışırken, birileri de milletle sandık ara-
sına engeller döşüyor. Sandığa gitmemek, 
siyaset yapmamaktır. Sandığa gitmemek, 
çözümden kaçmaktır. Sandığa gitmemek, 
demokrasiden kaçmaktır. Sandığa gitme-
mek HAYIR demektir, HAYIR diyenlere 
destek vermektir.

İşte görüyorsunuz… Kim kimin yanında 
duruyor, kiminle işbirliği yapıyor? BDP ki-
min yanında yer aldı? CHP’nin yanında… 
Silivri avukatlarının yanında. MHP’nin 
yanında, statükocuların yanında… Kimin 
yanında yer aldı? HAYIR’cı YARSAV’ın 
yanında… Kimin yanında yer aldı? EVET’e 
cephe açan Ergenekon’cuların yanında… 
Buradan açık açık söylüyorum: Milletin 
iradesi pazarlık konusu yapılamaz. Halkın 
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iradesine, milletin demokratik hakkına 
ipotek koyanlar, milletle de yüzleşemez, 
tarihe de hesap veremezler.

Dün, Bahçesaray’da, Lice’de, Cizre’de, 
Kızıltepe’de, Hani’de, Yüksekova’da, evde 
arama yapılacak diye genç kızlar, delikanlı-
lar, müzik kasetlerini tandırda saklıyordu. 
Bugün ise benim halkım, BDP’nin dayat-
masına, baskısına, tahammülsüzlüğüne 
maruz bırakılmak isteniyor. Hakkari’de bir 
imam katlediliyor, BDP bunu sorgulayamı-
yor. Batman’da 4 masum sivil katlediliyor, 
sus pus oluyorlar. Özgürce, vicdanlarının 
sesine kulak verip EVET diyenler, baskı 
altına alınmak isteniyor. Kimileri EVET di-
yen mensuplarını zavallı, uşak diye aşağı-
lıyor, kimileri de aynı şekilde, EVET diyen 
sivil toplum kuruluşlarını ahlaksızlıkla 
suçluyor. Bu tek parti zihniyeti değil de ne-
dir? Bu açıkça statüko ittifakıdır. Bu açıkça 
çözümsüzlüğü istemektir. Bu açıkça, be-
nim Diyarbakırlı vatandaşlarımı yokluğa, 
yoksulluğa, sorunlara mahkûm etmektir. 
Diyarbakır bu oyunu bozacak. Diyarbakır 
çok güçlü bir şekilde inanıyorum ki EVET 
diyecek.

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Diyarbakırlı-
lar…

Anayasanın 26 maddesini değiştiriyoruz. 
1982 darbe Anayasası üzerinde ilk kez 
bu kapsamda ve bu kadar demokratik bir 
değişiklik yapıyoruz. Bugüne kadar do-
kunulmayanlara dokunuyoruz. Bugüne 
kadar telaffuz edilemeyenleri artık telaffuz 
ediyoruz. Cesaretle, kararlılıkla, ülkenin, 
milletin önünü açıyoruz. Diyarbakırlı ha-

nım kardeşim… Senin haklarını anayasal 
güvence altına alıyoruz. Sana artık pozitif 
ayrımcılık getiriyoruz. HANIM KARDEŞ-
LERİM, KENDİ HAKLARINIZ İÇİN EVET 
Mİ? Yaşlılarımızı, özürlü kardeşlerimizi, 
malulleri, şehitlerimizin dul ve yetimle-
rini, gazilerimizi artık daha güçlü şekilde 
koruma altına alıyoruz. Çocuk istismarına 
artık dur diyoruz. Yurtdışına çıkış üze-
rindeki kısıtlamalara son veriyoruz. Dİ-
YARBAKIRLI KARDEŞİM, BU MODERN 
DÜZENLEMELERE EVET Mİ? Fişleme 
ayıbına son veriyoruz. Ordudan atılan 
askerlerimiz, yargıdan ihraç edilen hakim 
ve savcılarımız için yargı yolunu açıyoruz. 
Parti kapatmalarında milletvekilliğinin 
düşmesini engelliyoruz. BU DEMOKRA-
TİK DÜZENLEMELERE EVET Mİ?

Diyarbakırlı işçi kardeşim… Birden fazla 
sendikaya üye olma hakkını getiriyoruz. 
Sendikal hakları, grev hakkını genişleti-
yoruz. Memur kardeşim, yıllardır özle-
mini duyduğun Toplu İş Sözleşmesi’ni 
getiriyoruz. Emekli kardeşim, memurların 
Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanmanı 
sağlıyoruz. AVRUPA BİRLİĞİ STANDART-
LARINDAKİ BU DÜZENLEMELERE EVET 
Mİ? Anayasa Mahkemesinin yapısını de-
ğiştiriyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yapısını evrensel standartlara 
kavuşturuyoruz. Kamu Denetçiliği Ku-
rumunu kuruyoruz. Bölge halkının bir 
sıkıntısı, sorunu olduğunda, bir haksızlık 
yaşadığında hem kamu denetçisine başvu-
rabilecek, hem de Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurabilecek… Bu değişiklikle Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru hakkını ge-
tiriyoruz. Diyarbakırlı kardeşim… Üstün-
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lerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne 
geçiyoruz. EVET Mİ? GÜÇLÜNÜN HAKLI 
OLDUĞU DEĞİL, ZAYIFIN HAKKINI 
ARAYABİLDİĞİ BİR HUKUK SİSTEMİNE 
GEÇİYORUZ, EVET Mİ?

Sevgili Diyarbakırlılar…

Bugün büyük bir heyecan içindeyiz. 
Bugün, 73 milyon, çok büyük bir umut 
içindeyiz. Artık geçmişle hesaplaşıyoruz. 
Çetelerle hesaplaşıyoruz. Türkiye’yi karan-
lıklardan aydınlığa taşıyoruz. Birliğimizi, 
kardeşliğimizi yüceltiyoruz. Türkiye için 
yeni bir sayfa açıyoruz. Yedi bölge için, 81 
vilayet için, Diyarbakır için yeni bir say-
fa açıyoruz. Yaşanan acılara son vermek 
için EVET diyoruz. Acılarla yüzleşmek, 
hesaplaşmak için EVET diyoruz. Şefkatli 
devlet için EVET diyoruz. Buyurgan değil, 
hizmetkar devlet için EVET diyoruz. Ay-
dınlık bir gelecek için, huzurlu, müreffeh 
bir gelecek için EVET diyoruz. Gençlerin 
ölmediği, öldürmediği, annelerin ağlama-
dığı, ocakların sönmediği bir Türkiye için 
EVET diyoruz.

Diyarbakır bu tarihi fırsatı kaçırmayacak. 
Diyarbakır 12 Eylül’de tarih yazacak tarih. 
Diyarbakır’a inanıyorum, Diyarbakır’a gü-
veniyorum. Ramazan-ı Şerif Diyarbakır’a 
bereket getirsin diyorum. Kadir Gecenizin 
kutlu mübarek olmasını diliyorum. Rama-
zan Bayramınızı tebrik ediyor, ailenizle, 
sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmanı-
zı temenni ediyorum. 12 Eylül çifte bay-
ram olsun diyor, tüm Diyarbakır’ı sevgiyle 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Mersinliler, aziz vatandaşlarım, 
değerli kardeşlerim… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Buradan tüm 
Mersin’e, Akdeniz’e, Anamur’a, Aydıncık’a, 
Bozyazı’ya, Çamlıyayla’ya, Erdemli’ye, 
Gülnar’a, Mezitli’ye, Mut’a, Silif ke’ye, 
Tarsus’a, Toroslar’a, Yenişehir’e, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 

sevgilerimi gönderiyorum. Coşkunuz için, 
heyecanınız için, aşkınız, sevdanız için 
sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan-ı 
Şerif ’in, yarın idrak edeceğimiz mübarek 
Kadir Gecesi’nin Mersin’e, Mersinli kar-
deşlerime, tüm Türkiye’ye, tüm insanlığa 
barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dili-
yorum.

AK Parti il mitingi

Mersin | 4 Eylül 2010
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Mersin kardeşliğin şehri. Mersin bilim 
şehri, medeniyet şehri, ticaret şehri. Mer-
sin, alın teriyle üreten, çalışkan insanların, 
vefakar, cefakar insanların şehri. 81 vila-
yetin 81’inde olduğu gibi, Mersin de bize 
güvendi, Mersin bize inandı, Mersin des-
teğini, katkısını bizden esirgemedi. Sizin 
bize yüklediğiniz emaneti yere düşürme-
dik; beklentilerinizi boşa çıkarmadık, size 
sırtımızı dönmedik, Mersin’i seçimden 
seçime ziyaret edenlerden, Mersin’i işi 
düştüğü zaman hatırlayanlardan olmadık. 
Siz 3 Kasım’da, 22 Temmuz’da bize bir 
emanet yüklediniz… Türkiye’yi büyütün 
dediniz… Türkiye’nin ekonomisini büyü-
tün dediniz… Türkiye’nin itibarını arttırın 
dediniz… Türkiye’nin meselelerine çözüm 
üretin dediniz…

Sizden aldığımız yetkiyle, sizin rehberli-
ğinizle, sizin arzularınız, sizin talepleriniz 
doğrultusunda hareket ettik. Türkiye’yi 
büyüttük, büyütüyoruz. Türkiye ekono-
misini büyüttük, büyütüyoruz. Türkiye’yi 
dünyada saygın bir konuma taşıdık. 
Türkiye’nin yüzünü yere eğmedik, itibarı-
na halel getirmedik. Bugün, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi üyesi olmuş, Eylül 
ayı itibariyle dönem başkanlığı üstlenmiş 
bir Türkiye var. Bugün, medeniyetler ittifa-
kını kuran, tüm dünyada barış için müca-
dele eden bir Türkiye var. Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nin başkanı bir 
Türk. İslam konferansı Örgütü’nün Genel 
Sekreteri bir Türk. Bugün, Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini yürüten; onu-
ruyla, gururuyla kararlı şekilde müzakere 
eden bir Türkiye var.

Mersin limanından kalkan gemiler artık 
dünyaya alın terimizi taşıyor. Mersin lima-
nından kalkan gemiler Türkiye markasını, 
Türkiye kalitesini dünyaya ulaştırıyor. 
Suriye ile vizeleri kaldırdık. Ürdün’le vize-
leri kaldırdık. Lübnan’la vizeleri kaldırdık. 
Rusya’yla, Libya’yla, Sırbistan’la vizeleri 
kaldırdık. Düne kadar, kendi yarasını sara-
mayan bir Türkiye vardı; bugün Haiti’ye, 
Şili’ye, Somali’ye, Sudan’a, Pakistan’a elini 
uzatan, oralarda yaraları saran bir Türkiye 
var. 

Düne kadar, bölgesindeki gelişmeleri, 
dünyadaki gelişmeleri oturduğu yerden 
izleyen bir Türkiye vardı; bugün artık izle-
nen, takip edilen, örnek alınan bir Türkiye 
var. Düne kadar, gündemi belirlenen bir 
Türkiye vardı, bugün gündem belirleyen 
bir Türkiye var. Kurulan denklemlere mü-
dahale edemeyen bir Türkiye vardı, artık 
denklem çözen bir Türkiye var. Türkiye, 
Moğolistan’da, atalarından kalma anıtlara 
sahip çıkıyor. Türkiye, Balkanlar’da, ata 
yadigarı camilere, köprülere, vakıf eser-
lerine el uzatıyor. Türkiye, Ortadoğu’da 
artık gür bir seda ile barış diyor. Türkiye, 
Kabil’in, Bağdat’ın, Tif lis’in, Bakü’nün, 
Karabağ’ın hakkını savunuyor. Türkiye 
Bağdat için, Gazze için, Kudüs için adalet 
diye haykırıyor.

Türkiye artık Türkiye’ye yakışanı yapıyor. 
Bu aziz milletin tarihine, kültürüne, mede-
niyetine yakışan neyse, biz işte onu yapı-
yoruz. Dünyada 26’ıncı sıradaydı Türkiye 
ekonomisi… Bugün artık 17’inci sırada. 
230 milyar dolardan aldığımız milli geliri 
650 milyar dolara çıkardık. 36 milyar do-
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lardan aldığımız ihracatı 102 milyar dola-
ra yükselttik. Yüzde 30’dan devraldığımız 
enflasyonu yüzde 7.8’e çektik. 8.5 milyar 
dolardan aldığımız turizm gelirini, 21 mil-
yar dolara ulaştırdık. 27 milyar dolardan 
aldığımız Merkez Bankası rezervini 75 
milyar dolara yükselttik. Yüzde 63 olan fa-
izi yüzde 7’lere kadar çektik. 10 binlerden 
aldığımız borsa, işte en son önceki gün 6 
bini aştı ve tüm zamanların rekorunu kır-
dı. Esnafın yanında olduk, kredi faizlerini 
yüzde 47’den, yüzde 5’e kadar indirdik. 
Çiftçinin yanında olduk, çiftçiyi destek-
ledik, tarımı destekledik, kredi faizlerini 
yüzde 59’dan aldık, yüzde 0-9 aralığına 
kadar çektik. İşçinin yanında olduk, alın 
teri kurumadan hakkını alabilmesinin 
mücadelesini verdik. Memurun yanında 
olduk, maaşını enf lasyona ezdirmedik. 
Hanım kardeşlerimin hakkını gözettik, 
öğrencileri gözettik, özürlü kardeşlerimizi, 
çocukları, yaşlıları gözettik.

73 milyonun hakkını, hukukunu, itibarını 
gözettik. Daha da fazlasını yapacağız de-
ğerli kardeşlerim… Türkiye için daha fazla 
hizmet üreteceğiz. Türkiye’nin saygınlığını 
daha da artıracağız. Türkiye’ye birçok ilk 
yaşattık, yenilerini inşallah yaşatacağız. 
12 bin 300 kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik, 15 bine tamamlayacağız. Ankara ile 
Eskişehir’i hızlı trenle birbirine kavuştur-
duk, daha çok ilimizi hızlı trenle tanıştıra-
cağız. 435 bin konutun inşasına başladık, 
500 bini yakalayacağız. Dünyanın 17’inci 
büyük ekonomisi olduk, ilk 10’a gireceğiz. 
100 milyar ihracat sınırını aştık, 500 mil-
yar doları da yakalayacağız, 1 trilyon dolar 
dış ticaret hacmine de ulaşacağız. 

