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Elazığ! Gakkoşlar diyarı Elazığ! Vefa şehri, 
mertliğin, yiğitliğin şehri Elazığ! Bu ne 
muhteşem bir manzara Elazığ! Bu ne güzel 
bir tablo Elazığ... 

Şimdi çıkacak, buna montaj diyecekler... 
Gakkoş... Şu meydanda montaj var mı? 
Burada montaj yok, burada fotoşop yok… 

Burada muhabbet var, burada coşku var, 
burada heyecan var... Burada vefa var. Ela-
zığ bugün kabına sığmıyor. Elazığ bir kez 
daha, demokrasiye, iradesine, ülkesine, 
Başbakanına sahip çıkıyor. Elazığ bugün 
bir kez daha tarih yazıyor. Siz, “Göynü-
müzün gövercinisiniz” gakkoşlar... Siz 
bize “Gucak açanlarsınız”, siz “Dert ortağı 

Elazığ Mitingi 

Elazığ | 6 Mart 2014
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baboşlarsınız”... “Gakkom babacandır, 
gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime 
serttir. Kalleşliği bilmez, haşa, merttir. Her-
kese gakkomsun denilmez gakkoş!” Elaziz! 
Seni yürekten selamlıyorum Elaziz! Ağın, 
Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan sizi 
kalpten selamlıyorum. Keban, Kovancılar, 
Maden, Palu, Sivrice sizleri muhabbetle se-
lamlıyorum. Tunceli’den gelen misafirler; 
Pertekliler, Çemişgezekliler, hoş geldiniz, 
sizleri de gönülden selamlıyorum. Allah 
hepinizden razı olsun... Rabbim, uhuvve-
timizi, muhabbetimizi daim eylesin. Rab-
bim, yol arkadaşlığımızı muhafaza etsin. 

30 Mart seçimleri, inşallah, Türkiye için, 
aziz milletimiz için, Elazığ için hayırlara 
vesile olsun. Bu vesileyle bir kez daha eski 
belediye başkanımız, eski milletvekilimiz 
Hamza Yanılmaz’ı rahmetle yad ediyor, 
mekanı inşallah cennet olur diyorum. 
Bugün Elazığ ile 16’ncı mitingimizi yapı-
yoruz... 16 şehrimize gittik. 16 şehrimizde 
de, inanın, hiç görülmemiş bir coşku, hiç 
görülmemiş bir heyecanla kucaklandık. 

Bakın, CHP şaşkınlık içinde... MHP göz-
lerine inanamaz halde. Medya, zaten bur-
nunun ucunu dahi göremez halde. Akıl 
erdiremiyorlar. Havsalaları şu manzarayı 
almıyor. Günlerdir ne diyorlar biliyor 
musunuz? Meydan görüntüleri montaj 
diyorlar... Tekrar soruyorum, şu meydanda 
montaj var mı? Buradan çok açık bir çağrı 
yapıyorum... MHP Genel Başkanı’na, CHP 
Genel Başkanı’na, onların yandaş medya-
larına buradan çok açık çağrı yapıyorum... 
Bugün, bu mitingimizden sonra Malatya 
var, buyursun gelsinler. Yarın Eskişehir 

var, buyursun gelsinler. Daha sonra Şan-
lıurfa var, gelsinler... Kayseri mitingimize, 
Konya mitingimize, İstanbul mitingimize 
özellikle davet ediyorum. Gelsinler, söz 
veriyorum, bu kürsüye çıkarıp, onlara işte 
şu muhteşem manzarayı seyrettireceğim. 
Girsinler vatandaşın içine, tek tek sor-
sunlar. Niye geldiniz diye sorsunlar. Nasıl 
geldiniz diye sorsunlar. Sizi buraya getiren 
nedir diye sorsunlar... Belki o zaman bizi 
anlarlar. Belki bu sevdayı, bu aşkı, bu mu-
habbeti anlarlar. Türkiye ayağa kalktı ama 
bunların anlamaya niyeti yok. 81 vilayet 
ayağa kalktı ama bunların görmeye niyeti 
yok. Sadece 81 vilayet değil; şu anda Ka-
hire bizi izliyor, Gazze bizi izliyor, Kudüs 
bizi izliyor, Bağdat, Şam, Halep, Humus, 
Saraybosna bizi izliyor. Dünyanın en doğu-
sundan en batısına kadar, kardeşlerimiz, 
vatandaşlarımız, mazlumlar, mağdurlar, 
ayağa kalkmış, bizi izliyor, ellerini semaya 
açıp bizim için dualar ediyor. 

Ey Bahçeli! Sen bunu anlayamazsın. Ey 
CHP’nin genel müdürü! Sen bunu anlaya-
mazsın. Ey malum medya! Sen bunu hiçbir 
zaman anlamadın, hiçbir zaman da anlaya-
mayacaksın! Montaj deyip avunacaksınız. 
Fotoşop deyip kendinizi kandıracaksınız. 
Taşıma deyip bahaneler uyduracaksınız. 
Halep oradaysa, işte Elazığ burada... Ne 
yapıyorlar biliyor musunuz? Şu meydanın, 
saatler öncesinden fotoğrafını çekiyorlar. 
Ya da bu kalabalık dağıldıktan sonra fo-
toğrafını çekiyorlar. Bunları sosyal med-
yada dolaşıma sokup, Elazığ boş diyorlar, 
kalabalık fotoğraflarına montaj diyorlar. 
Montajı ancak siz yaparsınız siz. Montaj, 
dublaj sizin işiniz. Burada montaj yok, 
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burada dublaj yok... Burada Başbakan 
var, burada onu bağrına basan millet var. 
Burada muhabbetin gerçek fotoğrafı var. 
Burada vefanın, itimadın, aşkın, sevdanın 
fotoğrafı var. 

Şimdi ne diyecekler biliyor musunuz? 30 
Mart akşamı, sonuçlar gelmeye başlayın-
ca şunu söyleyecekler. Kendi anketlerine 
bakıp, anketlerde böyle görünmüyordu 
diyecekler. AK Parti’nin bu kadar oy alma-
sı mümkün değildi diyecekler. Sandıkta 
hile yapıldı diyecekler. Meydanlar boştu, 
montaj yaptılar diyecekler. Meydanlara 
insan taşıdılar diyecekler. Bunlar, daha 
minareyi çalmadan, şimdiden kılıfı hazır-
lıyorlar. Yenileceklerini, kaybedeceklerini 
anladılar, şimdiden bahane üretiyor, ma-
zeret üretiyorlar. Bunlar ne diyorlar bili-
yor musunuz? “Ya” diyorlar... “Biz bu ka-
dar iftira ürettik, bu kadar yalan ürettik, 
bu kadar çamur attık, ama AK Parti’nin 
oyu daha da yükseldi” diyorlar. Bunu da 
bir türlü anlamıyorlar. Ya bu millet sizin 
ne yaptığınızı görüyor. Bu millet sizin ni-
yetinizi anlıyor. Bu aziz millet, sizin nasıl 
bir yanlış yolda ilerlediğinizi çok çok iyi 
görüyor. 2 yanlış, bir doğru etmez. Şimdi 
bunlara bir de 3’üncü yanlış eklendi... 
MHP, CHP bir de Pensilvanya... 3 yanlış 
da bir doğru etmez. Şimdi, MHP Genel 
Başkanı, kendisini yeniden matematik 
dersine vermiş... Yine enteresan hesaplar 
yapmaya başlamış. Ne diyor? “İktidar 
yüzde 51’le geldi, yüzde 51’le gidebilir” 
diyor... Tabii, bunu kimse anlamıyor, nasıl 
olacak diye soruyorlar Bahçeli’ye... O da 
izah ediyor... Şimdi matematiğe bakın... 
“51 ile gelmişse, 49 dışarıda kalmış... 49 

artırır oyunu 51 olursa, bugünkü iktidar 
49 ile dışarıda kalır” diyor... 12 yıldır 
millet bunlara matematik dersi veriyor, 
12 yıldır sınıfta kalıyorlar. Böyle gider-
se, okul bitmeyecek, tasdikname alacak, 
okuldan atılacaklar. Bakın, siyasette, 
1+1+1=3 yapmaz... Bunu da çözemediler, 
bunu da anlayamadılar... CHP’nin üzerine 
MHP’yi koy, onun üzerine Pensilvanya’yı 
koy; orada oy artışı olmaz. 

Şimdi bu Pensilvanya, tüm Türkiye’yi 
dinlemiş, kaydetmiş, kasetleri CHP ve 
MHP’nin eline veriyor... “Gidin bunlarla 
siyaset yapın” diyor. CHP ve MHP de elle-
rine kasetleri almışlar, montajları almış-
lar, onlarla siyaset yapıyorlar. Bizim Ra-
bia işaretimize takmışlar kafayı. Bahçeli 
birkaç gündür Rabia işaretini çarpıtmaya 
çalışıyordu, baktım, CHP Genel Başkanı 
da aynı şeyleri söylemeye başlamış. Bun-
lar ruh ikizi ya... Biri ne söylerse, öbürü de 
onu taklit ediyor. Bir de bunların hocası 
var Pensilvanya’da... Ne diyordu? “Cebrail 
Aleyhisselam… Çok severim, âşık gibi, 
burnumun kemikleri sızlar… Hiç görme-
diğim, tanımadığım bir melek bu… O bir 
parti kursa, ben ona diyeceğim ki, mü-
saadenle ben seni desteklemeyeceğim.” 
Cebrail Aleyhisselam parti kursa destek-
lemem diyen zat, şimdi CHP’ye, MHP’ye 
destek veriyor. Okullarında, dershane-
lerinde, evlerinde, sohbetlerinde, CHP 
ve MHP’ye oy vermeyi telkin ediyorlar. 
Evleri dolaşıp, AK Parti’ye oy vermeyin 
diyorlar, köyleri dolaşıp, mitinglere katıl-
mayın diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar... 
Milletim bunları artık çok iyi tanıyor... 
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Şimdi bakın... Burada size, yakın tarihten 
enteresan bir gazete haberi gösterece-
ğim... 31 Mayıs 2010 tarihinde, paralel 
örgütün gazetelerinin birinde çıkmış 
bu haber... Şu anda, CHP’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan, 
tenekeci, yumrukçu zat açıklama yapıyor. 
CHP’ye katılacağı iddialarını sert bir dille 
yalanlıyor. “Başkalarının kumandası al-
tında olanlar değişimi gerçekleştiremez-
ler” diyor. CHP Genel Başkanı’na çok ağır 
ifadeler kullanıyor. “3 gün ağladıktan son-
ra adam satanlar, değişimi sağlayamazlar. 
Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye” 
diyor... 4 yıl önce, CHP Genel Başkanı’na 
bunları söyleyen kişi, şimdi CHP’nin 
İstanbul Büyükşehir Adayı... Niye? Pen-
silvanya öyle istedi... Hoca öyle istedi... 
Kılavuzu Pensilvanya olanın... Elazığlıla-
rın, tam bunlar için söylenmiş güzel bir 
sözleri var... “Gargaynan oturanın, burnu 
pislikten gurtulmaz... Güveç gıldırlanmış, 
kapağını bulmuş...” 

Dün, CHP Genel Müdürü Rize’ye gitmiş... 
Rize’de, AK Parti’nin, bizim bayrak has-
sasiyetimizi sorguluyor... Bu CHP Genel 
Müdürü’nün, Hakkari’den kalma bir 
kuyruk acısı, bir de bayrak acısı var... İşte 
fotoğrafı... Bakın, 2011 yılı Mayıs ayında 
Hakkari’de yaptıkları miting… Bir tane 
Türk bayrağı var mı? Hakkari’de, terör 
örgütüyle el ele, kol kola miting yaptılar, 
verdikleri sözün gereği olarak da bir tane 
bile Türk bayrağı açmadılar. Onun acısıy-
la, bizim bayrak sevgimizi sorgulamaya 
kalkışıyor. Hiç kimse kusura bakmasın, 
kimse bizim bayrak sevgimizi, vatan sev-
gimizi sorgulayamaz, hele hele CHP’nin 

genel müdürü hiç sorgulayamaz. Biz, bu 
aziz bayrak için yollara çıktık, bu aziz bay-
rağı daha yüksek burçlara dikmek için, bu 
aziz bayrağın itibarına itibar katmak için 
gecemizi gündüzümüze kattık. Ne yaptıy-
sak bayrak için, vatan için, millet için yap-
tık. Ne yaptıysak, bu aziz bayrak uğruna 
canını feda eden şehitlerimizin hatırası 
için yaptık. Kılıçdaroğlu bizi bayrak is-
tismarıyla vuracağını zannediyorsa çok 
yanılır. Hakkari’de kendi bayrağından 
utanan, kendi bayrağının gölgesinden ka-
çan biri, gelip de millete bayrak istismarı 
yapmasın. Pensilvanya’daki zatın dizinin 
dibine çöküp, ülkesine ihanet girişim-
lerine destek verenler bize bayraktan, 
istiklalden, hürriyetten bahsetmesin. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Hükümet’e, 
Türkiye’nin kazanımlarına, Türkiye’nin 
hedeflerine saldırı yapılıyor; arkasında 
CHP var, MHP var. Türkiye’ye, tarihinin 
en büyük ihaneti yapılmak isteniyor, 
arkasında CHP var, MHP var. Benim mil-
letim bu istismarcılara prim vermeyecek. 
Bu aziz millet, bu ihanete geçit verme-
yecek, bu ihanetin de hesabını soracak. 
30 Mart, inşallah, milletin hesap sorma 
tarihi olacak. Biz de hukuk içinde bu giri-
şimlerin hesabını soracağız. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugüne kadar Elazığ’a pek çok hizmet 
kazandırdık. Elazığ’ın mevcut sıkıntıları-
nı, sorunlarını da gayet yakından biliyor, 
takip ediyoruz. Şorşor deresiyle ilgili 
yaşadığınız sorunları biliyoruz… Derenin 
ıslah edilmesiyle ilgili projeyi DSİ hazırlı-
yor. İçiniz rahat olsun, proje çalışmaları-
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nın tamamlanmasının ardından inşallah 
derenin ıslah çalışmalarına başlıyoruz. 
Biliyorsunuz Elazığ’a 1.038 yataklı bir şe-
hir hastanesi kazandırıyoruz. Toplamda 4 
hastaneden oluşacak sağlık kampüsünün 
toplam maliyeti tam 446 milyon lirayı bu-
luyor. Doğukent mahallesinde kurulan şe-
hir hastanesinin geçtiğimiz Aralık ayında 
temelini attık, inşallah en kısa sürede ta-
mamlayıp hizmete veriyoruz. Elazığ’a 20 
bin kişi kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. 
Bu stadı TOKİ vasıtasıyla inşa edecektik; 
ancak birtakım sıkıntılar, engeller çıktı, 
gecikti. Gerekirse yeni formüller bularak 
bu stadı mutlaka inşa edecek ve Elazığı-
mıza, Elazığsporumuza kazandıracağız. 
Bu tesis, Doğu Anadolumuzun süper 
ligdeki tek temsilcisi Elazığsporumuza 
yakışan bir stat olacak. Ayrıca, Atatürk 
Stadyumu’nun tadilat ve onarımı için de 
4 milyon lira harcadık, ilave olarak şeh-
rimize gençlik merkezleri, spor salonları, 
olimpik yüzme havuzları gibi farklı branş-
larda pek çok spor tesisi kazandırdık.

Şimdi de Elazığ’a bir eğitim kampüsü yap-
mak için hazırlıklarımıza başladık. 210 
bin metrekare alan üzerinde kurulacak 
bu kampüs, 210 dersliği, spor salonları, 
kütüphaneleri, konferans salonları, bilim 
merkezi ile muhteşem bir eser olacak. 
Kamu özel ortaklığı ile yapacağımız eği-
tim kampüsünün projesi hazır, yapım 
ihalesine önümüzdeki Ağustos ayında 
çıkmayı planlıyoruz. Harput, sadece 
Elazığ’ın değil ülkemizin en önemli de-
ğerlerinden biri. Kentsel dönüşüm yoluy-
la Harput’taki yerleşim yerlerimizi hak 

ettiği hizmetlere kavuşturuyoruz. Hazar 
Gölü’nü yeniden tertemiz, mavi bayraklı 
bir göl haline getirmekte kararlıyız. Bu-
nunla ilgili arıtma tesislerini tamamladık, 
inşallah yakında faaliyete geçiriyoruz. 
Doğu Anadolu Projesi, yani DAP ile bu 
bölgeye 33 adet baraj, 6 adet içme suyu te-
sisi ve 2 adet enerji tesisi kazandırıyoruz. 
Elazığ şehir merkezinin 2040 yılına kadar 
içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin 
etmek için, Caro çayı üzerinde, Hamzabey 
Barajı’nı inşa ediyoruz. Şimdi Elazığ’a bir 
baraj daha geliyor… Gevla çayı üzerinde 
inşa edeceğimiz Kanatlı Barajı ile Demir-
ci ve Kuşçu ovalarında yaklaşık 68 bin 
dönüm araziyi sulayacağız. Barajın inşaat 
ihalesini yaptık, en kısa sürede inşaatına 
başlıyoruz. 48 bin dönüm araziyi suya ka-
vuşturacağımız Kuzova Pompaj Sulaması-
nı bu yıl Elazığlı çiftçilerimizin hizmetine 
sunuyoruz. Uluova Sulama Projesi’nin 
ihale hazırlıklarını tamamladık, inşallah 
en kısa sürede neticelendirip inşaatı-
na başlıyoruz. Yıllardır beklenen Ağın 
Köprüsü’nü bu yıl, Gülüşkür Köprüsü’nü 
ise 2015 yılında inşallah tamamlıyoruz. 
Elazığ-Malatya yolundaki Kömürhan 
Köprüsü ve bağlantı tünellerinin yapımı 
ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hani 
o meşhur türküde diyor ya “Kömürhan 
Köprüsü Harput’a bakar… Körolası Fırat 
gelmiş ocaklar yıkar” diye, işte Fırat artık 
ocaklar yıkmayacak. Çünkü biz Fırat’ın 
üzerini köprülerle donatıyoruz, Fırat’ı 
kolayca aşılır, geçilir hale getiriyoruz. 242 
milyon lira yatırım bedeli olan Kömürhan 
Köprüsü’nün ihalesi tamamlandı, onun 
da inşasına inşallah bu yıl başlıyoruz.  
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Değerli kardeşlerim… 

Elazığ’a son 12 yılda toplam 5.9 milyar lira 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 1.3 milyar lira… Eğitimde 312 milyon 
lira… Gençlik ve sporda 418 milyon lira… 
Toplu konutta 651 milyon lira… Orman 
ve su işlerinde 220 milyon lira… Tarım ve 
hayvancılıkta 327 milyon lira… Aile ve sos-
yal politikalarda 473 milyon lira yatırımla 
Elazığ’ın çehresini değiştirdik. 

Değerli kardeşlerim… 

Elazığ bugüne kadar bize hep destek verdi, 
güç verdi, moral verdi. İnşallah 30 Mart’ta 
Elazığ, çok daha gür bir şekilde AK Parti 
diyecek. Elazığ’dan çıkan ses öyle güçlü 
olacak ki, inşallah tüm Türkiye’den, ok-
yanus ötesinden dahi duyulacak. Elazığ 
adayımız Mücahit Yanılmaz… Kendisini 
sizlere emanet ediyorum. Hükümet olarak 
biz bir yandan, buradaki belediye başkan-
larımız diğer yandan, Elazığ’ı bölgesinin 
ve Türkiye’nin en önemli şehri haline ge-
tirme yolunda inşallah birlikte çalışacağız. 
Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. 30 
Mart seçimleri Elazığ için, ülkemiz için, 
milletimiz için hayırlara vesile olsun diyor, 
yeniden buluşmak üzere hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
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Malatya! Allah’ına gurban Malatya! Sen, 
cana cansın Malatya... Sen cana canansın 
Malatya... “Malatya, Malatya, bulunmaz 
eşin; gönülleri coşturur, ayla güneşin...” 
Seni yürekten selamlıyorum ey Malatya...

Arguvan, Arapgir, Battalgazi, Darende 
sizleri gönülden selamlıyorum. Doğan-

şehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale sizleri 
kalpten selamlıyorum. Kuluncak, Pütür-
ge, Yazıhan, Yeşilyurt sizleri muhabbetle 
selamlıyorum… Malatya! Sen ki Battal 
Gazi’nin şehrisin Malatya... Sen ki, Ko-
nevi Hazretleri’nin, Niyazi Mısrı’nin, 
İbni Arabi’nin şehrisin Malatya. Sen ki, 
Hamido’yu, Turgut Özal’ı, Ahmet Kaya’yı 

Malatya Mitingi 

Malatya | 6 Mart 2014
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bağrından çıkarmış şehirsin Malatya. 
İşte senin şu duruşun var ya... İşte senin 
şu coşkun, şu heyecanın, şu muhabbetin 
var ya... İnan bana, senin şu manzaran, 
şu anda Türkiye’yi göz yaşlarına boğuyor 
Malatya. Senin şu dik duruşun, Türkiye’ye 
heyecan veriyor. Senin şu manzaran, 
Kahire’ye umut veriyor, Gazze’ye umut ve-
riyor, Kabil’e, Saraybosna’ya, Mogadişu’ya, 
Şam’a, Halep’e, Hama’ya, Humus’a umut 
veriyor Malatya... İnan ki, senin şu sergi-
lediğin manzarayla, sadece İstanbul değil, 
Mekke, Medine, Kudüs de gurur duyuyor 
Malatya! 

Sen var ya sen Malatya... Bugün, şu mey-
dandaki cesaretinle, mazlumun gözüne fer 
oluyorsun. Sen şu meydandaki yiğitliğin-
le, Şam’ın, Halep’in, İdlib’in çocuklarının 
gözüne ışık oluyorsun. Sen bugün, Battal 
Gazi destanını yeniden yazıyorsun. Sen, 
şehitlerin aziz ruhunu muazzez ediyorsun. 
Sen işte şu meydanınla, merhum Turgut 
Özal’ın ruhunu şad ediyorsun Malatya. 
Şen olasın Malatya... Bir kez daha Allah’ına 
gurban Malatya... Rabbim senden razı 
olsun, Rabbim, kardeşliğimizi, muhabbe-
timizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin ey 
sevgili Malatya... 

İşte Türkiye buraya baksın, burada montaj 
yok... CHP buraya baksın, MHP buraya 
baksın, burada montaj yok. O malum med-
ya buraya baksın, o Pensilvanya buraya 
baksın, burada montaj yok. Burada halk 
var, burada millet var, burada Malatya’nın 
aşkı var, sevdası var, coşkusu var... Fo-
toğraflara inanmayacaklar. Malatya’daki 
bu tarihî kareye inanmayacaklar. Öyle 

bir haykırın ki, sizi görmeyenler, sesinizi 
duysunlar. Öyle bir haykırın ki, Türkiye 
düşmanlarının dizinin bağı çözülsün. Öyle 
bir haykırın ki, dünya mazlumları ayağa 
kalksın. Başbakanına sahip çıkıyor musun 
Malatya? Partine, AK Parti’ye sahip çıkıyor 
musun Malatya? Demokrasiye, sandığa, 
iradene sahip çıkıyor musun Malatya? 
İstiklaline, hürriyetine, bayrağına sahip 
çıkıyor musun Malatya? Bizimle misin 
Malatya? Beraber miyiz Malatya? Kardeş 
miyiz Malatya? Maşallah... Bu iş bitmiştir. 
Malatya, 30 Mart seçimlerine işte bugün 
son noktayı koymuştur. Sadece Malatya’da 
değil, artık tüm Türkiye’de sandığın rengi 
belli olmuştur. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar... 

Bir Malatyalı kardeşimiz, geçtiğimiz gün-
lerde bana bir mektup yazmış... Mukaddes 
Yetiş... Malatya mitinginizde, ne olur, be-
nim mektubumu okuyun, annemin hatı-
rasını anlatın demiş. Öyle güzel satırlar 
yazmış ki... “Bismillahirrahmanirrahim” 
diye başlamış mektubuna... “Esselamu 
aleyküm, ve rahmetullahi, ve berekatüh” 
diyor... “Başbakanım, sizi çok çok ve çok 
seviyoruz. Rabbim, inşallah, sizi ve vekille-
rinizi daima sevsin ve koruyucunuz olsun. 
Size sürekli dua ediyorum. İnşallah bütün 
ülkelere sizin gibi bir başbakan nasip etsin. 
Biz Malatyalılar, AK Parti’nin aşıklarıyız. 
Sizinle, annemin bir anısını paylaşmak is-
tiyorum: Bundan 35 yıl önce, bulunduğu-
muz yerde elektrik yokmuş. Bütün herkes 
gaz lambası ile idare ediyormuş. Günlerce, 
gaz almak için kuyruğa giriyorlarmış. 
Parası olduğu halde gaz alamıyorlarmış. 
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Beğendiklerine veriyor, köylü kısmına 
vermiyorlarmış” diyor mektubunda kar-
deşimiz ve devam ediyor: “Biz o yıllarda 
öğrenciyken, devlet yardım etmediği için 
kitap alamıyorduk. Ben, kardeşimle, ab-
lam ve abimle aynı sınıfa gidiyorduk. Aynı 
kitapları paylaşıyorduk. O yüzden sadece 
ilkokulu okuyabildik. Sayın Başbakanım, 
size ve AK Partililere kucak dolusu selam-
lar ve sevgiler. Allah’ın rahmeti, bereketi, 
ve nuru sizin ve ailenizin üzerine olsun. 
Mukaddes Yetiş.” Ve aleyküm selam diyo-
rum... Allah da sizden razı olsun Mukad-
des kardeşim, Rabbim tüm Malatya’dan, 
tüm Türkiye’den razı olsun diyorum... İşte 
biz bunun için varız... Tek derdimiz, mille-
tin rızasını kazanmak. Şu aziz millet bize 
Allah sizlerden razı olsun desin, inanın bu 
bize yeter. 12 yıldır bunun için çalışıyoruz. 
12 yıldır, Türkiye’yi, 81 vilayeti, bu toprak-
lar üzerindeki her bir haneyi şenlendir-
mek için çalışıyoruz. Şimdi birileri çıkmış, 
o kalabalıklar montaj diyor, taşıma diyor, 
bindirme kıtalar diyor... Malatyalı Niyazi 
Mısri ne güzel söylemiş... “Nâdânı terk 
etmedin, yârânı arzularsın...” Evet... Biz, 
nâdânı terk ettik, işte yârânı bulduk... On-
lar ise nâdândan, yalandan, iftiradan vaz-
geçemediler, milletle kucaklaşamadılar, 
milletle kucaklaşanları da hiç anlayama-
dılar. Olsun be... Ne yaparlarsa yapsınlar... 
Bize Malatya yeter, bize Türkiye yeter, bize 
millet yeter, bize Allah yeter... 

Şimdi bakın... Bunlar, montaj işini iyice 
ilerlettiler... Bir yandan meydan fotoğ-
raf larına montaj diyor, bir yandan da 
kendi ürettikleri montajlarla, güya milleti 
kandırmaya çalışıyorlar. Bu Cumhuriyet 

Halk Partisi, biliyorsunuz, İstanbul’a sicili 
bozuk, partiden hırsızlık nedeniyle ihraç 
edilen bir ismi aday olarak gösterdi. Eski 
Genel Başkan bu ismi istemiyordu, yolsuz-
lukları nedeniyle de zaten ihraç etmişti. 
İşte eski Genel Başkanı gönderdiler, yeni-
sini getirdiler, arkasından da pazarlıklar 
başladı. Bu pazarlıklarda tabii, Pensilvanya 
da yer aldı. “Siz, İstanbul’a bu ismi aday 
yapın, biz de onu destekleyeceğiz, hükü-
meti de zaten devireceğiz” dediler. Ama 
umduklarını bulamadılar. Hesapları tut-
madı. İstanbul’a buldukları aday, tam bir 
hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz günlerde, 
İstanbul’da Trabzon Günleri’ne katıldı, 
orada yuhalandı, çıkarken de sinirlerine 
hakim olamadı, bir kardeşimizi orada 
yumrukladı. Yine, bir mitinginde, aşağıya 
bağırıyor, “Orada teneke gibi durma, alkış-
lamayacaksan kaybol” diyor... Tabii, imaj 
bozuldu... Taşıma suyla değirmen dönmez, 
zorla güzellik olmaz... İmaj bozulunca, bu 
Pensilvanya’nın medyası da buna çok bo-
zuldu. 

İstanbul’daki adayın imajını düzeltmek 
için, bir montaj yapmışlar, bize iftira atı-
yorlar. Haberde ne diyor, bakın çok ilginç, 
“Başbakan, Niğde’de, kendisine itiraz eden 
bir kadını tersledi” diyor. “Neymiş” dedim, 
merak ettim, videosunu açıp baktım... 
Güya, ben Niğde’de konuşurken, bir Ana-
dolu kadını bana itiraz etmiş, ben de ona, 
“Hangi yüzle buraya geldin” demişim... 
Haberi böyle veriyorlar... Ya bu işin aslı 
nedir diye şöyle bir düşündüm... Orada, 
bazı ablaların, abilerin kapı kapı dolaşıp, 
“AK Parti’ye oy vermeyin” dediğini anlat-
mıştım. “Eğer” demiştim, “Sizin kapınıza 
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da gelirlerse, ‘Hanımefendi be, sen hangi 
yüzle buraya geldin’ diye sorun” demiş-
tim... İşte bunu alıyor, Başbakan miting 
meydanında bir kadına hakaret etti diye 
haber yapıyorlar. Ya bu nasıl bir Müslü-
manlıktır? Şu yapılan, insanlığa sığar 
mı, vicdana sığar mı? Yalan söylemek ne 
zamandan beri mübah oldu, meşru oldu? 
Yoksa yine rüya mı gördünüz? Rüyanızda, 
yalanları, iftiraları, montajları 10’a katla-
yın diye talimat mı aldınız? Biz, belli bir 
kısım medyanın bu oyunlarını iyi biliriz, 
çok gördük bu tuzakları, çok yaşadık. Ama, 
hem Müslümanım diyeceksin, dindarım 
diyeceksin, hem de çıkıp, insanların gö-
zünün içine baka baka ekranlardan yalan 
söyleyeceksin. Yazıklar olsun... Hiç şaşır-
madık... Hazreti Peygamber’i, Miraç’tan 
indirip kamyonete bindirenler, ekrandan 
böyle yalan da söylerler. Hazreti Cebrail’i, 
son derece münasebetsiz şekilde istismar 
edenler, işte böyle montaj da yaparlar, ifti-
ra da atarlar, yalan da söylerler. Bunlarda 
sınır yok... Bunlarda, mübahın, meşrulu-
ğun sınırı yok, helal ve haram ayrımı yok. 
İşte onun için Malatya’daki, tüm Türki-
ye’deki, dünyadaki, bu yapının içinde yer 
alan kardeşlerime sesleniyorum... Bu yapı, 
sizin emeğinizi istismar ediyor. Bu yapı 
sizin ekmeğinizi istismar ediyor. Bu yapı 
sizin halis niyetlerinizi, temiz duyguları-
nızı istismar ediyor. Kendi ülkesine ihanet 
eden, kendi ülkesinin aleyhine çalışan bu 
yapıyla artık aranıza mesafe koyun. 

Size burada çok açık, net bir şey soraca-
ğım sevgili kardeşlerim... Allah vermesin, 
Rabbim uzak etsin, ama düşman bir ülkeyi 
işgal etmek istediğinde önce nereye saldı-

rır? Otoyollara saldırır. Havalimanlarına 
saldırır. Köprülere saldırır. Millî İstihbarat 
Teşkilatı’na saldırır. Cumhurbaşkanı’na, 
Başbakan’a, Bakanlara, Genelkurmay 
Başkanı’na saldırır. Ekonomiyi çökertmek 
için bankalara saldırır. Terör örgütlerini 
teşvik eder, huzura saldırır. Toplumu 
yıldırmak için, ümitsizliğe sevk etmek 
için, değerlere saldırır, kutsallara saldırır, 
geçmişte yapıldığı gibi işte başörtüsüne 
saldırır. Bunlar size tanıdık geldi mi? 
Otoyollara saldırdılar mı? Havalimanı 
projemize saldırdılar mı? Köprülere sal-
dırdılar mı? Millî İstihbarat Teşkilatı’na, 
şahsıma, devletin tepesine saldırdılar mı? 
Halk Bankası’na, Ziraat Bankası’na saldır-
dılar mı? Çözüm sürecine, kardeşliğimize 
saldırdılar mı? İnsanların yatak odalarına, 
insanların mahrem telefon görüşmele-
rine, hatta başörtüsüne saldırdılar mı? 
Gezi Olayları’nda, 17 Aralık’ta, bütün bu 
hedeflere saldırdılar mı? Olay çok açık... 
Bunların niyetleri çok açık… Ey CHP! Ya 
senin bunlarla ne işin var? Ey MHP! Senin, 
Türkiye’ye, devlete saldıran bu hainlerle 
ne işin var? Hiç endişeniz olmasın... İşte bu 
saldırıların tamamını püskürttük. Heves-
leri kursaklarında kaldı. Ama bu iş burada 
bitmeyecek... Siz, 30 Mart’ta sandıkta bu 
hain saldırıya gereken cevabı vereceksiniz. 
Biz de, hukuk içinde, bu paralel yapıyı tas-
fiye edecek, bunlardan hesap soracak, bun-
ların müttefiklerine de gereken dersi, hiç 
merak etmeyin vereceğiz. Türkiye’nin kut-
lu yürüyüşünü durduramayacaklar. 2023 
hedeflerimizin önüne geçemeyecekler. Si-
lahla, topla, tüfekle teslim alınamayan bu 
ülkeyi, kasetlerle, montajlarla, manşetlerle 
asla teslim alamayacaklar. Türkiye’deki bu 
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son çeteyi de tasfiye edecek, Türkiye’nin 
önündeki tüm engelleri artık tek tek kaldı-
racak, aydınlık istikbale doğru hep birlikte 
emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türk, Kürt, 
Laz, Çerkez, Gürcü Roman... Sünni, Alevi... 
77 milyon bir olacak, beraber olacak, aynı 
vatan üzerinde, aynı bayrak altında, gele-
ceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. 

Şimdi dün, CHP Genel Müdürü Rize’ye 
gitmiş, her zaman yaptığı gibi iftiraları 
sıralamış, hakaret etmeye kalkışmış... Ri-
zeliler de gereken protestoyu yapmışlar. 
Rize’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı-
nı istismar etmeye kalkışmış. Ya sen önce 
bir Hakkari’nin hesabını ver. Hakkari’de 
miting yaptın, bir tane bile Türk bayrağı 
açmadın, sen önce bunun hesabını ver. Biz, 
CHP gibi, Türkiye düşmanlarının yedeğin-
de siyaset yapan bir parti değiliz. Biz MHP 
gibi, devlete savaş açanların, ulusal güven-
liği tehdit edenlerin maşası bir parti deği-
liz. Biz bayrağa hizmet için, vatana hizmet 
için, millete hizmet için siyaset yapıyor, 
hamdolsun, hizmet de ediyoruz. 

Sevgili kardeşlerim... Sevgili Malatyalılar... 

Bugün Malatya’da çok farklı da bir heye-
canı yaşıyoruz. Bundan 90 yıl önce, 20 
Nisan 1924’te, Malatya vilayet olmuş, il 
belediyesi hüviyetine kavuşmuştu. Şimdi 
de 30 Mart’ta, il belediyesi oluşundan 90 
yıl sonra, Malatya Büyükşehir Belediyesi 
oluyor. Büyük Malatya, artık büyüklüğüne 
yakışan bir belediyeye kavuşuyor. İnşallah 
30 Mart’tan sonra, hem ilçe belediyeleri-
miz, hem büyükşehir belediyelerimiz tüm 
Malatya’nın hizmetinde olacak, Malatya’yı 
imar edecekler. 

Değerli kardeşlerim… 

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti, eser 
siyaseti. Biz milletimize hizmetkâr olmak 
için geldik. Bu anlayışla, 12 yıldır, diğer 80 
vilayetimiz gibi Malatya’ya da çok büyük 
eserler kazandırdık, çok büyük hizmetler 
getirdik. Şimdi, Malatya’ya TOKİ kanalıy-
la 25 bin seyirci kapasiteli bir stadyum 
yapıyoruz. Bu stat, tribünlerinin tamamı 
kapalı, UEFA kriterlerinde, 1.252 araç ka-
pasiteli otoparkı ile modern bir spor komp-
leksi olacak. Yapımı devam eden stadyumu 
inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. 
Kamu özel ortaklığı ile Malatya Bölge 
Hastanesi’ne 300 yataklı kadın doğum ve 
çocuk bloğu ve 150 yataklı bir fizik teda-
vi ve rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. 
Bu sağlık tesislerinin toplam proje bedeli 
194 milyon lirayı buluyor. Sekizinci Cum-
hurbaşkanımız, merhum Turgut Özal’ın 
ismini 2012 yılının Aralık ayında hizmete 
aldığımız Kapıkaya Barajı’na verdik. Baraj 
ile 40 bin dönüm arazinin sulanmasını 
sağlıyoruz. Sulama tesislerinin inşaatı hız-
la devam ediyor. Geçmişte pek çok baraj 
ve sulama tesisinin altında imzası olan 
değerli büyüğümüz Recai Kutan’ın ismini 
de Boztepe Barajı’na verdik. Bu baraj ile 
117 bin dönüm araziyi sulayacağız. Sula-
ma şebekesi yapım işini ihale ettik, en kısa 
sürede inşaata başlıyoruz. 54 kilometre 
uzunluğunda Malatya çevre yolunun pro-
jesini bitirdik. Kamulaştırma ve toplulaş-
tırma çalışmaları tamamlanma aşamasına 
geldi. Yapım işi ihalesini inşallah bu yıl 
gerçekleştiriyoruz. Toplam 235 kilometre 
olan Sivas-Kangal-Alacahan-Hekimhan-
Yazıhan-Malatya yolunun 33 kilometre-
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sini bölünmüş yol olarak tamamladık, 
trafiğe açtık. Toplam maliyeti 510 milyon 
lira olan yolun tamamını 2016 yılında 
bitirmeyi planlıyoruz. Toplam uzunluğu 
100 kilometre olan Malatya-Çelikhan-Adı-
yaman yolunun 55 kilometrelik Adıya-
man-Çelikhan arası kesimini tek yol olarak 
tamamladık. 45 kilometre uzunluğundaki 
Çelikhan-Malatya kesimindeki çalışmalar 
ise devam ediyor. Proje bedeli toplam 158 
milyon lira olan projenin tamamını inşal-
lah bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 

Özetle; ulaştırma ve haberleşmede 1.5 mil-
yar lira… Toplu konutta 1 milyar lira… Eği-
timde üniversite dâhil 681 milyon lira… 
Orman ve su işlerinde 811 milyon lira… 
Sağlıkta 275 milyon lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 612 milyon lira… Tarım ve 
hayvancılıkta 406 milyon lira… Gençlik ve 
sporda 416 milyon lira olmak üzere, diğer 
hizmetlerle birlikte 12 yılda Malatya’ya 8 
milyar liralık yatırım yaptık. 

Değerli kardeşlerim… 

Malatya bize hep destek verdi, güç verdi, 
moral verdi. Bunun için hepinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 30 
Mart’ta Malatya bir kez daha bize destek 
vererek, tüm Türkiye’ye AK Parti’nin ya-
nında olduğunu, Başbakanı’nın yanında 
olduğunu gösterecek. Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayımız Ahmet Çakır… 
Kendisini bugüne kadar yaptığı hizmetle-
riyle yakından tanıyorsunuz zaten. Şimdi 
büyük bir şehir haline gelen Malatya’nın 
büyükşehir belediye başkan adayı olarak 
şehrin tamamına hizmet vermeye talip. 

Kendisini sizlere emanet ediyorum. Bü-
yükşehiriyle, ilçeleriyle Malatya’ya bir 
kez daha AK Parti mührünü vuracağınıza 
inanıyorum. Daima hizmet, daima millet 
diyerek; medeniyet yolunda daima ileri 
diyerek, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah’a emanet ediyorum.   
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Eskişehir! Yunus Emre’nin şehri Eski-
şehir! Şeyh Edebali’nin, Seyit Battal 
Gazi’nin, Aziz Mahmut Hüdai’nin şehri 
Eskişehir! Ömrü Sivrihisar’da geçmiş 
Nasrettin Hoca’nın şehri Eskişehir! Türk 
dünyasının kültür başkenti Eskişehir! 
Üniversitelerin şehri, sanayinin şehri, 
hızlı trenin şehri Eskişehir! Merhum Ha-

san Polatkan’ın şehri, Adnan Menderes’in 
şehri, demokrasinin şehri Eskişehir! Seni 
yürekten selamlıyorum ey Eskişehir... 

Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, 
Mahmudiye sizleri gönülden selamlıyo-
rum. Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, 
Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepe-

Eskişehir Mitingi 

Eskişehir | 7 Mart 2014
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başı sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
“Hak’tan gelen şerbeti, içtik elhamdü-
lillah. Şu kudret denizini, geçtik elham-
dülillah dirildik, pınar olduk. İrkildik, 
ırmak olduk. Artık denize dolduk. Taştık 
elhamdülillah...” Yunus Emre’nin şehri, 
Eskişehir, pınardan ırmak olmuş, deniz-
den okyanus olmuş, bugün taşmış elham-
dülillah... 

Şimdi birileri çıkacak, Eskişehir’e de mon-
taj diyecek. Birileri çıkacak, Eskişehir’de-
ki şu muhteşem coşkuya fotoşop diyecek. 
Birileri çıkacak, şu tarihî heyecana taşıma 
diyecek. Burada montaj var mı Eskişehir? 
Burada fotoşop var mı Eskişehir? Taşıma 
suyla değirmen döner mi Eskişehir? Ger-
çek bu gerçek... MHP’nin, CHP’nin genel 
başkanları, onların yandaşı medya buraya 
montaj derse, siz de deyin ki: “Nazar etme 
ne olur, çalış senin de olur...” 

Bakın ben, 13 Mart 2009’da Eskişehir’e 
geldim, hızlı treni hizmete aldık. 6 Ağus-
tos 2010’da bir daha geldim. 28 Mayıs 
2011’de, 15 Temmuz 2012’de bir daha 
geldim. 23 Mart 2013’te yine geldim, 
Eskişehir-Konya hattını açtık, Türk dün-
yası kültür başkenti açılışını yaptık. İşte 
bugün bir kez daha Eskişehir’deyiz... Bu 
CHP’nin, MHP’nin genel başkanları bu-
raya kaç kez geldiler? Burada belediyesi 
olan CHP Genel Başkanı kaç kez geldi? 
Kaç kere burada açılış yaptı? 4 yılda, 5 
yılda bir Ankara’dan çıkıyor, zorla, gönül-
süzce miting yapıyorlar; ondan sonra da 
AK Parti mitinglerine montaj diyorlar. 
Montaj sizin işiniz ey CHP... Montaj sizin 
işiniz ey MHP… Montajı en iyi siz bilirsi-

niz ey malum medya. Montajı en iyi siz bi-
lirsiniz ey paralel yapı. Bizde montaj yok, 
bizde gerçek var... Bu aziz millet, kendisi-
ne hizmet edeni her zaman bağrına bastı, 
her zaman kucakladı, her zaman coşkuy-
la, muhabbetle karşıladı. İşte bu aziz mil-
let, kendisi için eser üreteni, kendisi için 
hizmet üreteni hep gönlünde taşıdı, baş 
üstünde taşıdı. 

A h  b e n i m  E s k i ş e h i r l i  k a r d e ş i m . . . 
Eskişehir’in, merhum Menderes’in haya-
tında çok özel bir yeri var... Merhum Men-
deres, 1 Mayıs 1948’de ilk demokrasi mi-
tingini Eskişehir’de, Çifteler’de yapmıştı. 
Maalesef, 12 yıl sonra, son mitingini de 
26 Mayıs 1960’ta burada, Eskişehir’de 
yaptı... Burada, Eskişehir’de, Valilik bi-
nasının balkonundan halka seslenecekti, 
ama ses sistemini bozdular, belki kablo-
ları kestiler, konuşmasını sabote ettiler. O 
gece Eskişehir’de kaldı, sabah Kütahya’ya 
giderken de derdest edildi, oradan da ma-
alesef idama yürüdü. Kendisiyle birlikte, 
Fatin Rüştü Zorlu ve Eskişehir’in evladı 
Hasan Polatkan da idam edilmişti. Mer-
hum Menderes burada ne demişti biliyor 
musunuz? Muhalefetin çirkin tavrını 
eleştirmişti. Medyanın, kışkırtıcı tavrını 
eleştirmişti. Gençlerin sokağa dökül-
melerini, tahrikleri eleştirmişti. Şunları 
söylemişti: “Bu hadiseler, seçim yolu ile 
değil, fakat zorlama yolu ile iktidara gel-
menin imkan dahilinde olup olmadığını 
yoklamak isteyenlerin teşebbüs ve hare-
ketlerinden ibarettir” demişti... İşte, bu-
gün bize ne yapılıyorsa, o gün de merhum 
Menderes’e aynısını yapmışlardı. Bugün 
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bize nasıl iftiralar atıyorlarsa, o gün de 
aynısını merhum Menderes’e atmışlardı. 

Şimdi ben, birkaç mitingimizde bir bel-
ge gösterdim... Çok çarpıcı bir belge... 
Eskişehir’de, 27 Mayıs ihtilalinden sonra 
dağıtılan bir belge... Ne diyor? “Ankara’da-
ki bütün hükümet erkanı ve Demokrat 
Parti başkanları yabancı memlekete ka-
çarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde, 
12 uçak dolusu altın mücevherat ve pa-
rayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık 
Başbakan Adnan Menderes ve Sabık Reisi 
Cumhur Celal Bayar, askerî kumandanlık 
tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir’de 
matbaası olan herkes, bu havadisi basıp 
yayımlamalıdır. Vatanseverliğinize hi-
tap ediyoruz... Demokrat Parti il, ilçe ve 
bucak başkanlarının kaçmalarına mahal 
vermeden tevkif edilmelerini ve askeri 
kuvvetleri gelinceye kadar salınmama-
larını rica ederim. Eskişehir Örfi İdare 
Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe...” 
Evet... Eskişehir’de işte bu iftira belgele-
rini dağıttılar. Şimdi CHP Genel Başkanı 
çıktı, “Bu belge sahte” dedi... CHP Genel 
Başkan Yardımcısı çıktı, “Bu belge sahte” 
dedi... Şimdi ben burada, Eskişehir’de, bu 
bildiriyi kimin bastığını sizlere açıklayaca-
ğım... CHP Genel Başkanı’nın, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı’nın, tarihlerinden uta-
narak inkar ettikleri bu bildiriyi, şu anda 
Eskişehir’in büyükşehir belediye başkanı 
olan CHP’li zat kendi gazete matbaasında 
basmıştı. Bunların birbirlerinden haber-
leri yok. Bunların kendi tarihlerinden 
haberleri yok. Eskişehir’in CHP’li belediye 
başkanı, 27 Mayıs ihtilalinde burada gaze-
teciydi, darbecilerle işbirliği halindeydi. 

Şimdiki belediye başkanını, 27 Mayıs saba-
hı askerler evinden aldılar, sevinçle kucak-
laştılar, gece gazetenin matbaasını kendisi 
açtı, bu bildiriyi kendisi çoğalttı, bu iftira 
dolu belgeyi de Eskişehir’de kendisi ve ar-
kadaşları dağıttı. 

CHP’nin Türkiye siyasetindeki yeri, 
1950’den beri işte hep budur... CHP, san-
dıktan çıkamayacağını bilir, milletin tevec-
cühünü kazanamayacağını bilir, işte böyle 
iftiralarla, ithamlarla, yalanlarla, montaj-
larla işi idare eder. CHP, 27 Mayıs’ta nasıl 
bir vazife üstlendiyse, bugün de aynı vazi-
feyi üstlendi, aynı rolü oynuyor. 27 Mayıs 
öncesi, merhum Menderes’e nasıl iftiralar 
attıysa, Meclis’i, sokakları, toplumu nasıl 
gerilime sürüklediyse, bugün de aynısını 
yapmaya çalışıyor. Türkiye’yi karıştırmak 
için, Türkiye’yi gerilime, kaosa sürükle-
mek için, ilginç ittifaklar kurmaktan da 
kaçınmıyor. 

Şu hale bakın... Pensilvanya’daki sözü-
mona kâinat imamıyla Cumhuriyet Halk 
Partisi aynı saftalar... Daha düne kadar 
CHP bu Pensilvanya’ya her türlü hakareti 
yapıyordu. Bu Pensilvanya da, “Cebrail 
Türkiye’de bir parti kursa, onu bile des-
teklemem, kusura bakma ben sana oy ver-
meyeceğim” diyordu... Şimdi ise, bunlar 
yol arkadaşı oldular. Yanlarına MHP’yi de 
aldılar, birlikte kumpasa başladılar, komp-
loya başladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar... 
İstedikleri montajı yapsınlar. İstedikleri 
iftirayı atsınlar. Türkiye’nin yürüyüşünü 
asla durduramayacaklar. Onlar iftira üre-
tecek, yalan üretecek, montaj-dublaj üre-
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tecek, hakaret üretecek; biz ise laf değil, 
icraat üreteceğiz... 

Bakın yarın, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü... Şimdiden, Eskişehirli tüm hanım 
kardeşlerimizin Dünya Kadınlar Günü’nü 
tebrik ediyorum. Yarın, CHP Genel Baş-
kanı çıkacak, utanmadan, sıkılmadan, 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayacak... 
Benim merhume anneme dil uzatacak, 
ondan sonra da çıkacak, utanmadan, 
sıkılmadan, yüzü kızarmadan Dünya Ka-
dınlar Günü kutlayacak. Yazıklar olsun... 
“Edeb bir tac imiş nur-u Hüda’dan, giy o 
tacı emin ol her beladan. İlim meclisine 
kıldım talep ilim geride kaldı, illa edeb, 
illa edeb…” CHP’ye es kaza başkan olur-
sun, kasetle seni oraya montajlarlar. Ama 
insanda edep yoksa, işte böyle rezil olur, 
işte böyle yüzsüz olur... Bu CHP Genel 
Başkanı’nın bir bayrak yarası var, bir 
kuyruk acısı var... Hakkari’ye gitti, orada 
miting yaptı, birileriyle anlaştı, uzlaştı, 
bir tane bile Türk bayrağı açamadı. Şimdi 
onun acısıyla, bayrak istismarı yapmaya 
kalkışıyor, ama küçüldükçe küçülüyor. 
Hiç merak etmeyin, 30 Mart, bir kez 
daha, hem bu CHP’nin, hem de bu kaset 
mamulü genel müdürün hezimet günü 
olacak. CHP, esersizlik siyasetinin bedeli-
ni 30 Mart’ta bir kez daha ödeyecek. Biz, 
laf değil, icraat ürettik, icraat üretiyoruz. 
Milletim de, bugüne kadar olan 8 seçimde 
olduğu gibi, lafa değil, icrata bakacak ve 
oyunu ona göre verecek. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Adıya-
man ziyaretimiz sırasında, bir kardeşimiz 
bana bir mektup verdi. Allah şifa versin, 

lenf kanserine yakalanmış... Uzun bir te-
davi sürecinden geçmiş, inşallah hastalığı 
da yenmiş, şifa bulmuş. İşte bu kardeşimiz, 
bize de bir mektup yazmış. Özetle şunları 
söylüyor... “Sayın Başbakanım, 10 yıl önce 
lenf kanserine yakalandım. Malatya Tur-
gut Özal Tıp Fakültesi’nde teşhisim kondu 
ve tedavime başlandı. Uzun süre kemote-
rapi gördüm ve hastalık tamamen kontrol 
altına alındı. Daha sonra doktorlar, hasta-
lığım tekrar nüksetmesin diye ilik nakli 
olmamı önerdiler. Ama ilaçlar çok pahalı 
ve yurt dışından gelecekti. İlaçlar, 250 bin 
avro gibi çok yüksek bir rakam tuttu, hat-
ta 1.800 avro kargo bedeli ile ilaçlarıma 
kavuşacaktım. Bu parayı vermem mükün 
değildi. Durumu yetkili kurumlara ilet-
tim. Sağ olsunlar, ilgilendiler ve çok kısa 
bir sürede bir kuruş ödemeden ilaçlarım 
elime geldi. Nakil esnasında gerek dok-
torların, gerek hemşirelerin çok yüksek 
güleryüz ve hizmetlerinden dolayı ayrıca 
teşekkür ederim.” Mektup şu şekilde sona 
eriyor: “Sayın Başbakanım, benim size ve 
devletime maliyetim 1 milyon lirayı geçti. 
Bundan dolayı hakkınızı bana helal etme-
nizi diliyorum. Ben şimdi, siyasi partilere 
soruyorum: Bütün bu yapılanlara rağmen 
bu Başbakana oy vermeyeyim de size mi 
vereyim? Niyazi Doğan Kuştepe Köyü 
Merkez / Adıyaman” İşte bu... Eskişehirli 
Şeyh Edebali ne diyor: İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın... Bu devlet, milletinin hizme-
tindedir. Bu millet de devletine işte böyle 
vefa gösterir... Benim vatandaşım da, işte 
böyle, lafa değil, icraata bakar... 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Eskişehirli-
ler... 
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Eskişehir, farklı renkleri zenginliğe çe-
virmiş, Türk dünyasının kültür başkenti 
olmayı ziyadesiyle hak etmiş bir şehri-
miz. Eskişehir, özellikle de Kırım Tatarı 
kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir 
şehir. Kırım’daki gelişmeleri Eskişehirli-
lerin çok yakından takip ettiklerini biliyo-
rum. Bizler de, Ukrayna’daki, Kırım’daki 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dı-
şişleri Bakanımız gitti, Ukrayna’da Çeşitli 
temaslarda bulundu. Önceki akşam ben 
de, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi 
yaptım. Krizin, demokratik çerçevede çö-
zümü için, bölgede huzur ve istikrarın ye-
niden tesis edilmesi için üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Kırım Türklerini biz hiçbir 
zaman yalnız bırakmadık, hiçbir zaman 
da yalnız bırakmayacağız. Kırım Tatarı 
kardeşlerimizle de sürekli temas halinde-
yiz. Gereken neyse, ihtiyaç neyse, bunu da 
büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz. 

Sevgili Eskişehirliler... 

Eskişehir, eğitim noktasında Türkiye’de 
çok müstesna bir yere sahip. Bunu bil-
diğimiz için de, Eskişehir’den bir hoca-
mızı, Profesör Doktor Nabi Avcı’yı, Millî 
Eğitim’in başına getirdik. Eğitimde, çok 
büyük reformlar gerçekleştirdik ve bu 
süreç devam ediyor. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin, en iyi eğitimi almaları, en 
kaliteli okullarda okumaları, her türlü im-
kandan istifade edebilmeleri için yoğun 
yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Yola çıkar-
ken, önce eğitim demiştik... Bütçeden en 
büyük payı eğitime ayırmaya başladık... 
12 yılda, 205 bin yeni derslik açtık; Os-

manlı döneminden kalan, Cumhuriyet 
döneminde yapılan tüm dersliklerin ya-
rısından fazlasını, şu 12 yılda biz açtık. 
Eğitimde teknolojinin yaygın kullanıl-
masını sağladık. Okullarımıza 1 milyon 
bilgisayar gönderdik, her okulumuzu 
internetle tanıştırdık. Şu ana kadar 163 
bin adet tablet bilgisayar dağıttık. Bu ayın 
sonuna kadar 675 bin tablet bilgisayarı 
daha öğrencilerimizle buluşturuyor, top-
lamda 838 bin tablet bilgisayarı dağıtmış 
oluyoruz. Aynı şekilde, şu ana kadar 85 
bin akıllı tahtayı okulumuzdaki sınıflara 
yerleştirdik, 18 ay içinde 350 bin akıllı 
tahtayı daha okullarımıza kazandıracağız. 
Yükseköğretimde de sessiz bir devrimi, 
çok büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. 
2002’de, Türkiye’de 76 üniversite vardı, 
biz 99 yeni üniversite daha açtık, üniver-
site sayımızı 175’e yükselttik. Yurtlarımı-
zı yeniden ele aldık, konforunu yükselt-
tik, yurtlarda kapasiteyi artırdık. Öğrenci 
burs ve kredileri, biz geldiğimizde aylık 
sadece 45 liraydı, bunu da 3 aydan 3 aya 
veriyorlardı. Biz şu anda, aylık 300 lira 
burs ya da kredi veriyoruz; isteyen her öğ-
renciye de bunu aydan aya teslim ediyo-
ruz. Yurtlarda kalan öğrencilerin yemek 
paraları da eklendiğinde, bugün üniver-
site öğrencilerimizin eline aylık 500 lira 
geçiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, 
eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar 
her ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun 
gayret içindeyiz.

Eğitimde başka önemli reformlar da 
yaptık... En başta ayrımcılığı ortadan kal-
dırdık. Parası olmayanın eğitimden uzak 
kaldığı bir sistem artık yok. İlkokuldan 
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üniversiteye kadar, ya ailelere ya da bizzat 
öğrencilerimize her türlü maddi desteği 
sağlıyoruz. Kılık kıyafetten kaynaklanan 
ayrımcılığı ortadan kaldırdık, üniver-
sitelerimizde başörtüsü sorununa son 
verdik. Okullarla ilgili ayrımcı uygula-
maları kaldırdık. 444 sistemini getirerek, 
imam hatip liseleri ve meslek liselerinin 
önündeki engelleri kaldırdık, hakkaniyeti 
sağladık. Kuran-ı Kerim gibi, Siyer-i Nebi 
gibi, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi 
gibi seçmeli ders sistemini okullarımıza, 
öğrencilerimize kazandırdık. İnşallah, Es-
kişehirli Millî Eğitim Bakanımızın da gay-
retleriyle, eğitimi Türkiye’nin en öncelikli 
meselesi olarak görmeye, çocuklarımız ve 
gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Eskişehirli-
ler… 

Şimdi size çok önemli bir müjdemizi açık-
lıyorum: Eskişehir’e 3’üncü bir üniversi-
tenin kuruluş çalışmalarını hızlandırdık. 
Eskişehir’e, yüksek teknoloji üniversitesi 
kuruyoruz. Eskişehir Milletvekilimiz, 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı, 
konuyu yakından takip ediyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ye-
niden başladığı zaman, bu üniversitenin 
kuruluşuyla ilgili yasal süreci, inşallah 
hemen başlatıyoruz. Üniversitemizin şim-
diden hayırlı olmasını diliyorum. Demok-
rasi şehidimiz Hasan Polatkan’ın şehri 
Eskişehir’e Hasan Polatkan Kültür Mer-
kezi yapmak için çalışmaları başlattık. 
Kültür merkezinin projesini hazırladık, 

ihalesini de inşallah bu yıl içinde yapıp, 
inşasına başlıyoruz. 

Merhum Menderes, merhum Polatkan 
ve merhum Zorlu’nun da yargılandıkları 
Yassıada’yı da biliyorsunuz, yaslı ada ol-
maktan çıkardık, demokrasi adası yaptık. 
Eskişehir’i, dünyada parmakla gösterile-
cek, Roma’yla, Paris’le, Berlin’le yarışacak 
bir yüksek hızlı tren şehri haline getirdik. 
2009’da hizmete verdiğimiz Ankara-Es-
kişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, 2011 
yılında Konya-Ankara’yı, 2013 yılında 
Eskişehir-Konya’yı ekleyerek hızlı tren 
ağını Eskişehir merkezli olarak oluştur-
duk. Eskişehir-İstanbul hızlı tren hattını 
da çok yakında açıyoruz. Mevcut Konya, 
Ankara, İstanbul hatları yanında Bursa, 
Kocaeli, İzmit, Afyon, Uşak, Manisa, İz-
mir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan 
hızlı tren hatlarının hepsi Eskişehir’in 
merkezinde yer aldığı ağa bağlanacak. 
Ayrıca Eskişehir’i; İzmir yüksek hızlı tren 
projesiyle Alsancak Limanı’na, Konya-Ka-
raman-Mersin-Adana hızlı tren projesiyle 
Mersin Limanı’na bağlıyoruz. Bu arada 
dedik ki yüksek hızlı tren yolu Eskişehir’i 
bölmesin, şehri ikiye ayırmasın… Bunun 
için yüksek hızlı tren yolunu yer altına 
alalım, mevcut yolun yerini de özgün bir 
projeyle Eskişehirli hemşerilerimin hiz-
metine sunalım istedik. Ne oldu biliyor 
musunuz? Büyükşehir Belediyesi bu işi 
yaparken bize yardımcı olacağı yerde, 
elinden gelen tüm zorlukları çıkardı, 
tüm engellemeleri yaptı. Ya bu hizmet 
başka yere yapılmıyor ki, Eskişehir’e ya-
pılıyor. Niçin engel oluyorsun? Ulaşım 
koordinasyon merkezi bu işin başlaması 
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için gereken kararı geciktirerek kış gire-
ne kadar bekletti. Maksat, kış aylarında 
burada çalışma yapılamasın, proje gecik-
sin… Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi 
taahhüt ettiği şekilde proje kapsamındaki 
mevcut köprüleri yıkmadı… Bu köprüleri, 
görevi olmadığı halde Demiryollarımız 
yıktı. Yine Büyükşehir Belediyesi, taahhüt 
ettiği geçitleri yapmadı. Demiryollarımız, 
görevi olmadığı halde bu geçitleri de inşa 
etti. Belediye, kendisine ait alt yapı akta-
rımı işine hiç karışmadı, bunu da Demir-
yollarımız gerçekleştirdi. 

Bu kadar da değil. İş devam ederken 
keyfi şekilde imar planı değişikliği yaptı. 
Bunlar yetmiyormuş gibi, bir de çalışma 
yapılırken asfaltımı bozuyorsun diye De-
miryollarımıza dava açtı. Evet, belki bizi 
geciktirdiler ama engellemeye güçleri 
yetmedi. Bütün bu geciktirmelere rağmen 
Eskişehir şehir geçişi projesini tamamla-
dık. Artık trenler Eskişehir’in bir başın-
dan diğer başına yer altından geçerek yol-
larına devam edecekler. Bunun yanında, 
mevcut Gar’ın yanına dünyanın en güzel 
yüksek hızlı tren istasyonlarından birini 
yapıyoruz. Eskişehir bir sanayi şehri oldu-
ğu kadar, bir üniversite şehri, bir kültür 
şehri olduğu kadar, bir demiryolu şehri… 

Buradaki demiryolu fabrikası Tülomsaş, 
ilk buharlı lokomotifimiz Karakurt’u 
yaptı, ilk otomobilimiz Devrim arabasını 
üretti, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 
ülkemize ambargo uygulanan yıllarda 
askerî malzeme üretti. Şimdi de millî 
yüksek hızlı trenimizi Eskişehir’de, bu 

tesiste üretmek için kolları sıvadık. Üni-
versitelerimizle, bilim kuruluşlarımızla, 
sanayicilerimizle, Bakanlığımızla, Demir-
yollarımızla birlikte bunun kararını ver-
dik. Projeler çizildi, 2017’de Türkiye’nin 
millî yüksek hızlı trenini Eskişehir’de 
üretip, yine Eskişehir’de inşallah hizmete 
veriyoruz. 

Türkiye’nin en modern lojistik merke-
zini Eskişehir’e, Hasanbey’e kurduk. Şu 
anda bölgedeki yükler burada toplanıyor, 
buradan dağılıyor. Eskişehir’in kırmızı 
şimşeklerini de unutmadık... Eskişehir’e 
33 bin seyirci kapasiteli stadyumun da 
içinde yer aldığı dev bir spor kompleksi 
yapıyoruz. TOKİ kanalıyla yaptığımız 
spor kompleksinde ayrıca 1.000 seyirci 
kapasiteli bir kapalı yüzme havuzu ve il 
müdürlüğü hizmet binası da bulunuyor. 
Yapımı devam eden spor kompleksini in-
şallah en kısa sürede tamamlıyoruz. 

Bitmedi… Eskişehir’e dev bir sağlık kam-
püsü kazandırıyoruz. Toplam 1.060 yatak 
kapasiteli bu şehir hastanesi, 4 farklı 
hastaneden oluşuyor. Kamu-özel ortak-
lığı ile yapılan hastanenin maliyeti 456 
milyon lirayı buluyor. Geçtiğimiz 12 yılda 
Eskişehir’e tam 10 milyar liralık yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 3.2 
milyar lira… Üniversite dâhil eğitimde 1 
milyar 115 milyon lira… Toplu konutta 
949 milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 
841 milyon lira… Gençlik ve sporda 744 
milyon lira… Aile ve sosyal politikalarda 
315 milyon lira… Enerjide 593 milyon 
lira… Sağlıkta 182 milyon lira olmak üze-
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re Eskişehir’e her alanda bugüne kadar 
görülmemiş yatırım kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim... 

Eskişehir’e bugüne kadar kazandırdıkla-
rımızı sizler gayet iyi biliyorsunuz. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde de Eskişehir’i, 
tarihine, kültürüne, konumuna yakışır 
daha büyük hizmetlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. Yeni büyükşehir statütü-
süyle, Eskişehir’in tüm köyleri, beldeleri 
artık mahalle oldu. Artık Eskişehir’in bü-
tün yerleşim birimleri, hem büyükşehir 
belediyesinden, hem ilçe belediyelerin-
den hizmet alacak. Biz hükümet olarak 
Eskişehir’e her türlü desteği verdik, ver-
meye devam edeceğiz. Büyükşehirde ve 
ilçelerde AK Partili belediye başkanlarına 
destek olarak, bizimle uyumlu çalışacak, 
Eskişehir’e daha çok hizmet vermemizi 
kolaylaştıracak kadroları işbaşına getir-
menizi bekliyoruz. İşte Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayımız Harun Karacan… 
Kendisini zaten gayet iyi biliyorsunuz, 
gayet iyi tanıyorsunuz. Harun Karacan 
arkadaşımızı sizlere emanet ediyorum. 30 
Mart’ın Eskişehir’imiz için yeni ve hayırlı 
bir dönemin başlangıcı olmasını temenni 
ediyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun, 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

26

Şanlıurfa! Enbiyalar şehri Şanlıurfa, ev-
liyalar şehri Şanlıurfa, şairler şehri, ilim 
şehri, sanat şehri Şanlıurfa! Seni hürmet-
le selamlıyorum ey Şanlıurfa...

Alem siye heyran, ben siye gurban… 
“Urfalıyam ezelden, göynüm geçmez 
sizlerden, göynümün gözü çıksın, iyi 

ki sizi sevdim ezelden!” Seni gönülden 
selamlıyorum ey Şanlıurfa! Akçakale, 
Bozova, Ceylanpınar sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Harran, Hilvan, Siverek, 
Viranşehir sizleri kalpten selamlıyorum. 
Urfa bugün çok farklı bir bayramı yaşa-
yacak, bugün bin yılların rüyasına ka-
vuşacak… Suruç Tüneli’yle suyla kucak-

Şanlıurfa Mitingi 

Şanlıurfa | 9 Mart 2014
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laşacak Suruç, Birecik, Halfeti sizleri de 
yürekten selamlıyorum. Ey İbrahim Halîl 
Ür Rahman’ın şehri Şanlıurfa… Ey, sabrın 
peygamberi Hazreti Eyyup Nebi’nin şehri 
Şanlıurfa… Hazreti Musa’nın, Hazreti 
Yakub’un, Hazreti Elyasa’nın şehri Şan-
lıurfa… Senin o mübarek toprağını öpü-
yor, başım üstüne koyuyor, seni hasretle 
kucaklıyorum Şanlıurfa… Şanlıurfa… 
Sen ki, İbni Teymiyye’nin, Şair Nabi’nin, 
Merhum Akif İnan’ın şehrisin. Sen ki, 
merhum Kazancı Bedih’in, merhum Müs-
lüm Gürses’in şehrisin. Şanlıurfa! Sen ki, 
38 yıllık hasretin ardından, Diyarbakır’da 
kucaklaşan, 77 milyona “megrî” (ağlama) 
diyen, İbrahim Tatlıses’in, Şivan Perver’in 
şehrisin. Şanlıurfa! Sen, merhum Saidi 
Nursi’nin, Isparta’da hasta yatağında, 
“Gidiyoruz” dediği, bir Ramazan günü, 2 
gün yolculuk yaparak ulaştığı, gözlerini 
hayata yumup, Hakk’a yürüdüğü şehir-
sin. İlim şehri, medeniyet şehri, yiğitliğin, 
mertliğin şehri, kardeşliğin şehri Şanlıur-
fa! Seni hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum… Allah sizlerden razı olsun. Rabbim, 
evlerinizden huzuru, yüreklerinizden bu 
sevdayı, sofralarınızdan Halil İbrahim 
bereketini eksik etmesin. Rabbim, uhuv-
vetimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı 
daim etsin.

Maşallah! Şanlıurfa bugün bir kez daha 
tarih yazıyor. Şanlıurfa bugün, Başbaka-
nına, hükümetine, AK Parti’ye, demokra-
siye bir kez daha sahip çıkıyor. Şanlıurfa, 
30 Mart’ta, sandıkta söyleyeceği sözü 
adeta bugün söylüyor, sandığın rengini 
belli ediyor. 

Sevgili kardeşlerim… 

Burada, Şanlıurfa’da, daha en baştan 
bir şeyi söylemek istiyorum… Bakınız, 3 
Kasım 2002 seçimlerinde iş başına geldi-
ğimizde, Türkiye’nin çok ağır sorunları 
vardı. Ama en önemli sorun, terör soru-
nuydu… Çok büyük acılar çektik. Nice 
askerimizi, polisimizi, korucumuzu şehit 
verdik. Nice gencimizi kaybettik. Ocaklar 
söndü, yürekler yandı, milletçe huzuru-
muz kaçtı. Bunun yanında, maddi olarak 
da çok ağır bedeller ödedik. İşte, Doğu’da-
ki, Güneydoğu’daki şehirlerimiz, hizmet-
ten, yatırımlardan uzak kaldılar. Buralara 
yol yapılmadı, okul yapılmadı, hastane 
yapılmadı; doktor, öğretmen, mühendis, 
işadamı buralara gelmedi, gelmek isteme-
di. 7 coğrafi bölgemiz, 81 vilayetimiz, her 
bir vatandaşımız, maddi olarak da teröre 
ağır faturalar ödediler. İşte biz, “Bu soru-
nu çözeceğiz” dedik… Bu sorunu “Hukuk 
içinde çözeceğiz” dedik. Bu sorunu “De-
mokrasiyle çözeceğiz” dedik. Bu sorunu, 
“Ekonomik kalkınmayla çözeceğiz”, “Hiz-
metle, yatırımla çözeceğiz” dedik. Bu so-
run, “Sadece güvenlik tedbirleriyle çözül-
mez” dedik; “Kültürel hakları, demokratik 
hakları, en temel insani hakları teslim 
ederek çözeceğiz” dedik. En önemlisi de, 
“Biz bu sorunu kardeşlikle, kardeşlik hu-
kuku içinde çözeceğiz” dedik… 

Önümüze çok engeller çıkardılar. Bu so-
runu çözmeyelim diye bize çok saldırılar 
düzenlediler. Çok tahrikler yaptılar, çok 
tuzaklar hazırladılar, provokasyonlar 
düzenlediler. Ama asla yılmadık. Asla 
vazgeçmedik. Bu yola elimizi, kolumuzu, 
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bütün bedenimizi, hatta canımızı koyduk. 
“Bu acı meseleyi mutlaka çözeceğiz, bu 
ülkede kardeşliği en güçlü şekilde tesis 
edeceğiz” dedik. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Biz 
bu sorunu çözmek için, kanı durdurmak 
için, annelerin gözyaşını dindirmek için 
samimi mücadele verirken, birileri de 
bu işi engellemek için mücadele verdiler. 
Önce, Oslo sürecini sabote ettiler. Arka-
sından, MİT müsteşarımızı tutuklamak, 
onu devre dışı bırakmak istediler. Arka-
sından Paris’te birtakım suikastlar yaptı-
lar, süreci bozmak istediler. İşte en son, 17 
Aralık darbe girişimiyle, birçok hedefin 
yanında, çözüm sürecine de saldırdılar. 

B a k ı n  d i k k a t  e d i n …  1 6  K a s ı m’ d a 
Diyarbakır’da tarihî bir buluşmayı ger-
çekleştirdik. Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani 
Diyarbakır’a geldi. Şanlıurfalı İbrahim 
Tatlıses Diyarbakır’a geldi. Tam 38 yıldır 
ülkesinden, vatanından, toprağından 
uzak kalan, Şanlıurfalı Şivan Perver 
Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır’da muhte-
şem bir tablo oluştu. Sadece Diyarbakır 
değil, tüm Türkiye bu tablodan etkilen-
di, duygulandı, sevinç gözyaşları döktü. 
Türkiye’nin tamamında umutlar çoğaldı. 
Türkiye’nin tamamında, barış umudu, çö-
züm umudu, kalıcı bahar umudu çoğaldı. 
Peki, ne yaptılar? Bir dershane meselesi 
çıkardılar, Diyarbakır’daki bu muhteşem 
buluşmayı gölgelemek istediler. Arkasın-
dan 17 Aralık darbe girişimini başlattılar, 
çözüm sürecini tümden baltalamak istedi-
ler. Bunu kim yaptı? Pensilvanya’daki fit-

neci başı, onun buradaki maşaları, onun 
buradaki yandaşları yaptı. Doğu’daki, Gü-
neydoğu’daki, Diyarbakır’daki, Şanlıur-
fa’daki bahar havasından rahatsız oldular. 
Gençlerin ölmeyecek olmasından rahat-
sız oldular. Bölgedeki değişimden, kal-
kınmadan, ilerlemeden rahatsız oldular. 
En başta da kardeşlikten rahatsız oldular. 
Şanlıurfa’yla Trabzon’un, Diyarbakır’la 
İstanbul’un, Van’la İzmir’in kucaklaşma-
sından rahatsız oldular. 77 milyonun bir 
olmasından, beraber olmasından, birlikte 
Türkiye olmasından rahatsız oldular. 

Sevgili kardeşlerim… 

1960 yılının Mart ayıydı… Bediüzzaman 
Said Nursi, Isparta’da, hasta yatağında, 
“Beni Urfa’ya götürün” dedi… Talebeleri 
onu aldılar, 2 gün, meşakkatli bir yolcu-
luktan sonra buraya, Şanlıurfa’ya getirdi-
ler. Burada İpek Palas’a yerleşti… Polisler 
onu geri götürmek istediler. Hasta ha-
liyle Isparta’ya geri göndermek istediler. 
Şanlıurfa’da, Demokrat Parti’nin İl Başka-
nı Emniyet Müdürü’nün önüne geçti, ade-
ta duvar oldu, “Said Nursi’yi hiçbir yere 
götüremezsiniz” dedi… Şanlıurfa o gün 
bir kez daha tarih yazdı. Şanlıurfa o gün 
misafirine, Bediüzzaman Said Nursi’ye 
sahip çıktı. Şanlıurfa, Said Nursi’yi teslim 
etmedi… Bu tartışmalar devam ederken, 
Said Nursi, bundan tam 54 yıl önce, yine 
bir mart ayında, 23 Mart’ta Hakk’a yürü-
dü. Şanlıurfa’da büyük bir cenaze merasi-
mi düzenlendi, Said Nursi, İbrahim Hali-
lullah Dergahı’na defnedildi. Ardından, 
27 Mayıs müdahalesi gerçekleşti… Hayatı 
boyunca Saidi Nursi’ye huzur vermeyen, 
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onun özgürlüğünü elinden alan, onu sür-
günlere mahkûm eden zihniyet, maalesef 
öldüğünde de onu rahat bırakmadı. Saidi 
Nursi’nin dirisine zulmedenler, ölüsüne 
bile tahammül edemedi. İşte bu CHP 
zihniyetiyle, şu anda, güya onun izinde 
olduğunu iddia eden Pensilvanya, kol 
kola hareket ediyor, ittifak yapıyor, bir-
likte yeniden darbe tuzakları kuruyorlar. 
Said Nursi’ye en ağır zulümleri yapan, 
ona hayat hakkı tanımayan, ölüsünü 
bile Şanlıurfa’dan çıkarıp götüren CHP 
zihniyetiyle, Pensilvanya’daki fitneci, bir-
likte hareket ediyorlar. İnanın, merhum 
Saidi Nursi’nin ruhu, bunların CHP’yle 
ittifakından dolayı muazzep oluyor. Saidi 
Nursi’nin, Şanlıurfa’daki, Isparta, Bitlis, 
Burdur, Afyonkarahisar’daki, İstanbul’da-
ki aziz hatırası, bunların CHP’yle ittifa-
kından dolayı yara alıyor. 

Bir dizi gösteriyorlar televizyonlarında… 
Hani şu, Hazreti Peygamber’i kamyonete 
bindirdikleri saygısız dizi… Pensilvanya 
da, telefonla, dizinin senaryolarını onaylı-
yor, akıl veriyor. O dizide, sadece Hazreti 
Peygamber’e hakaret edilmiyor. O dizide, 
benim Kürt kardeşime de hakaret edi-
liyor. O dizide, çözüm sürecine hakaret 
ediliyor. O dizide, kardeşliğimize hakaret 
ediliyor. Bu Pensilvanya’daki zat, bakın, 
dikkatinizi çekiyorum, “Kürt olduğu için 
Said Nursi’den uzak kaldığını” bizzat ken-
disi ifade etmiş bir zattır. İşte bu ırkçılık, 
bu düşmanlık, bugün de aynen devam 
ediyor. Şu anda da, bu Pensilvanya’daki 
zat, terör meselesinin çözümünü engel-
lemek, kardeşliğin, huzurun, birliğin 
önüne geçmek için, ihanet derecesinde 

hücumlar yapıyor. Bunu da, tek başına 
değil, CHP’yi kullanarak, MHP’yi kullana-
rak yapıyor. 

Sevgili kardeşlerim… 

Oslo sürecinde başarılı olamayan, 7 Şu-
bat MİT hadisesinde başarılı olamayan, 
çözüm sürecini sabote edemeyen işte bu 
ittifak, 17 Aralık darbe girişimiyle başa-
rılı olacağını zannetti. Pensilvanya, bu 
CHP’yi, bu MHP’yi çok kötü aldattı, çok 
kötü bir tuzağa düşürdü. Ne dedi biliyor 
musunuz? 17 Aralık’ta hükümeti düşüre-
ceğiz dedi. Elimizde çok önemli dosyalar 
var dedi. Emniyet bizim elimizde, yargı 
bizim elimizde dedi. Elimizde ses kayıt-
ları var, onlar işe yaramazsa, elimizde 
montajlar var dedi. CHP ve MHP’nin 
genel başkanları bunlara inandılar, böy-
le bir darbe girişiminde payanda olarak 
yer aldılar. Ama hesaplar tutmadı. Tuzak 
bozuldu. Millet, bunların tuzaklarına, 
yalanlarına, iftiralarına itibar etmedi. 
İşte şu anda, ortalıkta kalakaldılar. Ne 
yapacaklarını şaşırmış halde, 3 kafadar, 
3 şaşkın ördeğe döndüler. Korsan ka-
setçilikle işe başladılar, korsan siyasetçi 
oldular. Halkın nezdinde rezil oldular. Şu 
anda, CHP de, MHP de, Pensilvanya tara-
fından aldatıldıklarını görüyor, inanın, 
sadece kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. 
Siyaset, meydanda yapılır, siyaset milletle 
yapılır. Siyaset, kasetle yapılmaz, iftirayla 
yapılmaz, yalanla yapılmaz. Siyaset san-
dıkla yapılır. Siyaset tehditle, şantajla, 
provokasyonla yapılmaz. İşte bunlar bir 
kez daha çuvalladılar. Bunlar bir kez 
daha milletin ferasetine, basiretine çarp-
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tılar. 30 Mart’ta, göreceksiniz, bu millet, 
korsan siyasete çok anlamlı bir cevap 
verecek. 30 Mart’ta millet, korsan kaset-
çiliği de, korsan siyaseti de elinin tersiyle 
itecek. Şu anda, bu Pensilvanya, artık son 
kirli numaralarını, son tahriklerini, son 
montajlarını piyasaya sürmeye başladı. 
Sürekli şunu söylüyorlar: 15 Mart’ta şu 
çıkacak, 25 Mart’ta bu çıkacak… Amaçları 
siyaseti esir almak, milletin iradesini esir 
almak. Yok öyle yağma… Elinizden geleni 
ardınıza koymayın. Eteğinizde ne pislik 
varsa ortalığa dökün. Sizden korkan, sizin 
gibi olsun. Sizin kayıtlarınızdan, sizin 
montajlarınızdan, sizin iftiralarınızdan 
korkmuyoruz; ne yaparsanız yapın, siz-
den korkmayacağız. 

Kapı kapı dolaşıp, AK Parti’ye oy verme-
yin diyorlardı… Şimdi, şu günlerde taktik 
değişti… Artık, açık açık, CHP’ye, MHP’ye 
oy verin diye çağrı yapmaya başladılar. 
Gazetelerinde, artık açık açık, oyları-
nızı CHP’ye, MHP’ye verin diye yazılar 
yazmaya başladılar. Bakın, Denizli’de, 
telefonlara aynen şu mesajı çekiyorlar: 
Hem de cuma günü çekiyorlar… “Hayırlı 
cumalar bacım” diyorlar telefon mesajın-
da… “Senden bir ricam var. Seçimde, AK 
Parti dışında kime oy verirsen ver, ama 
kesinlikle AK Parti’ye oy verme. Erdoğan, 
30 Mart’tan sonra, seçim sonrası ilk ola-
rak bizim okulları kapatıyormuş ve Hoca 
Efendi’yi Amerika’dan kırmızı bültenle 
getirtecekmiş. Cemaatte de en üstten en 
alta kim varsa, darbe yapıp, hapishane-
lere bir bahaneyle attıracakmış. Haber 
geldi. Mesele çok ciddi.” Evet… İşte böyle 
mesajlar gönderiyorlar… Bunlar yalanı, 

tehdidi, şantajı meslek haline getirmiş. 
Anlaşılan korku dağları sardı. Sandığın 
rengi belli oldu, bu paraleller korkma-
ya başladı. İş yerlerinde, işçilerini, AK 
Parti’ye oy vermeyin diye ikna ediyorlar. 
28 Şubat’ın ikna odalarını bunlar yeniden 
diriltmişler. İş yerlerinde, okullarda, yurt-
larda, dershanelerde, kızları, erkekleri, 
ikna odalarına alıp baskı yapıyorlar, taciz 
uyguluyorlar, yemin ettiriyorlar. İtiraz 
edeni utanmadan, sıkılmadan kovuyor-
lar, sokağa bırakıyorlar. Ben de buradan 
diyorum ki, hiç kimse korkmasın… Yurt-
lardaki kardeşlerim korkmasın. Evlerdeki 
kardeşlerim korkmasın. Dershanelerdeki, 
okullardaki kardeşlerim korkmasın. Hat-
ta tehdit edilen, kendisine şantaj yapılan, 
bürokratlar, milletvekilleri, işadamları, 
gazeteciler, sanatçılar, hiçbiri korkmasın. 
Gelsinler, kendilerine her türlü imkânı, 
her türlü desteği vereceğiz. Türkiye’yi bu 
çeteden, bu şer çetesinden hep birlikte 
kurtaracağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

Ne bunların, ne de bir başkasının, çözüm 
sürecini sabote etmesine izin vermeye-
ceğiz. Çözüm süreci başarıyla ilerliyor. 1 
yılı aşkın bir süredir, Allah’a hamdolsun, 
acı haberler almıyoruz. Bölgenin çehresi 
hızla değişiyor. Şehirlerimiz hızla deği-
şiyor. Kepenkler açık kalıyor, şehirleri-
mize turistler geliyor, işadamları artık 
şehirlerimize koşuyor. Maşallah, Doğu 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, artık kalı-
cı bir baharın, kalıcı bir huzurun iklimini 
yaşıyor. Buna hep birlikte sahip çıkacağız. 
Bu huzuru, bu bahar iklimini hep birlikte 
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muhafaza edeceğiz. Eski günlere, eski 
Türkiye’ye dönülmesine asla izin verme-
yeceğiz. Kana, gözyaşına, acıya, kaosa geri 
dönülmesine hep birlikte mani olacağız. 
Demokratikleşme konusunda, kültürel 
haklar konusunda 12 yılda çok büyük 
adımlar attık. İşte en son, yeni bir demok-
ratikleşme paketini çıkardık, özgürlükleri 
genişleten, hakları daha ileri seviyelere 
taşıyan düzenlemeler yaptık. Ayrımcılığa, 
nefret suçuna karşı ağır cezalar getirdik. 
“Sen Türk’sün, sen Kürt’sün, sen Arap’sın” 
diye ayrımcılık yapanlara; “Sen başör-
tülüsün, sen sakallısın, bıyıklısın” diye 
ayrımcılık yapanlara; inançları ibadetleri 
engelleyenlere ağır cezalar getirdik. Siya-
si partiler kanununda değişiklikler yap-
tık, siyaseti daha da güçlendirdik. Propa-
gandada, gösteri ve yürüyüşlerde hakları 
genişlettik, klavyelere özgürlük getirdik. 
İnşallah, çok daha fazlasını yapacağız. Bu 
engelleri de aşarak, 30 Mart’ta milletimiz-
den bir kez daha yetki alarak, inşallah, 
demokrasinin önündeki, kardeşliğimizin 
önündeki tüm engelleri kaldıracak, çö-
züm sürecini, bahar iklimini daha kalıcı 
hale getireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Şanlıurfa’nın sorunlarını, sizlerin sı-
kıntılarınızı gayet yakından biliyorum, 
yakından takip ediyorum. Biliyorsunuz 
Mürşitpınar sınır kapısıyla ilgili meseleyi 
çözdük. Bu sınır kapımız şu anda açık, 
hizmet veriyor. Akçakale sınır kapısıyla 
ilgili sorunu da biliyoruz, çözmek için 
çalışıyoruz. Aslında Akçakale’de bizim 
tarafımızda herhangi bir sıkıntı yok. 

Sıkıntı sınırın diğer tarafında. Ortada 
uluslararası bir mesele var. Akçakaleli ve 
Harranlı kardeşlerim rahat olsunlar. Su-
riye tarafında işler normalleşmeye başlar 
başlamaz sınır kapısını açacağız. Bu sade-
ce bir zaman meselesi, sabırlı olacağız ve 
inşallah netice alacağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalı-
lar… 

Mitingimizden sonra Suruç’a geçecek ve 
orada tarihî bir açılış gerçekleştireceğiz. 
Ülkemizin en uzun, dünyanın da 5’inci 
uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli’nin 
açılışını bugün yapıyoruz. Suruç Tüneli, 
pompaj sulamalarıyla birlikte 2 milyar 
liralık bir yatırım ve GAP’ın en önemli 
projelerinden biri. 17 bin 185 metre 
uzunluğundaki tüneli tamamladık, pom-
paj sulaması projelerinin inşası sürüyor. 
Onları da en kısa sürede bitiriyoruz. İnşal-
lah bu yılın sonunda Atatürk Barajı’ndan 
Suruç Ovası’na su bırakmaya başlıyoruz. 
Tünel dediysek, öyle herhangi bir tünel 
sanmayın. Suruç Tüneli, içinden tırların 
geçebildiği 7 metre çapında borulardan 
oluşuyor. Adeta bir su otoyolu… Saniyede 
90 metreküp suyu Atatürk Barajı’ndan 
alacak Suruç Ovası’na aktararak 950 
bin dönüm araziyi sulayacak. Suruç Tü-
nelimizin, bu muhteşem eserin hayırlı 
olmasını diliyorum. İstanbul-Eskişehir-
Ankara-Konya-Karaman-Mersin-Adana-
Osmaniye-Gaziantep-Şanlıurfa hattını, 
hızlı tren hattı yapmaya karar verdik. 
Ankara-Eskişehir tamamlandı hizmete 
girdi. Eskişehir-İstanbul arası bitmek 
üzere, yakında açıyoruz. Diğer kısımlarla 



Recep Tayyip ERDOĞAN

32

ilgili projeler, hazırlıklar kesintisiz devam 
ediyor. Şanlıurfa’yı mutlaka hızlı trenle 
buluşturacağız. Nasıl dağları geçerek, 
ovaları aşarak Suruç Tüneli’ni inşa et-
tiysek, aynı şekilde hızlı tren hattını da 
yapacak ve sizlerin hizmetine sunacağız. 
Bunun yanında, Şanlıurfa’nın mevcut bü-
tün demiryollarını her türlü malzemesini 
yerli üreterek adeta sıfırdan yapmışçası-
na yeniledik. Şanlıurfa’da şu anda devam 
eden demiryolu projelerinin bedeli 240 
milyon lira. 

Şanlıurfa’ya 1.700 yataklı bir sağlık kam-
püsü yapıyoruz. Kamu özel ortaklığı ile 
inşa ettiğimiz bu kampüs, toplamda 6 
hastaneden oluşacak. İhalesi sonuçlanır 
sonuçlanmaz hemen yapımına başlıyo-
ruz. Aynı şekilde kamu özel ortaklığı 
ile hayata geçireceğimiz 200 yataklı Ba-
lıklıgöl Devlet Hastanesi ve 100 yataklı 
Ceylanpınar Devlet Hastanesi de ihale 
aşamasında… 150 yataklı Suruç Devlet 
Hastanesi ile 150 yataklı Birecik Devlet 
Hastanesi de ihale aşamasında olan diğer 
projelerimiz arasında yer alıyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Şanlıurfa’ya 12 yılda tam 18 milyar liralık 
yatırım yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 
4 milyar 800 milyon lira… Ulaştırma ve 
haberleşmede 2 milyar lira… Eğitimde 
üniversite dâhil 1 milyar 769 milyon 
lira… Aile ve sosyal politikalarda 1 milyar 
400 milyon lira… Orman ve su işlerinde 
2 milyar 300 milyon lira… Toplu konutta 
938 milyon lira yatırım yaptık. 

Değerli kardeşlerim… 

Şanlıurfa bugüne kadar bize hep destek 
oldu, moral verdi, güç verdi. 30 Mart 
seçimlerinde Şanlıurfa’dan daha gür bir 
ses bekliyorum. Şanlıurfa 30 Mart’ta 
öyle bir ses vermeli ki, tüm Türkiye, 
Pensilvanya’ya kadar tüm dünya bunu 
duymalı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Celalettin Güvenç… 
Kendisini gayet yakından tanıyorsunuz 
zaten. Sizlere vali olarak hizmet ediyor-
du. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak, çok daha büyük, çok daha önemli 
hizmetler getirmek için yola çıktı. Biliyor-
sunuz, yeni büyükşehir statüsü ilin tama-
mını kapsıyor. Şanlıurfa gibi, hem nüfus, 
hem yerleşim alanı olarak büyük, konum 
olarak önemli bir şehrin büyükşehir 
belediyesinin organizasyonunu kurmak 
kolay değil. Bunun için büyükşehir için. 
Şehrin her karışını çok iyi bilen, esaslı 
yöneticilik tecrübesine sahip, hizmet aşkı 
olan, Şanlıurfa’yı gönülden seven Cela-
lettin Güvenç kardeşimi aday gösterdik. 
Kendisini sizlere emanet ediyorum. 30 
Mart’ta büyükşehiriyle, ilçeleriyle tüm 
Şanlıurfa’ya AK Parti mührünü vuracağı-
nıza inanıyorum. 

Daima hizmet, daima millet diyerek; me-
deniyet yolunda daima ileri diyerek, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah’a 
emanet ediyorum.
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“Ah nolaydım, ben de Muşlu olaydım, Ka-
rasu, Kömürhan’da, lale sümbül olaydım...” 
Muş! Alparslan’ın şehri Muş! 1071’de, 
Anadolu’nun kapılarını İslam’a açan me-
deniyet şehri Muş! Haşmetli dağların, 
geniş ovaların, Murat’ın, Karasu’nun, lale-
lerin, sümbüllerin diyarı Muş! Yiğitlerin, 

mertlerin şehri, kardeşliğin şehri Muş! 
Seni gönülden selamlıyorum. Bulanık, 
Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto sizi mu-
habbetle selamlıyorum. 

Muş bugün çok farklı… Muş bugün bam-
başka… Muş bugün tarih yazıyor, Muş 

Muş Mitingi 

Muş | 10 Mart 2014
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bugün ayrı bir güzellik saçıyor. Şen olasın 
Muş. “Başım üstüne olasın” ey civan Muş! 
Allah sizlerden razı olsun. Rabbim, kar-
deşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaş-
lığımızı daim eylesin. 30 Mart seçimleri, 
Türkiye için, milletimiz için, Muş için ha-
yırlara vesile olsun. 

Sevgili kardeşlerim...

Muş’un yetiştirdiği çok değerli bir insan 
var: Müştak Baba... Diyor ki Müştak Baba: 
“Ne talib-i dünyayız, ne ragıbı ukbayız. 
Biz bendeyi Mevla’yız. Biz aşık-ı sevdayız. 
Biz aşık-ı billah’ız müştak-ı cemaliz biz.” 
Evet... Bizim derdimiz dünya değil. Bizim 
derdimiz ukba da değil. Biz Mevla’nın ve 
milletin hizmetkârıyız. Biz Allah ve millet 
âşıklarıyız. Biz güzelliğin, iyiliğin, hizme-
tin talipleriyiz. Biz size sevdalıyız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bugün Muş’ta 25’inci mitingimizi yapı-
yoruz... İnanın, önceki 24 mitingimizde 
tarihî bir coşkuya, tarihî kucaklaşmalara 
şahit olduk. Şehirlerin, ilçelerin, köylerin, 
akın akın meydanlara dolduğuna, saatler-
ce beklediğine, saatlerce heyecanla bizi 
bağırlarına bastıklarına şahit olduk. İşte, 
25’inci mitingimizde, Muş’ta da böyle bir 
sahne var. Muş, maşallah, kabına sığmıyor. 
Muş, bugün, Başbakanına, AK Parti’ye, 
demokrasiye, sandığa daha güçlü sahip çı-
kıyor. Muş, 30 Mart’ta vereceği kararı şim-
diden belli ediyor. Muş, “Ben lafa bakmam” 
diyor... “Ben icraata bakarım” diyor... Muş, 
“Ben yollara bakarım” diyor... “Ben okul-
lara bakarım” diyor... “Ben hastanelere, 
sağlık ocaklarına, ambulanslara bakarım” 
diyor. Muş, “Ben Alparslan Üniversitesi’ne 
bakarım” diyor. “Konutlara, barajlara, 

köprülere, tünellere, havalimanına baka-
rım” diyor. Muş, “Ben büyüyen ekonomiye 
bakarım, büyüyen Türkiye’ye bakarım, 
çözüm sürecine bakarım” diyor... 

Sevgili Muşlular...

Bundan 12 yıl önce, biri gelse, size, Muş’ta 
bir üniversite açılacak dese, buna inanır 
mıydınız? Üniversite’de, 6 binden fazla 
öğrenci öğrenim görecek denilse, inanır 
mıydınız? Üniversite’de, hatta liselerde, 
Kürtçe seçmeli dil olacak, isteyen istediği 
dili öğrenecek denilse, buna inanır mıy-
dınız? Muş’un üniversitesinde, Zazaca, 
Sorani, Kırmançi dillerinde yüksek lisans 
yapılacak, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 
açılacak, Alevilik diye ders olacak denilse, 
buna inanır mıydınız? 12 yıl önce buna 
hiç kimse inanmazdı. 12 yıl önce, Muş’ta, 
Doğu’da, Güneydoğu’da, insanımızın buna 
inanacak mecali yoktu, umudu yoktu. 
Bölgede sadece silahlar konuşuyordu. 
Bölgede kan konuşuyordu, gözyaşı konu-
şuyordu. Bölgede OHAL vardı, bölgede 
yol kontrolleri vardı, girilmesi yasaklı 
araziler vardı. Ama biz, bütün engelleri tek 
tek ortadan kaldırdık. Yasakları ortadan 
kaldırdık. Baskılara son verdik. Ret, inkâr 
ve asimilasyon politikalarını elimizin 
tersiyle ittik. 77 milyonun kardeşliğinin 
önünde ne engel varsa, ne mânia varsa, 
hepsiyle mücadele ettik. İşte, en son yeni 
bir demokratikleşme paketi daha çıkardık. 
Siyasi partiler yasasını düzenledik. Farklı 
dil ve lehçelerde propaganda üzerindeki 
yasağı kaldırdık. Klavyeler üzerindeki ya-
sağı kaldırdık. Özel okullarda, farklı dil ve 
lehçelerde eğitim yapılmasına imkan sağ-
ladık. Çocuklara gereksiz şekilde okutulan 
“ant”a son verdik. 
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Her türlü ayrımcılığın, her türlü nefret 
suçunun önüne daha kararlı şekilde geçi-
yoruz. “Sen başörtülüsün, hizmet alamaz-
sın” diyene ağır cezalar getiriyoruz. “Sen 
Türk’sün, Kürt’sün, Zaza’sın, Arap’sın” 
diyerek, benim ülkemin vatandaşını 
hizmetten alıkoyana, hakaret edene ağır 
cezalar getiriyoruz. İnancını yaşamak 
isteyeni engelleyene ağır cezalar getiriyo-
ruz. Türk, Kürt, Zaza... Herkesin birlikte, 
kardeşçe yaşayacağı bir yeni Türkiye inşa 
ediyoruz. Alevi, Sünni, herkesin bir ola-
cağı bir yeni Türkiye imar ediyoruz. Gö-
nülleri buluşturuyoruz, kucaklaşıyoruz, 
silahları devreden çıkarıyor, artık siyaseti 
devreye alıyoruz. 

Muşlu kardeşim...