Bu ülke her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu 
millet her şeyin en güzelini hak ediyor. 
Benim milletim hiçbir haktan mahrum 
bırakılamaz. Benim ülkem, ülkelerden 
bir ülke olamaz. Böyle bir tarihi, böyle bir 
kültürü, böyle bir geçmişi olan millet, dün-
yada asla ve asla ikinci sınıf muamelesi 
göremez. Samimiyetle çalıştık, çalışmaya 
devam edeceğiz. Aşkla, sevdayla hizmet 
ürettik, daha fazla hizmet üreteceğiz. Yeter 
ki millet arkamızda olsun. Yeter ki Mersin 
arkamızda olsun. Yeter ki hayır dualarınız 
bizimle olsun… Bu ülkeyi coşturmaya de-
vam edecek, Allah’ın izniyle 21’inci yüzyılı 
Türkiye Yüzyılı yapacağız.

Sevgili Mersinliler… Sevgili kardeşlerim…

8 yıl boyunca Türkiye’nin meselelerini 
çözmek için gece gündüz koşturduk, 
gayret sarf ettik. Hamdolsun birçoğunu 
çözdük, çözüm yoluna koyduk. Ama bazı 
meselelerde karşımıza engeller çıktı. Bazı 
meselelerde karşımıza statüko çıktı. Bazı 
sorunların üzerine gitmemiz birilerini 
rahatsız etti. Sorunlardan beslenenler kar-
şımıza dikildiler. Mevcut durumdan mem-
nun olan tuzu kurular önümüze engeller 
çıkardı. İşleri bozulan, düzenleri bozulan, 
milletin enerjisini, milletin kaynakla-
rını tüketen çeteler karşımıza çıktılar. 
Sizlerden aldığımız destekle, sizin hayır 
dualarınızla hiçbirine eyvallah demedik, 
hiçbirine boynumuzu bükmedik. Türkiye 
değişmeli dedik, Türkiye değişecek dedik, 
Türkiye ağırlıklarından kurtulacak, pran-
galarını artık söküp atacak dedik ve bunu 
başardık, bunu başarıyoruz. 
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İşte şurada Mersin Limanı… Mersin 
Limanı’nı Ortadoğu’nun lojistik merkezi 
yapacağız dedik. 2005 yılında özelleştir-
me tamamlandı. Sonra ne oldu… Sonra 
Danıştay’dan görüş istendi. 15 Ocak 
2006’da görüş bildirmesi gereken Danış-
tay, bu işi geciktirdi, görüşünü yaklaşık 1.5 
yıl sonra, Nisan 2007’de verdi. Danıştay’ın 
bu gecikmeli kararından dolayı, devletin 
hazinesi, 96 milyon dolar zarara uğradı. 96 
milyon dolar bizim cebimizden çıktı, sizin 
cebinizden çıktı, milletin cebinden çıktı. 
Danıştay’ın gecikmeli kararlarından dola-
yı, son dönemde Türkiye 2.6 milyar dolar 
zarara uğradı. Aynı Danıştay, Tam Gün Ça-
lışma Yasası’nı sadece 1 günde, adeta ışık 
hızıyla karara bağladı ve millet aleyhine 
karar verdi. 

Ben siyasetçi olarak, bir hata yaparsam, 
bunun hesabını milletin huzurunda, san-
dıkta veriyorum, bunun bedelini milletim 
bana ödetiyor. Peki Danıştay’ın sebep ol-
duğu bu zararların hesabını kim soracak? 
Bu faturayı kim ödeyecek, bu bedeli kim 
ödeyecek? Ben çıkıyorum, siyaset yapmak 
isteyen cübbesini çıkarsın, siyasete girsin 
diyorum, buna kızıyorlar. Ama kendileri 
siyaset yapmaktan kaçınmıyorlar. Siyasete 
müdahale etmekten kaçınmıyorlar. Millet 
iradesi üzerinde kirli oyunlar oynamaktan 
hiç çekinmiyorlar. Yüksek yargı mensupla-
rının arasında geçen telefon konuşmaları 
internete düştü. Oralarda neler konuşul-
duğunu duydunuz mu? Ne tür çirkin 
planlar kurulduğunu gördünüz mü? Ne 
tür kirli tezgahların hazırlandığını biliyor 
musunuz? Halkoylaması’nda HAYIR çık-
sın diye, İmralı’yla ittifak kurmayı konu-

şuyorlar. Tunceli’de yolu kesip, köylüleri, 
halkoylamasında HAYIR diyeceksiniz diye 
tehdit eden teröristlerle hayır için kirli 
oyunlara başvuranları bu millet affeder 
mi? Bu ne gözü dönmüşlüktür?

İşte, 12 Eylül’de EVET diyerek, bu kirli 
tezgahları bozacaksınız. 12 Eylül’de EVET 
diyerek, Türkiye’nin üzerine çökmüş bu 
karabulutları dağıtacaksınız. 12 Eylül’de 
EVET diyerek, Türkiye’nin ufkunu aydın-
latacaksınız, önünü açacaksınız. MERSİN 
12 EYLÜL’DE EVET DİYOR MU? Çetelerle 
mücadelede mersin yanımızda mı? Büyük 
Türkiye mücadelesinde mersin arkamız-
da mı? İLERİ DEMOKRASİYE EVET Mİ? 
ÖZGÜRLÜKLERE EVET Mİ? KRALLARIN 
HUKUKUNDAN, KURALLARIN HUKU-
KUNA GEÇİŞE EVET Mİ? ÜSTÜNLERİN 
HUKUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNE GEÇİŞE EVET Mİ? ÖYLEYSE, 
SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET, OYUMUZ EVET. 
SEVDAMIZ MİLLET, TERCİHİMİZ EVET.

Bakın sevgili Mersinliler…

Muhalefet Partileri, Türkiye’deki bu büyük 
değişimin, bu büyük dönüşümün önüne 
geçmek için, statükoyu muhafaza etmek 
için, Anayasa Değişikliğine karşı çıktılar. 
Milletin hayrına olan hiçbir konuda bir 
araya gelemeyenler, HAYIR deme nok-
tasında bir araya geldiler. Anayasa Deği-
şikliği gündeme geldiği andan itibaren, 
meseleyi özünden saptırıp, başka yerlere 
çekmek istediler. Bugün de hiç biri Ana-
yasa Değişikliğini konuşmuyor. Neden 
HAYIR dediklerini açıklamıyorlar, neden 
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karşı çıktıklarını ortaya koymuyorlar, sa-
dece kaçak güreşiyorlar. Sırf bu paketi AK 
Parti getirdi diye, ülkenin, milletin, mem-
leketin yararına bu değişikliği engellemek 
istiyorlar.

Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum… 
Biz, bu Anayasa Değişikliğini Meclis’te ger-
çekleştirirken şunu söyledik: Eğer muha-
lefet destek vermezse, milletimize gideriz 
dedik. Söz milletin dedik, karar milletin 
dedik, yetki de tercih de milletin dedik. Bu 
Anayasa Değişikliği, AK Parti’nin Anayasa 
Değişikliği değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Anayasa Değişikliği’dir, milletin Anayasa 
Değişikliği’dir. Bu değişikliğin sahibi asla 
ve asla AK Parti değildir, millettir, mille-
tin kendisidir. Hangi partiye oy vermiş 
olursanız olun… Siyasi görüşünüz her ne 
olursa olsun… Sizden tek bir ricam var: 
26 maddeye bakın, 26 maddenin içeriğine 
bakın, 26 maddenin getirdiklerine bakın 
ve tercihinizi ona göre yapın. Partileri 
değil; kendinizi düşünerek, geleceğinizi 
düşünerek, çocuklarınızı, gençleri düşü-
nerek karar verin. 27 Mayıs Darbesinin, 
12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın bu ülkeye ödettiği 
faturayı düşünerek karar verin. Adnan 
Menderes’i, Hasan Polatkan’ı, Fatin Rüştü 
Zorlu’yu idama götüren zihniyeti gözü-
nüzün önüne getirerek karar verin. Sabah 
namazında kafasına dipçikle vurularak 
öldürülen gençleri düşünerek, Mamak, 
Metris, Diyarbakır cezaevinde insanlık 
dışı yöntemlerle işkenceden geçirilenleri 
düşünerek mührü basın.

Muhalefet sadece korku yaymak istiyor. 
Muhalefet zihinleri bulandırmak istiyor. 

Muhalefet, sanal tehditlerle bir kez daha 
millete yanlış rota çizmek istiyor. Oysa 
benim milletim zekidir, benim milletim 
feraset sahibidir, basiret sahibidir. Akşam 
evinize gidin, vicdanınızla baş başa kalın, 
kendinizle baş başa kalın, 26 maddeyi oku-
yun, inceleyin ve kararınızı öyle verin.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Mersinliler…

Anayasa’nın 10’uncu maddesini değiştiri-
yoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlü-
ler, şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazi ve 
malullerin yararına olacak şekilde pozitif 
ayrımcılığı getiriyoruz. Bu değişiklikle, 
Hukuk Devletinin, Sosyal Devletin gere-
ğini yerine getiriyoruz. Güçsüz ve zayıf-
lar korunuyor. Devlet, korunma ihtiyacı 
olan vatandaşının yanında oluyor. Devlet 
milletle el ele tutuşuyor. Çocuklarımızı 
istismara karşı, kötü niyetli insanlara karşı 
daha güçlü şekilde koruyoruz. MERSİNLİ 
HANIM KARDEŞLERİM, BU DÜZEN-
LEMEYE EVET Mİ? Anayasa’nın 20’inci 
maddesini değiştiriyoruz. Devlet artık gizli 
kapaklı ve ulaşılmaz bir yapı olmaktan 
çıkıyor. Benim vatandaşımın artık kişisel 
mahremiyeti korunacak. Kişisel bilgiler sa-
dece kanunda yazılı hallerde kullanılacak. 
Herkes, hakkındaki bilgilerin ne şekilde 
kullanıldığını öğrenebilecek. Artık hiç 
kimse, namaz kılıyor diye, annesi, kardeşi 
başörtülü diye, içki içiyor diye fişleneme-
yecek, hayatı karartılamayacak. KİŞİSEL 
MAHREMİYETLERİN KORUNDUĞU, 
DAHA ŞEFFAF BİR DEVLETE EVET Mİ?

Yurtdışına çıkışın yasaklanması veya 
kısıtlanması kararı, kişilerin, kurumla-
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rın elinden alınacak, sadece bağımsız 
mahkemelere verilecek. Sudan sebepler-
le hiç kimsenin yurtdışına çıkış hakkı 
kısıtlanmayacak. SINIR KAPILARINDA 
TUTSAKLIĞA SON VERİYORUZ, EVET 
Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim memur kar-
deşim artık Toplu İş Sözleşmesi hakkına 
kavuşuyor. Emekli memur kardeşim de 
bu Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanacak. 
MEMURLARA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-
NE EVET Mİ? İdareyi denetlemek üzere 
Ombudsmanlık, yani Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nu kuruyoruz. Vatandaş, kamu 
kurumlarında karşılaştığı her sorunu ar-
tık Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet 
edebilecek. İdarenin her işlemini yargı de-
netimine açıyoruz. Memurların hak arama 
alanlarını genişletiyoruz. HUKUKU GÜÇ-
LENDİRMEYE, HUKUK DEVLETİNİ GÜÇ-
LENDİRMEYE EVET Mİ? Siyasal hakları 
güvence altına alıyoruz. Siyasi partilerin 
kapatılması halinde, milletvekilliği artık 
otomatik olarak düşmeyecek. MİLLETİN 
VEKİLİNİN KADERİNİ MİLLETİN BELİR-
LEMESİNE EVET Mİ?

Bakın sevgili kardeşlerim… Anayasa 
Mahkemesi’ne, Meclis’in üye seçmedi-
ği tek ülke Türkiye’dir. Bütün gelişmiş 
ülkelerde, ileri demokrasilerde, Parla-
mento, Meclis, Anayasa Mahkemesi’ne 
üye seçer.  1961 Anayasası ’nda bile, 
Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin üçte 
birini Meclis seçiyordu. Biz de şimdi 
Anayasa Mahkemesine Meclis’in 3 üye 
seçmesini getiriyoruz. MODERN DE-
MOKRASİLERDEKİ GİBİ BİR ANAYASA 
MAHKEMESİ’NE EVET Mİ? YARGININ 
ANAYASAL SINIRLAR İÇİNDE KALMA-

SINA EVET Mİ? Anayasa mahkemesi artık 
Türkiye insan hakları mahkemesi oluyor. 
BUNA EVET Mİ? Daha bağımsız, daha de-
mokratik ve işlevsel bir adalet sistemi için 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ye-
niden yapılandırılıyor. Üye sayısını 7’den 
22’ye çıkarıyoruz. Bu üyelerin 4 tanesi 
Cumhurbaşkanı tarafından, diğer üyeler 
ise yüksek yargı ve birinci sınıf hakim ve 
savcılar tarafından seçilecek. Mersin’de-
ki, Tarsus’ta, Mut’ta, Akdeniz’deki hakim 
ve savcı kardeşim de artık Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında söz 
sahibi olacak. DAHA DEMOKRATİK BİR 
HSYK’YA EVET Mİ? HAKİM VE SAVCI-
LARA DAHA FAZLA BAĞIMSIZLIK İÇİN, 
DAHA TARAFSIZ BİR YARGI İÇİN EVET 
Mİ? 12 Eylül üzerindeki dokunulmazlık 
zırhını nihayet kaldırıyoruz. 12 Eylül’le 
yüzleşiyoruz. Bu ülkede bir daha 12 
Eylül’ler, 27 Mayıs’lar, 28 Şubat’lar yaşan-
masın diyoruz. MERSİN, BUNA EVET Mİ?