Geçen yıl Nevruz’u, 77 milyon hep birlik-
te coşkuyla kutladık. İşte, 11 gün sonra, 
bir Nevruz’u daha, hep birlikte coşkuyla 
kutlayacağız. 2 Nevruz arasında, Allah’a 
hamdolsun, acı haberler almadık, acılar 
yaşamadık. 2 Nevruz arasında genç ölüm-
lere şahit olmadık. İnşallah, bundan son-
ra da her Nevruz’u işte böyle yaşayacağız. 
Her günümüzün Nevruz, her günümüzün 
ilkbahar olduğu, huzurun, istikrarın, kar-
deşliğin egemen olduğu bir Türkiye’de 
yaşayacağız. Ama şunu unutmayın... Bu 
yıl, Mart ayında, 1 bayram değil, 2 bayram 
var... Bu yıl, 21 Mart’ta önce Nevruz’u hep 
birlikte kutlayacak, ardından 30 Mart 
demokrasi bayramını kutlayacağız. Ben 
şimdiden Nevruz’unuzu kutluyorum. İn-
şallah 30 Mart’ta demokrasi zaferimizi de 
birlikte kutlayacağız. 

Sevgili kardeşlerim...

Kardeşliğimizi  güçlendirmek adına 
gerçekten çok önemli reformlar yaptık, 
önemli bir süreci başlattık. Ancak, bundan 
rahatsız olanlar var. Türkiye’nin terör me-
selesini çözmesinden rahatsız olanlar var. 
Gençlerin ölmüyor olmasından, annelerin 
ağlamıyor olmasından rahatsız olanlar var. 
Sizin artık kepenkleriniz kapanmıyor ya, 
bundan rahatsız olanlar var. Artık silahlar 
konuşmuyor ya, bundan rahatsız olanlar 
var. Muş’un çehresi değişiyor, Muş gelişi-
yor, kalkınıyor, büyüyor ya, bundan rahat-
sız olanlar var. Önce, Oslo sürecini sabote 
etmek istediler. Ardından, MİT müsteşarı-
mızı tutuklamak istediler. Paris’te suikast-
lar yaparak, süreci sabote etmek istediler. 
Gezi Olayları’nı başlatarak, ekonomiyle 
birlikte, huzurla birlikte, çözüm sürecini 
durdurmak istediler. 

16 Kasım’da, Diyarbakır’da, tarihî bir bu-
luşma gerçekleşti. Orada bir toplu açılış 
töreni yaptık. Irak Kürdistan Bölgesi Yö-
netimi Başkanı Sayın Barzani oraya geldi. 
İbrahim Tatlıses oraya geldi. 38 yıldır 
vatanından uzak kalan Şivan Perver oraya 
geldi. Tüm Türkiye’nin gözyaşlarıyla takip 
ettiği bir kucaklaşmayı yaşadık. Hemen 
ardından ne yaptılar? Bir dershane me-
selesi çıkardılar, Diyarbakır’ı gölgelemek 
istediler. Başarılı olamayınca, bu sefer de, 
17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimlerini 
devreye aldılar. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 17 
Aralık hadisesi, yolsuzluk ve rüşvet iftira-
sı ardına gizlenmiş bir darbe girişimidir. 
17 Aralık hadisesi, büyük Türkiye’ye, 
Türkiye’nin itibarına, Türkiye’nin çıkar-
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larına yapılmış alçakça bir saldırıdır. 17 
Aralık hadisesi, ekonomiye yapılmış bir 
saldırıdır. Ama en önemlisi, 17 Aralık 
hadisesi, çözüm sürecine, kardeşliğimize 
yapılmış bir saldırıdır. Diyarbakır’daki ha-
vayı hazmedemeyenler, Nevruz’daki coş-
kuyu hazmedemeyenler, silahların susup, 
siyasetin konuşmasını kabullenemeyenler, 
önce Gezi, ardından 17 Aralık darbesiyle 
bizi vurmaya çalıştılar. Sizin hayır duanız-
la, sizin desteğinizle, işte biz bu sabotajları 
durdurduk. Bu sabotajları kimlerin yaptı-
ğını mutlaka görmenizi istiyorum... CHP, 
bu sabotajların içinde, MHP bu sabotajla-
rın içinde, bu sefer, onlara hocalık yapan, 
onlara lojistik sağlayan Pensilvanya da bu 
sabotajların içinde. 

Allah aşkına, ben burada, Muş’ta, sizlere 
bir şey sormak istiyorum... İki insanın 
mahrem görüşmelerini dinleyen bir cema-
at olabilir mi? İnsanların mahremlerini 
takip eden, gözetleyen, kaydeden bir dinî 
cemaat olabilir mi? Elindeki çirkin kayıt-
larla, insanları tehdit eden, onlara şantaj 
yapan, onlardan haraç toplayan bir cemaat 
olabilir mi? Ülkesine ait en mahrem, dev-
let sırrı konuşmaları dinleyen, kaydeden, 
bunları da belki başka ülkelere servis eden 
bir yapı, dini bir cemaat olabilir mi? Kendi 
ülkesine savaş açan, kendi ülkesine ihanet 
eden bir yapı, dini cemaat olabilir mi? Bir 
âlim, bunları yapabilir mi? Said Nursi, 
Mekke’de bile olsam, ülkeme dönmek is-
terim diyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda, 
bu bölgede savaştı, vatanını savundu, esir 
düştü; Sibirya’dan kalktı ülkesine geldi. 
Ama güya Said Nursi’nin peşinde oldu-
ğunu söyleyenler, ülkelerinden kaçıyor, 
başka ülkelere gidiyorlar. Hiçbir engel 
olmadığı halde kalkıp ülkelerine gelmiyor, 

uzaktan memleketi karıştırmaya çalışı-
yorlar. Kürt olduğu için Saidi Nursi’nin 
yanına gitmeyenler, işte şimdi de, çözüm 
sürecini sabote etmek için ellerinden gele-
ni yapıyor. 

Allah aşkına, şu hale bakar mısınız?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede ezanı 
yasakladı, Kuran öğretmeyi ve öğrenmeyi 
yasakladı, camileri yıktı, ahıra, depoya çe-
virdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede 
Ahmede Hani’nin kitaplarını yasakladı, 
Fakı Teyran’ı, Mela Ceziri’yi, hatta Arap-
ça levhaları, hatta Hazreti Ali cenklerini 
yasakladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Said 
Nursi’nin kitaplarını yasakladı, Said 
Nursi’nin dirisine tahammül edemediği 
yetmezmiş gibi, ölüsüne bile zulmetti. İşte 
bu Pensilvanya, şimdi, bu CHP ile ittifak 
yapıyor. Son zamanlara kadar, “AK Parti’ye 
oy vermeyin de kime verirseniz verin” di-
yorlardı. Şimdi artık açık açık, “CHP’ye oy 
verin, MHP’ye oy verin” diye propaganda 
yapıyor, kapı kapı dolaşıyor, gazetelerinde 
bunu yazıyorlar. Neymiş? Arabanın sağ 
tekeri patlarsa, sol tekerle yola devam edi-
lirmiş... O şekilde ancak şarampole gidersi-
niz ve siz de şarampole gidiyorsunuz. CHP, 
MHP, Pensilvanya… Siz o minübüsü devi-
rirsiniz. Bunlarda ilke yok. Bunlarda sınır 
yok. Bunlarda helal haram sınırı, meşru 
gayri meşru sınırı yok. Takıyye, yalan, ifti-
ra, bunların hayat tarzı olmuş. 

Şimdi bu Pensilvanya, CHP ve MHP’yi çok 
kötü kandırdı, çok kötü aldattı. Elimizde 
dosyalar var dedi, ses kayıtları var dedi, 
gerekirse montaj da yapacağız dedi. 17 
Aralık’ta hükümeti deviriyoruz dedi. AK 
Parti’yi bölüyoruz, orada bizim tuzlukla-
rımız var, yeni parti kuruyoruz dedi. CHP 
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ve MHP de bunlara inandılar. Şimdi, elle-
rinde iftira kasetleri, montajlar, meydan 
meydan dolaşıp, Pensilvanya’nın borazan-
lığını yapıyorlar. Muşluların güzel bir sözü 
var... “Toydur, düğündür, o da bir gündür...” 
Bunlar, 17 Aralık’ta iftiraların tutacağını 
zannettiler, 1 gün düğün yaptılar, şimdi 
kara kara düşünüyorlar. CHP’de, MHP’de, 
Pensilvanya’da akıl gitti akıl... Bir de bunla-
rın yandaş medyaları var, bunların yandaş 
sermayeleri var... Hepsi ümitlendi. Hepsi 
de artık milletten kurtuluyoruz zannetti. 
Türkiye’yi artık millet değil, biz yönetece-
ğiz diye umutlandılar. Toy da, düğün de, 
sadece 1 gün sürdü. Şimdi ne yapıyorlar? 
Beradayi beradayi konuşuyorlar... Boş boş 
konuşuyorlar... Onlara hayırlı yolculuklar... 
Biz, kenarda oturup, bu CHP, bu MHP, 
onların başındaki Pensilvanya, medya, 
sermaye, nereye gidecekler, bakacağız. Biz 
keyifle bu ittifakı izleyeceğiz. Tekerlerinin 
tamamı patlamış bu minibüsün nereye 
gideceğini milletçe hep birlikte göreceğiz. 

Sevgili kardeşlerim... 

30 Mart’ta, bunlara cevabı sizler verecek-
siniz. 30 Mart’ta, sadece belediye başkanı 
seçmeyecek, işte bu Türkiye karşıtlarına, 
bu çözüm karşıtlarına siz cevap verecek-
siniz. İstanbul’da, CHP’nin adayı vatan-
daşı yumrukluyor ya, siz de yumruğu 
sandıkta onlara vuracaksınız. Ankara’da, 
CHP’nin MHP’li adayı gazeteci dövdürü-
yor ya; siz de bunun cezasını sandıklarda 
vereceksiniz. Müfterilere sandıkta gerçeği 
göstereceksiniz. Montajcılara dürüstlük 
öğreteceksiniz. İstismarcılara samimiyeti 
öğreteceksiniz. İnsanların temiz duygula-
rını, insanların emeklerini gasp edenlere, 
kurban, himmet adı altında haraç toplayan 

ve bunu ihanet için kullananlara, benim 
saf, temiz, inançlı kardeşlerimin duygula-
rını sömürenlere siz insanlık öğreteceksi-
niz. Yarım milyon insanın telefonunu din-
leyen, bunları kaydedip şantaj yapanlara 
siz mahremiyet öğreteceksiniz. 30 Mart 
çok çok önemli. 30 Mart çözüm demek, 
kardeşlik demek. 30 Mart hizmet demek, 
demokrasi demek, insan demek. Muş’ta, 
lafa değil, icraata bakacağınıza yürekten 
inanıyorum. 30 Mart akşamı benim kula-
ğım Muş’ta olacak. Muş’u özellikle takip 
edeceğim. Muş’tan müjde bekleyeceğim. 
Bize bu müjdeyi vereceğinize de yürekten 
inanıyorum... 

Değerli kardeşlerim… 

Biz ne diyoruz? “Daima millet, daima hiz-
met” diyoruz. İşte bu anlayışla Muş’a, tari-
hinde görülmemiş hizmetler kazandırdık. 
Stadyum beklentinizi biliyoruz… Belediye 
ile ortaklaşa olmak kaydıyla Muş’umuza bir 
stadyum yapacağız… İnşallah 30 Mart’ın 
hemen ardından bununla ilgili gerekli 
adımları atıyoruz. Doğalgaz ile ilgili olarak 
sizlere o beklediğiniz müjdeyi veriyorum. 
Dağıtım işinin ihalesi yapıldı. Kazanan şir-
ket hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah 2015 
yılında da Muşlu kardeşlerimiz doğalgaz 
kullanmaya başlıyor. Karasu Nehri’nin ıs-
lahı ile ilgili çalışmalarımız süratle devam 
ediyor. 119 kilometre uzunluğunda olan 
Karasu Nehri yeni projemizle 63.5 kilomet-
reye düşüyor. Nehrin 19 kilometresinin 
ıslahını tamamladık, 43 kilometresinin 
ihalesini yaptık, bu yıl içinde inşasına başlı-
yoruz. 173 milyon lira maliyeti olan karasu 
nehri’nin ıslahının tamamlanmasıyla inşal-
lah büyük sıkıntılara yol açan taşkınların 
önüne geçmiş olacağız. 
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Muş’a 12 yılda toplam 4.6 milyar lira yatı-
rım yaptık. Orman ve su işlerinde 1 milyar 
lira… Ulaştırma ve haberleşmede 724 mil-
yon lira… Eğitimde 354 milyon lira… Aile 
ve sosyal politikalarda 500 milyon lira… 
Sağlıkta 186 milyon lira… Toplu konutta 
154 milyon lira… Enerjide 141 milyon lira 
yatırım yaptık. Bunlar sadece özet sevgili 
Muşlular… 

Değerli kardeşlerim… 

Biz, “hizmet siyaseti” diyerek yola çıktık, 
bugüne kadar da hep hizmet için çalıştık. 
Diğer 80 vilayetimizle birlikte Muş’a ne-
ler kazandırdığımızı, hangi değişimleri 
gerçekleştirdiğimizi sizler gayet yakından 
biliyorsunuz, bizzat yaşıyorsunuz. Önü-
müzdeki dönemde de, gerek hükümet ola-
rak, gerekse belediye olarak Muş’a hizmet 
vermeye devam edeceğiz. Bu dönem Muş 
Belediye Başkanlığı’nda bir nöbet değişimi 
yaptık. Muş Belediye Başkan Adayımız 
Feyat Asya… Kendisini sizlere emanet 
ediyorum. 30 Mart’tan sonra Feyat Asya 
kardeşimizle el ele verecek, Muş’u daha 
ileriye taşımanın, daha büyük hizmetlerle 
tanıştırmanın çabası içinde olacağız. “Bü-
yük medeniyet” yolundaki yürüşümüzde 
“Daima millet, daima hizmet” diyor, sizleri 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Ağrı! Serhat şehri, medeniyet şehri, mert-
liğin şehri Ağrı! Ahmede Hani’nin şehri 
Ağrı! Ercişli Emrah’ın şehri Ağrı! Seni 
yürekten selamlıyorum Ağrı. Diyadin, Do-
ğubeyazıt, Eleşkirt sizleri yürekten selam-
lıyorum. Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak 
sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Aslı ile Kerem, Ağrı Dağı’nı aştılar, birbir-
lerine kavuştular... İşte biz de dağları aştık, 
tüneller inşa ettik, köprüler, viyadükler 
yaptık, gönüller arasına kardeşlik yolları 
inşa ettik ve milletle kucaklaştık. Siz, Ah-
mede Hani ile, aşkın en güzel destanını 
yazdınız. Siz, Aslı ve Kerem ile, aşk için 

Ağrı Mitingi 

Ağrı | 10 Mart 2014
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cefayı dünyaya anlattınız. Aşkınız için siz-
lere teşekkür ediyorum. Vefanız için, des-
teğiniz için, hayır dualarınız için sizlere 
teşekkür ediyorum. Rabbim, kardeşliğimi-
zi daim eylesin. Rabbim, muhabbetimizi, 
yol arkadaşlığımızı muhafaza eylesin. 30 
Mart seçimleri, Ağrı için, Türkiye için, tüm 
dünya için inşallah hayırlara vesile olsun. 

Sevgili kardeşlerim... 

12 Haziran seçimleri öncesinde, son şehir 
mitingimizi burada, Ağrı’da yapmıştık. 
Ağrı’da, 84’üncü mitingimizi gerçekleş-
tirmiş, 12 Haziran seçimlerinin hayırlı 
olması için burada birlikte dualar etmiş-
tik. Allah’a hamdolsun, Türkiye genelinde 
yüzde 50 oy aldık. Ağrı bize 12 Haziran’da 
çok büyük destek verdi. Ağrı, Türkiye orta-
laması düzeyinde, yüzde 47.6 oy oranıyla 
bize güç verdi, kuvvet verdi, bize azim 
verdi, bize hizmet aşkı verdi. AK Parti’ye, 
bu davaya, bu harekete gönül verdiğiniz 
için, destek verdiğiniz için, bu kardeşinize 
sahip çıktığınız için her birinize tek tek te-
şekkür ediyorum. Sizi hiçbir zaman hayal 
kırıklığına uğratmadık, inşallah da uğrat-
mayacağız. Sizin hizmetkârınız olmaya, 
sizin için eser üretmeye, hizmet üretmeye, 
hem Türkiye’yi, hem Ağrı’yı büyütmeye 
devam edeceğiz. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

12 yıl boyunca, biz ülkemize, milletimize 
hizmet mücadelesi verirken, birileri de 
bize çelme takmanın, bizi yavaşlatmanın, 
engellemenin mücadelesini verdiler. Bu-
nun en somut örneğini de çözüm sürecin-
de gördük... Biz, 12 yıldır, topraklarımıza 
akan kanı, topraklarımıza düşen gözyaş-

larını dindirmek için çırpınıyoruz. Biz, 12 
yıldır, annelerin yürek acısını dindirmek, 
babaların acısını dindirmek, gençlerin 
ölümünü durdurmak için çırpınıyoruz. 
Biz kardeşliği yüceltmek için mücadele 
ederken, Türkiye’yi bir olarak, beraber ola-
rak, birlikte diri olarak istikbale taşımanın 
mücadelesini verirken, birileri de bizi dur-
durmanın mücadelesini verdiler, şu anda 
da veriyorlar. 

Kardeşlerim... 

Geçtiğimiz yıl, 2013 yılında, Nevruz’u 
büyük bir coşkuyla kutladık. 77 milyon, 
baharı büyük bir heyecanla, büyük bir 
umutla karşıladık. Bu Nevruz kalıcı olsun 
diye dualar ettik. Bu bahar kalıcı olsun 
diye dualar ettik. Türkiye’de artık kan 
akmasın, artık gençler ölmesin, artık an-
neler ağlamasın diye dualar ettik. Allah’a 
hamdolsun, geçen Nevruz’dan bugüne 
kadar, terör nedeniyle yeni acılar yaşama-
dık. İnşallah, şimdi de, 2014 Nevruz’unu 
77 milyon hep birlikte, bir bütün olarak, 
kardeş olarak, yine büyük bir coşkuyla 
kutlayacağız. Geçen Nevruzdan bu Nevru-
za ülkemizde bahar ikilimi hâkim. 1 yıldır 
kan akmıyor. Bir yıldır ocaklar sönmüyor. 
Bir yıldır evlere, yüreklere ateşler düşmü-
yor. Doğu’nun, Güneydoğu’nun çehresi 
hızla değişiyor. 7 coğrafi bölgemizdeki 
umut, heyecan daha da çoğalıyor. Artık 
kepenkler kapanmıyor. Artık silah sesleri 
duyulmuyor. Benim Ağrılı kardeşim kö-
yüne rahatça gidiyor, mezrasına rahatça 
gidiyor, Ağrı Dağı’nın eteklerinde rahatça 
dolaşıyor. Hamdolsun, evlerimize huzur 
geldi, sofralarımız şenlendi, şehirlerimiz 
cıvıl cıvıl neşelendi. İşte bunu muhafaza 
edeceğiz. Bunu hep birlikte koruyacağız. 
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Bu baharın kışa dönmesine, bu huzurun 
bozulmasına, ağız tadımızın kaçmasına 
izin vermeyeceğiz. Her meselemizi artık 
siyaset zemininde konuşacak, siyaset ze-
mininde çözüme kavuşturacağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

12 yıl önce, Ağrı’ya gelseler, “Devlet, Ahme-
de Hani’nin Mem-u Zin kitabını basacak” 
deseler, Allah aşkına soruyorum, inanır 
mıydınız? Herkes kendi ana dilinde konu-
şabilecek, yazabilecek, kursa gidebilecek 
denilseydi inanır mıydınız? Özel okullarda 
farklı dil ve lehçelerde eğitim mümkün 
hale gelecek denilse inanır mıydınız? 
Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda 
serbest olacak denilse inanır mıydınız? 
Televizyondan 24 saat Kürtçe yayın olacak 
denilse inanır mıydınız? İşte biz bunları 
başardık. Biz, hayalleri gerçeğe dönüştür-
dük. Engelleri ortadan kaldırdık. Yasakları 
kaldırdık. Kardeşliğimizin önündeki ba-
riyerleri kaldırdık. İşte, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız, Ağrılı Ahmede Hani’nin 
Mem-u Zin kitabını Türkçe ve Kürtçe ola-
rak bastı. Şimdi de, Fakı Teyran’ın Divan 
kitabını Türkçe ve Kürtçe olarak yayına ha-
zırlıyoruz, inşallah onu da basacağız. TRT 
Şeş, 24 saat yayın yapıyor. Bütün anlamsız 
yasaklar tek tek ortadan kalkıyor. Doğu ile 
batı kucaklaşıyor. Kuzey ile güney hasret 
gideriyor. Allah’a hamdolsun, Türkiye’de 
kardeşlik daha da güçleniyor, muhabbet 
güçleniyor, birlik güç kazanıyor. 

Şunun altını özellikle çiziyorum sev-
gili kardeşlerim... Sadece 1 yıl içinde, 
Türkiye’nin havası değişti ,  Doğu ve 
Güneydoğu’nun, Ağrı’nın havası değişti. 
Bu çözüm sürecini daha da ilerleteceğiz, 

bu süreci muhafaza edeceğiz. Göreceksi-
niz, çok daha güzel şeyler olacak. Ağrı’nın 
çehresi daha da değişecek. Ağrı, üniversi-
tesiyle, İshak Paşa Sarayı’yla, Ağrı Dağı’yla, 
Süphan Dağı’yla, Balık Gölü’yle, daha nice 
tabi güzellikleriyle, değil Türkiye’nin, dün-
yanın gözbebeği olacak. İşte bunu birlikte 
başaracağız. Çözüm sürecine birlikte sahip 
çıkacak, demokrasiye, millî iradeye birlik-
te sahip çıkacak, bu güzel süreci, bu bahar 
iklimini geleceğe taşıyacağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Millî birlik ve kardeşlik sürecimizden, 
çözüm sürecimizden rahatsız olanlar, her 
fırsatta sabotajlar düzenliyor, bu huzur 
iklimini dağıtmaya çalışıyorlar. İşte Oslo 
sürecini bunun için sabote etmek istediler. 
7 Şubat 2012’de, MİT müsteşarımızı tu-
tuklayıp, bu süreci sabote etmek istediler. 
Paris’te suikastlar yaparak süreci durdur-
mak istediler. Gezi Olayları’yla, bu barış 
sürecini, bu kardeşlik sürecini baltalamak 
istediler. Hiçbirinde başarılı olamadılar. 
Hiçbirinde kardeşliğimizi bozamadılar. 
İşte, 17 Aralık ve 25 Aralık darbe giri-
şimlerini de, en başta, çözüm sürecini 
ortadan kaldırmak için yaptılar. Neden bi-
liyor musunuz? Eğer çözüm kalıcı olursa, 
Türkiye’yi hiç kimse tutamaz. Çözüm kalı-
cı olursa ekonomiyi hiç kimse tutamaz. Çö-
züm kalıcı olursa, kardeşliğimizi hiç kimse 
bozamaz. Bunu istemediler... Onun için, 17 
Aralık’ta, 25 Aralık’ta, hükümeti devirip, 
süreci bitirmek istediler. Biz, bu saldırı 
karşısında dik durduk. Sizin emanetinizi 
gasp etmek istediler, biz o emaneti verme-
dik. Türkiye’nin istikbaline, Türkiye’nin is-
tiklaline, Türkiye’nin büyük ekonomisine, 
çözüm sürecine yönelik bu alçakça saldırı-
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ya geçit vermedik. Ne diyorlar? Yolsuzluk 
ve rüşvet diyorlar... 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
En büyük yolsuzluk, en büyük hırsızlık, 
millî irade hırsızlığıdır. Bize, yolsuzluk ve 
rüşvet iftirası atanlar, aslında millî iradeyi 
çalarak, yolsuzluğun ve hırsızlığın en bü-
yüğünü yapmak istediler. Biz, milletin bir 
kuruşunu da yedirmeyiz, milletin iradesi-
ni de gasp ettirmeyiz. Şimdi bu CHP Genel 
Başkanı çıkmış, bizim için, “Menderes’in 
adını ağzına almaya hakkı yoktur” diyor... 
İşte yüzsüzlük budur. İşte utanmazlık bu-
dur. Menderes’e en ağır iftiraları atan kim? 
CHP Menderes’i, yolsuzlukla, hırsızlıkla, 
rüşvetle suçlayan kim? CHP Menderes’i 
indirmek için, tahrikler yapan, gerilim 
çıkaran, sokakları ateşe veren kim? CHP 
27 Mayıs darbesini alkışlayan kim? CHP. 
27 Mayıs sonrası, Menderes’e hakaretler 
eden, Menderes’in itibarını lekelemeye 
çalışan kim? O da CHP. Merhum Menderes 
ve arkadaşlarının idam edilmesine seyirci 
kalan, teşvik eden, su taşıyan kim? O da 
CHP. Şimdi çıkmış, CHP Genel Başkanı, 
“Menderes hiç şaibeli konumda olmadı” 
diyor... Elinize dilinize dursun be... Yap-
madığınızı bırakmadınız. Atmadığınız 
iftira kalmadı. Darbeden sonra bile alçak-
ça iftiralar attınız. Yetmedi, idam ettiniz. 
Şimdi de çıkmışlar, arsızca, pişkince, güya 
bize Menderes’i anlatıyorlar. Cumhuriyet 
Halk Partisi, tarihinin en kötü yönetimini 
yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hiç bu 
kadar gülünç, bu kadar komik, bu kadar 
acınası bir hale gelmemişti. İşte kasetle 
dizayn edilen CHP bu kadar olur. CHP Ge-
nel Başkanı’nın elinde malzeme kalmadı, 
şimdi eski defterleri karıştırmaya başladı... 
Mazot şu kadar olacak, şunu vereceğiz, 

bunu vereceğiz diye bol keseden dağıtma-
ya başladı. Bakın ben diyorum ki: Eğer, 
30 Mart seçimlerinde partim birinci parti 
olmazsa bırakırım diyorum. Ey CHP’nin, 
MHP’nin, BDP’nin genel başkanları, bunu 
siz söyleyebiliyor musunuz? Partiniz bi-
rinci olmazsa bırakırım diyebiliyor musu-
nuz? Diyemezler, buna cesaret edemezler. 
Bunlar, siyaseti meydanda değil; siyaseti 
millet için değil, siyaseti mahkeme kapı-
larında, kapalı kapıların ardında, gizli itti-
faklarla yaparlar. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bu CHP’nin tek parti dönemlerinde, bu 
bölge hem ihmal edildi, hem de çok ağır 
zulümler yaşadı. Bakın, Ahmede Hani’nin 
eserleri, plaklar, kitaplar, dergiler, işte bu 
CHP döneminde yasaklandı. Merhum 
Said Nursi, Ahmede Hani’yi çok sever, 
hürmet eder, okurdu. Ahmede Hani’nin 
eserlerini yasaklayan CHP, Saidi Nursi’ye 
yaşarken zulmettiği yetmezmiş gibi vefa-
tından sonra da rahat bırakmamıştır. Şu 
işe bakar mısınız? Saidi Nursi’nin, hem 
ölüsüne, hem dirisine zulmeden CHP 
ile, güya Saidi Nursi’nin izinden gittiğini 
söyleyen Pensilvanya şu anda el ele, kol 
kola hareket ediyorlar. Bu paralel örgüt, 
önceleri “AK Parti’ye oy vermeyin de, kime 
oy verirseniz verin” diyordu... Şimdi artık 
gerçek niyetlerini ortaya koymaya başladı-
lar. Şimdi artık açık açık, CHP’ye, MHP’ye 
oy verin demeye başladılar. Gazetelerinde 
bunu açık açık yazmaya başladılar. Bakın 
bu Pensilvanya, CHP ve MHP’yi çok kötü 
aldattı. CHP’nin, MHP’nin genel başkanla-
rına gittiler, elimizde dosyalar var, kasetler 
var, montajlar var, hükümeti devireceğiz 
dediler. Ekonomiyi batıracağız dediler. 
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Çözüm sürecini durduracağız dediler. Bu 
3 kafadar yola çıktılar ama yolu şaşırdılar. 
Ellerindeki bütün malzemeler fos çıktı. 
Ellerindeki kasetlerin hepsi korsan çıktı. 
Bir darbe tertip ettiler, ellerine yüzlerine 
bulaştırdılar. CHP’nin, MHP’nin genel 
başkanları, ellerine tutuşturulan mon-
tajlarla günü idare etmeye çalışıyorlar. 
Ellerinden geleni yapsınlar. Ellerinde ne 
varsa döksünler. 30 Mart’ta kasetler değil, 
millet konuşacak. 30 Mart’ta millet bu 
korsan kasetçilere cevabını verecek. Bu 
Pensilvanya abilerinden biri çıkmış, şunu 
söylüyor: “Arabanın sağ tekeri patlarsa, sol 
tekerle yolumuza devam ederiz” diyor... 
Hiç kusura bakmasınlar... O araba menzile 
gitmez, o araba devrilir, o ittifak gitse gitse 
şarampole gider. 

Siz hiç merak etmeyin sevgili kardeşle-
rim... Biz bunlardan, bu ihanetlerinin 
hesabını soracağız. Bütün o hukuksuz, 
keyfi dinlemelerin hesabını soracağız. 
Türkiye’nin mahrem telefon görüşmele-
rini dinleyenlerden, bunu da bir yerlere 
servis edenlerden çok ağır hesap soracağız. 
Türkiye’nin Millî İstihbarat Teşkilatı’na 
saldıranlardan, ekonomiye saldıranlar-
dan, istiklalimize, kardeşliğimize, çözüm 
sürecine saldıranlardan hesabını soraca-
ğız. İşte millet bizimle beraber... Bugün, 
Ağrı’da 24’üncü mitingimizi yapıyoruz, 
maşallah, her mitingimizde tarihî bir coş-
kuya şahit oluyoruz. 30 Mart’ta siz hesap 
soracaksınız; hukuk içinde de biz hesap 
soracağız. Türkiye son çeteden de kurtu-
lacak. Türkiye ayağına takılan son pranga-
dan da kurtulacak. İnşallah, çok daha fazla 
reformla, daha ileri demokratik haklarla 
geleceği birlikte inşa edeceğiz. Değerli kar-
deşlerim… Biz bugüne kadar hiç istismar 

siyaseti yapmadık, biz sadece ve sadece 
hizmet siyaseti yaptık. Türkiye’nin diğer 
80 vilayetiyle birlikte Ağrı’mızı da, bugüne 
kadar görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. 
Doğalgazla ilgili beklentilerinizi biliyor ve 
bizzat takip ediyorum. 

BOTAŞ doğalgaz iletim hattını döşedi. 
Dağıtım için 3 kez ihaleye çıkılmasına 
rağmen, özel sektörden rağbet olmadı. 
Şimdi biz dağıtımı da kamunun yapması 
için gerekli hazırlıklara başladık. Bunun 
için de yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu 
düzenlemeyi en kısa zamanda yapacak 
ve Ağrı’yı mutlaka doğalgaza kavuştu-
racağız. Ağrı’nın kaderini değiştirecek 
Yazıcı Barajı’nı hizmete aldık. Bu baraj ile 
Ağrı Ovası’nda 250 bin dönüm, Ekincik 
Ovası’nda ise 70 bin dönüm arazi sulana-
cak. 250 bin dönümü sulayacak Ağrı Ovası 
Yazıcı sulamasının inşaatı devam ediyor. 
İnşallah önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. 
Ekincik Ovası sulamasının ise projeleri ha-
zırlanıyor. Aynı şekilde Ağrı’nın 2045 yılı-
na kadar olan içme suyu ihtiyacını da kar-
şıladık. Ağrı Yazıcı Barajı’ndan aldığımız 
suyu isale hattı ile yine bizim yaptığımız 
içme suyu arıtma tesisine getirdik. Burada 
arıtılan memba kalitesindeki suyu şehre 
veriyoruz. Ağrı’da 237 bin dönüm araziyi 
sulayacak Aydıntepe Barajı’nı yapmak için 
çalışmalara başladık. Şimdi projelerini ha-
zırlıyoruz, ardından da inşallah inşaatına 
başlayacağız. Ayrıca, Ağrı’da 3 adet gölet 
ve sulaması inşa ediyoruz. 

Hükümetlerimiz döneminde, Ağrı’ya 
toplam 5.7 milyar liralık yatırım yaptık. 
Ulaştırma ve haberleşmede 785 milyon 
lira… Eğitimde 600 milyon lira… Sağlık-
ta 228 milyon lira… Toplu konutta 657 
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milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 564 
milyon lira… Aile ve sosyal politikalarda 
623 milyon lira… Orman ve su işlerinde 
411 milyon lira yatırım yaptık. Soruyorum 
size, bugüne kadar Ağrı’ya bu çapta, bu bü-
yüklükte hizmet getiren oldu mu? Olmadı. 
Çünkü bu bir aşk işi, bu bir sevda işi… 

Değerli kardeşlerim… 

Ağrı bugüne kadar bize hep destek oldu, 
güç verdi. 30 Mart’ta da Ağrı’nın, tüm böl-
geye, tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde 
AK Parti’ye sahip çıkacağına inanıyorum. 
Ağrı Belediye Başkan Adayımız Hasan 
Arslan… Kendisini zaten tanıyorsunuz. 
5 yıldır size hizmet veriyor. Biz hükü-
met olarak tüm bakanlıklarımızla, tüm 
kurumlarımızla, Hasan Arslan kardeşim 
de belediye başkanı olarak, önümüzdeki 
dönemde Ağrı’yı daha ileriye taşımanın 
çabası içinde olacağız. Bugüne kadar ver-
diğiniz ve 30 Mart’ta vereceğiniz destek 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 21 
Mart’ta hep birlikte sevinçle karşılayacağı-
mız Nevruz’unuzu şimdiden kutluyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Bingöl! Allah’ın selamı senin üzerine olsun 
Bingöl! Allah’ın rahmeti, bereketi senin 
üzerine olsun Bingöl! Sen farklısın Bin-
göl... Sen müstesnasın... Sen demokrasinin 
şehrisin. Sen millî iradenin şehrisin... Bin-
göl, sen dik duruşun, yiğitliğin, mertliğin 
şehrisin. İşte bugün bir kez daha tarih ya-

zıyorsun Bingöl. Bugün yine bambaşkasın, 
bugün bir başka coşkulusun Bingöl... Seni 
yürekten selamlıyorum ey Bingöl... 

Adaklı, Genç, Karlıova sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Kiğı, Solhan, Yayladere, Ye-
disu sizleri gönülden selamlıyorum. Bize 

Bingöl Mitingi 

Bingöl | 11 Mart 2014
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bu duyguyu yaşattığınız için, bizi böyle 
muhabbetle bağrınıza bastığınız için, ahde 
vefanız için sizlere tek tek teşekkür edi-
yorum. Sivas’tan başladık, Marmara, Ege, 
İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu Anadolu, 
26 miting gerçekleştirdik... Her şehirde 
muhteşem bir manzarayla karşılaştık. 
Her şehirde, havalimanlarından yollara, 
caddelerden meydanlara, çok yoğun bir 
muhabbetle kucaklandık. Adıyaman’da, 
Malatya’da, Şanlıurfa’da adeta mahşeri 
yaşadık. Dün Muş’ta, yoğun yağmura rağ-
men, meydanı terk etmeyen bir sevdayı 
yaşadık. Bugün Bitlis’te çok farklı bir heye-
canı yaşadık. Ama tüm samimiyetimle söy-
lüyorum, Bingöl çok başka... Sizin sevginiz 
bir başka… Sizin samimiyetiniz bir başka… 
Sizin güzelliğiniz çok ama çok başka... Siz, 
bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bas-
tınız, ama bugünkü manzara çok başka… 
Allah hepinizden razı olsun. Rabbim, kar-
deşliğimizi muhafaza etsin. Rabbim, yol 
arkadaşlığımızı, uhuvvetimizi, muhabbeti-
mizi daim etsin. 

30 Mart seçimleri, inşallah, Türkiye için, 
aziz milletimiz için, Bingöl için hayırlara 
vesile olsun. Konuşmamın hemen ba-
şında, bir kez de burada, dün şehit olan 
polis kardeşlerimize Rabbim’den rahmet 
niyaz ediyorum. Evet... Kırşehir’de, Çevik 
Kuvvet’e ait bir otobüsümüzün devrilmesi 
sonucu, 3 kardeşimizi şehit verdik. Abdul-
lah Kılıç, Ömer Aktaş ve Resul Erdal Ayde-
mir, Hakk’a yürüdüler. Kendilerine bir kez 
daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Dün, yakınlarını aradım, acılarını paylaş-
tım. Bugün bir kez de buradan, şehitle-
rimizin ailelerine, yakınlarına, Emniyet 

Teşkilatımıza sabırlar temenni ediyorum. 
Kazada yaralanan kardeşlerimize de acil 
şifalar diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bingöllüler...

24 Temmuz 2010’da Bingöl’e geldik, 
biliyorsunuz, halkoylamasının startını 
buradan verdik. 1982’nin 7 Kasım’ında 
“Hayır” diyen Bingöl’de, bu kez “demokra-
siye evet” kampanyasını başlatmıştık. Siz 
de halkoylamasında, yüzde 95 oranında 
evet diyerek, farkınızı ortaya koydunuz. 
8 Haziran 2011’de Bingöl’e bir kez daha 
geldik. Genel seçim mitingimizi yaptık. O 
seçimde de yüzde 67 oy oranıyla AK Parti 
dediniz, yine farkınızı ortaya koydunuz. 
12 Temmuz 2013’te, Bingöl’e bir kez daha 
geldik. Bingöl Havalimanı’nı birlikte hiz-
mete açtık. Bingöl’ü, bu kez de havadan, 
tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya bağladık. 

Kardeşlerim... 

Televizyondaki reklamlarımızı seyredi-
yorsunuz değil mi? Ne diyor orada? “Ben 
lafa değil, icraata bakarım...” Evet... Bingöl 
lafa bakmaz, Bingöl icraata bakar. Bingöl, 
eser siyaseti üretene bakar. Bingöl, hizmet 
üretene bakar. Bingöl, dağları delerek inşa 
ettiğimiz tünellere, duble yollara, okulla-
ra, üniversitesine, hastanelere, barajlara 
bakar. Bingöl, demokrasiye sahip çıkana, 
kardeşliğe sahip çıkana bakar. En önemli-
si de Bingöl, “lafa değil, çözüm sürecine” 
bakar. 30 yıl, 81 vilayet de, Bingöl’de, bu 
topraklardaki acıya şahitlik etti. 30 yıl 
tüm Türkiye’den ziyade, Bingöl, Bingöl’ün 
dağları, ovaları, akan kana, akan gözyaşı-
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na şahitlik etti. Çok büyük acılar yaşadık. 
Büyük kayıplar yaşadık. İnsanlarımızı, 
çok genç yaşta yitirdik. Türkiye’nin ener-
jisi, Türkiye’nin kaynakları heba oldu. 
Türkiye’nin umudu, heyecanı, dinamizmi 
kayboldu. İşte biz, bu acıyı dindireceğiz de-
dik. Bu kanı durduracağız, bu gözyaşlarına 
son vereceğiz, Türkiye’yi 81 vilayetiyle 
ayağa kaldıracağız dedik. “Baldıran zehiri 
de olsa içeriz” dedik... Bu yola yüreğimizi 
koyduk, bu yola canımızı koyduk dedik... 
Çok zorlu süreçlerden geçtik, çok engelle 
karşılaştık. Ama hamdolsun, artık belli bir 
noktaya, umut verici bir noktaya geldik. 1 
yıldır, Türkiye’de, Bingöl’de, Doğu ve Gü-
neydoğu bölgemizde, terör nedeniyle artık 
acı haberler almıyoruz. Artık güvenlik 
güçlerimiz terör nedeniyle şehit olmuyor, 
gençlerimiz dağlarda ölmüyor. Artık ocak-
lara ateş düşmüyor, annelerin babaların 
yürekleri yanmıyor. Artık kepenkler ka-
panmıyor. Benim Bingöllü kardeşim, artık 
korkusuzca, kaygısızca, köyüne, mezrası-
na, dağlarına, göllerine, nehirlerine gidip 
geliyor. Allah’a hamdolsun, artık hiç bit-
meyen bir bahar yaşanıyor. Artık silahlar 
değil, siyaset konuşuyor. Siz, demokrasiye 
sahip çıktığınız gibi, millî iradeye sahip 
çıktığınız gibi, çözüm sürecine de sahip 
çıktınız. Siz dik durdunuz. Siz dirayetli 
durdunuz. İnşallah, bu süreci hep birlikte 
daha ileriye taşıyacağız. Bu süreci daha da 
güçlendirecek daha ileri noktalara ulaştı-
racağız. 

Kardeşlerim... 

Türkiye’nin, 81 vilayetin, Bingöl’ün ya-
şadığı bu bahar, birilerini rahatsız etti. 

Büyüyen Türkiye, yeni Türkiye, kardeşlik 
iklimi birilerini rahatsız etti. Önce Gezi 
Eylemleri dediler, ağaç bahanesinin, çev-
re bahanesinin ardına saklandılar, hem 
ekonomiyi, hem huzuru, hem de çözüm 
sürecini sabote etmek istediler. Ardından 
17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimiyle, bir 
kez daha Türkiye’de huzuru, istikrarı, bü-
yüyen ekonomiyi, çözüm sürecini sabote 
etmek istediler. Hiç taviz vermedik. Asla 
boynumuzu eğmedik. Türkiye’ye karşı 
kurulan bu tuzağa düşmedik. Yolsuzluk 
ve rüşvet kılıfı altında, demokrasiye, millî 
iradeye sabotaj yapılmasına izin vermedik. 
“Yolsuzluk var” iftirasıyla, millî iradenin 
çalınmasına müsaade etmedik. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Pensilvanya’da malum bir zat var... Bu-
gün Bitlis’te de ifade ettim... Güya Saidi 
Nursi’nin izinde ama Saidi Nursi’yle tam 
ters istikamette. Said Nursi, hayatı ilimle, 
mücadeleyle, dik duruşla geçmiş bir insan-
dı. Said Nursi, hapislere rağmen, sürgün-
lere rağmen asla eğilmemiş bir insandı. 
“Faniyim, fani olanı istemem” diyordu... 
“Ruhumu Rahman’a teslim ettim, gayrı 
istemem” diyordu... “Baki hakikatler, fani 
şahsiyetler üzerine bina edilmez” diyor-
du... Sadece Saidi Nursi değil, bizim tarihi-
mizde hiçbir âlim, aynı zamanda holding 
patronu, holding CEO’su olmadı. Hiçbir 
âlim, ananaslarla, tespihlerle, karanlık iş-
lerin ve irtibatların içinde olmadı. Hiçbir 
âlim, mahremleri dinlemek, kaydetmek, 
röntgencilik yapmak gibi, bunlarla şantaj 
yapmak, tehdit etmek, haraç toplamak gibi 
edep dışı işlerin içinde olmadı. Şuna bakar 
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mısınız... Önce, “AK Parti’ye oy vermeyin, 
kime verirseniz verin” diyorlardı... Şimdi 
artık açık açık, “CHP’ye oy verin, MHP’ye 
oy verin” demeye başladılar. Bakın burada, 
Bingöl’de, hem bu Pensilvanya’nın, hem 
bu CHP’nin maskelerini bir kez daha düşü-
receğim. Bunların ne kadar samimiyetsiz 
olduklarını bir kez daha göstereceğim. 

Şimdi biliyorsunuz, bu Pensilvanya, bize 
bir beddua etti... İzlediniz değil mi? Şimdi 
ben sizlere, aynı kişinin, bu yaptığı bed-
duadan 5 ay önce söylediği sözleri akta-
racağım. Bu zat, yaptığı bu bedduadan 5 
ay önce, 24 Haziran 2013’te bakın neler 
söylüyor: “Yerin dibine batır... Kahrolsun 
gitsinler... Evlerine ateş düşsün... Yolları 
kesilsin... Yolları sarpa sarsın… Bu türlü, 
böyle, bağışlayın, burada ifade etmek doğ-
ru olmaz, densiz sözler, Allah’ın sevmediği 
şeylerdir. Bunların hepsi bir ölçüde gıybet 
ifade eder. Beddua olduğundan dolayı, kar-
şı tarafın ona liyakati yoksa, döner, gelir, 
size çarpar. Sakınmak lazım...” Evet... O kor-
kunç, o çirkin bedduayı yapan zat, ondan 
5 ay önce işte aynen bunları söylemiş… O 
tür bedduaların densizlik olduğunu, gıy-
bet olduğunu, Allah’ın sevmediğini, dönüp 
yapanı çarpacağını bizzat kendisi ifade 
etmiş. 5 ayda çark etmiş... Tabii, böyle bir 
çarkçının yol arkadaşı da başka bir çarkçı 
olur... Kim o... İşte şimdi de onun çarkını 
size göstereceğim... Bunlar biliyorsunuz 
şimdi ortak hareket ediyorlar... Pensilvan-
ya, elindeki kayıtları, montajları CHP’ye, 
MHP’ye veriyor, bu ikisi de Pensilvanya’nın 
propagandasını yapıyor. Peki, bu CHP, bu 
Pensilvanya’ya ne demiş? Tarih: 26 Mayıs 
2008 bir soru önergesi... Sadece bir kıs-

mını okuyorum... “Yaklaşık 10 yıldan beri 
Amerika’da yaşayan ve Türkiye’de laiklik 
karşıtı yapılanmalar içinde olduğu istih-
barat raporları ile tespit edilen F.G...” Böyle 
devam edip gidiyor... Altında kimin imzası 
var? Ahmet Ersin CHP İzmir Milletvekili... 
Şimdi bir başvuru dilekçesi... 9 Mart 2005 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na verilmiş. Meclis araştırması 
açılmasını istiyor. Ne diyor biliyor musu-
nuz? “Kimileri, yazılarıyla, kitaplarıyla, 
bu kuruluşların, -yani malum okulların- 
laikliğe ve öğretim birliğine aykırı eğitim 
yaptığını” belirtmiş… “F.G. tarikatının 
buralarda militanlar yetiştirerek devlette 
kadrolaşmayı amaçladığını” ifade etmiş... 
“2001 yılında F.G. hakkında laik devlet 
yapısını değiştirerek yerine dinî kurallara 
dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa 
dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda 
faaliyetlerde bulunmak gerekçesiyle bir 
dava açılmıştır. Dava olumlu-olumsuz bir 
sonuca bağlanmamıştır” diye devam edip 
gidiyor. İmza: Mustafa Gazalcı CHP De-
nizli Milletvekili ve 69 arkadaşı. Peki, bu 
arkadaşlar arasında kim var? Kemal Kılıç-
daroğlu CHP İstanbul Milletvekili.

Geliyorum bir başka belgeye... 23 Ağustos 
2005 tarihli bir soru önergesi “Millî Eğitim 
Bakanlığınca ortaöğrenim kurumlarına 
Risale adlı bir ders konulmuş mudur? 
İstanbul Bahçelievler Fatih Koleji’nde her 
gün, cumartesi ve pazar günleri de dahil, 
Risale diye bir kitap okutulmakta mıdır? 
Bu kitap neyi öğretmeyi amaçlamaktadır?” 
İmza: Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul 
Milletvekili. Bu arada, Risale’nin ne oldu-
ğunu bilemeyecek kadar konunun uzağın-
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da, onu da söyleyeyim… Evet... İşte bunlar, 
çark belgeleri. Bunlar, samimiyetsizliğin 
belgeleri. Bunlar, birbirlerinden nefret 
eden tarafların, darbe için, AK Parti’nin, 
demokrasinin, millî iradenin yıpranması 
için nasıl ittifak ettiklerinin belgesi. CHP 
demek ne demektir? CHP demek, “Ezanın 
Türkçe okunması” demektir. CHP demek, 
“Kuran’ın, dinî eserlerin yasaklanması” 
demektir. CHP demek, “Camilerin ahıra, 
depoya çevrilmesi” demektir. CHP demek, 
“Said Nursi’nin, hem dirisine, hem ölüsüne 
zulüm” demektir. İşte Pensilvanya, bu CHP 
ile ittifak yapıyor. MHP de bunların yanın-
da... Bunlar 3 kafadar... Daha düne kadar, 
Pensilvanya hakkında en ağır ifadeleri 
kullanan MHP, şu anda Pensilvanya’nın ye-
deği oldu, yavru muhalefet olmayı bıraktı, 
yavru telekulak oldu. Millî güvenliğimize 
saldırı yapılıyor, devlete saldırı yapılıyor, 
özel hayata, mahremiyete saldırı yapılıyor; 
CHP de, MHP de, üç maymunu oynuyor. 
İnşallah Bingöl, 30 Mart’ta, bu 3 kafadara 
hesap soracak. 30 Mart’ta Bingöl, başka 
partilere değil, AK Parti’ye oyunu verecek, 
bir kez daha demokrasiye, bir kez daha bü-
yük Türkiye hedefine sahip çıkacak. 

Sevgili Bingöllüler… 

Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin 
diğer 80 vilayeti ile birlikte Bingöl’e de 
çok büyük eserler kazandırdık, çok büyük 
yatırımlar yaptık. Bingöl’e doğalgaz getir-
mek için süratle çalışıyoruz. İletim hattını 
yaptık, doğalgaz arzı sağlanmasıyla ilgili 
diğer çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah en kısa sürede Bingöllü kardeşlerim 
evlerinde doğalgaz kullanmaya başlaya-

caklar. Bingöl’de 1 Mayıs 2003 tarihinde 
meydana gelen depremde evleri zarar 
gören depremzede kardeşlerimiz için 
TOKİ kanalıyla 108 milyon lira maliyetle 
2 bin 432 konut inşa ettik, hak sahiplerine 
teslim ettik. Ayrıca, kentsel dönüşüm kap-
samında Bingöl’de 1.681 konut inşa ettik, 
hak sahiplerine teslim ettik. 12 yılda hak 
sahiplerine teslim ettiğimiz toplam konut 
sayısı 4 bin 113… 1.333 konutun yapımı 
sürüyor. Bunları da inşallah en kısa sürede 
tamamlayıp hak sahiplerine teslim ediyo-
ruz. Böylece, toplamda 5 bin 446 konutu 
Bingöl’e kazandırmış olacağız. Bingöl-Er-
zurum ve Bingöl-Diyarbakır karayolların-
daki yatırımlarımız süratle devam ediyor. 
İnşallah GAP’ı Karadeniz Bölgesi’ne Bingöl 
üzerinden bağlıyoruz. Çapakçur’a yeni 
bir köprü yapmak için kolları sıvadık… 
İhalesi yapıldı, çevre yolunun tamamlan-
masının akabinde yapıma da başlayacağız. 
Bingöl’ün simgesi Çapakçur Vadisi’ni ıslah 
edip, Bingöl’e yakışan bir rekreasyon alanı 
oluşturacağız. Düzağaç Bölgesi’nin tapu 
sorunu çözdük, vatandaşlarımız tapuları-
na kavuşuyor. Aslında bu bölgedeki sorun 
2-B kapsamına girmiyordu. Biz kanunu 
çıkartırken, Bingöllü kardeşlerimiz için 
oraya ilave bir madde koyduk. Bu sayede 
meseleyi çözdük. Tapularınız hayırlı ol-
sun. 

12 yılda Bingöl’e toplam 5 milyar lira yatı-
rım yaptık. Orman ve su işlerinde 1.3 mil-
yar lira… Ulaştırma ve haberleşmede 741 
milyon lira… Eğitimde üniversite dâhil 
390 milyon lira… Toplu konutta 681 mil-
yon lira… Aile ve sosyal politikalarda 363 
milyon lira… Sağlıkta 193 milyon lira… 
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Gençlik ve sporda 123 milyon lira yatırımı 
Bingöl’e kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim… 

Bingöl 12 yıldır hep bizim yanımızda oldu, 
bize destek verdi. 30 Mart seçimlerinde 
desteğinizi daha güçlü bir şekilde ortaya 
koyacağınıza, verdiğimiz mücadelede bizi 
yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. 
Belediye Başkanlığı’nda nöbet değişimi 
yaptık. Belediye Başkan Adayımız Yücel 
Barakazi… Kendisi çok iyi yetişmiş bir kar-
deşimiz. Zengin birikimini, belediye baş-
kanı olarak Bingöl’e en iyi şekilde aktara-
cağına inanıyorum. 30 Mart’ta Bingöl’den 
çıkacak sonucun, tüm bölgeye,  tüm 
Türkiye’ye örnek olmasını bekliyorum. 
“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Bitlis! Ey güzel Bitlis! Seni yürekten selam-
lıyorum Bitlis! Adilcevaz, Ahlat, Norşin 
sizi yürekten selamlıyorum. Hizan… Seni 
hürmetle selamlıyorum. Mutki, Tatvan 
sizi muhabbetle selamlıyorum. Erenlerin 
şehri, evliyaların şehri, âlimlerin şehri, 
ilim şehri Bitlis, seni kalpten selamlıyo-

rum! Bediüzzaman Saidi Nursi’nin şehri 
Bitlis, seni gönülden selamlıyorum. Ne 
güzel söylemiş İbrahim Hakkı Hazretleri… 
“Hüda’nın cennetidir şehr-i Bitlis cihanın 
ziynetidir şehr-i Bitlis, gönüller mihne-
tidir şehr-i Bitlis, bir dünya cennetidir 
şehr-i Bitlis…” Bu güzeller güzeli şehri, 

Bitlis Mitingi 

Bitlis | 11 Mart 2014
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bu şehrin tüm insanlarını selamlıyorum. 
Maşallah… Bugün Bitlis de tarih yazıyor. 
Bitlis, hükümetine, sandığa, demokrasiye, 
Başbakanı’na bugün bir farklı sahip çıkı-
yor. Bitlis bugün kabına sığmıyor. Senden 
Allah razı olsun Bitlis… Muhabbetimiz, 
uhuvvetimiz, yol arkadaşlığımız inşallah 
daim olsun. 30 Mart seçimleri, Türkiye 
için, milletimiz için, Bitlis için inşallah ha-
yırlara vesile olsun. 

Değerli kardeşlerim… 

Konuşmamın hemen başında, önceki gece 
otobüsle Kayseri’den Ankara’ya giderken 
Kırşehir’de meydana gelen kazada şehit 
olan polis memurlarımız Abdullah Kılıç, 
Ömer Aktaş Ve Resul Erdal Aydemir’e 
Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı kazada 
yaralanan polislerimize de acil şifalar te-
menni ediyor, kendilerine geçmiş olsun 
diyorum. Şehit polislerimizin ailelerine, 
mesai arkadaşlarına, emniyet camiamı-
za ve milletimize başsağlığı dileklerimi 
iletiyorum. Bilhassa şehit polislerimizin 
ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten 
paylaşıyorum. Görevleri başında şehit olan 
bu kardeşlerimizin mekânları cennet olur 
inşallah.

Sevgili kardeşlerim… 

Bitlis, tarih boyunca ilim şehri oldu. Bit-
lis, çok büyük tarihî şahsiyetler yetiştirdi, 
büyük alimlere okul oldu. Müştak Baba’yı, 
Mevlana Abdürrahim Bitlisi’yi, Fahrettin 
Ahlati’yi, Mevlana İdrisi Bitlisi’yi, Küfrevi 
Hazretleri’ni burada rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. Hizan’ın, Nurs Köyü’nde 

doğan, yiğitliğiyle, vatanseverliğiyle, ge-
ride bıraktığı eserleriyle hep minnetle 
anılan, Bediüzzaman Said-i Nursi’yi, bir 
kez de burada rahmetle yâd ediyorum. En 
başta bir hatırlatma yapmak istiyorum… 
Merhum, Saidi Nursi’nin doğduğu köyün, 
Nurs Köyü’nün ismini, 1960 yılından 
sonra, Kepirli olarak değiştirmişlerdi. İçiş-
leri Bakanlığımıza talimatı verdik, gerekli 
düzenleme yapıldı, 3 Temmuz 2012’de, 
Nurs Köyü’ne tarihî ismini iade ettik. Sı-
rada Norşin var… Siirt’te, Aydınlar ismi, 
çıkardığımız yasayla Tillo ismine kavuştu. 
Şimdi de, yine çıkaracağımız bir yasayla, 
Güroymak’ı, eski ismine, tarihî ismine 
kavuşturacak, Norşin’i artık resmî hale 
getireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Burada, sizlerin de, tüm Türkiye’nin de 
şunu özellikle bilmesini istiyorum… Zira 
bu çok istismar ediliyor. Kendi ülkesinin 
tarihini bilmeyen CHP ve MHP tarafından 
bu konu çok istismar ediliyor. Yer isimleri, 
Cumhuriyetin kuruluşuyla değiştirilme-
di. Yer isimleri, ağırlıklı olarak, 27 Mayıs 
1960 ihtilalinin ve 12 Eylül 1980 ihtilali-
nin ardından değiştirildi. Şimdi biz, isim-
leri iade edince, bunu CHP, MHP başka 
yerlere çekiyorlar… Çünkü bilmiyorlar… 
Biz, 27 Mayıs ve 12 Eylül’de, insanımıza 
yapılan bir zulmü ortadan kaldırıyor, 50 
yıl öncesi isimleri iade ediyoruz. Böyle 
isimlerle, şunlarla, bunlarla uğraşmak, kü-
çük insanların işidir. Biz büyük devletiz… 
Büyük devletler böyle şeylere takılmaz, 
böyle detay konular üzerinden insanına 
zulmetmez. Biz büyük düşünüyor, büyük 
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adımlar atıyor, kardeşliğimizi pekiştire-
cek, devletle milleti daha bir muhabbetle 
kucaklaştıracak reformlar yapıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Evet… Said Nursi, burada Nurs Köyü’nde 
doğdu, burada ve başka illerde eğitim aldı. 
Birinci Dünya Savaşı’nda, milis kuvvetle-
rine katılarak, düşmana karşı bu toprak-
ları kahramanca savundu, kahramanca 
mücadele etti ve esir düştü. Sibirya’da 
esaretten kurtuldu, ülkesine döndü ve 
eserler yazmaya başladı. Said Nursi’ye 
çok zulmettiler. Çeşitli bahanelerle, çeşitli 
iftiralarla, tutukladılar, mahkûm ettiler, 
hapishanelere gönderdiler. Bütün ömrü 
hapishanelerde, sürgünlerde geçti. Eserle-
rini yasakladılar, ders vermesini yasakladı-
lar, talebelerine çok zulmettiler. Ama Saidi 
Nursi, Hak bildiği yoldan dönmedi. Asla 
ve asla eğilmedi. İnançlarından, ilkele-
rinden, değerlerinden asla taviz vermedi. 
Kendisine yapılan o kadar zulme rağmen, 
ilimden, konuşmaktan, yazmaktan, talebe 
yetiştirmekten başka yollara hiç tevessül 
etmedi. Kendi ülkesinden kaçıp gitmeyi 
aklının ucundan bile geçirmedi. Hapislere 
rağmen, sürgünlere rağmen, ülkesini, vata-
nını, milletini terk etmedi. 

Burada sizlere bir şey göstermek istiyo-
rum… Saidi Nursi hayattayken, Diyanet 
İşleri Başkanı’na mektup yazmış, Risale-i 
Nur kitaplarının Diyanet tarafından 
basılmasını, çoğaltılmasını rica etmişti. 
Maalesef, Saidi Nursi’nin bu talebi yerine 
getirilmedi. Tam tersine, tek parti CHP 
iktidarı tarafından, 27 Mayıs sonrası kimi 

hükümetler tarafından, Risale-i Nur yasak-
landı, basılması, dağıtılması, okunması en-
gellendi. İşte biz, merhum Saidi Nursi’nin 
o arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız, İşaret-ül İcaz kitabını çok 
güzel, çok özenli bir şekilde bastı. İnşallah, 
diğer bazı kitaplarını da diyanet işleri baş-
kanlığımız eliyle basacağız. İşte Türkiye 
bugünlere ulaştı… Hamdolsun bugünleri 
gördük… Yasaklanan, toplatılan, yakılan 
kitaplar, şu anda artık özgürlüklerine 
kavuşuyorlar. CHP’nin, Bakanlar Kurulu 
kararıyla yasaklattığı kitaplar, şimdi artık 
bizzat devlet tarafından, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız tarafından, Diyanet İşleri 
Başkanlığımız tarafından basılıyor. İşte 
burada size bir başka eser göstereceğim… 
Ahmede Hani’nin, Mem-u Zin kitabı. 
Hem Türkçe, hem Kürtçe olarak bu kitabı 
bastık. Şimdi, Faki Teyran’ın Divan’ını da 
yayıma hazırlıyoruz, inşallah onu da hem 
Türkçe, hem Kürtçe basacağız… 

Devlet artık milletine sırtını dönmüyor. 
Devlet artık milletini kendisine tehdit ola-
rak görmüyor. Devlet, tarihine, tarihi eser-
lerine ilgisiz, kayıtsız kalmıyor; unutmaya 
ve unutturmaya çalışmıyor. Devlet artık 
milletiyle kucaklaşıyor. Devlet, milletiyle 
bir oluyor, bütün oluyor, milletiyle güçlü 
oluyor. 

Sevgili kardeşlerim… 

Burada, Bitlis’te, bir hususu özellikle vur-
gulamak istiyorum… Son günlerde, hükü-
metimize, devletimize, Türkiye’ye yönelik 
saldırılar nedeniyle, biliyorsunuz, Pensil-
vanya’daki zatın maskesini düşürmeye 
başladık. Şimdi birileri çıkıyor, “Başbakan 
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ilme ve âlimlere ağır sözler söylüyor” diye 
tezvirat yapıyor. Bizim, ilme hürmetimiz 
bellidir. Bizim, âlime hürmetimiz bellidir. 
İşte şu bastırdığımız eserler bile, tek başı-
na, bizim bu konudaki hassasiyetimizin 
ispatıdır. Ama burada, Bitlis’te ben bir şey 
söyleyeceğim… Âlim, sadece bilen değil-
dir… Âlim, kendisini bilen kişidir. Âlim, 
hırslarını yenen kişidir. Âlim, vatanını, 
ülkesini, milletini seven kişidir. Hem hol-
ding patronu olacaksın, hem büyük parala-
rı idare edeceksin, hem ülkende fitne, kaos 
çıkarmak için gayret edeceksin, hem de 
alimim diyeceksin. Tehditlerle, şantajlarla 
iş göreceksin, hak yiyeceksin, zulmedecek-
sin, ananaslarla, tespihlerle iş göreceksin, 
hem de âlimim diyeceksin. İnsanların 
mahrem telefon görüşmelerini dinleyecek-
sin, bunları kaydedeceksin, bunları iftira 
için şantaj için kullanacaksın; hatta daha 
da ileriye gidip, insanların yatak odalarını 
gözetleyecek, onları kaydedecek, şantaj 
yapacaksın, ondan sonra ben âlimim di-
yeceksin. Soruyorum: Tarihte böyle bir 
alim var mı, gördünüz mü, duydunuz mu? 
Tarihte, kendi ülkesine ihanet eden, kendi 
ülkesini karıştıran, kendi ülkesinde fitne 
çıkaran âlim gördünüz mü? Tarihte, hiçbir 
sebep yokken kendi ülkesinden kaçan, 
hiçbir sebep yokken ülkesine dönmeyen, 
uzaktan ülkesine kötülük yapan âlim gör-
dünüz mü? Göremezsiniz… 

Ne diyor merhum Saidi Nursi: “Baki haki-
katler, fani şahsiyetler üzerine bina edil-
mez… Din, hiçbir şahsi, uhrevi, dünyevi, 
maddi ve manevi bir şeye alet edilemez.” 
İşte ben, aziz milletimden, özellikle de bu 
paralel yapının mensubu, halis niyetli, 

samimi niyetli, ihlaslı kardeşlerimden 
bunu görmelerini rica ediyorum… Baki 
hakikatlerin, fani şahsiyetlerin ve fani ar-
zuların, niyetlerin, emellerin üzerine bina 
edilemeyeceğini görmelerini istiyorum. 
Rafineriyle, ananasla, tehditle, şantajla, 
usulsüzlükle, baki hakikatlere ulaşılama-
yacağını görmelerini istiyorum. İnsanların 
mahrem görüşmelerini dinleyerek, devlet-
lerin sırlarını kaydederek, ülkede fitne çı-
kararak baki hakikatlere ulaşmanın müm-
kün olmadığını görmelerini istiyorum. Bu 
din, bizim dinimiz, İslam dini azizdir… 
Elbette birilerinin yaptığı kötülükler dine 
asla zarar vermez, veremez. Ama bundan 
insanlar yara alır. Duygular yara alır. Ne-
siller yara alır. Gerçek âlimler bundan 
yara alır. Baki hakikatlerin peşinden ko-
şan hizmetler ve hizmetkârlar bundan 
yara alır. Yardımlaşma duygusu bundan 
yara alır. Gerçek cemaatler, gerçekten hak 
için, yardım için, insan yetiştirmek için 
çırpınan cemaatler bundan yara alır. Ger-
çek âlimlerin, gerçekten hak için hizmet 
edenlerin, işte bu yanlış kişilerle aralarına 
mesafe koymaları tarihî bir sorumluluk-
tur. Kendisini, hizmete, ilme, talebe yetiş-
tirmeye adamış gerçek cemaatlerin, işte bu 
yanlış yollarla aralarına mesafe koymaları 
tarihî bir sorumluluktur. Derdi yardım-
laşma olan, paylaşma olan, mazlumlara 
yardım olan samimi yapıların, işte bu 
holdinge dönüşmüş, kirli ilişkilere batmış, 
kirli işler yapanlarla aralarına mesafe koy-
maları insani, vicdani bir sorumluluktur. 
Özellikle de, samimi, ihlaslı, temiz niyetli 
kardeşlerimin, bu kirli emelleri olan ya-
pılarla aralarına mesafe koymaları hayati 
derecede önemli bir mesuliyettir. 
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Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeş-
lerim… Bu CHP, merhum Saidi Nursi’ye, 
bütün hayatı boyunca zulmetti. Kendisine 
zulmetti, talebelerine zulmetti, eserlerine 
zulmetti. Yetmedi, Saidi Nursi’nin cansız 
bedenine bile zulmetti; dirisini rahat bı-
rakmadığı gibi, ölüsünü dahi rahat bırak-
madı. Şimdi, güya Saidi Nursi’nin izinden 
gittiğini iddia eden Pensilvanya’daki bu 
zat, işte bu CHP ile birlikte darbe yapmaya 
çalışıyor. Bakın burada sizlere 2 belge daha 
göstereceğim… “Saidi Nursi tarafından 
yazılan, Gençlik Rehberi adlı kitabın dağı-
tımının yasak edilmesi ve elde edilecekle-
rinin toplattırılması Bakanlar Kurulu’nun 
15 Temmuz 1948 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır.” İmza: İsmet İnönü. Bir 
başka belge… “Kastamonu vilayet mer-
kezine yerleştirilmiş olan Bediüzzaman 
Saidi Kürdi’nin, Afyon vilayetinin Emirdağ 
kazasına nakli, icra vekilleri heyetince 9 
Ağustos 1944 tarihinde kabul olunmuş-
tur.” İmza: İsmet İnönü. İşte, bu Pensilvan-
ya’daki zat, işte bu CHP ile beraber hareket 
ediyor… Şu anda, artık açık açık, oyunuzu 
AK Parti’ye değil, CHP’ye verin, MHP’ye 
verin diye telkin yapıyor, baskı yapıyor, 
ikna odalarında zulüm yapıyorlar. CHP 
Genel Başkanı’nda yüz olsa, bu Pensilvan-
ya ile hareket etmez. Bu Pensilvanya’daki 
zatta, Saidi Nursi’ye zerre kadar vefa olsa, 
işte bu CHP ile ortak hareket etmez. Diyor-
lar ki: “Arabanın sağ tekeri bozulduysa, sol 
tekerle devam edilir…” İşte onun için, AK 
Parti’ye düşmanlık yapıyor, CHP ile, MHP 
ile hareket ediyorlarmış… Bu CHP, bu 
MHP ne zaman bu ülkeyi selamete götür-
dü ki, bugün götürsün? Bunlar ne zaman 
iktidar ortağı oldularsa, o zaman kamyo-

nu devirdiler. Şimdi de, bu MHP, bu CHP, 
yanlarına Pensilvanya’yı almışlar… O da 
minibüs devirmekte zaten usta… Bunların 
gideceği yer uçurumdur, başka da bir yere 
gidemezler. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bakın, Mersin’de, bir dinleme skandalını 
ortaya çıkardık. Mersin’de, 123 kişiyi, 
uydurma soruşturmalarla dinlemişler. 
Vali, korumaları, hakimler, memurlar, AK 
Parti’nin, CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin il 
başkanlıkları, emniyet müdürleri, bürok-
ratlar keyfice dinlenmişler. Bunun dışın-
da, selam örgütü diye bir örgüt uydurmuş-
lar, 3 bine yakın kişiyi 3 yıl dinlemişler. 
CHP genel merkezini dinlemişler. CHP’li, 
MHP’li milletvekillerini dinlemişler. Ga-
zetecileri, sanatçıları dinlemişler. Allah 
aşkına, günlerdir, bu skandalla ilgili bir 
tek soru sorduklarına şahit oldunuz mu? 
Bu CHP, bu MHP niye susuyorlar? Biz bu 
dinlemelerin üzerine giderken, İnternet 
Yasası’nı çıkarırken, HSYK düzenlemesi 
yaparken neden itiraz ediyorlar? Çünkü 
Pensilvanya’dan onlara “Susun” deniyor… 
Talimatı oradan alıyorlar. Ellerindeki iftira 
kasetlerini, hukuksuz kasetleri, montajları 
oradan alıyorlar. Bunlar 3 kafadar olmuş-
lar… CHP, MHP, Pensilvanya, 3 kafadar 
olmuşlar. Türkiye’ye karşı, devlete karşı 
yapılan saldırıya bunlar payandalık yapı-
yorlar. Şimdi, MHP Genel Başkanı çıkmış, 
CHP Genel Başkanı’nı savunuyor. Biz CHP 
Genel Başkanına genel müdür diyoruz, 
cevabını MHP Genel Başkanı veriyor. 
Birbirlerine avukatlık yapıyorlar. Bitlis’te 
de bunların 5’i bir araya geldi değil mi? 
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Bitlis’te 5 minare vardı, şimdi bir de 5 
şaşkın parti var… 5 minare dimdik ayakta 
kalır; 5 şaşkın parti 30 Mart’ta Bitlis’ten 
cevabını alır.

Sevgili kardeşlerim… Ben inanıyorum ki, 
Bitlis, 30 Mart’ta, hem bu Pensilvanya’ya, 
hem CHP ve MHP’ye, hem de BDP’ye 
gereken dersi verecek. Bitlis lafa değil, 
icraate bakacak. AK Parti reklamlarını iz-
liyorsunuz değil mi? Kuzgunkıran Tüneli 
reklamını izliyorsunuz değil mi? Orada 
benim şoför kardeşim, Bitlis Kuzgunkıran 
Tüneli’nin hikâyesini anlatıyor. Hikâye 
bitene kadar tünelden geçip gidiyor. İşte 
biz buyuz… Biz, laf değil, icraat üretiriz. 
12 yılda, sadece Bitlis’te değil, Türkiye’nin 
81 vilayetinde dağları deldik, engelleri 
aştık, tünellerle, köprülerle, viyadüklerle 
insanımızı birbirine kavuşturduk. 12 yılda 
inşa ettiğimiz tünel uzunluğu ne kadar 
biliyor musunuz? 167 kilometre. Tam 123 
adet tünel inşa ettik. İşte 30 Mart’ta, eski 
Bitlis’le yeni Bitlis’i, eski Türkiye ile yeni 
Türkiye’yi gözlerinizin önüne getirip, oyu-
nuzu ona göre kullanacağınıza yürekten 
inanıyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

17 Aralık darbe girişimiyle, Türkiye’ye, de-
mokrasiye, millî iradeye, ekonomiye, ama 
en çok da çözüm sürecine, yani kardeşli-
ğimize sabotaj yapılmak istendi. Bakın, 
geçen yılın Nevruz’undan bugüne kadar, 
hamdolsun, terör nedeniyle yeni acılar 
yaşamadık. Silahları devreden çıkardık, si-
yaseti devreye aldık. Kanı, gözyaşını, acıyı 
Türkiye’nin, 81 vilayetimizin, Bitlis’in gün-

deminden çıkardık. 12 yılda çok büyük re-
formlar yaptık; yenilerini de yapıyoruz. İn-
şallah, çözüm süreci güçlendikçe, siyaset 
güçlendikçe, yeni reformlar yaparak, yeni 
adımlar atarak, kardeşliğimizi daha da pe-
kiştireceğiz. Sizlerden, bu çözüm sürecine 
sımsıkı sahip çıkmanızı özellikle rica edi-
yorum. 12 yıl öncesinin hayalleri bugün 
gerçek oldu. İnşallah, çok daha fazla hayali 
gerçeğe dönüştüreceğiz. 2023 yılına, güçlü 
bir ülke, güçlü bir millet olarak ulaşacağız. 
Bitlis’te başlayan değişimi daha ileri sevi-
yelere taşıyacak, Bitlis’in çehresini daha da 
değiştireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim… 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’te de 
aşkla, sevdayla, coşkuyla geçmişte yapılan-
larla mukayese edilmeyecek büyüklükte 
hizmetler gerçekleştirdik. 11 kilometre 
uzunluğundaki Bitlis çevreyolunu bölün-
müş yol olarak, 8 Ağustos tüneli ve 300 
metre uzunluğundaki viyadükle birlikte 
tamamlayarak trafiğe açtık. Bitlis-Muş ve 
Bitlis-Van yollarını, bölünmüş yol olarak 
tamamladık trafiğe açtık. Bitlis-Van yolu 
güzergâhı üzerinde bulunan Kuzgunkıran 
Tüneli’nin birinci tüpünü tamamladık, 
trafiğe açtık, ikinci tüpün ihale çalışmaları 
devam ediyor. 234 kilometre uzunluğun-
daki Bitlis-Ağrı yolunun 161 kilometre-
sini bölünmüş yol olarak tamamladık. 
Kalan kesimlerini de inşallah önümüzde-
ki yıllarda tamamlıyoruz. 97 kilometre 
uzunluğundaki Bitlis-Siirt yolunun 78 
kilometrelik kesimini yine bölünmüş yol 
olarak bitirdik. Bu yolun da kalan kesim-
lerinde tünel, viyadük ve bölünmüş yol 



57

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

çalışmalarımız sürüyor. Tarihî ve turistik 
önemi olan Nemrut Krater Gölü yolundaki 
çalışmalarımız da hızla devam ediyor. 2 
bölümden oluşan Buzlupınar Tüneli’ni de 
tamamlayarak, Bitlisli kardeşlerimizin hiz-
metine sunduk. Bitlis’e 2002 yılına kadar 
19 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 
biz 244 kilometre bölünmüş yol yaparak 
Bitlis’in toplam bölünmüş yol mesafesini 
263 kilometreye çıkardık. Bunun yanın-
da Bitlis’teki yollarda 2 bin 91 kilometre 
asfalt çalışması, 35 adet de köprü yaptık. 
Demiryollarında da Bitlis payına düşen ya-
tırımı aldı… Bitlis sınırları içerisinde olan 
ve çoğu yapıldığı günden bu yana yenilen-
meyen 53 kilometrelik demiryolunu âdeta 
sıfırdan yapmışçasına bu yıl yeniliyoruz. 
Tatvan’dan Van’a trenler, eski ve yetersiz 
feribotlarla güç bela geçiyordu. Bunlar 
1970 yılında imal edilmiş… Trenler feri-
bota binmek için günlerce sıra bekliyordu. 
Bu böyle gitmez dedik, Tatvan’a tersane 
kurmak lazım dedik ve kurduk. Yüksek 
kapasiteli, zaman kaybını önleyecek, 50 
vagonu aynı anda taşıyabilecek iki adet 
feribotu Tatvan’da imal ediyoruz. Bitlis 
organize sanayisinin hemen yanı başına, 
Rahova’ya Türkiye’nin en modern lojistik 
merkezlerinden birini yapıyoruz. 

12 yılda Bitlis’e 5 milyar 300 milyon lira 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
yaklaşık 2 milyar lira… Eğitimde üniversi-
te dâhil 457 milyon lira… Sağlıkta 140 mil-
yon lira… Toplu konutta 681 milyon lira… 
Aile ve sosyal politikalarda 471 milyon 
lira… Orman ve su işlerinde 125 milyon 
lira yatırım yaptık. 

Değerli kardeşlerim… 

Bitlis bugüne kadar bize her seçimde des-
tek verdi, güç verdi. Hükümet olarak biz 
bir yandan, belediye başkanımız diğer 
yandan, el birliğiyle Bitlis’i geliştirmenin, 
kalkındırmanın çabası içinde olduk. Bele-
diyecilikte tecrübe önemli. Bitlis’te 5 yıldır 
sizlere hizmet eden Belediye Başkanımızı 
bu dönem yeniden aday olarak gösterdik. 
Evet, Bitlis Belediye Başkan Adayımız Feh-
mi Alaydın… Kendisini gayet iyi tanıyorsu-
nuz. Ben Fehmi Alaydın kardeşimi bir kez 
daha sizlere emanet ediyorum. 30 Mart’ta 
Bitlis’ten rekor bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek 
sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Siirt! Hazreti Veysel Karani’nin şehri 
Siirt! İsmail Fakirullah’ın şehri, İbrahim 
Hakkı Hazretleri’nin şehri Siirt! Evliyalar 
şehri, âlimler yurdu, yiğitlerin, mertlerin 
şehri Siirt! Sizleri yürekten selamlıyo-
rum... Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, 
Şirvan sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Tillo! Yarım asır sonra ismiyle yeniden 

kucaklaşan Tillo! Seni de, iade ettiğimiz 
isminle gönülden selamlıyorum 

Tillo! Tillo’da tabelalar değişti mi? Al-
lah hayırlı mübarek etsin... Milletine 
tepeden bakan devlet anlayışı artık son 
bulmuştur. Milletiyle arasına mesafe 
koyan devlet anlayışı artık son bulmuş-

Siirt Mitingi 

Siirt | 12 Mart 2014
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tur. İnkar, red, asimilasyon politikaları, 
bizim dönemimizde geri gelmemek üzere 
kapanmıştır. Ne diyoruz: İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın! Bizim anlayışımız budur... 
Vatandaşına tepeden bakan, kibirle ba-
kan, ceberrut devlet değil; vatandaşıyla 
kucaklaşan, vatandaşıyla bir olan, bütün 
olan devlet anlayışı artık Türkiye’ye ege-
men olmuştur. Bu ülke sizin ülkeniz. Bu 
ülkenin sahibi, 77 milyon sizlersiniz. Siz 
ne derseniz, artık o oluyor ve o olacak. Bu 
ülkenin istikametini, rotasını artık sadece 
siz çizeceksiniz. 30 Mart’ta, işte bir kez 
daha bunu oylayacaksınız. 30 Mart’a ha-
zır mısın Siirt? 30 Mart’ta demokrasiye 
evet diyor musun Siirt? 30 Mart’ta millî 
iradeye sahip çıkıyor muyuz? 30 Mart’ta 
mührü AK Parti’ye vuruyor muyuz? Ma-
şallah... Siirt bugün her zamankinden 
başka. Siirt bugün kabına sığmıyor. Siirt, 
daha bugünden, 30 Mart’ın sonucunu bel-
li ediyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Aş-
kınız, sevdanız, ahde vefanız için Rabbim 
sizlerden razı olsun. Hükümetinize, AK 
Parti’ye, Başbakanınıza, yani damadınıza 
sahip çıktığınız için Allah sizlerden razı 
olsun. 

Sevgili kardeşlerim...

Demokrasi tarihimizin en önemli se-
çimlerinden birine giriyoruz. Sadece 
belediye başkanlarının seçileceği değil, 
Türkiye’nin istikametinin şekilleneceği 
bir seçime giriyoruz. Eski Türkiye ile yeni 
Türkiye arasında tercihin yapılacağı bir 
seçime giriyoruz. Eski Türkiye’de nelerin 
olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Siz-
ler eski Türkiye’nin acılarını iliklerinize 

kadar yaşadınız. Sizler eski Türkiye’nin 
acılarını, evlerinizde, sokaklarda, yü-
reklerinizde hissettiniz. Ne vardı eski 
Türkiye’de? Yasaklar vardı... Yoksulluk 
vardı... Yolsuzluk vardı... Eski Türkiye’de 
ret vardı, inkâr vardı, asimilasyon vardı. 
Eski Türkiye’de türkülere yasak vardı. 
Eski Türkiye’de kitaplara, klavyelere 
yasak vardı. Eski Türkiye’de annenin ev-
ladıyla ana dilinde konuşmasına yasak 
vardı. Eski Türkiye’de OHAL vardı, yol 
kontrolleri vardı, girilmesi yasaklı böl-
geler vardı. Eski Türkiye’de kan vardı, 
gözyaşı vardı, acı vardı. Eski Türkiye’de, 
Siirt’in sesinin ulaşmadığı duvarlar vardı. 
İşte biz o eski Türkiye dönemini kapat-
tık. Artık yeni Türkiye var. Milletiyle bir 
olan, beraber olan, milletiyle kucaklaşan 
bir Türkiye var. Türkülerin, şarkıların 
özgürce söylendiği bir Türkiye var. Kitap-
ların özgürce basıldığı bir Türkiye var. 
Herkesin kendi ana dilinde özgürce konu-
şabildiği bir Türkiye var. Yeni Türkiye’de, 
isteyenin istediği dili öğrenebildiği, 
kursların açıldığı, üniversitelerde bölüm-
lerin açıldığı, özel okullarda farklı dil ve 
lehçelerde eğitimin mümkün olduğu bir 
ortam var. Yeni Türkiye’de kardeşlik var. 
Yeni Türkiye’de silahlar değil, siyaset var. 
Yeni Türkiye’de, dağa çıkan değil, kendi 
şehrinde üniversiteye gidebilen gençler 
var. Yeni Türkiye’de ağlayan değil, eşiyle, 
çocuklarıyla, bir sofranın etrafında hu-
zurla oturan anneler var. 

Kardeşlerim... 

Çok çalıştık, çok mücadele ettik, bugün-
lere ulaştık. Çok badireler atlattık, çok 
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tuzaklardan geçtik, bugünlere geldik. 
Hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüş-
türdük. İşte, son 1 yıldır, ne Siirt’te, ne de 
bir başka ilimizde, terör nedeniyle yeni 
acılar yaşamıyoruz. Geçen yıl Nevruz’u 
muhabbetle kutladık, inşallah, 9 gün 
sonra Nevruz’u yine muhabbetle kutlu-
yoruz. Artık kepenkler kapanmıyor. Artık 
sokaklarda silahlar konuşmuyor. Artık 
şehit haberleri, acı haberler gelmiyor. 
Bunu sizin desteğinizle başardık. Sizin 
hayır dualarınızla bugünlere ulaştık. Siz, 
hükümetinize sahip çıktınız, demokra-
siye, millî iradeye sahip çıktınız, biz de 
Türkiye’yi, kardeşliğimizi bugünlere ta-
şıdık. İnşallah, daha göreceğimiz çok gü-
zel günler var. 77 milyonun kardeşliğini 
daha da güçlendireceğiz. Huzuru, barışı, 
istikrarı, kardeşliği daha ileri seviyelere 
taşıyacağız. Artık enerjimizi, kavgalara 
değil, barışa, çözüme, kalkınmaya daha 
fazla yoğunlaştıracağız. Çözüm sürecini 
siz istediniz, 1 yıl boyunca bu sürece siz-
ler sahip çıktınız. Şimdi de bu süreci ko-
rumanızı sizlerden rica ediyorum. Çözüm 
sürecine sımsıkı sahip çıkmanızı sizler-
den rica ediyorum. Bu sürece hem destek 
olmanızı, hem de bu süreç için dualar 
etmenizi sizlerden özellikle istiyorum. 

Kardeşlerim... 

Çözüm süreci, birilerini ciddi şekilde ra-
hatsız etti. Şehirlerimize, sokaklarımıza, 
evlerimize, yüreklerimize gelen ferahlık 
birilerini ciddi şekilde rahatsız etti. İstik-
rar ve huzur, kalkınma ve refah birilerini 
rahatsız etti. Büyüyen ekonomi, güçlenen 
Türkiye, yeni Türkiye birilerini rahatsız 

etti. Önce Gezi Eylemleri dediler, huzur 
ve istikrarı bozmak istediler. Şimdi de, 17 
Aralık, 25 Aralık darbe girişimiyle, yeni 
Türkiye’ye sabotaj düzenlemek istediler.

Kardeşlerim... 

Ş u n u  b i l m e n i z i  i s t i y o r u m . . .  G e z i 
Eylemleri’nde ağaç bahaneydi, çevre 
bahaneydi. Hedef, büyük Türkiye’ydi, 
büyüyen ekonomiydi, çözüm süreciydi. 
17 Aralık darbe girişiminde de yolsuzluk 
ve rüşvet sadece bahanedir. Bir iftiranın 
arkasına saklanıp, Türkiye ekonomisine, 
istikrara, huzura, özellikle de kardeşliği-
mize, özellikle de çözüm sürecine hücum 
ediyorlar. Şunu burada, Siirt’te bir kez 
daha söylüyorum... Hiçbir yolsuzluk gi-
rişimine, ne boyutta olursa olsun hiçbir 
rüşvet girişimine asla göz yummadık ve 
yummayız. Biz, yolsuzluklarla mücadele 
ederek bugünlere geldik. Bundan sonra 
da hiçbir yolsuzluğun üzerini örtmeyiz, 
hiçbir yolsuzluğu takipsiz bırakmayız. 
Ancak, yolsuzluk ve rüşvet iftirası atıla-
rak, millî iradenin çalınmasına da asla 
geçit vermeyiz. İşte bu CHP, bu MHP, bu 
BDP, onlara rehberlik eden Pensilvanya, 
aslında yolsuzlukların peşinden koşmu-
yor, aslında millî iradeyi çalmak istiyorlar. 
Bunların sandıktan umudu yok... Bunlar, 
sandıkta bir kez daha kaybedeceklerini 
biliyorlar. İşte onun için çirkinleşiyor, 
çirkefleşiyor, sandık dışında yol arıyorlar. 
Sandık dışında her yol, gayri meşrudur. 
Sandık dışında her yol, anti demokratik-
tir. Sandık dışında her yöntem, demok-
rasi dışı olduğu gibi, ahlak dışıdır, edep 
dışıdır. İşte görüyorsunuz... Hukuksuzca 
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dinleyip kaydettikleri telefon görüşmele-
rini kullanıyorlar. Devletin sırlarını ifşa 
ediyorlar. Ulusal güvenliğimize, birliği-
mize, çözüm sürecine, kardeşliğimize sa-
botaj yapmak istiyorlar. Sokakları tahrik 
edip, ülkede huzuru bozmaya çalışıyorlar. 
Pensilvanya’nın kuyruğuna takılan CHP 
de, MHP de, sokaklardan medet umuyor. 
Bu ittifaka çok çok dikkat edin sevgili 
kardeşlerim... Kimlerin kimlerle iş tut-
tuğuna, kimlerin kimlerle ortak hareket 
ettiğine lütfen dikkat edin. Pensilvanya, 
CHP ile hareket ediyor. CHP, en ağır sözle-
ri söylediği Pensilvanya ile hareket ediyor. 
MHP, hem CHP ile, hem Pensilvanya ile 
birlikte hareket ediyor. Marjinal sol örgüt-
ler, anarşistler, teröristler, vandallar, işte 
bu MHP ile, CHP ile, Pensilvanya ile itti-
fak halinde sokakları karıştırmak istiyor. 

Hiç merak etmeyin... Asla umutsuz ol-
mayın... Biz bunun hesabını soracağız. 
30 Mart’ta siz sandıkta bunun hesabını 
soracaksınız, biz de hukuk içinde bu iha-
net girişimlerinin hesabını soracağız. 30 
Mart’ta, siz, sandıkta CHP’den, MHP’den, 
BDP’den hesap soracaksınız. Biz de bu 
Pensilvanya’dan, ihanet şebekesinden 
hesap soracağız. Türkiye’nin kutlu yü-
rüyüşünü hiç kimse durduramayacak. 
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin önüne hiç 
kimse geçemeyecek. Allah’ın izniyle, mil-
let, buna müsaade etmeyecek. 

Unutmayın sevgili kardeşlerim... Siirtli 
İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? “Hak 
şerleri hayreyler, arif anı seyreyler, zan-
netme ki gayr eyler Mevla görelim neyler 
neylerse güzel eyler. Hoş sabır cemilim-

dir, Allah ki vekilimdir, takdir kefilimdir, 
Mevla görelim neyler, neylerse güzel 
eyler...” İnşallah, bu süreçten de hayırlı 
sonuçlar çıkacak. Son çete temizlenecek, 
CHP’nin, MHP’nin darbe umudu yitip gi-
decek. Reformların, demokratikleşmenin 
önündeki son engeller kalkacak. Şer’den 
hayır hasıl olacak ve inşallah Türkiye çok 
daha güzel günlere erişecek. 

Sevgili kardeşlerim... 

Siirt, her zaman bizim yanımızda oldu. 
Siirt, 2003 yılındaki seçimlerde, eniştesi-
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı, 
milletvekili yaptı, Başbakan yaptı. Bugüne 
kadar her seçimde, her halkoylamasında 
Siirt bize destek verdi. 30 Mart’ta Siirt’ten 
bir kez daha gür bir destek bekliyoruz. 
30 Mart’ta Siirt’in bir kez daha demokra-
siye sahip çıkmasını bekliyoruz. Siirt’in, 
esersizlik siyasetine artık son vermesini, 
yerelde de AK Parti’nin eser siyasetine 
yeniden kavuşmasını bekliyoruz. İnanın, 
Siirt, bu tembelliği, bu beceriksizliği hak 
etmiyor. Siirt’in sokakları, caddeleri, bu 
bakımsızlığı hak etmiyor. 30 Mart’ta, 
Türkiye’ye, dünyaya demokrasi dersi ve-
rirken, Siirt’te de değişimi başlatmanızı 
bekliyoruz. Hükümet ve yerel yönetimin 
uyum içinde olacağı, Siirt’i değiştireceği 
bir süreci başlatacağınıza inanıyoruz. Si-
irt, lafa değil, icraate bakacak. 

Değerli kardeşlerim… 

Hükümetlerimiz döneminde, Türkiye’nin 
80 vilayetiyle birlikte Siirt’imize de geç-
mişte eşi görülmemiş hizmetler getirdik, 
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yatırım yaptık. Siirt-Pervari-Çatak yolu-
nu beklediğinizi biliyorum… Bu yolun 
10 kilometrelik bölümünü yapmıştık. 
Şimdi kalan bölümünü 2014 yılı yatırım 
programına aldık. İnşallah en kısa süre-
de inşasına başlıyor ve bu yolu sizlerin 
hizmetine sunuyoruz. Biliyorsunuz Siirt 
havalimanı eski bir havalimanıydı ve 
2005 yılına kadar uçuş trafiğine kapalıy-
dı. Biz havalimanını 2005 yılında uçuş 
trafiğine açtık. 2013 yılında yaklaşık 34 
bin kişi bu havalimanıyla uçuş gerçek-
leştirdi. Sizin Kurtalan’a ikinci bir hava-
limanı beklentinizi biliyor ve takibini de 
yapıyoruz. Bunula ilgili etüt çalışmaları 
sürüyor, önümüzdeki dönemde konuyu 
değerlendirecek ve bir karara varacağız. 
Siirt’in 50 yıllık su meselesini Siirt iç-
mesuyu projesi ile çözdük. Bu proje ile 
Siirt’imizin 2040 yılına kadar olan içme 
ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 
3 kısımdan oluşan projenin ilk kısmını, 
acil ihtiyacı gidermek için 2008 yılında 
yaklaşık 20 kilometre isale hattı inşa 
ederek hizmete almıştık. Ayrıca proje 
kapsamında Botan Çayı’ndan Siirt’e su 
sağlayacak Botan Terfi Merkezi’ni de 
tamamlayarak, 2009 yılında hizmete 
açtık. Siirt İçmesuyu Projesi’nin 126 ki-
lometrelik ikinci ve üçüncü kısımları ile 
içmesuyu arıtma tesisini de 2011 yılında 
hizmete aldık. Böylece, Siirt il merkezi, 
Kurtalan ve Tillo ilçeleriyle, Kayabağlar, 
Atabağı ve Gökçebağ beldelerine memba 
kalitesinde su temin etmiş olduk. Bu pro-
je için 148 milyon lira harcadık. Şimdi 
BDP’li belediye “Bizim dönemimizde su 
kesintisi olmadı” filan diyormuş… Suyu 
getiren, yatırımı yapan biziz, sana ne olu-

yor? Hep ne diyoruz sevgili kardeşlerim… 
Biz lafa değil icraata bakarız… Botan Çayı 
üzerinde özel sektörümüz tarafından inşa 
edilen Alkumru Barajı ve HES’i 19 Mayıs 
2011 tarihinde açıldı. Bu baraj ve HES’i 
yıllık 881 kilovatsaat enerji üretiyor. Aynı 
şekilde Kirazlık Regülatörü ve HES’i de 
2013 yılında tamamlandı. Bu yatırımlar-
la Siirt enerjide bir merkez il konumuna 
yükseliyor… 

12 yılda Bitlis’e 3 milyar 100 milyon lira 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 504 milyon lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 402 milyon lira… Aile ve sosyal po-
litikalarda 407 milyon lira… Toplu konut-
ta 180 milyon lira… Sağlıkta 148 milyon 
lira… Enerjide 242 milyon lira yatırım 
yaparak Siirt’in çehresini değiştirdik. 

Değerli kardeşlerim… 

30 Mart’ın, Siirt’i özlediği, hak ettiği be-
lediyecilik hizmetlerine yeniden kavuşa-
cağımız bir tarih olacağına inanıyorum. 
Siirt Belediye Başkan Adayımız Ali İlbaş 
kardeşimiz. Kendisini sizlere emanet 
ediyorum. Biz hükümet olarak, Ali İl-
baş kardeşim belediye başkanı olarak el 
ele vereceğiz ve Siirt’e çok daha büyük 
hizmetler, çok daha büyük yatırımlar ka-
zandıracağız. 30 Mart’ta Siirt’i yakından 
takip edecek, sizlerden müjde bekleyece-
ğim. Siirt’in kendisine yakışanı yapacağı-
na inanıyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selam-
lıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.   
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Sevgili Mardinliler, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret-
le, muhabbetle selamlıyorum. Buradan 
tüm Mardin’e, Mardinli tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum... 

Dargeçit’i, Derik’i, Kızıltepe’yi, Mazıdağı’nı 
oralarda yaşayan kardeşlerimi kalpten 

selamlıyorum. Midyat’ı ,  Nusaybin’i , 
Ömerli’yi, Savur’u, Yeşilli’yi oralarda yaşa-
yan tüm kardeşlerimi gönülden selamlıyo-
rum. Mardin kardeşliğin şehridir. Mardin, 
hoşgörünün, dayanışmanın, huzurun şeh-
ridir. Mardin, tarih şehridir, ilim şehridir, 
medeniyet şehridir. Mardin, evliyanın, 
alimlerin, ariflerin, Ashab-ı Kiram’ın şeh-

Mardin Mitingi 

Mardin | 12 Mart 2014



Recep Tayyip ERDOĞAN

64

ridir. Seninle iftihar ediyoruz Mardin... 
Allah sizlerden razı olsun Mardin... Bu coş-
kunuz, bu sevdanız, bu samimiyetiniz için 
Rabbim sizlerden razı olsun. Ahde vefanız 
için, bu davaya omuz verdiğiniz için, Baş-
bakanınıza, bu kardeşinize sahip çıktığınız 
için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. 

Son 5 yılda 5 kez Mardin’e geldik. Miting-
ler yaptık, toplu açılışlar yaptık, ilçeleri-
mizi ziyaret ettik. Mardin’i hizmetlerle, 
eserlerle buluşturduk. İşte bugün bir kez 
daha Mardin’deyiz. Bugün bir kez daha, 
demokrasi için, millî irade için, büyük 
Türkiye hedefleri için Mardin’deyiz. Ma-
şallah... Bugün Mardin’i çok farklı görü-
yorum. Bugün Mardin bir başka güzel. 
Mardin, Türkiye’de oynanan oyunu gö-
rüyor. Mardin, sandık üzerindeki oyunu 
görüyor. İnşallah Mardin, sandıkta oyuna 
sahip çıkacağını ve kirli oyunu bozacağını 
bugün buradan tüm dünyaya gösteriyor. 
Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz Mar-
din? Millî iradeye sahip çıkıyor muyuz 
Mardin? Çözüm sürecine, huzur projesine 
sahip çıkıyor muyuz Mardin? Büyük Tür-
kiye hedefine, yeni Türkiye hedefine sahip 
çıkıyor muyuz Mardin? 30 Mart’ta mührü 
AK Parti’ye basıyor muyuz Mardin? Maşal-
lah... Mardin, 30 Mart’ta inşallah, tuzakları 
bozacak, senaryoyu alt üst edecek. 

Sevgili kardeşlerim... Seçime sadece 18 
gün kala, Türkiye’de huzuru bozmak için 
yeni senaryolar devreye alınıyor. Milletin, 
30 Mart’ta da AK Parti diyeceğini anla-

yanlar, sandığa gölge düşürmek için yeni 
provokasyonları, yeni tahrikleri devreye 
sokuyorlar. Türkiye’de huzuru bozmak 
için, sokakları karıştırmak için, o malum 
çevreler yeni tuzaklar kuruyorlar. Bura-
dan, hem Mardin’e, hem tüm Türkiye’ye 
sesleniyorum... Bu senaryolara, bu tahrik-
lere, bu tuzaklara karşı 77 milyon aziz mil-
letimin uyanık olmasını, sabırlı olmasını, 
sağduyulu olmasını özellikle rica ediyo-
rum. Bütün siyasi partilere sorumlu dav-
ranma çağrısı yapıyorum. Bütün medya 
kuruluşlarına sorumlu davranma çağrısı 
yapıyorum. Olayları tahrik etmeye çalı-
şan işveren örgütlerine, sendikalara, sivil 
toplum örgütlerine sorumluluk çağrısı ya-
pıyorum. Kimin ne meselesi varsa, mesele-
sini, 30 Mart’ta sandıkta çözsün. Sokaklara 
çıkmak da, insanları sokağa itmek de asla 
çözüm değildir. Seçime 18 gün kala sokak-
ları ateşe vermeye çalışmak, demokratik 
bir duruş, demokratik bir tavır değildir. 
Bu ülkeyi millet idare ediyor. 30 Mart’ta 
millet, sandık yoluyla söyleyeceğini söyle-
yecek. 30 Mart’ta millet, iktidara da, muha-
lefete de mesajını çok net biçimde verecek. 
Sandık dışında yollar arayanlar, hem tehli-
keli, hem de beyhude bir çabanın içindeler. 
İşte onun için herkesi sorumlu olmaya, 
sorumlu davranmaya çağırıyorum. 