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Mersin’i, tüm Mersinli kardeş-
lerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ramazan-ı şerif, yarın idrak edeceğimiz 
Kadir Gecesi Mersin’de huzura, sevgiye, 
rahmet ve berekete vesile olsun diyorum. 
12 Eylül’de çifte bayram yaşayalım diyor, 
şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Seni selamlıyorum Aziz İstanbul… Seni 
sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selam-
lıyorum, en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Seni gönül dolusu muhabbetle 
selamlıyorum Ey Aziz İstanbul… Burada 
olan kardeşlerimi selamlıyorum. Burada 
olmayan tüm İstanbulluları selamlıyorum. 
ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR, 

AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, 
BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPA-
ŞA… SİZİ SELAMLIYORUM. BEŞİKTAŞ, 
BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜ-
YÜKÇEKMECE, ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, 
ESENLER, ESENYURT… Sizi selamlıyo-
rum. EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, 
GÜNGÖREN, KADIKÖY, KAĞITHANE, 

AK Parti il mitingi

İstanbul | 5 Eylül 2010
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KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, 
PENDİK… Sizleri muhabbetle selamlıyo-
rum. SANCAKTEPE, SARIYER, SİLİVRİ, 
SULTANBEYLİ, SULTANGAZİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, 
TUZLA, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ZEY-
TİNBURNU, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerim, sizleri yürekten selamlıyorum… 
Hanımefendiler, sizleri selamlıyorum…

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,

Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan! 

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan... 

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

İstanbul’un gençleri, AK Parti’nin Gençlik 
Teşkilatı, sizleri selamlıyorum… Geleceğimiz, 
umudumuz, çocuklarımız… Sizleri selamlıyo-
rum. 

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; 

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.

Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; 

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...

Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;

Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat... 

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; 

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

Gecesi sünbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul, seni selamlıyorum İstanbul…

Bu coşku için sizlere teşekkür ediyorum… 
Aşkınız, sevdanız, tutkunuz için sizlere 

teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrı-
nıza bastınız, bu demokrasi mücadelesine 
sahip çıktınız, bu sevgi hareketine hizmet 
verdiniz, destek verdiniz, hayır duaları-
nızı bizden eksik etmediniz. İşte onun 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Ramazan güzeldir, ama mahyalar altında 
İstanbul’da Ramazan daha bir güzeldir. 
Kadir Gecesi güzeldir, ama Eyüp Sultan’ın 
şehri İstanbul’da Kadir Gecesi bir başka 
güzeldir. Bayram huzurdur, kardeşliktir, 
dayanışmadır, kavuşmadır… Ama Ra-
mazan Bayramı İstanbul’da bayram gibi 
bayramdır. Ramazan-ı Şerifinizi, mübarek 
Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı teb-
rik ediyor; kutlu, mübarek olsun diyorum.

Aziz İstanbullular, sevgili kardeşlerim… 

Size, Bingöl’ün selamını getirdim… Size, 
Malatya’nın, Elazığ ’ın, Adıyaman’ın, 
Balıkesir ’in, Hatay’ın Adana’nın sela-
mını getirdim. Tekirdağ’dan, Van’dan, 
Diyarbakır’dan, Aydın’dan, İzmir’den, ora-
lardaki kardeşlerimden size selam getir-
dim. Türkiye tek yürek oldu. Türkiye kar-
deşlikte birleşti. Türkiye coşkuda birleşti, 
heyecanda birleşti. Türkiye bir kez daha 
demokraside, özgürlükte, hukukta, adalet-
te birleşti. Buraya gelmeden önce tam 36 
şehre uğradım. Bakan arkadaşlarım, Genel 
Başkan Yardımcılarımız, Milletvekilleri-
miz, Teşkilatımızın tüm mensupları 81 vi-
layetimizi büyük bir sevdayla dolaşıyorlar. 
Türkiye EVET diyor değerli kardeşlerim, 
Türkiye EVET diyor. Büyük Türkiye iste-
yenler EVET diyor. İleri demokrasi ve öz-
gürlük isteyenler EVET diyor. Üstünlerin 
hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün 
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egemen olmasını isteyenler EVET diyor. 
Türkiye çetelere DUR demek için EVET 
diyor. Türkiye yargıdaki siyasallaşmaya, 
kadrolaşmaya DUR demek için EVET diyor. 
Türkiye huzur için, kardeşlik için, birlik 
için, beraberlik için EVET diyor.

Peki, İstanbul ne diyor? İSTANBUL EVET 
DİYOR MU? TÜRKİYE’NİN ÖZETİ İS-
TANBUL EVET DİYE HAYKIRIYOR MU? 
Karar senin İstanbul… Darbe Anayasası mı, 
milletin Anayasası mı? Üstünlerin hukuku 
mu, hukukun üstünlüğü mü? Karar senin 
İstanbul… Söz sende, karar sende, yetki sen-
de, artık mühür sende. ÇETELERLE MÜCA-
DELEYE EVET Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE, 
İTİBARLI TÜRKİYE’YE EVET Mİ? İLERİ 
DEMOKRASİYE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLE-
RE EVET Mİ? AYDINLIK BİR TÜRKİYE’YE 
EVET Mİ? ÖYLEYSE İSTANBUL… SEVDA-
MIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET SEVDA-
MIZ MİLLET, OYUMUZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET, TERCİHİMİZ EVET.

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular…

Osmanlı Devletinin Gönül Mimarı, Osman 
Gazi’nin hocası, Şeyh Edebali ne güzel söy-
lemiş… “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın…” 
Bursa’nın temelinde işte bu var. Edirne’nin 
temelinde işte bu var. İstanbul’un ruhun-
da işte bu var. Süleymaniye’nin, Fatih’in, 
Ayasofya’nın, Sultanahmet’in, Topkapı’nın, 
Dolmabahçe’nin harcında, mayasında, ru-
hunda, özünde işte bu anlayış var. Bizim 
sevgi medeniyetimizin, kültürümüzün, 
tarihimizin kökeninde bu ilke var, bu zih-
niyet var. İnsanı yücelteceksin ki, devlet 
yücelecek. İnsanı yaşatacaksın ki, devlet 

yaşayacak. İnsanı güçlendireceksin ki, 
devlet güçlenecek… Ama bizde ne oldu… 
27 Mayıs 1960’ta bir darbe yaptılar… Se-
çimle gelmiş Başbakanı, Merhum Adnan 
Menderes’i, seçimle gelmiş bakanları Fatin 
Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı idam 
ettiler. Siyasetin üzerine çöktüler. Milli 
iradeyi boğmak istediler. Demokrasiyi or-
tadan kaldırmak istediler. Yaptıkları darbe, 
millete vurdu, demokrasiye darbe vurdu, 
Türkiye’nin gelişimine darbe vurdu, hakka 
hukuka darbe vurdu. Ama hedeflerine ula-
şamadılar. Milletin demokrasi yürüyüşünü 
engelleyemediler.

12 Mart’ta tekrar demokrasiye müdahale 
ettiler. 12 Eylül’de bir daha demokrasiyi ke-
sintiye uğrattılar. 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da 
bir kez daha milli iradeyi küçümsediler. 
Siyasetin üzerine karabasan gibi çöktüler. 
Siyasetin üzerine vesayeti yerleştirdiler. 
İnsanı değil, devleti merkeze aldılar. İnsan 
için devlet değil, devlet için insan dediler. 
Vatandaşına hizmetkar olan değil, vatan-
daşına buyurgan olan bir anlayışı egemen 
kıldılar. Sanal korkular yaydılar. Sanal teh-
ditlerle milleti sindirdiler. Çetelerle, maf-
yayla, sinsi örgütlenmelerle ülkeye, millete 
istikamet çizmek istediler. Demokrasimiz, 
bu vesayetçi anlayışlardan çok çekti. Milli 
irade bu darbeci anlayışlardan çok çekti. 
Gencecik fidanlarımızı kaybettik, umut-
larımızı kaybettik, yaşama heyecanımızı 
kaybettik. Türkiye her yönden geriliğe, 
yoksulluğa, çaresizliğe mahkum edilmek 
istendi.

İşte siz 8 Yıl önce, 3 Kasım’da buna DUR 
dediniz… 3 Kasım’da YETER dediniz, “YE-
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TER, SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR” 
dediniz… 8 yıldır başımızı öne eğmeden 
demokrasi mücadelesi veriyoruz. 8 yıldır 
hukukun üstünlüğü diyoruz, hak diyoruz, 
adalet diyoruz. Çetelere boyun eğmiyoruz, 
mafyaya eyvallah etmiyoruz. Sizden aldı-
ğımız yetkiyle, sizden aldığımız destekle, 
sizin hayır dualarınızla, emanetinize gö-
zümüz gibi baktık, emanetinizi canımız 
gibi muhafaza etmeye devam ediyoruz. 8 
yıl boyunca, 73 milyon vatandaşımın her 
birinin yaşam tarzı bizim emniyetimiz 
altında oldu. İzmir’in, İzmirli kardeşimin 
hukuku da bizim güvencemiz altındadır, 
Diyarbakır’ın, Diyarbakırlı kardeşimin 
hukuku da bizim teminatımız altındadır. 
Adalardaki vatandaşımın tercihlerine de 
saygı duyarız, Fatih’teki kardeşimin tercih-
lerine de saygı duyarız. Sünni kardeşimizi 
hangi samimiyetle kucakladıysak, Alevi 
kardeşimizi de aynı samimiyetle kucakla-
dık. Bizim nezdimizde can kutsaldır, insan 
kutsaldır, insanın hakları kutsaldır. 

Biz istiyoruz ki, devlet karşısında hiç kim-
se kendisini ötelenmiş, itilmiş, örselenmiş 
hissetmesin. Biz istiyoruz ki, hiç kimse, 
dilinden, inancından, etnik kökeninden, 
aidiyetlerinden dolayı horlanmasın, hor 
görülmesin. Adalet Mülkün Temelidir sev-
gili kardeşlerim… Zengine ayrı, fakire ayrı 
hukuk olmaz. Güçlü için farklı, zayıf için 
farklı muamele olamaz. Sesi çok çıkanın 
haklı, sesi çıkmayanın haksız olduğu bir 
düzen, insani bir düzen olamaz, vicdani 
bir düzen, ahlaki bir düzen olamaz. 12 
Eylül’ün anlamı işte budur… 12 Eylül’de, 
73 milyon için, Türkiye için, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı için gür 

bir sesle, cesaretle adalet istiyoruz. Çeteler 
yargılansın diyoruz. Faili meçhuller açığa 
çıksın istiyoruz. Demokrasiyi ortadan kal-
dırmaya hiç kimse cüret edemesin, cüret 
edenler hesabını yargının önünde versin 
istiyoruz. Hiç kimse, hiçbir zümre, kirli 
senaryolarla, kirli tahriklerle, milleti so-
kağa da dökmesin, bu ülkede kan dökerek 
huzura da kastetmesin diyoruz. Biz artık, 
hukuk birilerinin arka bahçesi değil, mille-
tin olsun, milletin ön bahçesi olsun istiyo-
ruz. Kendimiz için adalet değil, herkes için 
adalet istiyoruz. Kendimize göre hukuk 
değil, insan için hukuk diyoruz. Bağımsız 
yargı diyoruz, tarafsız yargı diyoruz, güve-
nilir yargı diyoruz. Bu ülkenin kurumları, 
bu milletle aynı rotada ilerlesin, aynı ufka 
baksın, aynı vizyonu taşısın istiyoruz. 
Tuzu kurular, kaymak tabaka, statüko-
cular, milletin önünde engel olmasın, 
Türkiye’ye ayakbağı olmasın, Türkiye’nin 
yolundan artık çekilsin istiyoruz. Türkiye 
artık kaybetmesin, Türkiye artık geri düş-
mesin istiyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim… AK Parti ken-
di Anayasasını yapıyor diyorlar. AK Parti 
kendini kurtarmak için bu değişikliği 
yapıyor diyorlar. AK Parti yargıyı siyasal-
laştırıyor diyorlar. Bunların tamamı yalan, 
tamamı iftira. Dürüst değiller, dürüst siya-
set yapmıyorlar, dürüst konuşmuyorlar. 
Allah aşkına soruyorum: 8 yıldır AK Parti 
hangi düzenlemeyi kendisi için yaptı? 8 
Yıldır AK Parti hangi hizmeti kendisi için 
yaptı? 8 Yıldır AK Parti hangi konuda, 
hangi meselede partizanlık yaptı, ayrımcı-
lık yaptı? 12 bin 350 kilometre bölünmüş 
yol inşa ettik. 15 bin kilometreye inşallah 
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tamamlayacağız. Milletimiz için, tüm va-
tandaşlarımız için tamamlayacağız. 435 
bin konutun inşasına başladık, 330 binini 
teslim ettik. İnşallah 500 bin konut raka-
mına ulaşacağız. Milletimiz için bunları 
yaptık, ayırt etmeden tüm vatandaşlarımız 
için bunları yaptık. 150 bin yeni derslik 
açtık, 78 yeni üniversite kurduk. Gençler, 
sizin için yaptık, sevgili çocuklar, sizin ge-
leceğiniz için yaptık. Daha fazlasını, daha 
iyisini yapacağız. İstikbalimiz için yapa-
cağız. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık. 
Daha fazlasını yapıyoruz. MARMARAY’la 
Asya’yı Avrupa’ya denizin altından bağla-
dık, Londra’yı Pekin’e İstanbul üzerinden 
bağlayacağız.

Hiçbir hizmeti AK Parti kendisi için, 
kendisine oy verenler için yapmadı. Biz, 
Türkiye’nin itibarını artırdık, Türkiye’nin 
gücünü artırdık, Türk milletinin imkan-
larını genişlettik. Etnik milliyetçilik de 
yapmadık, dinsel milliyetçilik de yapma-
dık, bölgesel milliyetçilik de yapmadık. 
Partizancılık da yapmadık, ayrımcılık da 
yapmadık. Bugüne kadar ne yaptıysak 
aziz milletimizin menfaati, ülkemizin se-
lameti için yaptık. ‘Her şey Türkiye için” 
diyerek yola çıktık. “Yaradılanı severiz, 
Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla insanımızı 
kucakladık. Türkiye’nin birliği, beraberli-
ği, bütünlüğü için çalıştık, çabaladık. Bu 
aziz şehrin ayak basmadığımız, havasını 
teneffüs etmediğimiz, derdini de sevincini 
de paylaştığımız bir tek semti yoktur. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin, gitmediğimiz, sıkıntı-
sını yerinde tespit etmediğimiz, okulunu, 
hastanesini, toplu konutunu, bölünmüş 
yolunu, barajını ve diğer yatırımlarını hiz-

mete açmadığımız tek bir şehri de yoktur. 
İstanbul’dan başladığımız hizmet yürüyü-
şünü bütün Türkiye’ye yayarak bugünlere 
geldik. İstanbul’u nasıl çöp yığınlarından, 
kirli havadan, çamurdan, çukurdan, yol-
suzluklardan arındırdıysak; Türkiye’yi de 
içinde bulunduğu kısırdöngüden çıkarta-
rak, bölgesel bir güç, küresel bir aktör hali-
ne dönüştürdük. Türkiye’nin çıkarları için, 
ticaret için, ihracat, yatırım için, barış için 
dünyanın dört bir tarafını defalarca dolaş-
tık. İşadamları arasında ayrım yapmadık, 
sivil örgütler arasında ayrım yapmadık, 
sanatçılar arasında ayrım yapmadık, hiç-
bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir 
diğerinden ayrı, gayrı görmedik.