Sevgili kardeşlerim... 

12 Haziran seçimlerinde, sandık ortaya 
geldi ve millet bir tercih yaptı. 12 Haziran 
seçimlerinde Türkiye, yüzde 50 oy oranıy-
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la, AK Parti’ye iktidarı teslim etti. Sizler-
den, aziz milletimizden aldığımız yet-
kiyle, Türkiye’ye hizmet ediyor, Türkiye 
için eser üretiyoruz. Türkiye’yi huzura, 
istikrara, daha ileri demokrasiye kavuş-
turmanın mücadelesini veriyoruz. Eğer 
bundan rahatsız olan varsa, millete gi-
der, bunu millete anlatır, milletten yetki 
alır ve bu makamlara onlar gelirler. Mil-
letim bize git derse, biz bir saniye bile bu 
koltuklarda oturmayız, emaneti sahibine 
teslim ederiz. Ama şunu herkes bilsin 
ki; milletimiz bize kal dediği müddetçe, 
hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya, hiçbir 
tahrike boyun eğmeyiz, eyvallah deme-
yiz. Türkiye’de iktidar, sadece ve sadece 
sandıkla değişir. Türkiye’de iktidarları 
millet getirir, millet götürür. Türkiye’yi 
artık manşetler değil, belli sermaye çev-
releri değil, elitler, seçkinler değil, millet 
yönetir. Türkiye’yi artık, sokağa dökülen 
terör örgütleri değil, devlete sızmış para-
lel yapılar değil, iftiralar, montajlar, hu-
kuksuz ses kayıtları değil, millet yönetir. 

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca, bize çok çeşitli tuzaklar 
kurdular. Önümüze engeller çıkardılar, 
saldırılar düzenlediler, provokasyonlar 
yaptılar. Hiçbirine boyun eğmedik, asla 
geri adım atmadık. Sizin emanetinizi 
kutsal bir emanet bildik, o emaneti ca-
nımız gibi koruduk. Sizden aldığımız 
güçle ekonomiyi büyüttük. Sizden aldı-
ğımız güçle okullar, üniversiteler açtık, 

yollar yaptık, barajlar, konutlar inşa et-
tik. Sizden aldığımız destekle, yasakları 
kaldırdık, yoksullukla mücadele ettik, 
yolsuzluğa asla izin vermedik. İşte bütün 
bunlar, birilerini ciddi şekilde rahatsız 
etti ve rahatsız ediyor. Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. 
Büyüyen ekonomiyi geriletmeye çalı-
şıyorlar. Huzuru bozmaya çalışıyorlar. 
Bizim, Mısır’da demokrasiye, Filistin’de 
insanlığa, Suriye’de mazluma sahip çık-
mamızdan rahatsız oluyorlar. Çözüm 
sürecini baltalamaya çalışıyorlar. 

Kardeşlerim! Gezi Olayları, ağaç için, 
çevre için değil; Türkiye’nin yürüyüşünü 
durdurmak için yapılmıştı. 17 Aralık 
komplosunun amacı da, aynı Gezi gibi, 
Türkiye’nin yürüyüşünü durdurmaktır. 
Telefonların dinlenmesi, bunların ya-
yımlanması, montaj kasetler, sokakların 
tahrik edilmesi, Türkiye’ye yönelik bir 
komplodur. Altını çizerek söylüyorum: 
Bu saldırılar, AK Parti’ye karşı değil, hü-
kümete karşı değil, bu yapılanlar, ulusal 
güvenliğimize, Türkiye’ye, devlete yöne-
lik saldırılardır. Bu saldırılar, büyüyen 
ekonomiye, birliğimize, kardeşliğimize, 
çözüm sürecine yönelik saldırılardır. İşte 
30 Mart’ta, hep birlikte, bu saldırılara 
dur diyeceğiz. 30 Mart’ta bu kompoları, 
bu tuzakları hep birlikte bozacağız. 30 
Mart’ta, çözüm sürecine sahip çıkacak, 
yani gençlerimizi yaşatacak, yani çocuk-
larımıza aydınlık bir gelecek sunacağız. 
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Kardeşlerim... 

Siz, çözüm sürecinden, huzur projesinden 
ne kadar memnunsanız, bilin ki birileri de 
o kadar rahatsız. İşte 30 Mart’ta, bu huzur 
ortamına, bu kardeşlik ortamına da sizler 
sahip çıkacaksınız. Hem Mardin’in, hem 
Türkiye’nin huzuruna oy verecek, destek 
olacaksınız.

Kardeşlerim... 

CHP ve MHP, bu komplo sürecinde, 
Pensilvanya’nın dümen suyuna girdiler. 
Devlete, millete, Türkiye’nin ulusal gü-
venliğine yönelik bu saldırıda, maalesef 
CHP ve MHP ihanet şebekesinin yanında 
yer aldılar. Öbür yandan, BDP’nin de bu 
değirmene su taşıdığını görüyoruz. BDP 
de, iftiralar üzerinden, kasetler üzerin-
den, montajlar üzerinden yürütülen bu 
kampanyaya destek oluyor. Mardin’in, 30 
Mart’ta, BDP’ye de bir demokrasi dersi, bir 
barış dersi vereceğine inanıyoruz. 

Unutmayın kardeşlerim... 30 Mart’ta ya 
eski Türkiye diyecek, ya da yeni Türkiye, 
büyük Türkiye, kardeş Türkiye diyecek-
siniz. Eski Türkiye’de yasaklar vardı. Eski 
Türkiye’de, türküler yasaktı, şarkılar 
yasaktı, kitaplar yasaktı. Eski Türkiye’de 
anadil yasaktı. Eski Türkiye’de yollar ka-
palıydı, köyler terk edilmişti, mezralara 
gitmek, yaylalara çıkmak yasaktı. Eski 
Türkiye’de siyaset değil, silahlar konu-
şuyordu. Eski Türkiye’de, bırakın Kürtçe 
konuşmayı, Kürtçe demek, Kürt demek 
yasaktı. Bunların hepsini elimizin tersiyle 

ittik. Red, inkar, asimilasyona son verdik. 
Türkülerin, kitapların, klavyelerin üzerin-
deki yasakları kaldırdık. Okullarda, farklı 
dil ve lehçelerin öğretilmesinin, farklı 
dil ve lehçelerde özel okul kurulmasının 
önünü açtık. Eski Türkiye’de başörtüsü ya-
saktı. Başörtüsüne özgürlük getirdik. Hem 
üniversitelerde, hem kamu kurumlarında, 
başı açık, başı örtülü her kardeşimizin 
barış içinde çalışabilmesini sağladık. Eski 
Türkiye’de imam hatiplerin, meslek lisele-
rinin önünde engeller vardı, onları kaldır-
dık. Eski Türkiye’de Kuran öğrenmenin ve 
öğretmenin üzerinde yasaklar vardı; biz 
okullara Kuran-ı Kerim derslerini, Siyer-i 
Nebi derslerini seçmeli olarak koyduk. 
Barışın, huzurun, kardeşliğin önünde ne 
engel varsa, onlarla mücadele ettik. Bu mü-
cadelemiz kararlılıkla sürecek. Son çeteyi 
de, Pensilvanya çetesini de tasfiye edecek, 
Türkiye’yi tamamen zircirlerinden kur-
taracak, 2023’e kardeşçe yürüyeceğiz. Bu 
CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye bir ders verecek, 
reformların önünü tamamen açacağız. 
Sizlerden destek bekliyoruz. Mardin’den 
bu süreçte özellikle rekor bekliyoruz. Yeni 
Türkiye’ye en güçlü şekilde sahip çıkmanı-
zı bekliyoruz. 

Kardeşlerim... 

Mardin’i, biliyorsunuz, artık büyükşehir 
yaptık... Tarihiyle, medeniyetiyle, biriki-
miyle, insanlarıyla büyük olan Mardin, 
artık şehir olarak da büyük. 30 Mart’ta, bu-
rada, büyükşehir belediye başkanını, ayrı-
ca ilçe belediye başkanlarını seçeceksiniz. 
Unutmayın... Belediyecilik AK Parti’nin 
işidir. Belediyecilik, AK Parti’nin en iddialı 
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olduğu alandır. Mardin’de, hem hükümet 
olarak, hem belediye olarak önemli ya-
tırımları başlattık, önemli projeleri baş-
lattık. 30 Mart’tan itibaren, büyükşehir 
Mardin’de, daha kaliteli, daha yoğun bir 
hizmeti, köylerimize kadar ulaştıracağız. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin öde-
neklerini artıracağız. Hizmet kalitesini 
artıracağız. En ücra köye kadar ulaşacak, 
yoluyla, suyuyla, kanalizasyonuyla, çöpüy-
le, park, bahçesiyle yakından ilgilenece-
ğiz. Belediye başkanı seçerken, ideolojiye 
değil, hizmete bakmanızı, tecrübeye bak-
manızı sizlerden özellikle rica ediyorum. 
Sizi çöpe, pisliğe, beceriksizliğe mahkûm 
edecek değil, hizmetle buluşturacak adayı 
tercih etmenizi arzuluyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız 
yatırımlarla adeta Mardin’in çehresini de-
ğiştirdik. Ilısu Barajı ve HES’ini biliyorsu-
nuz… Kendi sınıfında Türkiye’nin, dolgu 
hacmi ve gövde uzunluğu bakımından da 
dünyanın en büyük barajı… Dicle Nehri 
üzerinde yapılan barajların en büyüğü… 
Sadece elektrik enerjisi üretiminden eko-
nomiye yılda 825 milyon lira katkı sağlaya-
cak bu barajın toplam keşif bedeli 3 milyar 
liradan fazla… Bu barajı yaptırtmamak 
için içeride, dışarıda her türlü gayreti gös-
terenler oldu. Biz bu engellerin hepsini de 
aştık, işe başladık, şu anda barajda yüzde 
65 fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 
bu muhteşem eseri süratle tamamlayıp, 
Mardin’imize ve ülkemize kazandıracağız. 
Mardin Kızıltepe İçmesuyu Tesisleri ile 
Mardin il merkezi, Kızıltepe ve Nusaybin 

ilçeleri, Ortaköy, Şenyurt ve Gökçebağ 
beldeleri ile civar köylerin 2040 yılına 
kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşıladık. Bununla yetinmedik, şimdi 
yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. 
Mardin Beyaz Su Projesi ile binlerce yıllık 
tarihin canlı şahidi olan Mardin’imizde 
suya olan hasreti nihayet bitiriyoruz. Proje 
çerçevesinde Yeşilli Kabala İçmesuyu ya-
pım ihalesini tamamladık, şu an sözleşme 
aşamasında... Aynı şekilde Ömerli İçmesu-
yu yapım ihalesini de yaptık, değerlendir-
me aşamasındayız… Midyat ve civarındaki 
Gelinkaya, Acırlı ve Yolbaşı beldelerinin 
ise projeleri hazır… Kızıltepe’deki Zergan 
deresinin ıslah çalışmaları süratle sürüyor. 
Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı projesi 
ile Fırat Nehri’nin suyunu Mardin ve 
Ceylanpınar’ın bereketli ovalarına taşıyo-
ruz. 221 kilometre uzunluğundaki bu de-
vasa kanaldan su geçecek. Ana kanallarını 
tamamladığımız proje ile toplam 2 milyon 
dönümden fazla tarım arazisini suyla bu-
luşturacağız. Mardin’e, içinde 208 dersliği, 
spor salonları, yüzme havuzu, kütüpha-
neleri, konferans salonları, bilim merkezi 
olan bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Pro-
jeleri hazır… Yap-işlet-devret modeli ile 
yapacağımız eğitim kampüsünün yapım 
ihalesine inşallah önümüzdeki Ağustos ayı 
içerisinde çıkmayı planlıyoruz. Mardin’in, 
yapıldığı günden bu yana el değmeyen bü-
tün demiryollarını, her türlü malzemesini 
biz üreterek yeniledik… 

Sekidüzü’ne Türkiye’nin en modern lo-
jistik merkezlerinden birini kuruyoruz. 
Bugün Ulaştırma Bakanımız Lütfi Elvan, 
Karaman-Konya hızlı tren projesinin te-
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melini attı… Bu hızlı tren hattı nereye ka-
dar gelecek biliyor musunuz? Nusaybin’e 
gelecek, Nusaybin’den de Habur’a kadar 
uzanacak… Karaman, Ulukışla, Mersin, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Nusaybin, Habur hızlı tren projelerini ha-
zırlıyoruz, yakında yapımına başlayacağız. 
Buna biz Güney Hızlı Tren Yolu diyoruz… 
Bir ucunda Mardin var, bir ucunda İstan-
bul… Şu anda Mardin’de yapımı devam 
eden demiryolu projelerinin tutarı ise 469 
milyon lirayı buluyor. Doğalgazı Mardin’de 
sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz… Dağı-
tım işinin ihalesini yaptık. Kazanan firma 
hazırlıklarına başlıyor. İnşallah 2015 yılı 
sonuna doğru bitecek… 12 yılda Mardin 
tarihinde görülmemiş yatırımı aldı… 

Mardin’e tam 9 milyar liralık yatırım yap-
tık. Orman ve su işlerinde 3 milyar lira… 
Tarım ve hayvancılıkta 1.1 milyar lira… 
Ulaştırma ve haberleşmede 605 milyon 
lira… Eğitimde üniversite dâhil 669 mil-
yon lira… Aile ve sosyal politikalarda 852 
milyon lira… Sağlıkta 263 milyon lira yatı-
rımla Mardin’i buluşturduk. 

Değerli kardeşlerim… 

Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Sloganımız 
ne: Daima millet, daima hizmet. Mardin 
için çok büyük projelerimiz, çok büyük 
hedeflerimiz var. Hükümetle büyükşehir 
belediyesi el ele verdiğimizde, inanın 5 yıl 
içinde Mardin’i dünya çapında bir marka 
şehir haline getirme hedefimize ulaşabi-
liriz. Bunun için işbirliği gerekiyor, uyum 
gerekiyor, vizyon gerekiyor. Sizlerden, lafa 
değil hizmete bakarak, ideolojiyi değil ge-

leceğinizi düşünerek oyunuzu kullanma-
nızı istiyorum. Evet… Büyükşehir Adayı-
mız Mehmet Vejdi Kahraman… Kendisine 
vereceğiniz destekle, Mardin’e AK Parti 
mührünü vuracağınıza inanıyorum. Meh-
met Vejdi Kahraman kardeşimi sizlere 
emanet ediyorum. Gerek Büyükşehir’de, 
gerekse ilçelerimizde AK Parti adaylarına 
vereceğiniz destek, barışa, kardeşliğe, hu-
zura, kalkınmaya vereceğiniz destektir. İn-
şallah 30 Mart’ta Mardin’de, şöyle herkese 
mesaj olacak, herkesin dikkatini çekecek 
bir sonuç bekliyorum. 

Sizlere selamlarımı, saygılarımı, muhab-
betlerimi sunuyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.  
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Sevgili Mersinliler, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret-
le, muhabbetle selamlıyorum. Buradan 
tüm Mersin’e, Mersinli tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı sizle-
ri muhabbetle selamlıyorum. Çamlıyayla, 

Erdemli, Gülnar, Mezitli sizleri kalpten se-
lamlıyorum. Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, 
Yenişehir sizleri gönülden selamlıyorum. 
Ashab-ı Kehf ’in şehri, Hazreti Danyal 
Peygamber’in şehri, birliğin, kardeşliğin, 
hoşgörünün şehri Mersin... Sizleri yürek-
ten selamlıyorum... 

Mersin Mitingi 

Mersin | 13 Mart 2014
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Mersin Türkiye’nin aynasıdır. Mersin 
Türkiye’nin özetidir. Mersin, limanlarda, 
fabrikalarda, atölyelerde emeğin şehridir. 
Mersin, bereketli tarlalarda çiftçinin alın 
terinin şehridir. Mersin, Türkiye’nin guru-
rudur, Türkiye’nin iftiharıdır, Türkiye’nin 
gözbebeğidir. Şimdi biz, miting program-
larımızda düzenleme yapınca, bazı deği-
şiklikler yapınca, burada birileri çıkmış, 
Başbakan Mersin’e gelmekten vazgeçti 
diye dedikodu yaymış. Şimdi bu dediko-
duları yapanlara ben soruyorum. Son 12 
yıl içinde, CHP’nin genel başkanı Mersin’e 
kaç kez geldi? MHP’nin genel başkanı kaç 
kez geldi? BDP Genel Başkanı kaç kez gel-
di? Ben, sadece Başbakanlık dönemimde, 
Mersin’e tam 12 kez geldim; bu benim 
13’üncü ziyaretim. İşte son yıllarda, 2009 
yılının Mart ayında geldim; Eylül 2010’da 
geldim; Mart 2011’de, Haziran 2011’de 
geldim; en son 20 Haziran’da bir kez daha 
geldim, Akdeniz Oyunları’nın açılışını yap-
tım. Kendimiz gelemediğimiz zamanlarda 
bakanlarımızla burada olduk, milletvekil-
lerimizle burada olduk; en önemlisi de, 
eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırım-
larımızla her zaman Mersin’de olduk. 81 
vilayete defalarca gittik, dünyanın 150’ye 
yakın ülkesine ulaştık; bütün bu yoğunlu-
ğun içinde Mersin’i asla ihmal etmedik. 

Bakın, bunların Mersin’le ne kadar ilgili 
olduğunu ben size söyleyeyim... CHP Ge-
nel Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gittiğinde, orada açıklama yapıyor... 7 bü-
yükşehir belediyesini AK Parti’den alaca-
ğız diyor... AK Parti’den alacağı 7 büyükşe-
hir arasında Mersin’i de sayıyor... “Mersin’i 
AK Parti’nin elinden alacağız” diyor. Hatta, 

Tarsus’ta, “Mersin, Güneydoğu’nun incisi 
haline geldi” diyor. “Gidip sahilleri gezin 
bakalım, Güneydoğu’da nerede böyle ola-
ğanüstü sahil bulabilirsiniz, bulamazsınız” 
diyor. Daha Mersin’in haritadaki yerini 
bilmiyor. İşte Mersin’le bu kadar ilgili. 
Mersin’de, kendi partisinden bir beledi-
ye başkanı olduğunu bilmeyecek kadar 
Mersin’e Fransız kalmış. 

Sevgili kardeşlerim... 

Seçim günü, sandıklar kapandığı anda, 
bizim için, şehirlerin, ilçelerin, köylerin ne 
kadar oy verdiği konusu da kapanır. Biz, 
hiçbir yerleşim birimine, verdiği oya göre 
muamele etmedik, etmeyiz. 77 milyon 
bizim nazarımızda birdir, beraberdir, kar-
deştir. Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmadık. 
Sünni, Alevi ayrımı yapmadık. Doğu’yu 
Batı’dan, Güney’i Kuzey’den asla ayırma-
dık. 81 vilayete, 780 bin kilometrekareye, 
77 milyona, eşit, adil hizmet götürmenin 
gayreti, mücadelesi içinde olduk. Biz asla 
ayrıştıran değil, birleştiren olduk. Biz 
öteleyen değil, dışlayan değil, her zaman 
kucaklayan olduk. Biz samimiyetin diliyle 
konuştuk, birleştirici dille konuştuk, her 
zaman kardeşliğin diliyle konuştuk. 

Şimdi bakın sevgili Mersinliler... 

3 Kasım 2002’de, bu aziz millet bize yetki 
verdi, bize iktidar vazifesini yükledi. Biz 
de, o andan itibaren Türkiye için, bu aziz 
millet için, şehirlerimiz için, insanımız 
için hizmet ürettik. Her seçimde oylarımız 
biraz daha arttı. Her seçimde milletimizin 
teveccühü daha da yükseldi. Millet, bizim 
hizmetlerimize, eserlerimize, politikaları-
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mıza her seçimde onay verdi. Şu anda, 30 
Mart seçimlerinde de, anketler gösteriyor 
ki, milletimiz yine AK Parti diyor. Meydan-
lar AK Parti diyor. Sokaklar, caddeler AK 
Parti diyor. AK Parti, inşallah, bu seçimden 
de birinci parti olarak çıkıyor. Şunu bu-
radan, Mersin’den bir kez daha açık açık 
ifade ediyorum: 30 Mart’ta, sandıktan AK 
Parti’nin çıkacağını gören muhalefet, med-
ya, bazı işadamları, huzuru bozmak için, 
sandığı gölgelemek için çok çirkin girişim-
ler başlattılar. Önce Gezi dediler, başarılı 
olamadılar. Ardından 17 Aralık darbe giri-
şimini başlattılar, başarılı olamadılar. Şim-
di de, sokakları tahrik ederek, sokakları 
terörize ederek sonuç almaya çalışıyorlar. 
Medya günlerdir sokakları ateşe vermek 
için sorumsuzca yayın yapıyor. İşadamları 
çıkıyor, sokakları karıştırmak için ahlak-
sızca tahrikler yapıyor. Siyasetçiler çıkıyor, 
seçime sadece 17 gün kala sokakları karış-
tırmaya çalışıyor. Filistinli bir tek çocuk 
için gözyaşı dökmeyen, Mavi Marmara 
şehitlerine terörist gözüyle bakan, Mısır 
için, Suriye için yüreği yanmayan Pensil-
vanya’daki zat çıkıyor, ta oradan sokakları 
karıştırma çağrısı yapıyor. 

Ey Mersin, ey Türkiye... Kimin kiminle iş 
tuttuğuna çok dikkat edin... Kimlerin kim-
lere sahip çıktığına çok dikkat edin. Allah 
aşkına soruyorum: Ey MHP! Ya senin bu 
Gezicilerle ne işin var? Sen bu Gezicilerle 
nasıl yan yana durabiliyorsun? O illegal ör-
gütlerle, marjinal örgütlerle, polise, askere 
kurşun sıkan o terör örgütleriyle sen nasıl 
ittifak yapabiliyorsun? Ankara’da bayrağı-
mızı yakanlarla, İstanbul’da başörtüsüne 
saldıranlarla sen nasıl işbirliği yapabili-

yorsun? Ey benim MHP’ye gönül vermiş 
kardeşim... Yılların MHP’sinin, DHKP-C 
gibi, terörist bir örgütle; polise, askere, 
devlete kurşun sıkan bir örgütle aynı safta 
yer alması senin kanına dokunmuyor mu? 
Ey MHP yönetimi... Marjinal sol örgüt-
lerle aynı hizada durmak sizin kanınıza 
dokunmuyor mu? Türkiye düşmanlarıyla 
işbirliği yapmak, kol kola girmek, onlara 
avukatlık yapmak sana mı düştü ey MHP... 

Bakın sevgili kardeşlerim... 

Burada, Mersin’de çok büyük bir skandal 
yaşandı. Mersin valisi, vali yardımcıları, 
vali korumaları, hâkimler, savcılar, em-
niyet müdürleri, bürokratlar dinlendi. 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin il başkanlık-
ları dinlendi. Bu dinlemeleri hukuksuzca 
yaptılar, keyfice yaptılar. Bu dinlemeleri, 
ilerde şantaj yapmak için, gerektiğinde 
tehdit etmek için kaydettiler. Ey MHP, buna 
daha ne kadar susacaksın? Ey CHP, ey BDP, 
buna daha ne kadar susacaksınız? Sizi 
susturan ne? Sizi sindiren ne? Devlete, mil-
lete, ulusal güvenliğimize, hatta MHP’nin 
il başkanlığına, dinlemeler yoluyla saldırı 
yapılıyor; ama MHP buna ses çıkarmıyor. 
Niye sustuklarını ben buradan size söyle-
yeyim... Pensilvanya’daki hocaları, bunlara 
susma talimatı verdi. CHP’ye de, MHP’ye 
de “Susacaksınız” dedi. “Biz size kaset gön-
dereceğiz, biz size montaj göndereceğiz, siz 
sadece onları konuşacaksınız” dedi. İşte şu 
anda, hem CHP, hem MHP, Pensilvanya’da-
ki zatın gönderdiği kasetlerle, montajlarla, 
kendilerine verilen vazifeyi yapıyorlar. Bu 
CHP, daha düne kadar, bu Pensilvanya’daki 
zata düşmanlık yapıyordu, Meclis’te soru 
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önergeleri veriyordu, araştırma komisyo-
nu kurulsun diyordu, en ağır hakaretleri 
yapıyordu. Şimdi yol arkadaşları oldular. 
Bu MHP’nin milletvekillerine, işte o ses 
kayıtları, görüntü kayıtları yoluyla alçakça 
saldırı yapıldı. Şimdi yol arkadaşı oldular. 
Niye? Çünkü iktidarı milletten alıp, eski-
den olduğu gibi seçkinlere teslim etmek 
istiyorlar. Eskiden olduğu gibi, Türkiye’yi 
holdingler yönetsin, medya yönetsin, faiz 
lobisi, kan lobisi, rant lobisi yönetsin diye 
mücadele ediyorlar. Türkiye eskisi gibi 
küçük olsun, iddiasız olsun, sessiz olsun, 
tepkisiz olsun diye uğraşıyorlar. Ama biz 
buna boyun eğmeyeceğiz. Bu ülkeyi artık 
millet yönetiyor millet. Bu ülkeyi artık siz 
yönetiyorsunuz. Yetki milletindir, karar 
milletindir, söz milletindir, mühür artık 
millettedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, mille-
tin iradesini çalamayacaklar. 

Kardeşlerim... 

30 Mart seçimleri, artık farklı bir boyut ka-
zanmıştır. 30 Mart seçimleri, Türkiye için 
artık hayati bir dönüm noktası olmuştur. 
30 Mart’ta sadece belediye başkanlarını, 
Meclis üyelerini, muhtarları seçmeyecek-
siniz. 30 Mart’ta artık, eski Türkiye ile yeni 
Türkiye arasında tercihte bulunacaksınız. 
30 Mart’ta, kararın, yetkinin, mührün 
millette olduğunu siz göstereceksiniz. 
Unutmayın... 30 Mart’ta, ya AK Parti deyip 
aydınlık bir geleceğe evet diyeceksiniz; ya 
da diğerleri deyip, eski Türkiye diyeceksi-
niz. Ben inanıyorum ki, modern yüzüyle, 
eğitimli nüfusuyla, sanayi ve ticaretle bü-
yüyen ekonomisiyle, Mersin, eski Türkiye 
değil, yeni Türkiye diyecek. 

Sevgili kardeşlerim... 

Eski Türkiye’de faiz lobisi vardı. Eski 
Türkiye’de gerilim vardı, kaos vardı. Eski 
Türkiye’de kan vardı, gözyaşı vardı. Biz, 
bunların tamamına dur dedik. Faiz lobisi 
değil, millet kazanacak dedik. Gerilim de-
ğil, kaos değil, kardeşlik kazanacak dedik. 
Kan değil, gözyaşı değil, barış, huzur, refah 
olacak dedik. Bakın 1 yıldır, terör nede-
niyle yeni acılar yaşamıyoruz. Buraya gel-
meden önce, Adıyaman’da, Şanlıurfa’da, 
Ağrı’da, Muş’ta , Bitlis,  Bingöl, Siirt , 
Mardin’de mitinglerimizi yaptık. Oralarda 
huzur ve kardeşlik ortamının nasıl yeşer-
diğini gördük. Oralarda bahar havasının 
nasıl yürekleri kuşattığını gördük. Herkes-
te umut var, heyecan var, huzur var. Batıda 
huzur var, doğuda huzur var. Kuzeyde, 
güneyde huzur var. Biz, öldürmenin de-
ğil, yaşatmanın mücadelesi içindeyiz. Biz 
kan dursun diye çırpınıyoruz. 30 yılda 40 
binden fazla ölüme neden olan terör artık 
bitsin diye çırpınıyoruz. Ama işte birileri 
bunu sabote etmek için uğraşıyor. Gidip, 
terör örgütüne akıl verenler, yeniden silahı 
elinize alın diyenler, bu kadar alçalanlar 
var. Doğuda terör biterken, büyükşehirler-
de terörü, sokak eylemlerini azdırmaya ça-
lışanlar var. Sizden, bu kirli oyunu, bu kirli 
ittifakları görmenizi istiyorum. Bu kirli 
tuzağın asıl hedefinin Türkiye olduğunu 
görmenizi istiyorum. Türkiye’de huzuru 
bozmak için, ekonomiyi yıpratmak için, 
demokrasiyi bozmak için oynanan oyu-
nu görmenizi istiyorum. İşte 30 Mart’ta, 
“Biz buradayız” diyeceksiniz. 30 Mart’ta, 
Türkiye’ye yönelik saldırılara geçit verme-
yeceksiniz. 30 Mart’ta, bu şer cephesine 
sandıkta ders vereceksiniz.
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Kardeşlerim... 

Asla ümitsiz olmayacağız. Asla boynumu-
zu yere eğmeyeceğiz. Bizi tedirgin etmeye 
çalışanlara prim vermeyeceğiz. Aramıza 
nifak sokmaya, fitne sokmaya çalışanlara 
aldanmayacağız. Sabırlı olacağız, soğuk-
kanlı olacağız. Biz, birileri gibi sokaktan 
medet ummayacak, sandıkta hesap sora-
cağız. Biz, istismar siyasetiyle, esersizlik 
siyasetiyle değil, hizmet ve eser siyasetiyle 
yürümeye devam edeceğiz. Her meselemi-
zi hukuk ve demokrasi içinde çözeceğiz. 
Tahriklere asla aldanmayın. 30 Mart’ta 
sandığa gidin, tepkinizi sandıkta gösterin. 

Sevgili kardeşlerim... 

Türkiye’nin her vilayetinin olduğu gibi, 
Mersin’in çehresi de, bizim eser siyaseti-
mizden, hizmet siyasetimizden faydalan-
dı. 12 yılda Mersin’e tam 10 milyar 200 
milyon liralık yatırım yaptık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 1.1 milyar lira… Eğitim-
de 771 milyon lira… Sağlıkta 367 milyon 
lira… Orman ve su işlerinde 618 milyon 
lira… Toplu konutta 633 milyon lira… Aile 
ve sosyal politikalarda 991 milyon lira… 
Tarım ve hayvancılıkta 662 milyon lira 
yatırım yaptık… 

Değerli kardeşlerim… 

Mersin, Türkiye’nin aynası, Türkiye’nin 
özeti. Biz hükümet olarak bölgesinin parla-
yan yıldızı Mersin’i geleceğe daha güçlü şe-
kilde hazırlayacak projelere önem verdik, 
öncelik verdik. Bugüne kadar Türkiye’ye 
ve Mersin’e kazandırdığımız hizmetleri 
sizler gayet yakından biliyor, bizzat yaşı-

yorsunuz. Önümüzdeki dönemde hükü-
met olarak, büyükşehir belediyesiyle, ilçe 
belediyeleriyle el ele vererek, Mersin’e çok 
daha büyük hizmetler kazandırmak istiyo-
ruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayımız Mustafa Sever kardeşimiz… 
Kendisini sizlere emanet ediyorum. 30 
Mart’ta Mersin’den müjde bekliyorum.

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Aksaray! Yiğitler diyarı, mertler diyarı, 
kahramanlar diyarı Aksaray! Evliyalar 
şehri, salihler şehri, zafer şehri, ilim şeh-
ri Aksaray! Somuncu Baba’nın, Taptuk 
Emre’nin, Yunus Emre’nin, Yiğit Genç 
Osman’ın şehri Aksaray! Seni gönülden 
selamlıyorum Aksaray! 

Ağaçören, Eskil, Gülağaç... Sizleri muhab-
betle selamlıyorum. Güzelyurt, Ortaköy, 
Sarıyahşi... Sizleri kalpten selamlıyorum... 
Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için sizlere 
teşekkür ediyorum. “Kesik çayır biçilir mi? 
Sular soğuk, içilir mi? Bana Aksaray’dan 
geç diyorlar, Aksaray tatlı, geçilir mi?” Biz 

Aksaray Mitingi 

Aksaray | 13 Mart 2014
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size sevdalıyız be… Biliyoruz ki, sizler de 
bize sevdalısınız...

2002’de, yüzde 48’le AK Parti dediniz. 
2007’de yüzde 63’le AK Parti dediniz. 
2011’de, yüzde 66’yla AK Parti dediniz. Siz 
bize yetki verdiniz, biz de size hizmetkâr 
olduk. Siz bize güvendiniz, biz de size mah-
cup olmadık. Rabbim sizlerden razı olsun. 
Allah, uhuvvetimizi, muhabbetimizi, yol 
arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart se-
çimleri, Türkiye için, milletimiz için, Aksa-
ray için hayırlara vesile olsun... 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Aksaraylılar... 

Türkiye, demokrasi tarihinin en önemli 
seçimlerinden birine hazırlanıyor. Türki-
ye, demokrasi tarihimizin, aynı zamanda 
en zor seçimlerinden birine hazırlanıyor. 
Sandıktan umudunu kesenlerin, kaybede-
ceğini anlayanların, farklı yollara tevessül 
ettikleri bir süreçten geçiyoruz. Milletin 
iktidarından rahatsız olanların, kendi 
iktidarlarını kurmak için, eski Türkiye’ye 
dönmek için, çok kirli tuzaklar kurduğu 
bir dönemden geçiyoruz. 

Kardeşlerim... 

Merhum Menderes, 14 Mayıs 1950’de, 
“Yeter, söz milletindir” diyerek, CHP’den 
iktidarı almış, iktidarı asıl sahibine, mille-
te teslim etmişti. İşte tıpkı merhum Men-
deres gibi, 3 Kasım 2002 seçimlerinde, 
iktidarı koalisyonlardan, istikrarsızlıktan, 
huzursuzluktan devraldık, biz de iktidarı 
asıl sahibine, millete, sizlere teslim ettik. 
Tıpkı Menderes gibi, biz de, “Yeter” dedik... 
“Yeter, söz de, karar da milletindir” dedik... 

Kardeşlerim... 

12 yıldır, Türkiye’yi millet yönetiyor, sizler 
yönetiyorsunuz. Türkiye’ye sizler istika-
met çiziyorsunuz. Türkiye için kararları 
sizler veriyorsunuz. Seçimlerde, sizlerin 
desteğine bakıyor, sizlerin uyarısına bakı-
yor, biz de politikalarımızı, kararlarımızı, 
istikametimizi ona göre belirliyoruz. Ama 
bu durum, birilerini ciddi şekilde rahatsız 
etti. İçerde ve dışarıda birileri, milletin 
iktidarından ciddi şekilde rahatsız oldu. 
Aksaraylı çoban nasıl ülkeyi yönetir diyor-
lar. Aksaraylı esnaf nasıl Türkiye’yi yönetir 
diyorlar. Aksaraylı çiftçi nasıl Türkiye’ye 
istikamet çizer diyorlar. Aksaraylı öğret-
men, Aksaray’daki ev hanımı nasıl olur 
da Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi 
olur diyorlar. Eski Türkiye’de olduğu gibi, 
ülkeyi manşetler yönetsin istiyorlar. Eski 
Türkiye’de olduğu gibi, ülkeyi, holdingler, 
işverenler, elitler, bir avuç seçkin yönetsin 
istiyorlar. Bunların meselesi biz değiliz; 
bunların meselesi AK Parti değil; bunların 
meselesi millet, bunların meselesi sizsiniz, 
siz... İşte görüyorsunuz kardeşlerim... Hiç-
bir zaman bir araya gelmemiş ve gelemeye-
cek olanlar, şu anda aynı safta buluştular. 
Allah aşkına, MHP ile eli kanlı, devlet düş-
manı DHKP-C’nin bir araya geleceğini söy-
leseler, inanır mıydınız? Artık inanın, zira 
bir araya geldiler, ittifak yaptılar, aynı safta, 
aynı hizada buluştular. Birbirlerine en ağır 
ifadeleri kullanan, CHP ile Pensilvanya’nın 
bir araya gelebileceğini hiç düşünür müy-
dünüz? Bu CHP, Saidi Nursi’nin hem diri-
sine, hem ölüsüne zulmetti. Bu CHP, bütün 
kutsallarımızı ayakları altında çiğnedi. 
Kuran kurslarını kapattı, Kuran öğretmeyi 
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yasakladı, camileri ahıra, depoya çevirdi. 
Yıllarca başörtülü kızlarımıza işte bu CHP 
ve onun zihniyeti zulmetti. Pensilvanya’ya 
en ağır sözleri bu CHP söyledi. Meclis’te, 
bizzat CHP Genel Başkanı, “Pensilvanya’ya 
militan yetiştiriyor bunlar” dedi, soru 
önergesi verdi, Meclis araştırması istedi. 
İşte şimdi, bu CHP ile bu Pensilvanya, aynı 
hizada, aynı safta buluştu. Sadece bunlar 
değil... Başka kesimleri, marjinal örgütleri, 
terör örgütlerini de yanlarına çekiyorlar. 
Medya bunlara destek veriyor. İşadamları, 
işveren kuruluşları bunlara destek veriyor. 
Hep birlikte, sokakları ateşe vermek, yık-
mak, tahrip etmek, huzuru bozmak için el-
lerinden geleni yapıyorlar. Şu hale bakın... 
İstanbul’da, itfaiye aracına saldırıyorlar. 
Dükkanlara, esnafa saldırıyorlar. Belediye 
otobüslerine saldırıyorlar. AK Parti’nin 
seçim bürolarına, seçim araçlarına saldırı-
yorlar. Şu hale bakın... Filistin’in çocukları 
için, Mısır’ın, Suriye’nin çocukları için, 
Mavi Marmara şehitleri için, hatta Türki-
ye’deki terör kurbanları için vicdanı bir 
kez bile sızlamayan Pensilvanya, sokakları 
tahrik etmek için mesaj yayımlıyor. Yazık-
lar olsun! Bu millet neyin ne olduğunu çok 
net görüyor, çok net izliyor. Bunlar, bili-
yorsunuz, montaj konusunda çok ustalar. 
Bunlar sadece kaset montajı yapmıyorlar; 
bunların aslında kendileri montaj. İşte 
şimdi, siyasete montaj yapmaya çalışıyor-
lar. Bu montaj da tutmaz. Bu montajdan 
bir şey çıkmaz. Bu montaj, 30 Mart’ta dağı-
lır. İşte siz, bu montajı dağıtacaksınız. Siz, 
bu montaj siyasetine, bu kaset siyasetine, 
bu tahrik siyasetine 30 Mart’ta son noktayı 
koyacaksınız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bakın burada bir şeyi tekrar hatırlatmak 
istiyorum... 2013 yılının Mayıs ayı, ülke-
miz için rekorlarla, başarılarla dolu bir 
ay oldu. Ekonomide rekorlar kırdık. On 
yıllar sonra, IMF’ye olan borcumuzu sıfır-
ladık. Faizler, tarihinin en düşük oranına 
geriledi. İhracatta, enf lasyonda, sanayi 
üretiminde güzel neticeler aldık. Borsa, 
tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Mer-
kez Bankası rezervlerimizi biz 27.5 milyar 
dolardan almıştık, 2013 yılı Mayıs ayında 
135 milyar dolarla rekor kırdık. Kredi 
derecelendirme kuruluşları ardı ardına ül-
kemizin kredi notunu artırdı. İstanbul’da 
3’üncü köprünün ihalesini yaptık, Japonya 
Başbakanı ile nükleer enerji konusunda 
mutabakata vardık. Bütün bunları bir tek 
ay içinde, Mayıs ayı içinde yaşadık. Son-
ra ne oldu? Mayıs ayının sonunda, ağaç 
diyerek, çevre diyerek, Gezi Eylemleri’ni 
başlattılar. Bir yandan yaktılar, yıktılar; 
bir yandan Türkiye’yi dünyaya farklı 
göstererek Türkiye’nin imajını sarstılar. 
Açık açık, Türkiye’nin küresel projelerini 
durdurmak, Türkiye ekonomisini durdur-
mak istediklerini ifade ettiler. Ama biz dik 
durduk, 77 milyon dik durduk, soğukkanlı 
olduk, sabrettik ve bu badireyi atlattık. An-
cak, bu sefer de, yolsuzluk ve rüşvet iftira-
sıyla, 17 Aralık ve 25 Aralık girişimini baş-
lattılar. Amaç kesinlikle yolsuzluk değildi. 
Amaç, bir kez daha huzuru bozmak, bir 
kez daha istikrarı yaralamak, bir kez daha 
Türkiye ekonomisini, Türkiye’nin büyük 
hedeflerini, küresel projelerini engelle-
mekti. İşte şu anda, bu ihanet çarkı dönme-
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ye devam ediyor. Büyük Türkiye’ye, yeni 
Türkiye’ye, çok ağır bir saldırı gerçekleş-
tiriliyor. Pensilvanya, yıllardır kaydettiği 
hukuksuz seslerle, hukuksuz görüntülerle, 
bu saldırıda başrolde oynuyor. CHP, MHP, 
Pensilvanya’nın kuyruğuna takılmış, onun 
izinden ilerliyor. O malum medya, bazı 
işverenler, bazı sendikalar, terör örgütleri, 
marjinal sol gruplar, Pensilvanya’nın ma-
şası haline gelmiş, onun ihanet çarkına su 
taşıyorlar. 

Kardeşlerim... 

Devletin en mahrem görüşmelerini dinle-
miş ve kaydetmişler. Millî güvenliğimizi 
ilgilendiren gizli görüşmeleri dinlemiş ve 
kaydetmişler. Çok açık söylüyorum: Bu 
saldırı devlete saldırıdır, bu yapılan millî 
güvenliğimize saldırıdır, Türkiye’ye saldı-
rıdır. Milliyetçi olduğunu iddia eden MHP 
de, işte devlete, millete, Türkiye’ye yöne-
lik bu saldırıda ön saflardadır. Aksaraylı 
kardeşim... Soğukkanlı olacağız. Sabırlı 
olacağız. Sağduyuyla, vakarla, suhuletle 
hareket edeceğiz. Tahriklere gelmeyeceğiz. 
İşte, Aksaray’ı da karıştırmak istediler. 
Anadolu’nun bu güzel şehrinde, bu huzur 
şehrinde dahi huzuru bozmak istediler. 
Aksaray, tarihinde belki de ilk kez, polisle 
çatışanlara şahit oldu. Bu tuzağa gelmeye-
ceğiz, bu oyuna gelmeyeceğiz. 30 Mart’ta 
sandığa gidecek, biz cevabımızı sandıkta 
vereceğiz. CHP’nin esersizlik siyasetine 
değil, MHP’nin fırsatçılık siyasetine de-
ğil, BDP’nin gerilim siyasetine değil; AK 
Parti’nin hizmet, eser, huzur ve istikrar 
siyasetine mührü basacağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Burada şunu özellikle ifade etmek istiyo-
rum... Bakın, 22 Şubat’ta, ilk olarak Sivas 
mitingimizi yaptık, şu anda Aksaray’da 
da 31’inci mitingimizi yapıyoruz. Doğu’ya 
gittik, Batı’ya gittik, Marmara’ya, orta 
Anadolu’ya gittik. İnanın, Türkiye’de çok 
farklı bir coşku, çok farklı bir heyecan 
var. Siz bu gazetelerin, bu televizyonların 
kasıtlı ve çirkin yayınlarına aldanmayın. 
Bunların, İstanbul’un, Ankara’nın sokak-
larından verdikleri marjinal görüntülere 
inanmayın. Bu görüntüler Türkiye manza-
rası değil. Türkiye manzarası işte burada, 
Aksaray’da. Burada nasıl bir coşku varsa, 
inanın 80 vilayetin hepsinde aynı coşku 
var. Buradaki heyecan diğer 80 vilayette 
var. Her gittiğimiz ilde insanlar akın akın 
meydanlara koştu. Her vilayette insan-
lar mitingin sonuna kadar heyecanla 
tezahürat yaptı. Türkiye oynanan oyunu 
görüyor. Türkiye tuzağı görüyor. Türkiye, 
Pensilvanya’nın gerçek yüzünü, CHP’nin, 
MHP’nin çirkin niyetini görüyor. 30 
Mart’ta, bunların maskesini daha da dü-
şürecek, bu oyunu, bu tuzağı hep birlikte 
bozacağız. 30 Mart’ta, yeni Türkiye’nin 
kapılarını ardına kadar aralayacağız. Son 
çeteyi de tasfiye ederek, kardeşçe, birlik 
ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. 
Önce 2023 hedeflerine koşacağız. Çocukla-
rımıza 2053 hedeflerini miras bırakacağız. 
Torunlarımıza 2071 hedef lerini miras 
bırakacağız. Bir olarak, beraber olarak, 
birlikte kardeş olarak Türkiye’yi çok daha 
büyüteceğiz. 
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Sevgili kardeşlerim... 

Aksaray’a, geçtiğimiz 11 yılda çok önemli 
hizmetler getirdik, çok büyük yatırımlar 
yaptık. Şimdi de Aksaray’a 208 derslikli, 
içinde spor salonları, yüzme havuzu, kü-
tüphaneleri, konferans salonları, bilim 
merkezi bulunan bir eğitim kampüsü 
yapıyoruz. Projeleri hazır… Kamu özel 
ortaklığı ile yapacağımız eğitim kampüsü-
nün yapım ihalesine inşallah bu yıl içinde 
çıkmayı planlıyoruz. Aksaray’a 400 yataklı 
bir merkez devlet hastanesi kazandırıyo-
ruz. İhalesinin sonuçlanmasının ardından 
hemen inşasına başlıyoruz. Aksaray’a 
demiryolu yapmak kimsenin aklına gel-
memiş… Maalesef Aksaray’ın demiryolu 
bağlantısı yok… Aksaray’ın demiryoluna, 
kaybettiği yılları da telafi edecek şekilde, 
süratle bağlanması lazım dedik… Onun 
için iki projeyi aynı anda çalışıyoruz. Bi-
rincisi 578 kilometrelik Antalya-Manav-
gat-Alanya- Aksaray-Nevşehir-Kayseri de-
miryolu projesi… İkincisi 208 kilometrelik 
Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu pro-
jesi… Her ikisi de çift hatlı, elektrikli hızlı 
demiryolu olacak… Aksaray bir taraftan 
Antalya’ya bir taraftan Adana-Mersin’e, bir 
taraftan Kayseri’ye, bir taraftan Ankara ve 
İstanbul’a hızlı trenle bağlanacak… Bun-
ların dışında hükümetlerimiz döneminde 
Aksaray’a yaptığımız hizmetler, yatırımlar 
var. 

12 yılda Aksaray’a 3.3 milyar lira yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 253 
milyon lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
402 milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 
685 milyon lira… Aile ve sosyal politika-

larda 280 milyon lira… Gençlik ve sporda 
119 milyon lira… Sağlıkta 68 milyon lira 
yatırımı Aksaray’a kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim… 

Aksaray’a ahde vefasından dolayı, bize 
verdiği destekten dolayı bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum. 30 Mart’ta da des-
teğinizin yine bizim yanımızda olacağına 
inanıyorum. Belediye başkanlığında bir 
nöbet değişimi yaptık. Belediye Başkan 
Adayımız Haluk Şahin Yazgı kardeşimiz. 
Kendisinin gençliğiyle, birikimiyle, dina-
mizmiyle, enerjisiyle Aksaray’a büyük hiz-
metler vereceğine inanıyorum. 30 Mart’ta 
Aksaray’dan, tüm Türkiye’ye örnek olacak, 
mesaj olacak rekor bir sonuç bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Gaziantep! Yiğitlerin, kahramanların, 
mertlerin, şühedanın ve gazilerin şehri 
Gaziantep! Demokrasinin şehri Gaziantep! 
Seni yürekten selamlıyorum ey Gazian-
tep... 

Araban, Islahiye, Karkamış, Nizip siz-
leri yürekten selamlıyorum. Nurdağı, 

Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli 
sizleri gönülden selamlıyorum. Buradan, 
Gaziantep’in kardeş şehirlerini de selamlı-
yorum. Halep, İdlip, Hama, Humus, Dera, 
Kamışlı, Lazkiye, Şam, Gaziantep’ten siz-
leri selamlıyorum. Gaziantep’in, Kilis’in, 
Hatay’ın kamplarında yaşayan muhacir-

Gaziantep Mitingi 

Gaziantep | 14 Mart 2014
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ler! Ensar’ın şehri Gaziantep’ten sizleri de 
selamlıyorum. 

Ey Gaziantep! Sen, Hazreti Yuşa’nın şeh-
risin. Sen, Hazreti Ömer’in şehrisin. Sen, 
Ashab-ı Kiram’dan beş şehit verdikten 
sonra, “Antep çevresinde surlarımız var-
dır” diyen, Raşit Halife Ömer’in fethine 
mazhar olmuş şehirsin. Sen, Ashab-ı 
Kiram’dan, Ukkaşe Hazretleri’nin, yani 
Ökkeşiye Hazretleri’nin şehrisin. Sen, Kur-
tuluş Savaşı kahramanı Karayılan’ın, Şehit 
Kamil’in, Şahin Bey’in şehrisin. Geçtiğimiz 
Haziran ayında hakkın rahmetine kavuşan 
alim ve abid insan, gönül dostu Mehmet 
Emin Er hocamızın şehri Gaziantep. Se-
ninle iftihar ediyoruz ey Gaziantep. Tari-
hinle, kültürünle, senin türkülerinle, senin 
yemeklerinle, senin, Evliya Çelebi’nin 
söylediği gibi, “Tatlı yediği için tatlı dille-
rinle” iftihar ediyoruz Gaziantep! Senin 
sanayinle, ticaretinle, fabrika bacalarınla, 
Türkiye’ye, dünyaya örnek çalışkanlığınla 
gururlanıyoruz Gaziantep. Ama en çok 
da, senin şu göğe yükselen minarelerinle, 
İslam coğrafyasında en çok caminin bu-
lunduğu şehir olarak, senin imanınla gu-
rurlanıyoruz Gaziantep! Bugün bir başka 
güzelsin Gaziantep... Maşallah, barekallah, 
bugün kabına sığmıyorsun, adeta İstiklal 
Savaşı destanını yeniden yazıyorsun ey 
Gaziantep. 

Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde, 

Alı, kanımdaki al; ak’ı, alnımdaki ak. 

Bayraklar içinde en güzel bayrak! 

Düşüncem senden yanadır...

Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah? 

Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperler-
de her sabah, 

Vurun Antepliler, namus günüdür!

Ben Antepliyem, şahinem ağam

Mavzer omuzuma yük 

Ben yumruklarımla döğüşeceğim 

Yumruklarım memleket kadar büyük.

Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, şu 
coşkunuzdan, şu ahde vefanızdan, şu mu-
habbetinizden dolayı sizlerden razı olsun. 
30 Mart seçimleri, Türkiye için, milletimiz 
için, bölgemiz ve Gaziantep için inşallah 
hayırlara vesile olsun. 

Sevgili Gaziantepliler, sevgili kardeşle-
rim... 

Gaziantep’in öyküsü, Türkiye’nin öyküsü-
dür. Gittiğim her yerde Gaziantep’i örnek 
gösteriyorum. Doğu’da, Güneydoğu’da, 
Gaziantep’i örnek gösteriyorum. Dünyada 
Gaziantep’i örnek gösteriyorum. Çünkü 
siz direndiniz. Siz, yoksulluğa direndiniz, 
ihmale direndiniz, imkânsızlıklara diren-
diniz. Siz, talihinize boyun eğmediniz. Siz 
umutsuzluğa kapılmadınız. Boş vermedi-
niz, vazgeçmediniz, hüzne kapılıp başınızı 
öne eğmediniz. Siz, Kaderin üstünde bir 
kader vardır / Göklerden gelen bir karar 
vardır dediniz, mücadele ettiniz, sabretti-
niz ve zaferi elde ettiniz. Gaziantep, sanayi-
siyle, ticaretiyle örnek bir şehir. Gaziantep, 
hoşgörüsüyle, kardeşliğiyle örnek bir şe-
hir. Gaziantep, Suriyeli sığınmacılara evini 
açarak, ensar olmasıyla, yardımlaşmasıyla 
örnek bir şehir. Gaziantep, vizyonu olan, 
ufku olan, projesi olan örnek bir şehir. Siz 
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sırtınızı devlete dayamadınız. Siz, birileri 
gibi, gücünüzü kayırmacılıktan almadınız. 
Siz haksız şekilde, adaletsiz şekilde kollan-
madınız. Siz fitnelere boyun eğmediniz. 
Çalıştınız, ter döktünüz, emek verdiniz ve 
işte Gaziantep’i bugünlere taşıdınız. 

Kardeşlerim... 

AK Parti, 81 vilayetin hepsinden, ama en 
çok da Gaziantep’ten ilham almış bir parti-
dir. Şu Gaziantep’te, Türk, Kürt, Arap, diğer 
tüm etnik kökenler bir, beraber, hoşgörü 
ve kardeşlik içinde yaşıyor. İşte AK Parti 
de Türkiye’ye tıpkı Gaziantep gibi bakıyor. 
Şu Gaziantep, büyük düşünüyor ve büyük 
adımlar atıyor. İşte AK Parti’de hep büyük 
düşündü, büyük adımlar attı ve büyük 
adımlar atıyor. Şu Gaziantep, kardeşliği 
huzura, refaha, kalkınmaya, adalete tahvil 
etti. İşte AK Parti de, Türkiye’de, kardeşliği 
huzura, refaha, kalkınmaya, adalete tahvil 
etmenin mücadelesini veriyor. Siz demok-
rasiyle büyüdünüz, biz de Türkiye’yi de-
mokrasiyle büyütüyoruz. Siz millî iradeye 
sahip çıktınız, biz de millî iradeye sahip 
çıkıyoruz. Siz özgürlük diyorsunuz, biz de 
özgürlük diyoruz. Siz fitneye dur dediniz, 
teröre dur dediniz, ranta, yağmaya, yok-
sulluğa, yasaklara, yoksulluğa dur dediniz, 
işte biz de Türkiye genelinde aynısını söy-
lüyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bir dönem, sizin büyümenizden, sizin sa-
nayide, ticarette öne çıkmanızdan rahatsız 
oldular. Sadece sizin değil, Anadolu’da, 
Kayseri ’nin ,  Konya’nın ,  Çorum’un , 
Yozgat’ın, Uşak’ın, Sakarya’nın, Manisa’nın 

büyümesinden de rahatsız oldular. Sırtını 
devlete dayayan, ucuz kredilerle beslenen, 
üretimi değil rantı tercih eden elitler, sizin 
büyümenizden, kalkınmanızdan rahatsız 
oldular. İşte 28 Şubat’ı bunun için yaptılar. 
28 Şubat’ı, sizin sanayideki büyümeni-
zi, ticaretteki, istihdamdaki, ihracattaki 
büyümenizi engellemek için yaptılar. 28 
Şubat’ı, hanım kardeşlerim, sizin başörtü-
nüzü yasaklamak için, genç kardeşlerim, 
imam hatiplilerin, meslek liselilerin katsa-
yıyla engellenmesi için yaptılar. 28 Şubat’ı, 
siz demokrasiye, millî iradeye sahip çıktı-
ğınız için yaptılar. İşte şu anda yaptıkları 
da bu... Gezi Eylemleri’yle yaptıkları bu... 
17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimiyle 
yaptıkları bu. Sanmayın ki bunların derdi 
ağaçtır, çevredir. Sanmayın ki bunların 
derdi yolsuzluktur, rüşvettir. Bunların der-
di sizsiniz siz. Bunlar sizin iktidarınızdan 
rahatsız oldular. Bunlar sizin iradenizden, 
demokrasiye sahip çıkmanızdan rahatsız 
oldular. Siz Başbakanınıza, hükümetinize, 
partinize sahip çıktığınız için, siz çözüm 
sürecine, kardeşliğe sahip çıktığınız için 
rahatsız oldular. Rantlarını kaybettik-
leri için büyüyen ekonomiden rahatsız 
oldular. Çıkarları zedelendiği için bizim 
aktif dış politikamızdan rahatsız oldular. 
Değerli hanım kardeşim... Sen başörtünle 
üniversitede okuyabiliyorsun, kamuda 
çalışabiliyorsun, işte bundan rahatsız ol-
dular. İmam hatipli kardeşim, meslek liseli 
kardeşim, yoksul kardeşim, sen okuduğun 
için, üniversiteye gidebildiğin için rahatsız 
oldular. Kuran-ı Kerim’i seçmeli ders yap-
tığımız için, Siyer-i Nebi’yi seçmeli ders 
yaptığımız için, herkesin kendi ana dilini 
öğrenmesinin, öğretmesinin önünü açtı-
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ğımız için rahatsız oldular. Kan akmıyor 
ya, anneler ağlamıyor ya, babaların yüreği 
yanmıyor ya... İşte bundan rahatsız oldu-
lar. Ey Gaziantep... Biz, senin kahramanlı-
ğından ilham alarak, Filistin diyoruz ya, 
işte ondan rahatsız oldular. Mısır’da darbe-
ye, Suriye’de zulme başkaldırdığımız için 
rahatsız oldular. 700 bin Suriyeli kardeşi-
mize sahip çıktığımız için rahatsız oldular. 
Mavi Marmara’yla hakkı savunduğumuz 
için rahatsız oldular. Ne diyorlar biliyor 
musunuz? “Bu Türkiye’ye ne oluyor” diyor-
lar. “Bu Türkiye artık çok oluyor” diyorlar. 
Türkiye ekonomisi büyüyor, Türkiye küre-
sel yatırımlar yapıyor, Türkiye’nin Merkez 
Bankası’nda 128 milyar dolar bulunuyor, 
Türkiye IMF’ye borcunu sıfırlıyor… İşte 
bunu hazmedemiyorlar. Şu Gaziantep’teki, 
81 vilayetin tamamındaki, hatta dünyanın 
bazı şehirlerindeki, inşa ettiğimiz yollar-
dan, tünellerden, okullardan, hastaneler-
den, barajlardan, konutlardan rahatsız 
oluyorlar. Türkiye’yi 12 yılda 3 kattan fazla 
büyüttük, bunu hazmedemiyorlar. Faizi 
yüzde 63’ten aldık, tek haneli oranlara dü-
şürdük, bunu kabullenemiyorlar. 

Sevgili kardeşlerim... 

Tekrar ediyorum: Ağaç bahanedir, çevre 
bahanedir, taksim projesi bahanedir; yol-
suzluk iftirası bahanedir, rüşvet iftirası 
bahanedir. Bunlar, asıl sizden, sizin ülkeyi 
idare etmenizden, sizin ülkeye istikamet 
çizmenizden rahatsız oluyorlar. İşte, 30 
Mart’ta, siz bunlara dur diyeceksiniz. 30 
Mart’ta, bu hazımsızlara, bu kıskançlara, 
bu fitnecilere, bu maskeli hainlere, bu 
maşalara siz dur diyeceksiniz. 30 Mart’ta, 

birilerinin maşası haline gelen, ama artık 
maskesi düşen Pensilvanya’ya dur diyecek, 
haddini bildireceksiniz. Pensilvanya’nın 
maşası haline gelen, CHP’ye, MHP’ye san-
dıkta bir kez daha ders vereceksiniz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Gaziantepli-
ler... 

Kimin kimlerle ittifak yaptığına lütfen 
dikkat edin... CHP ve MHP, şu anda Pensil-
vanya ile ittifak yapıyor. Pensilvanya, bu 
CHP’ye, bu MHP’ye, kaset servis ediyor, 
montaj servis ediyor, bu partileri adeta 
maşa olarak kullanıyor. Bakın burada bir 
kez daha altını çiziyorum... Yaşadığımız 
hadiseler, sadece AK Parti’yi, sadece hükü-
meti, sadece beni, arkadaşlarımı ilgilendi-
ren mesel eler değil. Yaşadığımız hadiseler, 
Türkiye’yi, devleti, ulusal güvenliğimizi 
hedef alıyor. Bir Başbakanın telefonları 
dinlenemez. Bir başbakanın, cumhurbaş-
kanıyla, genelkurmay başkanıyla, ülkele-
rin devlet başkanlarıyla, başbakanlarıyla 
yaptığı telefon konuşmaları dinlenemez. 
Bu casusluktur, bu ajanlıktır, bu, millî 
güvenliğe meydan okumaktır, bu içeriden 
yapılıyorsa da, apaçık vatana ihanettir. 
Bakın sadece bizi dinlemiyorlar. Kendi 
yanlarındaki yol arkadaşlarının bile tele-
fonlarını dinleyecek kadar haysiyetsizler. 
Hakim, savcıları dinleyecek kadar alçak-
lar. Kendilerinden olmayan polisi, askeri, 
bürokratı dinleyecek kadar hainler. Hatta 
şu anda ittifak yaptıkları, CHP’yi, MHP’yi, 
BDP’yi dinleyecek kadar ikiyüzlüler, gü-
venilmezler. Ama görüyorsunuz... CHP bu 
illegal dinlemelere sesini çıkarmıyor. MHP 
sesini çıkarmıyor. Niye? Diyet ödüyorlar, 



83

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

bedel ödüyorlar, şantaja ve tehdide boyun 
eğiyorlar. CHP Genel Müdürü zaten kaset-
le geldi, şu anda da kaset siyaseti yapıyor. 
MHP, kasetlerle tehdit edildi, şimdi de 
kasetlerle yapılan şantaja boyun eğiyor. 
Biz bunlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. 
Biz bu tehditlere, bu şantajlara pabuç bı-
rakmadık, bırakmayacağız. Biz, kasetlerin, 
montajların Türkiye’yi esir almasına izin 
vermeyeceğiz. Bu ülke, Şahin Bey’in, Şehit 
Kamil’in, nice şehit ve gazinin kanlarıyla 
kuruldu. Şehitlerin kanıyla kurulan bu 
ülkeyi, kasetlere teslim etmeyeceğiz. O ka-
setler, o montajlar, CHP’yi, MHP’yi tanzim 
edebilir. Ama AK Parti’yi tanzim edemez, 
hükümete boyun eğdiremez, hele hele 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine, millî ira-
deye asla istikamet çizemez. 

Kardeşlerim... 

3 kafadarla, Türkiye’de bir siyasi montaj 
yapılmak isteniyor. Birbiriyle hiç alakası 
olmayan CHP, MHP ve Pensilvanya, şu 
anda montaj siyaseti yapıyorlar. Bunların 
arkasında başkaları da var, bunlar yalnız 
değil. O malum medya, bütün çirkinliğiyle, 
bütün çirkefliğiyle, iftiralarıyla, yalanlarıy-
la bunların arkasında. O malum sermaye 
çevreleri, işte Gaziantep’in büyümesinden 
rahatsız olan o malum holdingler, bu mon-
taj siyasetinin arkasında. Terör örgütleri, 
marjinal sol örgütler, İstanbul sokakla-
rını terörize eden anarşistler bunların 
arkasında. Bakın biz şunu anlarız... CHP 
ve Pensilvanya çıkar, birbirleriyle ittifak 
yaparlar. Sonuçta ikisinin de ilkeleri yok, 
sınırları yok. Sonuçta ikisi için de her yol 
mübah, her yol meşru. Bunu anlarız... 

Ama, MHP ile; devletin polisine, askerine, 
sivil vatandaşına kurşun sıkan kanlı terör 
örgütü nasıl aynı safta buluşabilir, nasıl 
ittifak yapabilir? İstanbul’da, bir çocuğun 
cenazesini bahane edip, ortalığı savaş ye-
rine çevirdiler. Gencecik bir yavrumuzu, 
Burak kardeşimizi, hiçbir suçu yokken 
alçakça katlettiler. Tunceli’de bir polisimiz 
bu olaylar yüzünden hayatını kaybetti. 
Çevreye, dükkânlara, esnafa yine zarar 
verdiler. MHP çıkmış, bu militanları teşvik 
eden mesajlar veriyor. CHP zaten buradan 
rant devşirmeye çalışıyor. Holding pat-
ronları, marjinal sola lojistik sağlıyor. O 
malum medya, manşetlerinden adeta kan 
fışkırtıyor, kin fışkırtıyor. Sanmayın ki 
bunlar bir çocuğun cenazesi için bir araya 
geldiler… Hayır... Bunlar maşa... Türkiye’yi, 
ekonomiyi, huzuru, çözüm sürecini yıp-
ratmak isteyenlerin maşası bunlar. Bu-
rada bir şeyi de açık açık söyleyeceğim... 
Bakın, Reyhanlı’da bir patlama oldu, 53 
masum vatandaşımızı kaybettik. Olayı 
emniyet ve istihbarat birimlerimiz araştır-
dı. Ne çıktı biliyor musunuz? Patlamanın 
emrini verenler, CHP heyetini Suriye’ye, 
zalim Esed’e götüren kişiler. Olayın içinde 
CHP’ye yakın kişiler var. Olayın içinde 
CHP milletvekillerinin akrabaları var. 
Olayın içinde CHP’li medya var. Günlerce 
sorduk, bunu izah edin dedik; çıt çıkmadı. 
Yetmedi... Bu CHP, bütün dünyada terörist 
bilinen, Türkiye’de kanlı eylemler yapan 
silahlı terör örgütünü teşvik etti. Suratla-
rına çarptık, bugüne kadar tek kelime söy-
lemediler, bu silahlı terör örgütünü daha 
hâlâ eleştirmediler, kınamadılar. Bu nedir 
Allah aşkına? Ey Gaziantep, soruyorum, bu 
nedir? Türkiye düşmanı Esed’le kol kola 
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gezeceksin… Devlet düşmanı terör örgütle-
rine kol kanat gereceksin… Millî güvenliği 
tehdit eden Pensilvanya’nın dizinin dibine 
oturacaksın… Sokakları tahrik edecek-
sin… Alevi Sünni çatışmasını, kardeş kav-
gasını körükleyeceksin… Sonra hiçbir şey 
olmamış gibi, yüzsüzce, pişkince ortalıkta 
dolaşacaksın. Buradan bir şey daha soru-
yorum: Bakın bu Pensilvanya’daki zat, bir 
tane Filistinli çocuk için gözyaşı dökmedi. 
Dökemez, patronları zaten buna izin ver-
mez. Bir tane Mısırlı, Suriyeli çocuk için 
gözyaşı dökmedi. Mavi Marmara şehitleri 
için gözyaşı dökmedi, hatta ruhlarını mu-
azzep etti. Şimdi kalkmış, oradan buraya, 
hem de mezhep ayrımcılığını körükleyen, 
sokakları tahrik eden taziye mesajı gön-
deriyor. Yazıklar olsun. Aynısını MHP 
yönetimi yapıyor. Ona da yazıklar olsun. 
O Pensilvanya, o MHP, şimdi gitsinler de, 
İstanbul’da katledilen Burak kardeşimi-
zin hesabını versinler. Gitsinler de, kendi 
Tunceli milletvekillerinin attıkları alçakça 
tivitlerin hesabını versinler. Hiç merak 
etmeyin... Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, 
bu sokak vandallarına da teslim etmeyiz. 
Gaziantep! Kaygısız ol Gaziantep! Biz 
bunun hesabını soracağız, sen hiç merak 
etme Gaziantep. Başınızı asla yere eğmeye-
ceksiniz. Ümitsiz olmayacaksınız. Bunun 
hesabını siz 30 Mart’ta sandıkta, biz de 
hukuk ve demokrasi içinde soracağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bu çete, son çetedir. Bu kirli ittifak, son 
kirli ittifaktır. Allah’ın izniyle, bu çeteyi 
tasfiye edecek ve Türkiye’nin istikbalini 
aydınlatacağız. 12 yıldır Türkiye’yi siz 

yönetiyorsunuz, millet yönetiyor; inşallah 
hep öyle kalacak. Türkiye’yi, bu alçakça, bu 
tahrik dolu, bu kan özlemi içindeki man-
şetlerin yönetmesine izin vermeyeceğiz. 
Türkiye’yi, sokaktaki anarşistten medet 
umarak, onun emeğini ve kanını sömüre-
rek, bu işverenlerin yönetmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Yurt dışındaki sahtekârların, 
maşaların, hainlerin, kasetler yoluyla 
Türkiye’ye istikamet çizmelerine müsaade 
etmeyeceğiz. Ekonomiyi büyütmeye de-
vam edeceğiz. İstikrarı korumaya devam 
edeceğiz. Çözüm sürecini daha ileri seviye-
lere çıkaracak, kardeşliğimizi yüceltmeye 
devam edeceğiz. Bölgemizde, dünyada 
ısrarla ve dik duruşumuzla barışı savuna-
cağız. Gaziantep nasıl kucaklaşıyorsa, Ga-
ziantep nasıl kardeşliğini huzura, refaha 
çeviriyorsa, Türkiye genelinde de bunu 
hakim kılmaya devam edeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Biz ayrıştırıcı dil kullanmıyoruz. Biz nef-
retin, ayrımcılığın, dışlamanın diline asla 
başvurmuyoruz. Biz her zaman sağduyu-
nun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Biz 
her zaman demokrasinin, millî iradenin, 
sandığın yanında olduk. Kimse kusura 
bakmasın... Eğer benim ülkemin istiklali-
ne, huzuruna, ekonomisine saldırı varsa, 
orada ben dik dururum, eğilmem, asla 
da yumuşak başlı olmam. Bakın biz, AK 
Parti olarak, 81 vilayette varız, 81 vilaye-
tin hepsinde eserlerimizle, projelerimizle 
varız. Biz sahillerin partisi değiliz, biz belli 
bölgelerin partisi değiliz; biz 81 vilayetin, 
Türkiye’nin partisiyiz. Biz hep kucaklayıcı 
olduk. Biz 77 milyona bir nazarla baktık. 
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Biz her zaman yaşatmanın tarafında ol-
duk. Biz birleştirici dil, bütünleştirici dil, 
kardeşliğin dilini kullandık. Sokaklardan 
medet ummadık. Yakıp yıkmaktan, tahrip 
etmekten medet ummadık. Biz yapmanın, 
tamir etmenin, mamur etmenin, gönülleri 
fethetmenin tarafında olduk. Bizim dilimi-
zi, üslubumuzu eleştirenler, önce aynaya 
baksınlar. Sivas’ın ötesine geçemeyenler, 
asıl kendileri Türkiye’yi kucaklasınlar. 

77 milyona da buradan, kardeşliğin şeh-
ri Gaziantep’ten sesleniyorum... Lütfen, 
yapılan tahriklere aldanmayın. Gençler! 
Tahriklere aldanmayın. Sizi çatışmaya çe-
ken manşetlere, kanınız üzerinden hesap 
yapan holding patronlarına, devletinize 
savaş açan Pensilvanya’nın tahriklerine 
kanmayın. Seçime 16 gün kala, sokakları 
karıştırmak isteyen sandık düşmanlarına 
aldanmayın. Türkiye’de bir mezhep çatış-
masını körüklemek isteyenlere hiç ama 
hiç aldanmayın. Büyüyen ekonomiyle, çö-
züm süreciyle, kardeşliğimizle, bu ülkede 
bir ve beraber olarak geleceği inşa edece-
ğiz. Birbirimizin inançlarına, değerlerine, 
diline, etnik kökenine, yaşam tarzına saygı 
duyarak, huzurlu bir yeni Türkiye inşa 
edeceğiz. Gaziantep modelini inşallah, 
tüm Türkiye’ye hâkim kılacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda ülkemizin diğer 80 ilinde olduğu 
gibi Gaziantep’i de adeta yeniden ayağa 
kaldırdık. Yatırımlarımız hız kesmeden de-
vam ediyor… Şimdi de Gaziantep’te 1.867 
yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırı-
yoruz. Toplamda 7 hastaneden oluşacak 

şehir hastanemiz yeşil alanlarıyla, oto-
parklarıyla son derece modern bir sağlık 
kampüsü olacak. Kamu özel ortaklığı ile 
yapılan hastanemizin toplam proje bedeli 
810 milyon lira… Temelini attık, 3 yıl için-
de tamamlayıp Gaziantepli kardeşlerimi-
zin hizmetine sunacağız. 

Bitmiyor müjdelerimiz… Şahinbey mevki-
ine 300 yataklı bir devlet hastanesi yapıyo-
ruz. Projesi hazırlanıyor, altyapı çalışma-
ları tamamlandıktan sonra da yapımına 
başlıyoruz. Gaziantep’e 208 derslikli, için-
de spor salonları, yüzme havuzu, kütüp-
haneleri, konferans salonları, bilim mer-
kezi, kreşi, anaokulu olan dev bir eğitim 
kampüsü yapıyoruz. Projelerini hazırdık… 
Kamu özel ortaklığı ile yapacağımız eğitim 
kampüsünün yapım ihalesine inşallah bu 
yıl içinde çıkmayı planlıyoruz. TOKİ kana-
lıyla Gaziantep’te 33 bin seyirci kapasiteli 
bir stadyum yapıyoruz… İnşası süren, 96 
milyon lira yatırım bedeli olan stadyumu 
inşallah 2015 yılı sonunda tamamlayıp 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. Biliyor-
sunuz önceki gün Ulaştırma Bakanımız 
Konya-Karaman arası hızlı tren projesinin 
temelini Karaman’da attı… Bu hızlı tren 
nereye kadar geliyor biliyor musunuz? 
Gaziantep’e kadar geliyor. Hızlı tren Kara-
man, Ulukışla, Mersin, Adana, Osmaniye 
güzergâhını takip ederek Gaziantep’e ka-
dar gelecek… Burada da kalmayacak, Şan-
lıurfa, Mardin devam ettik, sınıra kadar 
ulaşacak. Biz daha önce Gaziantep-Halep 
hızlı tren projesini de hazırlamıştık… İn-
şallah Suriye durulduğunda, orada akan 
kan durduğunda, bu projeyi de hayata 
geçireceğiz. Tabii, bir de Gaziray projemiz 
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var. Türkiye’nin en özgün kent içi raylı 
sistem projelerinden birini Gaziantep’e 
yapıyoruz. 18 kilometrelik 4 hatlı ve 7 kilo-
metrelik 5 hatlı modern banliyö sistemini 
kurmak için bu yıl içerisinde ihaleye çıkı-
yoruz. Devam eden demiryolu projelerinin 
tutarı ise 3 milyar 200 milyon lira… 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Gaziantep’e 12 milyar 400 milyon 
liralık yatırım yaptık. Ulaştırma ve haber-
leşmede 1.9 milyar lira… Eğitimde (üniver-
site dâhil) 1.6 milyar lira… Toplu konutta 
1 milyar lira… Aile ve sosyal politikalarda 
936 milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 
744 milyon lira… Sağlıkta 351 milyon lira 
yatırım yaptık... 

Sevgili kardeşlerim... 

Gaziantep’te, bu seçimde bir kan değişimi-
ne gidiyoruz. Değerli çalışma arkadaşım, 
Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanımız 
Fatma Şahin Hanımefendi’yi Gaziantep’e 
emanet ediyoruz. Gaziantep’e bu sefer de 
inşallah kadın eli değecek. Gaziantep, hü-
kümet yatırımlarımızla, yereldeki vizyon 
ve projelerle, Türkiye’ye, dünyaya örnek 
olmaya devam edecek.

Unutmayın... 30 Mart çok önemli. 30 
Mart, Gaziantep ve Türkiye için çok 
önemli. Gaziantep’ten bir kez daha muh-
teşem bir netice bekliyoruz. Gaziantep’ten 
Türkiye’ye örnek olmasını bekliyoruz. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. 30 Mart seçimleri ha-
yırlı olsun diyor, hepinizi saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum.
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Sevgili Batmanlılar, çok değerleri kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Batman’a, Batmanlı tüm kardeşlerime se-
lamlarımı sevgilerimi yolluyorum. 

Beşiri, Gercüş, Hasankeyf sizleri sevgiyle 
kalpten selamlıyor. Kozluk, Sason sizleri 

gönülden selamlıyorum. Aşkınız, sevdanız, 
hayır dualarınız için sizlere sonsuz teşek-
kür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. 
Rabbim, uhuvvetimizi, muhabbetimizi, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart 
seçimleri, inşallah, Türkiye için, milletimiz 
için, Batman için hayırlara vesile olsun. 

Batman Mitingi 

Batman | 14 Mart 2014
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Kardeşlerim... 

Demokrasi tarihimizin en önemli seçimle-
rinden birine sadece 16 gün kaldı. 16 gün 
sonra sandık başına gidecek, Türkiye’nin 
istikbalini belirleyecek bir karar vereceğiz. 
Şunu burada da hatırlatmak istiyorum... 
30 Mart’ta, sadece belediye başkanı, 
sadece Meclis üyesi, muhtar seçmekle 
kalmayacağız. 30 Mart’ta, ya eski Türkiye 
diyeceğiz, ya da yeni Türkiye diyecek, 
yolumuza öyle devam edeceğiz. Kardeş-
lerim, eski Türkiye’de nelerin olduğunu 
sizler çok iyi biliyorsunuz. Batman, eski 
Türkiye’nin acılarını çok yakından ya-
şadı. Batman gerçekten büyük acılara 
şahit oldu. Eski Türkiye’de ne vardı? Eski 
Türkiye’de yasaklar vardı. Eski Türkiye’de, 
türküler yasaktı, şarkılar yasaktı, annenin 
kendi çocuğuyla, kendi dilinde konuşması 
yasaktı. Eski Türkiye’de kitaplar yasaktı. 
Eski Türkiye’de, klavyedeki harfler yasaktı. 
Ohal vardı, yol kontrolleri vardı, boşaltıl-
mış köyler, yasaklı mezralar vardı. Eski 
Türkiye’de, sokakta, okulda, kamu kurum-
larında, devletin vatandaşına dayattığı 
anlamsız kurallar vardı. Eski Türkiye’de, 
üniversitelerde başörtüsü yasağı vardı, 
üniversiteye girişte katsayı engeli vardı, 
kamuda, Meclis’te başörtüsü yasağı vardı. 
Eski Türkiye’de yolsuzluk vardı, yoksulluk 
vardı. İşte, 3 Kasım 2002’de, sizden yetki 
aldık ve 12 yıl boyunca, eski Türkiye’nin iz-
lerini silmenin mücadelesini verdik. 12 yıl 
boyunca, 77 milyonun kardeşliğini pekiş-
tirmenin mücadelesini verdik. Anlamsız 
ne kadar yasak varsa kaldırdık. Türkülerin, 
şarkıların, kitapların üzerindeki yasakları 
kaldırdık. Ana dil üzerindeki yasakları 

kaldırdık. Yasakları kaldırmakla yetinme-
dik, farklı dil ve lehçelerin öğretilmesi-
nin, öğrenilmesinin, kurslar açılmasının, 
üniversitelerde bölümler kurulmasının 
yolunu açtık. Klavyeler üzerindeki, seçim 
propagandalarındaki yasakları kaldırdık. 
Ohal’i kaldırdık, yol kontrollerini azalttık, 
köylere dönüşü başlattık. En önemlisi de, 
eski Türkiye’de canlar yitip gidiyordu, yeni 
Türkiye’de biz akan kanı durdurduk, acıla-
rı dindirdik, akan gözyaşlarına son verdik. 

Kardeşlerim... 

Türkiye, hamdolsun, çok güzel bir bahar 
ikilimi yakaladı. Batman, bu baharı çok 
yakından yaşıyor, çok yakından hissedi-
yor. Batman’dan acı haberler gelmiyor, 
Batman’a acı haberler gelmiyor. Batman, 
gençlerini artık kaybetmiyor, canlarını 
kaybetmiyor. Batman’da artık kepenkler 
kapanmıyor. Evlerimizde huzur var, so-
kaklarımızda huzur var, caddelerimizde, 
ilçelerimizde, köy ve mezralarımızda artık 
huzur var. Bakın buraya gelmeden önce, 
Doğu ve Güneydoğu bölgemizde, Adı-
yaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Ağrı, 
Muş, Bitlis, Bingöl, Siirt illerimize gittik. 
Her ilimizde çözüm sürecinin başlattığı 
baharı gördük. Her ilimizde huzuru, istik-
rarı, barışı, kardeşliği daha yoğun şekilde 
hissettik. Her ilimizin, sadece 1 yıl içinde, 
çok farklı bir çehreye, farklı bir manzaraya 
kavuştuğunu gördük. 1 yılda, 1 yıllık barış 
ortamında bunlar oluyorsa, önümüzdeki 
5 yıl, 10 yıl içinde neler olacağını sizler 
düşünün. Buraya daha fazla yatırım gele-
cek. Batman’da kurduğumuz üniversiteye, 
hem Türkiye’den, hem dünyadan daha çok 



89

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

öğrenci gelecek. Başta Hasankeyf olmak 
üzere, Sultan Süleyman Camii’n, tarihî 
hanları, köprüleri, Batman’ın tabii güzel-
liklerini görmeye daha çok turist gelecek. 
Yaptığımız yatırımlarla zaten Batman’ın 
çehresi değişti. Daha çok yatırımla, in-
şallah, Batman bölgenin parlayan yıldızı 
olacak. İşsizliği daha da azaltacağız. Baraj-
larla daha çok toprağı sulayacağız. Barış 
ve huzur ortamında, daha çok işyerinin 
açıldığını, daha çok atölyenin, fabrikanın 
kurulduğunu göreceğiz. Bu süreç muha-
faza edilirse, bu süreç böyle korunursa, 
göreceksiniz, Batman’ın huzuru, bereketi, 
kardeşlik iklimi daha da güç kazanacak. 

Kardeşlerim... 

İşte bu huzur iklimini, bu bahar havasını, 
bu çözüm sürecini, bizimle birlikte sizler 
koruyacaksınız. Siz, bu süreci sahiplendi-
niz, bugüne taşıdınız. Sizden sürece daha 
sıkı sahip çıkmanızı, bu güzel ortamı çok 
daha ileri seviyelere taşımanızı rica edi-
yorum. Bakın şu noktanın altını özellikle 
çiziyorum... Biz, Türkiye’nin 81 vilayetin-
de, 77 milyona, aynı dille, aynı üslupla, 
aynı cümle ve kelimelerle konuşuyoruz. 
Biz, 77 milyonu bir ve beraber olarak ku-
caklıyoruz. Çözüm süreci Batman’da nasıl 
umutla, nasıl heyecanla karşılandıysa, bi-
lin ki, Trabzon’da, Aksaray’da, Antalya’da, 
Muğla’da, İzmir’de, İstanbul’da da aynı 
sıcaklıkla, aynı heyecanla, aynı umutla 
karşılandı. Biz, AK Parti olarak, “Bu işi 
çözeriz” dedik, “çözeceğiz” dedik ve 77 
milyonun desteğiyle bu çözüm sürecini 
başlattık. “bedeli ne olursa olsun çözece-
ğiz” dedik, “canımızı ortaya koyacak ve 

çözeceğiz” dedik. Bize siz nasıl destek 
verdiyseniz, nasıl hayır dualar ettiyseniz, 
Çankırı, Çorum, Kırşehir, Kayseri, Konya 
da aynı şekilde destek verdi, aynı şekilde 
hayır duaları etti. Türkiye gerçekten ku-
caklaşıyor. Türkiye gerçekten helalleşiyor. 
Türkiye, bütün tarihinde olduğu gibi, 
bugün de artık bir oluyor, birlikte oluyor, 
kardeş oluyor, birlikte Türkiye oluyor. 

Kardeşlerim... 

İşte Türkiye’nin bu birliğinden, bu kardeş-
liğinden ciddi şekilde rahatsız olanlar var. 
Çözüm sürecinden rahatsız olanlar var. 
Batman’a barışın, huzurun gelmesinden 
rahatsız olanlar var. Türkiye’ye aynı dille, 
aynı üslupla konuşamayanlar, Türkiye’yi 
bir bütün olarak kucaklayamayanlar, işte 
bu süreçten rahatsız oluyorlar. BDP… Ge-
rilimi siyaset tarzı yaptığı için, silahların 
vesayetinde siyaset yapmaya alıştığı için, 
işte bu süreçten rahatsız oluyor. Elinden, 
istismar araçları kayıp gidiyor. Gençlerin 
yaşıyor olması, kanın durması, gözyaşı-
nın durması, yoksulluğun sona ermesi, 
BDP’nin elindeki istismar aracını alıyor ve 
BDP bundan rahatsız oluyor. Aynı şekilde 
MHP... Şehit cenazelerini istismar eden, 
şehit cenazeleri üzerinden oy devşirmeye 
çalışan MHP de, ölümler durdukça, kan 
durdukça, gözyaşı durdukça, çözümü boz-
mak için elinden geleni yapıyor. CHP’den 
hiç bahsetmiyorum... CHP’nin nerede ol-
duğunu, ne düşündüğünü, siyasetinin, viz-
yonunun ne olduğunu artık kendileri dahi 
bilmiyor. CHP Genel Müdürü sabah bir 
başka, öğlen bir başka... Hakkari’de başka, 
Edirne’de başka… Meclis’te başka, sokakta 
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başka… Ya düşünebiliyor musunuz; aynı 
anda, hem ulusalcı olabiliyor, hem zalim 
Esed’in arkasında durabiliyor, hem terör 
örgütlerinin maşası olabiliyor, hem de 
Pensilvanya’nın oyuncağı olabiliyor. Rüz-
gar nereden eserse, hemen oraya eğiliyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

CHP, MHP ve BDP, 30 Mart’ta yenilecek-
lerini bir kez daha gördüler. 30 Mart’ta, 
inşallah, AK Parti bir kez daha gümbür 
gümbür geliyor. Tabi, bunu anlayan CHP, 
MHP ve BDP, sandık dışı yollar aramaya 
başladılar. Önce, kasetlere, montajlara 
sarıldılar. Bunların Pensilvanya’da bir ho-
caları var... O hoca, bunlara oradan kaset 
gönderiyor, montaj gönderiyor. Bunlar 
da, ellerine o yalanları, o iftiraları alıp, 
sokak sokak o kasetleri, o montajları do-
laştırıyorlar. Ama oradan bir verim elde 
edemediler. Bu sefer de sokakları ateşe 
verelim dediler. Gerilimi tırmandırarak, 
sokakları tahrik ederek, gençleri sokağa 
dökerek, buradan bir kazanç elde edebilir 
miyiz, buradan iktidarı yıpratabilir miyiz 
diye uğraşıyorlar. Hale bak... Pensilvan-
ya’daki zatın, bir tek Mısırlı çocuk için 
cümle kurduğunu duydunuz mu? Suriyeli 
çocuklar için cümle kurduğunu duydunuz 
mu? İsrailli çocuklar için gözyaşı döktü, 
peki bir tek Filistinli çocuk için gözyaşı 
döktüğünü gördünüz mü? Mavi Marmara 
şehitleri için ağzını açtığını gördünüz mü? 
Ama mesele istismar olunca, mesele so-
kakları hareketlendirmek olunca, çıkıyor, 
Pensilvanya’dan buraya fitne mesajları 
gönderiyor. Bazı kendini bilmez işverenler 
de sokakları ateşe verme çağrısı yapıyor. 

Hele hele, o malum medya, densizce, 
hayâsızca, edepsizce, günlerdir sokaklar-
da çatışma çağrısı yapıyor. Buradan açık 
açık da isim vereceğim... Doğan Grubu 
medyası, Hürriyet, Radikal, Kanal D, CNN 
Türk... Onlarla birlikte diğer sorumsuz 
gazeteler, televizyonlar, internet siteleri. 
Günlerdir, alçakça sokakları tahrik etmeye 
çalışıyorlar. İnanın, bunların gözyaşları 
sahte. Bunlar, çocukların ölümüne ağlaya-
mayacak kadar taş kalpliler. Eğer bunların 
çocuklara gerçekten merhameti olsaydı, o 
merhameti biz Mısır’daki, Filistin’deki, Su-
riye’deki çocuklar için de görürdük. Eğer 
bunların çocuklara gerçekten acımaları, 
merhametleri olsaydı, biz bunu, çözüm 
sürecinde görürdük. Bir yandan timsah 
gözyaşları döküyor, bir yandan da çözüm 
sürecini baltalayıp, burada gençlerin ölme-
si için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın, 
bir çocuğun ölümüne kendileri sebep 
oldular. Gezi Olayları’nda, sokakları yine 
böyle tahrik ederek, bir çocuğun azmet-
tirici katili oldular. Yetmedi, bu çocuğun 
cenaze töreninde, yine sokaklarda çatış-
mayı körükleyerek, Tunceli’de bir polisin, 
İstanbul’da da Burak yavrumuzun şeha-
detine neden oldular. Rabbim’den, şehit 
polisimiz ve Burak kardeşimiz için rah-
met niyaz ediyorum. Mekanları inşallah 
cennet olsun diyorum. Burak kardeşimin 
de katillerini en kısa sürede bulacak, 
adalete teslim edeceğiz. Şimdi çıkmışlar, 
yok katil şudur, yok katil budur, yok katil 
polistir diye sağa sola çamur atıyorlar. Bu 
iki çocuğun da, o polisin de katili, işte bu 
sokakları ateşe veren medyadır, o işveren 
örgütleridir, o marjinal örgütlerdir. Bu 
çocukların ve polisimizin katili, sorum-
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suzca davranan CHP’dir, MHP’dir, fitneci 
başı Pensilvanya’dır. Sokakları karıştırıp, 
gençleri katledip, buradan rant sağlama-
ya çalışacak kadar kan sevdalısı bunlar, 
bunlar kanla beslenen vampirler. İşte 30 
yıl, bu bölgede akan kandan beslendiler. 
30 yıl, aziz şehitlerimizin, Türk ve Kürt 
gençlerinin kanıyla beslendiler. Şimdi biz 
bu kanı durdurduk, başka acılar yaşatma-
ya çalışıyorlar. Başka oyunların, başka tu-
zakların, başka tahriklerin peşindeler. Bu 
millet, inşallah bunlara geçit vermeyecek. 
Bu millet huzurunu bozanlara, gençleri 
tahrik edenlere asla izin vermeyecek. İşte 
30 Mart’ta, bunlara çok ağır bir ders ver-
menizi sizlerden bekliyoruz. Batman’ın, 30 
Mart’ta, gençlerin ölümüne dur demesini, 
barışa, huzura, çözüm sürecine en güçlü 
şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. 

Kardeşlerim... 

AK Parti karşısında, bir blok oluşturdular. 
CHP, MHP ve onların başında Pensilvan-
ya… Bunlar 3 kafadar olarak hareket edi-
yorlar. Görüyorsunuz, CHP Genel Başkanı 
kendini izah etmekte zorlanıyor, MHP 
Genel Başkanı onun avukatlığını yapıyor. 
MHP Genel Başkanı, artık MHP’yi bıraktı, 
sürekli CHP’nin avukatlığını yapıyor, CHP 
adına bize cevap veriyor. Öbür yandan 
CHP, Pensilvanya ile Türkiye’yi karıştırma-
nın gayreti içinde. Yıllardır birbirlerinden 
nefret edenler, şu anda şer ittifakı yaptılar, 
kol kola girdiler. Dershaneler yasasını, 
Anayasa Mahkemesi’ne CHP götürüyor. Al 
gülüm ver gülüm... Onlar onlara kaset ser-
vis ediyor, bunlar da buradan onlar adına 
iş takipçiliği yapıyor. Şuna bak... Bediüzza-

man Said Nursi’nin, dirisine de, ölüsüne 
de zulmeden CHP, güya Bediüzzaman’ın 
izinden gittiğini söyleyen Pensilvanya ile 
ayna safta, aynı hizada. Bu Pensilvanya’nın 
televizyonlarındaki dizileri görüyorsunuz 
değil mi? Orada Hazreti Peygamber’e nasıl 
hakaret edildiğini görüyorsunuz değil mi? 
Orada, benim buradaki kardeşlerime nasıl 
hakaret edildiğini görüyorsunuz değil mi? 
Sabahtan akşama kadar, gazete sayfaların-
dan, televizyon ekranlarından, Türkiye’ye 
pislik saçıyorlar. Maskeleri artık düştü. 
Bunların ne olduğu ortaya çıktı. Irkçılıkla-
rı, fitnecilikleri, vatana ihanetleri, devlete 
düşmanlıkları ortaya çıktı. Hiç endişe et-
meyin... Bunların hepsinin hesabını soru-
yoruz ve soracağız. Bu 3 kafadara dışarıdan 
da destek geliyor. Belli sermaye çevreleri 
bunlara tam destek veriyor. Belli medya 
kuruluşları bunlara tam destek veriyor. 
Marjinal örgütler bunlara tam destek veri-
yor. Bunlar birbirinden farklı gibi görünü-
yorlar ama aslında hedefleri bir, niyetleri 
bir. Bunlar büyük Türkiye’yi zayıflatmak, 
güçlü ekonomiyi yıpratmak, özellikle de 
çözüm sürecini durdurmak, kardeşliği en-
gellemek istiyorlar. Bunun için de her yolu 
meşru, her yolu mubah görüyor, ellerinden 
geleni yapıyorlar. Bu oyunu birlikte bozaca-
ğız. Büyük Türkiye’ye, büyüyen ekonomi-
ye, kardeşliğimize, çözüm sürecine birlikte 
sahip çıkacağız. Onlar kasetlerden medet 
umacak. Onlar montajlardan medet uma-
cak. Onlar sokaklardan, tahrikten, çatışma-
dan medet umacak. Onlar fitneden, yolsuz-
luktan, iftiradan medet umacak. Ama biz 
sağduyulu olacağız, soğukkanlı olacağız, 
16 gün daha sabredecek, 30 Mart’ta sözü-
müzü söyleyeceğiz. 
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Kardeşlerim... 

30 Mart artık bir demokrasi sınavıdır. 30 
Mart, eski Türkiye ile yeni Türkiye ara-
sında bir tercih günüdür. 30 Mart’ta, bu 
darbecilere cevap vereceksiniz. 30 Mart’ta, 
çeteleri tasfiye mücadelemize güç vere-
ceksiniz. 30 Mart’ta, kardeşliğe, çözüm 
sürecine güç vereceksiniz. İnşallah, 30 
Mart, yeni Türkiye için bir dönüm nok-
tası olacak. Son çeteyi de tasfiye edecek, 
demokrasinin önündeki tüm engelleri 
kaldıracak, Türkiye’yi daha özgür şekilde 
2023’e taşıyacağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, hekim-
lerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört 
bir yanında fedakârca hizmet veren tüm 
sağlık çalışanlarımızı, tıp fakültelerinde 
görevli akademisyenlerimizi en içten duy-
gularımla Batman’dan tebrik ediyorum. 
Biz sağlık politikamız başta olmak üzere 
bütün politikalarımızda “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışını benimsedik, be-
nimsiyoruz… Kamu hastanelerini tek çatı 
altında birleştirerek 37 milyon SSK’lının 
kamu hastanelerinden hizmet almasına 
imkân verdik. Üniversite ve özel hastane 
kapılarının bütün vatandaşlarımıza açıl-
masını sağladık. Genel sağlık sigortası ile 
bütün vatandaşlarımız sosyal güvence 
kapsamına aldık. 18 yaşın altındaki tüm 
nüfusu ve eğitim görenleri, sosyal güven-
ce aranmaksızın genel sağlık sigortası 
kapsamına alınmasını sağladık. Sağlıkta 
yaptığımız devrimi anlatmaya kalksak, 
inanın değil akşamı, sabahı burada ederiz. 