Hamdolsun, İstanbul’da olduğu gibi, 
Türkiye’de olduğu gibi, dünyada da mil-
letimizin yüzünü kara çıkarmadık. Gücü, 
cesareti, cesameti, barış ve adalet yolunda 
izlediği politikalarının başarısı ile dosta 
güven veren bir Türkiye var bugün. Biz 
herkes için hak dedik. Herkes için hukuk 
dedik. Herkes için adalet dedik. Sadece 
Türkiye’de değil, bölgemizde, dünyada, 
mazlumlar için, mağdurlar için, yoksullar 
için barış dedik, adalet dedik. İşte bugün 
de yaptığımız budur… Biz Anayasayı, 
sadece EVET diyenler için değil, HAYIR 
diyenler için de, onların geleceği için de 
değiştiriyoruz. Biz demokrasiyi, belli bir 
zümre için, belli bir kitle için değil, 73 
milyon için ileri standartlara ulaştırıyoruz. 
Çünkü biz Türkiye partisiyiz. Biz 81 vilaye-
tin partisiyiz. 

Bizim, yargıyı siyasallaştıracağımızı söy-
leyenler, önce dönüp kendi tarihlerine 
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baksınlar. 1960 darbesine kim çanak tut-
tu? 1960 darbecilerine kim “emrinizde-
yim” dedi? İdamlara kim göz yumdu? 28 
Şubat’ta kim dut yemiş bülbüle döndü? 27 
Nisan bildirisinin altına kim imzamızı ata-
rız dedi? Yargıyı nasıl siyasallaştırdıklarını 
görsünler. Yargıda nasıl kadrolaştıklarını 
görsünler. Eski adalet bakanlarının, yargıya 
3 bin hakim ve savcıyı nasıl aldıklarını gör-
sünler. “Kadroları kendi örgütümden değil 
de, ülkücülerle mi, Refah Partililerle mi dol-
duracaktım” diyen zihniyetle yüzleşsinler. 
İşte görüyorsunuz… Bizi yargıyı siyasallaş-
tırmakla itham edenler, bize iftira atanlar, 
yüksek yargıçlar arasındaki telefon konuş-
malarına hiç değinmiyorlar. 12 Eylül’de 
hayır çıkması için İmralı’yla anlaşmayı 
konuşan yargıçlara tek çift söz etmiyorlar.

Buradan açık açık söylüyorum: Sen siyasi 
partisin. Sen Ana Muhalefet partisisin. Sen, 
Silivri’de avukat, İstanbul’da demokrat ola-
mazsın. Anayasa’nın önünde tank gibi du-
rurken, darbe tanklarının önüne çıkamaz-
sın. Özgürlüklerin önüne mayın döşerken, 
özgürlükten yana olamazsın. Haftalardır, 
utanmadan, sıkılmadan, başörtüsü sorunu-
nu ben çözerim diyor. Nasıl çözeceğini işte 
gördünüz… Kediye ciğer emanet ettiler… 
Çözümü, başörtülü kızlarımıza eğitimi, 
üniversiteyi zindan edenlere havale ettiler. 
Şimdi de adeta başörtüsüyle, tesettürle 
alay ediyorlar. Muhalefet yapmayı becere-
mediler, moda tasarımcılığına soyundular. 
Bunlar, geçen yıl da, çarşaflı hanımların ya-
kasına CHP rozeti taktılar, ardından çarşafa 
dolandılar. CHP tarihi boyunca çok zigzag 
yaşadı. CHP tarihi boyunca çok gel-git yaşa-
dı. CHP tarihi boyunca çok ideoloji değiştir-

di. Ama CHP, tarihinin hiç bir döneminde, 
bu kadar tutarsız, bu kadar ilkesiz, bu kadar 
üslupsuz, renksiz, siyasetsiz bir dönem ya-
şamadı.

Benim CHP’li kardeşlerim, bu tutarsızlıktan 
çok rahatsız. Benim MHP’li kardeşim, CHP 
yönetiminin kuyruğuna takılan bu MHP 
yönetiminden çok rahatsız. Biz, diyoruz ki, 
gelin bu işi parti hesaplaşmasına dönüş-
türmeyin. Partilere ders vermek isteyenler, 
mesaj vermek isteyenler, hesaplaşma yap-
mak isteyenler 2011 seçimlerini beklesin. 
Türkiye’nin geleceğini politik hesaplarla ka-
rartmayalım. Türk insanının kazanımlarını 
ucuz polemiklerle heba etmeyelim. 12 Eylül 
halkoylaması bir güven oylaması değildir. 
12 Eylül günü ne partileri oylayacağız, ne 
hükümeti oylayacağız. 12 Eylül günü bir 
hesaplaşma olacaksa darbeci zihniyetle 
olacak, vesayetçi anlayışlarla olacak, millet 
iradesini küçümseyenlerle olacak… ‘Hayır’ 
ittifakı içinde yer alan partileri uyarmak 
istiyorum: Kimsenin iradesine ipotek koy-
mayın, kimsenin iradesini küçümsemeyin, 
kimsenin iradesini hor görmeyin, kimsenin 
iradesini kötülemeyin. Ne ‘EVET’ diyenler, 
ihanet içindedir, ne ‘HAYIR’ diyenler ihanet 
içindedir. Halkoylaması’nda aziz milletimiz 
iradesini ortaya koyacaktır. Milletimizin 
iradesi ne olursa olsun makbuldür, saygın-
dır, başımızın, gözümüzün üzerindedir. 
Kimse vatandaşımızın tercihini küçümse-
me, kötüleme hakkına sahip değildir.

Halkoylamasında farklı tercihler olmasını 
kimse ‘bölünme, parçalanma, kutuplaşma’ 
olarak da göstermemelidir. Farklı tercihler 
olması, demokrasinin bir gereğidir. Fark-
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lılıklara tahammül gösterememek, farklı 
tercihleri tehlike gibi algılamak çok büyük 
bir yanlıştır, demokrasiden nasibini ala-
mamaktır. 12 Eylül günü aziz milletimiz, 
sandığa gidecek ve hür iradesiyle tercihini 
kullanacaktır. Vatandaşa baskı yaparak 
sandığa göndermenler, halkın iradesini 
ipotek koymaya çalışanlar ne kadar yanlış 
yaparsa, halkın tercihlerine tahammül 
edemeyenler de o kadar yanlış yaparlar. 
Bize düşen bu iradeye ve sonuca rıza gös-
termektir.

Sevgili kardeşlerim…

Şunu altını çizerek ifade ediyorum… HER 
EVET, HERKES İÇİN DEMOKRASİYE 
DAVETTİR. HER EVET, HERKES İÇİN 
ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR. HER EVET, 
HERKES İÇİN HUKUK, HERKES İÇİN 
ADALETE DAVETTİR. Açık açık söylüyo-
rum: 12 Eylül gecesi AK Parti’nin zaferini 
değil, Türkiye’nin zaferini kutlayacağız. 
12 Eylül gecesi, AK Parti’nin zaferini de-
ğil, demokrasinin zaferini kutlayacağız. 
Kazanan AK Parti değil, Türkiye olacak, 
kazanan millet olacak. Kaybeden bir bütün 
olarak muhalefet partileri değil, değişime 
direnen anlayış olacak… Şahsi çıkarlarını, 
ikballerini, makamlarını milletin önünde 
görenler, millet adına böyle büyük bir 
değişikliğin önünde durmaktan çekinmi-
yorlar. AK Parti, her fırsatta, her zeminde 
şunu açık yüreklilikle, cesaretle söyledi: 
Millet kazanacaksa, AK Parti kaybetmeye 
razıdır. Bu tavrı, bu ilkeli duruşu, diğer si-
yasetçiler gösteremediler, gösteremiyorlar. 
Türkiye’nin kaybetmesi uğruna HAYIR 
demekten çekinmiyorlar. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde de, meydanlarda da 
neden HAYIR dediklerini, neden HAYIR 
denmesi gerektiğini açıklayamadılar. 26 
maddenin hiç birini telaffuz edemediler. 
Hangi maddeye neden karşı çıktıklarını 
söyleyemediler.

Ben İstanbullu kardeşimden rica ediyo-
rum… 26 Maddenin neler olduğunu lütfen 
daha iyi öğrenin. 26 maddeyi tek tek lütfen 
okuyun. Vicdanınızla baş başa kalın, ken-
dinizle baş başa kalın ve bu 26 maddeye 
lütfen kafa yorun. Bu 26 maddede demok-
ratikleşmeyi göreceksiniz. Bu 26 maddede 
özgürlükleri göreceksiniz. Bu 26 maddede, 
vesayetin zayıfladığını, statükonun sarsıl-
dığını göreceksiniz. Bu 26 maddede, par-
tiler değil, partizanlık değil, siyaset değil; 
aydınlık, müreffeh, huzur dolu bir Türkiye 
göreceksiniz, Büyük Türkiye’yi göreceksi-
niz. Bu Anayasa Değişikliği’nin içinde, AK 
Parti’yi, CHP’yi, MHP’yi, BDP’yi, diğerleri-
ni değil; kendinizi göreceksiniz, kendini-
zin, çocuklarınızın, ülkenizin geleceğini 
göreceksiniz.

BİZ, SEVDAMIZ MİLLET diyoruz… Çün-
kü milli iradeyi her şeyin üzerinde tutu-
yoruz. Çünkü milletle devlet kaynaşsın, 
kucaklaşsın, mesafeler ortadan kalksın 
istiyoruz. Üstünlerin hukuku değil, huku-
kun üstünlüğü egemen olsun istiyoruz. 
Hanım kardeşlerimiz ayrıcalıklı haklara 
sahip olsun istiyoruz. Çocuklar korunsun, 
çocuklar istismar edilmesin diyoruz. Yaşlı-
lara, özürlülere, malullere sahip çıkıyoruz. 
Şehitlerimizin bize emaneti olan dul ve 
yetimlerine, gazilerimize daha fazla hak 
tanınsın istiyoruz. İşçiye, memura, esnafa, 
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sanayiciye, çiftçiye, Avrupa standartla-
rında haklar sağlıyoruz… Biz, kararımız 
EVET diyoruz… Çünkü Türkiye daha de-
mokratik kurumlara kavuşsun istiyoruz. 
Türkiye’nin önü açılsın, Türkiye’nin ufku 
açılsın istiyoruz. Türkiye ekonomisi şah-
lansın, ekonomi büyüsün, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında yerini alsın 
istiyoruz.

Sevgili İstanbullular, sevgili hemşerile-
rim…

12 Eylül’de Anayasa’nın 10’uncu madde-
sini değiştiriyoruz. Kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, özürlüler, şehitlerimizin dul ve 
yetimleri, gazi ve malullerin yararına ola-
cak şekilde pozitif ayrımcılığı getiriyoruz. 
Bu değişiklikle, Hukuk Devletinin, Sosyal 
Devletin gereğini yerine getiriyoruz. Güç-
süz ve zayıflar korunuyor. Devlet, korun-
ma ihtiyacı olan vatandaşının yanında 
oluyor. Devlet milletle el ele tutuşuyor. 
Çocuklarımızı istismara karşı, kötü ni-
yetli insanlara karşı daha güçlü şekilde 
koruyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimin 
haklarını çok ileri bir noktaya taşıyoruz. 
İşe alımlarda hanım kardeşlerimize önce-
lik tanınabilecek. Hanım kardeşlerimizin 
eğitimine daha fazla yatırım yapılacak. 
Şiddete, istismara karşı daha güçlü müca-
dele verilecek. Kadınların siyasete daha 
aktif katılması sağlanacak. 12 Eylül’den 
itibaren hanım kardeşlerimiz için farklı 
bir Türkiye manzarası ortaya çıkacak. HA-
NIM KARDEŞLERİM, BU DÜZENLEME-
YE EVET Mİ? HAKLARINIZI DAHA İLERİ 
SEVİYELERE TAŞIMAYA EVET Mİ?

 Anayasa’nın 20’inci maddesini değişti-
riyoruz. Devlet artık gizli kapaklı ve ula-
şılmaz bir yapı olmaktan çıkıyor. Benim 
vatandaşımın artık kişisel mahremiyeti 
korunacak. Kişisel bilgiler sadece kanunda 
yazılı hallerde kullanılacak. Herkes, hak-
kındaki bilgilerin ne şekilde kullanıldığını 
öğrenebilecek. Artık hiç kimse, namaz kı-
lıyor diye, annesi, kardeşi başörtülü diye, 
içki içiyor diye fişlenemeyecek, hayatı 
karartılamayacak. KİŞİSEL MAHREMİ-
YETLERİN KORUNDUĞU, DAHA ŞEFFAF 
BİR DEVLETE EVET Mİ? Yurtdışına çıkı-
şın yasaklanması veya kısıtlanması kararı, 
kişilerin, kurumların elinden alınacak, 
sadece bağımsız mahkemelere verilecek. 
Sudan sebeplerle hiç kimsenin yurtdışına 
çıkış hakkı kısıtlanmayacak. SINIR KAPI-
LARINDA TUTSAKLIĞA SON VERİYO-
RUZ, EVET Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim 
memur kardeşim artık Toplu İş Sözleş-
mesi hakkına kavuşuyor. Emekli memur 
kardeşim de bu Toplu İş Sözleşmesi’nden 
yararlanacak. MEMURLARA TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİNE EVET Mİ? İdareyi denet-
lemek üzere Ombudsmanlık, yani Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nu kuruyoruz. Vatan-
daş, kamu kurumlarında karşılaştığı her 
sorunu artık Kamu Denetçiliği Kurumu’na 
şikayet edebilecek. İdarenin her işlemini 
yargı denetimine açıyoruz. Memurların 
hak arama alanlarını genişletiyoruz. HU-
KUKU GÜÇLENDİRMEYE, HUKUK DEV-
LETİNİ GÜÇLENDİRMEYE EVET Mİ? 
Siyasal hakları güvence altına alıyoruz. 
Siyasi partilerin kapatılması halinde, mil-
letvekilliği artık otomatik olarak düşme-
yecek. MİLLETİN VEKİLİNİN KADERİNİ 
MİLLETİN BELİRLEMESİNE EVET Mİ?
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Bakın sevgili kardeşlerim… Anayasa 
Mahkemesi’ne, Meclis’in üye seçmediği 
tek ülke Türkiye’dir. Bütün gelişmiş ül-
kelerde, ileri demokrasilerde, Parlamen-
to, Meclis, Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçer. 1961 Anayasası’nda bile, Anayasa 
Mahkemesi’nin üyelerinin üçte birini 
Meclis seçiyordu. Biz de şimdi Anayasa 
Mahkemesine Meclis’in 3 üye seçmesini 
getiriyoruz. MODERN DEMOKRASİLER-
DEKİ GİBİ BİR ANAYASA MAHKEMESİ-
NE EVET Mİ? YARGININ ANAYASAL SI-
NIRLAR İÇİNDE KALMASINA EVET Mİ? 
Anayasa mahkemesi artık Türkiye insan 
hakları mahkemesi oluyor. BUNA EVET 
Mİ? Daha bağımsız, daha demokratik ve 
işlevsel bir adalet sistemi için Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandı-
rılıyor. Üye sayısını 7’den 22’ye çıkarıyo-
ruz. Bu üyelerin 4 tanesi Cumhurbaşkanı 
tarafından, diğer üyeler ise yüksek yargı 
ve birinci sınıf hakim ve savcılar tarafın-
dan seçilecek. Türkiye’nin her yerinde, her 
ilçesinde, hakim ve savcı kardeşim de artık 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısında söz sahibi olacak. DAHA DE-
MOKRATİK BİR HSYK’YA EVET Mİ? 
HAKİM VE SAVCILARA DAHA FAZLA BA-
ĞIMSIZLIK İÇİN, DAHA TARAFSIZ BİR 
YARGI İÇİN EVET Mİ? 

12 Eylül üzerindeki dokunulmazlık zırhını 
nihayet kaldırıyoruz. 12 Eylül’le yüzle-
şiyoruz. Bu ülkede bir daha 12 Eylül’ler, 
27 Mayıslar, 28 Şubat’lar yaşanmasın di-
yoruz. Diyarbakır cezaevinde, Mamak’ta, 
Metris’te yaşanan insanlık dışı olaylar, iş-
kenceler tekrar etmesin istiyoruz. İSTAN-
BUL, BUNA EVET Mİ? Gönülden inanı-

yorum: İstanbul, Halkoylaması’nda EVET 
diyecek. Yürekten inanıyorum: İstanbul, 
12 Eylül 2010’da EVET diyecek.

Ey aziz İstanbul… Ey aziz İstanbullular…

Gelin, 12 Eylül 2010’da öyle bir EVET diye-
lim ki, şu 7 tepeli İstanbul’un 7 tepesinden 
de EVET sesleri çınlasın. Öyle bir EVET 
diyelim ki, Sultanahmet sırtlarından EVET 
sesleri çınlasın. Eminönü sırtlarından 
EVET sesleri çınlasın. Süleymaniye’nin 
bulunduğu tepeden EVET sesleri çınlasın. 
Fatih sırtlarından EVET sesleri çınlasın. 
Haliçten, Balat’tan, Yedikule sırtlarından 
EVET sesleri çınlasın. Öyle bir EVET diye-
lim ki, Sarayburnu’ndan yükselen EVET 
sedaları Çamlıca Tepesi’nden duyulsun… 
12 Eylül inşallah Türkiye için bir milat ola-
cak. 12 Eylül inşallah İstanbul için bir mi-
lat olacak. Gelin hep birlikte evet diyelim… 
Gelin, demokraside bembeyaz yeni bir 
sayfa açalım. HER EVET DEMOKRASİYE 
DAVETTİR. HER EVET ADALETE DAVET-
TİR HER EVET ÖZGÜRLÜĞE DAVETTİR, 
HUKUKA DAVETTİR. ŞİMDİ, EVET, SÖZ 
SİZDE... ŞİMDİ, EVET, KARAR SİZDE... 
ŞİMDİ ARTIK MÜHÜR SİZDE… SEVDA-
MIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET. Aşkı-
nıza, sevdanıza, coşkunuza bir kez daha 
teşekkür ediyorum. İtimadınıza, ahde 
vefanıza teşekkür ediyorum. Ramazan-ı 
şerif, bugün idrak edeceğimiz kadir gece-
si İstanbul’da huzura, sevgiye, rahmet ve 
berekete vesile olsun diyorum. 12 Eylül’de 
çifte bayram yaşayalım diyor, şimdiden 
bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.



297

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-2

Sevgili Şanlıurfalılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla, sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan, 
AKÇAKALE’YE, BİRECİK’E, BOZOVA’YA, 
C E Y L A N P I N A R ’ A ,  H A R R A N ’ A , 
HALFETİ’YE,  HİLVAN’A ,  SURUÇ ’A , 
SİVEREK’E, VİRANŞEHİR’E, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 

sevgilerimi yolluyorum. Artık uğurla-
makta olduğumuz Ramazan-ı şerifin rah-
meti, bereketi, huzuru, Şanlıurfa’da, tüm 
Türkiye’de daim olsun, hiç eksilmesin dili-
yorum. 2 gün sonra erişeceğimiz Ramazan 
Bayramı’nın tüm milletimize, İslam alemi-
ne, insanlığa, barış, kardeşlik ve dayanış-
ma getirmesini temenni ediyorum.

AK Parti il mitingi

Şanlıurfa | 6 Eylül 2010
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Şanlıurfa, dünyanın en bereketli top-
raklarına sahip. Tarihte tarım ilk kez bu 
topraklarda yapıldı. Tarihte ilk üniversite 
burada, Şanlıurfa topraklarında kuruldu. 
Hazreti İbrahim, burada, Şanlıurfa’da zul-
mün ateşine atıldı; o ateş bir gül bahçesine 
çevrildi. Hz. Eyüp, çilesini burada doldur-
du. İşte onun için, Şanlıurfa bereketin 
adıdır. Şanlıurfa ilmin, irfanın adıdır. Şan-
lıurfa yiğitliktir, aşktır, sevdadır. Peygam-
berler Şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan, 
sizlerle hasret gidermekten, sizlerle ku-
caklaşmaktan dolayı bahtiyarım. Allah’a 
şükürler olsun ki; bana Şanlıurfa’nın 
dostluğunu, bana Şanlıurfa’nın kardeşli-
ğini, Şanlıurfa’nın ahde vefasını, aşkını, 
sevdasını, coşkusunu nasip etti. Sizlerle 
her zaman gurur duydum, duymaya da 
devam edeceğim. Sizleri hiçbir zaman 
mahcup etmedim, Allah’ın izniyle mahcup 
etmeyeceğim.

Bakın sevgili kardeşlerim… Bizim gerçek-
ten çok bereketli, çok verimli toprakla-
rımız var… Bu topraklara ekilen tohum, 
bire on verdi, bire yirmi verdi. Harran 
Ovası, Suruç Ovası, Muş Ovası, Çukurova, 
Konya Ovası, Menderes Ovası her yıl boy 
boy ekine durdu, her yıl sabırla bol bol 
hasat verdi. Bu topraklarda sadece buğday 
yetişmedi, bu topraklarda sadece pamuk 
yetişmedi; bu topraklarda kardeşlik yetişti, 
dostluk yetişti, dayanışma yetişti, ilim ve 
irfan abideleri yetişti. İşte dün İstanbul’da, 
mübarek Kadir Gecesi’nde, başta Eyüp Sul-
tan Hazretleri olmak üzere nice ulu insana, 
nice ilim ve irfan gönüllüsüne dualarımızı 
gönderdik. Mekke ve Medine’den sonra en 
çok sahabe kabrine sahip Diyarbakır’da 

o ulu insanları, o yüce insanları andık. 
Ankara’da Hacı Bayram Veli, Kayseri’de 
Hacı Bektaş Veli, Ağrı’da Ahmede Hani, 
Van’da Fakıye Tayra, Konya’da Mevlana, 
Eskişehir’de Yunus Emre’yi hatırladık. 
Aydın’da Adnan Menderes’in ruhuna fa-
tiha okuduk, Malatya’da merhum Özal’ı 
yad ettik, Eskişehir’de merhum Hasan 
Polatkan’a dualarımızı gönderdik.

Anadolu’nun, Trakya’nın her karışında 
bu ulu insanların, bu ilim erbabının, bu 
gönül dostlarının alın teri var emeği var, 
duası var. İşte bugün de Şanlıurfa’dayız… 
Bugün de Halil İbrahim Peygamberi, Eyüp 
Peygamberi, Yakup Peygamberi, Hazre-
ti İlyas’ı, Hazreti Şuayb’ı, Şanlıurfa’nın 
maneviyat rehberlerini hürmetle yad 
ediyorum. Peygamberlere, Sahabeye, bu 
kadar büyük, bu kadar yüce insanlara 
ev sahipliği yapmış, onları ağırlamış bu 
topraklara asla küçük düşünmek yakış-
maz. Her karışından ilim fışkıran, kültür 
fışkıran, medeniyet fışkıran bu topraklara 
dar ufuklu olmak yakışmaz. Bizim küçük 
hedeflerimiz olamaz. Biz küçük meselelere 
takılıp kalamayız. Biz büyük düşünüyoruz, 
büyük düşüneceğiz. Biz büyük hedefler 
belirliyoruz, büyük hedeflere koşuyoruz. 
Bizim hedefimiz Türkiye’yi büyütmek, 
bizim hedefimiz Türkiye’nin ekonomisini 
büyütmek, bizim hedefimiz, Türkiye’nin 
itibarını yüceltmek, Türkiye’nin gücünü 
yükseltmek.

İşte görüyorsunuz… Türkiye’yi kısa süre 
içinde dünyanın saygın bir ülkesi haline 
getirdik. Bugün Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi üyesi, Güvenlik Konseyi’nin 
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Dönem Başkanı bir Türkiye var. Medeni-
yetler İttifakı’na liderlik yapan, dünyaya 
barışı, hoşgörüyü anlatan bir Türkiye var. 
İslam Konferansı Genel Sekreterliği’nde 
biz varız, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Başkanlığında biz varız. Nerede 
yardıma muhtaç varsa, Kızılay’ımızla, 
yardım derneklerimizle, gönüllü yardım-
larımızla biz varız. Kabil’in yanında biz 
varız, Saraybosna’nın yanında biz varız, 
Bakü’nün, Karabağ’ın yanında biz varız, 
Bağdat’ın yanında biz varız, Kudüs’ün 
yanında, Gazzeli çocukların yanı başında 
yine biz varız. Mazlumun yanında Tür-
kiye var; zulmün karşısında Türkiye var, 
Haksızlığın, adaletsizliğin karşısında, tari-
hiyle, medeniyetiyle, gücüyle, insanlığıyla, 
vicdanıyla, cesaretiyle Türkiye var.

İşte görüyorsunuz… Şurada, yanı başımız-
daki Suriye ile, biz gelinceye kadar kriz üs-
tüne kriz çıkıyordu. İki ülke savaşın eşiği-
ne kadar geliyordu. Her bayramda, sınırda 
nasıl bir bayramlaşma izdihamının yaşan-
dığını hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi ne 
oldu? Şimdi benim Şanlıurfalı kardeşim 
pasaportunu cebine koyuyor, Rakka’ya gi-
diyor, Haseki’ye gidiyor, Halep’e, Şam’a gi-
diyor. Lazkiye’den, Hama’dan, Humus’tan 
Suriyeli kardeşlerimiz, cebine pasaportu-
nu koyuyor, Şanlıurfa’ya geliyor. Akçakale 
Kapımızın modernize edilmesiyle ilgili ça-
lışmalarımız devam ediyor. Suruç’ta, Mür-
şitpınar Kapısıyla ilgili olarak da Gümrük 
Müsteşarlığımız yazışmalara başladı. Dı-
şişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, 
Savunma Bakanlığımız değerlendirmeleri 
yapıyor. Suriye ile de görüşmeler devam 
ediyor. Şartlar oluştuğunda, Mürşitpınar 

Kapısı’nı da inşallah devreye alacağız. 
Aradaki mayınlı araziyi temizleme kararı 
aldık. Ticareti artırdık, işbirliğini artırdık, 
dostluğu, kardeşliği artırdık.

Sadece Suriye değil… Lübnan’la kapıları 
açtık, Ürdün’le kapıları açtık, Libya’yla 
açtık. Rusya’yla, Sırbistan’la açtık. Şimdi 
dört tarafı düşmanla değil, dört tarafı dost-
larla, kardeşlerle çevrili bir Türkiye var. 
Yemen’de Türkiye konuşuluyor, Mısır’da 
Türkiye konuşuluyor, Suudi Arabistan’da 
Türkiye konuşuluyor, Avustralya’da, 
Kanada’da, Brezilya’da, Şili’de Türkiye 
konuşuluyor. Beyrut’un sokaklarına, 
Trablus’un sokaklarına, “Şükran Türkiye”, 
yani, “Teşekkürler Türkiye” yazan afişler 
asılıyor. Bugün artık gündemi belirlenen 
değil, gündem belirleyen bir Türkiye var. 
Türkiye ekonomisiyle de takdirleri üze-
rinde topluyor. Türkiye dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yer alıyor. Tür-
kiye küresel krizi çok hızlı şekilde atlatı-
yor. Dünya ülkelerinin IMF’nin kapısında 
sıraya girdiği bir dönemde, Türkiye IMF’ye 
muhtaç olmadan, IMF’nin şartlarına bo-
yun eğmeden, geçmişte yapılan hataları 
tekrar etmeden, IMF’nin kapısında elini 
ovuşturmadan yoluna devam ediyor.

Allah’ın izniyle, sizin desteğinizle, sizin 
dualarınızla daha da fazlasını yapacağız 
değerli kardeşlerim. Türkiye’ye ilkleri ya-
şattık, Türkiye’ye büyük başarılar yaşattık, 
daha da fazlasını hep birlikte yapacağız. 
Biz bu yolda milletimizle birlikte yürüyo-
ruz. Biz milletimizle gönül birliği yaptık, 
biz kader birliği yaptık. Aldanan da olma-
dık, aldatan da olmadık. Milletin arzula-
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rını görmezden gelenlerden değiliz biz. 
Millete kulağını tıkayanlardan değiliz. Mil-
letin değerlerini, milletin inancını ayakları 
altında çiğneyenlerden değiliz biz. Biz 
milletimizle varız, çünkü biz milletin ta 
kendisiyiz. Biz İstanbulluyuz, biz Vanlıyız, 
biz Bingöllüyüz, Biz Tekirdağlıyız, Rizeli-
yiz, Konyalıyız, Karamanlıyız, Hataylıyız, 
Diyarbakırlı, Mardinliyiz. 