Edirne’den Hakkâri’ye kadar, bütün vila-
yetlerimizde yaptığımız büyük yatırımlar-
la, inşa ettiğimiz sağlık tesisleriyle, sağlık 
sistemimize getirdiğimiz anlayış ile ülke-
miz dünyaya da örnek oluyor. Gelişmiş 
ülkelerin 30 yılda ulaştığı hedeflere biz 
12 yılda ulaştık. Herkes için ulaşılabilir, 
nitelikli, sürdürülebilir ve güçlü bir sağlık 
sistemi kurduk. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Batmanlılar… 

Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız 
yatırımlarla Batman’ın çehresini değiştir-
dik. Ilısu Barajı ve HES’ini biliyorsunuz… 
Kendi sınıfında Türkiye’nin, dolgu hacmi 
ve gövde uzunluğu bakımından da dünya-
nın en büyük barajı… Ayrıca Dicle Nehri 
üzerinde yapılan barajların da en büyü-
ğü… Şimdi Ilısu Barajı ile ilgili birtakım 
önyargılı kampanyalar yürütülüyor. Bu 
konuyla ilgili bazı gerçekleri sizinle pay-
laşmak istiyorum… Ilısu Barajı’nın hayata 
geçirilmesi ile Hasankeyf ’in yalnızca yüz-
de 20’si su altında kalacak. Hasankeyf ’te 
tarihî ve kültürel varlıklara sahip en önem-
li yer olan “yukarı şehir” su altında kal-
mayacak. Ilısu Projesi’nin maksimum su 
kotundan etkilenmeyen “yukarı şehir”i, bu 
alanın yeniden düzenlenmesi ile birlikte 
içindeki kültürel varlıkların sergileneceği 
bir “arkeolojik park ve açık hava müzesi” 
olarak hizmete sunuyoruz. İlçedeki kültü-
rel varlıkların önemli bir kısmı bu parkta 
sergilenecek. Kapalı ve açık hava müzesi, 
turistik eşya satış alanı, mesire yerleri, ye-
şil alanlar, yönetim binası ve ulaşım yolları 
da bu park alanı içinde bulunacak. Baraj-
dan etkilenmeyen yukarı şehirde onlarca 
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mezar, türbe, köşk, tarihî konut, bir tarihî 
cami, saray ve yüzlerce mağara var. Daha 
önceleri plansız ve bakımsız halde bile zi-
yaretçi akınına uğrayan bu eserler, kazılar 
tamamlanıp güzel bir çevre düzenlemesi 
ve modern bir müzecilik anlayışıyla arke-
olojik park içinde teşhir edilecek. Baraj 
sularından etkilenecek olan aşağı şehirde 
ise kültür eserlerinin ortaya çıkarılmasına 
yönelik kazılar yapılıyor. Açık söylüyo-
rum, şayet böyle dev bir proje söz konusu 
olmasaydı, bu eserlerin gün ışığına çıkar-
tılması fevkalade zor olurdu, çok uzun 
zaman alırdı. Baraj vesilesiyle, onlarca 
yılda yapılamayacak çalışmalar kısa süre 
içinde ve titizlikle yürütülüyor. Ayrıca, 
Ilısu Projesi’nden etkilenen Ilısu Köyü de 
yeni yerine taşındı. Yeni Ilısu Köyü konut-
larını 31 Ekim 2010 tarihinde, bizzat katıl-
dığımız bir törenle hak sahiplerine teslim 
ettik. İlave olarak bu konutların kanalizas-
yon sistemi için TOKİ kanalıyla bir arıtma 
tesisi yaptık. Hasankeyf ’e turizm otelcilik 
yüksekokulu ve uygulama oteli, müze, 
kültür parkı, okullar, sağlık tesisleri, kamu 
kurumları hizmet binaları gibi birçok eser 
kazandırarak adeta yeni bir Hasankeyf 
inşa ettik. Hasankeyf ’in mevcut yerleşimi-
nin 6 kat büyüklüğünde bir alan için imar 
planı yapıldı. Batman ile Gercüş ilçemizi 
birbirine bağlayan Kantar Köprüsü’nün 50 
yıllık hikâyesini biliyorsunuz… Geçmişte 
her siyasetçisinin birinci öncelikli vaadi 
olup bir türlü yapılmayan köprüyü… Taşçı 
köyünden, Kışlak köyünden, Yayladüzü, 
Ardıçlı köyünden Hasankeyf ’e, Batman’a 
gitmek isteyen kardeşim önce gercüş 
ilçemize gidiyor, oradan diğer yerlere ula-
şabiliyordu. Tam bir çile… Adeta bir viya-

dük büyüklüğündeki kantar köprüsünü 
yaparak bu çileye son verdik. Artık benim 
Kömürcü köyündeki kardeşim Dicle’yi bu 
köprüyle geçip Batman’a ulaşabiliyor, işle-
rini hallediyor, sonra da köyüne rahatlıkla 
dönebiliyor… Biz bu 50 yıllık rüyayı gerçe-
ğe dönüştürdük. Batman şehir merkezinde 
sürekli problem oluşturan İluh Deresi’nin 
daha önce bir kısmını ıslah etmiştik. Şehir 
merkezi geliştiği, büyüdüğü için, derenin 
bir bölümünün daha ıslahına ihtiyaç du-
yuldu. Şimdi 3 kilometrelik kısımda daha 
ıslah çalışması yapacağız. Batman’ımızın 
en önemli projelerinden biri olan Batman 
Çayı ıslahı ile ilgili çalışmalarımız süratle 
devam ediyor. 56 milyon liraya mal ola-
cak proje tamamlandıktan sonra Batman 
adeta yeni bir çehreye kavuşacak. Batman 
çayı ıslahı bittiğinde yaklaşık 3 bin hektar 
arazi tarıma kazandırılmış, Batman çayı 
yatağında bulunan arazi ve yerleşim yerle-
ri taşkınlardan korunmuş olacak. Batman 
bu proje sayesinde rekreasyon, yürüyüş, 
dinlenme ve mesire alanları ile bölgenin 
en güzel yeşil kuşağına sahip olacak. Bu 
muhteşem projeyi, inşallah 2017 yılında 
tümüyle tamamlıyoruz. Batman’a 47 mil-
yon lira maliyetle 15 bin seyirci kapasiteli 
stadyum ve kapalı yüzme havuzundan 
oluşan bir spor kompleksi yapıyoruz. Yer 
teslimini yaptık, inşa aşamasına geçildi. 
İnşallah 2 yıl içinde bu tesisi tamamlayıp 
hizmete açıyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Batman’a tam 6 milyar liralık 
yatırım yaptık. Enerjide 1.2 milyar lira… 
Orman ve su işlerinde 800 milyon lira… 
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Ulaştırma ve haberleşmede 477 milyon 
lira… Eğitimde 456 milyon lira… Sağlıkta 
217 milyon lira… Toplu konutta 700 mil-
yon lira… Aile ve sosyal politikalarda 611 
milyon lira yatırım yaparak Batman’ı eşi 
görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. 

Sevgili kardeşlerim... 

Batman’da, çok güzel bir ismi, çok yete-
nekli, becerikli bir ismi aday olarak belir-
ledik. Mehmet Emin Ekmen kardeşimiz, 
milletvekili olduğu dönemde hem bölge 
için, hem Türkiye için önemli hizmetler 
yaptı. Çözüm sürecinde çok önemli katkı-
larda bulundu. Akil insanlar heyetinde yer 
alarak, barışı kapı kapı anlattı. Başkanımız 
Batman’a projelerle geliyor. Kimlik siyase-
ti yapmaya değil, tembellik yapmaya değil, 
benim Batmanlı kardeşimi çöpe, toza, kire, 
pasa mahkum etmeye değil; Batmanlıların 
insana yaraşır şekilde yaşayacağı bir şehri 
inşa etmeye geliyor. Biz, hükümet olarak 
Batman’a yatırım yapacağız, inşallah 
Mehmet Emin Ekmen kardeşim de yerel 
de Batman’ı değiştirecek. İl ve ilçe adayla-
rımızı sizlere emanet ediyorum. Sizleri de 
Rabbime emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Adana! Allah’ına gurban Adana! Sizleri gö-
nülden selamlıyorum Adana...

Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğ-
lu sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kara-
isalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, 
Sarıçam, sizleri kalpten selamlıyorum. 
Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, 

hepinizi aşkla, sevdayla, yürekten selamlı-
yorum. Medeniyet şehri Adana... Bereketli 
toprakların şehri Adana... Yiğitlerin, mert-
lerin şehri Adana... Samimiyetinden, ahde 
vefandan, bu harekete desteğinden dolayı 
sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olasın 
Adana, Allah senden razı olsun... 

Adana Mitingi 

Adana | 15 Mart 2014
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Kardeşlerim... 

Bugün Adana’da, 34’üncü mitingimizi ya-
pıyoruz... Sizlere Marmara Bölgemizdeki 
kardeşlerimizin selamlarını iletiyorum. 
Sizlere Ege Bölgemizdeki, İç Anadolu’daki, 
Trakya’daki kardeşlerimizin selamlarını 
iletiyorum. Sizlere Doğu Anadolu’daki, 
Güneydoğu Anadolu’daki kardeşlerimizin 
selamlarını iletiyorum. Önceki gün Mer-
sin, Aksaray; dün Batman, Gaziantep... 
Oralardaki kardeşlerimizin selamlarını ile-
tiyorum. Allah’a hamdolsun, gittiğimiz her 
ilde, olağanüstü bir coşkuya karşılandık. 
Havalimanından meydanlara kadar, sokak-
ların, caddelerin, pencerelerin, balkonla-
rın, en önemlisi de meydanların hınca hınç 
dolduğuna şahit olduk. İnanın, tüm şehir-
lerimiz, tüm Türkiye, AK Parti’yi görünce, 
Başbakanını görünce, ak kadroyu görünce 
bizleri muhabbetle bağrına basıyor. Türki-
ye, tek bir yürek halinde, oynanan oyuna 
itiraz ediyor. 

Kardeşlerim... 

Gezi Olayları’ndan beri, Türkiye üzerinde 
çok kirli bir oyun oynanmak isteniyor. 
Türkiye’deki istikrar bozulmak isteniyor. 
Türkiye ekonomisi baltalanmak isteniyor. 
Aktif dış politikamız zayıflatılmak isteni-
yor. Huzurumuz, kardeşliğimiz, başarıyla 
ilerleyen çözüm süreci zedelenmek isteni-
yor. Büyük Türkiye hedefleri engellenmek 
isteniyor. Bu oyunu benim aziz milletim 
görüyor. Millet, basiretiyle, ferasetiyle, kim-
lerin ne yapmak istediğini çok net olarak 
görüyor ve anlıyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Adana, diğer 80 vilayetle birlikte, vatanın 
seven, milliyetçi, kültürüne, değerlerine 
bağlı, aynı zamanda demokrat bir şehirdir. 
Adana toprağına sevdalıdır. Adana bayra-
ğına sevdalıdır. Adana milletine, devletine 
sevdalıdır. İnanıyorum ki, Adana, Türkiye 
üzerinde oynanan oyunu en iyi gören 
şehirlerimizden biridir. Bakın, geçen yıl, 
Reyhanlı’da, sivillere yönelik alçakça bir 
saldırı düzenlendi. Orada maalesef 53 kar-
deşimizi Hakk’a uğurladık. Ne oldu biliyor 
musunuz? Emniyet güçlerimiz, istihbarat 
birimlerimiz olayı araştırdı, aydınlattı, zan-
lıları yakaladı. Ortaya ne çıktı? Bu saldırıyı 
yapanların, CHP heyetini, zalim Esed’e gö-
türen kişiler olduğu ortaya çıktı. Bu saldı-
rıya, bazı CHP’lilerin, CHP’nin bazı yandaş 
medyasının, bazı milletvekili yakınlarının 
karıştığı anlaşıldı. Aradan yaklaşık 1 sene 
geçti. CHP halen bununla ilgili bir açık-
lama yapmadı, iddialara cevap vermedi. 
Hemen arkasından, devlet düşmanı, millet 
düşmanı, eli kanlı bir terör örgütü, hem 
partimize, hem polisimize terörist saldırı-
larda bulundu. CHP, işte bu örgüte de sahip 
çıktı. Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum... 
Adana’nın, tüm Türkiye’nin dikkatlerini 
buraya özellikle çekmek istiyorum... Ön-
ceki gün, İstanbul’da, sokak eylemlerinde, 
Burak can isimli bir kardeşimizi şehit etti-
ler. Ne oldu biliyor musunuz? Bu eli kanlı 
örgüt çıktı, “Bu eylemi biz yaptık” diye açık-
lamada bulundu, bu aşağılık olayı sahip-
lendi. Bakın çok ilginç... Bu örgüt çıkıp, “Bu 
cinayeti ben işledim” diyor. Ama bundan 
saatler sonra, CHP Genel Müdürü çıkıyor, 
adeta bu örgütü korurcasına, kollarcasına, 
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örgütü saklarcasına, “Kimin ateş ettiği belli 
değil” diyor. Aynı şekilde CHP’nin Genel 
Başkan Yardımcısı çıkıyor, soru önergesi 
veriyor, örgütü temize çıkarmaya, suçu 
başka yerlere atmaya çalışıyor. Adana! 
Oyunu görüyor musun Adana? Türkiye! 
Şu kirli oyunu görüyor musun Türkiye? Bu 
CHP’nin artık gözü dönmüş. Bu CHP artık 
tamamen şirazeden çıkmış. Sandıkta başa-
rısız olan CHP, artık devlet düşmanı terör 
örgütlerini koruyup kollar hale gelmiş. Bu 
ne büyük sorumsuzluktur? CHP içinde hiç 
mi sağduyulu vekil yok? CHP içinde hiç mi 
sağduyulu yönetici yok? Bu tehlikeli gidişe, 
CHP içinde dur diyecek hiç mi yürekli bir 
kişi yok? 

Kardeşlerim... 

Bakın, size çok enteresan bir olay anlata-
cağım... Demokrat Parti karşısında sürekli 
yenilen CHP, dini istismar ederek, milleti 
kandırarak oy toplamaya çalışmıştı. 1949 
yılında, Demokrat Parti’nin kongresinde, 
Adana delegesi Reşat Güçlü çıkıyor ve 
ne diyor biliyor musunuz? “Memlekette 
irtica vardır, tek sebebi de CHP’dir. CHP, 
bir gün daha ayakta kalabilmek için, na-
sıl Atatürk’ün mirasını satarak yiyorsa, 
Atatürk inkılabını da satarak mürteciye 
taviz veriyor. Size vesika göstererek ispat 
ederim” diyor... Devam ediyor, “Adana mın-
tıkasında, akrep muskası, yılan muskası 
satılıyor. Üzerinde halk parti damgası var. 
Damgasızlar değersizdir” diyor. Evet... CHP, 
Demokrat Parti’den oy kaçırmak için, işte 
böyle muskaya başvuruyor. Arkasında 
CHP damgaları olan muskaları gönderiyor, 
Adana’da parayla satıyorlar. Şu anda da 

aynı şeyi yapıyorlar. Şu anda da, Pensilvan-
ya’daki zatla işbirliği yaparak, dini istismar 
etmeye çalışıyorlar. Dün muskalardan me-
det uman CHP, bugün de paralel örgütün, 
artık sapkınlık derecesine varan anlayı-
şından medet umuyor. Bakın şu anda, bu 
paralel örgütün abileri, ablaları, kapılara 
giderek, köylere giderek, evlerde, dersha-
nelerde, okullarda, artık açık açık, CHP’ye, 
MHP’ye oy dilenmeye başladılar. “Cebrail 
parti kursa oy vermem” diyenler, şu anda 
MHP’ye, CHP’ye oy dilenir hale geldiler. 
Bakın Adana’da bir şeyi daha hatırlatmam 
lazım... Geçen ay, Millî İstihbarat Teşkilatı-
mızın tırları, burada, Adana’da durdurul-
du. Adeta, suçlularmış gibi, düşmanlarmış 
gibi, tırları durdurdular, MİT mensubu 
yüzbaşımızı, üsteğmenimizi darp ettiler. 
Suriye’de, Bayır Bucak Türkmenlerine yar-
dım götüren tırlarımıza, düşmanca, haince 
muamele yaptılar. CHP bununla ilgili tek 
cümle etmiyor, MHP tek cümle etmiyor. 
Neden? Neden susuyorlar? Telefonlarını-
zı dinlemişler diyoruz, susuyorlar. Takip 
edilmişsiniz diyoruz, susuyorlar. Tehdit 
var diyoruz, şantaj var diyoruz, susuyorlar. 
Millî güvenliğimize, devlete saldırı var di-
yoruz, yine susuyorlar. Çünkü aralarında 
anlaşmışlar. Pensilvanya, bu CHP’nin, bu 
MHP’nin iplerini ele geçirmiş. Kasetler ge-
liyor, kasetler gidiyor. Montajlar gelip mon-
tajlar gidiyor. Al gülüm, ver gülüm, bunlar 
Türkiye aleyhine iş tutuyor. İşte Adana’nın 
bunu görmesini istiyorum. Adana’nın, 
oynanan oyunu görmesini istiyorum. Ba-
kın... Düşman, bir ülkeye saldırsa nerelere 
saldırır? Köprülere saldırır... İşte bunlar 
da köprülere saldırıyor, 3’üncü köprüyü 
engellemek istiyor. Yollara, demiryollarına 
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saldırır... Bunlar aynı şekilde bizim ulaşım 
projelerimizi durdurmaya çalışıyor. Ha-
valimanlarına saldırır... Bunlar da 3’üncü 
havalimanı projesine saldırıyor. Ekonomi-
ye saldırır... Bunlar da bizim millî banka-
larımıza, Halkbank’a, Ziraat Bankası’na 
saldırıyor. Düşman, istihbarat teşkilatına 
saldırmak ister... İşte bunlar da Millî İs-
tihbarat Teşkilatımıza saldırıyor. Düşman 
huzura saldırır, istikrara saldırır, sokakları 
ateşe vermeye çalışır... İşte bunlar da bu-
gün aynısını yapıyorlar. Buna geçit verme-
yeceğiz kardeşlerim... Biz bu ülkeyi sokakta 
bulmadık; vandallara, sokak eylemlerine, 
kasetlere, montajlara bu ülkeyi teslim et-
meyeceğiz. Adana! Senden bu oyunu boz-
manı istiyorum Adana... Bu kirli ittifaka, bu 
şer ittifakına bir şamar vurmanı istiyorum 
Adana! Bu Pensilvanya’nın ipiyle hareket 
eden, CHP’ye, MHP’ye, sandıkta dersini 
vermeni istiyorum Adana. Terör örgütle-
rine sahip çıkan CHP’ye, terör örgütlerine 
sempati mesajları gönderen MHP’ye senin 
de sandıktan mesaj göndermeni bekliyo-
rum Adana. Adana! Sen, İstiklal Savaşı’nda 
burada destan yazdın. Şu anda da, istiklal 
mücadelemize sahip çıkmanı bekliyorum 
Adana... 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya’daki örgüt başının yönlen-
dirmesiyle, Türkiye’nin çeşitli illerinde 
kirli ittifaklar yapıldı. İstanbul’da, yolsuz-
luk nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş birini 
aday yaptılar. Ankara’da, MHP’li birini 
CHP’ye aday yaptılar. Çorum’da, Hatay’da, 
başka illerde, böyle karışık ilişkilerin içi-
ne girdiler. CHP’nin, MHP’nin adayları, 

adeta Pensilvanya’da belirlendi. Şu anda 
da görüyorsunuz, birbirlerini destekliyor, 
birbirlerine avukatlık yapıyorlar. Biz, CHP 
Genel Başkanına bir şey söylüyoruz, ceva-
bını MHP Genel Başkanı veriyor. Bunlar 
sınıf arkadaşıymış... Matematiklerinden 
belli sınıf arkadaşı oldukları... Belli ki, dersi 
kaynatmışlar, dersi dinlememişler. 

Kardeşlerim... 

Görüyorsunuz, dershane yasasını, demok-
ratikleşme paketini, Pensilvanya adına 
CHP Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor. Med-
ya bunlara destek veriyor. Belli holding-
ler, belli şirketler bunlara destek veriyor. 
Oyun çok büyük Adana... Oyun, sana karşı, 
Türkiye’ye karşı kurulmuş Adana. Ama 
sen bu oyunu, oyunla bozacaksın, ben 
buna inanıyorum. 30 Mart’ta, sen bir kez 
daha istiklal destanı yazacaksın, biliyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti devletine, millî 
güvenliğimize, bu ülkenin Başbakanına, 
Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanı-
na saldıranlara sen çok güzel cevap vere-
ceksin. 

Kardeşlerim... 

Adana’da şunu özellikle ifade etmek isti-
yorum... Biz, her zaman kardeşliğin yanın-
da olduk. Biz her zaman dayanışmanın, 
birliğin, hoşgörünün yanında olduk. 77 
milyona aynı nazarla baktık. Bu muhalefet 
partileri, belli illerde, belli bölgelerde sıkı-
şırken, oralardan dışarı çıkamazken, biz 81 
vilayeti, 77 milyonu bir ve bütün olarak ku-
cakladık. Biz hiçbir zaman gerginliğin tara-
fı olmadık ve olmayacağız. Biz gerginlikten 
medet ummadık, ummayacağız. Ortamı 
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gerenler, sokakları tahrik edenler, suçu 
bize atarak pişkinlik yapmaya çalışıyorlar. 
Biz buna asla müsaade etmeyiz. Bizim 
siyasetimiz gerilim siyaseti değil. Bizim 
siyasetimiz, ayrıştırma siyaseti değil. Biz, 
huzurla, istikrarla, kardeşlikle büyümek is-
tiyoruz. Biz, ölümlerin karşısında duruyor, 
yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Biz, 
çözüm süreciyle, hiçbir taviz vermeden, 
bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeden, 
tek bir bayrak altında kardeşçe bir geleceği 
inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. 

Kardeşlerim... 

30 Mart, siyasetin ve demokrasinin zafer 
günü olacaktır. 30 Mart, Türkiye içine, 
devlet içine sızmış çetelerin artık tamamen 
kaybedeceği bir tarih olacaktır. 30 Mart, 
Ergenekon’un da, Pensilvanya yönetimin-
deki yeni Ergenekon’un da, umudunu 
tamamen yitireceği tarih olacaktır. Son 
çeteyi de tasfiye ederek, zincirlerden, pran-
galardan kurtularak, inşallah aydınlık gele-
ceği birlikte inşa edeceğiz... 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adanalılar...

Sizler, bugüne kadar, lafa değil, icraata bak-
tınız... Sizler bugüne kadar, size hizmetkar 
olan AK Parti’ye destek verdiniz. Köylü 
kardeşim, Adanalı çiftçi kardeşim, esnaf 
kardeşim, hanım kardeşim, genç karde-
şim... Adana’da, 30 Mart’ta da, ideolojiye 
değil, kara propagandaya, yalana, iftiraya 
değil, icraata bakmanı, plana, projeye 
bakmanı senden özellikle rica ediyorum. 
Adana, hükümet yatırımlarıyla yaşadığı 
değişimi, yerelde de yaşasın istiyorum. 12 
yıldır Adana’da, tarımı, ticareti, sanayiyi 

çok güçlü şekilde destekledik. Adanalı bir 
kardeşimizi, Kültür Ve Turizm Bakanı ya-
parak, turizmi güçlü şekilde destekledik. 
Şimdi sıra yerel kalkınmada… Bunu da 30 
Mart’ta siz başlatacaksınız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Şimdi Adana’yı geleceğe hazırlıyoruz. 
Adana Şambayadı’nda, içinde 210 dersliği, 
spor salonları, yüzme havuzu, kütüpha-
neleri, konferans salonları, bilim merkezi, 
kreş ve anaokulu bulunan dev bir eğitim 
kampüsü yapıyoruz. Projelerini hazırla-
dık… Kamu özel ortaklığı ile yapacağımız 
eğitim kampüsünün yapım ihalesine inşal-
lah bu yıl içinde çıkmayı planlıyoruz. Çu-
kurova Bölgesel Havalimanı’nın temelini 
geçtiğimiz yıl attık. İlk aşamada 15 milyon 
yolcu kapasitesine sahip, hem iç hem de 
dış hat trafiğine açık ve büyüyebilir şekilde 
yapılan havalimanının kapasitesini daha 
sonra 30 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 
Adana, Mersin ve Çukurova bölgesine hi-
tap edecek bu havalimanını inşallah 2016 
yılında tamamlayıp hava trafiğine açaca-
ğız. Adana’ya kazandıracağımız diğer bir 
projemiz şehir hastanesi… 5 Ekim 2013’te 
burada temelini attık. 1.550 yataklı şehir 
hastanemiz toplamda 6 hastaneden olu-
şuyor. İnşaatı en kısa sürede tamamlayıp, 
Adana’ya, çok büyük, çok modern, sadece 
Adana’nın değil, bölge illerin de ihtiyacı-
na cevap verecek bir hizmet kazandırmış 
olacağız. Adana’ya 606 yataklı bölge eği-
tim araştırma hastanesini ve 300 yataklı 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Seyhan Uygulama Merkezi’ni kazandırdık. 
Tufanbeyli’ye, Pozantı’ya, Karaisalı’ya, 
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Karataş’a, Ceyhan’a devlet hastaneleri ka-
zandırdık. 

Bitmiyor… Ceyhan’a 250 yataklı, Kozan’a 
da 200 yataklı devlet hastanelerini yapı-
yoruz. Bunların da inşası sürüyor, inşallah 
süratle tamamlayıp hizmete açıyoruz. 
Ayrıca 250’şer yataklı 2 adet Adana ve 
Çukurova devlet hastaneleri yapmak için 
projeleri hazırladık, ihaleleri devam edi-
yor. Adana’ya 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum kazandırıyoruz. 107 milyon lira 
maliyeti olan stadyumun yapımına geçti-
ğimiz Eylül ayında başladık, 2015 yılında 
da tamamlıyoruz. Adana’ya, Yenice’ye sa-
dece bölgenin değil, Türkiye’nin en büyük 
lojistik merkezlerinden birini inşa ediyo-
ruz. Bahçe-Nurdağı arasına ülkemizin en 
uzun demiryolu tünelini inşa ediyoruz. 
Bu tünelle Çukurova ile Mezopotamya’yı 
demiryoluyla birleştiriyoruz. Kayseri 
Boğazköprü’den Ulukışla’ya, Ulukışla’dan 
Mersin’e,  Mersin’den Toprakkale’ye 
Adana’nın demiryollarını sinyalli ve elekt-
rikli hale getiriyoruz. Tabii, tren deyince 
Adanalı neyi bekliyor? Hızlı treni bek-
liyor. Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-
Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin-sınır 
güzergâhında hızlı tren hattı kuruyoruz. 
Konya-Karaman arasının yapımına baş-
ladık. Diğer kısımlarda ihale ve proje ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Adana’yı bir 
hızlı tren şehri yapmaya kararlıyız. Devam 
eden Adana ve bağlantılı demiryolu pro-
jelerinin tutarı 4 milyar lira… Hani bir 
türküsü var Adana’nın? “Yenice yolları 
bükülür gider” diye… Artık Yenice’nin 
yolları bükülüp gitmiyor, şehrin bütün 
yolları düz gidiyor, bükülmeden gidiyor, 

Adana için her şey Allah’ın izniyle yolunda 
gidiyor. Anadolu Bağdat Demiryolu mirası, 
ray yokluğundan, malzeme yokluğundan, 
ihmalden, neredeyse çürümeye terk edil-
mişti. Rayı da, traversi de Türkiye’de üre-
terek Adana’nın batısından ta sınıra kadar 
bu yolların tamamını yeniledik. Ayrıca, bu 
yollar üzerinde bulunan her biri birbirin-
den değerli mimari mirası, garları, istas-
yonları aslına uygun restore ettik. Adana-
Mersin demiryolunu yenilemekle, seyahat 
süresini eskiye göre yarı yarıya indirmekle 
kalmadık, Türkiye’de ürettiğimiz, tamamı 
yerli modern Anadolu tren setlerini de bu 
hatta Adanalı hemşerilerimin, Mersinli 
hemşerilerimin hizmetine verdik. Şimdi 
de, çift hatlı bu yolu, hızlı tren standardın-
da dört hatlı hale getiriyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

12 yılda Adana’ya 14 milyar 400 milyon 
liralık yatırım yaptık. Ulaştırma ve haber-
leşmede 2 milyar 100 milyon lira… Eğitim-
de (üniversite dâhil) 1 milyar 406 milyon 
lira… Toplu konutta 1 milyar 518 milyon 
lira… Aile ve sosyal politikalarda 1 miyar 
200 milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 1 
milyar 800 milyon lira… Sağlıkta 488 mil-
yon lira yatırım yaptık…

Değerli kardeşlerim…

Adana bize hep güç verdi, destek verdi. 
30 Mart seçimleri Türkiye için bir kader 
seçimine dönüştü. Sadece belediye baş-
kanlarını, Meclis üyelerini, muhtarları 
değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin 
istikametini de bu seçimlerin sonucu belir-
leyecek. 30 Mart seçimlerinde Adana’da, 
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Büyükşehir’den ve ilçelerimizden müjdeli 
haberler bekliyorum. Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Abdullah Torun’a ve ilçe 
belediye başkan adaylarımıza desteğinizi 
bekliyorum. Kendisini sizlere emanet edi-
yorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek sizle-
re sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepini-
zi Allah’a emanet ediyorum.
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Antalya! Ey sevgili Antalya! Seni yürekten 
selamlıyorum Antalya... 

Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşeme-
altı, Elmalı, Finike, Gazipaşa... Sizleri 
gönülden selamlıyorum. Gündoğmuş, 
İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı sizi 

kalpten selamlıyorum. Korkuteli, Kum-
luca, Manavgat, Muratpaşa, Serik sizleri 
muhabbetle selamlıyorum... Antalyalı 
gençler, sizleri selamlıyorum... Antalyalı 
hanım kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. 
Beyler sizleri selamlıyorum. Antalyalı 
çiftçi kardeşim, Antalyalı esnaf kardeşim, 

Antalya Mitingi 

Antalya | 15 Mart 2014
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turizmci, sanayici kardeşim, sizleri selam-
lıyorum. Yörükler! Kardeşlerim, sizleri de 
selamlıyorum. Mitingimize katılan nakli-
yeci kardeşlerim, kamyoncu kardeşlerim, 
sizleri de hürmetle selamlıyorum. 

Antalya! Seninle gurur duyuyoruz Antal-
ya! Tabii güzelliklerinle gurur duyuyoruz. 
Tarımınla, ticaretinle, denizinle, kumun-
la, güneşinle, turizminle gurur duyuyo-
ruz. Senin hoşgörünle, senin, dünyanın 
bütün milletlerine, bütün kültürlerine 
sergilediğin misafirperverliğinle gurur 
duyuyoruz. Sen, Türkiye’nin dünyaya 
açılan kapısı olduğun için, Türkiye’nin vit-
rini olduğun için gurur duyuyoruz. En çok 
da, demokrasiye sahip çıktığın için, millî 
iradeye sahip çıktığın için, AK Parti’ye her 
zaman kucak açtığın için seninle iftihar 
ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Rab-
bim, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı 
daim eylesin. 30 Mart seçimleri, inşallah, 
Türkiye için, milletimiz için, Antalya için 
hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Demokrasi tarihimizin en önemli seçimle-
rinden birine sadece 15 gün kaldı. 30 Mart 
seçimleri, artık bir yerel seçim olmaktan 
çıktı, Türkiye’nin geleceğinin şekilleneceği 
bir demokrasi sınavına dönüştü. Bakın 
haftalardır meydanlardayız... AK Parti, 
CHP, MHP, BDP, diğer partiler haftalardır 
meydanlarda. 

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum... 12 yıl 
boyunca olduğu gibi, şu seçim döneminde 
de, eser siyasetinden bahseden tek parti 

var, o da AK Parti. Yaptıklarını, eserlerini 
anlatan tek parti var, o da AK Parti. Proje-
lerle, planlarla, gelecek vizyonuyla, gele-
cek hedefleriyle konuşan tek parti var, o da 
AK Parti. Küresel projelerden bahseden, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan, 
dünya vizyonuna sahip tek parti var, o da 
AK Parti. Türkiye’ye aynı dille konuşan, 
Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de aynı 
cümleleri kuran, 77 milyona aynı nazarla 
bakan tek parti var, o da AK Parti. Peki 
diğerleri ne yapıyor? İşte görüyorsunuz 
yaptıklarını... Diğerleri gerilim siyaseti 
güdüyor. Diğerleri iftira, yalan siyaseti 
yapıyor. Diğerleri gittikleri her yerde, her 
meydanda istismar siyaseti, korkutma si-
yaseti yapıyor. Planları yok, projeleri yok, 
vizyonları, ufukları yok... Türkiye adına 
hiçbir hayalleri yok. Geride hiçbir eserleri 
olmadığı gibi, ileriye dönük hiçbir hedef-
leri yok. Onlar, Türkiye’yi bir bütün olarak 
kucaklayamadılar. Sahillere sıkışıp kaldı-
lar. Belli illere, belli bölgelere sıkışıp kaldı-
lar. 780 bin kilometre kareye, 77 milyona 
hiçbir zaman hitap edemediler. Bırakınız 
Kıbrıs’ı, Bırakınız Balkanlar’ı, Kafkasya’yı, 
Ortadoğu’yu, Sivas’ın ötesindeki illere 
dahi geçemediler, oraların derdiyle dert-
lenemediler. Bakın aylardır, yıllardır, 
Türkiye’de gerilimi artırma çabası içinde-
ler. Sandıkta başarısız olduklarını anlıyor, 
daha çok çalışmak yerine, gerilimi, kaosu, 
çatışmayı, ayrışmayı körüklüyorlar. Eser 
siyaseti ortaya koymak yerine, iftiradan, 
yalandan, kasetlerden, montajlardan me-
det umuyorlar. O kadar ki, üç tane oy ala-
bilmek için, sokaklarda terörü, sokaklarda 
vandallığı, hatta eli kanlı terör örgütlerini 
dahi desteklemekten çekinmiyorlar. 
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Kardeşlerim... 

Türkiye’de, 30 Mart seçimlerinin öncesin-
de, AK Parti’ye karşı, yani millete, yani size 
karşı bir ittifak oluşturuldu. Bu ittifakta 
kimler var? Bu ittifakta, Pensilvanya’dan 
Türkiye’yi karıştırmaya çalışan örgüt 
lideri var. Bu ittifakta, Pensilvanya’nın 
oyuncağı olan CHP var. Bu ittifakta, 
Pensilvanya’nın tehditlerine, şantajlarına 
boyun eğen MHP var. Bu ittifakta bir kı-
sım medya var, bazı holdingler, iş adam-
ları, işveren örgütleri var. Bunların hepsi 
bir hizaya geçtiler, aynı safta buluştular, 
Türkiye’nin huzuruna, istikrarına, gele-
cek hedeflerine, hatta Türkiye’nin istikla-
line saldırı başlattılar. Şimdi biz, “MHP, eli 
kanlı terör örgütüne sempati gösteriyor” 
deyince, MHP Genel Başkanı “İspat et” 
diyor. İspata ne gerek var? Attığın tivitleri 
gözün görmüyor mu ey Bahçeli? Genel 
başkan yardımcılarının, milletvekille-
rinin, örgütün ekmek yalanına inanıp 
yaptıkları açıklamaları duymuyor musun 
ey Bahçeli! Gezi Olayları’na, CHP’nin ge-
nel başkanına avukatlık yapan sen değil 
misin ey Bahçeli! Ankara’da Türk bayra-
ğını yakanlara, Taksim’e kızıl bayraklar 
asanlara, camilere saygısızlık yapanlara, 
başörtülülere saldıranlara avukatlık ya-
pan sen değil misin Sayın Bahçeli! Sayın 
Bahçeli, CHP Genel Başkanı’na avukatlık 
yapıyorsun, peki CHP’nin Tunceli millet-
vekillerini de savunacak mısın? Onların 
eylemlerine, onların tivitlerine de sahip 
çıkacak mısın? 

Kardeşlerim... 

Türkiye’de çok çirkin, çok tehlikeli bir 
oyun oynanıyor. Yıllarca, Türkiye’de en 
üst düzey devlet adamlarını, bürokratları, 
siyasetçileri dinleyen, bunları kaydeden 
Pensilvanya, tehditle, şantajla şu anda 
siyaseti dizayn etmeye, Türkiye’ye farklı 
bir istikamet çizmeye çalışıyor. Maalesef 
CHP ve MHP bu ihanet tuzağına düşüyor-
lar. Medya ve iş çevreleri bu ihanet tuza-
ğına su taşıyorlar. Şimdi bakın... Antalya, 
geçtiğimiz yerel seçimlerde, buraya bir 
büyükşehir başkanı seçti. Şimdi aradan 5 
yıl geçti. Geride ne kaldı? Geride bira fes-
tivali kaldı... Geride, ölüleri yakma projesi 
kaldı... Geride, başörtüsü düşmanlığı kal-
dı... Şimdi bu zat, gidiyor, Pensilvanya’da-
ki paralel örgütün liderinin dizinin dibi-
ne oturuyor, elini öpüyor, ondan icazet 
alıyor. Bu ortaya çıkınca da inkâr ediyor. 
Tabii, CHP Genel Başkanı Pensilvanya’nın 
müridi olunca, CHP, Pensilvanya’daki za-
tın eline geçince, bu sefer gittiğini itiraf 
ediyor. Ama işi abartıyor. Televizyonda, 
canlı yayında, “Pensilvanya’daki o zatın 
Kuran tefsirini başucumdan ayırmadım” 
diyor... Bu arada, o zatın Kuran tefsiri de 
yok... Başörtüsüne “karşı devrim” der, 
başörtüsüne hakaret eder, bira festivalleri 
yapar, ölüleri yakmaktan bahseder, sonra 
da olmayan Kuran tefsiriyle istismar ya-
pıp komik olur. 

Kardeşlerim... 

Antalya bunu gerçekten hak etmiyor. 
Antalya’dan, bu kirli ittifakı bozmasını 
bekliyoruz. Antalya’dan, devletimize, 
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millî güvenliğimize yönelik bu çok teh-
likeli saldırıya dur demesini bekliyoruz. 
Antalya’nın, yeni Türkiye’ye,  büyük 
Türkiye’ye, yeniden istiklal mücadelesine 
sahip çıkmasını bekliyoruz. 30 Mart’ta 
işte bu oyunu sizler, oyunuzla bozacaksı-
nız. 30 Mart’ta, sadece belediye başkanı 
seçmeyecek, yeni Türkiye’nin, kardeşli-
ğin, birliğin, büyük Türkiye’nin kapılarını 
ardına kadar aralayacaksınız. Antalya 
her zaman büyük düşündü. Antalya 
her zaman küresel vizyona sahip oldu. 
Antalya’nın, büyük Türkiye vizyonuna, 
küresel bir güç olan Türkiye vizyonuna 
sahip çıkacağına ben gönülden inanıyo-
rum. 

Kardeşlerim... 

Biz hiçbir zaman gerilimden taraf olma-
dık, hiçbir zaman gerilimin dilini kullan-
madık. Bakın, bu CHP, bu MHP, Pensilvan-
ya, medya, işverenler, sendikalar, şu anda 
İstanbul’da sokak eylemlerini her gün 
tahrik ediyorlar. Sandığa gölge düşürmek 
için, her gün yeni bir çirkin komployla 
ortaya çıkıyorlar. Bunlar mert değiller. 
Bunlar cesur değiller. Bunlar, yurt dışına 
kaçıp, oradan korkakça saldırı yapıyorlar. 
Bunlar, sosyal medyada saklanıp, oradan 
alçakça ses kayıtları, montajlar yayımlı-
yorlar. İnsan gibi, adam gibi, ortaya çıkıp 
mertçe mücadele vermiyor, veremiyorlar. 
Gelip, parti kurup, siyasete atılıp, cesaret-
le sandıkta hesaplaşmayı göze alamıyor-
lar. İşte MHP de, CHP de, bu namertlerin, 
bu korkakların, bu hainlerin arkasına sak-
lanıp, oradan işi idare etmeye çalışıyorlar. 
İstanbul’da, bir cenaze törenini bahane 

ettiler, 22 yaşında, askerden yeni gelmiş 
Burak Can’ı katlettiler, yanında iki kişiyi 
yaraladılar. Terör örgütü bunu biz yap-
tık dedi, cinayeti üstlendi. Dikkat edin, 
2 gündür, CHP Genel Başkanı, o örgütü 
kolluyor, o örgütü gizliyor, suçu başka 
yerlere atmaya çalışıyor. Bu siyaset değil 
sevgili kardeşlerim. Bu mertlik değil. Bu 
demokratik bir tavır değil. Buradan tüm 
Türkiye’ye, tüm siyasi partilere, 77 milyo-
na açık ve samimi şekilde sesleniyorum... 
Bizimle kimin ne hesabı varsa, onu gel-
sin, sandıkta görsün. Sokakta değil, kan 
damlayan manşetlerde değil, iftiraların, 
yalanların, kasetlerin, montajların arkası-
na saklanarak değil, gelsinler hesaplarını 
sandıkta görsünler. Sandık er meydanı-
dır. Sandık demokrasi meydanıdır. Yüreği 
yeten gelsin, sandıkta kozunu paylaşsın. 

Kardeşlerim... 

Sandıktan kaçanları sizlerin de görmenizi 
istiyorum. Sandık öncesinde sokakları 
tahrik edenleri görmenizi istiyorum. Na-
mertçe, kasetlerin, montajların, iftirala-
rın ardından siyaset yapmaya çalışanları 
görmenizi istiyorum. Bunlar sizin irade-
nizi hiçe sayıyor, sizin sandıkta verece-
ğiniz kararı gölgelemek istiyor. Bunlara 
derslerini siz vereceksiniz. Bunlara 30 
Mart’ta en güzel cevabı sizler verecek-
siniz. İnşallah, bunlar, 30 Mart’ta ümit-
lerini kaybedecekler, tasfiye olacaklar, 
Türkiye’nin önünde takoz olmaktan artık 
çıkacaklar. Bir olarak, beraber olarak, kar-
deş olarak, 77 milyon, aydınlık geleceği 
birlikte inşa edeceğiz. 
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Kardeşlerim... 

Biz Antalya turizmini 3 milyon turistten 
aldık, 12 milyona yaklaştırdık. Türkiye 
turizmini 13 milyon turistten aldık 34 
milyona çıkardık. Çünkü siyasi istikrar 
ekonomik gelişme getiriyor. Çünkü biz 
Türkiye’yi güvenli bir ülke yaptık. Hatır-
layın... 1990’larda terör en çok turizmi 
vururdu. Biz şimdi kardeşlik ve çözüm 
süreciyle terörü, kan dökülmesini dur-
durduk. Biz çetelerle mücadele ettik. Biz 
turizme her zaman büyük destek verdik. 
Turizmde KDV’yi biz düşürdük. Tanıtım 
bütçesini biz artırdık. Gazipaşa hava-
limanını yaptık. Alanya duble yolunu 
biz bitirdik. Alanya’dan Manavgat’tan 
Kemer’e, Kumluca’ya, Kaş’a kadar, içeride 
Korkuteli, Elmalı duble yollarını, şu muh-
teşem Kemer tünellerini biz yaptık. Bu-
radan Antalya’nın turizmcilerine, turizm 
çalışanlarına sesleniyorum. Hep birlikte 
turizmi çok daha büyük hedeflere götüre-
ceğiz. İşte şimdi bunun için Antalya turiz-
minin önünde 2016 EXPO hedefi var. 

Bu EXPO 2016 Antalya’ya nasıl geldi? Bu 
konuyu ilk gündeme getiren, sahip çıkan 
yine biz olduk. Hükümet olarak gerekli 
garantileri verdik, kanunu çıkardık. İn-
şallah EXPO ile Antalya turizmi yeni bir 
cazibe merkezi daha kazanmış olacak. 
Değerli kardeşlerim… 12 yılda 80 il kalkı-
nırken Antalya da payına düşen yatırım-
ları, destekleri aldı… 1851 yılından beri 
çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçek-
leşen dünyanın en büyük sergi etkinliği 
olan EXPO’yu 2016 yılında Antalya’da 
gerçekleştiriyoruz. 2016 EXPO Antalya 

112 hektarlık alanda düzenlenecek ve 
Nisan-Ekim ayları arasında 6 ay boyunca 
açık kalacak. Botanik EXPO, Antalya’nın 
yanında, çevre illere, ülke genelindeki 
turizm ve ticaretin gelişmesine de büyük 
katkı sağlayacak. Bu sergi vesilesiyle dün-
yanın her yerinden insanlar Antalya’ya 
akın edecek… Şimdiden Antalya’mıza ha-
yırlı olsun, bereket getirsin… Antalya’ya 
1.000 yatak kapasiteli toplamda 6 hasta-
neden oluşan bir şehir hastanesi yapıyo-
ruz. Kamu özel ortaklığıyla yapılacak şe-
hir hastanesinin toplam proje bedeli 430 
milyon lira. Antalya’ya 250 derslikli, yak-
laşık 284 bin metrekare alan üzerinde bir 
eğitim kampüsü kuruyoruz. Burası spor 
salonları, yüzme havuzu, kütüphaneleri, 
konferans salonları, bilim merkezi, kreşi 
ve anaokuluyla çocuklarımızın her türlü 
ihtiyacını karşılayacak dev bir eğitim 
kurumu olacak. Projesini hazırladık, bu 
yıl içinde ihalesine çıkıyoruz. Antalya’ya 
UEFA kriterlerinde bir stadyum yakışır 
dedik ve hemen çalışmalara başladık. Ma-
liyeti yaklaşık 100 milyon lira olan 33 bin 
seyirci kapasiteli stadyumun inşası sürü-
yor, inşallah 2015 yılında tamamlıyoruz. 
Antalya’yı spor turizminin de başkenti 
haline getirecek büyük projeleri yakında 
hizmete sunuyoruz. Toplam maliyeti 30 
milyon lira olan 3 bin seyirci kapasiteli 
Antalya tam olimpik yüzme havuzu-
nun altyapı çalışmaları devam ediyor. 
Antalya’daki balıkçılarımızın yaşadığı 
sorunları çözmek için gerekli adımları 
attık. Antalya Balıkçı Barınağı projesini 
hayata geçirdik. Toplam 586 adet balıkçı 
teknesine hizmet verecek balıkçı barına-
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ğının inşası sürüyor, iki yıl içinde onu 
da tamamlıyoruz. Bir diğer projemiz Ga-
zipaşa-Uğrak Balıkçı Barınağı… Altyapı 
çalışmaları devam ediyor, en kısa sürede 
yapımına başlayıp, inşallah bunu da iki 
yıl sonra tamamlıyoruz. Geliyorum Gazi-
paşa Yat Limanı ve Demre Yat Limanı’na… 
Demre Yat Limanı toplam 700 yat kapasi-
teli, Gazipaşa Yat Limanı 200 yat kapasi-
teli… İki yat limanının da inşası sürüyor, 
ikisini de inşallah 2016 yılında bitiriyo-
ruz. Benim Antalyalı hemşerilerim artık 
demiryolu istiyor… Olmuşken de hızlı 
tren olsun diyor... İstanbul-Antalya arası-
nı dört saate düşürecek 423 kilometrelik 
Antalya-Kütahya-Eskişehir hızlı demir-
yolunun projelerini hazırlıyoruz. Bu yıl 
Eskişehir-Kütahya kesimini yatırım prog-
ramına alıyoruz. Sadece bu hattı değil, 
Antalya’yı Kapadokya’ya, İç Anadolu’ya 
bağlayacak, 640 kilometrelik Antalya-Ma-
navgat-Alanya-Konya-Aksaray-Nevşehir-
Kayseri hızlı trenin de etüt çalışmalarını 
yapıyoruz. Böylece Antalya’yı ülkemizin 
büyük şehirlerinin çoğuna hızlı trenle 
bağlamış olacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Antalya’ya 14 milyar liralık ya-
tırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
2.5 milyar lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 1 milyar 400 milyon lira… Toplu 
konutta 628 milyon lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 660 milyon lira… Tarım ve 
hayvancılıkta 488 milyon lira… Sağlıkta 
459 milyon lira… Enerjide 614 milyon 
lira yatırım yaptık… 

Sevgili Antalyalılar… 

Antalya, belediyecilik noktasında bir 
kesinti yaşadı, bir fetret dönemi yaşadı. 
Şimdi, bu kesintiye, bu fetrete inşallah 
son verecek, kaldığımız yerden yatırım-
lara, hizmetlere devam edeceğiz. 5 yılın 
kaybını da inşallah çok kısa sürede telafi 
edeceğiz. Menderes kardeşimizi milletve-
kili yaptık, yerel yönetimlerden sorumlu 
genel başkan yardımcısı yaptık. Şimdi 
kendisini daha tecrübeli, daha birikimli 
şekilde yeniden Antalya’nın emrine ve-
riyoruz. Kendisi gibi tecrübeli, birikimli, 
becerikli bir ekiple, Menderes kardeşim, 
inşallah Antalya’da başladığı dev projeleri 
tamamlayacak. Biz, zaten hükümet yatı-
rımlarıyla hep Antalya’nın yanında olduk. 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle koordi-
nasyon içinde, Antalya’yı daha da büyüte-
cek, daha da güzelleştireceğiz. Menderes 
Türel ve ilçe adaylarımızı sizlere emanet 
ediyorum. 30 Mart seçimlerinde gözüm, 
kulağım Antalya’dan gelecek müjdede 
olacak.

Hepinizi Allah’a emanet ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Manisa! Ey şehzadeler şehri Manisa! 
Âlimlerin şehri, evliyanın şehri Manisa! 
Seni yürekten selamlıyorum Manisa...

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Göl-
marmara, Gördes… Sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, 

Salihli, Sarıgöl… Sizi kalpten selamlıyo-
rum. Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgut-
lu… Sizi gönülden selamlıyorum. Manisa! 
Sen, Saruhan Bey’in, Yunus Emre’nin, 
Murat Hüdavendigar’ın şehrisin. Sen 
Sultan Mehmet’in, Sultan Selim’in, Sul-
tan Mustafa’nın şehrisin Manisa! Sen, 

Manisa Mitingi 

Manisa | 16 Mart 2014
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Osmanlı cihan padişahlarını, Fatih Sultan 
Mehmet’i, Kanuni Sultan Süleyman’ı bağ-
rından çıkarmış şehirsin. Sen Türkiye’nin 
gururusun Manisa! Seninle iftihar edi-
yoruz Manisa! Manisalı çiftçi kardeşim, 
üretici kardeşim, seninle iftihar ediyoruz. 
Manisalı sanayici, esnaf kardeşim, se-
ninle iftihar ediyoruz. Manisalı gençler, 
hanım kardeşlerim, beyler, sizlerle iftihar 
ediyoruz. Maşallah, barekallah... Manisa 
bugün çok farklı… Manisa bugün bir kez 
daha demokrasiye sahip çıkıyor. Manisa 
bugün iradesine sahip çıkıyor. Adnan 
Menderes’in şehri Manisa bugün bir kez 
daha tarih yazıyor. Allah sizlerden razı 
olsun. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için 
sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
30 Mart seçimlerinin, Türkiye için, ülke-
miz, milletimiz, Manisamız için hayırlara 
vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyo-
rum. 

Kardeşlerim... 

M a n i s a’ d a n  ö n c e  3 1  i l i m i z e  u ğ ra -
d ı k .  S i v a s ’ t a n  b a ş l a d ı k ,  D o ğ u ’ d a , 
G ü n e y d o ğ u ’ d a ,  O r t a  A n a d o l u ’ d a , 
M a r m a r a ’ d a ,  A k d e n i z ’ d e ,  E g e ’ d e , 
Trakya’da 31 ilimizde milletimizle kucak-
laştık. Gittiğimiz her şehirde olağanüstü 
bir coşkuyla karşılandık. Gittiğimiz her 
şehirde, havalimanından meydana kadar, 
görülmemiş bir heyecanla, görülmemiş 
bir muhabbetle kucaklandık. 

Kardeşlerim... 

Şu sizin Manisa’da sergilediğiniz duygu 
dolu manzara, inanın, şu anda Türkiye’nin 

diğer 80 vilayetine de hakim. Türkiye’nin 
81 vilayeti, Türkiye üzerinde, demokrasi 
üzerinde, millî irade üzerinde bir oyun 
oynandığını görüyor. Türkiye’nin 81 vi-
layeti, kirli ittifakların, kirli ilişkilerin, 
komplo ve kumpasların kurulduğunu gö-
rüyor. İnanın, 81 vilayet, 77 milyon, işte 
bu oyuna, bu tuzağa itiraz ediyor. Sadece 
81 vilayet değil... İnanın, şu anda, Bağdat 
bizi izliyor, Musul, Kerkük, Erbil bizi iz-
liyor. Şu anda Kabil, Beyrut, Mogadişu, 
Berlin, Paris, Londra, Brüksel bizi izliyor. 
Şu anda Gümülcine, Kırcaali, Üsküp, Sa-
raybosna, Tiran, Prizren, Priştine bizi iz-
liyor. Kahire’nin, İskenderiye’nin gözü bi-
zim üzerimizde. Gazze’nin, Ramallah’ın, 
Kudüs’ün gözü bizim üzerimizde. İnanın, 
şu anda, Halep’in, Hama’nın, Humus’un, 
İdlip’in, Kamışlı’nın, Şam’ın duaları hep 
bizimle. Türkiye’ye yönelik saldırının her-
kes farkında. Yeniden bir istiklal mücade-
lesi verdiğimizin herkes farkında. 

Kardeşlerim... 

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi birilerini 
rahatsız etti. Türkiye’nin aktif, kucaklayı-
cı, barışçı, mazlumlara sahip çıkan dış po-
litikası birilerini rahatsız etti. Türkiye’nin 
küresel projeleri, hedefleri, vizyonu birile-
rini rahatsız etti. En çok da, çözüm süreci, 
millî birlik ve kardeşlik projesi, ölümlerin 
durması, kanın durması, gözyaşının din-
mesi birilerini rahatsız etti. Huzuru boz-
mak, istikrarı zedelemek, ekonomiyi dur-
durmak için her koldan saldırıya geçtiler. 
Önce Gezi Olayları dediler, ağaç dediler, 
çevre dediler... Sokakları ateşe vererek, 
polisle çatışarak, huzuru bozarak Türkiye 
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imajını zedelemeye çalıştılar. Ardından, 
17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimle-
riyle, iftira atarak, kasetlerle, montajlarla 
ortaya çıkarak, aynı şekilde Türkiye’yi 
hedef aldılar. Çok kirli bir ittifakla üze-
rimize geliyorlar. CHP’li kardeşlerim, 
MHP’li kardeşlerim, sizlerin buraya özel-
likle dikkatlerinizi çekiyorum. Sizlerin 
gönül verdiği partiler üzerinde operasyon 
yaptılar. Yıllar öncesinden çalışmaya baş-
ladılar ve CHP’yi, kasetler yoluyla dizayn 
ettiler. Aynı şekilde, tehdit ederek, şantaj 
yaparak, yine kasetler yoluyla MHP’yi 
kendi saflarına çektiler. Pensilvanya’daki 
örgüt lideri, yıllardır işte bu operasyon 
için hazırlanıyordu. Yıllar boyunca Pensil-
vanya’daki zatı bugüne hazırladılar. Dini 
bir yapı görüntüsü verdiler, ama bu yapıyı 
çok çirkin işlerin içine dahil ettiler. Dev-
lete, özellikle yargıya, emniyete sızmış 
elemanlarıyla, binlerce kişinin telefonla-
rını dinlediler, takip ettiler, görüntülerini 
aldılar, bunları depoladılar. İşte şu anda 
da, o kayıtlar üzerinden şantaj yapıyor, o 
kayıtlar üzerinden tehdit ediyorlar. CHP 
ve MHP buna boyun eğdi. Ama AK Parti 
buna boyun eğmedi ve eğmeyecek. AK 
Parti, bu haince, bu alçakça saldırı kar-
şısında geri adım atmadı ve atmayacak. 
Türkiye’nin kasetlerle, montajlarla dizayn 
edilmesine izin vermedik, izin vermeye-
ceğiz. 

Kardeşlerim... 

İşte görüyorsunuz, bir siyasi partiyle 
karşımıza çıkmıyorlar. Perde arkasında 
duruyorlar. Sosyal medyada gizleniyorlar. 
İsimleri, sıfatları, yüzleri, kimlikleri yok. 

Kim oldukları belli değil, neye hizmet et-
tikleri belli değil. Namertçe yayınlar yapı-
yor, namertçe montajlar yapıyor, bunları 
piyasaya sürüyor ve buradan sinsice sal-
dırıyorlar. Yazık ki, işte bu CHP, bu MHP, 
onlarla birlikte bazı medya kuruluşları, 
bazı işverenler, işte bu namertçe saldırıya 
alet oluyorlar. Namertçe, korkakça, gizle-
nerek, saklanarak piyasaya servis ettikleri 
montajları, maalesef bu siyasi partiler, 
medya, işverenler sahipleniyorlar. O ab-
laların, dershanelerde, yurtlarda kalan 
kızları nasıl iknaya çalıştıklarını izledi-
niz değil mi? O kızlar yürekli kızlarmış 
ki, kara propagandaya itiraz ediyorlar. 
Hatay’da, bir evde, ev halkını nasıl iknaya 
çalıştıklarını izlediniz değil mi? Benim 
oradaki vatandaşım o kadar yürekli ki, 
o ablaların kara propagandasına itiraz 
ediyor. Bu ablalar, artık açık açık CHP’ye 
oy istiyorlar. Artık açık açık MHP’ye oy 
istiyorlar. Hatta Mardin’de, artık açık açık 
BDP’ye oy istiyorlar. Bakın, şimdi çıkmış-
lar, bazı illerde, AK Parti karşısında kim 
güçlüyse, ona destek verilmesi çağrısı ya-
pıyorlar. CHP’lilere diyorlar ki, Manisa’da 
MHP’ye oy verin. MHP’lilere diyorlar ki, 
İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da, CHP’ye 
oy verin. Bakın sözcü diye bir gazete var... 
Güya görüntüde ulusalcı bir gazete... Hiç 
sizi aldatmasın... Bu gazete paralellerin 
gazetesidir. Bu gazete de, sahipleri de, 
yazarları da, paralellerin yönetimindedir. 
Çıkmış ne diyor bu gazete? Manisa’da 
CHP’liler MHP’yi desteklesin diyor... 
Bunlar bir de ortak adaylar çıkardılar... 
Pensilvanya, CHP’den yolsuzluk nede-
niyle atılmış şahsı aday olarak istedi, 
bu CHP de onu İstanbul’dan aday yaptı. 
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Ankara’da, Çorum’da, Hatay’da, böyle 
adaylar çıkardılar. Her gün konuşmaları-
na bakın... Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’nin 
konuşmalarına bakın... Birbirinin tıpa tıp 
aynı konuşmalar yapıyorlar. Birbirlerinin 
avukatlığını yapıyorlar. Yetmedi, eli kanlı 
terör örgütlerine de artık birlikte sahip 
çıkıyorlar. İstanbul sokaklarında terör 
estiren, askere, polise kurşun sıkan terör 
örgütlerine, CHP zaten sahip çıkıyordu, 
şimdi artık MHP de sahip çıkmaya, kol 
kanat germeye, selamlar göndermeye 
başladı. 

Kardeşlerim... 

Dikkat edin! Oyun çok büyük... Bunlar, AK 
Parti iktidarını, yani milletin iktidarını, 
yani sizin iktidarınızı yıpratmak, istedik-
leri gibi at oynatabilecekleri bir Türkiye 
kurmak istiyorlar. Bu oyuna gelme Mani-
sa! Manisa! İnanıyorum ki 30 Mart’ta sen 
bu oyunu sandıkta bozacaksın. Bu kirli 
ittifaka, bu şer ittifakına 30 Mart’ta sen 
gereken cevabı vereceksin. Manisa’daki 
CHP’li kardeşim… Manisa’daki MHP’li 
kardeşim… 30 Mart’ta, sen de, gönül ver-
diğin partiye bir ders verecek, inşallah o 
partileri hesaba çekeceksin. Manisa’nın 
30 Mart’ta AK Parti’ye sahip çıkacağına 
yürekten inanıyorum. Bu meydan bana 
bunu gösteriyor. Buradaki coşku, burada-
ki heyecan bana bunu gösteriyor. 

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca çetelerle, mafyayla, cun-
tayla mücadele ettik. Devlete sızmış, 
milletin enerjisini hortumlayan çeteleri 

tasfiye ettik. İnşallah, 30 Mart’ın ardın-
dan, kalan çeteleri de tasfiye edeceğiz. 
Ergenekon’la mücadele ettik, Pensilvan-
ya yönetimindeki neo ergenekon’la da 
mücadele edeceğiz. Allah aşkına şuna 
bakar mısınız?.. Neymiş, Pensilvanya’da 
inzivaya çekilmiş... Bizim bildiğimiz, 
inzivaya giren âlim deyince, akla Mekke 
gelir, Medine gelir, Şam, Bağdat, Malatya, 
Konya, İstanbul gelir. İnzivaya çekilecek-
sen gel, ülkende inzivaya çekil. Bu nasıl 
bir inziva? İnzivaya çekilmiş ama oradan 
alufte takip ediyor. İnzivaya çekilmiş ama 
iş takipçiliği yapıyor. İnzivaya çekilmiş 
ama oradan senaryo yazıyor. İnzivaya çe-
kilmiş ama uluslararası gazetelere, ülke-
sini karalayan yazılar yazıyor, röportajlar 
veriyor. İnzivaya çekilmiş ama, Başbaka-
nın, Cumhurbaşkanının, Genelkurmay 
Başkanının, Bakanların, savcı, hâkim, 
bürokratların telefonlarını dinleyip, en 
mahrem devlet sırlarını kaydediyor. Allah 
aşkına bu nasıl bir inziva? Ne diyorlar, 
“Herkes konuştu, o sustu” diyorlar... Bu 
nasıl bir susmak Allah aşkına? 5 ay önce 
konuşmuş, “Beddua Allah’ın gücüne gi-
der” demiş, hatta “Densizlik” demiş... 5 
ay sonra çıkmış, Allah’ın gücüne gider 
dediği, densizlik dediği bedduayı, daha 
beteriyle kendisi yapıyor. Âlimlerin şehri 
Manisa, inanıyorum ki, bu sahte alimlere 
gereken cevabı verecek. Evliya şehri Ma-
nisa, inanıyorum ki fitnecilere gereken 
cevabı verecek. Büyük devlet adamları, 
cihan padişahları yetiştirmiş Manisa, ina-
nıyorum ki, devlete, millete, millî güven-
liğimize yönelik saldırıya karşı tepkisini 
ortaya koyacak. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Manisalılar... 

30 Mart’ta, artık sadece belediye başkanı, 
Meclis üyesi, muhtar seçmeyeceksiniz. 
30 Mart’ta, Türkiye’nin geleceği adına 
çok önemli karar vereceksiniz. Ya eski 
Türkiye diyeceksiniz, ya Pensilvanya 
esareti altındaki CHP-MHP diyeceksiniz, 
koalisyon, kaos, belirsizlik diyeceksiniz; 
ya da yeni Türkiye diyeceksiniz, huzur, 
istikrar, kardeşlik diyeceksiniz. İnanıyo-
rum ki Manisa, lafa değil, icraata bakacak. 
İnanıyorum ki Manisa, iftiraya değil, yala-
na değil, komploya, tuzağa değil; Manisa 
için yaptıklarımıza, projelerimize, plan-
larımıza bakacak. Değerli kardeşlerim… 
Manisa’ya 2 hastaneden oluşan toplam 
658 yatak kapasiteli bir şehir hastanesi 
yapıyoruz. 283 milyon lira maliyeti olan 
hastanemizle ilgili çalışmalarımız hızla 
sürüyor. Bitmiyor… Manisa’ya 400 yataklı 
merkez efendi devlet hastanesi yapıyoruz, 
projesi devam ediyor. Türkiye’nin Süper 
Lig’deki tek ilçe takımı Akhisarımıza 12 
bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum 
yapıyoruz. Toplam maliyeti 55 milyon lira 
olan stadyumun temelini attık, inşallah 
2015 yılında tamamlıyoruz. Aynı şekilde 
Turgutlumuza da 10 bin seyirci kapasi-
teli yeni bir stadyum yapıyoruz. Toplam 
maliyeti 30 milyon lira olan stadyumun 
yapımına bu yıl başlayıp, 2 yıl sonra da 
tamamlıyoruz. Manisaspor’u da süper lig-
de göreceğiz inşallah. Bunların yanı sıra 
Manisa’ya bir spor salonu kazandırmak 
için kolları sıvadık. Toplam maliyeti 18 
milyon lira olan spor salonunun yapımına 
başladık, en kısa zamanda bitirip hizmeti-
ne sunacağız. Biliyorsunuz dün ülkemizin 

prestij projelerinden biri olan Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun en önemli 
aşamalarından İzmit körfez geçişi asma 
köprüsünün denizin 40 metre altındaki 
temeller ile, keson temellerinin birleştiril-
mesine şahitlik ettik. Bu köprü, kendi sını-
fında, toplam 2 bin 682 metre uzunluğu 
ile dünyanın 4’üncü büyük köprüsü. Bu 
proje Manisa’yı da ilgilendiriyor. İzmir-
İstanbul otoyolu tamamlandığında iki 
kent arasındaki mesafe 8 saatten 3.5 saate 
inecek, yol 95 kilometre kısalacak. Geb-
ze Dilovası’ndan yol çıkacak araç, önce 
İzmit Körfezi’ni asma köprüyle geçecek. 
Altınova ilçesinden Bursa Orhangazi’ye, 
oradan Gemlik’e, Bursa’ya ve oradan da 
çevre yoluna bağlanacak. Bu yolu 21 ki-
lometre kullandıktan sonra Balıkesir’in 
kuzeyinden Savaştepe’ye oradan Manisa 
Saruhanlı’ya ve Turgutlu’ya ulaşacak. 
Daha sonra İzmir Kemalpaşa Kuyucak, 
Ulucak, Belkahve Tüneli ile Bornova’ya 
gidecek. Otoyol ile İzmir-Bursa arası 2.5 
saate inecek. Kardeşlerim “Yol medeni-
yettir, yol kalkınmadır” diye boşuna söy-
lemiyoruz. Yol, geçtiği güzergâhlardaki 
bütün şehirlerin çehresini değiştiriyor. 
Sabuncubeli Tüneli’ni biliyorsunuz… Ma-
nisa ile İzmir arasını yaklaşık 15 dakikaya 
düşürüyor. Toplam proje uzunluğu 6 bin 
480 metre… Tünelin İzmir tarafındaki 
sol tüpte 772 metreye ulaştık. Sağ tüpte 
ise 738 metreye vardık. Tünelin Manisa 
tarafında ise, altyapı çalışmalarını bitir-
dik, yakında tünel delme çalışmalarına 
başlıyoruz. Türkiye genelinde Ferhat gibi 
dağları deldik, tüneller yaparak aşılmadık 
yol bırakmadık. Cumhuriyet tarihi boyun-
ca yani 79 yılda 50 kilometre uzunluğun-
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da 83 adet tünel yapılmıştı… 12 yılda biz 
117 kilometre uzunluğunda tam 122 adet 
tünel yaptık. Bugün ülke genelinde 167 
kilometre uzunluğunda 205 adet tünelle 
yolculuğun konforu yaşanıyor. Manisa 
yüksek hızlı treni de hak ediyor… Şimdi 
Ankara’dan yapmaya başladık… Anka-
ra-Afyonkarahisar arasında inşaat hızla 
devam ediyor… Afyon-Uşak arasının yapı-
mına başlanmak üzere… Kısa süre sonra 
Uşak-Manisa-İzmir arasını da ihaleye çı-
kıyoruz. Toplam 624 kilometrelik Ankara-
İzmir yüksek hızlı tren projesi, Ankara’nın 
olduğu kadar, Afyon’un, Uşak’ın, İzmir’in 
olduğu kadar Manisa’nın da projesidir. 
Ankara-Manisa arası 3 saatin altına düşe-
cek… Biliyorsunuz İzmir’de İzban’ı yap-
tık… İzmir’e dünyanın gıpta ile izlediği öz-
gün bir raylı sistem projesini kazandırdık. 
Yetmez dedik, bunu Menemen-Manisa 
arasını da tamamlayarak Manisa’ya kadar 
uzatma kararı aldık… Proje çalışmaları 
devam ediyor… Manisa-Bandırma demir-
yolu 150 yıllık bir demiryolu… Türkiye 
topraklarına döşenen ikinci demiryolu 
hattı buradan geçiyor… Bu yolları yenile-
diğimiz gibi, 100 yıldır el değmeyen ray-
ları değiştirdiğimiz gibi, şimdi de bu hattı, 
Bandırma’ya kadar elektrikli ve sinyalli 
hale getiriyoruz. Akhisar’ın şehir merke-
zinden geçen demiryolunu 8 kilometrelik 
bir varyantla şehir dışına alıyoruz. Balo 
treni uygulamasını hayata geçirdik. Batı 
Anadolu’nun yüklerini artık, Manisa’dan 
Batı Avrupa’ya blok halde 4.5 günde taşı-
yoruz. Devam eden Manisa ve bağlantılı 
demiryolu projelerinin, Manisa yüksek 
hızlı tren hattı dâhil, maliyeti 5.3 milyar 
lira… 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Manisa’ya toplam 9 milyar lira 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 928 milyon lira… Eğitimde 960 milyon 
lira… Tarım ve hayvancılıkta 1.1 milyar 
lira… Aile ve sosyal politikalarda 659 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 669 
milyon lira… Enerjide 503 milyon lira… 
Toplu konutta 546 milyon lira… 

Kardeşlerim... 

Biliyorsunuz, Manisa’yı, büyükşehir sta-
tüsüne kavuşturduk. Tarihiyle, medeniye-
tiyle, yetiştirdiği âlim, evliya, sultanlarla 
büyük olan Manisa’yı, artık belediyede de 
büyük yaptık. Büyükşehir Belediyesi’nin 
ödeneklerini artırıyoruz. Manisa’da, artık 
en yakından en uzağa kadar, merkezden 
ve ilçe belediyelerinden hizmet gidecek. 
Çok daha yoğun, çok daha kaliteli ve hızlı 
bir hizmet anlayışı Manisa’ya hâkim ola-
cak. Belediyecilik, AK Parti’nin uzmanlık 
alanıdır. AK Parti içinde, belediyecilik 
konusunda çok tecrübeli bir arkadaşımı-
zı da Manisa’dan aday yaptık. Hüseyin 
Tanrıverdi kardeşimiz, hem sendikacılık 
tecrübesiyle, hem partimizin yerel yöne-
timler başkanlığı tecrübesiyle, inşallah 
Manisa’da çok büyük projelere hazırlanı-
yor. Gediz, Batı Kışla projeleriyle, rekreas-
yon alanları, fuar alanı, gezegen evi, mo-
tor sporları alanı gibi, 44 projeyle Manisa 
Hüseyin Tanrıverdi eliyle büyük değişime 
hazırlanıyor. Ben, Hüseyin Tanrıverdi 
kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Siz-
leri de Allah’a emanet ediyor, 30 Mart 
akşamı sizlerden müjdeli haber bekliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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İzmir! Güzel İzmir! Ege’nin incisi İzmir! 
Küllerinden yeniden doğan zümrüd-ü 
anka İzmir! Efeler diyarı İzmir! Seni yü-
rekten selamlıyorum ey İzmir... 

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Ber-
gama, Beydağı, Bornova, Buca... Sizleri 

kalpten selamlıyorum. Çeşme, Çiğli, Dikili, 
Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, 
Karaburun... Sizleri muhabbetle selamlıyo-
rum. Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, 
Konak, Menderes, Menemen... Sizleri gö-
nülden selamlıyorum. Narlıdere, Ödemiş, 
Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla... 

İzmir Mitingi 

İzmir | 16 Mart 2014
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Sizleri aşkla, sevdayla selamlıyorum. İz-
mir, sen kurtuluşun şehrisin. İzmir, sen 
kuruluşun şehrisin. Sen, demokrasinin 
şehrisin, merhum Adnan Menderes’in 
şehrisin. Sen gazilerin, şehitlerin, efelerin 
şehrisin. Bugün her zamankinden daha 
güzelsin İzmir! İzmir! Tarih boyunca defa-
larca yakıldın, yıkıldın. Ama hiçbir zaman 
yok olmadın. İçindeki hürriyet ateşini, 
içindeki demokrasi ateşini hiçbir zaman 
söndürmedin. Hiçbir zaman teslim olma-
dın. Sen mücadele ettin, sen sabrettin ve 
zafere kavuştun. İşte bugün bir kez daha 
tarih yazıyorsun ey İzmir. Bugün bir kez 
daha küllerinden doğuyorsun. Bugün 
bir kez daha, yeni Türkiye mücadelesine, 
yeniden istiklal mücadelesine sahip çıkı-
yorsun. Seni, bütün ilçelerinle, bütün ma-
hallelerinle, bütün sakinlerinle, kalpten 
selamlıyorum, samimiyetle selamlıyorum 
ey İzmir! Bu tarihî manzaradan, bu coş-
kudan, bu heyecandan dolayı hepinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Başbakanını 
bağrına basan İzmir’e sonsuz şükranları-
mı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. 
Rabbim, kardeşliğimizi daim eylesin. 30 
Mart seçimleri, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, en çok da İzmir 
için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... Sevgili İzmirliler... 

Şu muhteşem manzara neyi hatırlatıyor bi-
liyor musunuz? Şu muhteşem meydan neyi 
hatırlatıyor biliyor musunuz? Yıl, 1947... 
Basmane İstasyonu’ndan Çankaya’ya ka-
dar, on binlerce İzmirli, önemli bir kişiyi 
bekliyor. Tren Basmane İstasyonu’na geli-
yor... Merhum Adnan Menderes, merhum 

Celal Bayar trenden iniyor. Öyle izdiham 
var ki, Konak Meydanı’na zor ulaşıyorlar. 
Konak Meydanı’nda, balkonda, on bin-
lerce İzmirliyi selamlıyorlar. Adnan Men-
deres tebessüm ediyor. Yanındakilerin 
yanaklarına gözyaşları dökülüyor. Birden, 
polis, Menderesi aşkla bağrına basan kala-
balığa müdahale ediyor. Havaya kurşunlar 
sıkıyorlar. Kurşunlar, Menderes’in bulun-
duğu balkona geliyor. Ama Menderes eğil-
miyor. Gözleri yaşlı, bakışları buğulu, ama 
tebessüm içinde milleti selamlamaya de-
vam ediyor. Celal Bayar, ceketini çekerek, 
Menderes’e eğilmesini söylüyor. Diyor ki 
Menderes: “Bu büyük milletin muhabbeti 
karşısında, kurşun bize işlemez...” İşte, o 
imanla, o tutkuyla, o muhabbetle, Mende-
res, İzmir’den başlayarak, Türkiye’nin sev-
gilisi, Türkiye’nin sevgili Başbakanı oluyor. 
İşte bugün İzmir bana bunu hatırlatıyor. 
İzmir, bir kez daha kendisine hizmetkar 
olan, kendisine sevgiyle, tutkuyla bağlı 
olan Başbakanı’nı kucaklıyor. İzmir, bir 
kez daha değişimin startını, işte buradan, 
bu muhteşem meydandan veriyor. 

Kardeşlerim... 

Demokrat Parti’yi, merhum Menderes’i, 
siyasetten, Türkiye’den, hatta hayattan 
silmek, kazımak, temizlemek istediler. 
Onu sandıkta yenemeyince, iftiralara, 
tahriklere, gerilime başvurdular. Yine de 
millet nezdinde itibarını zedeleyemediler. 
İşte o meşum 27 Mayıs darbesini yaptılar. 
Demokrat Parti’yi kapattılar. Merhum 
Menderes’i ve iki arkadaşını idam ettiler. 
Ama yine de, ne Menderes’i, ne de onun 
millet aşkını silemediler. Diyor ki Mende-
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res: “Demokrat Parti’yi bu memleketten 
silip süpürmeğe muktedir iseniz, her 
vatandaşın, her Türk’ün kalbine elleri-
nizi sokup, orada yanan hürriyet aşkını 
söküp çıkarınız.” Evet... Partiyi kapattılar, 
Menderes’i idam ettiler. Ama milletin kal-
bindeki hürriyet ateşini asla söndüremedi-
ler. Milletin kalbindeki sevdayı asla söküp 
alamadılar. Millete, merhum Menderes’i 
unutturamadılar. Bu millet, idam edilen 
Başbakanını unutmadı. Bu millet, demok-
rasiden umudunu kesmedi. Bu millet, 
millî iradeden vazgeçmedi. İşte bugün de 
millet demokrasiye sahip çıkıyor. Bugün 
de millet iradesine sahip çıkıyor. Bugün 
de, bu aziz millet, Başbakanına, partisine, 
AK Parti’ye kucak açıyor. Milletim akın 
akın şunu haykırıyor... “Benim, bir kez 
Başbakanımı astınız. Benim oy verdiğim, 
görev verdiğim, yetki verdiğim Başbakanı 
idam ettiniz. Bunu tekrar yapamayacaksı-
nız. Benim oyuma, benim irademe, benim 
sandığıma, benim Başbakanıma dokuna-
mayacaksınız” diyor. Bu aziz millet, bir 
kez daha “Yeter” diyor... Bu aziz millet, bir 
kez daha, “Yeter, söz de, karar da, mühür 
de milletindir” diyor.

Kardeşlerim... 

Sivas’tan başladık... Orta Anadolu’nun 
şehirlerine uğradık. Marmara’nın, Doğu 
Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu’nun, 
Tr a k y a ’ n ı n  ş e h i r l e r i n e  u ğ r a d ı k . 
Akdeniz’in şehirlerine gittik. Ege’nin 
şehirlerine, işte bugün sabah Manisa’ya 
geldik, şimdi İzmir’deyiz. Türkiye’nin 
81 vilayeti aynı duyguyu paylaşıyor. 
Türkiye’nin 81 vilayeti, sandık üzerinde, 

demokrasi üzerinde, millî irade üzerinde 
oynana oyuna itiraz ediyor. 81 vilayet, 
“Benim irademe dokunma” diyor, “Benim 
partime dokunma” diyor, “Benim hükü-
metime dokunma” diyor... 81 vilayetin 
hepsi: “Bu hükümeti ben iş başına getir-
dim, ben ne zaman istersem, işte o zaman 
götürürüm” diyor. Dikkatinizi çekiyorum 
kardeşlerim... Gittiğimiz illerde, miting-
lerimizde, hiç kimse taşkınlık yapmıyor. 
Hiç kimse, eline sopa alıp, molotof alıp, 
silah alıp sokaklara çıkmıyor. Hiç kimse 
camı, çerçeveyi kırmıyor, kamu mallarına 
zarar vermiyor. Hiç kimse, polisle çatışmı-
yor, kamu binalarına saldırmıyor. Millet, 
vakarla hareket ediyor. Millet sabırla, sağ-
duyuyla hareket ediyor. Millet, “Biz söy-
leyeceğimizi sandıkta söyleriz” diyerek, 
sabırla 30 Mart’ı bekliyor. Yapılan çirkin-
likleri milletim görüyor... Sokaklardaki 
azgınlığı, vandallığı, şımarıklığı milletim 
görüyor. CHP’nin, MHP’nin, sokakları 
tahrik eden gerilim siyasetlerini milletim 
çok yakından izliyor. Medyanın kışkırtıcı 
manşetlerini, işverenlerin sinsi planla-
rını milletim çok ama çok iyi görüyor. 
Pensilvanya’daki zatın, birilerinin maşası 
olarak, Türkiye’yi karıştırmak için nasıl 
bir ihanet içinde olduğunu benim aziz 
milletim çok çok iyi görüyor. Ama millet 
sabrediyor. Millet sandığı bekliyor. Millet, 
sözünü sandıkta haykırmak için, dirayet-
le, ferasetle, basiretle 30 Mart’ı bekliyor. 

Kardeşlerim... 

İzmir’de şunu bir kez daha söylemek 
istiyorum... Bu milletin içinde yoksullar 
olabilir. Bu milletin içinde, okuma yazma 
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bilmeyen ümmiler olabilir. Bu milletin 
içinde, Türkler olabilir, Kürtler olabilir, 
Çerkez, Laz, Gürcü, Arap, Rum, Abaza, 
Pomak, Roman olabilir. Bu milletin içinde 
Sünni olabilir, Alevi olabilir. Devlet naza-
rında, hükümet nazarında, hiç kimsenin 
diğerinden farkı yoktur. 77 milyon için-
de, hiç kimse, doğuştan gelen özellikleri 
nedeniyle, yek diğerine asla ve asla üstün 
değildir. 77 milyonun her biri, bu vatanın 
asli sahibidir. Bu vatan topraklarının ta-
pusu, 77 milyonun üzerindedir. Cumhuri-
yet, belli bir zümrenin değil, 77 milyonun 
cumhuriyetidir. Evet... Birileri, kendileri-
ni bu toprakların asli sahibi gibi gördüler. 
Birileri, kendilerini, cumhuriyetin yega-
ne sahibi gibi gördüler. Birileri, ülkenin 
tapusu sadece kendilerinde zannettiler. 
Devleti ipotek altına aldılar, hükümetleri 
ipotek altına aldılar, Türkiye hakkında 
tek söz sahibinin kendileri olduğunu id-
dia ettiler. Bunlar, milleti küçümsediler, 
millete dudak büktüler, milleti her zaman 
tahkir ettiler. Yoksul dediler aşağıladılar. 
Cahil dediler, aşağıladılar. Koyun sürüsü 
dediler, aşağıladılar. Makarnacı, kömürcü 
dediler, göbeğini kaşıyan adam dediler, 
aşağıladılar. Türk dediler, Kürt dediler, 
Alevi, Sünni dediler, imanlı, imansız de-
diler aşağıladılar. Kendilerini hep üstte 
gördüler. Kendilerini milletin, kanunla-
rın, devletin, sandığın üzerinde gördüler. 
İşte, 14 Mayıs 1950’de, Demokrat Parti, 
bu zihniyete karşı bir itiraz olarak doğdu. 
Ardından merhum Turgut Özal, bu anla-
yışa itiraz etti. En son, 3 Kasım 2002’de, 
AK Parti eliyle millet, bu zihniyete, bu 
anlayışa, bu kibirli tavırlara itiraz etti. 

Kardeşlerim... 

Bize diyorlar ki, “Yaşam tarzlarına mü-
dahale ediyorsunuz...” Hayır, biz yaşam 
tarzlarına müdahale etmiyoruz, tam 
tersine, artık kendi yaşam tarzlarımıza 
saygı istiyoruz. Bize diyorlar ki, ayrıştı-
rıyorsunuz... Hayır, biz ayrıştırmıyoruz, 
tam tersine biz 77 milyon kardeş olsun 
diye mücadele veriyoruz. Bize diyorlar ki, 
gerilim dilini kullanıyorsunuz... Hayır, biz 
gerilimin dilini kullanmıyoruz; biz, bize 
tepeden bakanlara, bize kibirle parmak 
gösterenlere itiraz ediyor, onlara gereğini 
söylüyoruz. Şunu herkes bilsin... Kuru 
gürültü yapmıyor olabiliriz. Sokaklara 
inmiyor, sokakları ateşe vermiyor olabili-
riz... Bağırıp çağırmıyor, kırıp dökmüyor 
olabiliriz... Vakarımız yanlış anlaşılmasın. 
Sabrımız, sağduyumuz yanlış anlaşılma-
sın. Biz buradayız. Biz milletiz. Biz 77 mil-
yon, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipleri, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız. 
Hiç kimseyi belli bir çizgiye çekmeye ça-
lışmıyoruz. Hiç kimseye dayatmalarda bu-
lunmuyoruz. Kimseye baskı yapmıyoruz. 
Hiç kimsenin yaşam tarzına karışmadık, 
karışmıyoruz. Ama tekrar ediyorum... Bu 
ülkenin vatandaşları, bu ülkenin evlatla-
rı, bu toprakların eşit derecede sahipleri 
olarak, bizler de, değerlerimize, görüşleri-
mize, yaşam tarzlarımıza, inançlarımıza 
saygı istiyoruz, bunu bekliyoruz. İşte onun 
için, asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Asla 
başımızı öne eğmeyeceğiz. Bize, mürebbi-
ye tavrıyla parmak sallayanlar karşısında 
asla mahcup olmayacağız. Medyanın, belli 
işadamlarının, statüko partilerinin kibirli 
tavırları karşısında asla geri adım atma-
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yacağız. 77 milyonun, bir olarak, beraber 
olarak, kardeş olarak, eşit olarak yaşaması 
için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. 

Kardeşlerim... 

12 yıldır, demokrasinin güç kazanması, 
millî iradenin güçlenmesi için çalışıyoruz. 
12 yıldır, ekonomiyi büyüterek, sofrada-
ki ekmeği çoğaltmak için çalışıyoruz. 12 
yıldır, 77 milyon, hep birlikte huzurlu 
olsun, kardeş olsun, birlikte Türkiye olsun 
diye çalışıyoruz. Artık Türkiye enerjisini 
gerilimlere harcamasın istiyoruz. Türkiye 
enerjisini gereksiz tartışmalarla heba et-
mesin istiyoruz. Türkiye, kutuplaşmalarla, 
ayrışmalarla, çatışmalarla, istikbalini ka-
rartmasın istiyoruz. Yine istiyoruz ki, her-
kes bir adım atsın. Herkes, imtiyazların-
dan vazgeçsin. Kimse kimseyi ötelemesin, 
horlamasın, aşağılamasın istiyoruz. Biz 
bunu istiyoruz, karşımızdakilerden de biz 
bunu bekliyoruz. 77 milyon, aynı bayrak 
altında, aynı ortak geleceğe yürüsün isti-
yor, bunu sağlamak için çalışıyoruz. 

Şimdi bakın kardeşlerim... 

Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de, 
daha Kurtuluş Savaşı’nı yapmadan, daha 
cumhuriyeti ilan etmeden, önce Meclis’i 
kurdu. “Meclis, bütün iradelerin üzerin-
dedir” dedi. “Meclis, Türkiye’dir” dedi. 
Daha vefat etmeden, sağlığında, çok partili 
hayata, demokrasiye geçmek için deneme-
ler yaptı. Evet... Tıpkı ilk Meclis gibi, tıpkı 
Gazi Mustafa Kemal gibi, bugün de, yarın 
da, Meclis, her iradenin üzerinde olacaktır. 
Türkiye hakkında her kararı Meclis vere-

cektir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, 
yarın da, Meclis, sadece ve sadece sandık 
yoluyla belirlenecektir. Sandık dışında, 
Türkiye’ye istikamet çizmeye çalışan 
her yol gayri meşrudur. Sokakları tahrik 
ederek, vandallığı, terörizmi destekleye-
rek, terörist örgütlere kol kanat gererek, 
hiç kimse Türkiye’ye istikamet çizemez. 
Pensilvanya’dan, yıllardır kaydettiği ses 
kayıtlarıyla, siyasetçilere, siyasi partilere, 
bürokratlara şantaj yapan bir örgüt lideri, 
Türkiye’ye istikamet çizemez. Türkiye’nin 
istikbalini sadece sandık belirler, sadece 
millet belirler. 

Kardeşlerim... 

İzmir’deki CHP’ye, MHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerime burada özellikle seslenmek 
istiyorum... CHP ve MHP, sandıkta kaybe-
deceklerini anlayınca, maalesef, hiç hoş 
olmayan yollara tevessül ettiler. Cumhu-
riyet Halk Partisi, önce kasetler yoluyla 
dizayn edildi, şu anda da kaset siyasetiyle, 
Pensilvanya’nın emrine, esaretine, hizme-
tine girdi. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu, 
91 yıllık CHP, artık Pensilvanya’daki zat 
tarafından idare edilir hale geldi. Dikka-
tinizi çekiyorum... CHP, Demokrat Parti 
karşısında, oy toplamak için çeşitli defa-
lar din istismarına kalkışmıştı. Adana’da, 
CHP damgalı muskalar dağıtmışlardı. 
Mitinglerde selam vermeyi, Allah lafzını 
kullanmayı tartışmışlardı. Hatta CHP’nin 
açılımını, haşa, cenabı hakkın partisi ola-
rak millete anlatmışlardı. İşte şimdi de 
CHP, yine bir din istismarına kalkıştı. Yine 
yanlış yerden tuttu. Yine yanlış safta yer 
aldı. CHP, din istismarı yapacağım diye-
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rek, gitti, Türkiye düşmanı, ajanlık yapan, 
casusluk yapan bir paralel örgütün yörün-
gesine girdi. Çok ilginç... Bu Pensilvanya, 
“Cebrail parti kursa onu bile desteklemem” 
diyordu... Herhalde onlar da CHP’yi ce-
nabı Hakk’ın partisi olarak görüyorlar ki, 
bu sefer kayıtsız şartsız destek veriyorlar. 
Bir yapı düşünün ki, Hazreti Peygamber’i, 
Hazreti Cebrail’i, hatta Hazreti Allah’ı bile 
kendi kirli işlerine alet edebiliyor. Bir 
karanlık yapı düşünün ki, insanların mah-
remlerini dinliyor, mahremlerini izliyor. 
Bir yapı düşünün ki, Türkiye’nin, devletin 
gizli görüşmelerini dinliyor, kaydediyor, 
servis ediyor. Bir yapı düşünün ki, elinde-
ki ses kayıtlarıyla, montajlarla, namertçe, 
alçakça, Türkiye’de fitne çıkarmaya çalışı-
yor. Bu, Türkiye’deki bütün dini yapılara 
karşı çok büyük bir haksızlıktır. Bu yapılan 
âlimlere haksızlıktır, cemaatlere haksızlık-
tır, talebe yetiştiren kurumlara, vakıflara, 
derneklere haksızlıktır. Bu yapılan, en baş-
ta, o yapının içindeki saf, temiz, ihlaslı kar-
deşlerimize, onların gayretlerine, emek-
lerine haksızlıktır. İzmir’in, bu çarpıklığı 
göreceğine inanıyorum. İzmir’deki CHP’li 
kardeşlerimin de, İzmir’deki bu yapıya 
mensup kardeşlerimin de, bu çarpıklığı, 
tenakuzu göreceklerine inanıyorum. 

Kardeşlerim... 

Bu komplonun içinde maalesef  MHP 
de yer aldı. MHP, CHP ile ortak hareket 
ediyor, bu paralel yapının yörüngesinde 
hareket ediyor. Yılların MHP’si, asker ka-
tili, polis katili, hatta onun ötesinde kendi 
mensuplarının katili, devlet düşmanı, mil-
let düşmanı bir örgüte sempati mesajları 

gönderiyor. Bölücü terör örgütü, Doğu’da, 
Güneydoğu’da, on yıllar boyunca, 13, 14, 
15 yaşında çocukları ölüme gönderdi. Bir 
kez olsun MHP’nin bunlara merhamet gös-
terdiğini duydunuz mu? Bir kez olsun bu 
çocuklar için iyi bir şey söylediğine, acıma 
duygularını ifade ettiğine şahit oldunuz 
mu? Peki, MHP’ye şimdi ne oldu? Kandı-
rılan çocuk, bir başka terör örgütünden 
olunca mı merhamet aklına geldi. Ey İz-
mir! İnanın, bu CHP, bu MHP, akıllarını da, 
ideolojilerini de, ilkelerini de kiraya verdi-
ler. Bu seçimde, akılla, ideolojiyle, ilkeyle 
değil, Pensilvanya’nın verdiği malzemeyle, 
onların talimatıyla hareket ediyorlar. 

Kardeşlerim... 

Biz İzmir’de artık bir değişim, bir yenilik 
bekliyoruz. İzmir’in 30 Mart’ta, zümrüdü 
anka gibi küllerinden yeniden doğması-
nı bekliyoruz. İzmir’in, yeniden Ege’nin, 
Akdeniz’in incisi olmasını, bölgenin en 
önemli liman, ticaret, sanayi, tarım kenti 
olmasını istiyoruz. İzmir geride kalmasın 
istiyoruz. Artık İzmir’de kör ideoloji değil, 
hizmet siyaseti, eser siyaseti, plan ve proje 
siyaseti kazansın istiyoruz. İzmir’de dost-
luk kazansın, kardeşlik kazansın, İzmir 
fetretten çıksın, İzmir artık çöpten, ça-
murdan, çukurdan, selden, bakımsızlıktan 
kurtulsun istiyoruz. İzmir, insanca yaşam 
şartlarına, insana hizmeti merkezine almış 
bir belediyecilikle buluşsun istiyoruz. 

Kardeşlerim bakın... 1950’lerde, Demokrat 
Partililer her şehirde miting yaparken, 
CHP’liler miting yapmaktan, halkın arası-
na karışmaktan kaçınmışlardı. Hatta bir 
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CHP milletvekili aynen şunu söylemişti: 
“Ben bütün yaşamımda hep devrimi ve 
şeflerimi düşündüm. Bana, git halktan oy 
iste demek, beni satılığa çıkarmak değil 
midir?” Evet... CHP işte her zaman halka 
böyle baktı. CHP halkın arasına girmekten 
her zaman kaçtı. İşte dün, CHP Genel Mü-
dürü, İstanbul’da konuşuyor, “Biz Sivas’ın 
doğusuna geçtik, Pekin’e, Vaşington’a 
gittik” diyor... Ya, biz Sivas’ın doğusuna 
geç dedik de, bu kadar da uzağa git deme-
dik... Sivas’ın doğusundan anladıkları bu... 
Sivas’ın doğusundan Erzurum’u anlamaz-
lar, Ağrı’yı, Van’ı, Diyarbakır’ı anlamazlar. 
Bizim zorumuzla, bir kez Sivas’ın doğusu-
na geçtiler, Hakkari’de miting yaptılar, ora-
da da Türk bayrağından utandılar, Türk 
bayrağını sakladılar. İzmir’de astıkları 
Türk bayrağını, Hakkari’de mertçe, cesur-
ca ortaya çıkaramadılar. İşte, önceki gün 
Sakarya’da konuşuyor... “Burada beledi-
yeyi alırsak, bu meydanın altını otopark 
yapacağız” diyor... O meydanın altını yıllar 
önce AK Partili belediye zaten otopark yap-
mış. Adayı da, kendisi de, gittiği şehre işte 
o kadar yabancı. “Mersin’i AK Parti’den 
alacağız” diyor... Mersin’de zaten CHP’li 
belediye başkanı olduğunu bilmiyor. Bun-
lar halka, topluma, şehirlere işte bu kadar 
yabancılar. Bunlar milletten işte bu kadar 
kopuklar. İstismarla, korkutarak, sindi-
rerek, oy toplamaya çalışıyorlar. Artık işi 
şiddete götürdüler. İstanbul’daki adayları, 
bir toplantıda yuhalanınca, oradaki bir 
vatandaşı yumrukluyor. İzmir’de, afiş asan 
AK Partili gençlere, belediye Meclis adayı 
şiddet uyguluyor. Moralleri çok bozuldu. 
Bu CHP’nin, MHP’nin sinirleri çok gerildi. 
Kurdukları tuzak, kurdukları kumpas işe 

yaramadı. Onlar saldırdılar, millet demok-
rasiye, sandığa, hükümete sahip çıktı. On-
lar iftira attılar, onlar kaset yayımladılar, 
montaj yaptılar, millet Başbakanını daha 
fazla kucakladı. 

Kardeşlerim... 

Biz işimize bakacağız. Biz laf değil, icraat 
üreteceğiz. Biz, 77 milyonun hizmetkârı 
olacak, 77 milyon için hizmet üreteceğiz. 
Bugüne kadar hep yaşatmanın mücade-
lesini verdik, gençler yaşasın diye çözüm 
sürecini, millî birlik ve kardeşlik projesini 
başlattık. Yine yaşatmanın mücadelesini 
içinde olacağız. Diklenmeden dik duraca-
ğız. Başımızı öne eğmeden hak mücadelesi 
vereceğiz. Herkesin yaşam tarzına saygı 
duyacak, ama kendi değerlerimize saygı 
duyulması için demokrasi mücadelesi ve-
receğiz. Biz başkaları gibi kirli yollara asla 
tevessül etmeyeceğiz. Perde gerisinden, 
Pensilvanya’dan, sosyal medyadan, kimli-
ğini saklayarak, gerçek niyetini saklayarak 
saldıranlardan olmadık, olmayacağız. 
Sandığa değil, halka değil, oya değil, başka 
yerlere bel bağlayan, sokaktan, terör örgüt-
lerinden medet uman partilerden olmadık 
ve olmayacağız. Centilmence mücadele 
edecek, sandığa güvenecek, sandığın kara-
rına da boyun eğeceğiz. Türkiye’yi demok-
rasiyle bir arada tutacağız. Türkiye’yi, de-
mokrasiyle ve kardeşlikle büyüttük, aynı 
şekilde büyütmeye devam edeceğiz. 81 vi-
layet nazarımızda birdir. 77 milyon naza-
rımızda birdir. Türkiye bizim aşkımızdır, 
sevdamızdır. Türkiye için bu yola çıktık, 
Türkiye için yürümeye devam edeceğiz. 
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Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim... 

12 yılda İzmir’e 23.5 milyar liralık yatırım 
yaptık. Ulaştırma, haberleşme ve deniz-
cilikte 4 milyar… Eğitimde 1 milyar 600 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 1.9 
milyon lira… Sağlıkta 1 milyar lira… Toplu 
konutta 1 milyar… Tarım ve hayvancılıkta 
1.7 milyar lira… Aile ve sosyal politikalar-
da 1.3 milyar lira… Gençlik ve sporda 1.2 
milyar lira yatırım yaptık… 

İzmir’in ışığını daha da güçlendirmek, 
İzmir’e hak ettiği değeri vermek, İzmir’i 
2023’e hazırlamak için 2011 yılında 35 
dev proje açıklamıştık. Bizde söz namus-
tur... Biz, 2004’te verdiği sözü tutmayıp 
2009’da tekrarlayan, onu da tutmayıp şim-
di yeniden gündeme getirenlerden değiliz. 
Biz sözü verir, onu tutarız. 35 projemizden 
18’inde çalışmalara başladık, ciddi ilerle-
meler de kaydettik. 

Sevgili İzmirliler... 

2011’de başlattığımız 35 dev projeye, 
inşallah, 30 Mart’tan itibaren de 1.414 
projeyi ekleyeceğiz. İzmir’in çehresini 
değiştirmeye kararlıyız. İzmir’e, her zer-
resine, modern, kaliteli hizmet taşımaya 
kararlıyız. İzmir, AK Partili Büyükşehir 
Belediyesi ile inşallah, tarihinin en parlak 
dönemine hazırlanacak. İzmir, eser siyase-
tine, hizmet siyasetine oy vererek, bir kez 
daha dünyaya demokrasi dersi verecek. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım-
dan beri yanımda olan, 11 yıl Ulaştırma 
Bakanlığımızı yapan, İstanbul’a, ardından 
11 yıl içinde Türkiye’ye çok büyük eserler 

kazandıran Binali Yıldırım, İzmir’in hiz-
metinde olacak. Binali Bey’i sizlere emanet 
ediyorum. 

Güzel İzmir’den güzel haberler bekliyo-
rum. Aşkınız, sevdanız, bu muhteşem 
heyecanınız için hepinize teşekkür ediyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Aydın! Efeler diyarı Aydın! Demokrasi 
kahramanı merhum Menderes’in şehri Ay-
dın! Seni yürekten selamlıyorum...

Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Ger-
mencik, İncirliova, Karacasu... Sizleri mu-
habbetle selamlıyorum. Karpuzlu, Koçarlı, 

Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, 
Sultanhisar, Yenipazar... Sizleri gönülden 
selamlıyorum... Demirci Mehmet Efe’nin 
şehri, Yörük Ali Efe’nin şehri, Umur Bey’in, 
Çaka Bey’in şehri Aydın, seni kalpten se-
lamlıyorum. Rabbim sizlerden razı olsun... 
Kardeşliğimiz, dayanışmamız, yol arka-

Aydın Mitingi 

Aydın | 17 Mart 2014



123

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

daşlığımız daim olsun. 30 Mart seçimleri, 
inşallah, Türkiye için, milletimiz için, de-
mokrasimiz için, en çok da Aydın şehrimiz 
için hayırlara vesile olsun. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Aydınlılar... 