Biz Şanlıurfalıyız, hem de ezelden Şanlı-
urfalıyız… Urfalıyız ezelden / Göynümüz 
geçmez sizlerden… 81 vilayetin 81’inde 
biz varız. Okullarımızla, dersliklerimizle, 
bölünmüş yollarımızla, yurtlarımızla, 
konutlarımızla, barajlarımızla, üniversi-
telerimizle biz 81 vilayetteyiz. Eyyubiye 
Mahallesi’nin emanetini de biz taşıyoruz, 
Devteşti Mahallesi’nin emanetini de. Şıh 
Maksut Mahallesinin meselesi de bizim 
meselemizdir, Veysel Karani Mahallesinin 
meselesi de. Hızmalı Mahallesi’nin, Mance 
Mahallesi’nin, Beykapı Mahallesi’nin, Sela-
hattin Eyyubi Mahallesi’nin sorunu bizim 
sorunumuzdur. Türkiye’yi kardeşlikle bü-
yüttük, adaletle büyüttük, dayanışmayla 
büyüttük, aynı şekilde büyütmeye, 21’inci 
yüzyılı bir Türkiye yüzyılı yapmak için 
canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bakınız sevgili kardeşlerim… 12 Eylül’de 
Türkiye çok önemli bir karar verecek. 12 
Eylül’de Şanlıurfa çok önemli bir tercihte 
bulunacak. Önümüzdeki Pazar günü, 26 
maddeli bir Anayasa Değişikliği’ne EVET 
diyecek, Türkiye’nin uf kunu açacak, 
Türkiye’yi daha fazla aydınlığa siz kavuş-
turacaksınız. Karar senin Şanlıurfa… Bir 
tarafta darbe Anayasası var, bir tarafta se-

nin Anayasan var, milletin Anayasası var. 
Bir tarafta Üstünlerin Hukuku var, diğer 
tarafta bembeyaz Hukukun üstünlüğü var. 
Bir tarafta vesayet var, statüko var, bir ta-
rafta milletin değişim iradesi, milletin ege-
menliği var. Bir tarafta çeteler var, millete, 
ülkeye musallat olmuş, Türkiye’nin enerji-
sini emen, sömüren mafya var, hukuk dışı 
örgütlenmeler var, Ergenekon var; diğer 
tarafta hukuk var, adalet var, kardeşlik var, 
huzur var. Bir tarafta faili meçhuller var, 
provokasyonlar var, kardeşliğimize kaste-
denler var; diğer yanda barış var, kardeş-
lik var, dayanışma var. Bir tarafta yerinde 
sayan, değişmeyen bir Türkiye isteyenler 
var, diğer tarafta aydınlık bir Türkiye, is-
tikbale daha da umutla bakan bir Türkiye 
idealiyle yanıp tutuşanlar var.

Karar senin Şanlıurfa, tercih senin… 
Şimdi söz sende, karar sende, yetki sen-
de… Şimdi mühür sende… Eğer EVET 
derseniz, hiçbir siyasi parti değil, Şanlı-
urfa kazanacak, Türkiye kazanacak. Eğer 
EVET derseniz, siyasetçiler değil, partiler 
değil, çocuklar kazanacak, gençler kaza-
nacak, hanım kardeşlerim kazanacak. 
Eğer EVET derseniz, ben kazanmayaca-
ğım, benim partim kazanmayacak, siz 
kazanacaksınız, millet kazanacak millet… 
Ama HAYIR derseniz statüko kazanacak. 
HAYIR derseniz, vesayetçi anlayış kaza-
nacak. HAYIR derseniz, ülkenin ufkunu 
karartmak isteyenler kazanacak. HAYIR 
derseniz, çeteler kazanacak, statükodan 
beslenenler kazanacak. HAYIR derseniz, 
faili meçhullerin üzerini örtmek isteyen-
ler, milletin değerlerini hiçe sayanlar, mil-
letin inancıyla dalga geçenler kazanacak. 
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Eğer HAYIR derseniz herhangi bir parti 
kazanmayacak, sadece ve sadece, millete 
göbeğini kaşıyan adam, millete bidon ka-
falı diyenler kazanacak.

TERCİH SENİN ŞANLIURFA, KARAR SE-
NİN… MİLLETİN ANAYASI’NA EVET Mİ 
ŞANLIURFA? AYDINLIK BİR GELECEĞE 
EVET Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE EVET 
Mİ? HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET 
Mİ? İLERİ DEMOKRASİYE, ÖZGÜRLÜK-
LERE EVET Mİ? ÖYLEYSE, SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET, OYUMUZ EVET SEVDAMIZ 
MİLLET, TERCİHİMİZ EVET…

Değerli kardeşlerim…

Bu millet, Tek Parti zihniyetinden çok 
çekti… Bu millet dayatmalardan, bas-
kılardan, tehditlerden çok çekti… Bu 
millet iradesine ipotek konulmasından, 
iradesinin hiçe sayılmasından çok çekti… 
CHP’nin Tek Parti zihniyeti, bu millete 
çok ağır bedeller ödetti. Şimdi CHP’nin 
yeni Genel Başkanını görüyorsunuz. Nasıl 
bir ilkesizlik, nasıl bir tutarsızlık içinde 
olduğunu görüyorsunuz. CHP zig zagla-
rın partisidir, CHP gel-gitlerin partisidir. 
Ama bu yeni Genel Başkan elinde CHP, 
tarihinin en tutarsız dönemini yaşıyor. 
27 Mayıs’a bunlar çanak tuttular, Adnan 
Menderes’in idamına bunlar göz yumdu-
lar. 12 Mart’ta bunlar nöbetçi hükümet 
oldular. 12 Eylül’ü istismar ettiler, ama 
12 Eylül’le hesaplaşamadılar. 28 Şubat’a 
bunlar alkış tuttular. 27 Nisan bildirisinin 
altına imzamızı atarız diyen yine bunlardı.

Şimdi çıkmışlar, darbe olursa tankların 
önünde biz dururuz diyorlar. Bugüne 
kadar neden durmadınız? 28 Şubat’ta 
neredeydiniz? 27 Nisan’da neredeydiniz? 
Bu Anayasa Değişikliği’nin önünde tank 
olanlar, hiçbir tankın önünde duramazlar, 
geçmişte yaptıkları gibi ancak selam du-
rurlar. Özgürlüklerin önüne mayın döşe-
yenler, özgürlük bayrağı taşıyamazlar. 411 
oyla kabul edilen Anayasa Değişikliği’ni 
Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal etti-
renler, özgürlükten, başörtüsü meselesini 
çözmekten bahsedemezler. Müslüman 
kadınları rahibelere benzetenler, pişkinlik 
içinde, aymazlık içinde, bu terbiyesizlikten 
dolayı hükümeti suçlayanlar, bu milletin 
huzuruna çıkamazlar, bu milletten yüz 
bulamazlar. Koltuk ne kadar değişirse de-
ğişsin, CHP’de zihniyet hep aynı.

CHP’li kardeşlerimin önemli bir kısmı, 
CHP yönetiminin bu tutarsızlıklarından 
rahatsızlık duyuyor… Maalesef son dö-
nemde bazıları, CHP’ye özeniyor, tek parti 
zihniyetine özeniyor. CHP’nin tek parti 
zihniyeti gibi, bazıları baskı yapmaya, mil-
leti yıldırmaya özeniyor. Biz siyasetin yol-
larındaki mayınları temizlerken, demokra-
tik kanalları açmaya çalışırken, birileri de 
milletle sandık arasına engeller döşüyor. 
Sandığa gitmemek, siyaset yapmamaktır. 
Sandığa gitmemek, çözümden kaçmaktır. 
Sandığa gitmemek, demokrasiden kaç-
maktır. Sandığa gitmemek HAYIR demek-
tir, HAYIR diyenlere destek vermektir. 
İşte görüyorsunuz… Kim kimin yanında 
duruyor, kiminle işbirliği yapıyor? BDP ki-
min yanında yer aldı? CHP’nin yanında… 
Silivri avukatlarının yanında. MHP’nin 
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yanında, statükocuların yanında… Kimin 
yanında yer aldı? HAYIR’cı YARSAV’ın 
yanında… Kimin yanında yer aldı? EVET’e 
cephe açan Ergenekoncuların yanında…

Buradan açık açık söylüyorum: Mille-
tin iradesi pazarlık konusu yapılamaz. 
Halkın iradesine, milletin demokratik 
hakkına ipotek koyanlar, milletle de yüz-
leşemezler, tarihe de hesap veremezler. 
Dün, Bahçesaray’da, Lice’de, Cizre’de, 
Kızıltepe’de, Hani’de, Yüksekova’da, 
Hilvan’da, evde arama yapılacak diye 
genç kızlar, delikanlılar, müzik kasetleri-
ni tandırda saklıyordu. Bugün ise benim 
halkım, BDP’nin dayatmasına, baskısına, 
tahammülsüzlüğüne maruz bırakılmak 
isteniyor. Hakkari’de bir imam katledili-
yor, bunu sorgulayamıyorlar. Batman’da 4 
masum sivil katlediliyor, sus pus oluyorlar. 
Özgürce, vicdanlarının sesine kulak verip 
evet diyenler, baskı altına alınmak isteni-
yor. Kimileri evet diyen mensuplarını za-
vallı, uşak diye aşağılıyor, kimileri de aynı 
şekilde, evet diyen sivil toplum kuruluş-
larını ahlaksızlıkla suçluyor. Bu tek parti 
zihniyeti değil de nedir? Bu açıkça statüko 
ittifakıdır. Bu açıkça çözümsüzlüğü iste-
mektir. Bu açıkça, benim doğulu, güneydo-
ğulu vatandaşlarımı yokluğa, yoksulluğa, 
sorunlara mahkûm etmektir.

Doğu ve Güneydoğu’daki tüm illerimiz bu 
oyunu bozacak. Şanlıurfa bu oyunu boza-
cak. Şanlıurfa, 12 Eylül’de, tek yürek halin-
de, güçlü bir şekilde evet diyecek. Şundan 
emin olun sevgili Şanlıurfalılar: bu Hal-
koylaması, size, bize, hepimize acı çekti-
renlerden hesap sorma günüdür. Sizden, 

akşam olup da evinize döndüğünüzde, 
vicdanınızla baş başa kalıp, yaşanan acıları 
bir kez daha hatırlamanızı rica ediyorum. 
Sizden, hiç bir baskı altında kalmadan, 
hür vicdanınızla sandığa gitmenizi isti-
yorum. Sizden, ne büyük bir sorumluluk 
taşıdığınızı, ne denli tarihi bir sorumluluk 
yüklendiğinizi daha iyi anlamanızı istiyo-
rum. Hak ve özgürlük pazarlık meselesi 
değildir. Ne hakları kısıtlamak insanlığa 
yakışır, ne hakları vermek bir lütuftur. 
Devletin görevi vatandaşına insanca bir 
yaşam sunmaktır. Bizim yaptığımız da de-
mokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlük-
leri genişletmektir. Çünkü biz inanıyoruz 
ki, demokrasi varsa çözüm var, demokrasi 
varsa umut var, demokrasi varsa adalet 
var. İşte onun için, Şanlıurfa’nın yüzde yüz 
sandığa gitmesini, Şanlıurfa’ya yaraşır şe-
kilde yüzde yüz evet demesini istiyorum. 
Şanlıurfa, ben eminim ki, Şanlıurfa’ya 
yaraşanı, yakışanı yapacaktır. Şanlıurfa bir 
kez daha o şanlı duruşunu sergileyecektir.

Sevgili Kardeşlerim… Sevgili Şanlıurfalı-
lar…

12 Eylül’de, 12 Eylül Anayasası üzerindeki 
en büyük değişikliği siz gerçekleştirecek-
siniz. 12 Eylül’de sizler tarih yazacaksı-
nız. Nelerin değişeceğini burada kısaca 
anlatmak istiyorum: Anayasa’nın 10’uncu 
maddesini değiştiriyoruz. Kadınlar, ço-
cuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerimizin 
dul ve yetimleri, gazi ve malullerin ya-
rarına olacak şekilde pozitif ayrımcılığı 
getiriyoruz. Bu değişiklikle, Hukuk Dev-
letinin, Sosyal Devletin gereğini yerine 
getiriyoruz. Güçsüz ve zayıflar korunuyor. 
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Devlet, korunma ihtiyacı olan vatandaşı-
nın yanında oluyor. Devlet milletle el ele 
tutuşuyor. Çocuklarımızı istismara karşı, 
kötü niyetli insanlara karşı daha güçlü 
şekilde koruyoruz. ŞANLIURFALI HANIM 
KARDEŞLERİM, BU DÜZENLEMEYE 
EVET Mİ? Şanlıurfalı hanımlardan fire 
istemiyorum… Şanlıurfalı hanımlar, bu 
büyük düzenlemeye inanıyorum ki büyük 
bir EVET diyecekler. Anayasa’nın 20’inci 
maddesini değiştiriyoruz. Devlet artık giz-
li kapaklı ve ulaşılmaz bir yapı olmaktan 
çıkıyor. Benim vatandaşımın artık kişisel 
mahremiyeti korunacak. Kişisel bilgiler sa-
dece kanunda yazılı hallerde kullanılacak. 
Herkes, hakkındaki bilgilerin ne şekilde 
kullanıldığını öğrenebilecek. Artık hiç 
kimse, namaz kılıyor diye, annesi, kardeşi 
başörtülü diye, içki içiyor diye fişleneme-
yecek, hayatı karartılamayacak. KİŞİSEL 
MAHREMİYETLERİN KORUNDUĞU, 
DAHA ŞEFFAF BİR DEVLETE EVET Mİ?

Yurtdışına çıkışın yasaklanması veya 
kısıtlanması kararı, kişilerin, kurumla-
rın elinden alınacak, sadece bağımsız 
mahkemelere verilecek. Sudan sebepler-
le hiç kimsenin yurtdışına çıkış hakkı 
kısıtlanmayacak. SINIR KAPILARINDA 
TUTSAKLIĞA SON VERİYORUZ, EVET 
Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim memur kar-
deşim artık Toplu İş Sözleşmesi hakkına 
kavuşuyor. Emekli memur kardeşim de 
bu Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanacak. 
MEMURLARA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-
NE EVET Mİ? İdareyi denetlemek üzere 
Ombudsmanlık, yani Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nu kuruyoruz. Vatandaş, kamu 
kurumlarında karşılaştığı her sorunu ar-

tık Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet 
edebilecek. İdarenin her işlemini yargı de-
netimine açıyoruz. Memurların hak arama 
alanlarını genişletiyoruz. HUKUKU GÜÇ-
LENDİRMEYE, HUKUK DEVLETİNİ GÜÇ-
LENDİRMEYE EVET Mİ? Siyasal hakları 
güvence altına alıyoruz. Siyasi partilerin 
kapatılması halinde, milletvekilliği artık 
otomatik olarak düşmeyecek. MİLLETİN 
VEKİLİNİN KADERİNİ MİLLETİN BELİR-
LEMESİNE EVET Mİ?

Bakın sevgili kardeşlerim… Anayasa 
Mahkemesi’ne, Meclis’in üye seçmediği 
tek ülke Türkiye’dir. Bütün gelişmiş ül-
kelerde, ileri demokrasilerde, Parlamen-
to, Meclis, Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçer. 1961 Anayasası’nda bile, Anayasa 
Mahkemesi’nin üyelerinin üçte birini 
Meclis seçiyordu. Biz de şimdi Anayasa 
Mahkemesine Meclis’in 3 üye seçmesini 
getiriyoruz. MODERN DEMOKRASİLER-
DEKİ GİBİ BİR ANAYASA MAHKEME-
SİNE EVET Mİ? YARGININ ANAYASAL 
SINIRLAR İÇİNDE KALMASINA EVET 
Mİ? ANAYASA MAHKEMESİ ARTIK TÜR-
KİYE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
OLUYOR. BUNA EVET Mİ? Daha bağım-
sız, daha demokratik ve işlevsel bir adalet 
sistemi için Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu yeniden yapılandırılıyor. Akçakale, 
Halfeti, Siverek’teki hakim ve savcı karde-
şim de artık Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun oluşumunda söz sahibi ola-
cak. DAHA DEMOKRATİK BİR HSYK’YA 
EVET Mİ? HAKİM VE SAVCILARA DAHA 
FAZLA BAĞIMSIZLIK İÇİN, DAHA TA-
RAFSIZ BİR YARGI İÇİN EVET Mİ? 12 
EYLÜL ÜZERİNDEKİ DOKUNULMAZLIK 
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ZIRHINI NİHAYET KALDIRIYORUZ. 12 
EYLÜL’LE YÜZLEŞİYORUZ. BU ÜLKEDE 
BİR DAHA 12 EYLÜL’LER, 27 MAYIS’LAR, 
28 ŞUBAT’LAR YAŞANMASIN DİYORUZ. 
ŞANLIURFA, BUNA EVET Mİ?

Şanlıurfa’nın gür bir seda ile EVET diye-
ceğine tüm kalbimle inanıyorum. 12 Eylül 
inşallah çifte bayram olsun. Ramazan bay-
ramınız kutlu mübarek olsun. Allah yar 
ve yardımcınız olsun diyor, Şanlıurfa’yı 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Bursalılar… Değerli kardeşlerim… 
Sizleri aşkla, sevdayla, muhabbetle, en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Bursa’ya, 
Bursa’nın güzel insanlarına, yiğit insan-
larına, mert insanlarına, tüm Bursalı kar-
deşlerime, bu mahşeri meydandan selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. Buradan, 
BÜYÜKORHAN’I, GEMLİK’İ, GÜRSU’YU, 

HARMANCIK’I Selamlıyorum. İNEGÖL, 
sizi selamlıyorum, İZNİK, sizi selamlıyo-
rum, KARACABEY, KELES, KESTEL, MU-
DANYA, MUSTAFA KEMAL PAŞA sizi se-
lamlıyorum… NİLÜFER’E, ORHANELİ’NE, 
O RHAN GAZ İ ’ YE ,  OS MAN GAZ İ ’ YE , 
YENİŞEHİR’E, YILDIRIM’A, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 

AK Parti il mitingi

Bursa | 7 Eylül 2010
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sevgilerimi gönderiyorum. Artık sonuna 
eriştiğimiz Ramazan-ı Şerif, rahmetini, be-
reketini, bolluğunu yıl boyu bu topraklar 
üzerinden eksiltmesin. Ramazan Bayra-
mınız kutlu mübarek olsun. Allah nice 
bayramlara ağız tadıyla erişmeyi nasip 
etsin.

Sevgili kardeşlerim…

24 Temmuz’da Bingöl’de BİSMİLLAH 
dedik… Elazığ’a, Malatya’ya, Adıyaman’a, 
Kü t a hya’ ya  u ğ ra d ı k …  Erz u r u m’ d a , 
Sakarya’da, Gaziantep’te coşkuyla karşı-
landık. Aydın’da, Isparta’da, Denizli’de, 
Af yon’da mil let imizle  kucaklaşt ık . 
Hatay’da, Adana’da, Kahramanmaraş’ta, 
Kayseri’de demokrasi diye haykırdık. 
Çorum’da özgürlük dedik, Kocaeli’de BÜ-
YÜK TÜRKİYE dedik, Tokat’ta aydınlık 
dedik, Tekirdağ’da umut dedik. Ağrı’da, 
Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da, Ankara’da, 
Konya’da kardeşlik dedik, birlik dedik, 
bütünlük dedik. İstanbul’da yarım mil-
yon kardeşimizle tüm Türkiye için ufuk 
dedik, vizyon dedik, hak dedik, adalet 
dedik. İşte bugün Bursa’dayız. Bugün 
Bursa’da 39’uncu mitingimizi yapıyoruz. 
Bugün Bursa’da adalet diyoruz. Bursa’da 
hukuk diyoruz, özgürlük diyoruz, ileri 
demokrasi diyoruz. Tüm Türkiye’de oldu-
ğu gibi, 81 vilayette olduğu gibi, bugün 
Bursa’da da EVET diye haykırıyoruz.

Yeter diyoruz yeter… Hukuksuzluğa artık 
yeter. Ufuksuzluğa artık yeter. Yargıda 
siyasallaşmaya artık yeter. Üstünlerin 
hukukuna artık yeter. Merhum Adnan 
Menderes gibi haykırıyoruz: yeter, söz 

milletindir diyoruz. Merhum Özal gibi 
haykırıyoruz: yeter, yetki milletindir 
diyoruz. AK Parti olarak haykırıyoruz, 
yeter, söz de, karar da, yetki de milletin-
dir diyoruz… Bu ülkeye artık çeteler yön 
vermesin istiyoruz. Bu ülkeye artık mafya 
rota çizmesin diyoruz. Karanlık senar-
yolarla bu ülkenin uf ku karartılmasın 
diyoruz. 27 Mayıslar yaşanmasın diyoruz. 
12 Eylül’ler bir daha olmasın diyoruz. 
12 Mart’lar, 28 Şubat’lar, 27 Nisan’lar 
bu ülkeye istikamet çizmesin diyoruz. 
Bürokratik oligarşi artık bitsin diyoruz. 
Bursa’da tek yürek halinde sesleniyoruz: 
egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir 
diyoruz. Millet adına yetki kullanan ama 
millete hesap vermeyen sorumsuzların, 
millete bedel ödetmesi artık sona ersin 
diyoruz.

“Yargıyı siyasallaştırıyor” iddiasıyla ve-
sayet düzenlerini sürdürmek isteyenlere, 
yargının demokratikleşmesine direnen-
lere gerçek demokrasi nedir gösterelim 
istiyoruz. Yürütmeye seçim yasaklarını 
hatırlatıp, kendileri hayır propagandası 
yapan yargı bürokrasisi artık haddini de 
hukukunu da bilsin istiyoruz. Sürekli 
kuvvetler ayrılığından bahsedip, yürüt-
meyi ve yasamayı kuşatma altına almak 
isteyen çarpık anlayışlar artık son bulsun 
istiyoruz. Siyasi parti gibi hükümete laf 
yetiştirip, sonra da yargının siyasallaş-
masından bahseden bürokratlar çağdaş 
demokrasi nedir, hukuk devleti nedir an-
lasın istiyoruz. İçlerindeki kokuşmuşluk-
ları görmezden gelip de, siyasi iktidarla 
uğraşmayı adet haline getirenlere milleti-
miz en güzel cevabı versin istiyoruz. 
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Sevgili kardeşlerim… Sevgili Bursalılar…

Bugün Bursa’da son mitingimizi yapıyo-
ruz. Bursa BİTİŞ’in değil, BAŞLANGIÇ’ın 
şehridir. Bursa tükenişin değil, şahlanışın 
şehridir. Bursa ümitsizliğin değil, umudun 
şehridir. Bursa Batış’ın değil, Doğuş’un 
şehridir. Selçuklu devletinin üzerinde, 
Konya’da güneş batarken; işte burada, 
Bursa’da o güneş yeniden doğdu. Selçuk-
lu kapanırken Osmanlı burada, Bursa’da 
yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Bursa 
o büyük devlete başkentlik yaptı. Bursa 
Osman Gazi’nin şehri, Orhan Gazi’nin 
şehri, Murat Hüdavendigar’ın, Yıldırım 
Beyazıd’ın şehri. Bursa, Cumhuriyet’in 
modern şehri, çalışkan şehri, üretken şeh-
ri. İşte onun için biz Bursa’da bugün mi-
tinglerimizi tamamlıyor, ama Bursa için, 
Türkiye için, aziz milletimiz için yeni bir 
başlangıç yapıyoruz. Diyor ya Mevlana: 

Dünle gitti cancağızım 

Düne ait ne varsa 

Şimdi artık 

Yeni şeyler söylemek lazım…

İşte biz de Bursa’dan yeni bir yolculuğa 
başlıyoruz. Bu yolculuk, aydınlık Türkiye 
yolculuğu… Bu yolculuk, büyük Türkiye 
yolculuğu… Bu yolculuk, itibarlı Türkiye 
yolculuğu… 13 Eylül’de çetelerin üstün 
olduğu bir Türkiye değil, yasaların üstün 
olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylül’de mil-
leti hor görenlerin değil, milletin egemen 
olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylül’de, sta-
tükodan, vesayetten arınmış bir Türkiye 
olacak. 13 Eylül’de, üstünlerin hukukunun 

değil, hukukun üstünlüğünün egemen 
olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylül’de, kar-
deşliğini pekiştirmiş, geleceğe güvenle ba-
kan bir Türkiye olacak. 13 Eylül’de, bölge-
sinde, dünyada, daha güçlü, daha etkin bir 
Türkiye olacak. 13 Eylül’de Türkiye darbe 
anayasasından biraz daha arınmış olacak. 
13 Eylül’de Türkiye daha da demokratik, 
daha da özgür olacak. 13 Eylül’de, ak parti 
kazanmayacak, Türkiye kazanacak. 13 
Eylül’de, Recep Tayyip Erdoğan değil, 73 
milyon milletimiz kazanacak. 

Hanım kardeşlerim, siz kazanacaksınız… 
Sevgili çocuklar, sizler kazanacaksınız. 
Sevgili gençler, siz kazanacaksınız. İşçi, 
memur, emekli kardeşim, 13 Eylül’de siz 
kazançlı çıkacaksınız. Esnaf, sanayici, tüc-
car, çiftçi kardeşim, 13 Eylül’de sizler de 
kazanacaksınız. Özürlü kardeşim kazana-
cak, gazilerimiz kazanacak, şehitlerimizin 
dul ve yetimleri kazanacak. Hukuk kaza-
nacak, adalet kazanacak, ülke kazanacak, 
13 Eylül’de millet kazanacak millet… Siz 
EVET diyeceksiniz, çeteler kaybedecek. Siz 
EVET diyeceksiniz, mafya kaybedecek. Siz 
EVET diyeceksiniz, hukuksuzluk kaybede-
cek. Siz EVET diyeceksiniz, millete göbe-
ğini kaşıyan adam, millete bidon kafalı di-
yenler kaybedecek. Siz EVET diyeceksiniz, 
darbeler kaybedecek.

Karar senin Bursa… Karar senin Bursalı 
kardeşim… Yetki sende, mühür sende… 
Şimdi artık söz sende… Darbe Anayasası-
na HAYIR, milletin anayasasına EVET… 
Çetelere HAYIR, hukuka EVET. Yargıda si-
yasallaşmaya HAYIR, yargı bağımsızlığına 
EVET. Üstünlerin hukukuna HAYIR, hu-



Recep Tayyip ERDOĞAN

308

kukun üstünlüğüne EVET. İstikrarsızlığa 
HAYIR, istikrara EVET. Yoksulluğa HAYIR, 
gelir adaletine EVET. Karanlığa HAYIR, 
aydınlığa EVET… Tercih senin Bursa… Ya 
darbe Anayasası, ya millet Anayasası. Ya 
yerinde sayan bir Türkiye, ya şahlanan 
bir Türkiye. BURSA EVET Mİ? İLERİ DE-
MOKRASİYE EVET Mİ? ÖZGÜRLÜKLERE 
EVET Mİ? BÜYÜK TÜRKİYE’YE, İTİBAR-
LI TÜRKİYE’YE EVET Mİ? SEVDAMIZ 
MİLLET, KARARIMIZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET, OYUMUZ EVET. SEVDAMIZ 
MİLLET, TERCİHİMİZ EVET…

Bakın sevgili kardeşlerim… Bakın sevgili 
Bursalılar…

Önceki gün, Kadir Gecesi’nde, Karadağ’ın 
başkenti Podgoritza’da, sessiz sedasız bir 
açılış gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet, 
Balkanlar’a ulaştığında, şehitlerimiz için 
bir mezarlık yaptırdı. O mezarlığa bir 
de cami inşa edildi. Nizam Camisi, 1931 
yılında, Kadir Gecesi’nde, Teravih Nama-
zından sonra ibadete kapatıldı. Yıllarca 
oradaki Müslümanlar o camiyi yeniden 
ibadete açmak istediler ama yapamadılar. 
Pazar Akşamı, Kadir Gecesi’nde, 79 yıl 
sonra, Potgoritza’daki Nizam Camii’ni, 
yeniden onararak, yeniden tezyin ederek, 
adeta yeniden inşa ederek biz ibadete ha-
zır hale getirdik ve çok şükür ibadete tek-
rar açıldı. Fatih Sultan Mehmet’in, onun 
güzel askerlerinin, şehitlerimizin ruhunu 
şad ettik.