Kü t a h ya’ ya  g i t t i k ,  o ra d a  m e r h u m 
Menderes’i yâd ettik. Çünkü Kütahya 
milletvekili adayı olarak seçime girmiş, 
ayrıca 27 Mayıs’ta orada derdest edil-
mişti. Eskişehir’e gittik, orada merhum 
Menderes’i yad ettik. Çünkü ilk demokrasi 
mitingini de, son demokrasi mitingini de 
Eskişehir’de yapmıştı. Manisa’da, İzmir’de, 
Uşak’ta, merhum Menderes’i hayırla 
yad ettik... Zira Ege’nin bir evladıydı. Gö-
nüllerde silinmez yer edinen merhum 
Menderes’i, Anadolu’nun, Trakya’nın bir-
çok şehrinde hayırla yâd ettik. İşte bugün, 
Adnan Menderes’in kendi memleketinde, 
Aydın’dayız. Burası Adnan Menderes’in 
doğduğu, büyüdüğü şehir. Yassıada’da 
yatarken, en çok Aydın’ı özlemişti, en çok 
Çine Çayı’nı özlemişti... Ne demişti biliyor 
musunuz? “Hayırlısı ile şuradan bir kurtu-
layım, memlekete döneceğim, oturacağım 
Çine Çayı’nın kenarına, söğüt ağaçlarının 
serinliğinin yüzümde dolanmasının bana 
getireceği saadetle yetineceğim.” Evet... 
Merhum Menderes, bu özlemini gidere-
medi, Aydın’a, Çine Çayı’nın kenarına gele-
medi. Bedenini yok ederken, onu, Türkiye 
siyasetinden, milletin kalbinden de silip 
atmak istediler, ama başaramadılar. Men-
deres, eserleriyle, düşünceleriyle, en çok 
da milletin kalbinde yer ettiği sarsılmaz 
sevgiyle unutulmadı ve unutulmayacak. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Merhum Menderes’i, bugünlerde özellikle 
hatırlıyor, Menderes dönemini özellikle 
hatırlatmaya çalışıyoruz. Neden biliyor 
musunuz? Merhum Menderes’e, Demok-
rat Parti’ye ne yapıldıysa, hangi oyunlar 
oynandıysa, hangi tuzaklar kurulduysa, 
şu anda birebir, tıpatıp aynı oyunlar 
tezgâhlanıyor, aynı tuzaklar kuruluyor. 
27 Mayıs öncesinde yapılanların aynısı 
bugün de yapılmak isteniyor. Milletin 
partisi Demokrat Parti’ye hangi saldırılar 
yapıldıysa, milletin partisi AK Parti’ye de 
bugün aynı saldırılar yapılıyor. Gazetele-
rin manşetlerine bakın, 27 Mayıs öncesiy-
le aynı manşetleri göreceksiniz. CHP’nin 
tavrına bakın, 27 Mayıs öncesindeki gibi, 
aynı gerilim siyasetini yürüttüğünü göre-
ceksiniz. İşverenlere bakın, bazı sendika-
lara, bazı sivil toplum örgütlerine bakın, 
bazı gençlik hareketlerine bakın, inanın, 
birebir 27 Mayıs öncesini göreceksiniz. 
O gün de Menderes’e “diktatör” dediler. 
O gün de Menderes’e “hürriyet düşmanı” 
dediler. O gün de Menderes’e “Gençleri 
öldürüyor, hatta kıyma makinelerinden 
geçirip cesetlerini saklıyor” dediler. O gün 
de Menderes’e, en alçakça yolsuzluk iftira-
larını, en edepsiz iftiraları attılar. 

Kardeşlerim... 

Burada sizlere, 27 Mayıs dönemine iliş-
kin çok enteresan bir olayı hatırlatmak 
istiyorum. 27 Mayıs müdahalesinden 
hemen sonra, 10 Haziran’da, darbeciler 
5 kişi için bir cenaze töreni düzenlediler. 
Hayatını kaybetmiş bu 5 kişiye hürriyet 
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şehitleri diyorlardı. İstanbul’dan başladılar, 
Ankara’ya kadar, günlerce, bu 5 kişinin 
cansız bedenini gezdirdiler. Sonra bunları, 
Ankara’da, Anıtkabir’e getirip, oraya def-
nettiler. Günlerce darbeciler bunlardan 
bahsetti. Günlerce gazeteler bunları yazdı. 
5 kişinin cansız bedeni üzerinden, günlerce 
istismar yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi, 
bu 5 cansız beden üzerinden günlerce rant 
elde etmeye çalıştı. Bu 5 kişi nasıl ölmüştü 
biliyor musunuz? Biri, 27 Mayıs darbesi 
sırasında, kendi askerinin kaza kurşunuyla 
ölmüştü. Biri, sabah darbeyi kutlamak için 
sokağa çıkan bir CHP’li babanın yanındaki 
11 yaşındaki çocuktu, o da askerlerin yanlış 
ateşiyle ölmüştü. Biri, 27 Mayıs öncesinde, 
Adnan Menderes’e karşı yapılan gösteriler-
de, seken bir kurşunla ölmüştü. Bir diğeri, 
Menderes karşıtı gösterilerde, tankın üze-
rinde konuşurken düşüp ölmüştü. Beşinci-
si de, darbeye hazırlık yaparken, elindeki 
silahın patlaması sonucu ölmüştü. Bakın, 
5’i de, kazara ölmüştü. 5’inin ölümünde 
de, hükümetin hiçbir sorumluluğu yoktu. 
Ama bu 5 kişiyi, biri de 11 yaşında olan bu 
5 kişiyi, adeta bir propaganda aracı yaptılar, 
reklam aracı yaptılar. Bu 5 kişinin bedenle-
ri üzerinden, cesetleri üzerinden günlerce 
kara propaganda yaptılar. Bu ölümleri, hem 
darbeyi kışkırtmak için kullandılar, hem 
de darbe sonrasında Menderes’i karalamak 
için kullandılar. Çok büyük törenlerle bu 5 
kişiyi Anıtkabir’e defnettiler, 1980 sonra-
sında da oradan kemiklerini çıkarıp, ailele-
rine verdiler. Onları hiç kimse hatırlamıyor. 
Ne o olayı, ne de o 5 kişiyi hiç kimse hatır-
lamıyor. Maalesef, kullanıldılar, ardından 
unutuldular, sonra bir torba içinde kemik-
leri ailelere verildi. 

Dikkat edin sevgili Aydınlılar... Senaryo 
aynı senaryo. Tuzak aynı tuzak. Manşetler 
aynı manşetler. Sokaktaki kışkırtmalar da 
aynı kışkırtmalar. Bayat bir senaryo üze-
rinden, Demokrat Parti’ye kurulan tuzak 
üzerinden, işte şimdi de bize aynı saldı-
rıları yapıyorlar. Ama hiç kimse kusura 
bakmasın... Bu millet artık çok güçlü. Bu 
millet artık özgüvenli, bu millet, sandığı-
na, demokrasiye, iradesine ve Başbaka-
nına artık sahip çıkıyor. Bu millet, ikti-
darların silahla değil, manşetlerle değil, 
kışkırtmayla değil, sandıkta gelmesini, 
sandıkta gitmesini istiyor. 12 yıldır, çok 
kararlı bir şekilde bunun mücadelesini 
veriyoruz. Biz, artık Türkiye’de, sözün de, 
kararın da, mührün de sadece ve sadece 
millette olmasını istiyor, bunun için çalı-
şıyoruz. 

Şunu unutmayın sevgili Aydınlılar... Gezi 
Olayları, ağaç, çevre, yeşil bahanesi ardına 
saklanmış, Türkiye’ye yönelik bir saldırıy-
dı. 17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimleri, 
aynı şekilde, yolsuzluk ve rüşvet iftirası 
arkasına saklanmış, Türkiye’ye yönelik 
saldırılardı. Sandıkta yenemedikleri, mil-
let nezdinde itibarını zedeleyemedikleri 
bir iktidarı, işte bu ayak oyunlarıyla, bu 
kışkırtmalarla, bu yargı darbeleriyle yık-
mak ve yıpratmak istediler. Ama biz dik 
durduk. Sizden aldığımız güçle, sizin hayır 
dualarınızla, eğilmedik, bükülmedik, taviz 
vermedik. Şunun da altını özellikle çiziyo-
rum... Yapılan saldırılar, sadece bize, sade-
ce AK Parti’ye, sadece hükümete yönelik 
saldırılar değil. Yapılan saldırılar, büyük 
Türkiye hedeflerine, Türkiye’nin demok-
rasisine, Türkiye’nin istiklaline yapılmış 
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saldırılardır. Bu saldırılar, bize yapıldığı 
kadar size yapılmıştı, Aydın’a yapılmıştır. 
İşte bu saldırıları yapanları bir kez daha 
iyi tanımazı sizlerden rica ediyorum... Bu 
CHP’nin, nerede durduğuna lütfen dikkat 
edin. Tarihi boyunca hep darbelerin arka-
sında durdu, bugün de aynı şekilde darbe-
lerin arkasında duruyor. Tarihi boyunca 
sandıktan hiçbir zaman umudu olmadı, 
bugün de sandıktan umudu yok ve başka 
yollardan medet arıyor. CHP ezanı aslın-
dan uzaklaştıran partidir. CHP, ezanı as-
lına döndüren Aydınlı Adnan Menderes’i 
ipe göndermiş partidir. CHP, Kuran kurs-
larına, Kuran öğretilmesine, başörtüsüne, 
dini, manevi değerlere husumet eden bir 
partidir. CHP, camileri ahıra, depoya çevi-
ren partidir. CHP, demokrasiye değil, her 
zaman darbelere bel bağlamış bir partidir. 
Şu anda da, işte Pensilvanya’nın yörünge-
sine girdi, Pensilvanya ile birlikte, din is-
tismarı yaparak, duyguları istismar ederek 
ayakta kalmaya çalışıyor. Maalesef MHP 
de bunlara vagon oldu. MHP, CHP’nin ve 
Pensilvanya’nın arkasına takıldı, sandık 
dışı yollardan o da beklenti içine girdi. 
Aydın’ın, bu kirli oyunu, bu kirli ittifakı 
bozacağına ben yürekten inanıyorum. 
Aydın’ın, 30 Mart’ta, sandık dışı yollara 
başvuranlara en güzel cevabı vereceğine 
inanıyorum. Adnan Menderes’in şehri 
Aydın’ın, 30 Mart’ta demokrasiye, millî ira-
deye, büyük Türkiye hedeflerine çok güçlü 
şekilde sahip çıkacağına inanıyorum. 

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca çetelerle çok kararlı şekil-
de mücadele ettik. Bu mücadeleden asla 

taviz vermeyeceğiz. En son çeteyi, paralel 
devlet çetesini de, 30 Mart’tan itibaren 
hep birlikte tasfiye edeceğiz. Devletimize, 
ulusal güvenliğimize saldıran bu çeteye 
de inşallah milletçe dersini vereceğiz. 
Ergenekon’la mücadele ettik, Pensilvan-
ya yönetimindeki yeni Ergenekon’la da, 
amansızca mücadele edeceğiz. Türkiye’de 
çeteler dönemi artık sona ermiştir. 
Türkiye’ye, manşetlerin, işverenlerin, 
cuntaların, mafyanın istikamet çizme 
dönemi artık son bulmuştur. Türkiye’ye 
artık sadece sizler istikamet çizeceksiniz. 

Kardeşlerim... 

Türkiye, istikrarlı şekilde, kararlı şekilde, 
huzur ve kardeşlik içinde geleceğe iler-
liyor. Ekonomi, hamdolsun, bütün saldı-
rılara rağmen büyümeye devam ediyor. 
Çözüm süreci, bütün sabotajlara rağmen 
ilerlemeye devam ediyor. Küresel ölçekli 
projelerimiz tek tek yükseliyor. Eğitimde, 
sağlıkta, adalet ve emniyette, ulaşımda, 
konutta, enerjide Türkiye ilkleri başa-
rıyor, tarihte hiç ulaşmadığı seviyelere 
yükseliyor. Tarımda, sanayide, ticarette 
Türkiye her yıl daha fazla büyüyor. Biz, 12 
yıl boyunca işimize baktık, bundan sonra 
da işimize bakacağız. Biz laf değil, icraat 
ürettik, bundan sonra da sadece icraat 
üreteceğiz. Aydınlı kardeşlerimin de, lafa 
değil, icraata bakacaklarına gönülden ina-
nıyorum. 30 Mart’ta, Aydın’ın, ideolojiye 
değil, gerilim siyasetine değil, esersizlik 
siyasetine değil, icraata, hizmete, esere oy 
vereceğini biliyorum. 
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Değerli kardeşlerim… 

Televizyonlardaki, gazetelerdeki AK Parti 
reklamlarını takip ediyorsunuz değil mi? 
O reklamlarda ne diyor vatandaşlarımız: 
“Ben lafa değil icraata bakarım” diyor. Evet, 
Aydın da, 30 Haziran’da lafa bakmayacak 
icraata bakacak inşallah. Ama önce Aydın 
Belediyesi’nin icraatına bir bakalım… 
Aydın’da CHP’li belediyenin 5 yılda kasa-
sına ne kadar para girdi biliyor musunuz? 
4.5 milyar lira. Peki, bu CHP’li belediye 
5 yılda ne kadarlık yatırım yaptı? İller 
Bankası’ndan 32 milyon lira kredi kullana-
rak yapılan otogarı ve hizmet binasını bir 
kenara bırakacak olursak, sadece 13 mil-
yon lira. Evet… 4.5 milyar lira gelire karşılık 
sadece 13 milyon lira yatırım… Üstelik bu 
kadar az yatırım olmasına rağmen beledi-
yenin borçları son 5 yılda azalmak bir yana, 
daha da arttı. Peki, öyleyse bu paralar nere-
ye gitti? Öyle ya, belediyeye gelen para yatı-
rıma gitmiyorsa başka yerlere gidiyordur. 
Belediye başkanı, şehre 5 yılda 13 milyon-
luk yatırım yaparken, kendi reklamı için, 
kendi propagandası için 25 milyon lira har-
cadı. Bir yanda Aydın’ın kanalizasyonunun 
yüzde 40’ı arıtılmadan büyük Menderes 
nehrine bırakılıyor, diğer yandan belediye 
başkanı 25 milyon liralık reklam yapıyor. 
Aynı şekilde kendi yandaşlarını istihdam 
etmek için kullandıkları bir belediye şir-
ketine 11 milyon lira aktardılar. Hadi bele-
diyenin kaynağını çar-çur ediyorsun, bari 
diğer hizmetlere engel olma… O da yok. 
CHP’li belediye Aydın’da doğalgaz şebeke-
si kurulmasına 2 yıl engel oldu. Aydın’ın 
havası, 2 yıl boyunca daha da kirlendi. So-
kaklar zaten çöpten geçilmiyor. Geçtiğimiz 

5 yılda, hemen yanı başınızdaki Denizli Be-
lediyesi 9 tane köprülü kavşak yaptı, Aydın 
belediyesi bir tane bile yapmadı. Su fiyatı 
derseniz, apayrı bir dert… 5 yılda suyun 
fiyatı 2.5 katına çıktı… Su parası belediye-
nin en önemli gelir kaynağı oldu… Sudan 
toplanan paralar nereye gidiyor? Reklama 
gidiyor; eşin, dostun istihdamına gidiyor. 
CHP kafası işte bu. Peki, biz bu sürede il 
özel idaresi aracılığıyla Aydın’a ne kadar 
yatırım yaptık biliyor musunuz? Son 5 yıl-
da özel idare kanalıyla kullandığımız bütçe 
tutarı 340 milyon lira. Sadece KÖYDES 
projeleri çerçevesinde yaptığımız yatırım 
85 milyon lira. Köylere yönelik diğer yatı-
rımlar için kullandığımız kaynak 195 mil-
yon lira. Üstelik bu rakama, millî eğitimde, 
sağlıkta, gençlik sporda ve diğer alanlarda 
yaptığımız yatırımlar dahil değil; bu sadece 
özel idare yatırımları… AK Parti de işte bu. 
Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, eser siyaseti 
yapıyoruz. Onlar ise sadece laf üretiyor, bir 
de milyonlarca lira harcayarak bu lafların 
reklamını yapıyor. Aydın artık büyükşehir. 
Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın tamamına 
hizmet götürecek. Bu CHP ziyniyeti, Aydın 
merkezi çöpe, kire boğarak, kaynakları 
çarçur ederek çapını ortaya koydu. 30 
Mart’ta Aydın’ın “lafa değil icraata” baka-
rak büyükşehirde ve ilçelerde AK Parti’yi 
yönetime getireceğine inanıyorum. Değerli 
kardeşlerim… Aydın’ı önümüzdeki dönem-
de de çok önemli hizmetlere kavuşturuyo-
ruz. Çeştepe’de 208 derslikli, içinde spor 
salonları, yüzme havuzu, kütüphaneleri, 
konferans salonları, bilim merkezi, kreş 
ve anaokulu olan bir eğitim kampüsü ya-
pıyoruz. Projesi hazır, yapım ihalesine de 
inşallah bu yıl içinde çıkıyoruz. Aydın’a bir 
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genel hastane, bir de fizik tedavi ve rehabi-
litasyon merkezinden oluşan 600 yataklı 
bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Toplam 
proje bedeli 323 milyon lira olan tesisi-
mizin altyapı çalışmaları devam ediyor. 
10 Ekim 2010’da geldim merhum Adnan 
Menderes’in hayali olan Çine Barajı’nın 
açılışını yapmıştım. Sizlere Çine Barajı’nın 
hikâyesini anlatmıştım… Bu, 141 yıldır ha-
yal edilen bir projeydi. Rahmetli Menderes; 
“O Çine Çayı, ne zalim bir çaydır, bir türlü 
kontrol altına alınamadı” demişti. Men-
deres göremedi ama biz, hamdolsun, 141 
yıllık hayali gerçekleştirdik. Çine Barajı, 
kendi sınıfında Avrupa’nın birinci, dünya-
nın da 5’inci en yüksek barajı olma sıfatını 
taşıyor. Çine Barajı bugün hem topraklara 
bereket getiriyor, hem arazileri taşkından 
koruyor, hem de yılda 118 milyon kilovat 
saat elektrik üretiyor. Bu muhteşem ese-
rin inşası için 1.6 milyar liralık harcama 
yaptık. Çine Barajı sayesinde bölgede yılda 
ortalama 180 milyon lira taşkın zararı ön-
leniyor. Aydın’a kazandırdığımız barajlar 
Çine ile sınırlı değil… Son 12 yılda inşa 
ettiğimiz sulama projeleri ile Aydın’da 413 
bin dönüm tarım arazisini sulamaya açtık. 
Bozdoğan ovası sulaması projemizle de 50 
bin dönüm tarım arazisini suya kavuştu-
ruyoruz. İnşa ettiğimiz İkizdere Barajı ile 
Aydın ve 29 yerleşim yerinin 2050 yılına 
kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyacı karşıladık. Gökbel Barajı’nın inşası 
sürüyor. Gökbel Barajı ile Çine Ovası ve Ko-
çarlı Bağarası’ndaki toplam 211 bin dönüm 
arazinin sulanmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu 
barajda yılda 24.5 milyon kilovatsaat enerji 
üreteceğiz. Nazilli ve çevresindeki 13 yerle-
şim yerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

temin etmek için Karacasu Barajı’nı inşa 
ettik. Bu baraj vasıtasıyla Yenice Ovası’nda 
11 bin dönüm araziyi de suluyoruz. Ayrıca, 
Aydın’da 34 adet gölet ve sulama tesisi inşa 
ediyoruz. Bunlardan 14’ünü tamamlayıp 
hizmete aldık. 12’sinin yapımı devam edi-
yor, 8’inin de projeleri hazırlanıyor.

Değerli kardeşlerim… 

Aydın’a 12 yılda toplam 10.5 milyar lira 
yatırım yaptık. Orman ve su işlerinde 3.7 
milyar lira… Tarım ve hayvancılıkta 1.6 
milyar lira… Ulaştırma ve haberleşmede 
785 milyon lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 738 milyon lira… Aile ve sosyal po-
litikalarda 603 milyon lira… Sağlıkta 300 
milyon lira yatırımı Aydın’a kazandırdık. 
Değerli kardeşlerim… Artık büyükşehir 
olan Aydın’a büyük hizmetler yakışır. Biz 
hükümet olarak Aydın’a yaptığımız yatı-
rımları, hız kesmeden, daha da artırarak 
sürdüreceğiz. 30 Mart’ta kullanacağız 
oylarla Büyükşehir’de AK Parti’yi işbaşına 
getirdiğinizde, çok daha verimli çalışmalar 
ortaya koyacağız. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızın çok güzel projeleri var. Altın Ka-
nal Menderes projesi bunlardan biri. Eşin, 
dostun değil tüm Aydın’ın faydalanacağı 
bir istihdam merkezi projesi var. Yörükle-
rin şehri Aydın’a, kaybettiği zamanı telafi 
ettirecek bir büyükşehir adayı gösterdik. 
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yımız Mustafa Savaş… Kendisini sizlere 
emanet ediyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Kahramanmaraş! Edeler! Sizleri yürekten 
selamlıyorum edeler! Seni yürekten selam-
lıyorum Kahramanmaraş...

Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü… 
Sizleri gönülden selamlıyorum. Elbistan, 
Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu... 

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. “Maraş, 
Maraş derler! Bu nasıl Maraş! Bu nasıl Kah-
ramanmaraş?” Bugün bir başkasın Kahra-
manmaraş! Bugün yine tarih yazıyorsun 
Kahramanmaraş! Bugün, dünyayı kıskan-
dırıyorsun Kahramanmaraş...

Kahramanmaraş Mitingi 

Kahramanmaraş | 17 Mart 2014
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Kahramanmaraş! Sen bize Hazreti Ömer’in 
emanetisin. Sen bize Halid bin Velid’in, 
Malik bin Eşter’in, Ashab-ı Kehf ’deki 7 
yiğidin emanetisin. Kahramanmaraş! Sen 
bize Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın, 
Necip Fazıl’ın, Erdem Beyazıd’ın, Cahit 
Zarifoğlu’nun, Abdurrahim Karakoç’un, 
Aşık Mahzuni Şerif ’in emanetisin. Sen 
bizim gözbebeğimizsin Kahramanmaraş. 
Sen başkasın, sen müstesnasın. Çünkü 
sen kahramanlar diyarısın. Sen yiğitlerin 
diyarısın. Sen, ashabın, evliyanın, söz 
ustası şairlerin diyarısın. Seninle iftihar 
ediyoruz ey Kahramanmaraş. Allah senden 
razı olsun ey Kahramanmaraş. Rabbim, 
şu muhabbetimizi daim etsin. Rabbim, 
kardeşliğimizi muhafaza etsin. 30 Mart 
seçimleri, inşallah, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, en çok da Kah-
ramanmaraş için hayırlara vesile olsun. 
Evet... Arif Nihat Asya’nın o güzel dizelerini 
bugün burada bir kez daha okuyacağım... 
“Maraş, Türkiye’nin kalem kaşıdır. Maraş 
Türkiye’nin köşe taşıdır. Maraş, tarihleri 
inşa ettiren, Koca Sinanların ustabaşıdır...” 
Edeler! Hissiyatınızı çok iyi anlıyorum 
edeler! Siz Türkiye’de oynanmak istenen 
oyunu görüyorsunuz. Siz, sokaklarda oy-
nanmak istenen oyunu görüyorsunuz. Bir 
avuç seçkinin, bir zümrenin, sizin iradenizi 
nasıl gasp etmek istediğini sizler çok iyi gö-
rüyorsunuz. Asla hüzünlenmeyeceksiniz. 
Asla yeise kapılmayacaksınız. Başınızı asla 
öne eğmeyeceksiniz... Siz milletsiniz, siz bu 
ülkenin sahiplerisiniz, siz inananlarsınız 
ve siz üstünsünüz. Unutmayın... 7 güzel in-
sandan birinin, değerli Sezai Karakoç’un o 
muhteşem dizeleri ne diyor? “Sakın kader 
deme, kaderin üzerinde bir kader vardır 

ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar 
vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran 
bir mimar vardır. Yanmışsam, külümden 
yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi 
büyüyen bir zafer vardır...” Evet... Bütün tu-
zakların üzerinde, hiç merak etmeyin, bir 
tuzak vardır. Bütün bu planların üzerinde 
bir plan vardır. Onlar ne yaparlarsa yapsın-
lar; Allah bize yeter, millet bize yeter. Biz 
sabırlı olacağız. Biz, sağduyumuzu muha-
faza edeceğiz. Biz, sokaklarda taşkınlıklara, 
şımarıklıklara, vandallığa, terörizme asla 
prim vermeyeceğiz. Biz sabırla sandığı, 
sabırla 30 Mart’ı bekleyecek, söyleyecek 
sözümüzü işte orada haykıracağız. Kardeş-
lerim, sevgili edeler, bu paralel yapı, yanına 
CHP’yi alarak, yanına MHP’yi alarak, ya-
nına malum medyayı, malum işveren çev-
relerini alarak, hatta yanına marjinal sol 
örgütleri alarak, Türkiye’ye ve devlete karşı 
ahlaksız bir saldırı başlattı. Evet... Bunların 
ahlakı yok... Bunlar, edepten nasiplerini 
almamışlar. Perde gerisinden iftiralar atı-
yorlar. Saklandıkları yerden kaset yayımlı-
yorlar. Gizlendikleri inlerinden montajları 
piyasaya sürüyorlar. Türkiye düşmanı, 
millet düşmanı herkesle işbirliği yapıyor, 
içeride ve dışarıda Türkiye’yi yıpratmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar 
vatansever değil. Bunlar, örgütlerinin çıka-
rını, her şeyin üzerinde, devletin, milletin, 
Türkiye’nin üzerinde görüyor, örgütleri 
için her yolu meşru, her yolu mubah kabul 
ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi gibi, bu 
millete on yıllarca zulmetmiş, bu milletin 
değerlerini ayaklar altına almış bir partiyle 
bile işbirliği yapabiliyor, ona oy isteyebili-
yorlar. 
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Kardeşlerim... 

Sütçü İmam, Kahramanmaraş’ta, “Benim 
bacımın örtüsüne dokunamazsınız” diye-
rek ilk kurşunu atmış, istiklal mücadele-
sinin ateşini yakmıştı. Sütçü İmam’ların, 
Rıdvan Hoca’ların kahramanlığı üzerine 
kurulan cumhuriyette, maalesef, Cumhu-
riyet Halk Partisi, başörtüsünü de, Kuran 
kurslarını da, imam hatipleri de, milletin 
manevi değerlerini de tahkir etti, yasakladı. 
Sütçü İmam, “Benim bacımın örtüsüne do-
kunamazsın” derken, bu Pensilvanya çıktı, 
“başörtüsü furuattır” diyebildi. CHP’nin 
tek parti dönemlerinde yıllarca camiler 
kapatıldı, ahıra, depoya çevrildi. Ezanın aslı 
yasaklandı. Çocuklara Kuran öğretilmesi 
yasaklandı. Kitaplar yakıldı, yasaklandı, 
toplatıldı. Âlimlere çok ağır zulümler edil-
di; Said Nursi’ye, hem hayattayken, hem 
vefat ettikten sonra zulmedildi. Daha yakın 
zamanlara kadar bu CHP, üniversitelerde 
kızların başörtülü okumalarını engelledi. 
İşte bu Pensilvanya, hem de merhum Said 
Nursi’nin izinden gittiğini iddia eden bu 
Pensilvanya, şu anda, bu CHP ile birlikte 
hareket ediyor, işte bu CHP’ye oy istiyor. 
Bunların ittifakından Türkiye için hayırlı 
bir şey çıkmaz. Bunların yol arkadaşlığı 
Türkiye’ye hayır getirmez. Bu kirli bir 
ittifaktır, bu bir şer ittifakıdır. İşte siz, 30 
Mart’ta bu ittifakı bozacaksınız. 

Kardeşlerim... 

Türkiye’de, gerçekten ömrünü ilme vak-
fetmiş, gerçekten, içiyle, dışıyla âlim olan 
gönül insanlarımız var. Türkiye’de ken-
disini talebe yetiştirmeye adamış, hiçbir 

karşılık beklemeden, almadan vermeyi şiar 
edinmiş samimi cemaatler var. Kendisini 
gerçekten yardımlaşmaya, paylaşmaya 
adamış, mazlumlara hizmete adamış ha-
yırsever derneklerimiz, vakıflarımız var. 
Türkiye’de gerçekten, vatanını seven, ça-
lışkan, millî ve manevi değerlerine bağlı 
öğrenciler yetiştirmeye çalışan okullarımız 
var. Sui misal, emsal olmaz... Kötü bir ör-
nek çıktı diye, istismarcı, fitneci bir örnek 
çıktı diye, âlimlerimizin, cemaatlerin, der-
nek ve vakıfların yıpratılmasına asla izin 
vermeyeceğiz. İyiyi ve kötüyü birbirinden 
ayıracak, geçmişte olduğu gibi, geleceği de 
hayır üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. 
Sahte âlimlerin, fitnecilerin, ajanların ve 
casusların Türkiye’ye hükmetmesine asla 
izin vermeyiz. Türkiye’nin ve millî irade-
nin, iftiralarla, yalanlarla, montajlarla esir 
alınmasına asla izin vermeyiz. Sesi çok 
çıkanların, şımarıkların, edepsizlerin ve 
ahlaksızların sokakları teslim almasına, 
Türkiye’nin gündemini teslim almasına 
müsaade etmeyiz, göz yummayız. Biz, 77 
milyonun, bu ülkede, kardeşçe yaşamasını 
her zaman savunduk ve savunacağız. Biz 
kardeşlik için mücadele verdik, bu müca-
deleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ölümleri 
durdurmak için, gözyaşlarını dindirmek 
için çırpındık, bunun için çırpınmaya de-
vam edeceğiz. Çoğunluğun azınlığa hük-
metmesine rıza göstermeyiz; ama herkes 
bilsin ki, azınlığın çoğunluğu tahakküm al-
tına almasına da müsaade etmeyiz. Biz her 
meselenin siyaset zemininde çözülmesini 
arzuluyoruz. Silahların devreye girmediği, 
sokakların tahrik edilmediği, kutuplaşma-
ların, ayrışmaların olmadığı bir Türkiye’de, 
hoşgörü ve karşılıklı anlayış çerçevesinde 
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sorunlarımızı konuşalım istiyoruz. Kimin 
ne meselesi varsa, onu siyaset zemininde 
çözsün, onu sandıkta çözsün istiyoruz.

Kardeşlerim... 

Türkiye yakın tarihte çok acı hadiseler 
yaşadı. İşte bugün Aydın’da da anlattım... 
27 Mayıs müdahalesini yapabilmek için, 
zemini hazırlayabilmek için gençleri, işçile-
ri, üniversite hocalarını sokaklara döktüler. 
Menderes’i yıpratabilmek için sokakları 
ateşe verdiler. Maalesef gençler hayatlarını 
kaybettiler. Aynı şekilde, 12 Eylül öncesin-
de, bir hiç uğruna gençler hayatlarını kay-
bettiler. İşte burada, Kahramanmaraş’ta, 
Çorum’da, Sivas’ta, Gazi Mahallesi’nde 
gencecik bedenler cansız yere düştüler. 30 
yıl boyunca, bölücü terörün saldırılarında 
40 bine yakın insanımızı kaybettik, 8 bin 
kadar askerimizi, polisimizi, korucumuzu 
şehit verdik. Biz Türkiye’de hiçbir şekilde 
yeni acılar yaşansın istemiyoruz. Ne baha-
neyle olursa olsun, gençlerin ölmesini ve 
öldürmesini asla istemiyoruz. Annelerin, 
babaların üzülmesini, yüreklerinin yan-
masını asla istemiyoruz. Ancak, çocukları, 
gençleri sokaklara iterek, onları tahrik ede-
rek, onların ölümüne sebebiyet vererek, 
hiç kimsenin de kirli emellerine ulaşama-
yacağını herkes bilsin istiyoruz. Türkiye bu 
kirli oyunları çok yaşadı, çok gördü. Yeni 
kirli oyunlara tahammülümüz yok. İşte 
bu Pensilvanya için, Türkiye’de insanların 
ölmesi bir şey ifade etmiyor olabilir. Bu 
CHP için, Türkiye’de gençlerin ölmesi za-
ten hiçbir şey ifade etmedi, bugün de ifade 
etmiyor olabilir. Bu medya için, bu işveren 
örgütleri için, gençlerin kanı, gençlerin 

çatışması elverişli bir rant ortamı olabilir. 
Ama ben, ülkemdeki tüm sağduyulu, tüm 
sorumlu kişileri, bu oyunu görmeye, bu 
oyuna dur demeye davet ediyorum. 

Kardeşlerim... 

Tarihimizin en büyük ihanet girişimlerin-
den biriyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 40 yıl-
dır, devlet içinde sinsice örgütlenmeye çalı-
şan bu paralel yapı, şu anda, kendi çıkarları 
adına her şeyi ateşe atmaya çalışıyor. Bakın 
şu anda, yurt dışında, çeşitli uluslararası 
gazete ve televizyonlarda, Türkiye aleyhine 
haberler yaptırıyor, reklamlar yayımlatı-
yorlar. Türkiye düşmanı ne kadar çevre, ne 
kadar odak varsa, onlarla işbirliği yapıyor-
lar. Türkiye içinde, CHP ve MHP’yi şantaj-
la, tehditle kendi saflarına çektiler, kendi 
oyuncakları haline getirdiler. Yargı içinde, 
emniyet içinde kurdukları çetelerle, adeta 
Türkiye’nin emniyetini, Türkiye’deki hu-
kuk sistemini sabote etmek istediler. Mert-
çe meydana çıkmıyorlar. Cesaretle, parti-
lerini kurup, sandığa gelmiyorlar. Hukuk 
içinde değiller. Hatta, kendi kimlikleriyle 
ortaya çıkmak yerine, iftirayı, edepsizliği 
tercih ediyorlar. Ben şundan eminim... Mil-
letim, bu çirkinliği çok net olarak görüyor. 
Sizler, bu ahlaksızca saldırıları, bu hanice, 
alçakça saldırıları çok iyi görüyorsunuz. 
İşte 30 Mart’ta siz, bu saldırılara cevap ve-
receksiniz. 30 Mart’tan sonra da biz, hukuk 
içinde, bunlara gereken dersi vereceğiz. Hiç 
endişeniz olmasın... AK Parti, gümbür güm-
bür yeniden geliyor. Millet, bir kez daha AK 
Parti’ye koşuyor. Millet partisine güveni-
yor, ak kadroya güveniyor. İnşallah, milleti-
mizi mahcup etmeyecek, Türkiye’yi birlikte 
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büyütmeye devam edeceğiz. Değerli kar-
deşlerim… Bir yandan ülkemize, milleti-
mize kurulan tuzakları birer birer bozarak 
yolumuza devam ediyor, diğer yandan da 
81 vilayetimizi, daha önce eşi görülmemiş 
hizmetlere kavuşturuyoruz. Yaptıklarımız-
la yetinmiyor, sürekli yeni projeler gelişti-
riyoruz, yeni yatırımları devreye alıyoruz. 
Şimdi de, Kahramanmaraş’a 208 derslikli, 
her türlü sosyal-kültürel ihtiyaca cevap 
verecek dev bir eğitim kampüsü yapıyoruz. 
Projesi hazır… Yapım ihalesine de inşallah 
bu yıl içinde çıkıyoruz. Kahramanmaraş’a 
2 hastaneden oluşan toplam 500 yatak 
kapasiteli bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
301 milyon lira maliyeti olan hastanemizle 
ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. 

12 yılda Kahramanmaraş’a 9.7 milyarlık 
yatırım yaptık. Enerjide 2.8 milyar lira… 
Orman ve su işlerinde 937 milyon lira… 
Ulaştırma ve haberleşmede 815 milyon 
lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 463 mil-
yon lira… Sağlıkta 374 milyon lira… 

Değerli kardeşlerim… 

Kahramanmaraş bizi bugüne kadar hiç 
yalnız bırakmadı, hep destek oldu, bize 
güç verdi. 30 Mart’ta, Kahramanmaraş’tan, 
şöyle kahramanlığına yakışır, muhte-
şem bir sonuç bekliyorum. Biliyorsunuz 
Kahramanmaraş’ı büyükşehir yaptık. 
Büyükşehir Belediyesi, sadece merke-
ze değil ilin tamamına hizmet verecek. 
Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığın-
da nöbet değişimine gittik. Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayımız Fatih Meh-
met Erkoç… Kendisi genç, enerji dolu, 

Kahramanmaraş’a hizmete hazır bir arka-
daşımız. Fatih Mehmet Erkoç kardeşimi 
sizlere emanet ediyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek bir 
kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Çanakkale! Şehitler diyarı Çanakkale! 
Kahramanlığın şehri Çanakkale! Seni bu 
mübarek zafer gününde yürekten selamlı-
yorum ey Çanakkale...

Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, 
Eceabat... Sizi muhabbetle selamlıyorum. 

Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Ye-
nice... Sizleri gönülden selamlıyorum. 
Çanakkale’den, o büyük zafer destanını, 
Çanakkale destanını yazan tüm şehit-
lerimizi hürmetle, minnetle selamlıyo-
rum. 81 vilayetin şehitlerinin şehri olan 
Çanakkale’den, 81 vilayetin hepsini selam-

Çanakkale Mitingi 

Çanakkale | 18 Mart 2014
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lıyorum. Burada şehitleri yatan, Üsküp’ü, 
Şam’ı,  Halep’i ,  Kudüs’ü,  Ramallah’ı , 
Bakü’yü, Nablus’u, Kahire’yi, Bağdat’ı 
selamlıyorum. Burada askerleri yatan, 
Avustralya’yı, Yeni Zelanda’yı, Hindistan’ı, 
Senegal’i selamlıyorum. 18 Mart Şehitler 
Günü’nde, vatanı için, bayrağı için, milleti 
için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi 
minnetle selamlıyorum. Rabbim onların 
hepsinden razı olsun. 

Ne güzel seslenmiş Mehmet Akif: “Ey bu 
topraklar için toprağa düşmüş asker! Gök-
ten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı 
idi. Sana dar gelmeyecek Makber’i kimler 
kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem 
sığmazsın. ... Sen ki, a’sara gömülsen taşa-
caksın… Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, 
seni almaz bu cihat… Ey şehid oğlu şehid, 
isteme benden makber, sana aguşunu aç-
mış duruyor Peygamber...” Çanakkale De-
niz Zaferimizin 99’uncu yıldönümünde, 
aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
yâd ediyorum. Mekânları inşallah cennet 
olsun diyorum.

Kardeşlerim... 

Gençlik yıllarımdan itibaren, her fırsatta, 
18 Mart tarihlerinde Çanakkale’ye geldim. 
Buradaki o büyük zaferi, o büyük destanı 
hissetmek için, her fırsatta Çanakkale’de 
aziz şehitlerin huzuruna çıktım. Başbakan-
lık döneminde, birkaç istisna dışında, her 
18 Mart’ta burada bulunmaya özel gayret 
gösterdim. Sadece anma törenlerine ka-
tılmakla kalmadık. Çanakkale’de, şehitle-

rimizin hatırasına yaraşır bir düzenleme 
yapmak için de kolları sıvadık. Biz, genç-
liğimizde buraya geldiğimizde, maalesef 
tarihî yarımada son derece bakımsız bir 
haldeydi. Tarihimizin en büyük destanını 
yazan şehitlerimiz ne yazık ki unutulmuş, 
terkedilmiş haldeydi. Çok uzak diyarlardan 
buralara gelmiş, buralarda hayatını kay-
betmiş askerlerin mezarları bakımlıyken, 
bizim binlerce şehidimizin mezarları dahi 
belli değildi. İçimizi acıtan bir manzara 
vardı. Kalbimizi kıran, yüreğimizi burkan 
bir manzara vardı. Hiçbir masraftan kaçın-
madık. Bugüne kadar 10 adet şehitliği ve 
anıtı yeniledik. 25 adet yeni şehitlik tespit 
ettik, onları, hatıralarına uygun şekilde dü-
zenledik. Şehit kabirlerine ulaşımı kolay-
laştırmak için, yollar inşa ettik. Çanakkale 
Savaşı’nı özellikle gençlerimize anlatmak 
için tarihî yarımadaya 80 milyon lira ma-
liyetle muhteşem bir Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi inşa ettik. Bu merkezde, 
1915 Çanakkale Savaşı’nı misafirlerimi-
ze, en ileri teknolojilerle hazırlanan sesli 
ve görsel efektler eşliğinde, adeta orada 
yaşıyor hissi uyandırarak anlatıyoruz. 7 
Haziran 2012’de bizzat geldim, bu önemli 
merkezin açılışını yaptım. Şu ana kadar 
da 150 bin kişi burayı ziyaret etti. Tarihî 
yarımadaya 250 bin adet gül fidanı diktik. 
İçinde 9 adet şehitliği barındıran Ağadere 
Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliğinin 
inşaatına başladık. Şehitlikler yanında 
muharebe alanlarını da gün yüzüne çıka-
rıyoruz. 5 ayrı noktada siper ve mevzileri 
ortaya çıkararak ziyarete açtık. 2 ayrı kri-
tik intikal yolunu ve 9 ayrı noktada savaşta 
kullanılan gömülü topları ortaya çıkardık. 
Mütareke yıllarında yıkılan 6 adet Türk 
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Anıtı’nı da aynı şekilde ortaya çıkardık. 
Kilitbahir Kalesi’nin restorasyonunu bu yıl 
içinde bitiriyoruz. Hamidiye ve Çimenlik 
kalelerinin restorasyon projelerini hazırlı-
yoruz. Kilye Koyu Ana Tanıtım Merkezi’ni 
de kurduk. Bölgede bulunan 22 adet tarihî 
çeşmenin onarımına başladık. 

Bitmedi... Şimdi artık önümüzdeki seneye, 
yani 100’üncü yıla hazırlanıyoruz. Ça-
nakkale Destanı’mızın 100’üncü yılı olan 
2015 için, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî 
Parkı içinde gerçekleştireceğimiz 49 farklı 
proje hazırlıyoruz. Önümüzdeki yıl, yani 
100’üncü yıldönümünde, inşallah Çanak-
kale şehitlerimizi çok daha farklı yâd ede-
cek, onların hatırasına yaraşır merasimler, 
programlar düzenleyeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Çanakkale’de, tarihî yarımadaya yaptığı-
mız yatırımlarla, burayı ziyaret edenlerin 
sayısı katlanarak arttı. 12 yıl önce yılda 
20-30 bin kişinin ziyaret ettiği tarihî ya-
rımadayı bugün artık yılda 2 milyon kişi 
ziyaret ediyor. Sadece Çanakkale’de değil, 
Türkiye’nin her tarafındaki şehitlikleri-
mize sahip çıktık. Sarıkamış şehitlerimize 
sahip çıktık, oraya yeni anıtlar yaptık, yeni 
projeler kazandırıyoruz. Dumlupınar’da, 
Kocatepe’de aynı şekilde şehitliklerimize 
sahip çıktık. Bizim, sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış, 
tam 34 ülkede şehitliklerimiz var. Git-
tik, Kosova’da, Murat Hüdavendigar’ın 
türbesini bulduk, orayı tamir ettik, çok 
güzel düzenlemeler yaptık. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Zigetvar’daki kabrini bulduk, 

orada proje yapıyoruz. Türkmenistan’da, 
Merv şehrinde, Sultan Alparslan’ın kabrini 
bulduk, oraya türbe yapıyoruz. Kudüs’te 
şehitliklerimize sahip çıkıyoruz. Yemen’de 
şehitliklerimize sahip çıkıyoruz. İran’da, 
Melikşah’ın, Nizamülmülk’ün türbeleri-
ne sahip çıkıyoruz. Ta Myanmar’da, esir 
olarak götürülmüş ve orada şehit olmuş 
dedelerimizin kabirlerine sahip çıkıyor, 
oraya çok güzel bir şehitlik imar ediyoruz. 
Ecdadımız nereye gittiyse, oraya gidiyor, 
ecdadımızın kabirlerine, şehitliklerine, 
onlardan kalan eserlere, anıtlara biz sahip 
çıkıyoruz. Çünkü biz, İstiklal Marşı’mız-
dan emir aldık... Ne diyor İstiklal Marşı? 
“Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır ata-
nı...” Evet... Şehit torunları olduğumuzu 
her an hatırımızda bulunduruyor, hem 
onların hatıralarına, hem de onların kutsal 
miraslarına, mübarek emanetlerine sahip 
çıkıyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bizler büyük bir devletiz. Bizler, büyük bir 
milletin, büyük bir medeniyetin mensup-
larıyız. Bu devletin ve bu milletin büyüklü-
ğünü gösteren en önemli şehirlerden biri 
işte burasıdır, işte Çanakkale’dir. Bizim 
dedelerimiz büyük düşündüler. Bizim 
dedelerimiz, dönemin en güçlü orduları 
karşısında, en güçlü devletleri karşısında, 
göğüslerindeki imanla büyük bir zafer 
destanı yazdılar. Bize asla küçük düşün-
mek yakışmaz. Bize asla korkmak, sinmek, 
geride kalmak, boyun eğmek yakışmaz. 
Biz, Çanakkale’deki kahraman şehitlerin 
torunları olarak, büyük düşünüyor, büyük 
hedefler belirliyor ve büyük hedeflere doğ-
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ru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. İşte 
2015’te, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yı-
lını kutlayacağız. Ardından, 2020’de, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 
100’üncü yılı var. Onun ardından, 2022, 
Kurtuluş Savaşı zaferimizin 100’üncü yıl-
dönümü. Ve 2023’te de, inşallah, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünü kutlayacağız. Artık bu bü-
yük güne, bu büyük yıldönümüne sadece 
9 yıl kaldı. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, 
demokrasiyi daha ileri standartlara kavuş-
turacağız, kardeşliğimizi daha da yücelte-
ceğiz. İnşallah, 2023’te dünyanın en büyük 
10 ülkesinden biri biz olacağız, Türkiye 
olacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Çanakkaleli-
ler... 

İşte, 12 gün sonra gideceğimiz sandık, 
özellikle de 2023 hedefleri için çok önem-
li. 12 gün sonra, sandıkta çok önemli bir 
tercih yapacağız. Ya eski Türkiye diyecek, 
ya da yeni Türkiye, büyük Türkiye, 2023 
Türkiye’si diyeceğiz. 

Dikkatinizi çekiyorum sevgili kardeşle-
rim... Şu anda bir seçim ortamındayız. 
Sizlere soruyorum: Şu ana kadar, Cum-
huriyet Halk Partisi’nden, yerele ya da 
genele ilişkin, doğru dürüst bir plan, 
proje duydunuz mu? MHP’den, yerel 
sorunlara ya da genel sorunlara ilişkin 
herhangi bir öneri, plan, hedef duydu-
nuz mu? BDP’den, herhangi bir proje 
duydunuz mu? Bunların, ne şehirlere 
ilişkin, ne de Türkiye’ye ilişkin hiçbir 
planları, projeleri, hedefleri yok. Biz 2023 

diyoruz… Hatta biz 2053 diyoruz, 2071 
diyoruz. Ama bunların, bugüne ilişkin 
bile söyleyecekleri sözleri yok. Şu anda 
ne yapıyorlar biliyor musunuz? İllerde, 
AK Parti’nin karşısında en güçlü aday 
kimse, onu desteklemek için gayret sarf 
ediyorlar. Ankara’da, İstanbul’da CHP’yi 
destekleyelim diyorlar. Adana’da MHP’yi 
destekleyelim diyorlar. Hatta bir CHP mil-
letvekili geçenlerde çıktı, Ağrı’da HDP’yi 
destekleyelim diye tivit attı. Allah aşkına, 
bunlar aday mı belirliyor, yoksa saksı mı 
belirliyor. Ankara’da, İstanbul’da CHP’yi 
destekleyeceksiniz de, MHP’nin oralar-
daki adayları saksı mı? Ağrı’da HDP’yi 
destekleyeceksiniz de, CHP’nin, MHP’nin 
adayları orada saksı mı? Bunlar kendi 
partilerinin adaylarına, kendi partileri-
nin seçmenlerine bile saygı duymuyorlar. 

Kardeşlerim... 

CHP, tarihi boyunca, seçim kazanmak 
için her yola başvurdu. Zaman zaman din 
istismarı da yaptı. Şimdi CHP’li bir aday, 
İstanbul’da bir ilçe adayı (Ataşehir) çık-
mış, 99’luk tespih dağıtıyor. CHP Genel 
Müdürü, gittiği her yerde, cemaatlerden 
bahsediyor, kılık kıyafet özgürlüğünden 
bahsediyor. Hatta dün gitmiş, Elazığ’da, 
ismini bile bilmediği bir ilçede, başörtülü 
aday çıkarmakla övünüyor. Ya düne kadar 
bunlar başörtüsü düşmanıydı. İkna oda-
larında başörtülü kızlara zulmedenleri 
milletvekili yaptılar. Başörtüsüyle ilgili 
yaptığımız düzenlemeyi bunlar Anayasa 
Mahkemesi’ne götürdüler. Başörtülüleri 
bunlar rahibeye benzettiler. Başörtülüleri 
bunlar kendi seçim otobüslerinde tartak-
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ladılar. Şimdi, seçim yaklaşırken, birden 
bire özgürlükçü oldular. Hiç kusura bak-
masınlar... Bu millet CHP’nin tarihini de 
çok iyi biliyor, CHP’nin genlerini de çok 
iyi biliyor. Ama şimdi, dini istismar etmek 
için bir başka alan buldular. Pensilvan-
ya’daki zatın dizinin dibine oturdular, 
onun elini öptüler, onun artık müridi 
oldular. 

Kardeşlerim... 

Unutmayın, şu anda CHP’yi CHP Genel 
Müdürü değil, Pensilvanya yönetiyor. 
“Cebrail parti kursa desteklemem” diyen 
Pensilvanya’daki zat, şu anda CHP’yi 
yönetiyor, CHP’ye oy istiyor. Şimdi bu 
Pensilvanya’daki zat, kendi yandaş ga-
zetesine röportaj vermiş. Ne diyorlar? 
Herkes konuşmuş, o susmuş. Şimdi o ko-
nuşacakmış. Ya bu nasıl susmak? Susmak 
buysa, konuşmak ne? Ağzını açtı, beddua 
etti. Ağzını açtı, alufte dedi. Maşallah, 
uluslararası malum gazetelere, malum 
televizyonlara epeyce konuştu. Ne diyor, 
“2 tane ceketim var, başka da bir şeyim 
yok” diyor... Bu nasıl 2 ceket ya? Milyar 
dolarlar konuşuluyor. Rafineriler gidip 
geliyor. Tespihler, ananaslar gidip geliyor. 
Bankalar, holdingler, şirketler, hepsi var. 
Boynunu büküyor, “2 ceket” diyor, “Pence-
re kenarlarında uyudum” diyor, ama bakı-
yorsunuz, sporla ilgili, Ergenekon’la ilgili, 
Susurluk’la ilgili, MİT raporlarıyla ilgili, 
siyasetle ilgili, darbelerle ilgili... Güya 
Pensilvanya’ya inziva için gitmiş. Bakı-
yorsunuz, inzivadayken, yargıda çete kur-
muş, emniyette çete kurmuş, yüzbinlerce 
insanı dinlemiş. Hem inzivaya çekiliyor, 

hem alufteleri takip ediyor, adeta istihba-
rat şefi gibi davranıyor. Ya madem senin 2 
ceketin var, madem dünya malında gözün 
yok, sana ne siyasetten, sana ne darbeler-
den, sana ne spordan, sana ne rafineriden, 
sana ne aluftelerden? Madem inzivaya 
çekildin, sana ne milletin telefonda ne ko-
nuştuğundan? İşte görüyorsunuz... En ya-
kın arkadaşları, televizyonlarda ürpertici 
şeyler anlatıyorlar. Gözyaşları içinde, bu 
yapının nasıl sinsi, nasıl ihanet içinde bir 
yapı olduğunu anlatıyorlar. Çanakkaleli 
kardeşim! Bu tehlikeli yapı ile CHP’nin 
işbirliğinden hayır çıkmaz. Bu tehlikeli 
yapı ile MHP’nin işbirliğinden hayır çık-
maz. Bu Pensilvanya’daki zatın, malum 
medya ile, işverenlerle, sokaktaki terörist-
le işbirliğinden Türkiye için hayırlı sonuç 
çıkmaz. Bu ittifak kirli bir ittifak, bu itti-
fak şer ittifakı. Bunlara 30 Mart’ta dersle-
rini siz vereceksiniz. 30 Mart’ta, sandıkta, 
bu kirli ittifakın hesabını siz soracaksınız. 
Çanakkale’nin bu sefer, eser siyasetine 
oy vermesini bekliyoruz. Çanakkale’nin 
bu sefer, hizmet siyasetine oy vermesi-
ni bekliyoruz. Çanakkale için en büyük 
yatırımları AK Parti yaptı. Sadece tarihî 
yarımadada değil, Çanakkale’nin tama-
mında eserlerimiz var, hizmetlerimiz var. 
Çanakkale için planlarımız, projelerimiz 
var. İdeoloji siyasetine değil, korkutma 
siyasetine değil, istismar siyasetine değil, 
eser ve hizmet siyasetine oy vereceğinize 
gönülden inanıyorum. Pensilvanya’nın 
kuklası haline gelen, kaset siyaseti, mon-
taj siyaseti yapan CHP’ye değil, bu sefer 
milletin partisine oy vereceğinize kalpten 
inanıyorum. 
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Kardeşlerim... 

Çanakkale bizim “manevi başkent”imiz… 
77 milyon milletimizin yüreğinin bir 
parçası bu şehirde! Çanakkale 780 bin 
kilometrekare vatan toprağımızın nere-
deyse her ailesinden, her köyünden bir 
yiğidinin, şehitlerimizin yattığı ebedi 
istirahatgah! Biz 12 yıl boyunca işte hep 
bu bilinçle hareket ettik… Tarihimizin en 
şanlı zaferlerinden birinin kazanıldığı bu 
toprakları ihya etmek için 12 yıl boyunca 
büyük gayret gösterdik. Biraz önce izah et-
tim... Tarihî yarımadayı zaten baştan sona 
ele aldık, dünyaya örnek teşkil edecek bir 
manzaraya kavuşturduk. Çanakkale için 
çok önemli bir projemiz var. Çanakkale 
Boğaz Köprüsü’nü de kapsayan Tekir-
dağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu ile ilgili 
altyapı çalışmalarını başlattık. Bu otoyol, 
İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Ku-
zey Ege’ye bağlayacak oldukça çok önemli 
bir proje. Toplam uzunluğu 331 kilometre 
olarak planlanan otoyolun üzerinde, kına-
lı ve Balıkesir batı otoyol bağlantıları ile 
birlikte toplam 18 adet kavşak ya da giriş-
çıkış istasyonu yer alacak. Ayrıca proje 
kapsamında 30 adet köprülü kavşak, 32 
adet viyadük, 5 adet tünel, 143 adet alt ve 
üstgeçit köprüsü yapılacak. Otoyol, Kınalı 
Kavşağı’ndan başlayarak Tekirdağ’dan 
geçip Kilitbahir’den Çanakkale Boğazı’na 
ulaşacak, oradan da Asma Köprü’yle 
Balıkesir’e bağlanacak. Savaştepe’de de, 
yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İz-
mir Otoyolu’yla buluşacak. Buradan sizle-
re müjdesini vermek istiyorum: Çanakkale 
Boğaz Köprüsü’nün ihalesini inşallah 
önümüzdeki yıl yapıyoruz. Bu dev projeyle 

Çanakkale ekonomide, ticarette, turizmde, 
sosyal-kültürel alanlarda adeta şaha kalka-
cak. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Çanakkale’ye toplam 6.5 milyar 
liralık yatırım yaptık. Enerjide 1 milyar 
52 milyon lira… Ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşmede 957 milyon lira… Eğitim-
de (üniversite dahil) 405 milyon lira… 
Tarım ve hayvancılıkta 753 milyon lira… 
Gençlik ve sporda 322 milyon lira… Aile 
ve sosyal politikalarda 272 milyon lira… 
Sağlıkta 109 milyon lira yatırım yaparak 
Çanakkale’nin çehresini değiştirdik. 

Sevgili kardeşlerim… 

Çanakkale 25 yıldır aynı ellerde… Bir 
atık su arıtma tesisini bile işletmeye ala-
madılar. Bunun için İller Bankası’ndan 
kredi verdik yine de tamamlayamadılar… 
Çanakkale Boğazı’na atık suları vermeye 
devam ediyorlar. Aynı şekilde otopark me-
selesini, altyapı sorunlarını çözemediler. 
Çanakkale bunu hak etmiyor… Milletve-
kilimiz, şimdi de Çanakkale Belediye Baş-
kan Adayımız Mehmet Daniş kardeşimle 
inşallah Çanakkale hak ettiği hizmete ka-
vuşacak. Mehmet Daniş kardeşimi sizlere 
emanet ediyorum. Çanakkale’nin bu defa 
tercihini hizmet siyasetinden yana kulla-
nacağına, AK Parti’den yana kullanacağına 
inanıyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Tekirdağlı-
lar, sizleri bugün bir kez daha hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Tekirdağ’a, Tekirdağlı tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum...

Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara... 
Sizleri gönülden selamlıyorum. Marmara 

Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy… Sizleri 
yürekten selamlıyorum. Tekirdağ’ın mil-
letvekili, şair Yahya Kemal’i rahmetle yad 
ediyorum. Tekirdağlı vatan şairi Namık 
Kemal’i rahmetle, minnetle yad ediyorum. 
Tekirdağ’ın yetiştirdiği kahramanları, 
Ayas Paşa’yı, Rüstem Paşa’yı, Gazi Hasan 
Paşa’yı rahmetle, minnetle yad ediyorum. 

Tekirdağ Mitingi 

Tekirdağ | 19 Mart 2014
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Hepsinin mekânları, tüm şehitlerimizle, 
tüm gazilerimizle birlikte inşallah cennet 
olsun diyorum. 

Bundan sadece 3.5 ay önce, 6 ve 7 Aralık 
tarihlerinde Tekirdağ’a geldik. Merkez’de 
318 milyon liralık eser ve yatırımı, birlikte 
hizmete açtık. Çorlu’da 308 milyon liralık 
yatırımı hizmete açtık. Çerkezköy’de 376 
milyon liralık yatırımı hizmete açtık. O iki 
gün içinde, Tekirdağ ve tüm ilçelerinde, 
toplam 1 milyar 200 milyon liralık yatırı-
mı, eser ve hizmeti sizlerle buluşturduk. 
İşte 3.5 ay sonra yine buradayız. 3.5 ay 
sonra, çok daha muhteşem bir coşkuyla, 
daha büyük bir heyecanla, Tekirdağ ile 
yeniden kucaklaşıyoruz. Rabbim sizler-
den razı olsun. Rabbim, kardeşliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart 
seçimleri, ülkemiz için, milletimiz için, 
demokrasimiz ve en çok da Tekirdağ için 
inşallah hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Dün, Çanakkale’de, hem 18 Mart Şehitler 
Gününü idrak ettik, hem Çanakkale De-
niz Zaferimizin 99’uncu yıldönümünü 
kutladık, hem de Çanakkale mitingimizi 
yaptık. Buraya gelmeden önce Edirne’de 
mitingimizi yaptık. Çanakkale çok farklıy-
dı. Edirne çok çok farklıydı. İşte şu anda da 
Tekirdağ çok farklı. Türkiye oynanan oyu-
nu görüyor. 81 vilayet, 77 milyon oynanan 
oyunu görüyor. Milletimiz, Türkiye üzerin-
de, sandık üzerinde, demokrasi üzerinde 
oynanan oyunu görüyor ve bu oyuna itiraz 
ediyor. Meydanlar bu çirkin oyuna itiraz 
ediyor. Şehirlere girişimizden mitingimizi 

yaptığımız yere kadar geçtiğimiz yollar, so-
kaklar, caddeler, balkonlar, pencereler bu 
kirli ittifaka itiraz ediyor. 

Kardeşlerim... 

CHP de, MHP de, artık iradelerini tama-
men Pensilvanya’ya teslim ettiler. CHP ve 
MHP, artık ipleri tamamen Pensilvanya’ya 
verdiler. Bu iki parti zaten ruh ikiziydi, 
birleştiler ve Pensilvanya’ya iltihak ettiler. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 30 
Mart seçimlerine artık sadece 2 parti giri-
yor. Bunlardan biri, yasalara göre kurul-
muş, şeffaf, planı, projesi, hedefi olan, mil-
letin hizmetkarı olan, millet için çalışan 
AK Parti. Diğer parti ise Pensilvanya parti-
si. Artık CHP diye bir partiden söz etmek 
mümkün değil. Artık MHP diye bir parti-
den söz etmek mümkün değil. Her ikisi de, 
sahayı bıraktılar, siyaseti bıraktılar, bütün 
i r a d e l e r i n i ,  b ü t ü n  p o l i t i k a l a r ı n ı 
Pensilvanya’ya teslim ettiler, onun izinden 
gidiyorlar. Dikkat edin... Şu anda sahada 
CHP ve MHP teşkilatları değil, Pensilvanya 
teşkilatı çalışıyor. Medyada CHP ve MHP 
adına Pensilvanya teşkilatı çalışıyor. So-
kakları, CHP ve MHP adına Pensilvanya 
karıştırıyor. Reklamlarıyla, afişleriyle, 
dershanelerde, okullarda, evlerde yaptığı 
propagandayla, seçime sanki Pensilvanya 
partisi giriyor. Bu Pensilvanya, yıllarca 
dinleyip kaydettiği telefon görüşmelerini, 
onun yanında montajları, dublajları piya-
saya sürüyor, bu şekilde CHP adına, MHP 
adına çalışıyor. Bakın aylardır, şahsımın, 
çalışma arkadaşlarımın, bürokratların, ga-
zetecilerin, işadamlarının telefon görüş-
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melerini yayımlıyorlar. Aylardır, yaptıkları 
çirkin montajlarla, dublajlarla, Türkiye’yi 
karıştırmaya, Türkiye’ye istikamet çizme-
ye çalışıyorlar. Buradan, Tekirdağ’dan bir 
kez daha söylüyorum: O telefon görüşme-
lerini kaydedenlere, onları yayımlayan al-
çaklara söylüyorum: O telefon görüşmele-
rini ellerinde sallayan CHP’nin genel 
müdürüne, MHP’nin genel başkanına söy-
lüyorum: Dünyanın her yerinde, başba-
kanların, devlet başkanlarının, bakanların 
telefonlarını dinlemek suçtur, casusluktur. 
Bu, Türkiye’de de suçtur. Hem de anayasal 
suçtur. Her şeyden öte, bu bir insanlık su-
çudur. İnsanların telefonlarını keyfice din-
lemek, montaj yapmak, bunları yaymak, 
en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır, edepsizlik-
tir. 30 Mart’tan itibaren, biz bu hukuksuz 
dinlemelerin, bu ahlaksız montajların, bu 
son derece edepsiz yayınların hesabını hu-
kuk içinde, demokrasi içinde soracağız. 30 
Mart’tan sonra, Türkiye’ye, devlete, millî 
güvenliğimize saldıran bu hainlerden, bu 
ajanlardan bunun hesabını soracağız. Tek-
rar ediyorum kardeşlerim: 30 Mart’ta artık 
sadece 2 parti seçime giriyor. Bunlardan 
biri AK Parti, diğeri de Pensilvanya partisi. 
Ne diyor bu Pensilvanya’daki zat… 2 ceke-
tim var diyor... Nasıl bir ceketse, içine mil-
yarlarca dolar sığıyor, holdingler sığıyor, 
şirketler sığıyor. Bu nasıl bir ceketse, içine, 
Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuri-
yet Halk Partisi sığıyor, MHP sığıyor. Bu 
Pensilvanya’daki zat, bir yandan benim 
dünya malında gözüm yok diyor, siyasetle 
işim yok diyor; ama diğer yandan bakıyor-
sunuz, spordan siyasete, MİT raporların-
dan dinlemelere kadar her meseleye bur-
nunu sokuyor. “Pensilvanya’da inzivaya 

çekildim” diyor... Ülkende yapamıyor muy-
d u n  b u n u ?  İ s t a n b u l ’ d a ,  Ko nya’ d a , 
Kayseri’de, Tekirdağ’da, Edirne’de yapamı-
yor muydun bunu? İnziva için illa yurt dı-
ş ı n a  ç ı ka c a k s a n ,  n e d e n  M e kke’ ye , 
Medine’ye, Kudüs’e gitmedin? Hem bu na-
sıl inziva? Güya inzivada, ama yargıda çete 
kuruyor, emniyette çete kuruyor, binlerce 
insanın telefonunu dinliyor, bunları kay-
dediyor, bunlarla şantaj yapıyor. Açık açık 
bir kez daha söylüyorum: Türkiye Cumhu-
riyeti, bu fitnecilere, bu hainlere, bu kaset 
montajcılarına teslim olmayacak kadar 
büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti 
bu yılanın başını ezer ve göreceksiniz bu 
yılanın başını ezecek. Kardeşlerim, bu 
CHP, on yıllar boyunca, işte bu Pensilvan-
ya’daki örgütle ilgili çok ağır ifadeler kul-
landı. Bizzat, şu andaki genel müdür, bu 
Pensilvanya için “militan yetiştiriyorlar” 
ifadesini kullandı. Bizzat CHP’nin genel 
müdürü, bu Pensilvanya için “sahtekâr” 
imasında bulundu. Ama aynı CHP, şu 
anda ,  Pensilvanya’nın müridi  oldu, 
Pensilvanya’nın esiri, tutsağı haline geldi. 
Şu anda, CHP içindeki bazı milletvekilleri 
dahi rahatsızlıklarını dile getirmeye başla-
dılar. Aynı şekilde MHP, geçmişte bu para-
lel yapı için çok ağır ifadeler kullandı, ama 
şu anda paralel yapının peşine takıldı gidi-
yor. İşte 30 Mart’ta, bu şer ittifakını sizler 
bozacaksınız. 30 Mart’ta, yeni Türkiye’nin 
istiklal mücadelesini sizler zaferle sonuç-
landıracaksınız. Bu Pensilvanya partileri-
ne, CHP’ye, MHP’ye, sandıkta çok ağır bir 
ders vereceksiniz. Tekirdağ’ın güzel bir 
türküsü var... Derelerin çakılı, nerden al-
dın akılı? CHP bir yana, Pensilvanya bir 
yana… İkisinin resmini çıkarsınlar yan 
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yana... Öyle mi? Derelerin çakılı, Tekirdağ 
bunlara verecek akılı. Şimdi bu CHP Genel 
Müdürü, seçim öncesinde din istismarı 
üzerinden, başörtüsü üzerinden bir rant 
elde edebilir miyim diye çabalıyor. Bir 
tane de başörtülü aday çıkarmışlar. 
Elazığ’da, adını dahi söyleyemedikleri Ko-
vancılar ilçesinde, başörtülü bir belediye 
başkanı adayı belirlemişler. Neyin nesidir 
diye bir baktık. 2009 seçimlerinde, Kovan-
cılar ‘da, 11 bin 385 adet seçmen var. 11 
bin 385 seçmenden, bir tanesi bile, bakın 1 
tanesi bile CHP’ye oy vermemiş. Çünkü o 
zaman CHP Kovancılar ilçesinde aday 
dahi gösterememiş. Şimdi, 1 tane başörtü-
lü aday çıkarmışlar, onu da gitmiş, sıfır 
oylarının olduğu Kovancılardan aday yap-
mışlar. Dalga geçiyorlar... Tarihleri boyun-
ca, insanların kılık kıyafetlerini, başörtüle-
rini aşağıladılar, işte Elazığ Kovancılar’da 
bir kez daha başörtüsünü aşağılıyorlar. 
Kardeşlerim, bugün Tekirdağ’dan, hem 
CHP’ye, MHP’ye gönül vermiş kardeşleri-
me, hem de bu paralel yapıya gönül vermiş 
kardeşlerime bir kez daha seslenmek isti-
yorum. CHP, kendi iradesini terk etmiş, 
kendi ilkelerini, politikalarını terk etmiş, 
bu paralel yapının emri altına girmiştir. 
MHP aynı şekilde, yapılan tehditlere, şan-
tajlara boyun eğmiş, bu paralel yapının va-
gonu haline gelmiştir. Ama, en çok da para-
lel yapının tabandaki mensuplarına, 
oradaki saf, temiz, ihlaslı kardeşlerime di-
yorum ki: Sizin emeklerinizi bunlar çalı-
yorlar. Sizin sofranızdaki ekmeği gasp edi-
yorlar. Sizin iradenize ipotek koymak 
istiyorlar. Ey paralel yapı içindeki kardeş-
lerim! Bunlar, dinimizde olmayanı varmış 
gibi göstererek, dini duyguları istismar 

ederek, sizin emeğinizi, ekmeğinizi, hatta 
vicdanınızı sömürüyorlar. Bunlara lütfen 
aldanmayın. Bunların vatana nasıl bir iha-
net içinde olduklarını görün. Bunların, 
dine, dini değerlere, manevi değerlere na-
sıl zarar vermeye çalıştıklarını görün. Bu 
Pensilvanya, kendi vatanına ihanet eder-
ken, aileleri, dostlukları, kardeşlikleri dahi 
tahrip etmeye çalışıyor. Evde, karı kocanın 
arasına, kardeşlerin arasına, anne baba ile 
çocuk arasına bile fitne sokacak kadar 
bunlar izandan ve vicdandan yoksunlar. 
Bu paralel yapı içindeki ihlaslı kardeşleri-
min, artık bunlarla yollarını ayırmasını 
özellikle rica ediyorum. Bu paralel yapı, şu 
ana kadar her türlü çirkinliği yaptı, ama 
millet bunlara aldanmadı. Bundan sonra 
da çok çirkin şeyler yapacaklar. 30 Mart’a 
kadar daha çok iftira atacak, montaj ya-
yımlayacak, seçime gölge düşürmek için 
her yola başvuracaklar. Milleti kandırama-
dıkları için, aldatamadıkları için çok daha 
çirkef leşecekler. Bunların hiçbirinden 
korkmuyoruz. Bunların hiçbirine boyun 
eğmeyeceğiz. Türkiye’nin istiklalini, biz bu 
ahlaksızlara teslim etmeyeceğiz. 77 milyo-
nu, CHP’li, MHP’li, BDP’li herkesi, demok-
rasiden yana, milletten yana, Türkiye’den 
yana tavır almaya çağırıyorum. 30 Mart’ta 
sandıkta, ardından hukuk ve demokrasi 
içinde, biz bu paralel yapıyı, bu çeteyi in-
şallah tasfiye edecek, yolumuza devam 
edeceğiz. Değerli kardeşlerim… Biz bir 
yandan bunlarla mücadele ederken, bir 
yandan da 81 vilayetimize, 77 milyon insa-
nımıza hizmet vermenin çabası içindeyiz. 
Yaptıklarımızla yetinmiyor, sürekli yeni 
projeler, yeni yatırımlar için çalışıyoruz. 
İşte, Tekirdağ’a 480 yataklı bir şehir hasta-
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nesi kazandırıyoruz. Kamu özel ortaklığı 
ile yapacağımız bu hastanenin altyapı ça-
lışmaları devam ediyor, bunlar tamamla-
nır tamamlanmaz inşasına başlıyoruz. İs-
tanbul-Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hızlı 
tren projesini hazırladık, yatırım progra-
mına aldık, diğer süreçler devam ediyor… 
Yakında İstanbul’a kadar gelecek olan 
yüksek hızlı treni Tekirdağ üzerinden 
Edirne’ye kadar uzatıyoruz. Kırk yıl sonra 
Türkiye’de bir ilimizi demiryollarına, de-
m i r yo l l a r ı  a ra c ı l ı ğ ıyl a  Tü rk i ye’ ye , 
Avrupa’ya bağladık… Tekirdağ-Muratlı 
hattını tamamladık, işletmeye açtık… Yet-
mez dedik, Tekirdağ’ın karayolunu nasıl 
bölünmüş yol haline getirdiysek demiryo-
lunu da bölünmüş yol haline getirelim de-
dik ve getirdik… Bu yolun bir ucunda Mar-
m a ray  va r…  D i ğ e r  u c u n d a  1 2  b i n 
kilometrelik Türkiye demiryolları var… 
Avrupa’dan gelen yükler veya Avrupa’ya 
giden yüklerin dağıtımı artık Tekirdağ 
üzerinden yapılıyor… Tekirdağ Limanı’nı 
bir iç liman olmaktan çıkardık, bir Avrupa 
limanı, uluslararası bir liman haline getir-
dik. Marmaray sadece İstanbul’un değil 
aynı zamanda Tekirdağ’ın da projesidir. 
Bakınız iki yıl sonra yük trenleri gündüz 
Tekirdağ-Muratlı hattından derince ve 
bandırma limanlarına ulaşarak Avrupa 
bağlantısını sağlayacak, gece saatlerinde 
ise Marmaray’dan geçecek… 150 yıldır ye-
nilenmeyen Rumeli Demiryolu’nun Tekir-
dağ kısmının tamamını yeniledik; hat üze-
rindeki her biri bir mimari değer olan 
istasyonlarını, garlarını aslına uygun res-
tore ederek, bunlara hayat kazandırdık. 
Bir kısmının restorasyonu da devam edi-
yor. Tekirdağ ’a yeni bir gar yaptık… 

Avrupa’ya taşınan ve Avrupa’dan gelen 
yükler için, Tekirdağ’da modern bir yük 
toplama merkezinin yapılması için proje 
hazırlıyoruz. Trenlerin yükleme ve boşalt-
ması için limanın kapak ve yollarını da ye-
niden dizayn ettik… Yılda 2 milyon ton yük 
kapasitesi olan Çorlu’dan, Martaş Limanı 
bölgesine, 30 kilometrelik demiryolu bağ-
lantısının projelerini hazırladık, sıra inşa-
sına geldi. Planladığımız ve yapımı devam 
eden Tekirdağ bağlantılı demiryolu proje-
lerinin toplam tutarı 2 milyar lira… Sevgili 
kardeşlerim… Ergene Havzası Eylem Pla-
nı’mızı büyüterek 10 milyar liralık bir yatı-
rımla Trakya Gelişim Projesi’ne dönüştür-
düğümüzü Edirne’de anlattım… Bu proje 
Kırklareli’ni, Edirne’yi ne kadar ilgilendiri-
yorsa Tekirdağ’ı da o kadar ilgilendiriyor… 
Tragep’le baraj ve göletler inşa ediyor, top-
rakları suya kavuşturuyor, dereleri ıslah 
ediyoruz. Bitmiyor, Trakya’daki şehirleri-
mizin 2050 yılına kadar içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını çözüyoruz. Aslında beledi-
yelerin yükümlülüğü olan ileri atıksu arıt-
ma tesislerini de biz inşa ediyor, katı atık 
bertaraf tesisleri kuruyoruz. Tekirdağ’a 6 
adet biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edi-
yoruz. Malkara, Hayrabolu, Muratlı ve Sa-
ray ilçelerinde inşa etmekte olduğumuz 
atıksu arıtma tesisleri hızla devam ediyor, 
bu yıl bu tesisleri tamamlayıp inşallah hiz-
mete alıyoruz.  Ayrıca Çerkezköy ve 
Çorlu’ya da atıksu arıtma tesisi inşa edece-
ğiz. İhale işleri sürüyor, akabinde hemen 
inşaatına başlıyoruz. Son 12 yılda inşa etti-
ğimiz sulama projeleri ile 16 bin dönüm 
tarım arazisini sulamaya açtık. Naipköy 
Barajı’nın yapımı süratle devam ediyor. Bu 
dev tesis ile Tekirdağ’a içme ve kullanma 
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suyu sağlıyoruz. Bu barajı 2015 yılı içeri-
sinde siz değerli kardeşlerimizin hizmeti-
ne inşallah sunuyoruz. Tekirdağ İçme 
Suyu Arıtma Tesisi’nin yapımı hızla devam 
ediyor. Tesis ile Tekirdağ il merkezinin 
2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu-
nu arıtıyoruz. Tekirdağ’da 35 adet gölet ve 
sulamasını inşa ediyoruz. Bu tesislerle 
suya hasret 115 bin dönüm araziyi suyla 
buluşturacak ve içme suyu sağlayacağız. 

Değerli kardeşlerim...

12 yılda Tekirdağ’a toplam 7 milyar liralık 
yatırım yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 1.6 
milyar lira… Ulaştırma ve haberleşme-
de 1.4 milyar lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 544 milyon lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 335 milyon lira… Orman ve 
su işlerinde 307 milyon lira… Adalette 
270 milyon lira… Sağlıkta 210 milyon lira 
yatırım yaparak Tekirdağ’ın çehresini de-
ğiştirdik... 

Değerli kardeşlerim… 

Tekirdağ’ı, potansiyeline, imkanlarına, 
gücüne uygun şekilde büyükşehir yaptık. 
Büyükşehir Tekirdağ’a büyük hizmetler 
yakışır. Bizim siyasetimiz hizmet siyase-
ti… Tekirdağ’ın kıyılarının temizlenmesi 
gerekiyor. Ekilebilir arazilerinin suya 
kavuşturulması gerekiyor. Tarihî evleri-
nin restorasyonu gerekiyor. Tüm bunları, 
hükümet ve büyükşehir belediyesi el ele 
verip inşallah gerçekleştireceğiz. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız 
Mustafa Yel, projeleriyle, enerjisiyle, bi-
rikimiyle bu işin üstesinden gelebilecek 

bir kardeşimiz. Kendisini sizlere emanet 
ediyorum. 30 Mart’ta Tekirdağ’dan müjde 
bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Edirneliler, 
sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, tüm 
Edirne’ye, Edirneli tüm kardeşlerime se-
lamlarımı, sevgilerimi yolluyorum...

Enez, Havsa, İpsala, Keşan... Sizleri gö-
nülden selamlıyorum. Lalapaşa, Meriç, 

Süloğlu, Uzunköprü… Sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Edirne! Osmanlı Cihan 
Devleti’nin başkenti Edirne! Fatih Sultan 
Mehmet’in doğduğu, Mimar Sinan’ın 
donattığı, Şükrü Paşa’nın kahramanlık 
destanı yazdığı ey güzel Edirne! Sen bu 
milletin iftiharısın Edirne! Senin türbele-
rinle gurur duyuyoruz. Senin şehitlikle-

Edirne Mitingi 

Edirne | 19 Mart 2014
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rinle iftihar ediyoruz. Senin köprülerinle, 
senin göğe yükselen muhteşem minareli 
camilerinle, senin Selimiye’nle iftihar edi-
yoruz. Arda’nın, Meriç’in, Tunca’nın su-
ladığı bereketli topraklarınla, çalışkan, 
yiğit insanlarınla gurur duyuyoruz. Sana, 
istiklal şairi Mehmet Akif ’in o muhteşem 
ifadeleriyle sesleniyorum: “Sen, İslam’ın 
çelik gibi sağlam surusun Edirne! Sen, 
Şark’ın mağrur yüzüsün. Sen Osmanlı’nın 
ikinci şahlanışı, dünyanın en bereketli 
şehrisin. Sen, Doğu’nun demir kilidisin 
Edirne!” Rabbim, Edirne’yi nazarlardan 
saklasın. Allah hepinizden razı olsun. Bir-
liğimiz, kardeşliğimiz, yol arkadaşlığımız 
hep daim olsun. 

30 Mart seçimleri, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, en çok da Edirne 
için inşallah hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Dün, Edirne’nin kardeşi Çanakkale’ye git-
tik, 18 Mart Şehitler Günü’nü idrak ettik, 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 99’uncu 
yıldönümünü kutladık. Şehitlikleri ziyaret 
ettik, orada Fatihalarımızı okuduk. Bugün 
de, Edirne’deki şehitlerimizi rahmetle 
yad ediyorum. Edirne savunmasında, 
Edirne’nin istiklale kavuşmasında, Kurtu-
luş Savaşı’nda, terörle mücadelede şehit 
olmuş tüm kardeşlerimize Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Rabbim inşallah 
bizlere, tarihte yaşadığımız o acı hadiseleri 
tekrar yaşatmasın. Osmanlı’da yaşanan 
o fetret dönemini Rabbim tekrar yaşat-
masın. Balkan faciası gibi acı hadiseleri, 
Edirne’nin işgali gibi hüzünlü hadiseleri 

Allah bizlere inşallah tekrar yaşatmasın 
diye dua ediyorum. Dün, Çanakkale’de, 
şehitliklerimizi ziyaret ederken, o kor-
kunç saldırının olduğu mekanları ziyaret 
ederken, 99 yıl önce orada kahramanca 
savaşan Mehmetçiklerimizi yad ettim. Bir 
avuç buğdayla, bir kase buğday çorbasıyla 
günlerce idare etmek zorunda kaldılar. 
Düşmanın en modern silahları karşısında, 
yetersiz toplarla, eski tüfeklerle kahraman-
lık destanı yazdılar. Ama bizim Mehmetçi-
ğimizde, düşmanda olmayan bir şey var-
dı... Bizim Mehmetçiğimizde, iman dolu 
yüreklerin inşa ettiği, geçilmez, aşılmaz, 
çiğnenmez vatan sevgisi, bayrak sevgisi, 
millet sevgisi vardı. 

Kardeşlerim... 

Çanakkale’deki, Edirne’deki şehitlerimiz-
den ders alarak, onların hatırasına sahip 
çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni daha 
ileri seviyelere taşımanın mücadelesini 
verdik. Biz, şehitliklerimize baktık, mezar 
taşlarındaki isimlere baktık, mezar taşla-
rında, şehitlerin memleketlerine baktık; 
işte şehitlerimizin kardeşliği üzerine 77 
milyonun kardeşliğini inşa etme mücade-
lesi verdik. Edirneli kardeşlerimden rica 
ediyorum, Edirneli gençlerden özellikle 
rica ediyorum: Gidin, Edirne’deki şehit-
likleri gezin, gidin, hemen yanı başınızda, 
Çanakkale’deki şehitlikleri gezin. Orada, 
mezar taşlarında yazan isimlerde Türkiye 
haritasını göreceksiniz. Mezar taşlarında-
ki isimlerde 81 vilayetin isimlerini göre-
ceksiniz. Bizim neden Filistin’le, Mısır’la, 
Suriye’yle, Irak’la, Bosna Hersek, Make-
donya, Bulgaristan, Yunanistan’la yakın 
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ilişkiler kurmaya çalıştığımızı o mezar taş-
larından anlayacaksınız. En önemlisi de, o 
mezar taşlarından, Türkiye’nin, Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü, Ro-
man’ıyla... Sünnisiyle, Alevisiyle, yoksu-
luyla, zenginiyle, okumuşuyla, ümmisiyle 
nasıl bir ve kardeş olduğunu göreceksiniz. 

Sevgili Edirneliler... 

Biz, şehitliklerimizden bir mana daha çı-
kardık... On binlerce şehidin uğruna can 
verdiği bu toprakların bağımsız olması, 
özgür olması, müreffeh olması gerektiği 
sonucunu çıkardık. İşte onun için 12 yıl 
boyunca çok çalıştık. Burada sizlere sadece 
bir sektörden örnek vereceğim. Altay adını 
verdiğimiz ana muharebe tankı projesiyle; 
artık kendi tankını üretebilen bir ülke ko-
numuna yükseldik. Atak adını verdiğimiz, 
taarruz helikopteri projesiyle, artık kendi 
helikopterimizi üreten bir ülke konumuna 
yükseldik. Anka adını verdiğimiz insansız 
hava araçlarını artık kendimiz üretiyo-
ruz. Milgem projesiyle, şu ana kadar 2 
savaş gemisini tamamladık, denizlerimi-
ze yolladık, 2 tane daha inşa ediyoruz. 
Dünyada, kendi savaş gemisini üretebilen 
10 ülkeden biri olduk. İlk millî uçağımız 
Hürkuş’u yaptık, bu sene havalandı. Millî 
savaş uçağımızın ilk kavramsal tasarım-
larını tamamladık. İnşallah, 2023’e kadar 
kendi millî savaş uçaklarını da imal eden 
bir ülke olacağız. Kirpi adını verdiğimiz, 
kara kuvvetlerimizin zırhlı araçlarını üret-
meye başladık. Seyir füzelerini, tanksavar 
füzelerini, güdümlü roketleri artık kendi 
teknolojimizle üretilir hale geldik. Hisar 
füzelerinin ilk atış denemesini başarıyla 

yaptık. İlk millî gözlem uydumuz Göktürk-
2’yi uzaya fırlattık. Göktürk-1 uydumuz 
inşallah seneye uzaya gidiyor. Uydu fırlat-
ma merkezimizin kurulması için etütlere 
başladık. Askerimizin eline, cumhuriyet 
tarihinde ilk defa millî bir piyade tüfeğini 
veriyoruz, önümüzdeki yıldan başlayarak 
en son teknolojileri kullanan modern bir 
piyade tüfeğimizin üretimine geçiyoruz 
ve bunları birliklerimize dağıtıyoruz. 
Yine Ankara’da radar ve elektronik harp 
merkezimizin inşası devam ediyor, seneye 
açılacak. Evet... 99 yıl önce, silahı, bombası, 
mermisi olmayan, süngüsüyle düşmana 
karşı kahramanca savaşan bir ordumuz 
vardı; bugün artık hem en modern imkan-
lara sahip, hem de aynı şekilde kahraman 
bir ordumuz var. 12 yılda Türkiye’yi işte 
bu seviyelere taşıdık. Durmayacak, 2023’e 
kadar çok daha büyük başarılara inşallah 
hep birlikte imza atacağız. 

Kardeşlerim... 

Biz, planlarla, projelerle, hedeflerle konu-
şan bir partiyiz. Biz, verdiği sözleri tutan; 
tutabileceği sözler veren bir partiyiz. 
Bakın muhalefet partileri 1 aydır mey-
danlara gidiyor, konuşuyorlar... Edirne’de 
soruyorum: Bir tane plan duydunuz mu, 
bir tane proje, bir tane hedef duydunuz 
mu? Şehirlere ilişkin bir tane projelerine 
şahit oldunuz mu? CHP Genel Başkanı, 
o koltuğa oturduğu günden beri tek bir 
şey söylüyor: Mazotu 1.5 lira yapacağım 
diyor. Bunu gelmiş, Edirne’de de söylemiş. 
Böyle vaatlerde bulunan partiler vardı 
Türkiye’de. Mazotun fiyatını indirecekler-
di, ürün fiyatlarını yükselteceklerdi, her 
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aileye maaş bağlayacaklardı. CHP Genel 
Başkanı da şimdi aynen o uçuk vaatleri 
sıralıyor. Bu uçuk vaatleri verenler şimdi 
neredeler? Türkiye’den kaçıp saklanmak 
zorunda kaldılar.

Kardeşlerim... 

CHP de, MHP de artık siyaseti başka yerle-
re havale ettiler. Kendileri çalışmıyor, on-
ların adına artık, biliyorsunuz Pensilvanya 
çalışıyor. Şimdi bize bazen şunu söylüyor-
lar: Meydanlarda CHP’den, MHP’den çok, 
Pensilvanya’yı eleştiriyorsunuz diyorlar. 
Allah aşkına soruyorum: CHP diye bir par-
ti var mı? Böyle bir parti kaldı mı? MHP 
diye bir parti var mı? Böyle bir parti kaldı 
mı? CHP’yle MHP ruh ikiziydi, tek yu-
murta ikiziydi; şimdi ikisi artık birleştiler, 
Pensilvanya’ya iltihak ettiler. Pensilvanya, 
bu iki partinin iplerini ele geçirdi, istediği 
gibi oynatıyor. Bakıyorsunuz, sahada CHP, 
MHP değil, Pensilvanya’nın elemanları 
çalışıyor. Şu anda, CHP, MHP teşkilatı yan 
gelmiş yatıyor, Pensilvanya örgütünün 
abileri, ablaları, onlar adına oy topluyor. 
Hatta BDP adına, HDP adına bile bu Pen-
silvanya örgütü oy topluyor. Medyada bu 
partiler adına Pensilvanya’nın elemanları 
çalışıyor. Sosyal medyada, CHP ve MHP 
yerine Pensilvanya’nın elemanları namert-
çe saldırılar yapıyor. Siyasi reklamlara 
bakın... CHP’nin, MHP’nin reklamlarından 
çok, Pensilvanya’nın reklamlarını görecek-
siniz. Dün, bir CHP milletvekili çıkmış, 
Twitter’da şunu söylüyor: “Halk TV’de, 
-yani CHP’nin yandaş televizyonunda- 
Pensilvanya’daki zat ve zaman gazetesinin 
reklamlarını görmeye; F tipi TV’lerde 

de adaylarımızın reklamlarını görmeye 
alışamayacağız” diyor... Biz artık ipin 
ucundakilerle uğraşmıyoruz, ipi elinde 
tutan asıl patronla uğraşıyoruz. Bizim ta-
şeronlarla işimiz yok. CHP ve MHP, siyasi 
parti olmaktan çıktılar, Pensilvanya’nın 
taşeronu oldular. Bunlar, bu CHP, bu MHP 
Genel Başkanı, Pensilvanya’nın Türkiye’de 
oy oranı olduğunu zannediyorlar. Bakın 
Edirne’den bir kez daha söylüyorum: Bu 
paralel yapının mensubu, temiz, saf, ihlaslı 
kardeşlerim, asla CHP’ye oy vermezler, 
asla MHP’ye oy vermezler. CHP ve MHP 
boşuna bir beklenti içindeler. Pensilvanya 
boşuna bir beklenti içinde. AK Parti bir kez 
daha gümbür gümbür geliyor. AK Parti 
bir kez daha birinci parti oluyor. Şimdi bu 
Pensilvanya’daki zat, 3 gündür gazetelere 
konuşuyor... Ne diyor? “Benim iki ceke-
tim var, başka da bir şeyim yok” diyor. Ne 
diyor? “Biz siyasetten uzağız” diyor. Ne 
diyor? “Pensilvanya’da inzivaya çekildik” 
diyor... Ya bu nasıl bir cekettir ki, içine 
milyar dolarlar, çiftlikler, holdingler, ban-
kalar, ananaslar, tespihler, rafineriler sığı-
yor? Bu nasıl bir siyasetten uzak kalma, bu 
nasıl bir inziva? Maşallah, Ergenekon’dan 
Susurluk’a, MİT raporlarından futbola, 
yargıdan emniyete, tayinlerden atamalara, 
dinlemelerden casusluğa kadar her faali-
yetin içinde varlar. “Ben hocayım” diyor, 
“Ben âlim bir zatım” diyor, “Ben inzivaya 
çekildim” diyor, “Cebrail parti kursa oy ver-
mem” diyor... Ama bakıyorsunuz, CHP’ye 
oy istiyor. MHP’ye oy istiyor. BDP’ye oy 
istiyor. Türkiye’nin her meselesiyle ilgi-
leniyor, her meseleye fitne sokuyor. Yargı 
kararlarıyla ilgili. Hükümet tasarruflarıyla 
ilgili. Darbelerle ilgili. Yargıdaki, emniyet-
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teki atamalarla ilgili. MİT’in gizli belgele-
riyle ilgili. Dinlemelerle ilgili. Aluftelerle, 
aşuftelerle ilgili. Münzevi midir, istihbarat 
şefi midir belli değil. 5 ay önce bir konuş-
ma yapmış, “Beddua densizliktir, Allah’ın 
gücüne gider” diyor. 5 ay sonra çıkıyor, o 
densizliği kendisi yapıyor. Edirne! Bu se-
çime, unutmayın, sadece 2 parti giriyor... 
Bir tanesi, milletin partisi, kanunlarla 
kurulmuş, şeffaf, açık, ne yaptığı ortada 
olan, ne yapacağını söyleyen parti, yani 
AK Parti. Diğeri ise, Pensilvanya partisi. 
CHP’ye vereceğiniz her oy, Pensilvanya’ya 
gider, Pensilvanya’nın ihanet projesi-
ne gider. MHP’ye vereceğiniz her oy, 
Pensilvanya’ya gider, Pensilvanya’nın fitne 
projesine gider. Diğer partilere vereceğiniz 
her oy, Pensilvanya’nın işine yarar. Kardeş-
lerim! 30 Mart’ta, ya yeni Türkiye diye-
ceksiniz, ya da eski Türkiye diyeceksiniz. 
Unutmayın... 30 Mart, yeni Türkiye’nin 
istiklal mücadelesinin zafer günüdür. 
Ben, Edirne’den, işte bu Pensilvanya’ya, 
bu Pensilvanya partilerine büyük bir tokat 
bekliyorum. Edirne, Türkiye’nin istiklal 
mücadelesine omuz verecek, inşallah, 30 
Mart’ta, Edirne kendisi için de tarihî bir 
karar verecek. Edirne 30 Mart’tan sonra 
fetret döneminden kurtulacak. Edirne, yol-
suzluklardan kurtulacak. Edirne, çöpten, 
çamurdan, çukurdan kurtulacak. Fatih 
Sultan Mehmet’in şehri Edirne’ye böyle 
belediyecilik yakışmıyor. Mimarların us-
tası Mimar Sinan’ın şehri Edirne’ye böyle 
belediyecilik yakışmıyor. Tarihî başkenti-
miz, Osmanlı Cihan Devleti’nin başkenti 
Edirne’ye bu yakışmıyor. Bu tarihî baş-
kentin hâlâ ciddi bir alt yapısı yok. İçme 
suyu şebekesi ta 1960’lı yıllardan kalma. 

Kanalizasyon, Meriç’e, Tunca’ya akıyor. 
Edirne’de hâlâ vahşi çöp toplama sistemi 
var. 30 Mart’ta, Edirne’de büyük değişim 
bekliyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bundan sadece 3 ay önce Edirne’ye geldik. 
Edirne’de, hem merkezde, hem Keşan ve 
Uzunköprü’de açılışlar yaptık. 1 gün için-
de Edirne’de 209 milyon liralık açılış yap-
tık. Şimdi, TOKİ kanalıyla Edirne’ye 15 bin 
seyirci kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. 
Altyapı çalışmalarını sürüyor, akabinde 
inşasına başlayacağız. Hızlı treni bekle-
diğinizi biliyorum ve buradan müjdeyi 
açıklıyorum: İstanbul’daki yüksek hızlı 
tren hattını, Tekirdağ-Kırklareli üzerinden 
Edirne’ye kadar uzatıyoruz. Edirne-Kırkla-
reli-Tekirdağ-İstanbul hızlı demiryolunun 
projelerini hazırladık, yatırım programına 
aldık, diğer süreçler devam ediyor. Çoğu 
yapıldığı günden bu yana yenilenmeyen 
Edirne’deki mevcut demiryollarını, her 
şeyini ülkemizde üreterek yeniledik. Sa-
dece yolları değil, yol üzerinde bulunan 
Rumeli demiryolu mimari mirası olan gar 
ve istasyonları da aslına uygun şekilde 
restore ettik. Pehlivanköy-Uzunköprü-
Hudut demiryolunu elektrikli ve sinyalli 
hale getirdik. Yapımını planladığımız ve 
devam eden Edirne ve bağlantılı demir-
yolu projelerimizin toplam tutarı tam 2 
milyar lira… Sevgili kardeşlerim… Ergene 
Nehri, Trakya Bölgesi’nin en önemli su 
kaynaklarından biri… Tarımın can damarı 
olan bu nehrimize çevredeki fabrikaların 
atıklarından adeta zehir akıyordu. Biz tıp-
kı haliç gibi bütün Ergene Havzası’nı ele 
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alarak kapsamlı bir eylem planı hazırladık. 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizin 
bulunduğu Ergene Havzası’ndaki toplam 
belediye sayısı 53, nüfus 1 milyon 150 bin 
kişi ve 2 bin 37 adet sanayi tesisi bulunu-
yor. Sadece bu kadarıyla yetinmeyelim, 
Trakya’yı daha kapsamlı bir şekilde ele 
alalım dedik ve Trakya Gelişim Projesini 
(TRAGEP) ortaya çıkardık. Biz TRAGEP’i 
1 milyon 150 bin kişinin ekonomik, tarım-
sal, sosyal ve kültürel yaşamını ilgilendi-
ren kapsamlı bir çalışma olarak hayata ge-
çiriyoruz. TRAGEP için 2013-2017 yılları 
arasında Trakya’ya toplam 10 milyar lira 
yatırım yapıyoruz. Bu 10 milyar liranın 
içinde 3.2 milyar lira maliyeti olan Ergene 
Havzası’nın temizlenmesi çalışmaları da 
bulunuyor. 2002 yılına kadar bu bölgede 
sadece 6 adet içme suyu tesisi yapılmış-
ken, biz TRAGEP’le 2013-2017 arasında 
11 adet içme suyu tesisi inşa ediyoruz. 
Biliyorsunuz, Trakya’daki belediyelerin 
atık su arıtma tesisleri maalesef yok. TRA-
GEP kapsamında Ergene Havzası’nda son 
teknolojiye sahip 12 ileri biyolojik atık su 
arıtma tesisi inşa ediyoruz. Bu tesislerden 
2 adedi de Edirnemizde bulunuyor. Son iki 
yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene 
Nehri’nin su kalitesinde iyileşme sağla-
dık, kirlilik göstergesi yüzde 79 oranında 
azaldı. İnşallah 2017 yılında ergene eski 
günlerine kavuşacak.