Bursalı Murat Hüdavendigar’ın Koso-
va’daki,  mahzun, metruk, bir duaya 
muhtaç türbesini biz tamir ettik, o da 

hizmete açıldı. Kırım’da Zincirli Medre-
se… Romanya’da Sarı Saltuk Türbesi… 
Bosna’da Konyiç Köprüsü, Dirina Köp-
rüsü… Arnavutluk’ta Yusuf Ağa Camii… 
İşkodra’da Hasan Rıza Paşa Mezarlığı…
Yunanistan’da Kütüphane’yi biz onar-
dık, biz restore ettik . Kazakistan’da 
Hoca Ahmet Yesevi türbesine ulaştık. 
Moğolistan’da Türklerden kalma ilk yazılı 
anıtlara biz el attık. Filistin’de Kubbet – üs 
Sahra’nın altın renkli hilalini tarihte 5’inci 
defa olmak üzere biz yeniledik. Trablus’ta 
saat kulemize, Türkmenistan’da Sul-
tan Sancar Türbesi’ne biz sahip çık -
tık. Afganistan’dan Hırvatistan’a, Açe 
Sumatra’dan Fas’a, Tunus’a kadar ata 
yadigarlarını yalnızlıktan, terkedilmişlik-
ten, harabelikten biz kurtardık. Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi ya-
parken, Ortadoğu’nun yıldız bir ülkesine 
dönüştürdük. Avrupa Birliği ile müza-
kereleri yürütürken, İslam Konferansı 
Örgütü’ne iki kez üst üste biz Genel Sek-
reterlik yapıyoruz. Birleşmiş Milletler’de 
Güvenlik Konseyi dönem naşkanıyız, Me-
deniyetler İttifakı’nda kurucuyuz.

Çünkü tarihin bize emrettiği budur. Çün-
kü kültürümüzün bize yüklediği budur. 
Çünkü bizim asil medeniyetimizin, sevgi 
medeniyetimizin gereği işte budur. Şu-
rada Osman Gazi’nin bizden beklentisi 
budur. Orhan Gazi’nin bizde görmek is-
tediği işte budur. Biz büyük düşünmek, 
büyük adımlar atmak zorundayız. Biz kü-
çük düşünemeyiz. İşte görüyorsunuz… 8 
Yılda Türkiye bizim dönemimizde ilkleri 
yaşadı. 12 bin 350 kilometre bölünmüş 
yol inşa ettik. 150 bin derslik yaptık, 78 
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yeni üniversite kurduk. 335 bin konutun 
inşaatına başladık. Türkiye’yi büyüttük, 
ekmeğimizi büyüttük, sofradaki aşımızı 
büyüttük. Türkiye’yi hızlı trenle tanış-
tırdık, Ankara’yı hızlı trenle Eskişehir’e 
bağladık. Şimdi Ankara Konya bitiyor. An-
kara İstanbul, Ankara Sivas devam ediyor.

Bugün burada, Bursa’da, Bursalı kar-
deşlerime bir müjdeyi de açıklıyorum… 
Bursa Bilecik yüksek hızlı tren yolunun 
ihalesine,  18 Ekim’de çıkıyoruz.  18 
Ekim’den itibaren süreç başlıyor, en kısa 
zamanda ilk kazma vuruluyor ve Bursa 
yüksek hızlı trene kavuşuyor. Bursa’yı, 
Ankara’ya ,  İ s t anbul ’a ,  Eskişehir ’e , 
Bilecik’e, Sakarya’ya, Kocaeli’ne; yetmedi, 
Konya’ya, Yozgat’a, Sivas’a yüksek hızlı 
trenle bağlıyoruz. Bursa’ya yakışan bu-
dur, bunu Bursa’ya biz kazandırıyoruz.

Bunlar yetmez sevgili kardeşlerim… Bun-
ları yeterli bulmuyoruz… Türkiye’ye çok 
daha fazlasını kazandırmak zorundayız. 
Türkiye’yi her alanda birinci sınıf yap-
mak zorundayız. Türkiye’yi her alanda 
şaha kaldırmak zorundayız. 12 Eylül’de 
EVET diyerek, işte bunu başaracaksınız. 
12 Eylül’de EVET diyerek, Türkiye’ye 
yeni  ufuklar  açacaksınız .  Ü RETEN 
TÜRKİYE’YE EVET Mİ BURSA? DAHA 
FAZLA İHRACATA EVET Mİ? DÜNYA-
NIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİR-
MEYE EVET Mİ? PASAPORTUMUZUN 
İTİBARINA EVET Mİ? TÜRK LİRASININ 
SAYGINLIĞINA EVET Mİ? GÜNDEMİ 
BELİRLENEN DEĞİL, GÜNDEM BELİR-
LEYEN BİR TÜRKİYE’YE EVET Mİ?

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Bursalılar…

Bursa kardeşliğin şehridir. Bursa daya-
nışmanın şehridir… Bursa Türkiye’nin 
özüdür, özetidir. Bursa Anadolu’dur, 
Balkanlar’dır, Bursa Kafkasya’dır, Bursa 
Ortadoğu’dur, Avrupa’dır. Bursa, Erzurum-
lu, Artvinli, Diyarbakırlı, Rizeli, Trabzonlu 
kardeşlerimin barış içinde, dostluk içinde, 
kardeşlik içinde yaşadığı şehirdir. Bursa 
bugünlere huzurla geldi, geleceğe huzurla 
yürüyecek. Bursa bugünlere kardeşlikle 
geldi, geleceğe kardeşlikle yürüyecek. Her 
bir Bursalı kardeşimden rica ediyorum: 
Tahriklere kapılmayın, kirli oyunlara alet 
olmayın, kışkırtmalara kulak asmayın. 
İnegöl’de yaşananlar, kirli bir provokas-
yondur. Dörtyol’da yaşananlar, kirli bir 
tahriktir. Biz 73 milyon olarak, şanlı bir 
tarihi birlikte yazdık, gelecek destanını da 
inşallah hep birlikte yazacağız. 

Çok kirli oyunlar oynanıyor, çok kirli tez-
gahlar kuruluyor. İşte Dörtyol’da ortaya 
çıkanları gördünüz… Kimlerin kimlerle iş 
tuttuğunu gördünüz. İşte, internete düşen, 
yüksek yargıdaki o telefon konuşmaları-
nı gördünüz, kimlerin kimlerden medet 
umduğunu gördünüz. İşte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, ardından meydanlarda, 
hangi partilerin birbiriyle HAYIR ittifakı 
yaptığını gördünüz. Şahsi çıkarları için 
Türkiye’yi ateşe atmaktan çekinmeyenler 
var. Siyasi beklentileri için, şehitlerimizi 
istismar edenler var. İkballeri için ülkenin 
geleceğini karartma planları yapanlar var. 
Bunların hepsini açığa çıkarıyoruz, bütün 
oyunları tek tek bozuyor, yargıya havale 
ediyoruz.
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12 Eylül bu açıdan da önemli. Anayasa De-
ğişikliği Paketi, çetelerle mücadele edecek, 
darbelerin önünü kesecek, kadrolaşmalara 
son verecek, yargının siyasallaşmasının 
önüne geçecek düzenlemeler ihtiva ediyor. 
Yargıyı kendi arka bahçesi gibi görenler, 
12 Eylül’le birlikte artık umutlarını yi-
tiriyor. Yargı daha tarafsız oluyor, daha 
bağımsız oluyor, yargı milletin yargısına 
dönüşüyor. Burada şunu açık açık söyle-
mek istiyorum: Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı diyor ki: Dokunulmazlık-
ları kaldırın, bu Anayasa Değişikliği’ne 
EVET deriz diyor… Bu ne demektir? Bu ne 
anlama gelir… Demek ki CHP, bu Anayasa 
Değişikliği’ne tamamen inat olsun diye 
karşı çıkıyor. Demek ki CHP, bu değişik-
liğe, tamamen şahsi hırslarından dolayı 
karşı çıkıyor. Demek ki CHP, bu Anayasa 
Değişikliği’ne, tamamen keyfi olarak hayır 
diyor. 26 maddede sorun yok demektir bu. 
Aslında EVET diyeceğiz ama, inadımızdan 
HAYIR diyoruz demektir. Bu, Anayasa 
Değişikliği’ni pazarlık konusu yapmaktır. 
Bu, CHP’nin bir kez daha suçüstü yakalan-
masıdır.

Bize, kampanya sürecinde parayı nereden 
buluyorsunuz diyenlere de buradan söy-
lüyorum. Biz, AK Parti olarak, bağışlar ve 
Hazine yardımıyla bu kampanyayı götürü-
yoruz. Biz nasıl Hazine yardımı alıyorsak, 
CHP de alıyor, MHP de alıyor, BDP de 
alıyor. CHP Genel Başkanı, eğer afiş bastı-
racak para bulamıyorsa, gitsin, kendi genel 
sekreterini sorgulasın. Eğer oradan da 
cevap alamazsa, Anayasa Mahkemesi’ne 
gitsin, CHP’nin paralarının nereye harcan-
dığını Anayasa Mahkemesi çok iyi biliyor.

Sevgili kardeşlerim… Buradan bir kez 
daha tekrar ediyorum… Pazar günü, AK 
Parti’ye, CHP’ye, MHP’ye, diğer partilere 
değil, sadece ve sadece kendinize oy ve-
receksiniz. Pazar günü kazanan partiler 
değil, siz olacaksınız. Pazar günü kazanan, 
AK Parti değil, sizin çocuklarınız olacak, 
gençler olacak. Hangi partiye oy vermiş 
olursanız olun, hangi partiye gönül vermiş 
olursanız olun… 12 Eylül’de vicdanınızla 
hareket edin, kendi iradenizle hareket 
edin. Mutlaka sandığa gidin, mutlaka oy 
kullanın, hakkınıza mutlaka sahip çıkın, 
demokrasiye sahip çıkın. Nelerin deği-
şeceğini çok kısa bir kez daha burada 
hatırlatmak isterim: Anayasa’nın 10’uncu 
maddesini değiştiriyoruz. Güçsüz ve zayıf-
lar korunuyor. Devlet, korunma ihtiyacı 
olan vatandaşının yanında oluyor. Devlet 
milletle el ele tutuşuyor. Çocuklarımızı 
istismara karşı, kötü niyetli insanlara karşı 
daha güçlü şekilde koruyoruz. Hanım kar-
deşlerimizin haklarını çok daha ileri bir 
seviyeye taşıyoruz. Bursalı hanımlardan 
fire istemiyorum… Bursalı hanımlar, bu 
büyük düzenlemeye inanıyorum ki büyük 
bir EVET diyecekler. HANIM KARDEŞLE-
RİM, EVET Mİ?

Anayasa’nın 20’inci maddesini değiştiriyo-
ruz. Devlet artık gizli kapaklı ve ulaşılmaz 
bir yapı olmaktan çıkıyor. Sudan sebep-
lerle hiç kimsenin yurtdışına çıkış hakkı 
kısıtlanmayacak. SINIR KAPILARINDA 
TUTSAKLIĞA SON VERİYORUZ, EVET 
Mİ? 12 Eylül’le birlikte benim memur kar-
deşim artık Toplu İş sözleşmesi hakkına 
kavuşuyor. Emekli memur kardeşim de 
bu Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanacak. 
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MEMURLARA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-
NE EVET Mİ? İdareyi denetlemek üzere 
Ombudsmanlık, yani Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nu kuruyoruz. Vatandaş, kamu 
kurumlarında karşılaştığı her sorunu artık 
Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet ede-
bilecek. Memurların hak arama alanlarını 
genişletiyoruz. HUKUKU GÜÇLENDİR-
MEYE, HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİR-
MEYE EVET Mİ? Siyasal hakları güvence 
altına alıyoruz. Siyasi partilerin kapatılma-
sı halinde, milletvekilliği artık otomatik 
olarak düşmeyecek. MİLLETİN VEKİLİ-
NİN KADERİNİ MİLLETİN KENDİSİNİN 
BELİRLEMESİNE EVET Mİ? MODERN 
DEMOKRASİLERDEKİ GİBİ BİR ANAYA-
SA MAHKEMESİNE EVET Mİ? YARGININ 
ANAYASAL SINIRLAR İÇİNDE KALMASI-
NA EVET Mİ? Anayasa Mahkemesi artık 
Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi oluyor. 
BUNA EVET Mİ?

Daha bağımsız, daha demokratik ve iş-
levsel bir adalet sistemi için Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandı-
rılıyor. İnegöl’deki, İznik’teki, Gemlik, Kes-
tel’deki hakim ve savcı kardeşim de artık 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısında söz sahibi olacak. DAHA DE-
MOKRATİK BİR HSYK’YA EVET Mİ? 
HAKİM VE SAVCILARA DAHA FAZLA 
BAĞIMSIZLIK İÇİN, DAHA TARAFSIZ 
BİR YARGI İÇİN EVET Mİ? 12 Eylül üze-
rindeki dokunulmazlık zırhını nihayet 
kaldırıyoruz. 12 Eylül’le yüzleşiyoruz. Bu 
ülkede bir daha 12 Eylül’ler, 27 Mayıs’lar, 
28 Şubat’lar yaşanmasın diyoruz. BURSA 
BU DÜZENLEMELERE EVET Mİ?

Sevgili Bursalılar… Sevgili kardeşlerim…

12 Eylül, Türkiye’de bir milat olacak, bir 
dönüm noktası olacak. 12 Eylül’de Bursa 
istikrara EVET diyecek. 12 Eylül’de Bursa 
demokrasiye EVET diyecek. 12 Eylül’de 
Bursa özgürlüklere EVET diyecek. Bursa 
yeniden şahlanışa EVET diyecek. Karar 
senin Bursa… Söz senin, yetki senin. Şim-
di artık mühür sende. Şarkımız burada 
bitmiyor Bursa! Şarkımız asıl burada baş-
lıyor. HER EVET, DEMOKRASİYE DAVET, 
HER EVET, HUKUKA DAVET, HER EVET, 
ÖZGÜRLÜĞE DAVET. Ramazan bayramı 
hepinize kutlu, mübarek olsun. 12 Eylül 
inşallah çifte bayram olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla diyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.