Bakınız sevgili kardeşlerim… 

Edirne potansiyeli olan bir şehrimiz, bi-
zim Avrupa’ya açılan kapımız… Trakya 
genelinde olduğu gibi Edirne’de de CHP 
belediyeleri, insanımıza yıllardır maalesef 

sağlıksız içme suyunu layık gördüler. Ka-
nalizasyonlar zaten doğrudan Meriç’e ve 
Tunca’ya akıyor. Biz sadece Edirne’nin de-
ğil bütün Trakya’nın içme suyu meselesini 
ve arıtma tesislerini inşallah çözüyoruz. 
Uzunköprü Belediyesi’nin arıtma tesisini 
tamamladık, geçtiğimiz Aralık ayında 
geldiğimde toplu açılış töreniyle hizmete 
aldık. Keşan atık su arıtma tesisinin inşaa-
tına ise başladık, hızla tamamlayıp Keşanlı 
hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. 
Hatırlıyor musunuz, yıllardır televizyon-
larda, gazetelerde Meriç nehri taştı, sel 
oluştu haberlerini okursunuz… İşte biz 
Meriç Nehri’nin 187 kilometrelik kıyı 
şeridindeki nehir yatağındaki heyelanları 
durdurmak için cephe duvarları yaptık. 
Ayrıca Meriç Nehri’nin yatağı tarihî köp-
rülere yakışır şekilde kumlardan temizle-
yerek, nehri düzenleyeceğiz. Projelerini 
hazırlıyoruz… Böylece Meriç, Fatih’in doğ-
duğu Edirne’mizde, şanına yakışır şekilde 
akacak. 12 yılda Edirne’de inşa ettiğimiz 
sulama projeleri ile 227 bin dönüm tarım 
arazisini sulamaya açtık. Edirne için çok 
önemli olan Sultanköy ve Yenikarpuzlu 
Sulamaları’nı hizmete aldık. Hamzadere 
Barajı’nı 2011 yılında hizmete sunduk. Ke-
şan, İpsala ve Enez ilçelerinde bulunan 21 
köye ait 273 bin dönüm araziyi bu barajla 
sulamaya açıyoruz. Sulama tesislerinin 
inşaatının çalışmalarına da başladık. 2007 
yılında tamamladığımız Süloğlu projesi 
ile Edirne’ye içme ve kullanma suyu temin 
ettik. Keşan’ın içme suyu problemini de 
çözdük. Edirne’ye 400 yataklı bir devlet 
hastanesi yapıyoruz. İnşası devam ediyor, 
inşallah önümüzdeki yıl içinde de tamam-
lıyoruz. Bitmiyor… Keşan’a, İpsala’ya ve 
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Enez’e toplamda 190 yataklı devlet hasta-
neleri yapıyoruz. Projelerini hazırladık… 
İhalesini yapıp akabinde yapımına başlı-
yoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Edirne’ye toplam 6 milyar 100 
milyon liralık yatırım yaptık. Orman ve 
su işlerinde 1.3 milyar lira… Tarım ve 
hayvancılıkta 1.4 milyar lira… Ulaştırma 
ve haberleşmede 740 milyon lira… Eği-
timde (üniversite dâhil) 369 milyon lira… 
Gençlik ve sporda 369 milyon lira… Aile 
ve sosyal politikalarda 290 milyon lira… 
Sağlıkta 114 milyon lira yatırımı Edirne’ye 
kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim… 

Biz hizmet siyaseti, eser siyaseti yapıyoruz. 
Edirne’den de hizmet için oy istiyoruz. 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı, ecdat 
yadigârı Edirne, tarihine, misyonuna ya-
kışır bir belediye yönetimine kavuşsun is-
tiyoruz. Edirne Belediye Başkan Adayımız 
Ahmet Günşen… Kendisinin Edirne için 
çok güzel projeleri var, çok güzel hayalleri 
var. Ahmet Günşen kardeşimi sizlere ema-
net ediyorum. 30 Mart’tan sonra hükümet-
le belediye el ele verip, inşallah Edirne’yi 
hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. 30 
Mart’ta Edirne’den müjde bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Bursa! Ey yeşil Bursa, güzel Bursa! Seni yü-
rekten selamlıyorum sevgili Bursa...

Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık… 
Sizleri gönülden selamlıyorum. İnegöl, 
İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, 
Mustafakemalpaşa... Sizleri kalpten se-

lamlıyorum. Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, 
Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım... Sizleri 
muhabbetle selamlıyorum. 

Bursa! Osman Gazi’nin şehri Bursa! Orhan 
Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın, Yıldı-
rım Beyazıd’ın, Emir Sultan’ın, Somuncu 

Bursa Mitingi 

Bursa | 20 Mart 2014
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Baba’nın, Üftade Hazretleri’nin şehri Bur-
sa! Sultanların şehri, alimlerin şehri, evli-
yanın şehri Bursa! Sizleri aşkla, sevdayla 
selamlıyorum. Bursa bizi şaşırtmadı. Bursa 
bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğrat-
madı. Osmanlı Cihan Devleti’ni kuran, 
Osmanlı’ya ilk başkent olan Bursa, işte bu-
gün de istiklal mücadelesine sahip çıkıyor, 
büyük Türkiye hedefine, yeni Türkiye mü-
cadelesine tek yürek halinde sahip çıkıyor. 
Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, kar-
deşliğimizi, birliğimizi, yol arkadaşlığımızı 
muhafaza eylesin. 

30 Mart seçimleri, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz ve en çok da Bursa için 
hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Buraya gelmeden önce Sakarya’ya uğradık, 
orada da tarihî bir miting gerçekleştirdik. 
Bursa’dan önce 39 şehre uğradık, her birin-
de miting yaptık, görülmemiş bir coşkuya, 
görülmemiş bir heyecana şahit olduk. 
Allah’a hamdolsun... Türkiye oynanan 
oyunu görüyor. Türkiye, tek yürek halinde 
meydanlara akıyor. Türkiye, sandığa sahip 
çıkıyor, demokrasiye sahip çıkıyor, millî 
iradeye sahip çıkıyor. Türkiye, partisine, 
hükümetine, Başbakanına sahip çıkıyor. 

Kardeşlerim... 

İşte biz milletle yürüyoruz. Biz Bursa’yla 
yürüyoruz, Sakarya’yla yürüyoruz, 81 vila-
yetle, 77 milyonla yürüyoruz. Biz mazlum-
larla yürüyoruz, mağdurlarla yürüyoruz, 
gariple, gurebayla, yetimle, öksüzle, yoksul-

la yürüyoruz. Biz, Kahireli kahramanlarla 
yürüyoruz. Biz Mogadişu’nun yoksullarıyla 
yürüyoruz. Saraybosna’daki kardeşleri-
mizle, Üsküp’teki kader arkadaşlarımızla, 
Şam’daki mazlumlarla, Filistin’deki mağ-
durlarla yürüyoruz. Biz, Şeyh Edebali’nin, 
Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin dualarını 
yanımıza aldık, onlarla yürüyoruz. Sarıka-
mış şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, 
Kurtuluş Savaşı şehitlerimizin ışığında 
yürüyoruz. Dikkatinizi çekiyorum... Biz, 
manşetlerin gölgesinde yürüyen bir parti 
değiliz. Biz belli sermaye çevrelerinin yede-
ğinde yürüyen bir parti değiliz. Biz, sahte 
alimlerin dizinin dibine oturan, fitneciler-
le, casuslarla, uluslararası örgütlerin ma-
şası olmuş sahtekarlarla yürüyen bir parti 
değiliz. Bize millet yeter, bize Allah yeter... 
Bu partiyi biz milletle kurduk, bugünlere 
milletimizle ulaştık, istikbale de sadece ve 
sadece milletle yürüyoruz.

Kardeşlerim... 

Milletin partisine, AK Parti’ye karşı, çok 
farklı çevreler, çok farklı merkezler birleşti-
ler ve bir saldırı başlattılar. Şunu bilmenizi 
istiyorum... Bu saldırı aslında AK Parti’ye 
yönelik bir saldırı değil. Bu, aslında hü-
kümete, şahsıma, Başbakan’a yönelik bir 
saldırı değil. Bu saldırı doğrudan doğruya 
Türkiye’ye yapılıyor. Bu saldırı devlete 
yapılıyor, bu saldırı millî güvenliğimize 
yapılıyor. Bize ne diyorlar biliyor musu-
nuz? “Ekonominiz çok büyüdü” diyorlar. 
“Ülkenizin gücü çok arttı” diyorlar. “Ülke-
nizin itibarı yükseldi” diyorlar. “Dünyadaki 
mazlumlara sahip çıkıyorsunuz” diyorlar. 
“Mısır diyorsunuz, Suriye diyorsunuz, 
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Filistin’e sahip çıkıyorsunuz” diyorlar. “Te-
rör meselesini çözüm yoluna koydunuz, 
kanı durdurdunuz, gözyaşını dindirdiniz” 
diyorlar. Yani diyorlar ki; “Biz bundan 
rahatsız olduk.” “Biz bunu istemiyoruz, 
kabullenemiyoruz, biz bunu hazmede-
miyoruz” diyorlar. İşte bu saldırı, büyük 
Türkiye’yi hazmedemeyenlerin saldırısı-
dır. Bu saldırı, yeni Türkiye’yi, 77 milyon 
kardeş Türkiye’yi kabullenemeyenlerin 
saldırısıdır. İşte 30 Mart’ta sizler, bu alçak-
ça saldırıya dur diyeceksiniz. 30 Mart’ta, 
“Biz buradayız” diyeceksiniz. 30 Mart’ta, 
“Biz bu hilelere, bu darbe girişimlerine, 
bu iftiralara, montajlara geçit vermiyoruz” 
diyeceksiniz. 30 Mart’ta sadece AK Parti’ye 
değil, sizler, kendi iradenize, kendi ülkeni-
ze, istikbalinize sahip çıkacaksınız. 

Kardeşlerim... 

Bursa, sultanların olduğu kadar, âlimlerin 
şehridir, evliyanın şehridir, gönül insanla-
rının şehridir. Bursa, gerçek âlim kimdir bi-
lir. Bursa gerçek evliyayı bilir, gerçek gönül 
insanını bilir. Bursalı bir büyük zat, Niyazi 
Mısri, gerçek bir âlimin, gerçek bir dervişin 
nasıl olacağını çok güzel anlatmış. Diyor ki 
Bursalı Niyazi Mısri: 

Derviş olan aşık gerek

Yolunda hem sadık gerek

Bağrı onun yanık gerek

Can gözleri açık gerek

Alçaktan alçak yürüye

Toprak içinde çürüye

Aşk ateşinde eriye

Altın gibi sızmak gerek

Zikr-i Hakk’a meşgul ola

Yana yana ta kül ola 

Her kim diler makbul ol

Tevhide boyanmak gerek... 

Evet... Gerçek âlim işte budur... Gerçek der-
viş, gerçek gönül insanı işte budur. “Bir tek 
ceketim var” deyip, holdingleri, şirketleri, 
milyar dolarları yönetenden âlim olmaz. 
“Pencere kenarlarında yattım” diye övü-
nüp, ananaslarla, tespihlerle, rafinerilerle, 
ihalelerle, şantajla, tehditle meşgul olana 
âlim denmez. İnsanların telefonlarını giz-
lice dinleyenden, bunları kaydedenden, 
bunları şantaj için alçakça kullanandan 
derviş olmaz, gönül insanı olmaz, hizmet 
eri olmaz. Memleketine fitne sokandan, 
dostunu arkadan vurandan, kardeşini ku-
yuya atandan, insanların mahremini gözet-
leyenden münzevi olmaz. Spordan siyasete, 
magazinden istihbarata kadar, her türlü 
işle uğraşan, her türlü kirli işe bulaşan, 
memleketin her meselesine burnunu so-
kandan asla din adamı olmaz, âlim olmaz, 
asla muteber insan olmaz. 

Kardeşlerim... 

Bu CHP, gitti, iradesini Pensilvanya’daki bu 
örgüt liderine teslim etti. MHP gitti, irade-
sini bu Pensilvanya’daki örgüte teslim etti. 
İşte Bursa’da görüyorsunuz... Sanki CHP’li 
bir aday yokmuş gibi, sanki CHP teşkilatı 
içinde Bursa’da gösterilecek bir aday yok-
muş gibi, gittiler, bu örgüt içinden birini 
aday yaptılar. Öyle bir aday ki, genetik ya-
pısında CHP’ye uyumsuzluk var. Bursa’da 
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afiş asıyor, CHP logosunu koymaya utanı-
yor. CHP’nin logosundan dahi utanıyor. 
Çünkü o aday da çok iyi biliyor ki, bu millet 
CHP’ye oy vermez, bu millet CHP’ye itibar 
etmez. CHP İstanbul’a da aday bulamadı, 
gitti, bu paralel örgütün emrine uydu, yol-
suzluktan dolayı ihraç ettiği birini aday 
yaptı. Ankara’da aday bulamadılar, gittiler, 
eski bir MHP’liyi aday yaptılar. Hatay’da, 
bizim aday yapmadığımız AK Partili eski 
başkanı aday yaptılar. Bu seçimde adayları 
Pensilvanya belirledi. Bu seçimde sahada 
Pensilvanya çalışıyor. Bu seçimde medyayı 
Pensilvanya yönetiyor, afişleri, broşürle-
ri Pensilvanya bastırıyor, kapıları onlar 
dolaşıyor. CHP de, MHP de, bu seçimde 
iradelerini oraya kiraya verdiler. Ne ya-
parlarsa yapsınlar. Hangi yolu denerlerse 
denesinler. Hangi kirli ittifakı kurarlarsa 
kursunlar. AK Parti yine birinci, AK Parti 
yine önde, AK Parti yine seçimi kazanıyor. 
Çünkü bu millet CHP’yi tanıyor. Bu millet 
artık Pensilvanya’yı ve onun kirli ihanetini 
çok iyi görüyor. Millet, kasetler yoluyla 
Türkiye’nin nasıl teslim alınmak istendiği-
ni, nasıl ve nereye peşkeş çekilmek istendi-
ğini çok iyi anlıyor. 

Kardeşlerim... 

Bu CHP Genel Başkanı Bursa’ya geldi, 
Bursa’da küçük bir kalabalığa yalanlarını 
söyledi ve gitti. Kum gider, ama izi kalır... 
Bursa’da ne dedi? “Söz veriyorum, namus 
sözü, Kemal Kılıçdaroğlu sözü” dedi... “Ke-
mal Kılıçdaroğlu sözü” ne demek, “Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun namus sözü” ne demek, 
hemen ben size bir örnekle izah edeyim. 
2011 seçimleri öncesinde de bu CHP Genel 

Müdürü Bursa’ya geldi. Bursa’da yerel bir 
televizyon kanalına çıktı. O kanalda ne dedi 
biliyor musunuz? “Yüzde 40 oy alamazsam 
istifa ederim” dedi. Tekrar ediyorum: 2011 
seçimlerinde yüzde 40 oy alamazsam istifa 
ederim dedi. Hem de bunu Bursa’da söy-
ledi. Ne kadar oy aldı? Yüzde 26. İstifa etti 
mi? Sözünü tuttu mu? Aradan 3 yıl geçmiş, 
yine Bursa’ya geliyor, sözler veriyor, na-
mus sözü diyor, Kemal Kılıçdaroğlu sözü 
diyor. Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu sözünün 
ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Ondan 
sonra da çıkıyor, yalancıdan başbakan ol-
maz diyor... Söylediği tek doğru cümle bu. 
Yalancıdan başbakan olmaz ve işte onun 
için bu Kılıçdaroğlu hiçbir zaman başba-
kan olamayacak. Bunların Pensilvanya ile 
ittifakları da yalan üzerine kurulu. Bu CHP, 
tarihi boyunca dindarlara zulmetmiştir. 
Bu CHP, Türkiye’nin her yerinde, ama en 
çok da Bursa’da camileri kapatmış, yıkmış, 
türbeleri tahrip etmiştir. Bu CHP, Kuran’ı, 
kitapları, hatta ezanı yasaklamıştır. Bu CHP 
tarihi boyunca başörtüsüne düşmanlık 
yapmıştır. Bediüzzaman Said Nursi’nin, 
hem dirisine, hem ölüsüne zulmeden de 
işte bu CHP’dir. Daha yakın zamanda, CHP, 
Pensilvanya’daki bu örgüte de en ağır ifade-
leri kullanmış, en ağır hakaretleri yapmış-
tır. Aralık 2012: CHP Uşak milletvekili ve 
CHP İstanbul milletvekili, Van’da yapılan 
Bediüzzaman sempozyumuyla ilgili suç 
duyurusunda bulunuyor. CHP’nin bir İz-
mir milletvekili, Bediüzzaman’ın bir kitabı 
okullarda dağıtıldı diye Meclis’te ortalığı 
ayağa kaldırıyor. 8 Haziran 2011... CHP 
Denizli Merkez İlçe Başkanlığı, Pensilvan-
ya’daki zatı karabulut içinde gösteren afiş 
asıyor. Aynı anda, CHP Genel Merkezi’nde 
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bir karikatür sergisi açılıyor, CHP’nin genel 
müdürü bu sergiyi açıyor, Pensilvanya’daki 
zata bu sergide çok ağır hakaret ediliyor. 9  
Ocak 2009... CHP’nin genel müdürü açık-
lama yapmış: F tipi örgütlenmeden bahse-
diyor. 18 Eylül 2008… Bir CHP milletvekili 
Meclis’te soru soruyor, Pensilvanya’daki zat 
ve örgütü hakkında çok ağır ifadeler kulla-
nıyor. 15 Şubat 2007… Dönemin CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal ve CHP milletvekille-
ri Meclis araştırması açılmasını istiyorlar. 
Önergede diyorlar ki, “Emniyet teşkilatın-
da hukuk dışı gizli bir kadrolaşma var.” Bu-
rada CHP’nin şimdiki genel müdürünün de 
imzası var. Tarih 9 Mart 2005... CHP, paralel 
örgüt hakkında Meclis araştırması istiyor. 
Dilekçede paralel örgütten yasadışı örgüt 
diye bahsediliyor, militan yetiştiriyor diye 
bahsediliyor. CHP’nin genel müdürü olan 
bu zat o dilekçeye imza atıyor. Şu işe bak... 
Pensilvanya’nın baş düşmanı CHP ile, güya 
Said Nursi’nin izinden gittiğini söyleyen 
Pensilvanya, şimdi el ele, kol kola darbe 
yapmaya kalkışıyor. Hiç kusura bakmasın-
lar. O günler geride kaldı. 27 Mayıs günle-
rinde değiliz. Manşetlere, sokak eylemleri-
ne, oldubittilere meydanı bırakacak değiliz. 
Millet gerçekleri görüyor, millet sandığa 
sahip çıkıyor, millet iradesine sahip çıkıyor. 

Kardeşlerim... 

12 yılda Türkiye’de çok büyük hizmetler 
yaptık. Adeta uçurumun kenarındaki 
Türkiye’yi aldık, her alanda büyüyen, 
her alanda dünya ile yarışan bir Türkiye 
inşa ettik. Türkiye’yi ilklerle tanıştırdık. 
Türkiye’yi rekorlarla tanıştırdık. Türkiye’de 
istikrarı, huzuru, güveni kalıcı hale getir-

dik. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. 
2023’e Türkiye’yi taşıyacak, Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
yapacağız. Şeyh Edebali’nin öğütleriyle yü-
rüyeceğiz. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin 
hatırasına sahip çıkarak yürüyeceğiz. 
Bursa’da bir cihan imparatorluğu kurul-
du, bizler de, Bursa’nın emaneti olan bu 
Türkiye Cumhuriyeti’ni büyütmeye devam 
edeceğiz. Değerli kardeşlerim… Bursa ta-
rihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, tarımıyla 
ülkemizin gözbebeği… Bursa’ya bu konu-
ma uygun hizmetler getirmek için çalıştık, 
çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Bursa’ya 
45 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapı-
yoruz. Büyükşehir stadı, sizin deyiminizle 
Timsah Arena’nın inşası sürüyor, önümüz-
deki sezona inşallah yetiştiriyoruz. Böyle-
ce, büyüklüğünü, gücünü, rüştünü ispat 
etmiş Bursaspor’umuzu şanına yakışır bir 
stada kavuşturmuş oluyoruz. Şimdiden ha-
yırlı olsun diyorum. Bursa’ya 208 derslikli, 
eğitim-öğretimin her kademesini içinde 
barındıran, sosyal-kültürel tesislerle do-
natılmış bir eğitim kampüsü yapıyoruz… 
Projesi hazır… İnşallah ihalesini de bu yıl 
yapıyoruz. Bursa’ya 1.355 yataklı bir şehir 
hastanesi yapıyoruz. Dev bir sağlık kampü-
sü şeklinde tasarlanan tesis toplam 6 has-
taneden oluşuyor. Kamu özel ortaklığı ile 
yapacağımız sağlık tesisinin altyapı çalış-
maları süratle devam ediyor. 1873 yılında 
yapımına başlanan 1892 yılında hizmete 
giren Bursa-Mudanya demiryolu, maalesef 
1953 yılında alınan bir kararla söküldü. 
O günden bu yana Bursa demiryollarını 
özlüyor… O özlemi gidermek; Bursa’yı 
kısa sürede ulusal demiryolu ağına, daha 
önemlisi yüksek hızlı tren ağına bağlamak 
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için Bursa yüksek hızlı tren hattı projesini 
2012 yılında başlattık. Şu anda yapımı de-
vam ediyor… Bu demiryolu, hem yük hattı, 
hem yolcu hattı olacak… 105 kilometrelik, 
çift hatlı, yeni hızlı tren yoluyla Bursa’yı 
Bilecik üzerinden yüksek hızlı tren ağına 
bağlamak için dağları deliyoruz. Bu 105 
kilometrelik demiryolunun 33 kilometresi 
tünel, 12 kilometresi viyadükten oluşuyor. 
Bursa’yı tren yoluyla Bilecik’e, Sakarya’ya, 
İzmit’e, İstanbul’a, Eskişehir’e, Ankara’ya, 
oradan Sivas’a ve Konya’ya, Polatlı kavşa-
ğından Afyon-Uşak-Manisa-İzmir hattına 
bağlamak eskiden hayal bile edilemiyordu. 
Bugün bu hayali, bu rüyayı gerçeğe dönüş-
türmenin arifesindeyiz. Ayrıca Bursa-Gem-
lik demiryolu hattının da proje çalışmaları-
na devam ediyoruz. Ankara-İzmir otoyolu 
projemizin içerisine Bursa’yı da dâhil ettik. 
Ankara-İzmir otoyolu projesini Sivrihisar 
civarında ayırıyor, Beylikova, Alpu, Eski-
şehir, Bozüyük, Bilecik, Pazaryeri ve İne-
göl-Yenişehir üzerinden Bursa çevre oto-
yoluna bağlıyoruz. Toplam uzunluğu 204 
kilometre olan Ankara/İzmir ayrımı-Bursa 
otoyolunun 104 kilometresi Eskişehir, 64 
kilometresi Bilecik ve 36 kilometresi Bursa 
sınırları içerisinde kalıyor. 2023 projeleri-
mizden olan bu otoyolun ön proje çalışma-
larını bu yıl tamamlıyoruz. İnşallah en kısa 
sürede de inşasına başlayacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Bursa’ya toplam 15 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
2.6 milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
1.5 milyar lira… Toplu konutta 1.6 milyar 
lira… Orman ve su işlerinde 1.5 milyar 

lira… Aile ve sosyal politikalarda 873 mil-
yon… Tarım ve hayvancılıkta 668 milyon 
lira… Sağlıkta 574 milyon lira yatırım yapa-
rak Bursa’yı çok büyük, çok önemli hizmet-
lerle tanıştırdık. 

Değerli kardeşlerim… 

Bursa AK Parti’yi, AK Parti’nin hizmet 
siyasetini en iyi bilen şehirlerden biri. 
Büyükşehir Belediyemiz, Bursa’yı metro 
ve tramvayla tanıştırdı, deniz otobüsüyle, 
deniz uçağıyla, helikopter taksiyle tanış-
tırdı. En son, Uludağ’a 12 dakika içinde 
çıkılabilmesini sağlayacak teleferiğin in-
şası tamamlandı, bir hafta içinde deneme 
seferlerine başlıyor. Sahil düzenlemesiyle, 
deniz tarafından Bursa yepyeni bir çehreye 
kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Recep Altepe, yeniden hizmete talip. Önü-
müzdeki dönemde, artık Bursa il sınırları-
nın tamamına bu hizmetleri yaygınlaştıra-
cak, yeni hizmetler ortaya koyacak. Recep 
Altepe kardeşimi sizlere emanet ediyorum. 
30 Mart’ta Bursa’dan rekor bir netice bekli-
yorum.

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Sakarya! Masum Anadolu’nun saf çocuğu 
Sakarya! Seni yürekten selamlıyorum ey 
güzel Sakarya...

Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Fe-
rizli... Sizleri gönülden selamlıyorum. 
Ak güllerin ilçesi Geyve, Hendek, Ka-
rapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali... 

Sizleri kalpten selamlıyorum. Pamukova, 
Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı… Siz-
leri muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
bu muhteşem meydandan, Sakarya’dan, 
Bosna Hersek’teki kardeşlerimi selamlı-
yorum. Kosova’daki kardeşlerimi selam-
lıyorum. Arnavutluk’ta, Makedonya’da, 
Sırbıstan’da, Karadağ’da, Yunanistan, 

Sakarya Mitingi 

Sakarya | 20 Mart 2014
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Bulgaristan, Romanya’daki kardeşlerimizi 
selamlıyorum. Sakarya’dan, Sakarya’nın 
kardeşi Saraybosna’ya, Üsküp’e, İskeçe’ye, 
Gümülcine’ye, Kırcaali’ye, Prizren’e, 
Priştine’ye, Mostar’a, Travnik’e, bütün 
Balkan şehirlerine selam gönderiyorum. 
Türk kardeşlerim, Kürt kardeşlerim siz-
leri selamlıyorum. Abhazlar, Çerkezler, 
Gürcüler, Adigeler, Manavlar sizleri selam-
lıyorum. Boşnaklar, Pomaklar, Tatarlar, 
Roman kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. 

Sakarya bir Türkiye haritasıdır. Sakarya, 
bu geniş coğrafyanın zenginlik haritası-
dır… Sakarya, bu coğrafyanın kardeşlik ha-
ritasıdır... Seninle iftihar ediyoruz Sakar-
ya! Kardeşlik ikliminle iftihar ediyoruz. 
Senin hoşgörü kültürünle gururlanıyoruz. 
Allah senden razı olsun ey güzel Sakarya! 
Rabbim seni nazarlardan saklasın! Rab-
bim, kardeşliğimizi, birliğimizi, yol arka-
daşlığımızı daim eylesin. 30 Mart seçim-
leri, inşallah, Türkiye için, milletimiz için, 
demokrasimiz için, en çok da Sakarya için 
hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Sakarya bugün çok farklı. Sakarya bugün 
bir kez daha tarih yazıyor. Sakarya, bugün, 
şu meydandaki coşkusuyla, demokrasiye 
sahip çıkıyor, millî iradeye sahip çıkıyor, 
sandığa sahip çıkıyor. Sakarya bugün da-
vasına, hareketine, partisine, Başbakanına 
bir kez daha sahip çıkıyor. Ben bu mey-
danda çok açık bir hissiyatı görüyorum. 
Bu meydanda, milletin itirazını, milletin 
haykırışını, milletin adeta şahlanışını 
görüyorum. Millet, çirkin siyasete itiraz 

ediyor. Millet, kaset siyasetine, iftira siya-
setine, montaj siyasetine itiraz ediyor. Mil-
let, hoca kılığına, alim kılığına, münzevi 
kılığına girerek başka işlerle uğraşanlara 
işte buradan itiraz ediyor. Millet, diniyle 
alay edenlere, dini değerlerini ayaklar al-
tına alanlara, devlet içinde paralel devlet, 
din içinde paralel din kurmaya çalışanlara 
buradan itiraz ediyor. “Tek ceketim var” 
deyip, o ceketin içine dünyayı sığdıran 
yalancı alimlere milletim itiraz ediyor. 
“Pensilvanya’da inzivaya çekildim” deyip, 
oradaki malikânesinden Türkiye’yi ka-
rıştıranlara, Türkiye’de fitne çıkarmaya 
çalışanlara milletim itiraz ediyor. Ne di-
yor? “Pensilvanya’da inzivaya çekildim” 
diyor. Neden kendi ülkende inzivaya 
çekilmedin? Neden gelip Sakarya’da in-
zivaya çekilmedin? Konya’da, Kayseri’de, 
Diyarbakır’da, Van’da, Malatya’da neden 
inzivaya çekilmedin? Neden Mekke değil, 
neden Medine değil de Pensilvanya? Bu 
nasıl bir inziva Allah aşkına? İnzivadayım 
diyor, holding yönetiyor, şirket yönetiyor. 
İnzivadayım diyor, milyarlarca doları 
yönetiyor. İnzivadayım diyor, Türkiye’de 
insanların telefon konuşmalarını dinliyor, 
hatta yatak odalarını izliyor. İnzivadayım 
diyor, spordan darbelere, MİT raporla-
rından Susurluk’a, hukuktan siyasete, 
atamalardan görevden almalara kadar her 
meseleye burnunu sokuyor. 

Kardeşlerim... 

Allah rahmet eylesin, Sakarya’da, Mehmet 
Selahattin Şimşek adında bir gönül insanı 
yetişti. Ömrünü ilme adamıştı. Ömrünü, 
talebe yetiştirmeye adamıştı. Hiçbir karşı-



Recep Tayyip ERDOĞAN

160

lık beklemeden, tamamen hak için, tama-
men halk için çalıştı, geride şerefli bir isim 
bırakarak Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Mekanı inşallah cennet olsun. Ne diyordu 
Selahattin Şimşek? “Hakikatler, yaprakla-
rını hiçbir sonbaharın dökemediği asırlık 
ağaçlardır... Ölçüleri yanlış olanların, bü-
tün ölçümleri de yanlış olur” diyordu... İşte 
bu Pensilvanya’daki zat, bu topraklar üze-
rinde yetişmiş, asırlık hakikat çınarlarının 
yapraklarını dökebileceğini zannetti. İşte 
bu Pensilvanya’daki zat, yanlış ölçülerden 
yola çıkarak, yanlış ölçümler yaptı, yanlış 
hesaplar yaptı. Diyor ki Bediüzzaman Said 
Nursi: “Baki hakikatler, fani şahsiyetler 
üzerine bina edilemez.” İşte bu Pensilvan-
ya’daki zat, kendi fani şahsiyeti üzerine, 
kendi hırsları, arzuları üzerine, güya baki 
hakikatler inşa etmeye kalkıştı. Daha doğ-
rusu hakikatlere karşı zalimce bir savaş 
başlattı. 

Kardeşlerim... 

Biz yola çıkarken, yoldan daha önemli 
olan, varacağınız menzilden bile daha 
önemli olan, yol arkadaşlarınızdır dedik. 
Biz bu yola milletle çıktık. Biz bu yola Sa-
karya ile çıktık. Biz bu yola 81 vilayetle, 77 
milyonla çıktık. Dünyanın bütün mazlum-
larıyla yol arkadaşı olduk. Mağdurun, ga-
ribin, gurebanın elinden tuttuk, yol arka-
daşımız yaptık, yolda kalmışları kaldırdık, 
onları yol arkadaşımız yaptık. Bu yolda 
her zaman milletle yürüdük. Bu yolda te-
miz bir kalple, samimi niyetlerle yürüdük. 
Ama dikkat edin... Bu Pensilvanya’nın kim-
lerle yol arkadaşlığı yaptığına çok dikkat 
edin. Pensilvanya, tarihi dine ve dindarla-

ra zulümle geçmiş CHP ile yol arkadaşlığı 
yapıyor. Pensilvanya, Said Nursi’nin diri-
sine de, ölüsüne de zulmetmiş CHP ile yol 
arkadaşlığı yapıyor. Pensilvanya, camileri 
ahıra, depoya çeviren, Kuran’ı yasaklayan, 
kitapları yasaklayan, başörtüsüne zulme-
den CHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. Pen-
silvanya MHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. 
Pensilvanya, Gezicilerle, marjinal sol ör-
gütlerle yol arkadaşlığı yapıyor. Dünyada 
Türkiye düşmanı kim varsa, hangi ulusla-
rarası medya varsa, Pensilvanya işte onlar-
la yol arkadaşlığı yapıyor. Manşetlerinden 
kan damlayan medya ile, rant peşinde 
koşan işverenlerle yol arkadaşlığı yapıyor. 
Ama biz, dün milletle yol arkadaşıydık, 
bugün milletle yürüyoruz, daima milletle 
yürüyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim... 

Mil let in  iktidarını  yıpratmak için , 
Türkiye’de demokrasiyi bir kez daha 
tahrip etmek için, Türkiye’nin kutlu yü-
rüyüşünü durdurmak için, önce Gezi 
Olayları’yla, arkasından 17 Aralık darbe 
girişimiyle çok açık bir saldırı başlattılar. 
Sakarya’da bir kez daha altını çiziyorum: 
Gezi Olayları da, 17 Aralık darbe girişimi 
de, hükümetten, AK Parti’den çok, millete, 
millî iradeye, sandığa yönelik bir saldırı-
dır. Türkiye’nin büyümesinden, güçlenme-
sinden, Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir 
güç haline gelmesinden rahatsız olanlar, 
Türkiye içindeki ve dışındaki piyonlarını 
sahaya sürdüler, bir tuzak kurdular ve 
çirkin bir senaryoyu uygulamaya başladı-
lar. Dikkat edin... CHP, iradesini artık bu 
Pensilvanya’ya teslim etti. MHP, iradesini 
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Pensilvanya’ya teslim etti. Bazı medya 
kuruluşları, bazı işverenler, iradelerini 
Pensilvanya’ya teslim ettiler. Artık CHP 
yok, artık MHP yok; artık milletin partisi 
AK Parti var, onun karşısında Pensilvanya 
var. İşte, seçim ortamında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni toplantıya çağırarak, 
kara propagandalarını, iftiralarını Meclis 
üzerinden yürütmek istediler. Ama onlar-
dan daha önce, bizim 4 eski bakanımız, 
iddiaların açığa çıkarılması için Meclis 
araştırma komisyonu kurulması talebin-
de bulundular, 55 imza toplandı, dilekçe 
Meclis Başkanlığı’na verildi. Dikkat edin... 
17 Aralık’tan bugün 3 ay geçmiş, ne CHP, 
ne MHP, Meclis araştırma komisyonu 
önergesi vermemiş. Bunu AK Parti olarak 
biz verdik. Gerçeklerin açığa çıkmasını biz 
istiyoruz. Yargı içindeki çetenin, siyasete 
müdahale etmesinin önüne geçmek için 
biz mücadele veriyoruz. Biz hiçbir soru ce-
vapsız kalmasın, hiçbir şey gizli kalmasın, 
üzeri örtülmesin; ama iftiralarla, montaj-
larla, millî irade hırsızlığı da yapılmasın 
diye çabalıyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya, piyonlarını kullanarak, 
Türkiye’ye, devletimize, milletimize, ulu-
sal güvenliğimize karşı saldırı başlattı. 
Ama biz bu ülkeyi demokrasi düşmanla-
rına teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi millî 
irade düşmanlarına, sandık düşmanlarına 
teslim etmeyeceğiz. Merhum Menderes’e 
yapılanın tekrar etmesine izin vermeyece-
ğiz. Mısır’da, Muhammed Mursi’ye karşı 
yapılanın, Türkiye’de de yapılmasına asla 
izin vermeyeceğiz. İşte bu kirli oyunu 

sandıkta bozacağız. Bu çirkin ittifakı 30 
Mart’ta darmadağın edeceğiz. Ardından 
da, bu ihanet girişiminin hesabını hukuk 
yoluyla soracağız. Bu Pensilvanya, ceke-
tinin içine bütün dünyayı sığdırdığı gibi, 
şu anda CHP ve MHP’yi de sığdırdı. CHP 
ve MHP, işte bu Pensilvanya’nın ceketinin 
içine girdi, siyaseti artık orada yapmaya 
başladı. 

Bakın değerli kardeşlerim... 8 Haziran 
2011... CHP Denizli Merkez İlçe Başkanlı-
ğı, Pensilvanya’daki zatı karabulut içinde 
gösteren afiş asıyor. Aynı anda, CHP Genel 
Merkezi’nde bir karikatür sergisi açılıyor, 
CHP’nin genel müdürü bu sergiyi açıyor, 
Pensilvanya’daki zata bu sergide çok ağır 
hakaret ediliyor. 9  Ocak 2009... CHP’nin 
genel müdürü açıklama yapmış: F tipi ör-
gütlenmeden bahsediyor. 18 Eylül 2008… 
Bir CHP milletvekili Meclis’te soru soru-
yor ve Pensilvanya’daki zat hakkında çok 
ağır ifadeler kullanıyor. 15 Şubat 2007… 
Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 
ve CHP milletvekilleri Meclis araştırması 
açılmasını istiyorlar. Önergede diyorlar ki, 
“Emniyet teşkilatında hukuk dışı gizli bir 
kadrolaşma var.” Burada CHP’nin şimdiki 
genel müdürünün de imzası var. Tarih 9 
Mart 2005... CHP, paralel örgüt hakkında 
Meclis araştırması istiyor. Dilekçede para-
lel örgütten yasadışı örgüt diye bahsedili-
yor, militan yetiştiriyor diye bahsediliyor. 
CHP’nin genel müdürü olan bu zat o di-
lekçeye de imza atıyor. Evet... İşte bu CHP, 
şu anda, yasadışı dediği örgütle birlikte 
hareket ediyor, hatta bütün iradesini o 
örgüte teslim ediyor. MHP aynı şekilde... 
2011 yılındaki kongrede, MHP Genel 
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Başkanı, okyanus ötesinin şerefsizlikleri 
diyerek bu paralel örgüte ağır ithamlarda 
bulunuyor. Ama aynı MHP de, şu anda bu 
Pensilvanya’nın ceketinin altına girmiş 
durumda. 

Oyun çok büyük Sakarya... Tuzak çok bü-
yük... Milletin iktidarına karşı, milletin 
iradesine karşı saldırı çok büyük. İşte bu 
saldırıyı biz istiklal mücadelesiyle aşıyo-
ruz. Yeni Türkiye için başlattığımız istiklal 
mücadelesiyle, bu ihanet tuzağını inşallah 
alt üst ediyoruz. 

Kardeşlerim... 

Pensilvanya ve onun örgütü, CHP’nin, 
MHP’nin iradesini teslim almış olabilir; 
ama milletin iradesini asla teslim alama-
yacak. Millet buna izin vermeyecek, geçit 
vermeyecek. Büyüyen Türkiye ekonomi-
sini asla durduramayacaklar. Türkiye’nin 
artan itibarını, artan gücünü zayıf lata-
mayacaklar. Türkiye’nin, Balkanlar’da, 
Ortadoğu’da, mazlumlara el uzatmasını 
asla engelleyemeyecekler. Bizim millî 
değerlerimizi çiğneyemeyecekler. Küre-
sel projelerimizi sabote edemeyecekler. 
Kardeşliğimize mani olamayacaklar, ba-
şarıyla ilerleyen çözüm sürecini sekteye 
uğratamayacaklar. İnanın, şurada siz nasıl 
meydanı dolduruyor, nasıl bir tarihî man-
zara çiziyorsanız, bütün Anadolu, bütün 
Trakya da meydanları dolduruyor, mey-
danlardan istiklalini haykırıyor. Türkiye 
tek yürek olarak oynanan oyunu çok net 
olarak görüyor. Türkiye bu oyunu boza-
cak. Türkiye sandıkta, 30 Mart’ta bu tuzağı 
mutlaka bozacak. 

Kardeşlerim... 

CHP’nin başına, bir kaset komplosuyla, 
son derece başarısız, son derece tecrübesiz 
bir genel müdür atadılar. Geldiği günden 
beri sürekli çark ediyor. Geldiği günden 
beri sürekli yalan söylüyor. Göreve getiril-
diği günden beri, sürekli komik hale düşü-
yor, milleti kendisine güldürüyor. Göreve 
getirildi, çok kısa süre içinde biliyorsunuz 
adı çarkçı Kemal’e çıktı. Çark Caddesi’yle 
ilgisi yok, bu çark başka çark... Bu yalan 
çarkı... Bu çark sadece yalan üretiyor. 
Bakın, 2011’de, seçimler öncesinde bir 
televizyon kanalına çıkmış, şunu söylüyor: 
“Seçimlerde yüzde 40 oy alamazsam, başa-
rısız olursak, tek ben değil, yönetim kad-
rosu olarak, hadi bize eyvallah diyeceğiz” 
diyor... Evet, “Yüzde 40 oy alamazsak, istifa 
edeceğiz” diyor. Bunu ne zaman söylüyor? 
2011 seçimlerinin öncesinde. Ne kadar oy 
aldı? Yüzde 26... İstifa etti mi? Hayır... Bu-
güne kadar doğru söylediği tek bir şey var: 
Yalancıdan başbakan olmaz... İşte böyle 
ayak üstü 40 yalan söylediği için de CHP 
Genel Müdürü bu ülkede başbakan olmaz, 
olamaz. Önceki gün bu CHP Genel Müdü-
rü Akşehir’e gitmiş... Nasrettin Hoca’nın 
şehrine... Sürekli kendisinin Akşehirli 
olduğunu söylüyor... Nedense, Dersimli-
yim demekten sürekli kaçıyor... Sadece 
Dersim’e gittiğinde Dersimli olduğunu 
hatırlıyor, onun dışında sürekli bir Akşe-
hirliyim vurgusu yapıyor. Akşehirlilerin 
kendisini çok iyi karşıladığını, Akşehir’i 
il yapacağını söylüyor. Hızını alamıyor, 
mazotu 1.5 lira yapacağım diyor. Hızını 
alamıyor, her aileye maaş bağlayacağım 
diyor. Sakarya’dan böyle bir politikacı 



163

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

çıkmıştı... Mazotu 1 liraya düşürecekti... 
Her eve maaş bağlayacaktı... Şimdi ner-
de? Türkiye’den kaçmak zorunda kaldı... 
Mersin’e gitmiş, “Mersin Güneydoğu’nun 
incisi” diyor, “Güneydoğu’da böyle güzel 
sahil başka yerde yok” diyor. Sakarya’da 
ne dediğini siz zaten biliyorsunuz... “Mey-
danın altını otopark yapacağız” diyor; AK 
Partili belediye orayı çoktan otopark yaptı. 
Ne kendisinin, ne de adayının, nerede ol-
duklarından haberleri yok.

Kardeşlerim... 

Türkiye, bu yalancılara, bu iftiracılara, bu 
montajcılara bırakılamayacak kadar ciddi 
bir ülkedir, büyük bir ülkedir. Hiçbir planı, 
projesi olmayan, hiçbir hedefi olmayan, 
bütün umudunu Pensilvanya fitnesine 
bağlamış, bütün umudunu iftiraya, montaj 
kasetlere bağlamış böyle bir muhalefetle 
Türkiye’nin varabileceği bir seviye yok. 
Sakarya’da, CHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerimin de, CHP’nin bu acıklı durumunu 
görmelerini arzu ediyorum. MHP’ye, diğer 
partilere gönül vermiş kardeşlerimin de 
bu durumu görmelerini arzu ediyorum. 
Özellikle, paralel örgüte yıllarca gönül 
vermiş, emek vermiş, himmet vermiş, 
çalışmış, yardımda bulunmuş kardeşleri-
min, nasıl aldatıldıklarını görmelerini, bu 
paralel yapının ihanetine tavır almalarını 
arzu ediyorum. Sakarya, inşallah, yeni 
Türkiye’nin istiklal mücadelesinde destan 
yazacak. Sakarya bugün 30 Mart’ın rengi-
ni belli ediyor. Sakarya’da sandığın rengi 
belli oluyor. İftiralara kulak asmayacağız. 
Dağıtılan o broşürlerdeki, o gazetelerdeki 
yalanlara asla kulak asmayacağız. Kapılara 

gelen, CHP’ye, MHP’ye oy isteyen zavallıla-
ra gereken cevabı vereceğiz. Bu oyunu hep 
birlikte bozacağız. Unutmayın, 30 Mart’ta 
ya AK Parti, ya da Pensilvanya partileri... 
30 Mart’ta ya yeni Türkiye, ya da eski Tür-
kiye… Sakarya’nın, 30 Mart’ta rekor dü-
zeyde AK Parti diyeceğine, 30 Mart’ta yeni 
Türkiye diyeceğine gönülden inanıyorum. 

Kardeşlerim... 

Sakarya bir sanayi şehridir, aynı zaman-
da bir demiryolu şehridir, Türkiye’yi de-
miryollarında birinci mevki standardına 
çıkaran bir şehirdir. Biz, insanımıza, mil-
letimizin tamamına birinci mevki seyahati 
layık gören bir iktidarız. Ankara-İstanbul 
yüksek hızlı tren projesi, Ankara’nın ol-
duğu kadar, Eskişehir’in olduğu kadar, 
Bilecik’in, İzmit’in, İstanbul’un olduğu 
kadar Sakarya’nın da projesidir. Bu gurur 
Sakarya’nın gururudur. Biz insanımıza 
kara treni değil, yüksek hızlı treni layık 
gören bir iktidarız. Yapımını tamamladı-
ğımız, testleri, sertifikasyon çalışmaları 
devam eden Ankara-İstanbul yüksek hızlı 
tren hattını inşallah yakında açıyoruz. Bu 
hattın açılmasıyla birlikte, Sakarya artık 
sadece demiryolu şehri olmakla kalmaya-
cak, aynı zamanda yüksek hızlı demiryolu 
şehri olacak. Tabii, diğer hizmetlerimiz 
gibi yüksek hızlı trene de tahammül ede-
meyenler var. Sadece son 1 ayda yüksek 
hızlı tren hattındaki kabloları 25 defa 
kestiler. Alçaklığı görüyorsunuz değil mi? 
Ama bunların hiçbiri bizi durduramaz. 
Engelleri aşarak, yıkılanları yaparak, ke-
silenleri tamir ederek yolumuza devam 
edeceğiz. Sakarya’da biz sadece yeni de-
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miryolu yapmıyoruz, aynı zamanda millî 
demiryolu endüstrisi meşalesini de bura-
da yakıyoruz. Modern vagonlarımızı artık 
Sakarya’da üretiyoruz. Bugün Türkiye’nin 
yolcu vagonu ihtiyacını Sakarya karşılıyor. 
Yerli ilk dizel tren seti Anadolu, Sakarya’da 
üretildi ve milletimizin hizmetine verildi. 
Dedik ki, bu yetmez, şimdi yatırımsa ya-
tırım, destekse destek, tasarımı, projesi, 
yapımı her şeyi bizim olan millî elektrikli 
tren ve millî dizel tren setlerini burada üre-
teceksiniz. İstanbul teknik üniversitesiyle 
devlet demiryolları çalışmalarını burada 
yürütüyorlar. Türkiye millî tren setlerini 
inşallah Sakarya’da üretecek, iç piyasada 
kullanmakla kalmayacak aynı zamanda 
dünyaya da ihraç edeceğiz. Daha önce, 
yerli özel sektörümüz ve uluslararası yatı-
rımcı işbirliğiyle, hafif raylı sistem araçları 
üreten fabrikayı 2006’da burada hizmete 
vermiştik. Bugün Marmaray’ın araçları 
yüksek yerlilik oranıyla burada üretiliyor. 
Kim kazanıyor? Sanayicimiz kazanıyor Sa-
karya kazanıyor, Türkiye kazanıyor. Diğer 
yandan, Adapazarı-Karasu demiryolunun 
yapımına başladık ve şu anda yüzde 40 
fiziki gerçekleşme aşamasına geldik. 62 ki-
lometrelik, çift hatlı, elektrikli sinyalli bu 
yeni yolla, bölgedeki endüstriyel tesisleri 
karasu limanına demiryoluyla bağlıyoruz. 
Bunun yanında, Arifiye-Pamukova mevcut 
demiryolunu çift hatlı hale getiriyoruz. 
Sakarya’ya 25 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum yapıyoruz. Stadyumun yapımı-
na başladık, inşallah 2015 yılı sonunda 
da tamamlıyoruz. Arifiye’de bir eğitim 
kampüsü yapıyoruz… Bu kampüs; spor 
salonları, yüzme havuzu, kütüphaneleri, 
konferans salonları, bilim merkezi, kreş ve 

anaokuluyla çocuklarımızın her türlü ih-
tiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. 
Projesi hazır… Yapım ihalesine de inşallah 
bu yıl içinde çıkıyoruz. Karasu’ya yeni bir 
liman kazandırıyoruz. Kargo, konteyner 
ve ro-ro gemilerine hizmet verecek Karasu 
Limanı’nın ana mendirek, tali mendirek 
ve korunan su alanının yapımını bitirdik. 
Üstyapı işlerinin de yer teslimini yaptık, 
yakında inşasına başlıyoruz, 2 yıl içinde de 
burayı inşallah tamamlıyoruz. Toplam 205 
milyon lira maliyeti olan bu liman, yılda 
1.5 milyon ton genel kargo ve 50 bin kon-
teynır kapasitesinde olacak, 20 bin tonluk 
iki gemi yanaşabilecek. 

Değerli kardeşlerim...

12 yılda Sakarya’ya toplam 9.4 milyar lira-
lık yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleş-
mede 2.9 milyar lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 718 milyon lira… Toplu konutta 633 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 608 
milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 608 
milyon lira… Gençlik ve sporda 580 mil-
yon lira… Aile ve sosyal politikalarda 418 
milyon lira yatırım yaptık. 

Değerli kardeşlerim… 

Sakarya, 2002 yılından beri daima bizim 
yanımızda oldu, daima bize destek verdi, 
güç verdi. Bugüne kadarki desteğiniz ve 
kadirşinaslığınız için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. 30 Mart seçimleri, Türkiye 
için önemli bir dönüm noktası haline 
geldi. 30 Mart’ta belediye başkanları, be-
lediye Meclis üyeleri, muhtarlar yanında, 
Türkiye’nin geleceği için de karar vere-
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ceksiniz. Sakarya, AK Parti’yi biliyor, AK 
Parti’nin hizmet siyasetini tanıyor. Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, 
bir kez daha bu göreve talip. Kendisine, 
çok daha güçlü bir destekle, il sınırlarının 
tamamına hizmet verecek Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olarak, 30 Mart’ta yeniden 
vazife vereceğinize inanıyorum. Zeki To-
çoğlu kardeşimi sizlere emanet ediyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlı-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Erzurum! Dadaşlar diyarı Erzurum! İslam 
topraklarının kilidi Erzurum! Seni yürek-
ten selamlıyorum ey Erzurum...

Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, 
Karaçoban, Karayazı... Sizleri gönülden 
selamlıyorum. Köprüköy, Narman, Oltu, 

Olur, Palandöken, Pasinler... Sizleri kalpten 
selamlıyorum. Pazaryolu, Şenkaya, Tek-
man, Tortum, Uzundere, Yakutiye... Sizleri 
muhabbetle selamlıyorum. 

Dadaş! Bu ne güzel bir manzara dadaş! Bu 
ne güzel bir manzara Erzurum! Bugün ta-

Erzurum Mitingi 

Erzurum | 21 Mart 2014
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rih yazıyorsun, bugün kabına sığmıyorsun 
Erzurum! Bugün, Allahu Ekber Dağları 
gibi heybetlisin Erzurum. Bugün, Nene 
Hatun gibi düşmana korku salıyorsun ey 
Erzurum. Var olasın dadaş! Çok hayırlar 
göresin dadaş! Rabbim hepinizden razı 
olsun. “Seherlerde müezzinler nidası, hal-
kalarda muvahhidler sedası, ne güzeldir, 
Zikrullah’ın edası, Mevla’ya emanet olsun 
Erzurum. Dilerim, Kerem-i Kerim’den 
elbet. Rabbim ede Erzurum’a merha-
met. Halkeyleye Rabbim bir âlî himmet 
Mevla’ya emanet olsun Erzurum.”  Alvarlı 
Efe Hazretleri’ni rahmetle yad ediyorum. 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’ni 
rahmetle yad ediyorum. Şükrü Paşa’yı, 
Hacı Salih Efendi’yi, Nene Hatun’u, Ka-
zım Karabekir’i, rahmetle, minnetle yad 
ediyorum. Kaf kas Cephesi’nin, Doğu 
Cephesi’nin, Sarıkamış’ın şehitlerini, Er-
zurumlu tüm şehitlerimizi rahmetle yad 
ediyor, mekanları inşallah cennet olsun 
diyorum. 

Evet . . .  Bugün bir kez daha söylüyo -
rum: Erzurum’da yer, Allahu Ekber’dir. 
Erzurum’da gök ,  Al lahu Ekber ’dir. 
Erzurum’da dağ ,  Al lahu Ekber ’dir. 
Erzurum’da işte bugün meydan da Allahu 
Ekber diyor. Erzurum bugün tek yürek 
halinde iradesine sahip çıkıyor. Yiğitlerin 
şehri, mertlerin, dürüstlerin şehri, kahra-
manların şehri Erzurum işte bugün bir kez 
daha dimdik duruyor. Dadaş! Sen burada 
olduğun müddetçe, biiznillah bu ülkeye 
hiçbir şey olmaz. Dadaş, sen böyle yiğit, 
böyle mert, böyle yürekli durduğun müd-
detçe, namahrem eli bu ülkeye uzanamaz. 
Rabbim her birinizden razı olsun. Allah, 

yol arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi daim 
eylesin. 30 Mart seçimleri, ülkemiz, mille-
timiz, demokrasimiz, en çok da Erzurum 
için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Erzurum mitingi bizim için çok çok önem-
li. Erzurum bizi anlıyor, biz de Erzurum’u 
anlıyoruz. Biz Erzurum’un ne demek 
istediğini biliyoruz; Erzurum da bizim 
ne demek istediğimizi biliyor. Erzurum 
ilim şehri demektir. Erzurum gönül şehri 
demektir. Erzurum, evliyanın, asfıyanın, 
ulemanın şehri demektir. Bu topraklardan 
nice âlimler yetişti. Alvarlı Efe Hazretle-
ri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, 
Solakzade Hazretleri, Hacı Salih Efendi 
Hazretleri işte bu şehirden çıktı. Erzurum, 
o muhteşem basireti sayesinde gerçek gö-
nül insanıyla, sahtesini birbirinden ayırır. 
Erzurumlunun o şaşmaz feraseti, vatanse-
verle, vatanında fitne çıkaranı birbirinden 
ayırır. Erzurum, kendi hırsına teslim olan-
larla, hırsını ayaklar altına alanı birbirin-
den ayırır. Erzurum, gerçek ilim erbabıyla 
âlim müsveddelerini, cahille hilm sahibini 
birbirinden ayırır. 

Kardeşlerim... 

Biz, hükümet olarak, Pensilvanya’daki bu 
zatın yalanlarına maalesef aldandık. Başka 
hesapların peşinde olduğunu bilemedik. 
Başka niyetlerle yol yürüdüğünü bileme-
dik. Başkalarının hesabına çalıştığını ma-
alesef bilemedik. Ama ben burada bir şeyi 
anlatmak istiyorum... Meselenin, nasıl çok 
eskilere dayandığını, Erzurum’da nelerin 
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yaşandığını anlatmak istiyorum. Bu Pen-
silvanya’daki zat, gençliğinde, Erzurum’da, 
Alvarlı Efe Hazretlerinin Medresesi’ne 
gidip geliyor. Kendi yazdığı kitapta, Al-
varlı Efe Hazretlerinin torunu olan Sadi 
Hoca’dan ders aldığını, Sadi Hoca’nın tec-
rübesiz ve bilgisiz olduğunu, aralarındaki 
anlaşmazlık nedeniyle medreseden ayrıl-
dığını söylüyor. Bir gazeteci hanım karde-
şimiz (Elif Çakır), Alvarlı Efe Hazretlerinin 
torunu Nakip Efendi’ye ulaşmış, işin as-
lını sormuş. Nakip Efendi de, bu gazeteci 
kardeşimize meselenin aslını anlatmış. 
Birgün medreseye jandarmalar geliyor, 
Sadi Efendi’nin kollarına kelepçe takıyor, 
Gürcükapı’daki karakola götürüyorlar. Er-
zurum ayağa kalkıyor, halk, Gürcükapı’da-
ki karakolun önüne yığılıyor, Erzurum’da 
adeta kıyamet kopuyor. Kısa süre sonra ha-
dise anlaşılıyor... Sadi Efendi’den şikâyetçi 
olan genç, Fethullah Gülen... Jandarmaya 
gitmiş, “Sadi Efendi Atatürk aleyhine ko-
nuşuyor” diye şikâyette bulunmuş, yalan 
söylemiş ve Sadi Efendi’yi tutuklattırmış.” 
Görüyorsunuz değil mi? Yalancılığın, 
fitneciliğin ne zaman başladığını görü-
yorsunuz değil mi? İftiranın ne zaman 
başladığını görüyorsunuz değil mi? Ah 
Erzurum ah!.. Yıllarca yalan söyledi, yıl-
larca bizi de aldattı, Erzurum’u da aldattı, 
Türkiye’yi de, dünyayı da aldattı. Alvarlı 
Hazretleri diyor ya: Hem yüzleri dost, öz-
leri düşmandan usandım... Yüzü dost, ama 
arkadan hançerlemek için fırsat kolluyor. 
Erzurum’daki bu yalanından sonra, her 
yerden dışlanmış, her yerde horlanmış. 
Erzurum’dan kaçıp giderek, başka yerler-
de, kendisine yalanlar üzerine kurulu fark-
lı bir dünya inşa etmiş. Bakın bana, Alvarlı 

Efe Hazretleri’nin ailesinden de bir mesaj 
ulaştı, bir küçük hikâyeyi bana ulaştırdılar. 
1950 seçimlerinde, Alvarlı Efe Hazretleri, 
yakınlarına şunu söylüyor: “Gidin, bana 
vekâleten rey verin” diyor... “Eğer kabul 
etmezlerse, koluma girin, beni götürün, 
ben kendim rey vereceğim” diyor. Diyorlar 
ki, “Efe kurban, sizin reyle ne işiniz olur, 
niye bu işi bu kadar önemsediniz?” Alvar-
lı Efe Hazretleri şunu söylüyor: “Yarın, 
kıyamet gününde, bu Cumhuriyet Halk 
Partisi karşısında benim de bir oyum var, 
bu Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı ben 
de bir oy kullandım demek için, mutlaka 
sandığa gitmem lazım” Erzurum! Alvarlı 
Efe Hazretlerini aldatan, onun torunu Sadi 
Efendi’ye iftira atan, işte bu yalancı, bu 
iftiracı zat, şu anda da, bizim üzerimizden 
Türkiye’yi bir ateşe atmanın mücadelesini 
veriyor. Erzurum bu zatın ne olduğunu 
1950’lerde görmüştü. Erzurum, bu zatın 
ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir ulus-
lararası yalancı, iftiracı, komplocu olduğu-
nu bugün bir kez daha görüyor. Alvarlı Efe, 
“CHP’ye karşı bir oyum olsun” diye, hasta 
yatağından kalkıp sandığa giderken, işte 
bu zat, şu anda CHP için oy topluyor, CHP 
için çalışıyor, CHP ile, MHP ile birlikte 
Türkiye’nin kuyusunu kazıyor. Sanmayın 
ki Erzurum’daki o yalan, o iftira ilk ve son-
dur... Meğer hayatı boyunca yalan söyle-
miş. Meğer hayatı boyunca insanlara iftira 
atmış. Meğer bütün hayatı boyunca, sinsi-
ce, gizlice, tehditle, şantajla, kendisine bir 
dünya imparatorluğu kurmaya çalışmış. 
Ne diyor? “Bir ceketim var” diyor... O da ya-
lan... Hem de kuyruklu yalan... Bu nasıl bir 
ceket ki, içine CHP sığıyor, MHP sığıyor. 
Bu nasıl bir ceket ki, içine holdingler, şir-
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ketler, ananaslar, tespihler, milyarlarca do-
larlar, kurban derileri, himmetler sığıyor? 
“İnzivaya çekildim” diyor... Ya Erzurum ne 
güne duruyor da, sen gittin Pensilvanya’da 
inzivaya çekildin? Erzurum’a gelemez... 
Çünkü Erzurum, onun yalanlarını, onun 
iftiralarını, onun devlete yönelik, millî 
güvenliğe yönelik alçakça saldırılarını 
sineye çekmez. Erzurum, insanların mah-
rem görüşmelerini dinleyen, insanların 
yatak odalarını gözetleyen bir riyakarı asla 
kabullenmez, asla kabul etmez. Rahmetli 
Teyyo Pehlivan, yalancı değildi, nüktedan-
dı. Latife yapardı, mesajlarını abartarak 
verirdi, herkes gülerdi. Ama buna aldan-
mayın, bunda yalan var, bunda iftira var. 
Bunda, iffetli insanlara çamur atmak var. 
Bunda, kendisinden olmayana zulmetmek 
var. Bunda, insanların mahremlerine gir-
mek, insanları dinlemek, insanların mah-
remlerini gözetlemek var. Bunda, devletin 
en mahrem görüşmelerini kaydetmek, on-
ları da birilerine servis etmek var. Ama hiç 
merak etmeyin... Biz, bunun hakkından 
geldik, geliyoruz. Erzurum’dan bir yürekli 
arkadaşımızı, müsteşarımız Efkan Ala’yı 
İçişleri Bakanı yaptık. Efkan kardeşim, 
dadaş ruhuyla bu paralel yapıyla da, ağa-
babalarıyla da, yiğitçe, aslanca mücadele 
ediyor. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya’daki zat, CHP’yi kuyruğu-
na taktı, MHP’yi kuyruğuna taktı. Daha 
birkaç ay öncesine kadar, “okyanus ötesi” 
deyip, en ağır hakaretleri eden MHP Ge-
nel Başkanı, şu anda bu Pensilvanya’nın 
vagonu haline geldi. CHP, bütün tarihi bo-

yunca dindarlara zulmetti, Bediüzzaman 
Said Nursi’nin dirisine, ölüsüne zulmetti, 
başörtülü kızlarımıza zulmetti; şimdi o da 
bu Pensilvanya’nın dizinin dibine oturdu. 
Şimdi ben buradan bir şey hatırlatacağım: 
CHP milletvekili, Emine Ülker Tarhan, 18 
Haziran 2012’de yazılı bir açıklama yapı-
yor. Pensilvanya’daki zat için kullandığı 
ifadelere bakın: “Her darbe dönemi, kıvrak 
tavrı ile bilinen bu politikaya çok meraklı 
hizmet erbabı, artık bir parti kurmalı... 
Kim olduğunu, kimlerle işbirliği içinde 
olduğunu halka anlatmalı. Meydanlarda 
söyleyeceği ne varsa söylemeli. Biliniz ki, 
korkaklar kapı arkasından siyaset yapar. 
Her eleştiriye kasetle cevap verme yürek-
sizliğini gösterir. Yüreğiniz varsa, çıkın 
ortaya, kimseye yaslanmadan yapın siya-
setinizi namusluca…” Tekrar ediyorum: 
Bu ağır ifadeler, bir CHP milletvekiline ait. 
Ben şimdi o milletvekilinin ne düşündü-
ğünü, CHP hakkında, CHP Genel Müdürü 
hakkında, Pensilvanya hakkında şimdi ne 
düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. 
Bir de bu CHP’de Tunceli milletvekili var 
biliyorsunuz... Bir terör örgütünün Mec-
lis’teki gönüllü temsilcisi. Hani şu, güya 
dağa kaçırılan çiçek çocuğu. Pensilvanya 
için, “Fethullah hazretleri” diyerek, “Beter 
olsun” diyerek, “Korkudan ödü patlıyor” 
diyerek hakaretler ediyordu. O Tunceli 
milletvekilinin, bozkurt işareti yapan 
genel başkanı hakkında, Pensilvanya’nın 
dizinin dibine oturan genel başkanı hak-
kında ne düşündüğünü de çok merak edi-
yorum. Bu vekil, polise taş atarken, hakaret 
ederken, intikam yeminleri ederken pek 
bir cesur görünüyordu. Hadi şimdi çıksın 
da partisini bir değerlendirsin, ne kadar 
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cesurmuş, ne kadar mertmiş, dürüstmüş 
görelim. Erzurum! Oyun çok büyük Erzu-
rum... 30 Mart’ta bu oyunu sen bozacaksın 
Erzurum. 30 Mart’ta, bu şer ittifakını sen 
dağıtacaksın Erzurum. İslam mülkünün 
kilidi olarak, bu sahtekarlara, bu darbecile-
re cevabı sen vereceksin Erzurum. 

Kardeşlerim... 

Pensilvanya bu CHP’nin, MHP’nin aklını 
aldı. Pensilvanya bunların iradesini çaldı. 
Şimdi de, Türkiye’nin, milletin iradesini 
gasp etmeye çalışıyorlar. Bu ahlaksız saldı-
rıya Erzurum dur diyecek. Devlete, millete, 
millî güvenliğe yönelik saldırıya Erzurum 
dur diyecek. Büyüyen Türkiye’den rahat-
sız olanlara Erzurum, dadaş şamarı vura-
cak. Kardeşlerim, Erzurum’da tahriklerin 
yapıldığını, Erzurum’da bir gerilim atmos-
feri oluşturulmak istendiğini görüyoruz. 
BDP’nin, adeta MHP ile ortak bir şekilde, 
Erzurum’da gerilim siyasetini körüklediği-
ni görüyoruz. Seçimlere 9 gün kala, sokak-
ları gererek, çatışma zemini oluşturarak, 
Erzurum’un milliyetçi, vatansever duygu-
larının rencide edilmek istendiğine şahit 
oluyoruz. Erzurum bu oyuna da gelmesin. 

Şuna dikkat edin sevgili kardeşlerim... 
AK Parti karşısında, ikinci partiyi des-
teklemek konusunda, CHP, MHP ve BDP 
arasında sinsice bir uzlaşma var. Tekrar 
ediyorum: Bir tarafta AK Parti var, diğer 
tarafta Pensilvanya partileri, CHP, MHP ve 
BDP var. Bir tarafta çözüm için mücadele 
eden, ölümleri, çatışmayı durdurmaya 
çalışan AK Parti var; diğer tarafta şehitle-
ri istismar eden, ölümler üzerinden rant 

sağlamaya çalışan CHP, MHP ve BDP var. 
Erzurum’da bir kez daha kardeşlik kaza-
nacak. Erzurum’da bir kez daha, büyük 
Türkiye, güçlü Türkiye ideali kazanacak. 
Bu vesileyle, Türk dünyasının, coğrafya-
mızdaki tüm halkların 21 Mart Nevruz 
Bayramı’nı da yürekten kutluyorum. Ge-
çen yıl Nevruz’u tüm Türkiye kardeşlik 
içinde kutladık. Geçen Nevruz’dan bugüne 
kadar Türkiye’de kalıcı bir baharı yaşadık. 
Bu yıl da, 77 milyon, tek yürek halinde 
ortak bayramımız Nevruz’u idrak ediyo-
ruz. Nevruz, ülkemiz, milletimiz, geniş 
coğrafyamız için hayırlara vesile olsun. 
Bahar, ülkemizde, milletimiz arasında her 
daim kalıcı olsun. Değerli kardeşlerim... 
Milliyetçilik ülkesini sevmektir, milletini 
sevmektir, ülke için, millet için eser ortaya 
koymaktır. Biz, kuru sloganla değil, eserle-
rimizle milliyetçiyiz. Bakın... Türkiye, her 
alanda olduğu gibi, savunma sanayiinde 
adeta tarih yazıyor. Türkiye, savunma sa-
nayiinde tarihte eşi görülmemiş bir atılım 
gerçekleştiriyor. Altay adını verdiğimiz 
ana muharebe tankı projesiyle; artık ken-
di tankını üretebilen bir ülke konumuna 
yükseldik. Atak adını verdiğimiz, taarruz 
helikopteri projesiyle, artık kendi helikop-
terimizi üreten bir ülke konumuna yüksel-
dik. Anka adını verdiğimiz insansız hava 
araçlarını artık kendimiz üretiyoruz. Mil-
gem projesiyle, şu ana kadar 2 savaş gemi-
sini tamamladık, denizlerimize yolladık, 
2 tanesi de inşa ediliyor. Dünyada, kendi 
savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri 
olduk. İlk millî uçağımızı Hürkuş’u yaptık, 
bu sene havalandı. Millî savaş uçağımızın 
ilk kavramsal tasarımlarını tamamladık. 
İnşallah, 2023’e kadar kendi millî savaş 
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uçaklarını da imal eden bir ülke olacağız. 
Kirpi adını verdiğimiz, kara kuvvetleri-
mizin zırhlı araçlarını üretmeye başladık. 
Seyir füzelerini, tanksavar füzelerini, gü-
dümlü roketleri artık kendi teknolojimizle 
üretir hale geldik. Hisar füzelerinin ilk atış 
denemesini başarıyla yaptık. İlk millî göz-
lem uydumuz Göktürk-2’yi uzaya fırlattık. 
Göktürk-1 uydumuz inşallah seneye uzaya 
gidiyor. Uydu fırlatma merkezimizin ku-
rulması için etütlere başladık. Askerimizin 
eline, cumhuriyet tarihinde ilk defa millî 
bir piyade tüfeği veriyoruz. Önümüzdeki 
yıldan başlayarak en son teknoloji ürünü 
piyade tüfeğimizin üretimine geçiyoruz 
ve bunları birliklerimize dağıtıyoruz. 
Yine Ankara’da radar ve elektronik harp 
merkezimizin inşası devam ediyor, sene-
ye açılacak. İşte Türkiye’yi bu seviyelere 
ulaştırdık. Bundan rahatsız olanlar, rantını 
kaybedenler, şimdi Pensilvanya’yı maşa 
yaparak, CHP’yi, MHP’yi maşa yaparak, 
Türkiye’yi durdurmaya çalışıyor. Bunlara 
asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerin kanıyla 
kurulmuş bu ülkeyi, yalana, iftiraya, mon-
taj kasetlere teslim etmeyeceğiz. Değerli 
kardeşlerim… Erzurum’u yeni hizmetlerle 
kavuşturmak için yoğun bir çalışma için-
deyiz. Şimdi Erzurum’a 700 yataklı bir sağ-
lık kampüsü kazandırıyoruz. 4 uzmanlık 
dalında 4 hastaneden oluşan bu kampüsün 
ihalesini önceki gün yaptık. Daha sonra bu 
sağlık kampüsümüzü büyütecek, bünye-
sindeki hastane sayısını 6’ya, yatak sayı-
sını da 1.560’a yükselteceğiz. Yakutiye’de 
bir eğitim kampüsü kuruyoruz. 208 ders-
likli bu kampüsün içinde, spor salonları, 
kütüphaneler, konferans salonları, yüzme 
havuzu, bilim merkezi gibi ihtiyaç duyu-

lacak her türlü tesis bulunuyor. Projeleri 
hazır olan bu kampüsün de ihalesine önü-
müzdeki Ağustos ayında çıkıyoruz. Ovit 
Tüneli’ni biliyorsunuz… Ovit Tüneli’nin 
bir ucunda Karadeniz var, Rize var, diğer 
ucunda Erzurum var. Sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın sayılı tünellerinden biri 
olan Ovit, Doğu Anadolu’yla Karadeniz’i 
birleştiriyor. Ovit Tüneli tamamlandığında 
İkizdere-İspir yolu artık, inşallah yılın 12 
ayında, 365 gün açık kalacak. Rize-Erzu-
rum arasındaki seyahat süresini yarı ya-
rıya azaltacak bu tüneli inşallah 2015 yılı 
sonunda tamamlıyor, 132 yıllık bir hayali 
gerçekleştiriyoruz. 

Bir başka gurur projemiz de Kop Tüneli… 
Kop Tüneli, Trabzon-Gümüşhane-Bay-
burt-Erzurum yolunu Karadeniz liman-
larına bağlıyor. Mevcut yolu 7 kilometre 
kısaltan 5.2 kilometre uzunluğundaki Kop 
Tüneli’ni de inşallah 2015 yılında tamam-
lamayı hedefliyoruz. Ferhat olduk dağları 
deldik… Cumhuriyet tarihi boyunca, yani 
79 yılda 50 kilometre uzunluğunda 83 
adet tünel yapılmıştı… Biz 12 yılda 117 
kilometre uzunluğunda tam 122 adet 
tünel yaptık. Bugün ülke genelinde 167 
kilometre uzunluğunda 205 adet tünelle 
yollar kısalıyor, güvenli hale geliyor. Sivas-
Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattının 
yapımına yakında Sivas’tan başlıyoruz. 
Böylece Erzurum’u da hızlı tren ağına 
bağlamış oluyoruz. Şehir içinden geçen 
demiryolu boyunca alt geçitler yaparak 
Erzurumlu kardeşlerimin şehir içinde 
daha güvenli yolculuk yapmalarını temin 
ediyoruz. Türkiye’nin en modern lojistik 
merkezlerinden birini Erzurum’da, or-
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ganize sanayi bölgesi yanında bulunan 
Palandöken’de kuruyoruz. Bu lojistik mer-
kezinin yarısını tamamladık, kalanını da 
inşallah kısa sürede bitirecek ve hizmete 
vereceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Erzurum’a 12 yılda toplam 9.7 milyar lira-
lık yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleş-
mede 2 milyar lira… Eğitimde(üniversite 
dâhil) 809 milyon lira… Gençlik ve sporda 
1 milyar lira… Aile ve sosyal politikalarda 
832 milyon lira… Sağlıkta 735 milyon 
lira… Enerjide 637 milyon lira… Orman 
ve su işlerinde 650 milyon lira yatırım 
yaparak Erzurum’u hak ettiği hizmetlere 
kavuşturduk. 

Hükümet ve büyükşehir belediyesi el ele 
verip, inşallah Erzurum’u zirveye taşıya-
cağız. Bazı adayların, seçildikten sonra 
AK Parti’ye geçeceklerini söyleyip, AK 
Partililerin oyunu istediklerini duyuyo-
ruz. Bunlara asla aldanmayın. 30 Mart’ta 
Erzurum’dan rekor bir netice bekliyorum. 
Dadaşlar Erzurum’dan öyle bir ses vere-
cekler ki, tüm Türkiye, tüm dünya onları 
duyacak inşallah. Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayımız Mehmet Sekmen 
kardeşimi sizlere emanet ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Allah’a emanet olun.
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Rize! Ana ocağım, baba ocağım Rize! Seni 
bugün bir kez daha hasretle selamlıyorum 
Rize...

Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepaza-
rı... Sizleri gönülden selamlıyorum. Fındık-
lı, Güneysu, Hemşin, İkizdere... Sizleri yü-
rekten selamlıyorum. İyidere, Kalkandere, 

Pazar... Sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Rizeli uşaklar sizleri selamlıyorum. Rizeli 
hanım kardeşlerim, beyefendiler, sizleri 
selamlıyorum. Yeşil ormanların, mavi 
Karadeniz’in, atmacaların, çayın şehri 
Rize, seni aşkla, sevdayla, özlemle selam-
lıyorum... 

Rize Mitingi 

Rize | 21 Mart 2014
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En son, 24 Ağustos’ta gelmişiz, toplu açılış 
töreni yapmışız... Tam 7 ay geçmiş aradan... 
Özledik be! Ana ocağımızı, baba ocağımızı, 
Rizeli kardeşlerimizi özledik. “Gemi mili-
nen olur sevda dilinen olur. Güzeller çok 
var ama, meyil Rize’ye olur.” Öyle mi? 81 
güzel var amma, içlerinde Rize’nin yeri baş-
ka. “Rizeliyim Rizeli, zülfüne bağla beni, 
ölür isem hasretten, otur da ağla beni.” Rab-
bim muhabbetimizi daim eylesin. Allah, 
birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, yol 
arkadaşlığımızı muhafaza eylesin. 30 Mart 
seçimleri inşallah, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, en çok da Rize 
için hayırlara vesile olsun. Kardeşlerim, 
1994 yılında, bu kardeşiniz İstanbul’da bü-
yükşehir belediye başkanı seçildi. Allah’a 
hamdolsun, 4.5 yıl boyunca, İstanbul’a 
çok büyük hizmetler kazandırdık. Bize 
oy verenleri mahcup etmedik. İstanbullu 
kardeşlerimizi mahcup etmedik. Ana oca-
ğımız, baba ocağımız Rize’yi mahcup etme-
dik, Rize’ye mahcup olmadık. Ardından, 
14 Ağustos 2001’de AK Parti’yi kurduk, ye-
niden yollara çıktık. Bu sefer Türkiye bize 
güvendi, Türkiye bize yetki verdi, emaneti 
bize teslim etti. Rabbime sonsuz şükürler 
olsun, 11 yıl boyunca Başbakanlık yaptık; 
bizi seçenlere, 81 vilayetimize, özellikle de 
Rize’ye mahcup olmadık. Yaptıklarımızla 
Türkiye’nin yüzünü ağarttık. Eserlerimizle, 
hizmetlerimizle, yatırımlarımızla, Rize’nin 
yüzünü ağarttık. Rize’den aldığımız kül-
türle, 77 milyonun, 81 vilayetin hizmet-
karı olurken, tüm dünya mazlumlarına el 
uzattık, dünyanın neresinde olursa olsun 
muhtaçlara kucak açtık. Biz Rize’den şunu 
öğrendik: Atmaca gibi atak olacaksın. Kaç-
kar kadar cesur olacaksın. Karadeniz kadar 

kucaklayıcı olacaksın. Fırtına deresi gibi 
çağlayacaksın. Bereketli çay bahçeleri gibi, 
almadan veren el olacaksın. Biz Rize’den, 
Rizeli gibi yiğit, Rizeli gibi mert, Rizeli 
gibi dürüst olmayı öğrendik. 77 milyona 
hep bir nazarla baktık, 77 milyonu kardeş 
gördük. 81 vilayetin arasında, 7 coğrafi böl-
genin arasında asla ayrımcılık yapmadık. 
Daima Türkiye dedik, kardeş dedik, insan 
dedik. Biz hizmete talip olduk, her dakika-
mızı, her saniyemizi, her anımızı hizmetle 
dolu dolu geçirdik. Türkiye’nin yola ihti-
yacı var dedik, yollar inşa ettik. Önümüze 
dağlar çıktı, işte Ovit Tüneli gibi dağları 
deldik. Türkiye’nin okullara ihtiyacı var 
dedik, 205 bin yeni derslik açtık, 79 yeni 
üniversite kurduk. Türkiye’nin konutlara 
ihtiyacı var dedik, 12 yılda 622 bin yeni 
konut ürettik. Türkiye’nin barajlara, ener-
jiye ihtiyacı var dedik, Türkiye’nin 4 bir 
yanına barajlar açtık. Türkiye’nin sağlıkta 
reforma ihtiyacı var dedik, her şehrimizi 
hastanelerle donattık. Türkiye’de neden 
hızlı tren yok dedik, hızlı treni Türkiye ile 
tanıştırdık. Türkiye’nin evlatları neden 
uçağa binmesin dedik, her yeri havaliman-
larıyla donattık, herkesi uçakla tanıştırdık. 
Yoksullukla mücadele ettik. Yolsuzlukla 
mücadele ettik. Yasaklarla mücadele ettik. 
Çetelerle mücadele ettik. Mafyayla, hu-
kuksuzlukla, cuntalarla mücadele ettik. 12 
yılda Türkiye’nin ekonomisini büyüttük, 
ticaretini, sanayisini, tarımını büyüttük. 
12 yılda Türkiye’nin itibarını büyüttük, 
Türkiye’nin pasaportunun, Türkiye’nin 
parasının, Türkiye’nin bayrağının itibarını 
çoğalttık. 12 yılda Türkiye’nin kardeşliğini 
büyüttük, umudunu çoğalttık, heyecanını, 
coşkusunu artırdık. 
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Kardeşlerim... 

Her ne yaptıysak, Türkiye için yaptık. Her 
ne yaptıysak, sizler için, çocuklarınız için, 
ülkemizin ve milletimizin istikbali için 
yaptık. Türkiye’nin aleyhine olan ne var-
sa karşısında durduk. Türkiye’nin lehine 
olan ne varsa, onun yanında durduk, dik 
durduk.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 

Türkiye’nin büyümesinden, itibarının 
artmasından, Türkiye’nin bölgesinde ve 
dünyada etkin bir ülke olmasından biri-
leri çok rahatsız oldu. Ne yaptılar? Şu AK 
Parti’yi buradan gönderelim dediler. Şu 
AK Parti’yi yıpratalım dediler. AK Parti’yi 
durduralım ki, Türkiye dursun dediler. Şu 
AK Parti’yi yıpratalım ki, Türkiye geri git-
sin dediler. AK Parti iktidarı millete, yani 
ehline teslim etti. Onlar, “İktidarı milletten 
alalım, yeniden medyaya, yeniden işveren-
lere, yeniden faiz lobilerine, kan lobilerine, 
terör, savaş lobilerine teslim edelim” dedi-
ler. Kardeşlerim, işte bunun için, önce Gezi 
Olayları’nı başlattılar, ardından 17 Aralık 
komplosunu devreye aldılar. 12 yıl boyun-
ca nasıl dik durduysak, bu sefer de dik dur-
duk. Milletin emanetini, millî irade hırsız-
larına teslim etmedik. Milletin iradesinin 
çalınmasına müsaade etmedik. İktidarın 
milletten alınıp, seçkinlere devredilmesi-
ne göz yummadık. Kasetlere, montajlara, 
iftiralara boyun eğmedik. Bizi buraya mil-
let getirdi, bize yetkiyi millet verdi, millet 
bize ne zaman git derse gideriz, millet 
kal dediği müddetçe, milletin emanetini 
de hiç kimseye teslim etmeyiz. Hele hele, 

milletin bu emanetini, Pensilvanya’dan 
Türkiye’yi karıştırmaya çalışan fitnecile-
re, onların hilelerine, onların tuzaklarına 
asla ve asla teslim etmeyiz. Ne diyor? 
Pensilvanya’da inzivaya çekildim diyor... 
Hayırdır ya? Türkiye’de inzivaya çekilecek 
yer mi yoktu? Pensilvanya’dan başka yer 
bulamadın mı? Konya’da inzivaya çekil-
seydin. İstanbul’da, Ankara’da, işte burada, 
Rize’de inzivaya çekilseydin. Güya inzivaya 
çekilmiş... Sporla ilgileniyor. Siyasetle ilgi-
leniyor. Magazinle ilgileniyor. MİT rapor-
larıyla, Susurluk’la, 12 Eylül’le, 28 Şubat’la 
ilgileniyor. Bir yandan inzivaya çekildim 
diyor, diğer yandan sabah akşam telefon 
dinliyor. İnzivaya çekildim diyor, insanla-
rın mahremini gözetliyor, insanların yatak 
odalarına kadar girmeye çalışıyor. Ne di-
yor Yunus Emre? “İlim ilim bilmektir ilim 
kendin bilmektir sen kendini bilmezsen, 
ya nice okumaktır?” Bu Pensilvanya’daki 
zat okumuş ama, kendini bilememiş, nef-
sini yenememiş, dünyayla arasına mesafe 
koyamamış. Boşa okumuş boşa… “Bir 
ceketim var, başka bir şeyim yok” diyor. 
Nasıl bir ceketse bu? İçine CHP sığıyor, içi-
ne MHP sığıyor. İçine holdingler, şirketler, 
ananaslar, tespihler, rafineriler, türlü türlü 
fitneler sığıyor. Şimdi birkaç gündür yan-
daş gazetesinde röportajı yayımlanıyor. Ne 
diyorlar, herkes konuştu, o sustu; şimdi o 
konuşacak diyorlar. Doğru, işine gelince 
hep sustu, işine gelince konuştu. Filistinli 
çocuklar ölürken sustu. Gazze’ye bombalar 
yağarken sustu. Suriye inim inim inlerken 
sustu. Kahire’de masum insanlar ölürken, 
esma ölürken sustu. Mavi Marmara’da 
9 şehidimiz varken sustu. Bangladeş ya-
narken sustu. Myanmar’da masumlar 
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cayır cayır yakılırken sustu. Doğu’da, 
Güneydoğu’da gençler ölürken sustu. 
İmam hatipler kapatılırken sustu. Başör-
tüsü çıkarılırken sustu. Hakkını yemeye-
lim... Arada bir konuştu... 12 Eylül’de dar-
becilere yağ yaktı. 28 Şubat’ta darbecilere 
ödül verdi. Merhum Erbakan söz konusu 
olunca, suskunluğunu bozdu, “Becere-
mediniz, artık çekilin” dedi. Başörtüsüne 
furuat dedi. Mavi Marmara şehitleri için 
“Otoriteden izin almalıydılar” dedi. Daha 
anlatacaklarım var ama gerisi Erzurum’a 
kalsın... Kendi memleketi olan Erzurum 
da bu fitneciyi yakından tanısın. 

Kardeşlerim... 

Bize diyorlar ki, meydanlarda CHP’den, 
MHP’den çok Pensilvanya’yı eleştiriyor-
sunuz... Bizim taşeronla işimiz yok, biz 
patrona bakarız. CHP’nin patronu artık 
kim? Pensilvanya. MHP’nin patronu 
artık kim? Pensilvanya. Bu Pensilvanya 
ne diyor? “Siyasi parti kurmayacağız” 
diyor... Haklı... Bulmuş kelepir partileri, 
niye kursun? İşi taşerona devretmiş. Hiç 
başı ağrımaz. Onun yerine zaten Kemal 
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli çalışıyor. 
Niye parti kursun? Emrine amade CHP 
var, emrine amade MHP var. Şimdi bili-
yorsunuz, bu CHP Genel Müdürü, önceki 
gün Ankara’da ülkücülerin bozkurt sela-
mını yapıyor. Tunceli’ye gidiyor, solcu… 
Konya’ya gidiyor, güya muhafazakâr... 
İzmir’e gidiyor, ulusalcı… Suriye’ye gi-
diyor, Esedçi… Hakkari’ye gidiyor, terör 
örgütü işareti yapıyor, bayrağından uta-
nıyor, bölücü... İstanbul’a gidiyor, vandal-
lara karışıyor, Gezici... Ankara’ya geliyor, 

MHP’li görünüyor, bozkurt işareti yapı-
yor, ülkücü… İnanın, bukalemun olsa, 
bunun hızına yetişemez. Biliyorsunuz, bu 
CHP Genel Müdürü, seçimde oy kullana-
cağı sandığı bulup oy kullanamadı. Şimde 
de, CHP diye MHP’ye mührü vurursa hiç 
şaşırmayın... E zaten artık ikisi arasında 
fark da kalmadı. Şu anda seçime bir AK 
Parti giriyor, bir de Pensilvanya partileri 
giriyor.

Kardeşlerim... 

Bakın, CHP’de, bu genel müdürden önce-
ki genel başkan, sadece AK Parti’ye karşı 
5 seçim kaybetti, maalesef bir kasetle 
gönderildi. Bu genel müdür, 5 yılda bize 
karşı 2 seçim, bir halkoylamasında kay-
betti. 9 gün sonra bir seçim daha kaybe-
decek, 5 yılda 4 seçim kaybetmiş olacak. 
2011 seçimleri öncesinde, Bursa’da bir 
televizyon kanalına çıktı, “Yüzde 40’ın 
altında alırsam istifa ederim” dedi... Yüz-
de 26 aldı ama hâlâ o koltukta pişkince 
oturmaya devam ediyor. Geliyorum MHP 
Genel Başkanına... 17 yıldır partisinin ba-
şında. Girdiği tüm seçimleri kaybetti. AK 
Parti dönemlerinde, 7 seçime girdi, kay-
betti. 30 Mart’ta yine kaybedecek, 8’inci 
yenilgi olacak. Göreceksiniz, o koltuğu 
yine bırakmayacak. Devlet Bahçeli zaten 
30 Mart’tan umudunu kesmiş... Dikkat 
edin, 30 Mart’ı konuşmuyor... Yatıyor 
kalkıyor, cumhurbaşkanlığı seçimini 
konuşuyor. Sen bırak cumhurbaşkanlığı 
seçimini, bugüne gel bugüne… Bu CHP, 
bu MHP ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
Deremende ayran oğutiyiler. Lemoğun 
tüfeği gibi atayiler. 
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Kardeşlerim... 

Rize, bu Pensilvanya partilerine 30 Mart’ta 
gereken cevabı verecek. Rize, 30 Mart’ta, 
Türkiye’ye, devlete, millî güvenliğimize 
yönelik saldırılara dur diyecek. Rize hem-
şehrisine sahip çıkacak. Rize Başbakanına 
sahip çıkacak. Rize, 30 Mart’ta, çok farklı 
bir sonuçla, inşallah yeni Türkiye’nin is-
tiklal mücadelesinde en önde olacak. Rize, 
lafa değil, icraata bakacak. 

Sevgili hemşehrilerim… 

Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsu-
nuz… Anladım, siz havalimanı istiyorsu-
nuz… Şimdi buradan müjdeyi açıklıyo-
rum; talimat verdim, etüt çalışmalarını 
başlattım... Rize’ye yılda 1 milyondan fazla 
yolcunun kullanabileceği bir havalimanı 
yapacağız… Tamam mı? Biliyorsunuz 
Türkiye’nin en uzun tüneli olan Ovit 
Tüneli’nin inşasını başlattık, çalışmalar 
sürüyor. Burası, 2023’te 500 milyar dolar-
lık ihracat hedefimizi gerçekleştirmede 
önemli taşıma akslarından biri olacak. Bu 
hat sadece Ovit Tüneli’nden ibaret değil... 
Bu koridorun kuzey ve güney çıkışında, 
ticareti kolaylaştırmak için endüstri ve 
lojistik merkezleri kuruyoruz. 40 yıldan 
beri Rize Cumhuriyet Meydanı’nda size 
hitap eden siyasetçiler hep “Ovit’i yapaca-
ğız” dediler değil mi? Peki hangisi sözünde 
durdu?.. Hiçbiri. Geldiler, konuştular, vaad 
ettiler, sizin oyunuzu alıp gittiler. Biz, 14 
Mayıs 2011 günü bu meydanda ilk defa 
“Ovit’i yapacağız” dedik. Bundan tam bir 
yıl sonra, 13 Mayıs 2012 tarihinde burada, 
1880’li yıllardan beri hayal edilen projeyi 

gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bas-
tık, Ovit Tüneli’nin temelini attık. Ovit 
Tüneli’ni 2015 sonunda tamamlayarak, 
inşallah hizmete açıyoruz. Biz yolları 
böldük, dağları deldik, gönülleri birleştir-
dik. Ovit ile birlikte Doğu ve Güneydoğu, 
hatta Ortadoğu ve Kafkaslar Karadeniz’le 
birleşecek. Rize, yolların buluştuğu 
bir güzergâha dönüşecek. Sabahleyin 
Karadeniz’de kahvaltı yapan bir hemşeh-
rim öğle yemeğini Mardin’de yiyebilecek. 
Ovit Tüneli tamamlandığında İkizdere-İs-
pir yolu artık, inşallah yılın 12 ayında, 365 
gün açık kalacak. İşsizlik önemli sorunla-
rımızdan birisi, biliyorum... Müteşebbisle-
rimizin önünü açarak, özel yatırım teşvik 
programları geliştirerek istihdamı artır-
maya çalışıyoruz. Çay, Rize’nin en önemli 
ürünü ve geçim kaynağıdır. Bunun için 
çay fabrikalarının kapasitelerini arttırdık. 
Eskiden bu senenin parasını bir dahaki se-
neye alıyordunuz, unutmadınız değil mi? 
Biz, ürün bedellerini enflasyonun altına 
düşürmediğimiz gibi ödemeleri de zama-
nında yapıyoruz. 2013 yılı kampanyasın-
da, randevulu sisteme geçerek çayı daha 
rahat satmanızı sağladık. Yeni hedefimiz 
organik çay üretimi ile Türk çayını dünya 
markası yapmak. Yaş çay prim desteğini 
başlattık, destek miktarında 7 kat artış 
sağladık. Destekleme paralarını da aldınız 
değil mi? Rize’de ruhsatlı alanlarda fındık 
üretimi yapan üreticilerimize son 4 yılda 
toplam 17 milyon lira destek ödemesi yap-
tık. Fındıkta alan bazlı destekleme 2015 
yılına kadar devam edecek. 8.5 kilometre 
uzunluğundaki Rize dağ dibi yolundaki, 
yani Rize Güney Çevre Yolu’ndaki çalış-
malarımız süratle devam ediyor. Bu yol 
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tıp fakültesinde başlıyor, Portakallık, Dal-
yan, Dosma ve Yağlıtaş mahallelerinden 
geçerek Pehlivantaşı mevkiine bağlanıyor. 
Güney çevre yolunun 3 kilometresini 
bölünmüş yol olarak bu sene tamamlıyo-
ruz. Şimdi Güney Çevre Yolu İle Salarha 
bölgesini birbirine bağlamak için de 2.7 
kilometrelik Salarha Tüneli’ni yapıyoruz. 
Bu tünelle yolu 9 kilometre kısaltıyoruz. 
Salarha Tüneli’nin proje çalışmalarını sür-
dürüyoruz.

Sevgi hemşehrilerim… 

12 yılda Rize’ye 7.2 milyar liralık yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 3 mil-
yar lira… Tarım ve hayvancılıkta 1.2 mil-
yar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 496 
milyon lira… Sağlıkta 312 milyon lira… 
Orman ve su işlerinde 393 milyon lira… 
Enerjide 156 milyon lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 228 milyon lira yatırım ya-
parak Rize’nin her alanda adeta çehresini 
değiştirdik. 

Değerli hemşehrilerim… 

Şimdi burada sizlerle önemli bir hususu 
paylaşmak istiyorum… Partimiz, kuralları 
ve ilkeleri olan bir partidir. Aldığımız ka-
rarları istişareyle alıyor, çalışmalarımızı 
buna göre yapıyoruz. Bu seçimlerde de 
sizlere takdim ettiğimiz adayları işte böyle 
bir sürecin sonucunda belirledik. Unut-
mayınız, adaylarımıza vereceğiniz destek, 
kendisinin şahsı yanında partimize ve-
receğiniz destektir. Hem Rize’de, hem de 
Türkiye’nin belli yerlerinde tamamen ken-
di tercihleriyle bağımsız olarak ya da baş-

ka partilerden adaylığını koyan kişiler var. 
Bunların, “AK Parti’nin bağımsız adayıyım, 
Genel Başkan’dan onay aldım” gibi ifade-
lerle ortalıkta dolaştıklarını duyuyoruz. 
Kimileri de “Seçildikten sonra AK Parti’ye 
geçeceğim” diyorlarmış. Bu tür ifadelere, 
kurnazlıklara, kandırmacalara asla itibar 
etmeyiniz. Bu şahıslar, aslında AK Parti 
oylarını azaltma peşindeler. Biz, kendi 
adaylarımız dışında kimseyi asla destekle-
meyiz, böyle bir şey kesinlikle söz konusu 
değildir. Biz sizden adaylarımıza, yani par-
timize destek istiyoruz. Rize’de partimizin 
adayı Reşat Kasap kardeşimizdir. Kendisi 
ve ekibinin Rize için hazırladıkları “10 nu-
mara” projelerin takipçisi olacağım. Burası 
benim evim, benim memleketim... Sizden 
18’de 18, tam tekmil birincilik bekliyo-
rum. Beni mahcup etmeyin ha!

Kardeşlerim… 

Bugün, baharın müjdecisi olarak, yenilen-
me, tazelenme olarak kabul edilen Nevruz 
günü. Bu vesileyle, sizlerin, milletimizin 
ve Nevruz’u kutlayan bölgemizdeki tüm 
kardeşlerimizin bu güzel gününü tebrik 
ediyorum. Nevruz’un, birliğimizi, beraber-
liğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmesini 
diliyorum. Rize’den tüm Türkiye’ye bir kez 
daha “Daima millet, daima hizmet” diye-
rek, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.   
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Hatay! Serhat şehri Hatay! Kardeşliğin 
şehri, dayanışmanın şehri, Ensar’ın şehri 
Hatay! Seni yürekten selamlıyorum Ha-
tay...

Antakya, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, 
Hassa... Sizleri gönülden selamlıyorum. 
Çeliğin şehri İskenderun, seni kalpten 

selamlıyorum. Kırıkhan, Kumlu, Rey-
hanlı, Samandağ, Yayladağı… Sizleri mu-
habbetle selamlıyorum. Senin kardeşin 
olan şehirleri de buradan selamlıyorum 
Hatay! Buradan Lazkiye’yi selamlıyorum, 
buradan Tartus’u selamlıyorum, Beyrut’u 
selamlıyorum, Gazze’yi, Ramallah’ı selam-

Hatay Mitingi 

Hatay | 22 Mart 2014
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lıyorum. Buradan, İdlib’i, Halep’i, Hama’yı, 
Humus’u, Şam’ı selamlıyorum. 

Hatay! Sen öyle mübarek şehirsin ki, her 
gün dilimizde, her an kalbimizde olan 
Yasin’i Şerif ’teki Habib-i Neccar’ın şehri-
sin. Sen, Beyazıt Bestami Hazretleri’nin 
şehrisin. Sen, Cemil Meriç gibi bir münev-
veri yetiştirmiş şehirsin. Seninle iftihar 
ediyoruz Hatay. Kardeşlik ikliminle iftihar 
ediyoruz. Hoşgörü ikliminle iftihar ediyo-
ruz. Sen Suriyeli kardeşlerine sahip çıkı-
yorsun; senin misafirperverliğinle, senin 
ensar olmanla iftihar ediyoruz. Sağ olasın 
Hatay! Allah sizlerden razı olsun. Rabbim, 
kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim 
eylesin. 30 Mart seçimleri, inşallah, ülke-
miz için, milletimiz için, demokrasimiz 
için, en çok da Hatay için hayırlara vesile 
olsun. 

Kardeşlerim...

Hatay, medeniyetiyle büyük şehirdir. Ha-
tay, çalışkan insanlarıyla, Asi Nehri’nin 
bereketli topraklarını işleyen çiftçileriyle, 
İskenderun’da demire-çeliğe şekil veren 
emekçileriyle büyük şehirdir. Hatay, dün-
yaya örnek olan kardeşliğiyle, Medeni-
yetler İttifakı’na ilham vermesiyle büyük 
şehirdir. Şimdi de Hatay, artık, şehir ola-
rak, belediye olarak büyükşehir. Hatay’ı, 
büyüklüğüne yaraşır şekilde, büyükşehir 
statüsüne kavuşturduk. 30 Mart’ta inşal-
lah, Hatay, büyükşehir belediye başkanını 
seçecek. Hatay’ın artık en ücra mahalleleri 
dahi, hem ilçelerden, hem büyükşehirden 
hizmet alacak. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... Na-
sıl başlarsa, öyle gider... Hatay’da, büyükşe-
hir hizmetleri, iyi başlasın, iyi gitsin istiyo-
ruz. Hatay, iyi bir başlangıç yapsın, bizim 
eserlerimiz üzerine daha büyük eserler 
koyarak geleceğe ilerlesin istiyoruz. Hatay, 
bin yıllar boyunca kardeşlik şehri oldu; 
bundan sonra da kardeşlik şehri olarak 
istikbali kucaklasın istiyoruz.

Kardeşlerim... 

Hatay’da olduğu gibi, Türkiye genelinde, 
huzuru, istikrarı, güven ortamını bozmak 
için çok tehlikeli girişimlerde bulunanlar 
var. Kardeşi kardeşe düşman etmek için 
adeta çırpınanlar var. 77 milyonun arasına 
nifak sokmak için gayret gösterenler var. 
Sokakları ateşe verip, camı çerçeveyi kırıp, 
huzuru bozup, istikrarı bozup, Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanlar 
var. Hatay bu tahriklere boyun eğmedi, eğ-
meyecek. Hatay, çatışma isteyenlere, kaos 
isteyenlere prim vermedi, vermeyecek. 

Kardeşlerim... 

Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, 
kardeşlik içinde geleceğe ilerlemesini haz-
medemeyenler, içeriden ve dışarıdan çok 
ahlaksızca saldırılar başlattılar. Bu saldırı-
ların ilkini biliyorsunuz Reyhanlı’da yap-
tılar. 10 ay önce, 11 Mayıs’ta, Reyhanlı’da 
yapılan alçakça saldırıda 53 kardeşimizi 
şehit verdik. Saldırının ardından geldim, 
Reyhanlı’da incelemelerde bulundum, 
gerekli talimatları verdim. Bugün bir kez 
daha, o saldırıda vefat eden şehitlerimi-
ze Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
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Yakınlarına, ailelerine tekrar sabır ve baş-
sağlığı diliyorum. Güvenlik güçlerimiz, is-
tihbarat birimlerimiz çok sıkı çalıştılar ve 
olayı büyük ölçüde aydınlattılar, Türkiye 
içindeki sorumluları yakaladılar. Türkiye 
dışındaki sorumlular da tespit edildi, on-
lar da çok iyi biliniyor, onlardan da hesap 
soruldu ve soruluyor. Fakat, Reyhanlı sal-
dırısında bizi derinden yaralayan bir baş-
ka boyut vardı... Maalesef, Türkiye içinden, 
Hatay içinden birilerinin de, bu haince, bu 
alçakça saldırıya katıldıklarını, destek sağ-
ladıklarını tespit ettik. İşte bu ihanet bizi 
derinden yaraladı. Kendi ülkesine, kendi 
ülkesinin halkına, kendi şehrinin sakinle-
rine karşı böyle bir alçaklığın içine giren-
ler, bizi derinden sarstı. Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne bir çağrıda bulunduk... CHP ile 
irtibatlı, CHP milletvekilleriyle irtibatlı 
bazı şahısların bu elim olaya karıştığını 
söyledik. CHP’ye, hem bu olayın failleriyle, 
hem de Esed rejimiyle arasına mesafe koy-
masını söyledik. Maalesef CHP bunu hiç 
umursamadı. Reyhanlı saldırısını yapan-
ların, Türkiye içinde başka planları olanla-
rın, CHP heyetini Esed’e götüren rehberler 
olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk, CHP 
bunu da umursamadı. CHP’nin, CHP Ge-
nel Müdürünün, bu zalim Esed’e, bu zalim 
Esed rejimine, onun şebbihalarına, onun 
azılı katillerine neden sempati duyduğunu 
sizler çok iyi biliyorsunuz. Esed’e destek 
veren, Hatay’ı karıştırmak için elinden 
gelen çabayı gösteren CHP, aynı tahrikleri, 
aynı provokasyonları başka şehirlerde de 
yapıyor. İstanbul sokaklarını karıştırmak 
için elinden geleni yapıyor. Malatya’yı, 
Adıyaman’ı karıştırmak için elinden gele-
ni yapıyor. Hem CHP Genel Müdürü, hem 

onun milletvekilleri, özellikle de Hatay 
milletvekilleri, Tunceli milletvekilleri, son 
derece çirkin eylemlerin içinde yer alıyor, 
polise taş atıyor, polise hakaret ediyorlar. 
Şu anda, işte bu CHP, yanına başka mütte-
fikler de buldu. Kim o müttefikler? MHP... 
BDP... Her zamanki gibi malum medya... 
Her zamanki gibi bazı işverenler, bazı işve-
ren örgütleri… Bir de şimdi artık yanında 
Pensilvanya var. Bunların hepsi bir araya 
geldiler, Türkiye’yi karıştıralım, huzuru 
bozalım, istikrarı bozalım, güven ortamını 
zedeleyelim, hükümeti yıpratalım dediler. 
Gerekirse Türkiye kaybetsin, ama biz ka-
zanalım dediler. Biz rant elde edelim de, 
Türkiye’ye ne olursa olsun dediler. Dikkat 
edin... Bu Pensilvanya’daki zat, İstanbul’da 
bir çocuğun ölümü üzerine taziye mesajı 
gönderdi. Ne diyor: “Alevi kardeşlerimi-
ze sabrı cemil niyaz ederim” diyor... Şu 
küstahlığa bakar mısınız? Şu ayrımcılığa, 
ırkçılığa bakar mısınız? Allah aşkına, öl-
müş bir çocuğun mezhebini vurgulamak 
ne demek? Ne yapmaya çalışıyor? Neyi 
anlatmaya, neyi vurgulamaya çalışıyor. 22 
yaşındaki Burak kardeşimiz öldüğünde, 
neden Sünni kardeşlerimiz vurgusunu 
yapmıyorsun da, diğeri ölünce neden Alevi 
vurgusu yapıyorsun? Çünkü oradan kendi-
sine, kendi örgütüne bir çıkar sağlayabilir 
miyim diye bakıyor. Buradan bir ayrışma 
çıkarabilir miyim, buradan bir çatışma 
çıkarabilir miyim diye bakıyor. Bunlar 
avuçlarını yalayacak avuçlarını. Bu millet, 
bunların kirli oyunlarına asla prim ver-
meyecek. Bu millet, bunların ayrıştırıcı, 
çatıştırıcı üsluplarına asla itibar etmeye-
cek. Hatay’ın yetiştirdiği büyük münevver, 
büyük mütefekkir Cemil Meriç diyor ki: 
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“Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye 
koşan zavallı insanlar... Karanlığa o ka-
dar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız 
ediyor sizi…” Evet... Bunlar karanlığa alış-
mışlar... Bunlar aydınlıktan korkar hale 
gelmişler, bunlar yıldızlardan dahi ürker 
hale gelmişler. Onlar partileri için, örgüt-
leri için, kendi şahsi rantları, kendi şahsi 
hırsları için çalışmaya devam edecek. Biz 
ise Türkiye için, millet için, Hatay için, 
81 vilayet için çalışmaya devam edeceğiz. 
Biz, yoksullar için, mazlumlar için, mağ-
durlar için yüreğimizi ortaya koymaya de-
vam edeceğiz. Biz Türkiye’yi daha da ay-
dınlatmaya, Türkiye’nin ufkunu açmaya, 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Bir başka Hataylı, gönül insanı, Beyazıd 
Bestami Hazretleri şöyle buyuruyor: “Bir 
kimse, havada uçacak kadar keramet 
gösterse dahi, ona aldanmayın. Asıl onun, 
Allah’ın emir ve yasaklarını nasıl korudu-
ğuna dikkat edin.” Evet... Kendi kendisine 
keramet izafe etmekle veli olunmaz. Ken-
di kendisini övmekle, kendisini uçurmak-
la ermiş olunmaz. Kendi nefsini bilmeden 
kişi âlim olamaz. İşte görüyorsunuz... Bu 
Pensilvanya’daki zat, kendisine keramet 
atfediyor, kendisini övüyor, kendisini 
uçuruyor. En yakın arkadaşının, bu Pen-
silvanya’daki zat hakkında söylediklerini 
dinlediniz değil mi? “Yanına gittiğimizde, 
bizimle ilgili şeyler konuşuyordu. Bunu 
keramet zannediyorduk. Meğer telefon-
larımızı dinliyormuş” diyor... İnsanların 
özel hayatlarını gözetleyenden âlim 

olmaz. İnsanların mahrem görüşmeleri-
ni dinleyenden âlim olmaz. İnsanların 
yatak odalarına kadar girenden, oraları 
izleyenden, kaydedenden âlim olmaz. 
Ondan olsa olsa hain olur, sahtekâr olur, 
fitneci olur. Ne yaptı? Gitti CHP’lilerin 
mahremlerini izledi, kaydetti, yayımladı. 
Ne yaptı? Gitti MHP’lilerin mahremlerini 
izledi, kaydetti, yayımladı. O CHP, o MHP, 
işte şimdi çıkmışlar, bu Pensilvanya’nın 
dizinin dibinde, Pensilvanya’nın kuyru-
ğunda siyaset yapıyorlar. On yıllardır bu 
CHP, işte bu Pensilvanya’daki zatı eleşti-
riyor, çok ağır hakaretler ediyordu. CHP 
milletvekilleri bu Pensilvanya için çok 
ağır hakaretler ettiler. Ama şimdi kol kola 
ittifak halindeler. Ben aslında CHP içinde-
ki bu milletvekillerini merak ediyorum. 
Hiç sesleri çıkmıyor. Hiç konuşmuyorlar. 
CHP; hain, sahtekâr bir hoca müsveddesi-
nin partisi haline getirildi, ama CHP’den 
buna hiç kimse itiraz etmiyor. Aynı şekil-
de MHP... Okyanus ötesine verip verişti-
riyordu. O da dut yemiş bülbüle döndü. 
Pensilvanya’nın dizinin dibine oturdu, 
ona mürid oldu. Onlar, birbirlerine yol 
arkadaşı olsunlar. Onlar birlikte yürü-
sünler. Biz işte milletle yürüyoruz. Biz 
bu yola milletle çıktık, milletle yürüdük, 
bundan sonra da sadece milletle, sizlerle 
yürümeye devam edeceğiz. Hatay! 30 
Mart’ta bu kirli oyunu bozacak mısın 
Hatay? 30 Mart’ta bu Pensilvanya partile-
rine gereken cevabı verecek misin Hatay? 
30 Mart’ta, demokrasiye, sandığa, millî 
iradeye, kardeşliğe sahip çıkacak mısın 
Hatay? Maşallah... 



183

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

Kardeşlerim unutmayın... 

CHP demek, baskı demektir, zulüm de-
mektir. CHP demek, başörtüsünü yasakla-
mak, imam hatipleri kapatmak, Kuran’ın 
öğretilmesine ve öğrenilmesine engel 
çıkarmak demektir. CHP demek, darbele-
re destek vermek demektir. CHP demek, 
katil Esed’in yanında, Mısır’daki darbeci 
Sisi’nin yanında durmak demektir. CHP 
demek, çöp demek, çamur demek, çukur 
demek, din istismarı demek, karmaşa ve 
kaos demektir. İşte bu CHP Genel Müdü-
rünü görüyorsunuz... Tunceli’ye gidiyor, 
solcu oluyor. Hakkari’ye gidiyor, bayrağın-
dan utanıyor. İstanbul Üsküdar’a gidiyor, 
Müftü’den aday yapıyor. Elazığ’ın Kovancı-
lar ilçesine gidiyor, önceki seçimlerde aday 
dahi çıkartamadığı bu ilçede başörtülü 
aday gösteriyor. Çorum’a gidiyor sağcıdan, 
Ankara’ya gidiyor ülkücüden aday yapıyor. 
İşte Hatay’da da, geldiler, bizim aday yap-
madığımız bir zatı aday yaptılar. Bunların 
Hatay’da teşkilatları yok mu? Bunların 
Hatay’da, gösterebilecekleri bir tane aday 
yok mu? Hatay’dan aday yapacak bir tane 
adam bulamadılar mı? AK Parti’nin aday 
yapmadığını, bunlar aday yapıyorlar. O da 
ne yapıyor? Hatay’da düzenlenen yasa dışı 
eylemlerde, polis araçlarına itfaiyeden su 
vermiyor. Polis araçları suyu Narlıca’dan, 
Altınözü’nden alıyor. 

Kardeşlerim... 

Hatay’da bu kirli oyunu, bu kirli ittifakı siz 
bozacaksınız. Hatay’da, kendisi aday çıka-
ramayan CHP’ye de, AK Parti’den yüz bula-
mayan adaya da oy vermeyeceğinizi biliyo-

rum. Hatay, inşallah, 30 Mart’ta hizmete oy 
verecek. Hatay lafa değil, icraata bakacak. 
Hatay, huzura, istikrara, güven ortamına, 
büyük Türkiye ideallerine oy verecek. 
Hatay 30 Mart’ta, gür bir sesle, “Millet eğil-
mez, Türkiye yenilmez” diyecek. Değerli 
kardeşlerim… İskenderun Körfezi’nden 
bakılınca, Amanos dağlarının hemen arka 
tarafı hassa ilçemiz… Görünüşte yakın 
gibi ama karayoluyla İskenderun Körfe-
zi ile hassa arasında epeyce mesafe var. 
Arada dağ olmasa, gerçekten hassa yanı 
başımızda... Hatta kestirme diyerek, oraya 
dağ yolundan yürüyerek gidip gelenler ol-
duğunu duyardım. Dağı kaldırmak elbette 
mümkün değil ama delmek mümkün. 
Aşılmaz denen gâvur dağlarını aşmak için 
kolları sıvadık. İstanbul’un çılgın projesi 
kanal İstanbul ise Hatay’ın çılgın projesi 
de Amanos Tüneli’dir… Amanos’un doğu-
sunda ve batısında 7 ilçemiz var. Hatay’ı 
ikiye bölen Amanos Dağları’na açtığımız 
tünelle, Hatay’ın iki yakası arasında hızlı 
ve güvenli bir yol oluşturuyoruz. Bunun 
için 14 bin 680 metre uzunluğunda 4 
adet tünel, 910 metre uzunluğunda 5 
adet viyadük ve 6 adet köprü yapacağız. 
Projeyle; Gaziantep-İskenderun arası 221 
kilometreden 136 kilometreye, Kahra-
manmaraş-İskenderun arası 186 kilomet-
reden 151 kilometreye, Kilis-İskenderun 
arası 153 kilometreden 113 kilometreye 
inecek. Böylece, hem Hatay’ın doğusu 
yatırıma açılacak, hem de komşu illerden 
gelen ihraç malları çok kolay şekilde li-
mana ulaşabilecek. Aynı şekilde Hatay’ın 
doğusunda ve güneydoğusunda yeni 
sanayi tesisleri için yer açılacak. Amanos 
Tüneli’nin projesi hazırlanıyor, inşallah 
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yakında inşasına da başlıyoruz. Hatay’a 
dört dörtlük 4 baraj kazandırıyoruz. Birin-
cisi Reyhanlı Barajı… Afrin Çayı üzerinde 
inşa etiğimiz barajın inşasına 2010 yılında 
başladık. 600 bin dönüm alanı sulayacak 
ve 200 bin dönüm alanı taşkından koruya-
cak Reyhanlı Barajı’nı, inşallah 15 Mayıs 
2015’te tamamlıyoruz. İkincisi Büyük 
Karaçay Barajı… Bu baraj, 35 bin dönüm 
alanda sulu tarıma imkân verecek, Hatay 
merkezin, Samandağ ilçemizin ve 15 bel-
demizin su ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 
burada yılda 17.5 milyon kilovatsaat enerji 
üretilecek. 72 milyon liralık maliyeti olan 
Büyük Karaçay Barajı’nı inşallah bu yıl 
tamamlıyoruz. Üçüncü barajımız, Arsuz 
Gönençay Barajı… Yaklaşık 45 bin dönüm 
araziyi suya kavuşturacak bu barajın ihale-
sini bu yıl yapıyoruz, ardından da hemen 
yapımına başlıyoruz. Dördüncü barajımız, 
Tahtaköprü Barajı… İşletmede olan Tah-
taköprü Barajı’nı büyütüyoruz. Barajın 
yüksekliğini 9.5 metre artırarak sulama 
alanını 119 bin dönümden 349 bine ulaş-
tıracağız. Onun da ihalesini bu yıl sonunda 
yapıyoruz.

Kardeşlerim… 

Antakya’ya ileri teknolojilerle donatılmış 
750 yataklı merkez devlet hastanesi ka-
zandırıyoruz. Yapımı devam ediyor, bu 
yılın sonunda inşallah bitiriyoruz. Hatay 
Kırıkhan’da toplamda 208 derslikli, içinde 
her türlü sosyal, kültürel, sportif tesisin 
bulunduğu bir eğitim kampüsü yapıyoruz. 
Projesini hazırladık… İhalesine Ağustos 
ayında çıkıyoruz. Hatay, bir kültür, kardeş-
lik şehri olduğu kadar sanayi potansiyeli 

de yüksek olan bir şehrimiz. Hatay’ın bu 
potansiyelini daha iyi değerlendirebilme-
sine yardımcı olmak için Antakya organize 
sanayi bölgesini kurduk. Kırıkhan orga-
nize sanayi bölgesinin kuruluşuyla ilgili 
çalışmaları da tamamladık. Zeytine, “Ağaç-
ların kralıdır” derler… Zeytin, Hatay’ımı-
zın da ekmeği, aşı… Biz bu ekmeği, bu 
aşı büyütelim, geliştirelim istedik. Hatay 
Altınözü’ne Zeytincilik Organize Sanayi 
Bölgesini kuruyoruz. Projesi hazırlanıyor, 
inşallah en kısa sürede hayata da geçire-
ceğiz. Hatay’da bir zeytincilik enstitüsü 
kurmak için 2011 yılında gerekli adımları 
attık. Enstitünün arazi tahsisini yaptık, 
personel, bina ve laboratuvar gibi ihti-
yaçlarını karşılamak için çalışmalarımız 
devam ediyor. Hatay’daki zeytin üreticile-
rimize mazot, gübre, toprak analizi, sertifi-
kalı fidan ve zeytinyağı priminden oluşan 
toplam 126 milyon lira destek sağladık. 
Altınözü’ne süt sığırcılığı organize sanayi 
bölgesini kuruyoruz. Toplam 3 bin 560 
dönüm arazide, 30 bin baş sığır kapasiteli, 
30 milyon lira maliyetle kuracağımız orga-
nize sanayi bölgesinin yapımına bu yıl baş-
lıyoruz. Böylece, Hatay hayvancılıkta da 
zirveye yükselecek. 2006 yılında Hatay’ı 
doğalgazla tanıştırdık. Bugün Hatay nüfu-
sunun yüzde 67’sinden fazlası evlerinde 
doğalgaz kullanıyor. 

Değerli kardeşlerim… 12 yılda Hatay’a 9.3 
milyar liralık yatırım yaptık. Ulaştırma ve 
haberleşme 1.2 milyar lira… Tarım ve hay-
vancılıkta 1.1 milyar lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 1.1 milyar lira… Eğitimde 
(üniversite dâhil) 676 milyon lira… Orman 
ve su işlerinde 391 milyon lira… Sağlıkta 



185

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

320 milyon lira… Enerjide 317 milyon lira 
yatırım yaparak Hatay’ı her alanda çok bü-
yük, çok önemli hizmetlere kavuşturduk. 

Değerli kardeşlerim… 

Hatay, Türkiye için de bizim için de çok 
önemli. Hatay bizim medeniyet ışığımız. 
İl sınırlarının tamamına hizmet verecek 
yeni statüsüyle büyükşehir belediyesi, 
Hatay için geliştirdiğimiz projelerde kritik 
öneme sahip. Bunun için Hatay’a, Adalet 
Bakanımızı, yakın çalışma arkadaşımız 
Sadullah Ergin kardeşimizi Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak gösterdik. 
Kendisinin Hatay için çok önemli proje-
leri var. Mesela, bir liman şehrimiz olan 
Hatay’a, turizmdeki potansiyelini daha iyi 
değerlendirmek için kurvaziyer limanı ve 
yat limanı kazandırmayı hedefliyor. Bu-
nun gibi daha pek çok projeyi hazırlamış, 
sizlerin desteğiyle, teveccühüyle göreve 
başlayacağı günü bekliyor. Biz hükümet 
olarak, Sadullah Bey Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak el ele verecek ve inşallah 
Hatay’ı bölgesinin ve Türkiye’nin parlayan 
yıldızı haline getireceğiz. Sadullah Ergin 
kardeşimi sizlere emanet ediyorum. 30 
Mart’ta Hatay’dan, büyükşehir belediye-
siyle, ilçeleriyle, tüm Türkiye’ye, tüm böl-
geye örnek olacak bir sonuç bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Ankara! Seni yürekten selamlıyorum ey 
Ankara...

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, 
Çamlıdere, Çankaya... Sizleri gönülden se-
lamlıyorum. Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, 
Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, 

Kazan... Sizleri kalpten selamlıyorum. Ke-
çiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, 
Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, 
Yenimahalle... Sizleri muhabbetle selam-
lıyorum... Artık bir dünya başkenti olan 
Ankara’yı aşkla, sevdayla selamlıyorum. 

Ankara Mitingi 

Ankara | 22 Mart 2014
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Buradan, Hacı Bayram Veli Hazretleri’ne, 
Seyyit Hüseyin Gazi’ye, Abdülhakim Ar-
vasi Hazretleri’ne, Bünyamin Ayaşi, Ali 
Semerkandi, Taceddin-i Veli Hazretleri’ne, 
Ankara’da türbesi, makamı olan tüm alim-
lere, gönül insanlarına, Rabbim’den rah-
met niyaz ediyorum. 

Ankara, sen Selçuklu’nun şehrisin. Anka-
ra, sen Osmanlı Cihan Devleti’nin şehrisin. 
Sen, İstiklal Savaşı’nı başlatan, onu zaferle 
sonuçlandıran şehirsin. Ankara sen, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ni kuran şehirsin, 
demokrasinin, millî iradenin şehrisin. An-
kara sen, Gazi Mustafa Kemal’in, muzaffer 
kumandanların, demokrasi kahramanı 
Adnan Menderes’in şehrisin. Sen, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti, dünya maz-
lumlarının, gariplerin, yoksulların umu-
du bir dünya başkentisin. Seninle iftihar 
ediyoruz Ankara... Tarihinle, camilerinle, 
türbelerinle, alimlerinle iftihar ediyoruz. 
Demokrasi mücadelesindeki emsalsiz 
yerinle iftihar ediyoruz. Dünya mazlumla-
rının umudu olduğun için seninle iftihar 
ediyoruz. Allah senden razı olsun Ankara... 
Rabbim, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart 
seçimleri, Türkiye için, milletimiz için, 
demokrasimiz için, en çok da Ankara için 
hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

94 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, Ankara’da, 
ulus meydanında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dualarla açıldı. Meclis hemen o 
gün çalışmaya başladı. Polatlı’dan, düş-
manın top sesleri geliyordu. Meclis kork-

madı, vekiller korkmadı. Hatta merhum 
Mehmet Âkif, Ankara’da, hem millete, hem 
ordumuza, hem de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne hitap eden o muhteşem dizeleri, 
istiklalimizin dizelerini yazdı: 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al san-
cak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak

O benimdir, o benim milletimindir ancak

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal

Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal... 

Evet... Top seslerine rağmen, düşman 
tehdidine rağmen Meclis çalıştı, Kurtuluş 
Savaşı’nı idare etti, ordumuzu sevk etti ve 
İstiklal Savaşımızı zaferle sonuçlandırdı. 
Ardından yine burada cumhuriyetimizi 
ilan ettik... Hep birlikte çalıştık. Şehitleri-
mizi defnettik, yaraları sardık, hep birlikte 
Türkiye’yi büyütme mücadelesine, yani 
istikbal mücadelemize başladık. Yollar 
yapmaya, demiryolları inşa etmeye, köprü-
ler yapmaya, şehirler inşa etmeye başladık. 
Yoksulluğu aşmak, kalkınmak için, refahı, 
huzuru, kardeşliği güçlendirmek için, mil-
letçe çok ama çok çalıştık. 

Kardeşlerim... 

91 yıllık bu süreçte, iyi günlerimiz olduğu 
gibi, kötü günlerimiz de oldu. Örneğin, tek 
parti CHP dönemini yaşadık. Gazi Mustafa 
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Kemal’in vefatının ardından, millete ya-
pılan çok ağır zulümleri yaşadık. Bu CHP 
döneminde, Kuran-ı Kerim yasaklandı. 
Kuran’ın öğretilmesi, öğrenilmesi yasak-
landı. Ezanın aslıyla okunması yasaklandı. 
Camilerimizi kapattılar, yıktılar, ahıra, 
depoya, müzeye çevirdiler. İnsanların kılık 
kıyafetlerine müdahale ettiler, sakala, bıyı-
ğa, başörtüsüne bile karıştılar. Özgürlük-
leri kısıtladılar, kitapları yasakladılar, dil-
leri, kelimeleri yasakladılar. 23 Nisan’da, 
kardeşlik üzerine başlayan bir süreci, işte 
bu tek parti CHP döneminde, ayrımcılıkla, 
ırkçılıkla, kutsal değerlere saygısızlıkla 
maalesef tahrip ettiler. Sonra bir yürekli 
insan çıktı. Kalbi millet sevgisiyle, vatan 
sevgisiyle dolu bir insan çıktı. Merhum 
Adnan Menderes, 10 yıl boyunca, yasakla-
ra son verdi, baskılara son verdi, zulümle, 
zalimle mücadele etti ve bu ülkeye, bu mil-
lete unutulmaz eserler kazandırdı. O mil-
leti sevdiği için, millet de onu sevdiği için, 
maalesef yaşatmadılar. Önce millî iradeyi, 
milletin reylerini idam ettiler, ardından da 
merhum Menderes ve arkadaşlarını idam 
ettiler. Ah güzel Ankara! Bu Ankara çok 
şeylere şahit oldu. Bu Ankara, nice millet 
sevdalılarına, ama nice millet düşman-
larına şahit oldu. Bu Ankara, kendi şahsi 
hırsı için, kendi çıkarı için, kendi ikbali 
için, Türkiye’nin, milletin istikbalini ateşe 
vermeye çalışan nice zalime şahit oldu. 
Ama Ankara asla umudunu kaybetmedi... 
Ankara, her gün batan güneşin yeniden 
doğacağına, karanlıkların her sabah yeni-
den aydınlanacağına gönülden inandı. 

Kardeşlerim... 

Şunu asla unutmayın... Bu CHP hiçbir za-
man değişmedi ve hiçbir zaman değişmez. 
Tek parti iktidarı döneminde millete zul-
meden CHP ne ise, bugünkü CHP odur. On 
yıllar önce ezandan rahatsız olan CHP ne 
ise, bugünkü CHP odur. 27 Mayıs müda-
halesine alkış tutan CHP ne ise, bugünkü 
CHP de odur. Merhum Menderes’i idama 
götüren, bunun zeminini hazırlayan CHP 
ne ise, inanın, bugünkü CHP de odur. 
27 Mayıs öncesinde, 12 Eylül öncesinde 
sokakları ateşe veren, gerilim siyaseti ya-
pan, insanları tahrik eden, millî iradeye 
düşman CHP ne ise, işte bugünkü CHP 
de odur. CHP’de isimler değişebilir... CHP 
solcu gibi, ülkücü gibi görünebilir, CHP 
dindar gibi, din düşmanı gibi görülebilir... 
Ama CHP CHP’dir; CHP kafası değişmez, 
CHP tavrı, CHP duruşu asla değişmez. Bun-
dan 70 yıl önce milleti küçümsüyorlardı, 
inanın bugün de küçümsüyorlar. İşte, daha 
yakın zamanda, bunlar çıktılar, benim 
köylü kardeşime, çiftçi kardeşime, esnaf 
kardeşime, ev hanımına, işçiye, memura 
“bidon kafalı” dediler, “göbeğini kaşıyan” 
dediler, “makarnacı, kömürcü” dediler. 
Bakın... CHP İzmir İl Başkanı bir açıklama 
yapmış... İzmir’de, AK Parti mitinginin 
rekorunu kıracaklarmış... Ne diyor biliyor 
musunuz? “Bizim mitingimize gelenler, 
midyeyi kabuğuyla yiyenler olmayacak” 
diyor... Güya AK Parti mitingine gelenleri 
tahkir ediyor... İşte CHP kafası budur... İşte 
CHP ırkçılığı tam da budur. Faşizm, ırk-
çılık, CHP’nin genlerine işlemiştir ve ora-
dan hiç çıkmaz. Şimdi bu CHP Ankara’da 
ne yaptı? MHP’li bir ismi aday yaptı.. Ne 
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diyor? “Yavaş gardaşım yavaş” diyor... E 
bunların zaten hiç acelesi olmadı... Bunlar 
o kadar yavaş ki, Ağustos böceği gibi 5 yıl 
yatarlar, hiç acele etmezler, ufukta sandık 
görününce öylesine çalışmaya başlarlar. 
Ankara’da tembele oy yok. Ankara’da ya-
vaş olana oy yok. Ankara’nın acelesi var. 
Ankara, dünyanın en saygın başkenti ol-
mak için, yavaş değil, hızlı, becerikli, planı 
olan, projesi olan, hedefi olan bir aday isti-
yor. Ankara’da bugüne kadar AK Parti’nin 
karşısına çok aday çıktı. Çok vaatlerde 
bulundular. Olmayacak şeyleri vadettiler. 
Suyu, otobüsü, metroyu bedava yapacağız 
diye çok olmayacak şeylerin sözünü ver-
diler. Ankaralı bunları yutmaz, yutmuyor. 
Ankara popülist siyasete prim vermedi, 
vermez. İşte şu andaki aday, Beypazarı’nda 
belediye başkanıydı. Geldi, 13 kuruş olan 
suyu, Beypazarı gibi yerde 25 kuruşa çı-
kardı. Üstelik de, Beypazarı’nda arsenikli, 
sülfatlı suyu benim oradaki kardeşlerime 
içirdi. Daha aday olurken bu şahsı kandır-
dılar. Ekip kuramadı ekip. Kendi ekibinle 
geleceksin dediler, ekibinden bir kişiyi 
bile almadılar. MHP’den aday transfer et-
tiler, ama Meclis üyesi transfer etmediler. 
Bir tek adayı aldılar, MHP’li Meclis üyesi 
adaylarının tamamını dışladılar. Ne kadar 
solcu varsa, Ankara’ya Meclis üyesi adayı 
olarak sürdüler. Şu anda tek başına seçi-
me giriyor. “Kazanırsam hem CHP’li, hem 
MHP’li olacağım diyor” hiç kusura bakma-
sın. Ankara da bunu yutmaz, benim Anka-
ra’daki MHP’li kardeşim de bunu yutmaz. 
Kardeşlerim! Bu Ankara adayı, şimdi git-
miş köylere şunu söylüyor: Melih gökçek, 
Mardin’in, Siirt’in köylerine yardım yapı-
yor diyor. Ya bundan niye rahatsız oluyor-

sunuz? Ey CHP Genel Müdürü, ey CHP’nin 
Ankara’daki adayı! Siz bu Doğu’dan, 
Güneydoğu’dan, Batı’dan, Kuzey’den niye 
rahatsız oluyorsunuz? Melih gökçek, daha 
bazı ilçeler büyükşehire katılmadan, o 
ilçelerin köylerine kadar hizmet götürdü. 
Nallıhan’a hizmet götürdü, Beypazarı’na, 
Güdül’e, hizmet götürdü. Nerede ihtiyaç 
sahibi varsa oraya ulaştı. Mardin’e, Siirt’e, 
Çankırı’ya, Kırıkkale’ye hizmet götürdü. 
Ankara ağabeydir... Tabii ki hizmet yapa-
cak. Ankara’nın köylerine kadar ulaşıyor, 
80 vilayete de ulaşacak, imkânlar ölçüsün-
de gerekeni yapacak. 

Kardeşlerim... 

CHP mi MHP’ye iltihak etti; yoksa MHP 
mi CHP’ye iltihak etti belli değil. MHP’ye 
bakıyorsunuz, maşallah, CHP’nin avukatı 
gibi çalışıyor. CHP’ye bakıyorsunuz, o da 
MHP olmaya çalışıyor. CHP Genel Müdü-
rü, önceki gün Ankara’da bozkurt işareti 
yapıyor... Hayırlı olsun... Ankara’daki CHP 
taraftarı solcuların hepsine hayırlı olsun. 
Şimdi bu bozkurt işaretini gitsinler, 12 
Eylül öncesinde öldürülen solculara, ülkü-
cülere izah etsinler. CHP gitsin, bu ülkücü 
adayını, on yıllardır istismar ettiği isimlere 
izah etsin. Kiralık adayla siyaset olmaz. Or-
gan nakli yapar gibi aday transfer ederek 
siyaset yapılmaz. Dokuları uyuşmayan or-
ganlar, bünyeye uyum sağlayamaz. İlkeleri 
ayaklar altına alarak siyaset yapılmaz. Bu 
CHP Genel Müdürü, 2011 seçimleri ön-
cesinde gitti, Bursa’da bir yerel televizyon 
kanalında konuştu. Ne dedi biliyor mu-
sunuz? “Yüzde 40 oy alamazsam, ben de, 
arkadaşlarım da bırakır gideriz, hadi bize 
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eyvallah deriz” dedi. “yüzde 40 alamazsak, 
istifa ederim” dedi. Peki ne aldı? Yüzde 26. 
İstifa etti mi? Yalancıdan başbakan olmaz 
diyor ya... Çok doğru... Yalancıdan başba-
kan olmuyor, onun için de Kılıçdaroğlu bu 
ülkede başbakan olamadı ve olamaz. Bizim 
karşımızda 3 seçim kaybetti. 30 Mart’ta 
4’üncü seçimini kaybedecek. MHP Genel 
Başkanı, bizim karşımızda 7 seçim kaybet-
ti, 8’inci seçimini kaybedecek. Ya, başarısız-
sınız işte… Neden bırakıp gitmiyorsunuz? 
Neden yerinizi başaracak olanlara teslim 
etmiyorsunuz? Aslında bu bizim işimize 
gelir... Böyle içler acısı bir muhalefet var-
ken, biz daha çok seçim kazanırız inşallah. 
Ama ülkem adına, CHP’ye, MHP’ye gönül 
verenler adına üzülüyorum. 

Kardeşlerim... 

Bu CHP artık gerçekten acınacak durum-
da. Bakın buraya Hatay’dan geliyorum... 
Hatay’da, CHP kendi teşkilatı içinden bir 
aday çıkaramadı, gitti, bizim AK Parti’den 
aday yapmadığımız şahsı aday yaptı. 
Çorum’da da gittiler, adını bile doğru 
söyleyemedikleri kişiyi aday yaptılar. 
İstanbul’da, yolsuzluktan bizzat kendi-
lerinin ihraç ettiği kişiyi aday yaptılar. 
Ankara’da, bir tane CHP’li aday bulama-
dılar, bir ülkücüyü aday yaptılar. Bu zaval-
lılıktır. Bu acınası bir durumdur. Bu çare-
sizliktir. Daha da ileriye gittiler... Yıllarca 
mütedeyyin insanlarla, dini değerlerle, bi-
zim kutsal değerlerimizle alay eden, onları 
tahkir eden, yasaklayan CHP, gitti, cemaat 
görüntüsü altındaki bir örgütün ceketi-
nin altına girdi. Cumhuriyet Halk Partisi, 
Türkiye’ye, devlete, millî güvenliğimize sa-

vaş açan, hain bir örgüt liderinin taşeronu 
oldu. Bu Pensilvanya, kasetle CHP Genel 
Başkanını indirdi, bu genel müdürü ka-
setle getirdi. İşte şimdi o kasetlerin bedeli 
ödeniyor. CHP, Pensilvanya’ya diyet borcu-
nu ödüyor. Bu ittifaktan hiç kimseye hayır 
çıkmaz. Bu ittifaktan Türkiye’ye hayır çık-
maz. Bu ittifaktan Ankara’ya hayır çıkmaz. 
Bu ittifak şer ittifakıdır. Ankara bu ittifakı 
bozar. Ankara! CHP-MHP-Pensilvanya itti-
fakını bozacak mısın Ankara? 30 Mart’ta, 
sandıkta bunlara dersini verecek misin 
Ankara? 30 Mart’ta bir kez daha istiklal 
mücadelesine var mısın Ankara? De-
mokrasiye sahip çıkıyor musun Ankara? 
İstiklaline sahip çıkıyor musun Ankara? 
İradene sahip çıkıyor musun Ankara? 30 
Mart’ta, mührü AK Parti’ye vuruyor mu-
sun Ankara? Maşallah... Ankara’da man-
zara belli. Ankara, partisine sahip çıkıyor, 
Ankara Başbakanına sahip çıkıyor. Anka-
ra, 30 Mart akşamı inşallah bir kez daha, 
Ankara Kalesi’ne zafer sancağını dikiyor. 

Kardeşlerim... 

Sadece Ankara’da değil, Ankara’nın tüm il-
çelerinde, AK Partili belediye başkanlarına 
yetki vermenizi sizlerden bekliyoruz. Keçi-
ören çok önemli… Keçiören benim ilçem, 
burada yeniden AK Parti diyor muyuz? Eti-
mesgut! Gölbaşı! AK Parti diyor muyuz? 
Yenimahalle, Kızılcahamam, Ayaş! AK Par-
ti diyor muyuz? Sincan, Mamak, Altındağ, 
Güdül, Çubuk! Yeniden AK Parti diyor mu-
yuz? Pursaklar, Polatlı, diğer ilçelerimiz! 
AK Parti diyor muyuz? 30 Mart’ta bütün 
ilçelerden müjde bekliyorum. Ankara’nın, 
bu CHP’ye, bu MHP’ye, bu Pensilvanya’ya, 
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30 Mart’ta çok büyük bir ders vermesini 
bekliyorum. 

Kardeşlerim... 

Şunu unutmayın... Ulaştığınız herkese 
bunu özellikle anlatmanızı istiyorum... 30 
Mart’ta, biz sadece belediye başkanı, Mec-
lis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz. 30 Mart’ta, 
Türkiye’nin geleceği adına çok kritik bir 
karar vereceğiz. Ya eski Türkiye diyecek, ya 
da yeni Türkiye diyeceğiz. Eski Türkiye’yi 
unutmayın sevgili Ankaralılar... Eski Tür-
kiye, kendisine dahi hayrı dokunmayan 
bir Türkiye’ydi. Şu Ankara, bırakın Van’a, 
bırakın Edirne’ye ulaşmayı, yanı başında 
Kırıkkale’ye, Çankırı’ya, Çorum’a, Bolu’ya, 
Eskişehir’e dahi ulaşamıyordu. Daha ya-
kın zamanda, Marmara depreminde, An-
kara günlerce enkaza ulaşamadı. Ankara 
diğer 80 vilayete ulaşamıyordu. Ankara 
dertlere derman üretemiyordu. Ankara 
yoksulların elinden tutamıyordu. Biz, 12 
yılda Ankara’yı öyle bir noktaya taşıdık 
ki, Ankara şu anda 80 vilayete ulaşıyor. 
Ankara her bir vatandaşına ulaşıyor, onun 
elinden tutuyor. Ankara artık hizmet üreti-
yor, eser üretiyor, çözüm üretiyor. Ankara, 
77 milyonu bir ve beraber olarak kucak-
lıyor. Sadece 80 vilayete değil, artık An-
kara, Melbörn’den Nev York’a, Bağdat’tan 
Kahire’ye, Kudüs’ten Saraybosna’ya kadar 
mazlumları kucaklıyor. Ankara artık so-
run üretmiyor, sorun çözüyor. 12 yılda, 
Türkiye’nin pasaportuna, Türkiye’nin 
bayrağına, Türkiye’nin parasına itibar 
kazandırdık; aynı zamanda 12 yılda 
Türkiye’nin başkenti Ankara’yı dünyanın 
güçlü, itibarlı, sözü dinlenen bir başkenti 

yaptık. Yeni Türkiye, 23 Nisan 1920 ruhu-
na sahip Türkiye’dir. Yeni Türkiye, 77 mil-
yon kardeş Türkiye’dir. Yeni Türkiye, güç-
lenen, itibarı artan, ekonomisi büyüyen 
Türkiye’dir. İşte 30 Mart’ta, Ankara’nın da 
yeni Türkiye diyeceğine gönülden inanı-
yorum. Ankara’nın, Türkiye üzerine emeli 
olanlara, Türkiye üzerinde ameliyat yap-
mak isteyenlere, Türkiye’yi yavaşlatmak 
isteyenlere dur diyeceğine yürekten ina-
nıyorum. Pensilvanya’daki hain fitneciye 
siz cevap vereceksiniz. O fitneciyle işbirliği 
yapanlara siz cevap vereceksiniz. Hacı 
Bayram Veli’nin mirasına sizler sahip çı-
kacaksınız. İstiklal ruhunu sizler geleceğe 
taşıyacaksınız. Size inanıyor, size sonsuz 
derecede güveniyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Biliyorsunuz, 25 Mayıs 2011 tarihinde bir 
basın toplantısı düzenleyerek Ankara’nın 
2023 hedef projelerini kamuoyuna açıkla-
mıştık. Ankara için savunma sanayi proje-
leri önemli dedik… Savunma sanayimizin 
de başkenti olan Ankara’yı, bu alanda dün-
yanın en büyük merkezlerinden biri hali-
ne getirmeye karar verdik. Bu çerçevede 
ne dediysek, hangi sözü verdiysek, hepsini 
de tek tek gerçekleştirdik. Türkiye, savun-
ma sanayinde tarihte eşi görülmemiş bir 
atılım gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Al-
tay adını verdiğimiz ana muharebe tankı 
projesiyle; artık kendi tankını üretebilen 
bir ülke konumuna yükseldik. Atak adını 
verdiğimiz, taarruz helikopteri projesiy-
le, artık kendi helikopterimizi üreten bir 
ülke konumuna yükseldik. Anka adını 
verdiğimiz insansız hava araçlarını artık 
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kendimiz üretiyoruz. Dünyada, kendi sa-
vaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri 
olduk. İlk millî uçağımızı Hürkuş’u yaptık, 
bu sene havalandı. Millî savaş uçağımızın 
ilk kavramsal tasarımlarını tamamladık. 
İnşallah, 2023’e kadar kendi millî savaş 
uçaklarını da imal eden bir ülke olacağız. 
Kirpi adını verdiğimiz, kara kuvvetleri-
mizin zırhlı araçlarını üretmeye başladık. 
Seyir füzelerini, tanksavar füzelerini, gü-
dümlü roketleri artık kendi teknolojimizle 
üretir hale geldik. Hisar füzelerinin ilk atış 
denemesini başarıyla yaptık. İlk millî göz-
lem uydumuz Göktürk-2’yi uzaya fırlattık. 
Göktürk-1 uydumuz inşallah seneye uzaya 
gidiyor. Uydu fırlatma merkezimizin ku-
rulması için etütlere başladık. Askerimizin 
eline, cumhuriyet tarihinde ilk defa millî 
bir piyade tüfeği veriyoruz. Önümüzdeki 
yıldan başlayarak en son teknoloji ürünü 
piyade tüfeğimizin üretimine geçiyoruz 
ve bunları birliklerimize dağıtıyoruz. 
Yine Ankara’da radar ve elektronik harp 
merkezimizin inşası devam ediyor, seneye 
faaliyete geçiyor. 

Evet… 

Türkiye’yi, Ankara’yı işte bu seviyelere 
ulaştırdık. Dünyadaki en büyük 100 sa-
vunma sanayi firması içinde Türkiye’den, 
Ankara merkezli 2 firma, ASELSAN ve 
TAİ bulunuyor. Ülkemizdeki savunma sa-
nayi kuruluşlarının yüzde 80’i Ankara’da 
bulunuyor. Yani, bu alanda elde ettiğimiz 
başarının sahibi Ankara’dır. 2016 yılında 
savunma sanayi sektöründeki ciro hedefi 
8 milyar dolar... Bunun en az 6 milyar do-
ları Ankara’daki savunma sanayi şirketleri 

tarafından gerçekleştirilecek. Hedefimiz, 
2023 yılında savunma sanayinde dışa 
bağımlılıktan tamamen kurtulmaktır. Bu 
hedefe, inşallah Ankara ile birlikte ulaşa-
cağız. 

Değerli kardeşlerim… 2011 yılındaki 
sözlerimizden biri de Ankara’ya sağlık 
kampüsleri, şehir hastaneleri kurmaktı. 
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 3 bin 660 ya-
taklı Bilkent Şehir Hastanesi’nin, Ekim 
ayında, hemen şurada 3 bin 566 yataklı 
Etlik Şehir Hastanesi’nin temellerini 
bizzat katıldığım törenlerle attık, inşaata 
başladık. Her iki sağlık kampüsümüzü de 
3 yıl içinde tamamlayıp, inşallah hizmeti-
nize sunacağız. Sonra ne dedik? Stadyum 
dedik… Ankara’ya, UEFA kriterlerinde 
42 bin seyirci kapasiteli bir stadyum 
kazandırmak için çalışmalara başladık. 
Stadyumun arazi tahsisi işlemleri tamam-
landı. Diğer çalışmalarının tamamlanma-
sının ardından hemen inşasına başlıyoruz. 
Kentsel dönüşüm dedik… Altındağ’da, 
Pursaklar’da, Eryaman’da, Gölbaşı’nda, 
Sincan’da, Kuzey Kent Girişi Protokol 
Yolu’nda, Mamak’ta, Çiftlik’te, Yapracık’ta, 
Kuyupınar’da toplam 72 bin 408 konut 
inşa ettik. Bu projelerle gecekondu soru-
nunu büyük ölçüde çözdük. Kentsel dönü-
şüm çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 
Ankara’yı bu alanda ülkemizin en güzel 
şehri haline getireceğiz. Geliyorum yük-
sek hızlı trene... Ankara-Eskişehir yüksek 
hızlı tren hattını 2009 yılında işletmeye 
aldık. Böylece, Türkiye’yi, Ankara’yla bir-
likte, dünyada az sayıda ülkenin yer aldığı 
yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeler ligine 
yükselttik. Yunus Emre ile Hacı Bayram’ı 
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yüksek hızlı trenle buluşturduk. 2011 yı-
lında, Türk mühendislerinin, Türk yükle-
nicilerin inşa ettiği, kendi öz kaynağımızla 
yaptığımız Ankara-Konya yüksek hızlı tren 
hattını işletmeye aldık. Bu hatla da Hacı 
Bayram Hazretleri’ni Mevlana Hazretleri 
ile buluşturduk. Eskişehir-İstanbul yüksek 
hızlı tren yolunun yapımı tamamlandı; şu 
anda test ve sertifikasyon çalışmaları sürü-
yor. Yakında Hacı Bayram’la Eyüp Sultan’ı 
da inşallah yüksek hızlı tren vasıtasıyla 
buluşturuyoruz. Diğer projelerle birlikte, 
Ankara, bir yüksek hızlı tren merkezi oldu. 
Ankara-İzmir; Ankara-Sivas-Erzincan, 
Bursa, Konya-Karaman yüksek hızlı ve 
hızlı tren projeleriyle, ülke nüfusumuzun 
yarısını barındıran 17 ilimizi, Ankara 
merkezli olarak bu güzel hizmetle buluş-
turuyoruz. Ankara merkezli yüksek hızlı 
tren hatlarını yaptık ama bir şeye daha 
ihtiyaç var. Nedir o? Yüksek hızlı tren ga-
rına ihtiyaç var… Ankara’da, mevcut gar 
kompleksi içerisine, oradaki tarihî doku-
yu muhafaza ederek, günde 50 bin yolcu 
kapasiteli bir yüksek hızlı tren garı yapı-
yoruz. Avrupa’nın en büyüğü olacak bu 
garı bir sosyal yaşam merkezi konseptinde 
tasarladık. İhale süreçleri tamamlandı… 
Yakında inşaatına başlıyoruz… Ankara’nın 
doğusundaki ilçelerde ve semtlerde oturan 
hemşehrilerimiz için, merkeze kadar gelip 
geri gitmesinler diye ayrıca bir Ankara 
Doğu Hızlı Tren Garı’nı planlıyoruz. Aynı 
şekilde, Ankara’nın batısındaki ilçelerde 
ve semtlerde oturan kardeşlerimiz için de 
Etimesgut’a Ankara Batı Hızlı Tren Garı’nı 
yapıyoruz. Böylece, Ankara’nın bir değil üç 
yüksek hızlı tren garı oluyor. Banliyö tren 
hatlarını, Başkentray olarak her şeyiyle 

yeniliyoruz. Dört ve altı hatlı, metro stan-
dardında istasyonları olan, metrolarla en-
tegre Başkentray sisteminin birinci etabını 
tamamladık. Diğer etaplardaki çalışmalar 
devam ediyor. Ankara’yı bir demiryolu 
endüstrisi merkezi haline getirmek için 
yerli yabancı yatırımcı ortaklığıyla metro 
araçları üreten bir fabrika kurduk, yakın-
da üretime başlıyor. Ankara-Karadeniz 
mevcut demiryolu bağlantısını modernize 
ediyoruz. Ankara’da devam eden demiryo-
lu projelerinin bedeli 3 milyar lira… 

Değerli kardeşlerim… 

Biliyorsunuz, 12 Şubat’ta Batıkent-Sincan 
metrosunun açılışını yaptık. Aynı şekilde 
13 Mart’ta da Kızılay-Çayyolu metrosunun 
açılışını yaptık. Geriye kaldı Keçiören-Tan-
doğan metrosu… Onun inşaatı da süratle 
devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar 
Keçiören-Tandoğan metrosunu da tamam-
layacak, önce test sürüşlerini başlatacak, 
ardından da hemşehrilerimizin hizmetine 
sunacağız. Böylece, söz verdiğimiz 3 metro 
hattını da, Büyükşehir Belediyemizle ve 
Ulaştırma Bakanlığımızın gayretiyle Anka-
ramıza kazandırmış oluyoruz. Bu projeleri 
sonuçlandırdık diye “Tamam” demiyoruz. 
Yeni projeler, yeni çalışmalar içindeyiz. 
Şimdi gündemimizde, Kızılay’dan Esen-
boğa Havalimanı’na giden, Ulus’un, 
Siteler ’in, Kuzey Ankara Projesi’nin, 
Pursaklar’ın, Saray Fuar Alanı’nın da 
güzergâhında bulunduğu 29 kilometre 
uzunluğunda bir metro hattı projesi var. 
İnşallah bu projeyi de hayata geçirerek, 
Ankara’yı raylı sistem alanında örnek bir 
şehir haline dönüştüreceğiz. Başkentimize 



Recep Tayyip ERDOĞAN

194

2002 yılına kadar 465 kilometre bölün-
müş yol yapılmışken, biz buna 443 kilo-
metre daha ekleyerek, Ankara’nın toplam 
bölünmüş yol uzunluğunu 908 kilometre-
ye çıkardık. Ankara’nın 2023 projelerinin 
en önemlilerinden biri de otoyollar… An-
kara-Niğde, Ankara-İzmir, Ankara-Samsun 
arasında 3 tane otoyol inşa edeceğiz. İç 
Anadolu’yu Karadeniz Bölgesine, Doğu 
Anadolu’yu da Ankara üzerinden İzmir’e 
bağlayacak olan Ankara-İzmir Otoyolunun 
altyapı çalışmaları sürüyor. Ankara-Niğde 
otoyolunun projesini hazırladık. Süreç-
ler tamamlandığında, onun da ihalesini 
hemen yapacağız. Ankara-Samsun otoyo-
lunun da proje çalışmaları devam ediyor. 
10 milyon yolcu kapasiteli Esenboğa Ha-
valimanı iç ve dış hat terminalini 2006 
yılında hizmete alarak, havalimanımızı 
yeni bir kimliğe kavuşturduk. 2013 yılın-
da Esenboğa’dan yaklaşık 11 milyon kişi 
uçtu. Esenboğa havalimanı, 2009 yılında, 
uluslararası havalimanları konseyi tarafın-
dan Avrupa’nın en iyi havalimanı seçildi. 
Ankara’yı, tarihin ve kültürün de başkenti 
haline getiriyoruz. Avrupa’nın en büyük 
müzesi unvanına sahip olacak Türkiye Uy-
garlıklar Müzesi’nin kuruluş çalışmalarını 
başlattık. Ankara’da 100 bin metrekarelik 
bir alan üzerine inşa edilecek müzede 
Türkiye’nin dört bir tarafından toplanacak 
tarihî eserler sergilenecek. Edebiyat müze 
kütüphaneleri projesini hayata geçirdik. 
Ankara’da Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Müze Kütüphanesi’ni kurduk. Cumhuriyet 
ve Kurtuluş Savaşı müzelerinin, eski Mec-
lis binasının, Etnografya Ve Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi’nin restorasyonlarını 
ve çevre düzenlemelerini yaptık. Kurşunlu 

Cami, Hacı Bayram Veli Türbesi, Çengel 
Han, Taceddin Dergâhı gibi güzide eser-
lerimizin de aralarında bulunduğu top-
lam 90 tarihî eserimizin restorasyonunu 
gerçekleştirdik. Ankara’nın asırlık rüyası 
Gerede projesi ile Ankara’nın 2050 yılına 
kadarki içmesuyu problemini çözüyoruz. 
Bu projenin inşasına 2011 yılında başla-
dık, yüzde 60’ını tamamladık, kalanını da 
en kısa sürede tamamlıyoruz. Ankara’ya, 
Keçiören Ovacık’ta, 417 derslikli bir eği-
tim kampüsü kazandırmak için çalışmalar 
başladık. Projesi hazır… Ağustos ayında 
ihalesini yapıyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 12 yılda Ankara’ya 
toplam 45.5 milyar liralık yatırım yaptık. 
Ulaştırma ve haberleşmede 11 milyar 
lira… Toplu konutta 10 milyar lira… Eği-
timde (üniversite dâhil) 5 milyar lira… 
Gençlik ve sporda 2.4 milyar lira… Sağlıkta 
1.6 milyar lira… Tarım ve hayvancılıkta 
1.4 milyar lira… Enerjide 1.3 milyar lira… 
Orman ve su işlerinde 1.3 milyar lira yatı-
rımı Ankara’mızla buluşturduk. Buradaki 
her başlığın altında, onlarca, yüzlerce 
proje var. Bunların hepsi, zaten günlük 
hayatınızda yaşadığınız, kullandığınız, 
faydalandığınız hizmetler. Büyükşehir be-
lediyemiz, ilçe belediyelerimiz tarafından 
yapılan hizmetleri burada saymaya kalk-
sak, sabahı buluruz. 

Hep söylüyorum, bizim siyasetimiz hizmet 
siyaseti. Milletimize hizmet etmek, ülke-
mize, Ankara’mıza eserler kavuşturmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışma-
ya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 
başkenti olmasına rağmen, adeta köy 
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görünümünde olan Ankara’yı, başkentlik 
sıfatına uygun hizmetlere kavuşturduk, 
kavuşturmaya devam edeceğiz. Hizmet söz 
konusu olduğunda, hele belediyecilik söz 
konusu olduğunda tecrübe çok önemli… 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih 
Gökçek, Türkiye’nin en tecrübeli belediye 
başkanlarından biri. Kendisi, 1984 yılında 
Keçiören’de başladığı, 1994 yılından beri 
Büyükşehir’de süren belediyecilik biri-
kiminin tamamını, bu dönemde Ankara 
için seferber edecek, inşallah tüm biri-
kimini ortaya koyacak. Kendisini sizlere 
emanet ediyorum. Bu dönem Ankara’dan, 
Büyükşehir’de ve ilçelerde rekor bir netice 
bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Kocaeli! Seni gönülden selamlıyorum Ko-
caeli...

Kocaeli bizi şaşırtmadı. Kocaeli bizi hayal 
kırıklığına uğratmadı! Burada montaj var 
mı Kocaeli? Burada fotoşop var mı? İşte 
millet, işte Kocaeli! Seni yürekten selamlı-
yorum ey Kocaeli! 

Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilo-
vası... Sizleri kalpten selamlıyorum. Gebze, 
Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kar-
tepe, Körfez... Sizleri muhabbetle selam-
lıyorum. Kocaeli! Bugün yine tarih yazı-
yorsun Kocaeli! Bugün yine demokrasiye, 
sandığa, millî iradeye sahip çıkıyorsun. 
Bugün yeni Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye 

Kocaeli Mitingi 

Kocaeli | 23 Mart 2014
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sahip çıkıyorsun. Bugün, bir kez daha, 
davana, hareketine, partine, Başbakanına 
sahip çıkıyorsun Kocaeli. Şu anda, biz 
burada mitingimizi yaparken, İstanbul da 
tarihî bir güne hazırlanıyor. İstanbul şu 
anda akın akın, Yenikapı’ya gidiyor. Şimdi 
buradan, bu muhteşem kalabalık öyle bir 
haykıralım, İstanbul bizi duysun. Kocaeli! 
Demokrasiye sahip çıkıyor musun Kocae-
li? İradene sahip çıkıyor musun Kocaeli? 
Yeni Türkiye’ye evet mi Kocaeli? Mührü 
AK Parti’ye basıyor muyuz Kocaeli? Ma-
şallah... Bu iş Kocaeli’de artık bitmiştir. 
Kocaeli’de de sandığın rengi bugün belli 
olmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Rab-
bim, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı 
daim eylesin. 30 Mart seçimleri inşallah, 
Türkiye için, milletimiz için, demokrasi-
miz için, en çok da Kocaeli için hayırlara 
vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

AK Parti olarak, 8’inci seçime giriyoruz. 
Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum... 
Daha önceki seçimlerde de meydanlar do-
lup taşıyordu; ama inanın, hiçbir seçimde 
meydanlar bu kadar dolmadı. Daha önce-
ki seçim mitinglerimizde de, meydanlar 
coşuyordu; ama inanın, hiçbir seçimde 
meydanlarda böyle coşku görmedik. Şimdi 
muhalefet partileri çıkıyorlar, utanmadan, 
sıkılmadan, meydanlardaki kalabalığa, 
meydanlardaki coşkuya, heyecana laf söy-
lüyorlar. Neymiş? Meydan fotoğraflarına 
montaj yapılıyormuş. Neymiş? Meydan 
fotoğraflarıyla, fotoşopla oynanıyormuş. 
Neymiş? Meydanlara, başka illerden ta-
şıma insan getiriliyormuş. O zihinleri, o 

küçücük beyinleri şunu hiçbir zaman an-
lamadı ve anlamayacak. Millet bizi seviyor, 
biz milletimizi seviyoruz. Millet hüküme-
tine sahip çıkıyor. Millet iradesine sahip 
çıkıyor. Millet, Türkiye’de oynanan çirkin 
oyunu görüyor ve bu oyuna itiraz ediyor. 
İşte bunu anlamadılar. Milletin bu sevgi-
sini, bu muhabbetini idrak edemediler. 
Çünkü hiçbir zaman milletle gönül irtibatı 
kuramadılar. 

Kardeşlerim... 

Bunlar, seçim öncesinde, oturdular, bir 
hesap yaptılar, bir plan yaptılar, bir tuzak 
kurdular. Bu CHP, bu MHP, BDP, onların 
lideri olarak Pensilvanya, oturdular, Tür-
kiye siyaseti için bir kurgu yaptılar. Ne 
dediler? Ortak aday çıkaralım dediler. Ne 
dediler? AK Parti karşısında güçlü aday 
kimse onu destekleyelim dediler. Ne de-
diler? Hükümete her türlü çirkin saldırıyı 
yapalım, her türlü ahlaksızlığı yapalım, 
her aracı, her vasıtayı, her imkânı kullana-
lım; iftira atalım, çamur atalım, bu hükü-
meti yıpratalım dediler. Sokakları ateşe ve-
relim, gençleri sokağa düşürelim dediler. 
Milletin hassas olduğu konuları kaşıyalım 
dediler. Ekonomiye darbe vuralım, küresel 
projeleri durduralım dediler. Bütün bun-
ları yaptılar. Her türlü çirkinliğe, her türlü 
çirkefe başvurdular. Her türlü ahlaksızlığı, 
edepsizliği sergilediler. Ama şimdi bakı-
yorlar, millet AK Parti’den uzaklaşmıyor, 
tam tersine millet, daha fazla akın akın AK 
Parti’ye koşuyor. İşte bunu anlayamıyor-
lar. Bunu kavrayamıyorlar. Çünkü hiçbir 
zaman millete inanmadılar, milletin derin 
ferasetine, engin basiretine hiçbir zaman 
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inanmadılar. Millet neyin ne olduğunu 
çok çok iyi görüyor. Millet oyunu görüyor, 
tuzağı görüyor, senaryonun ne olduğunu, 
kimin işine yarayacağını görüyor. Allah’a 
hamdolsun, millet iradesine, sandığa, de-
mokrasiye, ülkesine, vatanına, bayrağına 
sahip çıkıyor. 

Kardeşlerim bakın...

Bugün, çok anlamlı bir vefat yıldönümünü 
idrak ediyoruz... Türkiye’nin yetiştirdiği 
bir âlim, bir gönül insanı, bir dava ada-
mı, Bediüzzaman Said Nursi, bundan 54 
yıl önce bugün, Şanlıurfa’da Rahmet-i 
Rahman’a yürümüştü. Hayatı çilelerle geç-
ti. Hayatı zulümle geçti. Hayatı hapislerle, 
sürgünlerle geçti. Doğu’da, Türkiye’nin 
istiklali için mücadele ederken esir düştü, 
Sibirya’ya götürüldü, ama oradan kaçtı, 
İstanbul’a geldi. Tek parti CHP döne-
minde, bütün mütedeyyinler gibi, bütün 
âlimler gibi, o da baskı görmeye, zulüm 
görmeye, takip edilmeye başlandı. CHP, ha-
yatı boyunca Said Nursi’ye gün yüzü gös-
termedi. Hapislerde zulmetti. Sürgünlere 
gönderdi zulmetti. Hatta bir 23 Mart günü, 
Şanlıurfa’da vefat ettikten sonra, bu CHP 
Said Nursi’nin ölüsüne bile tahammül 
edemedi, ölüsünü bile rahatsız etti. Allah 
rahmet eylesin, mekânı inşallah cennet ol-
sun. Bakın, önceki gün, Erzurum’da, yine 
böyle mahşeri bir topluluğa, Erzurumlu 
bir âlimin, Alvarlı Efe Hazretleri’nin bir 
hatırasını aktardım. 1950 seçimlerinde, 
Alvarlı Efe Hazretleri, yakınlarına şunu 
söylüyor: “Gidin, bana vekaleten rey ve-
rin” diyor. “Eğer kabul etmezlerse, koluma 
girin, beni götürün, ben kendim rey ve-

receğim” diyor. Diyorlar ki, “Efe kurban, 
sizin reyle ne işiniz olur, niye bu işi bu 
kadar önemsediniz?” Alvarlı Efe Hazretleri 
şunu söylüyor: “Yarın, Kıyamet Günü’nde, 
bu Cumhuriyet Halk Partisi karşısında 
benim de bir oyum var, bu Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne karşı ben de bir oy kullan-
dım demek için, mutlaka sandığa gitmem 
lazım” Evet... Tek parti CHP zulmünün ne 
olduğunu en iyi, âlimler bilir. İşte, tıpkı 
Alvarlı Efe Hazretleri gibi, Said Nursi de 
CHP’yi çok ama çok iyi tanıyordu. CHP ile 
ilgili şunu söylemişti: “Bu asil Türk milleti, 
seçimiyle, o partiyi, yani Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni katiyen iktidara getirmeyecek. 
Sosyal hayatımıza ve vatanımıza dehşetli 
bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 
gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kuran, 
vatan ve İslamiyet namına muhafazaya 
çalışıyorum...” Ah benim kardeşlerim... Ah 
benim, bu paralel yapıya gönül vermiş, 
ihlaslı kardeşlerim... Said Nursi’nin CHP 
hakkında söylediklerini duyuyorsunuz 
değil mi? Bu Pensilvanya’daki zat, bütün 
ömrü boyunca Said Nursi’yi istismar etti. 
Said Nursi’yi kendi kirli heva ve hevesi 
için adeta kullandı. İşte şimdi de, CHP’yi 
destekleyerek, Said Nursi’nin hatırasını 
ayaklar altına alıyor. “Cebrail parti kursa 
oy vermem” diyen Pensilvanya’daki zat, 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Milliyetçi Ha-
reket Partisi’ne, hatta BDP’ye oy veriyor, oy 
verme çağrısı yapıyor, kapı kapı dolaşarak 
oy topluyor. 

Kardeşlerim... 

Ahlakı olmayan bir hareketin kazanma 
şansı yoktur. Ahlakı olmayan bir hareket, 



199

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

kazansa bile kaybetmiştir. Bunlar, işte bu 
Pensilvanya, işte bu Pensilvanya partileri, 
en başta ahlaktan yoksunlar. 17 Aralık’ta, 
yargı ve emniyet içindeki çeteleriyle 
Türkiye’ye saldırdılar, dik durduk, gereken 
cevabı verdik. Ardından, kasetlerle, mon-
tajlarla, dublajlarla, her türlü ahlaksızlık-
la, edepsizlikle, şahsıma, aileme, arkadaş-
larıma saldırdılar. Bu kirli, bu ahlaksız, bu 
çirkin saldırılar için CHP’yi kullandılar, 
MHP’yi kullandılar. Hâlâ da saldırıyorlar. 
Hâlâ da ahlaksızca, edepsizce işler yapıyor-
lar. Şu çıkacak, bu çıkacak, şunu yayımla-
yacağız diye, yalan üstüne yalan söylüyor, 
iftira üstüne iftira atıyorlar. Bakın buradan 
bir kez daha açık açık söylüyorum... Abdes-
timizden şüphemiz yok, namazımızdan 
şüphemiz olmaz. Çiğ yemedik, haram ye-
medik, karnımız ağrımaz. Hiçbir korku-
muz yok. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla 
teslim olmayacağız. Ellerinde ne varsa çı-
karsınlar. Eteklerinde ne varsa döksünler. 
Nasıl montaj yaparlarsa yapsınlar, nasıl if-
tira atarlarsa atsınlar. Bu yol kutlu yoldur, 
dönen alçak olsun, korkan alçak olsun. 
Zerre kadar korkmadık, korkmuyoruz ve 
korkmayacağız. Bu ahlaksızlıkları da asla 
bunların yanına bırakmayacağız. İnlerine 
kadar gireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kafa tutmak neymiş, bunlara mutlaka 
göstereceğiz. Biz Çanakkale’de dünyanın 
en güçlü orduları karşısında geri adım 
atmadık. Biz Kurtuluş Savaşımızda, bü-
tün yoksulluğumuza rağmen, yüreğimizi 
ortaya koyduk ama geri adım atmadık. Bu 
ahlaksızlık karşısında da asla geri adım at-
mayacağız. Türkiye’yi, uluslararası odakla-
rın maşası olan bu Pensilvanya’ya, bu hain-
lere, bu Haşhaşilere asla bırakmayacağız. 

Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Milletin 
başını öne eğemeyecek, Türkiye’ye asla diz 
çöktüremeyecekler. 

Unutmayın... Merhum Akif ’in söylediği 
gibi söylüyoruz: “Mefkûremiz göklerde 
dalgalanan bir sancak Allah’ın huzurunda 
eğiliriz biz ancak...” 

Kardeşlerim... 

Şimdi, 30 Mart yaklaştıkça, meydanlar 
dolup taştıkça, millet itirazını ortaya koy-
dukça, sandık sonucu belli oldukça, bu 
ahlaksızlar, şimdiden bahaneler üretmeye, 
yalanlar üretmeye başladılar. Sandıkta 
hile yapılacak diye şayialar, dedikodular 
yaymaya başladılar. Oy pusulalarını geçer-
siz hale getirmek için çirkin söylentilere 
başvuruyorlar. 

Kardeşlerim... 

Buradan bütün Türkiye’ye çağrı yapıyo-
rum... Sandığa mutlaka gidin. Sandıklara, 
yani oylarınıza sahip çıkın. Oy namus-
tur, sandık namustur; bu Haşhaşilerin 
sandıkta hile yapmalarına asla müsaade 
etmeyin. Oy verme sırasında en küçük bir 
olumsuzlukla karşılaşırsanız, lütfen, hiç 
çekinmeden, hemen emniyet birimleri-
mize haber verin. Oy pusulaları üzerinde 
sakın ha sakın işaretleme yapmayın. Müh-
rü, 10’uncu sıradaki AK Parti’ye vurun, 
tertemiz şekilde zarfa koyup, oy sandığına 
atın. Sayım sırasında, tasnif sırasında, di-
ğer aşamalarda, sandıkta hile yapılmaması 
için her birinizin sandık başında olmanızı 
özellikle rica ediyorum. Sadece sandık mü-
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şahitleri değil, demokrasiye, millî iradeye, 
büyük Türkiye idealine gönül vermiş her 
bir kardeşimin sandıklara sahip çıkmasını 
rica ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim... 

Kocaeli, CHP’nin ne olduğunu çok iyi bilir. 
Kocaeli, CHP zulmünü, CHP beceriksizliği-
ni, CHP’nin yolsuzluklarını iliklerine kadar 
yaşadı. CHP demek, çöp demektir, çamur 
demektir, çukur demektir, hava kirliliği de-
mektir. CHP demek, milleti tahkir etmek, 
milletin değerlerini çiğnemek, milletle, 
milletin kutsal değerleriyle alay etmek de-
mektir. CHP demek, yolsuzluk demektir, 
yokluk demektir. Bakın, Kocaeli’nde bele-
diye başkanlığı yapan zat, o büyük deprem 
ve sonrasında burada aciz kaldı. Dahası, 
yaptığı yolsuzluklar tescillendi. İhaleye fe-
sat karıştırmaktan, suiistimalden yargılan-
dı, dosyaları Yargıtay’da bekletildi, zaman 
aşımından kararlar bozuldu. Zamanaşı-
mından dolayı kurtuldu ama yolsuzlukları 
tescillendi. 2009 seçimlerinde büyükşehir 
adayı oldu, Kocaeli’nden cevabını aldı. 
Şimdi hedefi küçülttü, İzmit Belediye 
Başkan Adayı oldu. İnanıyorum ki İzmit, 
yolsuzlukları tescillenmiş, Kocaeli’ni za-
rara uğratmış, Kocaeli’nde eseri olmayan 
bu isme gereken cevabı verecektir. İzmit! 
İzmit’te CHP’ye oy yok, MHP’ye oy yok. 
İzmit’te Pensilvanya partilerine oy yok. 
İzmit AK Parti diyor mu? 30 Mart akşamı, 
İzmit’ten güzel haber bekliyorum... De-
ğerli kardeşlerim… Kocaeli, bizim tüm il 
sınırlarını içine alan büyükşehir modelini, 
İstanbul’la birlikte ilk uyguladığımız yer. 
Kocaeli’nde başarılı olan modeli aldık, 

28 şehrimize daha yaygınlaştırdık. Şimdi 
Türkiye’nin 30 büyükşehir belediyesi, 
Kocaeli’nde olduğu gibi il sınırlarının ta-
mamına hizmet verecek. Tabii Kocaeli’ne, 
büyükşehir hizmetleri yanında, biz de pek 
çok yatırım kazandırdık, kazandırmaya 
devam ediyoruz. Gündoğdu’da toplamda 
210 derslikli, içinde her türlü sosyal, kül-
türel, sportif tesisin bulunduğu bir eğitim 
kampüsü yapıyoruz. Projesini hazırla-
dık… İhalesine Ağustos ayında çıkıyoruz. 
400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi 
ve 200 yataklı Kocaeli Devlet Hastanesi 
projelerimiz ihale sürecinde… Kocaeli’ne 
toplamda 6 hastaneden oluşan 1.180 
yataklı bir sağlık kampüsü kazandırıyo-
ruz. Kamu özel ortaklığı ile yapacağımız 
tesisimizin proje bedeli 615 milyon lira… 
Aynı yöntemle 250 yataklı Gölcük Devlet 
Hastanesi’ni de şehrimize kazandırıyoruz. 
Kocaeli’ne 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum yapıyoruz. Yaklaşık 165 milyon 
lira maliyeti olan stadyumu inşallah 2015 
yılı sonuna kadar tamamlıyoruz. Nasıl 
Ankara’yı, Konya’yı, Eskişehir’i bir yüksek 
hızlı tren şehri yaptıysak, Kocaeli’ne de 
yüksek hızlı treni getiriyoruz. İstanbul-
Kocaeli-Sakarya-Bilecik-Eskişehir yüksek 
hızlı treninin yapımını tamamladık, test 
ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor, 
yakında açıyoruz. Kocaeli’ni, hem üçüncü 
köprüden karayoluyla, hem köprü üzerin-
den yapacağımız çift hatlı demiryoluyla 
Avrupa’ya bağlıyoruz. 109 kilometrelik 
Köseköy-İstanbul Kuzey demiryolunun 59 
kilometresi tünellerden oluşuyor. Kocaeli 
için dağları deliyoruz. Böylece, Kocaeli’ni 
tek koldan değil, iki koldan Marmaray’a 
bağlıyoruz, Sabiha Gökçen’e bağlıyoruz. 
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Türkiye’nin en modern lojistik merkez-
lerinden birini Köseköy’e yapıyoruz. 
Kocaeli’nde demiryollarında şu anda 
yapımı devam eden projelerin bedeli 800 
milyon lira… İstanbul-İzmir otoyolu, aynı 
zamanda Kocaeli-İzmir otoyoludur. Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun en önemli 
ayağını İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü-
sü oluşturuyor. Otoyol, İzmit Körfezi’ni, 
dünyada eşine ender rastlanan bir asma 
köprüyle geçiyor. Bu köprü, kendi sını-
fında, toplam 2 bin 682 metre uzunluğu 
ile dünyanın 4’üncü büyük köprüsü. 15 
Martta katıldığımız bir törenle köprünün 
denizin 40 metre altındaki temelleri ile 
uzunluğu 42 metreyi bulan keson temel-
leri birleştirdik. Toplam 433 kilometre 
uzunluğundaki İzmir-İstanbul otoyolu 
tamamlandığında iki şehir arasındaki me-
safe 8 saatten 3.5 saate inecek, yol 95 kilo-
metre kısalacak. Gebze Dilovası’ndan yola 
çıkacak araç, önce İzmit Körfezi’ni asma 
köprüyle geçecek. Altınova ilçesinden Bur-
sa Orhangazi’ye, oradan Gemlik’e, Bursa’ya 
ve oradan da Çevre Yolu’na bağlanacak. Ba-
lıkesir ve Manisa’dan sonra Belkahve Tü-
neli ile Bornova’ya gidecek. İnşallah İzmit 
Körfez geçişi asma köprüsü ile Kocaeli bu 
otoyoldan en güzel şekilde faydalanacak.  

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Kocaeli’ne 12.3 milyar liralık yatı-
rım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 4.4 
milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
1.8 milyar lira… Toplu konutta 1 milyar 
lira… Gençlik ve sporda 717 milyon lira… 
Aile ve sosyal politikalarda 537 milyon 
lira… Sağlıkta 518 milyon lira yatırım ya-

parak çalışan, emekçi Kocaeli’nin gücüne 
güç kattık. Yaptığımız yatırımlarla Kocaeli 
üreten, ürettiğini dünyaya pazarlayan bir 
dünya markası olma yolunda ilerliyor. 12 
yılda Kocaeli’nde ihracat 10 kat artış gös-
terdi. Pazardaki çeşitlilik hem üreticinin 
hem tüketicinin yüzünü güldürüyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim 
Karaosmanoğlu kardeşimizi zaten yakın-
dan tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Kendisi 
bu dönemde yeniden Kocaeli’ne hizmet et-
meye talip. İbrahim Karaosmanoğlu karde-
şim, bu dönemde, bir yandan devam eden 
projelerini tamamlayacak, diğer yandan 
yeni pek çok projeyi hayata geçirecek. Ken-
disini sizlere emanet ediyorum. Büyükşe-
hirde ve ilçelerimizde Kocaeli’nden, tüm 
Türkiye örnek olacak bir netice bekliyo-
rum. Bu vesileyle, bugün yükseköğretime 
geçiş sınavına giren tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Kırılır da bir gün bütün dişliler

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim

Gökten bir el yaşlı gözleri siler

Şenlenir evimiz barkımız bizim

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze

Sapan taşlarının yanında füze

Başka alemlerle farkımız bizim

Kurtulur; dil, tarih, ahlâk ve iman

Görürler nasılmış neymiş kahraman

Yer ve gök su vermem dediği zaman

Her tarlayı sular arkımız bizim

İstanbul Mitingi 

İstanbul | 23 Mart 2014
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Gideriz, nur yolu izde gideriz

Taş bağırda, sular dizde, gideriz

Birgün akşam olur, biz de gideriz

Kalır dudaklarda şarkımız bizim...

İstanbul! Canım İstanbul! Aşkım, sevdam, 
kavgam, davam İstanbul! Seni yürekten 
selamlıyorum ey aziz İstanbul! Ey kutlu 
Peygamber’in buyruğuna nail olmuş yüce 
şehir, ey Mekke’nin kardeşi, Medine’nin 
kardeşi, Şam’ın, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın 
kardeşi İstanbul! Seni kalpten selamlıyo-
rum ey aziz İstanbul...

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, 
Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başak-
şehir, Bayrampaşa… Sizi selamlıyorum. 
Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Bü-
yükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, 
Esenyurt… Sizi selamlıyorum. Eyüp! Seni 
muhabbetle selamlıyor; toprağını şereflen-
diren Ebu Eyyub El Ensari’ye buradan dua 
ve selam gönderiyorum. Fatih! Seni gönül-
den selamlıyor, toprağını şereflendiren, Fa-
tih Sultan Mehmet’e buradan rahmet niyaz 
ediyorum. Gaziosmanpaşa, Güngören, Ka-
dıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, 
Maltepe, Pendik… Sizleri selamlıyorum. 
Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, 
Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, 
Üsküdar, Zeytinburnu… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum. İstanbul! Sana Anadolu’nun, 
Trakya’nın şehirlerinden selam getirdim 
İstanbul... Sana Sivas’ın, Yozgat’ın sela-
mını getirdim. Sana Batman’ın, Muş’un, 
Bingöl’ün, Siirt’in selamını getirdim. Sana 
Antalya’nın, İzmir’in, Aydın’ın, Edirne, 
Tekirdağ ’ın selamını getirdim. Sana, 

Artvin’in, Rize’nin, Erzurum’un, dün 
Hatay’daki kardeşlerimin, Ankara’daki 
kardeşlerimin, bugün Kocaeli’ndeki kar-
deşlerimin selamını getirdim. İstanbul 
Türkiye’nin özüdür... İstanbul’dan, bu 
tarihî manzaradan, 80 vilayetin tamamı-
nı, oradaki kardeşlerimizi selamlıyorum. 
İstanbul’un tüm kardeş şehirlerini selam-
lıyorum... İslamabad, seni selamlıyorum! 
Kabil, Bakü, Lefkoşa seni selamlıyorum. 
Musul, Kerkük, Erbil, Bağdat, Basra seni 
selamlıyorum. Kahire, İskenderiye, Bey-
rut, Şam, Halep seni selamlıyorum. Üs-
küp, İskeçe, Gümülcine, Prizren, Belgrad, 
Saraybosna, Mostar sizleri selamlıyorum. 
Gazze, Ramallah, Kudüs, Mekke, Medine 
sizleri selamlıyorum. Bütün kardeş ülke-
leri, bütün kardeşimiz, dostumuz şehirleri 
buradan selamlıyorum. 

Kardeşlerim! Bugün Türkiye bizi izliyor. 
Bugün tüm dünya İstanbul’u izliyor. Şun-
dan emin olun sevgili kardeşlerim... Bugün 
dünyanın tüm mazlumları, tüm mağdur-
ları, yolda kalmışları, garipleri, öksüzleri, 
yetimleri sizi izliyor. Kahire’de, oyları ça-
lınmış kardeşlerim sizi, İstanbul’u izliyor. 
Şam’da, kurşunların, bombaların altında 
yaşayan, açlıkla, sefaletle imtihan edilen, 
belki de yavrusunun başında ağıtlar yakan, 
ciğeri parçalanmış anneler sizi, İstanbul’u 
izliyor. Bağdat’ta barışa susayan gönüller 
İstanbul’u izliyor. Karabağ’da toprakları 
çiğnenen Azeri kardeşlerim sizleri izliyor. 
Saraybosna bugün İstanbul’u izliyor. Mo-
gadişu bugün İstanbul’u izliyor. Varsın 
birileri montaj desin, varsın birileri taşıma 
desin, varsın birileri, bu muhteşem coşku-
yu küçümsesin. Ama bilesin ki İstanbul! 
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Gazze’nin yetimleri, Ramallah’ın öksüzleri 
bugün seni izliyor. Kâbe’nin etrafında dua-
lar eden Müslümanlar bugün seni izliyor. 
Medine’de, Hazreti Nebi’nin mübarek kab-
ri başında gözü yaşlı mü’minler İstanbul’u 
izliyor. Mahzun, boynu bükük Kudüs bu-
gün sizi izliyor. İstanbul! Sen Türkiye’nin 
umudusun İstanbul. Sen İslam coğrafya-
sının, Balkanların, Avrupa’nın, dünyanın 
umudusun İstanbul! İstanbul! Sen tarihin 
yükünü bir emanet gibi sırtında taşıyor-
sun. İstanbul, sen, Açe’deki Müslüman’ın, 
Somali’deki yoksulun, Afrika’daki maz-
lumun umudunu sırtında taşıyorsun. İs-
tanbul, sen heybende, kınında, sadağında, 
rahmet taşıyorsun, merhamet taşıyorsun, 
aşk taşıyorsun. Sen Fatih’in emanetisin 
İstanbul. Sen aziz bir şehirsin, Rabbim se-
nin izzetini artırsın İstanbul. Rabbim seni 
korusun!

Biz, kısık sesleriz… 

Minareleri sen, ezansız bırakma Allah’ım

Ya çağır şurada bal yapanlarını

Ya kovansız bırakma Allah’ım

Mahyasızdır minareler

Göğü de, kehkeşansız bırakma Allah’ım

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma Allah’ım. 

Bize güç ver... 

Cihad meydanını pehlivansız bırakma 
Allah’ım! 

Kahraman bekleyen yığınlarını, 

Kahramansız bırakma Allah’ım. 

Bilelim hasma karşı koymasını, 

Bizi cansız bırakma Allah’ım. 

Yarının yollarında, 

Yılları da Ramazansız bırakma Allah’ım. 

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, 

Ya çobansız bırakma Allah’ım. 

Bizi sen, sevgisiz, 

Susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah’ım. 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah’ım... 

Amin... Sonsuz kere amin... “Amin desin 
hep birden yiğitler, Allahu Ekber, gökten 
şehitler, amin! Amin! Allahu Ekber!” 

İstanbul! Bugün çok başkasın İstanbul! 
Bugün bir kez daha tarih yazıyorsun İstan-
bul! Bugün bir kez daha oyunları, tuzakları 
bozuyorsun İstanbul! Bugün bir kez daha, 
dostun kalbine umut ve sürur, düşmanın 
kalbine korku salıyorsun İstanbul. Allah 
senden razı olsun, Rabbim kardeşliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim 
eylesin. 30 Mart seçimleri, Türkiye için, 
milletimiz için, demokrasimiz için, İstan-
bul için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Sivas’tan yola çıktık, bugün Kocaeli’yle 
46’ncı şehrimize uğradık. İstanbul 47’nci 
şehir... Daha önce İstanbul’un 3 ilçesinde, 
Suruç’ta, en son Silivri’de kardeşlerimizle 
buluştuk. AK Parti olarak bu bizim girdi-
ğimiz 8’inci seçim olacak... İnanın, mey-
danlar böyle manzaraya daha önce şahit 
olmadı. Şehirlerimiz, böyle bir coşkuya, 
böyle bir heyecana şahit olmadı. Havali-
manlarından miting meydanlarına kadar, 
sokakların, caddelerin, yolların, köylerin, 
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pencere ve balkonların tek yürek halinde 
Başbakanına, partisine sahip çıktıklarını 
gördük. Şu İstanbul’un hissiyatı neyse, 
inanın, diğer 80 vilayetin hissiyatı o. Şu 
İstanbul’un kalbindeki neyse, fikrindeki 
neyse, dilindeki dua neyse, inanın, bütün 
dost ve kardeş şehirlerin halkları da işte 
aynen o. Millet oynanan oyunu görüyor. 
Millet, o engin ferasetiyle, o sınırsız basire-
tiyle, o tertemiz kalbiyle, Türkiye üzerinde 
oynanan kirli oyunu, Türkiye’ye kurulan 
tuzağı görüyor.

Kardeşlerim... 

1994’te, İstanbul’a Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı olduğumuzda, buna kim-
seler ihtimal vermiyordu. İstanbul’un 
seçkinleri böyle bir sonuç beklemiyordu. 
İstanbul medyası böyle bir netice bekle-
miyordu. İstanbul’daki seçkinler, Elitler, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilebi-
leceğini tahmin etmiyorlardı. Onlar, her 
şeyin kontrol altında tutulduğunu zanne-
diyorlardı. Milleti dahi kontrol ettiklerini, 
milletin aklını çeldiklerini zannediyorlar-
dı. Ama milletim onlara aldanmadı. Mil-
letim onlara sandıkta ağır bir ders verdi. 
Ben, 1994’te Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçildiğimde, üzerimde sadece başkanlık 
yetkisini değil, milletin umudunu taşıyor-
dum, milletin inancını, milletin güvenini 
üzerimde taşıyordum. Benim başarısız ol-
mak gibi bir seçeneğim yoktu. Benim, mil-
leti hayal kırıklığına uğratmak, milletin 
güvenini, umudunu heba etmek gibi bir 
seçeneğim yoktu. Allah’a hamdolsun, 4.5 
yıl görev yaptım, görevimi hakkıyla yap-
tım, layıkıyla yaptım. Bundan çok rahatsız 

oldular. Milletin teveccühünden rahatsız 
oldular. Milletin, onlarla aynı istikamette 
olmadığını göstermesinden rahatsız oldu-
lar. 28 Şubat’ı yaptılar, hükümeti devir-
diler, beni de, bir şiirden dolayı mahkûm 
edip, Pınarhisar’a gönderdiler. “muhtar 
bile olamaz” diye manşetler attılar. Adeta 
sevinçten havalara uçtular. “milletin değil, 
bizim dediğimiz olur” diye zafer naraları 
savurdular. Ama milletim bu oyunu da 
bozdu. Milletim bizi Pınarhisar’dan aldı, 
bu ülkenin Başbakanlığı göreviyle şeref-
lendirdi, bize bu hizmetkârlık vazifesini, 
bu kutsal görevi, bu mübarek emaneti 
verdi. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
Faşizan, baskıcı, 27 Mayısçı bir blok, 
Türkiye’yi, toplumu, siyaseti, demokrasi 
dışı yollarla dizayn etmek istedi, bugün 
de bunu istiyor. İşte görüyorsunuz... Mey-
danlarda, kin, nefret, öf ke, ayrımcılık 
diliyle konuşuyorlar. Gazete sayfalarında, 
televizyon ekranlarında, milleti ve millet 
iradesini tahkir eden bir dille konuşuyor-
lar. Şunu buradan herkese açık açık ifade 
ediyorum: Benim meselem milletimin hak 
meselesidir, benim meselem milletimin 
hukuk meselesidir. Biz, hukuku çiğnemek 
isteyenlere karşı dik duruyoruz. Biz, yargı 
darbesi yapmak isteyenlere karşı dik duru-
yoruz. Milletin malının çalınmasına karşı 
12 yıl dik durduk, millî iradenin de çalın-
masına karşı dimdik duruyoruz. Biz şunu 
söylüyoruz kardeşlerim... Bu ülkede artık 
ayrıcalıklar sona ermiştir. Bu ülkede im-
tiyazlar artık sona ermiştir. Parası olanın, 
gücü olanın, elinde gazetesi, televizyonu 
olanın, çetelerin, mafyanın, cuntanın ha-
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kimiyeti artık sona ermiştir. Biz, milletin 
kararına rağmen, Türkiye’yi dizayn etme-
ye çalışanlara, milletimizle birlikte karşı 
duruyoruz. Söz de karar da milletindir 
diye bir kez daha haykırıyoruz. Bunların 
milletle, demokrasiyle sorunu var. O yüz-
den sandığa, millete itiraz ediyorlar. Epey 
zamandır bir şarkı tutturmuş gidiyorlar. 
Ne diyorlar? “demokrasi sandıktan iba-
ret değildir!” Doğru, demokrasi sadece 
sandığa indirgenemez. Ancak sandıksız 
demokrasi de olmaz. Sandığı küçümse-
yerek varılacak yer, demokrasi olamaz. 
Sandığı küçümsemek, milleti küçümse-
mektir, millî iradeyi küçümsemektir. Bu 
ülkede, sandığa laf etmenin, sandığa rıza 
göstermemenin tek bir anlamı vardır. O da 
darbedir. Bugün de AK Parti’yi sandıkta alt 
edemeyeceklerini anlayanlar, yine sandığı 
küçümsemeye, sandığı değersizleştirmeye, 
ellerinden gelse, sandığı ortadan kaldır-
maya çalışıyorlar. Sandığı küçümsemek, 
demokratik bir muhalefet tarzı değildir. 
Sandığı küçümsemek, üstü örtülü bir dar-
beciliktir. Bunların milletle sorunu var. 
Milletin iradesiyle, milletin hayalleriyle, 
milletin kutsal değerleriyle, manevi değer-
leriyle sorunları var. Sandığa saldırmaları, 
sandığı değersizleştirmeye çalışmaları, 
işte bu yüzden. Türkiye normalleştikçe, 
vesayetin gölgesi siyasetin üzerinden 
kalktıkça, millet siyasetin yegane sahibi ol-
dukça, bunların sandığa karşı alerjileri de 
giderek arttı. Sandıktan ümitlerini kestik-
leri ölçüde şirretleşiyorlar. Kalplerinde, zi-
hinlerinde, 27 Mayıs özlemiyle yaşıyorlar. 
Sandığı devirerek elde etmek istedikleri 
iktidarın hayaliyle yaşıyorlar. Her on yılda 
bir yapmaya alıştıkları gibi, yine milletin 

önünü kesmek, devlet eliyle milleti terbiye 
etmek istiyorlar. Meşru iktidarı, sokakta 
devirmenin hesaplarını yapıyorlar. Sokak 
şiddetini, demokratik protesto hakkı diye 
yutturmaya çalışıyorlar. Buradan milleti-
me bir kez daha sesleniyorum. Sizin hak-
kınızı, hukukunuzu korumakta en ufak bir 
tereddüt göstermedik, göstermeyeceğiz. 
Bu demokrasi düşmanlığına, millet düş-
manlığına, seçkinlik duygusundan kay-
naklanan kibre geçit vermeyeceğiz. Eski 
Türkiye’yi diriltmeye çalışanlara, milleti 
devreden çıkarmaya çalışanlara asla mü-
saade etmeyeceğiz. Bizim gücümüz, sizin 
gücünüzdür. Siz istemedikçe, içteki ve 
dıştaki hiçbir güç odağının git demesiyle 
gitmeyeceğiz. Size karşı boynumuz kıldan 
incedir. Ama milletin dışında, sizin dışınız-
da bir gücün esiri olmadık, olmayacağız.

Kardeşlerim... 

Şunu hepinizin bilmesini isterim... 1994’te, 
yoksulların, mazlumların, mağdurların 
umudu olarak iş başına geldik ve emaneti 
hakkıyla taşıdık. 3 Kasım 2002’de, aynı 
şekilde, yoksulların, mazlumların, gariple-
rin, öksüzlerin, yetimlerin umudu olarak 
işbaşına geldik. 12 yıllık süreç içinde, sa-
dece 81 vilayetteki değil, dünyadaki tüm 
mazlumların, yetim ve öksüzlerin, yolda 
kalmışların, garip ve gurebanın umudu 
konumuna yükseldik. 12 yıl boyunca, bu 
davaya leke sürülmesine asla izin verme-
dik. 12 yıl boyunca, hırsızların, art niyet-
lilerin, farklı hesaplar içinde olanların bu 
davaya sızmaması için hassasiyet içinde 
olduk. 12 yıl boyunca, yetimin, öksüzün 
hakkına el uzatılmasının karşısında dim-
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dik durduk. İnanın, 1994’te, görevi devra-
lırken neredeysek, bugün de oradayız. O 
gün nasıl bir hassasiyet içindeysek, bugün 
de aynı hassasiyet içindeyiz. Biz burada 
olduğumuz sürece, görev, yetki, emanet 
bizde olduğu sürece, yetimin hakkına el 
uzattırmayız, el uzatanın o elini kırmak-
tan da asla çekinmeyiz. Biz sizleri hayal 
kırıklığına uğratmadık, Allah’ın izniyle, 
son nefesimize kadar da sizin emanetinizi 
kutsal bilmeye, onu muhafaza etmeye, onu 
namusuzumuz, şerefimiz gibi korumaya 
devam edeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Gezi Olayları’nı bahane ettiler, Türkiye’ye, 
devlete, kardeşliğimize yönelik çok ağır 
bir saldırı düzenlediler. Ardından 17 Ara-
lık darbe girişimini başlattılar, yolsuzluk 
ve rüşvet iftirası altında, bizden ziyade 
yine Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne, millî güvenliğimize ağır bir sal-
dırı düzenlediler. İnanın, bu saldırılarda 
en küçük bir mertlik yok. Bu saldırılarda 
dürüstlük yok. Bu saldırılarda ahlakın kı-
rıntısı yok. Önlerine ne gelirse, ahlaksızca, 
hayasızca, namertçe, alçakça, haince ona 
saldırıyorlar. Kutsal değerlere saldırıyor-
lar. Milletin iradesine saldırıyorlar. Kar-
deşliğimize, çözüm sürecine saldırıyorlar. 
Birliğimize saldırıyorlar. Ekonomiye, eme-
ğe, sofradaki ekmeğe saldırıyorlar. Çok 
ağır konuşacağım... İzmir’i işgal edenler, 
bunlar kadar korkak, bunlar kadar alçak, 
bunlar kadar namert değillerdi. İstanbul’u 
işgal edenler, bunlar kadar bizim kut-
sallarımıza saldırmadılar, bunlar kadar 
ahlaksız, bunlar kadar hayasız olmadılar. 

Bunların hiçbir ilkesi yok. Bunların hiçbir 
sınırı yok. Bunların edebi, ahlakı, şerefleri 
yok. Her yolu mubah görüyor, her yolu 
meşru görüyor, rüyalarıyla hükmederek, 
helali haram, haramı helal yapıyorlar. 
İzmir’i işgal edenler, insanların aralarında-
ki konuşmaları dinlemediler, ama bunlar 
dinliyorlar. İstanbul’u işgal edenler Müs-
lümanların yatak odalarına girmediler, 
ama bunlar giriyorlar. Kahramanmaraş’ı 
işgal edenler, bacımın örtüsüne el uza-
tınca Sütçü İmam’dan cevabını buldular, 
Kahramanmaraş’tan defolup gittiler. Ama 
bunlar, bacımın, kızımın başörtüsüne el 
uzattılar, onu yasaklayanlarla bir oldular, 
furuat diyerek onu aşağıladılar. Erzurum’u 
işgal edenler ezana dokunmadılar, Kuran’a 
dokunmadılar, inanın, camilere, okullara 
dokunmadılar. Ama bunlar, Ezan’a dil uza-
tanlarla, camileri ahır yapanlarla, imam 
hatipleri, meslek liselerini kapatanlarla iş 
tutacak kadar alçaldılar. İstedikleri alçak-
lığı yapsınlar. İstedikleri ahlaksızlığı yap-
sınlar. Biz dik durduk, dik duruyoruz, dik 
duracağız. Biz bu ahlaksızlıklara edebimiz-
le, edepli, ahlaklı duruşumuzla cevabını 
vereceğiz. 

Kardeşlerim... 

Bakın burada bir şeyi söylemek istiyorum... 
Twitter, yargının aldığı kararlar nedeniyle, 
TİB tarafından erişime kapatıldı. Yargının 
aldığı kararlar nedir? Bir vatandaşımız, bir 
hanım kardeşimizle ilgili, Twitter’da son 
derece alçakça tivitler atılıyor. Son derece 
alçakça, son derece edpsizce ve hayâsızca 
tivitler atılıyor. Onun dışında, sahte hesap-
lar üzerinden bazı şahısların kişilik hakla-
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rına çok yoğun saldırılarda bulunuluyor. 
Bu şahıslar mahkemeye başvuruyor, bu 
hakaretlerin, bu rencide edici, aile düzeni-
ni sarsıcı içeriklerin kaldırılmasını istiyor. 
Mahkeme, bunların kaldırılması hakkında 
hüküm veriyor, bu hükmü TİB’e bildiriyor. 
TİB ne yapıyor? Twitter’e diyor ki, bak 
böyle mahkeme kararları var, şikâyet var, 
bundan ciddi şekilde mağdur olan insan-
lar var, bu içeriği kaldır diyor. Ama Twitter 
bunu umursamıyor. 

Kardeşlerim... 

Şunu bütün dünyanın bilmesini  is -
tiyorum...  Twitter, Amerika Birleşik 
Devletleri  Anayasası ’na ,  yasalarına 
uyuyor. İngiltere’nin kurallarına uyu-
yor. Almanya’nın, Rusya’nın, Çin’in, 
Hindistan’ın, diğer birçok devletin kuralla-
rına uyuyor. Bu ülkelerle işbirliği yapıyor. 
Ama, mesele Ukrayna olunca, Mısır olun-
ca, Türkiye olunca, diğer devletler olunca, 
Twitter çıkıyor, özgürlükten bahsediyor. 
Tekrar ediyorum, belli ülkelerde, Twitter 
işbirliği yapıyor, kanunlara uyuyor. Ama 
belli ülkelere gelince, kanunları çiğniyor. 
Hiç kusura bakmasın. Biz, 3’üncü dünya 
ülkesi değiliz. Twitter da, Facebook da, 
Youtube da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Anayasası’na, yasalarına saygı göstermek 
zorundadır. Amerika’da, İngiltere’de, 
Rusya’da, Çin’de nasıl özgürlük bahanesi-
nin arkasına sığınıp mahkeme kararlarını 
uyguluyorsa, Türkiye’de de uygulamak 
zorundadır. Bakın buralarda Gazi Mus-
tafa Kemal’e çok ağır hakaretler ediliyor. 
Buna özgürlük mü diyeceğiz? Kutsal de-
ğerlerimize, millî değerlerimize çok ağır 

hakaretler ediliyor. Buna özgürlük deyip 
geçecek miyiz? Aile hayatına, kişilik hakla-
rına çok ağır saldırılar var. Buna özgürlük 
deyip geçecek miyiz? Çocuklar istismar 
ediliyor, ırkçılık yapılıyor, çok ağır suçlar 
işleniyor, buna özgürlük deyip geçecek mi-
yiz? Twitter, Facebook, Youtube; anlaştığı 
ülkelerde buna neden özgürlük demiyor? 
ABD Başkanı’nın gizli telefon görüşmeleri 
yayımlansa, bu Twitter, bu Youtube, bu 
Facebook buna özgürlük diyecek mi? Di-
yemez, hatta demiyor. Türkiye’ye gelince 
mi özgürlük akıllarına geliyor? Ukrayna, 
Mısır söz konusu olunca mı akıllarına 
özgürlük geliyor? Biz, Türkiye Cumhuri-
yeti üzerinde asla ameliyat yaptırmayız. 
Twitter gelir, Türkiye Cumhuriyeti mah-
kemelerinin kararlarına uyacağını söyler, 
biz de mahkeme kararları doğrultusunda 
gerekeni yaparız. Bizim kanunlarımıza 
uymayacaksa, o zaman da gereğini yapa-
rız. Burası muz cumhuriyeti değil, burası 
Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriye-
ti bu planlı saldırılar karşısında boynunu 
eğmez, bu saldırılara eyvallah demez. 

Kardeşlerim... 

Şimdi ne diyorlar... 25 Mart’ta şu çıkacak, 
30 Mart’ta bu çıkacak... Ne çıkarırsanız 
çıkarın. Hangi montajı, hangi dublajı çıka-
rırsanız çıkarın. Hangi yalanı söylerseniz 
söyleyin, hangi iftirayı atarsanız atın. Bu 
tehditlerin, bu şantajların, bu montajların, 
bu alçaklığınızın ve ahlaksızlığınızın altın-
da ezilip gideceksiniz. Daha şimdiden, 30 
Mart akşamı hangi yalanları söyleyecek-
lerini, hangi bahanelerin arkasına sığına-
caklarını konuşuyorlar. Daha şimdiden, 
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30 Mart seçim sonuçlarına leke atmanın, 
çamur atmanın provasını yapıyorlar. Daha 
şimdiden senaryolar yazıyorlar. Daha 
şimdiden, söyleyecekleri yalanları hazırlı-
yorlar. Bunlar kendilerini ne zannediyor 
ya? Bize iftira atınca, milletin bunlara oy 
vereceğini mi zannediyorlar? Bize çamur 
atınca, bu aziz milletin buna inanacağını 
mı zannediyorlar? Ahlaksızca işler yapın-
ca, ahlaksız siyaset yapınca, milletin bun-
lara itibar edeceğini mi zannediyorlar? 
Milletim bunların ahlaksızlığını gördü. 
Milletim bunların edepsizliğini gördü. 
Milletim bunların, hiçbir kural, hiçbir sı-
nır tanımadan nasıl azgınlaştığını gördü. 
Milletim bunlara Türkiye’yi emanet etmez. 
İstanbul bunlara İstanbul’u emanet etmez. 
İstanbul edebi, ahlakı olmayan siyasete 
prim vermez. İstanbul bunların defteri-
ni dürecek. İstanbul bunlara çok güzel 
ders verecek. İstanbul, şehirlerin annesi 
olduğunu, bir dünya şehri olduğunu, bir 
mübarek şehir olduğunu bunlara göste-
recek. İşte aylardır, bu Pensilvanya, onun 
yandaşı medya, onun yandaşı yazarlar, 
var güçleriyle çözüm sürecini baltalamaya 
çalışıyorlar. Terör örgütüne gidip, neden 
çatışmıyorsunuz, neden silahı yeniden 
ele almıyorsunuz diye tavsiyede, telkinde 
bulunan, hatta yalvaran alçaklar bile çık-
tı. Oslo’da süreci bozmak istediler, MİT 
müsteşarımızı tutuklayıp süreci bozmak 
istediler, şimdi de, alçakça manşetler 
atarak, yazılar yazarak, komplolar tertip 
ederek, süreci bozma mücadelesi veri-
yorlar. Benim Anadolu’daki, Trakya’daki 
kardeşimin, gözünden bile sakındığı 20 
yaşındaki evladı o dağlarda şehit olmuş, 
bunların umurunda mı? Yozgat’taki kar-

deşimin, Samsun’daki, Kastamonu’daki, 
Erzurum’daki, İstanbul’daki kardeşimin 
ocağına ateş düşmüş, bunların umurunda 
mı? Annelerin yüreği yanmış, babaların 
ciğeri dağlanmış, bu Pensilvanya’nın umu-
runda mı? Çocuklar öksüz kalmış, yuva-
lar bozulmuş, eşler dul kalmış, bu Aydın 
Doğan’ın, bu Pensilvanya’nın, onların med-
yasının umurunda mı? İşte İstanbul’da, ne 
komada ölen çocuk, ne de sokakta vurulan 
gencecik Burak yavrumuz bunların asla 
umurunda değil. Bunlar nebbaş, nebbaş... 
Bunlar mezarlık soyguncusu... Bunların 
gözyaşları timsah gözyaşı. İnanın, o 2 gen-
ce de zerre kadar üzülmediler. Eğer üzülse-
lerdi, gencecik ölmüş bir çocuktan, reklam 
malzemesi, istismar malzemesi, reyting 
malzemesi çıkarmazlardı. Eğer bunların 
kalbinde gerçekten merhamet olsaydı, öl-
müş bir çocuk üzerinden siyaset yapacak, 
muhalefet yapacak, kanlı manşetler atacak 
kadar alçalmazlardı. Bunlar boğaza karşı 
kadehlerine viskilerini değil, gençlerin 
kanını koyan ve onu yudumlayan vampir-
lerdir. İstanbul bunları çok iyi tanıdı ve 
tanıyor. Türkiye bunları çok iyi tanıdı ve 
tanıyor. 30 Mart, işte bu vampirlerin, bu 
faiz, kan ve çatışma lobilerinin yenileceği, 
milletin bir kez daha zafer kazanacağı ta-
rih olacak.

Kardeşlerim... 

CHP, İstanbul’a bir aday getirdi. Kim bu 
aday? Şişli’de yıllardır belediye başkanlı-
ğı yapan, ama Şişli’de hiçbir eseri, hiçbir 
yatırımı olmayan, Şişli’deki yolsuzlukları 
tescillenmiş, karanlık örgütlerle ilişkileri 
bilinen bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi, 
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bu ismi, yolsuzluk yaptığı, rüşvet aldığı 
için ihraç etti. Şimdiki genel müdür, bu 
ismin yolsuzluk dosyasının önünde poz 
veriyordu. Peki, nasıl oldu da, bunu 
İstanbul’a aday yaptılar? Pensilvanya’dan 
emir geldi... CHP’yi artık CHP Genel Mü-
dürü yönetmiyor, CHP’yi artık CHP’nin 
genel başkan yardımcıları, diğer üyeler 
yönetmiyor. CHP’yi artık Pensilvanya yö-
netiyor. Pensilvanya’nın parti kurmasına 
gerek yok. Zaten CHP’yi, MHP’yi Pensil-
vanya yönetiyor. O ceketinin içine CHP’yi, 
MHP’yi aldı, ceketinin cebinden bu iki 
partiyi idare ediyor. Bu nasıl bir ceketmiş 
ya? İçine CHP sığıyor, MHP sığıyor. İçine 
holdingler sığıyor. İçine şirketler sığıyor. 
İçine kasetler, montajlar sığıyor. İçine her 
türlü ahlaksızlık, her türlü ihanet sığı-
yor. Milyar dolarlar, ananaslar, tespihler 
ceketin içine sığıyor. Ne diyor? “inzivaya 
çekildim” diyor. Ya inzivaya çekilmek için, 
Pensilvanya’dan başka yer bulamadın mı? 
Gelip İstanbul’da inzivaya çekilseydi... 
Bak, Üsküdar’da, Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretleri tam 15 yıl inzivaya çekildi. 
Dünyada, İstanbul’dan daha uygun yer 
mi var? Güya inzivaya çekilmiş... Bakıyor-
sunuz, seçimleri yakından takip ediyor. 
İnzivada ama CHP’yi, MHP’yi parma-
ğında oynatıyor. İnzivada ama spordan 
magazine, Susurluk’tan MİT raporlarına, 
tayinlerden görevden almalara kadar her 
şeye karışıyor, müdahil oluyor. Aluftelerle 
ilgileniyor, milletin telefonlarını dinliyor, 
onların montajlarını yapıyor. Ta oradan, 
Pensilvanya’dan, İstanbul’un sokaklarını 
karıştırmak için var gücüyle çalışıyor. 

Kardeşlerim... 

İstanbul’da 2 aday var... Biri AK Parti’nin 
adayı, diğeri Pensilvanya’nın çakma ada-
yı. Şimdi bakın... Bu İstanbul’daki aday, 
elinden geldiğince dindar görünmeye 
çalışıyor. Yapabildiği kadar din istismarı 
yapıyor. Ama eline, yüzüne, gözüne bu-
laştırıyor. Bir gazeteye röportaj vermiş... 
Hangi gazete biliyor musunuz? Hani şu 
Pensilvanya’nın yayın organı olan gazete… 
Röportajı yapan, bu CHP adayıyla dalgası-
nı geçiyor. Şimdi sizlere o röportajdan bazı 
bölümler aktaracağım. Röportajı yapan 
soruyor: “Milletvekiliyken iki sözünüzden 
biri Allah değildi” diyor. Cevap veriyor: 
“hac ziyaretine katıldım” diyor... Röportajı 
yapan diyor ki: “O ziyarette her şeyi yaptı-
nız, ama tam Arafat’ta vakfeye varacağınız 
zaman ortadan kayboldunuz.” Bu CHP’li 
aday cevap veriyor: “Hiç öyle bir şey yok” 
diyor. Röportajcı ısrar ediyor: “Evet kaybol-
dunuz, Arafat’tan kaçtınız” diyor. CHP’nin 
bu İstanbul adayı çark ediyor, kabul edi-
yor, “Evet, hacı olmak istemedim” diyor. 
Röportaj devam ediyor... Bu İstanbul ada-
yı, şunu söylüyor: “Hacı olduğunuz zaman, 
yapmamanız gereken, metruk olan olaylar 
var.” Gazeteci düzeltiyor: “Metruk değil, 
mekruh...” Gazeteci gülüyor, bir başka gafı-
nı hatırlatıyor, “Bir kelime kullanmıştınız” 
diyor. Bu İstanbul adayı cevap veriyor: “Ne-
mahrem diyecektim, na-meh-ram dedim” 
diyor. Gazeteci düzeltiyor: “Namahrem.” 
CHP’li aday diyor ki: “Kelimeye takılıyor-
sun, alime tarif gerekmez” diyor. Gazeteci 
yine düzeltiyor: “Arife tarif gerekmez” 
olacaktı diyor... Bir dakika içinde, ayaküs-
tü 10 yanlış... Kendisini ne diye tanıtıyor: 
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“Ben siyasetin mor ineğiyim” diyor... Evet... 
Zaten eminim ki Pensilvanya da buna sa-
ğılacak inek olarak bakıyor. Tam komedi... 
Karikatür. Anadolu’da bu tiplere ne derler 
bilir misiniz? “Düğün evinin tefcisi, ölü 
evinin yasçısı...” Nabza göre şerbet... Bir de, 
önüne gelene yumruk savuruyor. Boksör 
olacakmış, yanlışlıkla siyasete atılmış. 
Kendisini siyaset arenasında değil, ringde 
gibi görüyor. Ama sonu belli: Nakavt... Bili-
yorsunuz, CHP’de genel başkan olmak için 
seçim kaybetmek gerekiyor. Şimdiki genel 
müdür İstanbul’da seçim kaybetti, onu 
CHP’nin başına getirdiler. Bizim karşımız-
da 3 seçim kaybetti, yeri sağlamlaştı. Ama 
şimdi, İstanbul’daki adayları seçimi kaybe-
dince, göreceksiniz bunu da CHP’nin ba-
şına getirecekler. “sen iyi kaybediyorsun, 
gel CHP’yi sen yönet” diyecekler. Bunlarda 
kaybedince hesap vermek yok. Bunlarda 
sözünde durmak yok. CHP Genel Müdürü, 
2011 seçimleri öncesinde, ”yüzde 40 oy 
alamazsam, eyvallah der giderim” diyordu. 
Şimdi çıkmış, gittiği her yerde, “benim sö-
züm kemal sözü” diyor, “benim sözüm na-
mus sözü” diyor. Bu millet kemal sözü ne 
demek, senin namus sözün ne demek çok 
iyi anladı. Kardeşlerim, aziz İstanbullular... 
30 Mart seçimleri, yeni Türkiye’nin istiklal 
mücadelesinin zafer ilan edeceği seçimler-
dir. 30 Mart seçimleri, Pensilvanya parti-
lerinin kaybedeceği, milletin kazanacağı 
seçimlerdir. 30 Mart seçimleri, Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşünün güç kazanacağı, küre-
sel projelerimizin teyit alacağı seçimlerdir. 
Burada şu noktayı özellikle vurguluyo-
rum... Bütün İstanbul’un, tüm Türkiye’nin 
dikkatlerini buraya çekiyorum... Biz hiçbir 
zaman gerilim siyasetinden yana olma-

dık. Biz hiçbir zaman gerilimi yükselten 
taraf olmadık. Ayaklarına bastıklarımız 
gerilim çıkarabilir. Çıkarları zedelenenler 
gerilim çıkarabilir. Rantları bozulanlar 
gerilim çıkarabilir. İşte, günlerdir, Doğu 
Güneydoğu’da, Erzurum’da, İstanbul’da, 
Ankara’da şiddet eylemlerini körüklemek 
için her türlü tahriki yapıyorlar. Dün, 
Ankara’da, CHP’li adayı protesto etti diye, 
bir vatandaşımızı öldüresiye dövdüler, 
linç ettiler. Türkiye’yi kucaklayacağız, ay-
rımcılık yapmayacağız diyenler, fikirlerini 
değil, yumruklarını konuşturmaya başla-
dılar. Ama bunların, bu ahlaksızlıklarını 
malum medyada göremezsiniz. Bunları 
yazmazlar. Bunların vandallığını, bunların 
teröristliğini, bunların çirkefliğini yazmaz-
lar. İstedikleri kadar yazmasınlar! Millet 
bunların ciğerini biliyor. Kardeşlerim! Biz, 
Türkiye’yi bir bütün olarak, bir olarak, 
kardeş olarak kucakladık. Çoğunluğun 
azınlığa hükmetmesine asla izin verme-
dik; ama azınlığın da çoğunluğa dayatma-
lar yapmasına, baskılar kurmasına asla 
izin vermeyiz. Biz, herkesin yaşam tarzına 
saygı duyuyoruz, herkes de bizim yaşam 
tarzımıza saygı duyacak. Biz herkesin 
inancına, mezhebine, kutsal değerlerine 
saygı duyuyoruz; herkesten de bunu bekli-
yoruz. Biz başımızı öne eğmeyeceğiz. Bize 
kibirle bakanlara eyvallah etmeyeceğiz. 
Kendisini çokbilmiş zannedenlere, bizi 
terbiye etmeye kalkışanlara, bize müreb-
biye tavrıyla parmak sallayanlara asla yüz 
vermeyeceğiz. Biz hep birlikte milletiz. Biz 
bu ülkenin, 77 milyon sakinleriyiz, sahip-
leriyiz. Şunu herkes bilsin ki, bu ülkede 
artık parası olanın değil, gazetesi, tele-
vizyonu olanın değil, çetesi olanın değil, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

212

artık milletin sözü geçecek. Millet ne derse 
o olacak. Millet hangi istikameti çizerse, 
ülke o istikamette ilerleyecek. Sandık ne 
söylerse, herkes ona boyun eğecek. Bu ül-
kede 77 milyon kardeşçe yaşayacağız. Her 
ne meselemiz varsa, bunu siyasetle çözece-
ğiz. Çatışarak değil, savaşarak değil, silah-
lara, taşa, sopaya, molotofa sarılarak değil; 
fikirlerimizi konuşturarak, konuşarak 
sorunlarımızı çözeceğiz. 30 yıldır devam 
eden terör sorununu çözerken, Türkiye’de 
başka kamplaşmaların, başka kutuplaşma-
ların çıkmasına izin vermeyeceğiz. Pen-
silvanya’daki hain gibi, birilerinin, ülke 
dışından bizim aramıza nifak sokmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz. Reformlarımı-
zı hızla yapacağız, bu ülkenin demokratik 
standartlarını daha yükseğe çekeceğiz, 
ekonomiyi daha da büyüteceğiz, küresel 
projelere hız vereceğiz; ama istiklalimiz-
den asla taviz vermeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim… 

Bir yandan işte bunlarla mücadele eder-
ken, bir yandan da 80 vilayetimizle birlikte 
İstanbul’umuza da çok büyük, çok önemli 
hizmetler kazandırmanın çabası içinde-
yiz. İstanbul’a 12 yılda 77 milyar liralık 
yatırım yaptık. Toplu konutta 20 milyar 
lira… Ulaştırma ve haberleşmede 11 mil-
yar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 7.5 
milyar lira… Gençlik ve sporda 3 milyar 
lira… Sağlıkta 3 milyar lira… Enerjide 3 
milyar lira… Orman ve su işlerinde 3 mil-
yar lira yatırım yaparak İstanbul’da yeni 
bir dönem başlattık. İstanbul’u finans mer-
kezi yapacağız dedik… Bunun en önemli 
adımını borsa İstanbul’la attık, 5 Nisan 

2013 tarihinde bizzat katılarak ilk gongu 
çaldık. İstanbul’u, Nev York gibi, Tokyo 
gibi, Londra gibi dünyanın önemli finans 
merkezlerinden biri haline getirmekte ka-
rarlıyız. Bunun için gereken diğer adımları 
da atmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 
sadece İstanbul için değil, ülkemiz için de 
çok önemli projeleri başlattığımız bir yıl 
oldu. İstanbul’un fethinin 560’ncı yıldö-
nümü olan 29 Mayıs 2013’te İstanbul’un 
üçüncü köprüsünün, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün temelini attık. 2.5 milyar 
dolara mal olacak 3’üncü boğaz köprüsü, 
59 metrelik genişliğiyle dünyanın en ge-
niş köprüsü olacak. Yine, 1.408 metrelik 
ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan 
dünyanın en uzun köprüsü, işte bu köprü 
olacak. 320 metreyi aşan yüksekliğiyle 
de, dünyanın en yüksek kulesine sahip 
asma köprüsü yine bu köprü olacak… Yani 
her bakımdan ülkemizin yüz akı, gururu 
olacak bir eseri İstanbul’umuza kazandı-
rıyoruz. Her iki yakada da köprü ayakları 
her geçen gün biraz daha yükseliyor, siz-
ler de görüyorsunuz. Bu muhteşem eseri 
inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyor ve 
bağlantı yollarıyla birlikte hizmete açıyo-
ruz. 3 Mayıs 2013’te İstanbul’a kazandır-
mayı planladığımız 3’üncü havalimanının 
ihalesini gerçekleştirdik. İnşası ve işletme 
bedeliyle 46 milyar dolarlık bu dev eserin 
inşası başladı, tüm engelleme çabalarına 
rağmen de devam ediyor, devam edecek. 
Marmaray… Yüzyılın projesi… Abdülhamit 
Han’ın hayali... Dünyanın sayılı mühendis-
lik harikalarından biri… Marmaray’ı 29 
Ekim 2013’te, cumhuriyetimizin 90’ıncı 
kuruluş yıl dönümünde İstanbul’umuzun, 
milletimizin hizmetine verdik. Bu projey-
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le sadece İstanbul’un iki yakasını değil, 
medeniyetleri, şehirleri, ülkeleri, kıtaları 
birleştirdik… Gebze-Ayrılıkçeşme, Kazlı-
çeşme-Halkalı arasını da önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz. Marmaray sistemini bu 
modern banliyö hatları ile birleştirerek, 76 
kilometrelik bir güzergâhta, 40 istasyonlu 
bir ulaşım sistemi oluşturmuş oluyoruz. 
Marmaray’la boğazın altından iki kıtayı 
demiryoluyla birbirine bağladık ama de-
dik ki, aynı şeyi bir de boğazın üstünden 
yapalım... Bunun için 3’üncü köprüye çift 
hatlı bir demiryolu ekledik. Böylece, iki 
kıtayı bir kez daha raylı sistemle birbirine 
birleştiriyoruz. Bu proje, aynı zamanda Sa-
biha Gökçen’i de raylı sistemle Marmaray’a 
bağlıyor. Biliyorsunuz boğazın altından 
geçen Marmaray, sadece demiryolu ulaşı-
mına imkan veriyor. Biz, İstanbul’a bu yet-
mez, boğazın altından bir de karayolu bağ-
lantısı gerekir diyerek, Avrasya Tüneli’nin 
inşasına başladık. Avrasya Tüneli’yle, 
diğer adıyla İstanbul Boğazı Karayolu Ge-
çiş projesiyle, İstanbul’un Avrupa ve Asya 
yakasını karayoluyla birbirine bağlıyoruz. 
Avrasya Tüneli, Anadolu yakasındaki İs-
tanbul-Ankara devlet yolu (E-5 Karayolu) 
ile Avrupa yakasındaki tarihî yarımadayı 
(sahil yolu) birleştiriyor. Bu proje, sadece 
otomobil ve minibüs gibi hafif araçların 
kullanabileceği, tek tünelde 2 gidiş 2 
geliş olarak tasarlandı. Tünel uzunluğu 
5.4 kilometre, toplam hat uzunluğu 14.6 
kilometre olan Avrasya Tüneli’nin inşası 
sürüyor, inşallah onu da önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz. Geliyorum hızlı trene… İs-
tanbul-Eskişehir yüksek hızlı tren yolunun 
yapımı tamamlandı. Şu anda test ve sertifi-
kasyon çalışmaları devam ediyor, yakında 

açılışını yapıyoruz. Yüksek hızlı trenle, ilk 
etapta Pendik-Ankara arası 3.5 saate dü-
şüyor. Daha sonra bu süreyi daha da aşağı 
çekecek ve 3 saate indireceğiz. İstanbul’u 
diğer hızlı tren hatlarıyla da entegre hale 
getiriyoruz. Şu anda Ankara-Sivas yüksek 
hızlı tren hattı inşa halinde. Aynı şekilde 
Ankara’dan İzmir’e de bir yüksek hızlı tren 
hattı yapılıyor. Bursa’ya yine hızlı tren bağ-
lantısı yapılıyor. Yakında açacağımız İstan-
bul-Ankara yüksek hızlı tren ile İstanbul’u 
17 ilimize, Anadolu içlerine kadar yüksek 
hızlı trenle bağlıyoruz. Tüm bu hatlar ge-
lecek İstanbul’a kazandırdığımız ulaşım 
sistemleriyle birleşecek. Şimdi, İstanbul-
Tekirdağ-Kırklareli-Edirne hattında da 
hızlı tren sistemi kurmaya karar verdik… 
Projeleri hazırlandı. Yatırım programına 
aldık. İnşallah en kısa sürede inşasına baş-
layacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

İstanbul’un içinde yaptığımız ve yapmakta 
olduğumuz raylı sistem projeleriyle, şehri 
adeta demir ağlarla ördük. İstanbul’da 
raylı sistemlere yaklaşık 15 milyar lira kay-
nak harcadık. 2004 yılında 45 kilometre 
olan raylı sistem hattı; bugün 142 kilo-
metreye ulaştı. Yani 10 yılda 96 kilometre 
raylı sistem ağını İstanbul’a kazandırdık. 
Halen 110 kilometrelik raylı sistem inşa-
atı devam ediyor. 10 yılda raylı sistemleri 
kullanan yolcu sayısı 4 kattan fazla arta-
rak 1 milyon 652 bine ulaştı. Hedefimiz 
2019 yılında raylı sistem uzunluğunu 430 
kilometreye, 2019 yılı sonrasında da 776 
kilometreye çıkarmaktır. Bunun yanında 
İstanbul’da yeni 286 kavşak ve yol yaptık. 
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Maliyeti 229 milyon lira olan 24 yol ve 
kavşak çalışmamız sürüyor. Toplam ma-
liyeti 660 milyon lira olan 13 kilometre 
uzunluğunda 3 adet tüneli tamamladık. 
Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini 2009 yılın-
da, Dolmabahçe-Bomonti tünelini 2010 
yılında, Sarıyer-Çayırbaşı tünelini de 2012 
yılında açtık. 

Geliyorum İstanbul-İzmir Otoyolu’na… 
Hükümetlerinizin yüz akı, gurur projele-
rinden biri İstanbul-İzmir Otoyolu’dur… 
Otoyolun en önemli aşamalarından İzmit 
körfez geçişi asma köprüsünün, denizin 40 
metre altındaki temeller ile keson temelle-
rinin birleştirmesini geçen hafta gerçekleş-
tirdik. Bu köprü, kendi sınıfında, toplam 
2 bin 682 metre uzunluğu ile dünyanın 
4’üncü büyük köprüsü. İstanbul-İzmir 
otoyolu, 384 kilometresi otoyol ve 49 kilo-
metresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 
433 kilometre uzunluğundan oluşuyor. 
İzmir-İstanbul otoyolu tamamlandığında 
iki şehir arasındaki mesafe 8 saatten 3.5 
saate inecek, yol 95 kilometre kısalacak. 
İstanbul’umuza 53 bin seyirci kapasiteli 
TT Arena’yı kazandırdık. İstanbul’un iki 
yakasına iki dev sağlık kampüsü yapma 
sözü vermiştik. 16 Şubat 2014 tarihinde, 
2 bin 682 yataklı, 6 hastaneden oluşan 
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin temelini 
attık. Bu sağlık kampüsünü 3 yıl içinde 
tamamlıyoruz. Diğer şehir hastanemizi 
de Anadolu yakasına yapıyoruz. 3 bin 700 
yataklı Sancaktepe şehir hastanemizle il-
gili çalışmalarımız süratle devam ediyor. 
İnşallah en yakın zamanda onun da inşa-
sına başlayacağız. Değerli kardeşlerim… 
1994 yılında İstanbul büyükşehir bele-

diye başkanı seçildiğimizde Haliç’i adeta 
bir bataklık olarak teslim almıştık. Öyle 
ki, Haliç’te su derinliği 50 santimetrenin 
altına kadar düştüğü için burada kayık 
dahi yüzdürülemez hale gelmişti. Sanayi 
tesislerinden dökülen ve derelerden taşı-
nan atıkların yol açtığı kirlilik yüzünden 
Haliç’te suni adacıklar ortaya çıkmıştı. 
Kötü koku sebebiyle bölgeden geçmek bile 
mümkün değildi. Pek çok kişi Haliç’ten 
umudu kesmişti. Buranın toprakla doldu-
rularak yeşil alan haline getirilmesini dahi 
teklif edenler olmuştu. Biz “Haliç’i kurta-
racağız, yeniden o eski ihtişamlı günlerine 
döndüreceğiz, burayı tekrar altın boynuz 
haline getireceğiz” dedik ve kolları sıvadık. 
Burada, dünyanın en büyük çevre koru-
ma projelerinden biri olarak kabul edilen 
Haliç Çevre Koruma Projesi’ni hayata ge-
çirdik. Sarıyer’den alınan boğaz suyunu 
5 kilometrelik tünelle Haliç’e ulaştırdık. 
Oksijen miktarını yükselterek biyolojik 
çeşitliliği arttıracak dev yatırımla günde 
260 bin metreküp suyu Boğaz’dan alıp 
Haliç’e veriyoruz. Böylece Haliç’teki suyu 
yılda 3 kez yenilemiş oluyoruz. Haliç Çev-
re Koruma projesi için bugüne kadar 758 
milyon dolar harcadık. Türkiye’de bu pro-
jenin bir başka örneği yok. Hatta buradaki 
gibi bir örnek dünyada da bulunmuyor. 
İstanbul’u dünya çapında bir marka şehir 
haline getirme çalışmalarımızda Haliç’in 
çok önemli yeri var. Gecekondu sorunu, 
İstanbul’un en önemli meselelerinden 
biriydi. İstanbul’un çevresini örümcek 
misali gecekondular sarmıştı. Bu yüzden 
başka şehirlerden, başka ülkelerden ge-
lenler İstanbul’u ilk gördüklerinde şaşırır, 
afallardı. Hatta İstanbul’daki gecekondu 
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hikâyelerinden neredeyse bir külliyat oluş-
muştur. Biz hem belediye başkanlığımız 
döneminde, hem de 12 yıllık Başbakanlı-
ğımız sürecince İstanbul’un bu müzmin 
sorununu çözmenin çabası içinde olduk. 
İstanbul’da büyük bir kentsel dönüşüm 
gerçekleştirdik. TOKİ kanalıyla bugüne ka-
dar tam 124 bin 321 konut inşa ettik, hak 
sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yürüttü-
ğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları özel 
sektöre de örnek oldu ve İstanbul, son 20 
yılda görkemli bir değişim geçirdi. Elbette 
bu sorun tümüyle çözülebilmiş değil. Ama 
İstanbul’un çehresini, geçmişle mukayese 
edilemeyecek ölçüde değiştirdiğimiz, mo-
dernleştirdiğimiz de bir gerçektir. 

Değerli kardeşlerim… 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Kadir Topbaş, tam bir şehremini olarak, 
iki dönemdir çok başarılı hizmetler verdi. 
Kendisinin döneminde İstanbul’a kazan-
dırdığımız hizmetleri teker teker saymaya 
kalksak, burada sabahı ederiz. Hem devam 
eden projeleri tamamlamak, hem yeni 
projeleri hayata geçirmek için, kendisi 
bir dönem daha İstanbul’a, sizlere hizmet 
etmeye talip. İstanbul Kadir Topbaş’ı za-
ten çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. O bir 
mimar… O bir proje uzmanı… O bir hizmet 
adamı… O bir gönül insanı… İlçe belediye 
başkan adaylarımızın her biri, aynı şekilde 
birikimleriyle, projeleriyle, hizmet aşkla-
rıyla pırıl pırıl isimler. 

İstanbul’un, Büyükşehir’de ve tüm ilçeler-
de “Daima millet, daima hizmet” diyerek, 
tercihini bir kez daha hizmetten yana, ya-

tırımdan yana, aydınlık geleceğinden yana 
kullanacağına inanıyorum. 30 Mart’ta 
İstanbul’dan, tüm Türkiye’de, tüm dünya-
da yankılanacak rekor bir sonuç bekliyo-
rum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Ordu! Oksijen memleketi Ordu! Fındığın 
memleketi, yiğit güreşçilerin memleketi 
Ordu! Seni yürekten selamlıyorum Ordu...

Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatal-
pınar, Çaybaşı, Fatsa... Sizleri gönülden 
selamlıyorum. Gölköy, Gülyalı, Gürgen-

tepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş... Sizleri 
kalpten selamlıyorum. Korgan, Kumru, 
Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye... Siz-
leri muhabbetle selamlıyorum. Ordu bu-
gün yine farklı. Ordu, 3 ay önceki o muh-
teşem manzaradan daha da muhteşem. 
Ordu maşallah Karadeniz gibi kükrüyor. 
Ordu, tıpkı dereleri gibi gürül çağlıyor. 

Ordu Mitingi 

Ordu | 24 Mart 2014
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Sağ olasın Ordu... Allah senden razı olsun. 
Rabbim, şu kardeşliğimizi, şu muhabbe-
timizi, şu yol arkadaşlığımızı muhafaza 
etsin. 30 Mart seçimleri, inşallah, Türkiye 
için, milletimiz için, demokrasimiz için, 
artık büyükşehir olan Ordu için hayırlara 
vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

3 ay önce, 21 Aralık’ta Ordu’ya geldik, 
önce Ünye, ardından Fatsa, ardından 
burada, merkezde açılış törenleri yap-
tık. Ordu ve ilçelerinde tamamladığımız 
166 milyon liralık eser ve hizmeti resmî 
olarak sizlerle buluşturduk. Geceyi bu-
rada, Ordu’da geçirdik... Sabah, Ordulu 
balıkçı kardeşlerimizin, denizden yaptık-
ları selamlama ile ayrıca duygulandık. 
Kardeşlerim... 15 Şubat’ta bir kez daha 
Ordulularla, ama bu sefer İstanbul’daki 
Ordulu kardeşlerimizle bir araya geldik. 
Ordulular Sevgi Şöleni’ne katıldık, son 
derece coşkulu, son derece muhabbetli 
bir atmosferde, İstanbul’daki Ordulularla 
hasret giderdik. İşte bugün bir kez daha 
Ordu’dayız. Bugün bir kez daha Ordu’yla 
kucaklaşıyoruz. Ordu’nun, büyükşehir 
belediyesine kavuşmasına artık sadece 6 
gün kaldı. 6 gün sonra, 30 Mart akşamı, 
artık Ordu sadece kağıt üzerinde değil, 
fiilen de büyükşehir oluyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı kollarını sıvıyor, teşki-
latını kuruyor, hemen çalışmaya başlıyor. 
Ordu, inşallah, AK Partili bir başkanla, 
yani tecrübeyle, yani birikimle, yani dü-
rüst, iş bilen, becerikli bir başkanla, bü-
yükşehirin kuruluşunu gerçekleştiriyor. 

Kardeşlerim... 

Burada, meydanda, eminim ki 1940’ları, 
1950’leri yaşamış ninelerimiz, dedeleri-
miz var. Yaşamayanlara da o dönemler 
anlatılmıştır... 1940’larda, özellikle bu-
rası, Ordu, gerçekten çok büyük çileler 
çekti, çok büyük yoksulluğa maruz kaldı. 
Demokrat Parti’nin Ordu milletvekili, 
1949’da, Ordu’da çok büyük bir yoksullu-
ğun yaşandığını, 26 kuruşluk Mısırın, va-
tandaşa 50 kuruşa satıldığını, onu almak 
için de insanların kuyrukta beklediğini, 
izdihamda ezildiğini anlatıyor. Evlerde 
ekmek yok... Elektrik zaten yok. Gaz yok, 
gaz lambası yok. Ekmek bile yok. Ordu’da-
ki fırının önünde insanlar sıraya giriyor, 
saatlerce bekliyor, içinde taş olan, toprak 
olan ekmekleri fahiş fiyata satın almak 
zorunda kalıyorlardı. Köylünün üzerine 
giyecek elbisesi yoktu. Millet, devlet dai-
resine giremezdi, kapıda beklerdi, sadece 
muhtar girebilir, her ne mesele varsa o arz 
ederdi. Bakın, 1950 seçimlerinde, 2 tane 
CHP’li Ordu milletvekili Ordu’ya geliyor-
lar. Arabadan iniyorlar, üzerleri çamur 
oluyor. Üzerleri çamur oldu diye, Bucak 
Müdürü’nü aşağılıyorlar, demokrasiyi, 
seçimi tahkir ediyorlar. Sonra, köylerde 
vatandaşa ne söyleyeceklerini konuşma-
ya başlıyorlar. Köylülere ne verdik, onu 
tespit edelim, onu söyleyelim diyorlar. 
Araştırıyorlar, düşünüyorlar, köylüye ver-
dikleri hiçbir şey bulamıyorlar. O tahkir 
ettikleri bucak müdürü geliyor, “efendim” 
diyor... “köylüye bir şey verdiniz” diyor... 
“unuttunuz mu, her köye 6 oklu bir bay-
rak hediye ettiniz” diyor...
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Kardeşlerim... 

İşte bu içler acısı, bu zavallı manzara, 
merhum Adnan Menderes’in gelmesiyle 
tamamen tersine dönüyor. Ekonomi büyü-
yor, refah artıyor, köylünün yüzü gülmeye 
başlıyor. Zulüm sona eriyor. Köylü, şehirli, 
ekmek görüyor, Mısır görüyor, gaz yağı 
görüyor, elektrikle tanışıyor, yolla tanışı-
yor. Tek parti CHP zulmünün ardından, 
insan, ilk defa insan yerine konuluyor, 
vatandaş ilk defa vatandaş yerine konu-
luyor. İşte bu CHP, bunu kabullenemiyor, 
bunu çekemiyor, bunu hazmedemiyor. 
Merhum Menderes’e iftiralar atmaya başlı-
yor. Sokakları germeye, öğrencileri sokağa 
dökmeye başlıyor. Her yerde, tahriklerle, 
provokasyonlarla, sokak eylemleriyle ülke 
tahrip ediliyor. Nihayetinde müdahale 
yapılıyor, merhum Menderes ve 2 bakanı 
idam ediliyor. 

Kardeşlerim... 

CHP, hiçbir zaman yapmanın tarafında 
olmamıştır. CHP hiçbir zaman, imar etme-
nin, inşa etmenin tarafında olmamıştır. 
CHP yapmaz, bir şey yapılmasını da iste-
mez. CHP üretmez, bir şey üretilmesini de 
istemez. CHP asla millete hizmet etmez, 
millete hizmet edilmesini de istemez. İşte 
şu anda da, CHP, yanında MHP, onlarla 
birlikte BDP, Pensilvanya’nın ceketinin 
cebine girdiler, oradan Türkiye’yi karıştır-
manın çabası içindeler. 12 yıldır Türkiye 
istikrarla büyüyor, huzurla büyüyor, emin 
adımlarla geleceğe ilerliyor. İşte şimdi 
bu şer ittifakı, tıpkı 1960’ta olduğu gibi, 
komployla, yalanla, iftirayla Türkiye’yi 

durdurmaya çalışıyor. İnternette yaşlı bir 
amcamızın videosu var izlediniz mi? Çok 
güzel dualar ediyor... 90 yaşında, her şeyi 
görmüş, her şeyi yaşamış. “niredeeen, ni-
reye” diyor... O yaşlı amcayı aradık bulduk. 
Nereli biliyor musunuz? Ordulu... Fatsa, 
Kabakdağı Köyü’nden, Mahmut Eraslan 
amca. Allah ondan razı olsun, Rabbim şifa 
versin, uzun ömürler nasip etsin. 

Şunu bilmenizi istiyorum kardeşlerim... 

Bizim meselemiz, millet meselesi. Bizim 
davamız, Türkiye davası. Biz sizlere hiz-
metkar olmak için geldik. 

Kardeşlerim... 

30 Mart’ta çok önemli bir tercihte buluna-
caksınız. 30 Mart’ta, vesayet ile siyaset ara-
sında bir tercih yapacaksınız. 30 Mart’ta, 
çetelerle demokrasi arasında bir tercih 
yapacaksınız. Ya eski Türkiye diyeceksiniz, 
ya da yeni Türkiye diyeceksiniz. Unutma-
yın... 30 Mart’ta ya vesayet kazanacak, ya 
kaset kazanacak, montaj kazanacak, şer it-
tifakı kazanacak; ya da siyaset kazanacak, 
millet kazanacak, yeni Türkiye kazanacak. 

Kardeşlerim... 

Dünyanın her yerinde, siyaset, birinci 
olmak için yapılır. Dünyanın her yerinde, 
her yarış, birinci olmak için yapılır. Ba-
kın altını çiziyorum, hiçbir yerde, hiçbir 
zaman, sadece birinciyi engellemek için, 
birinciyi paçasından tutup çekmek için ya-
rış yapılmaz, siyaset yapılmaz. Bu CHP’nin 
birinci olmak gibi bir derdi de yok, hedefi 
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de yok, böyle bir umudu da yok. Aynı 
şekilde bu MHP’nin, BDP’nin, birincilik 
gibi bir dertleri yok. Bunlar, birinciyi nasıl 
durdururuz, nasıl yıpratırız, nasıl engel-
leriz diye uğraşıyorlar. Her yerde bunu 
yapıyorlar. Şu anda, bu CHP, bu MHP, 
Doğu ve Güneydoğu illerinde, ikinci parti 
olan BDP’ye destek veriyorlar. Yeter ki AK 
Parti kazanmasın, bunların derdi bu. İşte 
Ordu’da, birtakım tuzluklar, bizim aramız-
da tutunamayan bazıları da sahaya çıkmış, 
“AK Parti’nin oylarını nasıl azaltırız” diye 
sağda solda dolaşıyorlarmış. Unutmayın... 
Ahlakı olmayan siyasetin, millete, ülkeye 
faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olma-
yan, hedefi, planı, projesi olmayan siyase-
tin Ordu’ya faydası olmaz. Kazanmak için 
değil, kaybettirmek için siyaset yapılmaz; 
bu ahlaksız siyasettir, bu ilkesiz siyasettir. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya, CHP ve MHP’yi önünde 
diz çöktürdü. Nasıl yaptı? Kasetlerle yaptı. 
Kasetlerle CHP’yi dizayn etti. Kasetlerle 
MHP’yi tehdit etti. CHP’nin, MHP’nin eli-
ne kasetleri verdi, montajları tutuşturdu, 
onları sahaya sürdü. Şimdi CHP Genel Mü-
dürü çıkmış, “Türkçe olimpiyatlarına gide-
rim” diyor... Bence de gitsin... Yanına bütün 
milletvekillerini alsın, gitsin. Yanına Tun-
celi milletvekillerini, Silivri’den çıkan ve-
killerini de alsın gitsin. Hatta orada bir de 
slogan atsın: “Pensilvanya’nın askerleriyiz” 
desin, “hocamın izindeyiz” desin. Ama dik-
kat etsin, orada bozkurt işaret yapmasın, 
onun yeri orası değil. Bozkurt işaretini de, 
sınıf arkadaşı Bahçeli ile birlikte, gitsin 
Söğüt’te MHP’lilerle birlikte yapsın...

Kardeşlerim... 

Ordu’nun bir güzel türküsü var... Onu 
biraz değiştirdik... “Boztepe’ye çıkmalı, 
şu Ordu’ya bakmalı. Ordu’da lafa değil, 
icraata bakmalı...” Evet... Ordu inşallah ic-
raata bakacak. Ordu, kendisini büyükşehir 
yapana bakacak. Ordu, bu Karadeniz Sahil 
Yolu’nu, Ordu Giresun havalimanını inşa 
edene bakacak. 

Kardeşlerim… 

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti… Hükü-
metlerimiz döneminde Ordu’ya her alanda 
çok büyük yatırımlar yaptık, çok önemli 
hizmetler kazandırdık. Şimdi de Ordu’ya 
600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
Kamu özel ortaklığı ile yapacağımız has-
tanemizin proje bedeli toplam 258 milyon 
lira… Çalışmaları süratle devam ediyor. 
Ordu-Giresun Havalimanı’nı biliyorsunuz. 
Yılların özlemiydi, yılların beklentisiydi. 
Havalimanını yapacak uygun yer buluna-
mıyordu. Biz ne yaptık? Bu havalimanını 
mutlaka yapacağız ve Ordulu kardeşle-
rimizin hizmetine sunacağız dedik. Yer 
yoksa, denizi doldurur, onun üzerine hava-
limanını inşa ederiz dedik. İşte şimdi biz, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor, denizi 
doldurup üstüne havalimanı yapıyoruz. 12 
yıl önce bunu hayal bile etmek mümkün 
müydü? Yılda 3 milyon yolcu kapasiteli 
bu havalimanı Ordu’ya, Giresun’a, tüm 
Doğu Karadeniz’e hizmet verecek. İnşa-
atı tamamlanmak üzere, inşallah bu yıl 
hizmete açıyoruz. Şimdiden Ordu’muza 
hayırlı olmasını, Ordu’muzun ticaretine, 
sanayisine, turizmine bereket getirmesini 
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diliyorum. Ordu’nun geleceğini ilgilendi-
ren bir başka önemli projemiz, Karadeniz-
Akdeniz yolu... Bu yol, Sultan Abdülhamit 
Han’ın projelendirdiği, asırları aşan bir 
rüyaydı. Ordu’yu Sivas üzerinden Hatay 
ve İskenderun’a bağlayan 600 kilometre 
uzunluğundaki bu yolun bir kısmını bö-
lünmüş yol olarak inşa ettik. Kalan kısım-
larıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Karadeniz-
Akdeniz yolu için, sadece Ordu sınırları 
içinde 12 kilometre uzunluğunda 22 tünel 
bulunuyor. Bu yolun Ordu bölümü 88 ki-
lometre uzunluğunda ve yaklaşık 315 mil-
yon liraya mal olacak. Karadeniz-Akdeniz 
yolunu 2015 yılında inşallah tamamlıyo-
ruz. Hayalin gerçek olmasına bir yıl kaldı. 
Altınordu trafiğine neşter vuracak Ordu 
çevre yolumuzun yapımı süratle devam 
ediyor. Çevre yolumuzda 2 adet çift tüp 
tünel, 2 adet viyadük, 4 adet köprü, 3 adet 
köprülü kavşak, 12 adet alt geçit yer alıyor. 
533 milyon lira maliyetle yaptığımız çev-
re yolunu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. 
Böylece Karadeniz Sahil Yolu’nun trafiğini 
Ordu il merkezinden ayırarak, hem şehir-
lerarası seyahat güvenliğini sağlıyor, hem 
de şehir içi trafiği rahatlıyoruz. Ünye Çevre 
Yolu’nu Aralık’taki ziyaretimizde hizmete 
açtık. Toplam uzunluğu 14 kilometre… Bu 
yolun da 5 bin 200 metresini tünelle geç-
tik. Bu yolla birlikte her hafta ölümlü kaza 
olan Ünye ilçemizde hamdolsun artık kaza 
olmuyor. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Ordu’ya 8 milyar liralık yarım yap-
tık. Ulaştırma ve haberleşmede 1.9 milyar 
lira… Tarım ve hayvancılıkta 1.3 milyar 

lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 609 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 567 
milyon lira… Aile ve sosyal politikalarda 
585 milyon lira… Sağlıkta 243 milyon lira 
yatırım yaparak Ordu’nun adeta çehresini 
değiştirdik.

Değerli kardeşlerim… 

Ordu bizim için önemli. Artık büyükşehir 
olan Ordu’nun, vizyonlu ve dirayetli bir yö-
netime ihtiyacı var. Onun için Ordu’ya, ça-
lışma arkadaşımız, milletvekilimiz Enver 
Yılmaz kardeşimi, Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı olarak gösterdik. Enver Yıl-
maz kardeşimizin Ordu için büyük hayal-
leri, büyük projeleri var. Şu anda 52 projesi 
hazırda bekliyor. Enver Yılmaz kardeşim, 
Ordu’nun 19 ilçesini, 53 beldesini, köyleri-
ni karış karış gezerek, yapacağı hizmetleri 
anlattı, anlatmaya devam ediyor. İnşallah 
30 Mart’tan sonra, bu defa projelerini 
uygulamak, hizmetlerini gerçekleştirmek 
için sizlerle birlikte olacak, gece gündüz 
yanınızda bulunacak. Hükümet olarak biz 
de kendisine her türlü desteği vereceğiz, 
her türlü kolaylığı göstereceğiz. 30 Mart’ta 
Ordu Büyükşehir’den ve ilçelerden müj-
deli haberler bekliyorum. Ordu’nun, tüm 
Karadeniz’e, tüm Türkiye’ye örnek olacak 
bir sonuçla, Başbakanına, geleceğine sahip 
çıkacağına inanıyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Trabzon! Uy Trabizon! Uşaklar! Sizleri yü-
rekten selamlıyorum ey Trabzon...

Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşı-
başı... Sizleri selamlıyorum. “Al şalım, yeşil 
şalım dağları dolaşalım. Sen yağmur ol ben 
bulut, Maçka’da buluşalım.” Maçka… Seni 
selamlıyorum. Çaykara, Dernekpazarı, 

Düzköy, Hayrat, Köprübaşı... Sizleri selam-
lıyorum. “Oy benum sevduceğum, olur mu 
böle keder? Of Sürmene Yaylası, 15 dokto-
ra bedel.” Of, Sürmene… Sizleri selamlıyo-
rum. Şalpazarı, Vakfıkebir, Yomra… Sizleri 
selamlıyorum. “Ağasar dereleri, aksa yuka-
ri aksa. Vermem seni ellere, Tonya üstüme 
kalksa.” Tonya… Seni de kalpten selamlı-

Trabzon Mitingi 

Trabzon | 24 Mart 2014
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yorum. Fatihi, Fatih Sultan Mehmet olan; 
valisi, Yavuz Sultan Selim olan; Kanuni 
Sultan Süleyman’ın doğduğu, nice âlimin, 
nice gönül insanının, nice sanatçının, si-
yasetçinin şehri Trabzon! Ali Şükrü Bey’in 
şehri Trabzon, seni kalpten selamlıyorum. 
Bugün çok farklısın Trabzon. Karadeniz 
gibi coşmuşsun Trabzon. Allah senden razı 
olsun Trabzon. “Çok heyir göresun” Trab-
zon. Rabbim Trabzon’u korusun. Rabbim, 
huzurumuzu, kardeşliğimizi, yol arkadaş-
lığımızı muhafaza etsin. 30 Mart seçimleri, 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, artık 
büyükşehir olan Trabzon için hayırlara 
vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Buradan Trabzon’un komşusu şehirleri de 
muhabbetle selamlıyorum. Geçen seçim-
lerde, ilk olarak Bayburt’a Gümüşhane’ye 
gitmiştik, bu seçimde imkânımız olma-
dı, oralara buradan, Trabzon’dan selam 
gönderiyorum. Yine Giresun’u da bura-
dan selamlıyorum. Trabzon’dan önce 47 
vilayetimize uğradık. Dün, İstanbul’da, 
tarihimizin en büyük mitingini gerçekleş-
tirdik. Yaklaşık 2 milyon kişi, İstanbul’da, 
Yenikapı’da, tek yürek halinde Başbaka-
nına sahip çıktı. Gittiğimiz her ilde, işte 
bugün Trabzon’da olduğu gibi, büyük bir 
coşkuyla, büyük bir heyecanla, muhabbet-
le kucaklandık. 

Kardeşlerim... 

B a k ı n  b u g ü n  Tra b z o n’ d a ,  a s l ı n d a 
Türkiye’de ne yapılmak istendiğini sizlere 
açık açık aktarmak istiyorum. Trabzonlu 

bir kahraman, Trabzonlu bir yiğit, bir şehit 
üzerinden Türkiye’de oynanan oyunu siz-
lere anlatmak istiyorum... Evet... Ali Şükrü 
Bey, Trabzon’un Meclis’teki ilk mebusuy-
du. 23 Nisan 1920’de, Meclis açılırken, 
Trabzon’u temsil etmek üzere oradaydı. 
Ali Şükrü Bey, Osmanlı’nın kahraman bir 
subayı olduğu kadar, ilk Meclis’in de en 
yürekli vekillerinden biriydi. Her türlü 
haksızlığa karşı çıkıyordu. Esarete, kor-
kaklığa, geri adım atmaya asla tahammülü 
yoktu. Meclis kürsüsüne çıkıyor, kalbinde 
olanı söylüyor, Hakk’ı haykırıyordu. Ne 
yaptılar biliyor musunuz? Bu kahraman 
Trabzonluyu, bir gece, tam 91 yıl önce, 27 
Mart gecesi Ankara’da alçakça şehit ettiler. 

Kardeşlerim... 

Ali Şükrü Bey’in katledilmesinin çok 
önemli bir manası vardı. Katiller, Ali Şük-
rü Bey’e suikast düzenlerken, aslında, 
Meclis’teki her vekile korku salıyor, “Eğer 
doğru durmazsanız, ayağınızı denk almaz-
sanız, sonunuz Ali Şükrü Bey gibi olur” 
mesajı veriyorlardı. İnanın, 1950 yılına 
kadar, demokrasiye kadar, hemen her ve-
kilin üzerinde, Trabzonlu Ali Şükrü Bey’in 
akıbeti bir tehdit olarak sallanmıştı. İşte, 
1950’de, merhum Menderes, bu korkuya 
karşı geldi. Merhum Menderes korkmadı, 
çekinmedi, sinmedi; cesaretle ortaya çıktı, 
milletin sevgisini kazandı ve tek başına 
iktidara geldi. Ancak, 27 Mayıs’la birlikte, 
Menderes’i milletinden koparmak istedi-
ler, aldılar, Yassıada’ya götürdüler, sonra 
da İmralı’da, 2 bakanıyla birlikte maalesef 
idam ettiler. Orada da bir mesaj vardı... 
Orada da, sonraki tüm milletvekillerine, 
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bakanlara, başbakanlara bir mesaj veriyor-
lardı. “Eğer, bizim istediklerimizi yapmaz-
san, bizim istikametimizde yürümezsen, 
işte senin de sonun Menderes gibi olur” 
diyerek, hükümetlere ve siyasete korku 
salıyorlardı. 

Kardeşlerim... 

Merhum Trabzonlu Ali Şükrü Bey’e, mer-
hum Başbakanımız Adnan Menderes’e 
yapılmak istenen neyse, işte bugün de bize, 
AK Parti’ye aynısı yapılmak isteniyor. Sta-
tüko istikametinde değil, milletin istikame-
tinde yürüdüğümüz için bize saldırıyorlar. 
Elitlerin, seçkinlerin, medyanın, bir kısım 
sermayenin çıkarı için değil, milletin, vata-
nın, bayrağımızın, Türkiye’nin çıkarı için 
çalıştığımızdan dolayı bize yükleniyorlar. 
Pensilvanya’nın kiraladığı CHP ve MHP, 
onlarla birlikte medya, onlarla birlikte 
işveren çevreleri, AK Parti’yi yıpratmak, 
uzaklaştırmak, kendi rant iktidarlarını 
kurmak istiyorlar. Burada bir şeyi açık açık 
söylemek istiyorum: Biz, Ali Şükrü Bey 
gibi dik duracak, merhum Menderes gibi 
milletin hizmetkârı olacağız. Tıpkı onlar 
gibi cesuruz, tıpkı onlar gibi cesur olacağız. 
Hatta biz, inşallah, milletimizin desteğiyle 
oyunu bozacak, tuzağı bozacak, geleceğe 
tehdit değil, şantaj değil, milletin zaferini 
emanet bırakacağız. Eğer, bu mücadele-
den vazgeçersek, eğer boyun eğersek, eğer 
kaybedersek, geleceğin hükümetlerine ne 
derler biliyor musunuz? “Milletin değil, 
bizim istikametimizde yürüyeceksin… 
Milletin değil, bizim çıkarımız için çalışa-
caksın… Türkiye’nin değil; belli bir zümre-
nin, medyanın, belli işverenlerin kazancı 

için çalışacaksın… Eğer bu mücadeleden 
zaferle çıkmazsak, bu istiklal mücadelesini 
kazanmazsak, geleceğin hükümetlerine 
şunu söyleyecekler: Sonun Ali Şükrü Bey 
gibi olur, sonun Demokrat Parti gibi, so-
nun Turgut Özal gibi, sonun AK Parti gibi 
olur” diyecekler işte bizim mücadelemiz 
bu... Biz, bu denilmesin, bu tehdit gelecek-
te siyasete, hükümetlere yapılmasın diye 
cesur duruyoruz. Biz, bizden sonrakilere 
korkuyu miras bırakmak istemiyoruz. 
Bizden sonrakilere şantajı miras bırakmak 
istemiyoruz. Bizden sonrakilerin, kasetler-
le, montajlarla, dublajlarla yıpratılmasını, 
tehdit edilmesini istemiyoruz. Bu ülkede 
vesayetlere son verdik, gelecek nesillerin 
vesayet altında kalmasını istemiyoruz. 
Çetelerle biz mücadele ettik, gelecek nesil-
lerin çetelerle enerji kaybetmesini istemi-
yoruz. İşte biz bunun için dik duruyoruz. 
İşte biz bunun için, bu ahlaksızlara boyun 
eğmiyoruz. Biz, milletin, ülkenin, bayrağı-
mızın çıkarlarını kutsal bir emanet olarak 
omuzumuzda taşıyor, onu yere düşürme-
menin mücadelesini veriyoruz. Evet... Bu 
bir istiklal mücadelesidir. Bu, bir istikbal 
mücadelesidir. Bu mücadele, Türkiye’nin 
geleceğini, istikbalini, istiklalini belirleye-
cek bir mücadeledir. Gelecekte Türkiye’yi 
ya kasetler yönetecek, montajlar, tehditler 
şantajlar yönetecek, ya da Türkiye’yi siz 
yöneteceksiniz, çocuklarınız yönetecek, 
millet yönetecek. Gelecekte Türkiye’yi ya 
şantaja boyun eğen, Pensilvanya’ya irade-
lerini kiralayan CHP, MHP gibi partiler 
yönetecek, ya da milletin partisi olan AK 
Parti yönetecek. Ya vesayet, ya siyaset! İşte 
30 Mart’ta Türkiye’de vesayet bir kez daha 
kaybedecek, inşallah siyaset kazanacak. 30 
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Mart’ta, en çok da çeteler kaybedecek, si-
yaset kazanacak. Biz başımızı öne eğmeye-
ceğiz. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, geri 
adım atmayacağız. Türkiye’nin, hainler ve 
onların maşaları tarafından, Pensilvanya 
tarafından esir alınmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz.

Kardeşlerim... 

Türkiye’de, millî irade üzerinde, bir süre-
dir alçakça, haince, ahlaksızca bir oyun 
oynanmak isteniyor. Önce Gezi Olayları’nı 
yaptılar, millî iradeye diz çöktürmek istedi-
ler. Türkiye buna diz çökmedi. Türkiye tek 
yürek halinde buna itiraz etti. Ardından, 
17 Aralık darbe girişimini yaptılar, yine 
Türkiye’ye diz çöktürmek istediler. Türkiye 
buna da izin vermedi. Türkiye oyunu gör-
dü, tuzağı gördü ve buna itiraz etti. Millet, 
ferasetiyle, basiretiyle, yüreğindeki o en-
gin samimiyetle bu oyunu bozacağını belli 
etti. Trabzon! 30 Mart seçimleri artık sade-
ce mahalli seçimler olmaktan çıkmıştır. 30 
Mart seçimleri, Türkiye’nin adeta kader se-
çimi haline gelmiştir. 30 Mart’ta sandıktan 
çıkacak mesaj artık çok önemli. 30 Mart’ta 
sandık, ya yeni Türkiye diyecek, ya da eski 
Türkiye diyecek. 30 Mart’ta sandık, ya 
istiklal diyecek, ya da Türkiye; kasetlerin, 
montajların, iftiraların, komploların esiri, 
kaos içinde, düşe kalka yürümeye devam 
edecek. Trabzon’un 30 Mart’ta vereceği 
karar çok çok önemli. Trabzon’da, AK Parti 
için seçimi almak yetmiyor, zaten Allah’ın 
izniyle, sizin desteğinizle seçimi alıyoruz. 
Ama biz Trabzon’dan gür bir seda bekliyo-
ruz. Trabzon’dan bir haykırış bekliyoruz. 
Trabzon’un, rekor seviyede oy oranıyla, de-

mokrasiye, millî iradeye, yeni Türkiye’nin 
istiklal mücadelesine sahip çıkmasını bek-
liyoruz. Trabzon! Öyle bir haykır ki, bütün 
Karadeniz seni duysun. Öyle bir haykır ki, 
bütün Türkiye, bütün dünya sesini duy-
sun. Fatih Sultan Mehmet’in emanetine 
sahip çıkıyor musun Trabzon? Ali Şükrü 
Bey’in hatırasına sahip çıkıyor musun 
Trabzon? Demokrasiye sahip çıkıyor mu-
sun Trabzon? Millî iradeye sahip çıkıyor 
musun Trabzon? Başbakanına sahip çıkı-
yor musun Trabzon? 30 Mart’ta mührü, 
rekor seviyede AK Parti’ye basıyor musun 
Trabzon? Maşallah... Bu millet eğilmez, 
Türkiye yenilmez... 

Kardeşlerim... 

Trabzon, kahramanların, yiğitlerin, mert 
ve dürüst insanların, aynı zamanda da 
âlimlerin şehirdir. Trabzon, özellikle de 
of, nice âlimler, zahitler, gönül insanları, 
hocalar yetiştirmiş bir şehirdir. Trabzon 
gerçek âlimle sahtesini birbirinden ayırır. 
Trabzon, şarlatanla samimiyi birbirinden 
ayırır. Trabzon, çıkar peşinde koşanla, 
hırsının peşinde koşanla, kendini tanıyan, 
nefsini tanıyan, rabbini tanıyan gönül 
insanlarını birbirinden çok iyi ayırır. Bu 
Pensilvanya’nın ne olduğunu, kim oldu-
ğunu sizler zaten anladınız, onu zaten 
tanıdınız. Bakın, 1998’de, 28 Şubat’ın 
hemen ardından, bu Pensilvanya’daki zat, 
merhum Mehmet Ali Birand’a konuşuyor. 
28 Şubat darbesini var gücüyle destekli-
yor; 12 Eylül’ü de zaten desteklemişti. Ne 
diyor Mehmet Ali Birand’a biliyor mu-
sunuz? “Ben şu andaki Türkiye’yi çok iyi 
görüyorum” diyor... “Benim, hâlihazırdaki 
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Türkiye’den hiçbir şikâyetim yok” diyor... 
Başörtüsü yasaklanmış, imam hatiplerin 
orta kısımları, meslek liseleri kapatılmış, 
milletin kutsal değerleri ayaklar altına 
alınmış, insanlar işlerinden atılmış, ke-
penkler kapatılmış, ama bu Pensilvanya 
hayatından memnun. Milletin üzerinden 
tank geçmiş, bu Pensilvanya memnun. 
Sadece memnun olmakla da kalmıyor, 
28 Şubatçılara ödül veriyor, dönemin hü-
kümetine “Beceremediniz artık bırakın” 
diyor, “Başörtüsü furuattır” diye açıklama 
yapıyor. Böyle âlim olur mu? Oflu kardeş-
lerim, böyle hoca olur mu? Trabzonlu kar-
deşlerim, böyle âlim olur mu? İnsanların 
telefonlarını dinleyenden, kaydedenden, 
bunları yayımlayıp şantaj yapandan âlim 
olur mu? İnsanların yatak odalarına kadar 
girenden, her işe burnunu sokandan âlim 
olur mu? Şimdi biz, şehirlerimizde rekor 
katılımla miting yapıyoruz ya, inanın, 
bu mitingleri bu Pensilvanya’daki zattan 
gizlemişlerdir. Tansiyonu fırlar diye gös-
termemişlerdir. Ya da montaj demişlerdir. 
Bunu kandırmak kolay... Ceketinin üzerin-
den tansiyonunu ölçüyor, hapları veriyor, 
kandırıyorlar. Ama dün İstanbul’u gördüy-
se, inanın, dizlerinin bağı çözülmüştür. 
İnanın, tir tir titreyip, “Yanlış yaptık” de-
meye başlamıştır. Ben ona üzülmüyorum... 
Ama bu CHP’ye, bu MHP’ye üzüldüm... Bir 
şey var sandılar, bu Pensilvanya’nın kuyru-
ğuna takıldılar. Pensilvanya’nın kurşun as-
keri oldular. Oradan bir iktidar çıkar san-
dılar. Şimdi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Geri 
dönecekler ama dönemiyorlar. Şimdi bili-
yorsunuz bu CHP Genel Müdürü, önceden 
güya solcuydu. Sonra, CHP Genel Müdürü 
olunca ulusalcı oldu. Şimdilerde bozkurt 

işareti yapıyor, herhalde MHP’li oldu. Ar-
tık çekinmiyor, doğrudan Pensilvanya’nın 
avukatlığına da başladı. Ergenekon’un avu-
katıydı, şimdi de yeni Ergenekon’un avuka-
tı oldu. Birden bire 180 derece döndü, çark 
etti, Pensilvanya’nın müridi oldu. Dün, 
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye mey-
danlara çıkıyordu, bugün “Pensilvanya’nın 
askeri” oldu. Türkçe olimpiyatlarına 
katılacakmış. Katılsın... Yanına, Tunceli 
milletvekillerini alsın, öyle gitsin. Yanına, 
üniversitelerde ikna odalarının mucidi 
olan vekilini alsın, öyle gitsin. Silivri’den 
çıkan vekillerini de alsın, öyle gitsin. Hep 
birlikte Türkçe Olimpiyatları’na katılsın-
lar, “Pensilvanya’nın askerleriyiz” “Hocam 
izindeyiz” diye orada da tezahürat yapsın-
lar. Yakışır... Çarkçı Kemal’e yakışır.

Kardeşlerim... 

Dün, Bediüzzaman Said Nursi’nin vefat 
yıldönümüydü. Bediüzzaman, bu CHP’den 
çok zulüm gördü. Hayatı boyunca zulüm 
gördü, hatta vefat etti, mezarında bile bu 
CHP’den zulüm gördü. Said Nursi bu CHP 
hakkında ne dedi biliyor musunuz? “Bu 
asil Türk milleti, seçimiyle, o partiyi -yani 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni- katiyen iktida-
ra getirmeyecek. Sosyal hayatımıza ve va-
tanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu 
partinin iktidara gelmemesi için, Demok-
rat Parti’yi, Kuran ve vatan ve İslamiyet 
namına muhafazaya çalışıyorum...” Evet... 
Güya Bediüzzaman’ın izinden gittiğini id-
dia eden bu Pensilvanya, işte bu CHP’ye oy 
toplamak için her türlü çirkinliği, her tür-
lü çirkefliği yapıyor. Aynı şekilde, MHP de, 
bu Pensilvanya’dan çok çekti. Milletvekil-
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lerinin, milletvekili adaylarının kasetlerini 
ortaya döktüler. MHP’ye ahlaksızca saldır-
dılar. Ama bu MHP şimdi, Pensilvanya’nın 
vagonu oluyor, onun arkasına takılmış, o 
da yeni bir hezimete doğru emin adımlarla 
ilerliyor.

Kardeşlerim... 

Ne yaparlarsa yapsınlar, demokrasi mü-
cadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’yi büyüt-
mekten, ekonomiyi büyütmekten, bayra-
ğımızın, pasaportumuzun, paramızın iti-
barına itibar katmaktan vazgeçmeyeceğiz. 
İstedikleri ahlaksızlığı yapsınlar. Ellerinde 
ne varsa, eteklerinde ne varsa döksünler. 
İstedikleri montajı, dublajı, şantajı yap-
sınlar. Bütün iftiralarına göğüs gereceğiz. 
Milletimizle birlikte bu saldırıların hesabı-
nı da mutlaka soracağız. Şimdi burada bir 
hususa da özellikle değinmek istiyorum... 
Biliyorsunuz, bazı mahkeme kararları ne-
ticesinde, Türkiye olarak Twitter’a erişimi 
kapattık. İşin aslının ne olduğunu herke-
sin bilmesi lazım… Mahkemeler, zarara 
uğrayan, mağdur olan, kişilik haklarına 
saldırı yapılan bazı şahısların şikâyetiyle, 
twitter’dan bu içeriklerin kaldırılmasını 
istiyorlar. Bizim, telekomunikasyon ileti-
şim başkanlığımız da, twitter’a, mahkeme 
kararlarını gösteriyor, bunları kaldırın 
diyor. Ama twitter buna yanaşmıyor, işbir-
liği yapmıyor, cevap dahi vermiyor. Bakın 
şunu herkesin bilmesini istiyorum, bütün 
dünyanın da bunu bilmesini istiyorum. Bu 
Twitter, Facebook, Youtube, belli bazı ül-
kelerle işbirliği yapıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’yle yapıyor. İngiltere’yle yapıyor. 

Avrupa ülkeleriyle yapıyor. Rusya’yla, 
Hindistan’la yapıyor. Oralarda mahkeme 
kararları alındığında, Twitter bunları 
hemen uyguluyor. Ama söz konusu Mısır 
olursa, özgürlük diyor. Söz konusu Ukray-
na olunca, özgürlük diyor. Türkiye olunca, 
özgürlük diyor. Hiç kusura bakmasınlar. 
Biz 3’üncü dünya ülkesi değiliz, biz muz 
cumhuriyeti değiliz. İnsanların kişilik hak-
larına saldırı yapılırken, karakter suikastı 
yapılırken biz seyretmeyiz. İnsanların özel 
hayatına, mahremine girilirken biz seyret-
meyiz. Gazi Mustafa Kemal’e, bizim kendi 
öz değerlerimize, millî, manevi değerle-
rimize saldırı yapılırken biz susmayız, 
seyretmeyiz. Türkiye’nin millî güvenliği 
tehdit edilirken, biz elimiz kolumuz bağlı 
oturmayız. Twitter ve diğerleri, gelirler, bi-
zim anayasamıza, yasalarımıza göre faali-
yetlerini gösterirler, mahkeme kararlarına 
uyarlar, biz de onlara saygı duyarız. Ama 
bizim devletimize, bizim toplumumuza 
saygı göstermeyene biz de saygı göster-
meyiz. Şimdi bu CHP’nin, MHP’nin genel 
başkanları çıkmışlar, Twitter’ın kapatıl-
masını eleştiriyorlar. Bakın, bunların, yani 
CHP ve MHP’nin, Twitter, Facebook ve 
Youtube’un kapatılmasına dair girişimleri 
var. Kendileri hakkında, vekilleri hakkın-
da ahlaksız şeyler yapılmış, kapatılmasını 
istemişler. Bizzat CHP Genel Müdürü’nün, 
2009 yılında, Facebook kapatılsın diye 
talebi var. Ah Çarkçı Kemal ah... Şimdi 
Çarkçı Kemal’in şahsı değil, Türkiye zarar 
görüyor, onun için de Türkiye’nin değil, 
Twitter’ın yanında duruyor. Allah aşkına 
bakar mısınız?.. Dün, bir Suriye uçağı 
sınırlarımızı ihlal etti, kurallara uymadı, 
ikazları dinlemedi, bizim hava kuvvetle-
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rimizin uçakları gitti, o uçağa yapılması 
gereken neyse onu yaptı. CHP bundan da 
rahatsız olmuş. Esed’in uçağı düştü diye 
rahatsız olmuş. Türkiye’nin uçağı düşü-
rüldüğünde Esed tarafını tuttular, şimdi 
yine Esed tarafındalar. Daha Suriye tarafı 
açıklama yapmadan, CHP genel başkan 
yardımcısı açıklama yapıyor. Ardından 
CHP Genel Müdürü açıklama yapıyor, 
yardımcısını yalanlıyor. Ah benim Trab-
zonlu kardeşim... Oyun büyük... Oyun çok 
büyük... Bu oyunu inşallah, 30 Mart’ta 
sen bozacaksın. Bu tuzağı 30 Mart’ta sen 
alt üst edeceksin. Kardeşlerim, burada şu 
hususun da altını çiziyorum... Medyada, 
sosyal medyada, bazı ahlaksızlar, AK Parti 
seçmenini kandırmak için çirkince yollara 
başvuruyorlar. Yalanlar söylüyor, iftira-
lar atıyorlar. Zihinleri bulandırmak için 
komplolar düzenliyorlar. Oy pusulaları 
üzerinde, sakın ha sakın, kalemle işaretle-
me yapmayın. Sadece partimizin altındaki 
bölüme mührü vurun, pusulayı zarfına 
koyup kutusuna atın. Bu kadar. Sandıklara 
her birinizin sahip çıkmasını istiyorum. 
Oylarınızın çalınmasına sakın izin ver-
meyin. Değerli kardeşlerim… Trabzon’a 
bir stadyum sözümüz vardı… 24 Kasım’da 
geldik, 41 bin 513 kişilik Akyazı stadının 
temelini attık. 230 milyon lira yatırım be-
deli olan stat UEFA standartlarında inşa 
ediliyor. Tesiste, engelli soyunma odaların-
dan basın toplantısı salonuna, antrenman 
salonlarından revire kadar, ihtiyaç duyula-
cak her türlü ünite mevcut. Bu tesis, tek bir 
stat değil, bir kompleks. Kompleks içinde 
7 çim futbol sahası, 4 tenis kortu, 2 basket-
bol sahası, voleybol sahası, kapalı ve açık 
otoparklar yer alıyor. Trabzon’umuzda bu 

büyüklükte bir tesisi inşa edecek yer bul-
mak gerçekten zor olduğu için, Akyazı’da, 
denizi doldurarak oluşturduğumuz bir 
alanda stadı inşa ediyoruz. İnşallah 2 yıl 
sonra bu statta Trabzon’umuzun maçları-
nı birlikte seyredeceğiz. Bugün Trabzon’a 
yeni müjdelerle geldim… 

Şimdi ilk müjdemiz açıklıyorum kardeşle-
rim… 

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan 
tarihî ipek yolu güzergâhında bulu -
nan Zigana dağına, Doğu Karadeniz’in 
Anadolu’ya açılan kapısı olacak 12 kilo-
metre uzunluğunda bir tünel yapıyoruz. 
Zigana, Doğu Karadeniz limanlarını 
Anadolu’ya ve İran’a bağlayan güzergâhın 
en önemli bölümü. Şimdi biz burada yapa-
cağımız çift tüplü tünelle, 1.750 rakımdaki 
yolu 1.250 rakıma düşüreceğiz. Yani dağa 
500 metre daha az tırmanılacak. Böylece 
güzergâh 10 kilometre kısalacak. Yakıttan 
tasarruf sağlanacak, zamandan tasarruf 
sağlanacak. Kışın, kar ve sis ulaşıma engel 
olmayacak, araçlar tünele girip çıkacak ve 
yoluna devam edecek. Tünelin hizmete 
girmesiyle bu güzergâh, ticaret ve lojistik 
trafiğinin ana merkezi haline gelecek, eko-
nomi canlanacak. Bilhassa Trabzon lima-
nının önemi, bu tünel sayesinde daha da 
artacak. Tünelin proje çalışmaları devam 
ediyor, en kısa sürede ihalesini gerçekleş-
tirip, ardından da yapımına başlayacağız. 

Geliyorum Kanuni Bulvarı’na… Bu bulvar, 
Trabzon tarihi boyunca yapılan en büyük 
ulaştırma projesidir… İnşası devam eden 
bulvar, tam 600 milyon liralık bir yatırım, 
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muhteşem bir proje… Bulvar, Trabzon Ak-
yazı Stadı’ndan başlıyor, Maçka yolunun 
9’uncu kilometresinde son buluyor. 24 
kilometrelik çok önemli bir yol. Bulvar-
da; 3 şerit geliş-3 şerit gidişli yol, 4 tünel, 
12 tane köprülü kavşak ve 350 metrelik 
Karşıyaka Viyadüğü bulunuyor. Yolun her 
iki tarafında da 5’er metrelik kaldırımlar 
var. Bu kaldırımların altyapıları, ihtiyaç 
duyulacak hizmetleri karşılayacak şekilde 
hazırlanmış durumda. Kanuni bulvarı tüm 
Trabzon’u kucaklayarak, şehrin trafik so-
rununu ortadan kaldırıyor. Bulvarı inşal-
lah 2015 yılı sonunda bitiriyoruz… Şimdi 
geliyorum bir diğer müjdeme… Trabzon’a 
4 hastaneden oluşan 600 yataklı bir şe-
hir hastanesi kazandırıyoruz. Kamu özel 
ortaklığı ile yapılacak şehir hastanesinin 
toplam proje bedeli 301 milyon lira… Ay-
rıca, Of ’a 100 yataklı bir devlet hastanesi 
kazandırıyoruz. Balıkçı barınaklarını gö-
rüyorsunuz değil mi? Hem balıkçılarımıza 
fayda sağlıyor, hem de göze hitap ediyor. 
Karadeniz’in incisi Trabzon’a 175 yat ka-
bul kapasiteli bir yat limanı kuruyoruz. 
Trabzon yat limanı şu anda ihale aşama-
sında… Bu projelerle inşallah Trabzon 
bambaşka olacak. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Trabzon’a 11 milyarlık yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 3 
milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
730 milyon lira… Gençlik ve sporda 923 
milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 796 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 656 
milyon lira… Enerjide 508 milyon lira… 
Sağlıkta 402 milyon lira yatırım yaptık. 

Değerli kardeşlerim… 

Trabzon 30 Mart seçimlerine büyükşehir 
olarak giriyor. Büyükşehir Belediyemiz, 
Trabzon’un merkeziyle beraber ilçelerine, 
artık mahalle olan köy ve beldelerine de 
hizmet verecek. Mevcut Trabzon Beledi-
ye Başkanımız, şimdi şehrin tamamına 
hizmet vermek için yeniden göreve talip. 
Evet… Trabzon’da Orhan Fevzi Gümrük-
çüoğlu kardeşimle yola devam ediyoruz. 
Orhan Bey’in Trabzon için 61 projesi var. 
İnşallah bu projelerle Trabzon’da değişim 
devam edecek. 30 Mart’ta Trabzon’dan ve 
ilçelerinden, şöyle tüm Karadeniz’e, tüm 
Türkiye’ye örnek olacak muhteşem bir ne-
tice bekliyorum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Samsun! İstiklal Savaşı’nın şehri Samsun. 
İstiklal güneşinin doğduğu şehir Samsun. 
Seni bugün bir kez daha, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum...

Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, 
Canik… Sizleri yürekten selamlıyorum. 
Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 

Ondokuz Mayıs... Sizleri kalpten selam-
lıyorum. Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, 
Vezirköprü, Yakakent... Sizleri gönülden 
selamlıyorum.

S a m s u n ,  b üyü k  â l i m ,  Fa t i h  S u l t a n 
Mehmet’in hocası Akşemsettin’in şehridir. 

Samsun Mitingi 

Samsun | 24 Mart 2014
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Samsun, büyük devlet adamı Fazıl Ahmet 
Paşa’nın şehridir. Samsun, Türkiye’nin adı-
nı dünyaya duyuran, yiğit bir güreşçinin, 
Yaşar Doğu’nun kentidir. Bir de Samsun, 
Allah ömürler versin, değerli sanatçımız, 
dostumuz, Orhan Gencebay’ın şehridir. 
Samsun Karadeniz’in lokomotifidir. Sam-
sun Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Ama 
Samsun, en çok da, İstiklal Mücadelesi’ni 
başlatan şehirdir. Samsun bugün, 19 Ma-
yıs 1919’un heyecanını yaşıyor. Samsun 
bugün bir kez daha tarih yazıyor. Samsun, 
Karadeniz gibi kabarmış, taşmış, adeta 
kabına sığmıyor. Rabbim sizlerden razı ol-
sun. Rabbim, Samsun’u korusun. Kardeş-
liğimiz, muhabbetimiz, yol arkadaşlığımız 
inşallah daim olsun. 30 Mart seçimleri, 
Türkiye için, milletimiz için, demokrasi-
miz için, en çok da Samsun için hayırlara 
vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

95 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, Gazi 
Mustafa Kemal Samsun’a çıktı, burada 
İstiklal Mücadelesi’nin ilk adımını attı. 
Samsun’dan doğan güneş, dalga dalga 
Anadolu’yu aydınlattı, Trakya’yı aydınlattı, 
büyük zafere giden yolu aydınlattı. Şunu 
burada özellikle vurgulamak istiyorum... 
Bir, Mustafa Kemal’i anlayanlar vardır; bir 
de Mustafa Kemal’i istismar edenler, onun 
üzerinden rant sağlamaya, onun arkasına 
sığınıp yaptıkları zulümleri gizlemeye ça-
lışanlar vardır. Samsun, Mustafa Kemal’i 
anlamış bir şehirdir. Samsun, İstiklal 
Mücadelesi ruhunu, Türkiye’nin özünü, 
Türkiye’nin kardeşliğini anlamış bir şehir-

dir. Samsun, sahtekarlarla, istismarcılarla, 
yüzünde maske olanlarla; samimi olanları, 
ihlaslı olanları, gerçek milliyetçileri, ger-
çek vatanseverleri birbirinden ayırmayı 
bilen şehirdir. İşte Samsun bugün sağdu-
yunun sesine kulak veriyor. Samsun, bir 
kez daha, ülkesine, devletine, milletine 
yönelik saldırıyı görüyor ve tepki veriyor. 
Samsun bugün, yeniden istiklal mücadele-
sinin meşalesini yakıyor. 

Kardeşlerim... 

CHP ne diyor? Biz Türkiye Cumhuriyeti 
kadar eskiyiz diyor. Bizi Gazi Mustafa 
Kemal kurdu diyor. Biz kurucu partiyiz 
diyor... Peki, CHP’nin geldiği en son nokta 
ne? Türkiye düşmanı Esed’in yanındalar. 
Çetelerin, mafyanın, karanlık örgütlerin 
yanındalar. Eli kanlı terör örgütlerinin 
yanındalar. Türkiye ekonomisine saldıran-
ların, Türkiye’nin kardeşliğine, birliğine, 
huzuruna saldıranların yanındalar. En 
son da, hain bir örgütün, Haşhaşilerin, 
Pensilvanya’nın yanındalar. Gazi Mustafa 
Kemal kurdu diye övündükleri partiyi, 
CHP’yi aldılar, Pensilvanya’nın idaresine 
teslim ettiler. Daha düne kadar, “Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz” diyenler, şimdi 
artık “Pensilvanya’nın askerleri” oldular. 
Bazı CHP’liler, araçlarının üzerine “atam 
izindeyiz” yazıyorlar ya... O CHP’lilere ses-
leniyorum, artık onu çıkarsınlar, “hocam 
izindeyiz” yazısını koysunlar... CHP’nin 
6 okunu da artık değiştirsinler, 6 ananas 
koysunlar. Aynı şeyi, üzülerek, MHP’li 
kardeşlerime de tavsiye ediyorum... Çünkü 
MHP yönetimi de, şantaja boyun eğdi, teh-
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ditlere boyun eğdi, kasetlere, montajlara 
boyun eğdi, teslim oldu; iradesini gitti, 
Pensilvanya’ya teslim etti. Onlar da artık 3 
hilali çıkarsınlar, oraya 3 ananas koysun-
lar. CHP’nin genel müdürü, MHP’nin ge-
nel başkanı, partilerini aldılar, maalesef bu 
seviyelere indirdiler. Şimdi bu CHP Genel 
Müdürü, bizim dil sürçmelerimizi gittiği 
her yerde anlatıyordu. Etme bulma dün-
yası... Dün Isparta’da şunu söylüyor: “ben 
maliyeciyim” diyor, “nasıl para götürülür 
bilirim” diyor. Sonra Kırıkkale’ye geçiyor, 
“namussuz siyaseti getirelim” diyor. Her 
yerde yaptığı gibi Kırıkkale’de de bizim 
belediye başkanımıza iftira atmış, çamur 
atmış. Daha Kırıkkale’den ayrılmadan, 
belediye başkanımız yalanlarını yüzüne 
çarptı. Bugüne kadar söylediği tek doğru 
cümle var: Yalancıdan başbakan olmaz... 
İşte onun için de 4 yıldır başbakan ola-
madı, 4 yılda 3 seçim kaybetti, şimdi de 
4’üncü seçimi kaybediyor. Pensilvanya’nın 
muskası da, bedduası da işe yaramadı... 

Kardeşlerim... 

Siyaset, ahlakla yapılır. Siyasetin tek li-
manı ahlaktır. Siyaset, ilkelerle yapılır, 
hedeflerle yapılır, planla, projeyle yapılır. 
Siyaset kasetle yapılmaz. Siyaset montajla 
yapılmaz. Siyaset iftirayla, yalanla, çamur-
la yapılmaz. Siyaset, sırtını Pensilvanya’ya, 
sırtını Esed’e, sırtını terör örgütlerine, 
çetelere dayayarak da yapılmaz. Siyaset 
milletle yapılır, millet için yapılır, sırtını 
millete dayayarak yapılır. İşte bu CHP, bu 
MHP, bu BDP, temiz siyaset yapmak yerine, 
ahlaklı siyaset yapmak yerine, sırtlarını 

Pensilvanya’ya dayayıp, oradan aldıkları 
kırıntılarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya’da her türlü ahlaksızlık 
var. Bu Pensilvanya, kendi örgütünün 
çıkarlarını, kendi şahsi çıkarlarını, kendi 
kibirli egosunu her şeyin üzerinde görü-
yor. Onun için Türkiye’nin bir anlamı yok. 
Onun için devletin, milletin, millî güven-
liğin bir önemi yok. “ben kazanayım da, 
Türkiye’ye ne olursa olsun” diye düşünü-
yor. Maşası olduğu uluslararası odakların 
kazanabilmesi için, kendi ülkesine çok 
ağır şekilde ihanet ediyor. Türkiye’yi ate-
şin içine atmaya çalışırken, burada kaos 
oluşturmaya çalışırken, maalesef, CHP’yi, 
MHP’yi, BDP’yi de arkasında vagon olarak 
sürüklüyor. İşte bu ahlaksız siyasete siz 
dur diyeceksiniz. Bu ahlaksız siyasete geçit 
vermeyeceksiniz. Kasetlerle, montajlarla, 
iftirayla, yalanla yapılan siyasete siz 30 
Mart’ta ders vereceksiniz. 

Kardeşlerim... 

Şunu unutmayın... CHP demek, darbelere 
destek olmak demektir. CHP demek, zu-
lüm demektir, baskı demektir, yasak de-
mektir. CHP demek, milletin değerlerini, 
milletin kutsallarını çiğnemek demektir. 
Ezanı, aslından uzaklaştırmak isteyen 
işte bu CHP’dir. Camileri ahıra, depoya, 
müzeye çeviren işte bu CHP’dir. Kuran 
öğrenilmesini, öğretilmesini yasaklayan, 
kitapları yasaklayan, toplatan, yakan işte 
bu CHP’dir. On yıllar boyunca başörtü-
süyle uğraşan, başörtülü kızlarımıza zul-
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meden bu CHP’dir. Âlimlere zulmeden, 
alimleri idam eden, alimleri sürgünlerde, 
zindanlarda çürüten bu CHP’dir. Şimdi bu 
Pensilvanya’daki zat çıkmış, buradaki ele-
manlarını kapı kapı dolaştırıp, CHP’ye oy 
istetiyor. Gazeteleri, televizyonları, sabah 
akşam CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin pro-
pagandasını yapıyor. Bir yandan, usulsüz 
şekilde dinledikleri montaj kasetlerini ser-
vis ediyorlar, bir yandan da, iftira atarak, 
yalan söyleyerek, çamur atarak, zihinleri 
bulandırarak, hatta şantaj yaparak, tehdit 
ederek Pensilvanya partilerini destekli-
yorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
Hazreti Peygamber Efendimizi istismar 
ettiler. Birçok âlimi istismar ettiler. Hayatı 
CHP zulmüyle geçmiş, dirisine ve ölüsüne 
zulmedilmiş, CHP’ye oy vermeyi reddet-
miş Bediüzzaman Said Nursi’yi istismar 
ettiler. O kadar ahlaksızlar ki, şimdi de, 
Kuran’ı istismar ediyorlar. “AK Parti’ye oy 
vermeyeceğim, CHP’ye vereceğim” diye, 
yakınlarına Kuran’a el bastırıyorlarmış, 
yemin ettiriyorlarmış. Hatta daha ileri gi-
dip anne babayı reddetme, evliliği bozma 
gibi tehditler savuruyorlarmış. Bunlar işe 
yaramazsa, kaset tehdidiyle, görüntü teh-
didiyle, hatta ölmüş insanlara verdikleri 
kanı haram etme tehdidiyle, insanlık dışı 
yöntemlere başvuruyorlarmış. Herkesin 
gönlü rahat olsun... Böyle edilen yeminle-
rin hiçbir geçerliliği yoktur, herkes gön-
lünü ferah tutsun. Haşhaşi diyorsak, biz 
bunu boşuna demiyoruz... Karşımızda bir 
âlim yok, karşımızda apaçık bir sahtekâr, 
apaçık bir hain var. Karşımızda, saf insan-
ları, temiz kalpli kardeşlerimizi, ihlaslı, 
gayretli kardeşlerimizi yıllardır istismar 
eden bir yapı var, bir örgüt var. Her türlü 

ahlaksızlığı meşru gören, kendi çıkarı için 
her yolu mubah gören zehirli bir anlayış 
var. Ne diyor? Bir tek ceketim var diyor... 
Bu nasıl bir ceket ya... Ceketin içine bakı-
yorsunuz, CHP sığıyor, MHP sığıyor, BDP 
sığıyor. Ceketin içine emniyete sızmış, 
yargıya sızmış çeteler sığıyor. Ceketin 
içine Pensilvanya’daki malikâne sığıyor. 
Holdingler, şirketler, kurban derileri, 
himmetler, sadakalar, hepsi ceketin içine 
sığıyor. Ananaslar, tespihler, Uganda’daki 
rafineriler, Batman’daki petrol kuyuları 
ceketin içine sığıyor. Açık söylüyorum: 
Bizi aldattılar... Sinsice davrandılar, farklı 
göründüler, bizi de aldattılar. Meğer, yüz-
leri dost, özleri düşman imiş. Hiç merak 
etmeyin... Bunun hesabını soruyoruz ve 
soracağız. Bu ihaneti onların asla yanına 
bırakmayacağız. Bu çirkinliği, bu insanlık 
dışı ahlaksız saldırıları asla yanlarına kar 
bırakmayacağız. Biz onlar gibi, gayri meş-
ru dairede değil, hukuk içinde, demokrasi 
içinde, gereken neyse onu yapacağız. 

Sevgili Samsunlular... 

Şurada artık seçime sadece 5 gün kaldı. 
Unutmayın, 30 Mart’ta sadece belediye 
başkanı seçmeyeceğiz. Bizim için bu se-
çim artık yerel seçim olmanın ötesine 
geçmiş, genel seçim olmuştur. Bu seçim, 
Türkiye’nin istikbalinin belirleneceği bir 
seçim olmuştur. Bakın bugün Samsun’da, 
51’inci şehir mitingimizi yapıyoruz. 
İstanbul’da 4 ilçede miting yaptık. Dün 
de Ankara’nın ilçelerinde mitingler yap-
tık. İnanın, tüm Türkiye akın akın mey-
danlara koşuyor. İşte bugün Samsun’da 
olduğu gibi, gittiğimiz her şehirde tarihî 
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kalabalıklar, rekor sayıda kalabalıklar 
toplanıyor. Bu muhalefet, bu Pensilvanya, 
montaj deyip, fotoşop deyip, taşıma deyip, 
kendilerini avutuyorlardı. Ama önceki gün 
İstanbul’da, tarihimizin en büyük mitingi-
ni, 2 milyon kişiyi görünce, gerçekle yüz-
leştiler. Hak, inşallah, şerleri hayra tebdil 
ediyor. Bu şer ittifakından, Türkiye’nin 
birliği doğuyor, kardeşliği güçleniyor. 30 
Mart’tan sonra, istiklal mücadelemizin 
zafer akşamından sonra, inşallah, yeni 
Türkiye’yi, güçlü, istikrarlı, huzurlu, ileri 
demokrasi yolunda emin adımlarla iler-
leyen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. 
Değerli kardeşlerim… Samsun’un bizim 
nazarımızda her zaman ayrı bir yeri oldu. 
Bunun için hizmetlerde, yatırımlarda da 
Samsun’u özellikle gözettik, özellikle üze-
rinde durduk. Gençlik ve Spor Bakanları-
mızı, gençlik ve sporun şehri Samsun’dan 
seçiyoruz. Türkiye’nin gençlik ve spor 
politikalarını Samsun’un evladı bakan-
larımıza emanet ediyoruz. Bakanlarımız 
da, kendi şehirlerinin eksiklerini, ihtiyaç-
larını yakından takip ediyor ve çözümü 
yoluna gidiyorlar. Son olarak Samsun’a 
33 bin 919 seyirci kapasiteli bir stadyum 
yapıyoruz. 107 milyon lira maliyeti olan 
stadyumun yapımı devam ediyor, inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Samsun 
merkez ve ilçelerine gençlik merkezleri ve 
birçok farklı branşta spor tesisleri kazan-
dırdık. Mevcut spor tesislerimizi onardık. 
8 bin 500 kişi kapasiteli Yaşar Doğu Spor 
Salonu’nu Samsun’umuza kazandırdık. 
Şimdi bir de olimpik yüzme havuzu ya-
pıyoruz, inşası devam ediyor… İnşallah 
en kısa sürede tamamlıyoruz. Samsun’a 
kamu özel ortaklığı ile 5 uzmanlık dalında 

5 hastaneden oluşan toplam 1.150 yatak 
kapasiteli bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
516 milyon lira maliyeti olan hastanemizle 
ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. 
Aynı yöntemle 300 yataklı Gazi Devlet 
Hastanesi’ni de şehrimize kazandırıyo-
ruz. Samsun-Sivas demiryolunu elektrikli 
sinyalli modern hale getirmeye karar ver-
dik. Talimat verdim, yatırım programına 
alınıyor. 1.2 milyar lira tutan bu hattın 
maliyetinin yarısını Avrupa Birliği fonla-
rından karşılıyoruz. Gelemen’e modern bir 
lojistik merkezi yaptık. Demiryollarımızın 
sahildeki tesislerini Gelemen’e taşıdık, sa-
hildeki bölgeyi de, tüm Samsunluların kul-
lanımı için düzenlemek üzere büyükşehir 
belediyesine devrettik. Böylece Samsun 
şehir merkezinde yaşayan kardeşlerimizi 
sahille buluşturduk. Türkiye-Rusya arasın-
da, Karadeniz üzerinden Samsun-Kavkaz 
limanları arasında tren feri koridoru oluş-
turduk. Bu hatla, Anadolu içlerinden gelen 
yük trenlerini, Samsun limanı üzerinden 
Rusya’ya gemiye bindirerek taşıyoruz. Şu 
anda Samsun demiryollarında yürüttüğü-
müz projelerin tutarı 1 milyar 200 milyon 
lira… 

Değerli kardeşlerim… 

Samsun’a 12 yılda 11.7 milyar liralık ya-
tırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme 2.3 
milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
917 milyon lira… Toplu konutta 1 milyar 
lira… Orman ve su işlerinde 950 milyon 
lira… Çevre ve şehircilikte 905 milyon 
lira… Aile ve sosyal politikalarda 790 mil-
yon lira… Sağlıkta 530 milyon lira yatırım 
yaparak Samsun’un çehresini değiştirdik. 
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Yaptığımız yatırımlarla Samsun 12 yılda 
gelişti, büyüdü. Samsun’a yatırım yapacak 
müteşebbislere verdiğimiz desteklerle şeh-
rimizin ihracatı 11 kat arttı. 

Değerli kardeşlerim… 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız 
Yusuf Ziya Yılmaz Samsun’a raylı sistemi 
getirdi. Metrobüs hattının çalışmaları da 
devam ediyor. Yusuf Ziya Yılmaz karde-
şimin birçok alanda yeni projeleri var… 
Samsun’u yeni büyükşehir statüsüyle hü-
kümet ve Büyükşehir Belediyesi el ele ve-
rip, inşallah zirveye taşıyacağız. 30 Mart’ta 
Samsun’dan 1+17 bekliyorum, büyükşehir 
ve 17 ilçenin müjdesini bekliyorum. Sam-
sun bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakma-
dı, mahcup etmedi. İnşallah 30 Mart’ta da, 
tüm Karadeniz’e, tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir neticeyle Samsun bize olan gü-
venini, itimadını bir kez daha gösterecek. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Samsun! İstiklal Savaşı’nın şehri Samsun. 
İstiklal güneşinin doğduğu şehir Samsun. 
Seni bugün bir kez daha, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum...

Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, 
Canik… Sizleri yürekten selamlıyorum. 
Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 

Ondokuz Mayıs... Sizleri kalpten selam-
lıyorum. Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, 
Vezirköprü, Yakakent... Sizleri gönülden 
selamlıyorum.

S a m s u n ,  b üyü k  â l i m ,  Fa t i h  S u l t a n 
Mehmet’in hocası Akşemsettin’in şehridir. 

Samsun Mitingi 

Samsun | 25 Mart 2014
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Samsun, büyük devlet adamı Fazıl Ahmet 
Paşa’nın şehridir. Samsun, Türkiye’nin adı-
nı dünyaya duyuran, yiğit bir güreşçinin, 
Yaşar Doğu’nun kentidir. Bir de Samsun, 
Allah ömürler versin, değerli sanatçımız, 
dostumuz, Orhan Gencebay’ın şehridir. 
Samsun Karadeniz’in lokomotifidir. Sam-
sun Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Ama 
Samsun, en çok da, İstiklal Mücadelesi’ni 
başlatan şehirdir. Samsun bugün, 19 Ma-
yıs 1919’un heyecanını yaşıyor. Samsun 
bugün bir kez daha tarih yazıyor. Samsun, 
Karadeniz gibi kabarmış, taşmış, adeta 
kabına sığmıyor. Rabbim sizlerden razı ol-
sun. Rabbim, Samsun’u korusun. Kardeş-
liğimiz, muhabbetimiz, yol arkadaşlığımız 
inşallah daim olsun. 30 Mart seçimleri, 
Türkiye için, milletimiz için, demokrasi-
miz için, en çok da Samsun için hayırlara 
vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

95 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, Gazi 
Mustafa Kemal Samsun’a çıktı, burada 
İstiklal Mücadelesi’nin ilk adımını attı. 
Samsun’dan doğan güneş, dalga dalga 
Anadolu’yu aydınlattı, Trakya’yı aydınlattı, 
büyük zafere giden yolu aydınlattı. Şunu 
burada özellikle vurgulamak istiyorum... 
Bir, Mustafa Kemal’i anlayanlar vardır; bir 
de Mustafa Kemal’i istismar edenler, onun 
üzerinden rant sağlamaya, onun arkasına 
sığınıp yaptıkları zulümleri gizlemeye ça-
lışanlar vardır. Samsun, Mustafa Kemal’i 
anlamış bir şehirdir. Samsun, İstiklal 
Mücadelesi ruhunu, Türkiye’nin özünü, 
Türkiye’nin kardeşliğini anlamış bir şehir-

dir. Samsun, sahtekarlarla, istismarcılarla, 
yüzünde maske olanlarla; samimi olanları, 
ihlaslı olanları, gerçek milliyetçileri, ger-
çek vatanseverleri birbirinden ayırmayı 
bilen şehirdir. İşte Samsun bugün sağdu-
yunun sesine kulak veriyor. Samsun, bir 
kez daha, ülkesine, devletine, milletine 
yönelik saldırıyı görüyor ve tepki veriyor. 
Samsun bugün, yeniden istiklal mücadele-
sinin meşalesini yakıyor. 

Kardeşlerim... 

CHP ne diyor? Biz Türkiye Cumhuriyeti 
kadar eskiyiz diyor. Bizi Gazi Mustafa 
Kemal kurdu diyor. Biz kurucu partiyiz 
diyor... Peki, CHP’nin geldiği en son nokta 
ne? Türkiye düşmanı Esed’in yanındalar. 
Çetelerin, mafyanın, karanlık örgütlerin 
yanındalar. Eli kanlı terör örgütlerinin 
yanındalar. Türkiye ekonomisine saldıran-
ların, Türkiye’nin kardeşliğine, birliğine, 
huzuruna saldıranların yanındalar. En 
son da, hain bir örgütün, Haşhaşilerin, 
Pensilvanya’nın yanındalar. Gazi Mustafa 
Kemal kurdu diye övündükleri partiyi, 
CHP’yi aldılar, Pensilvanya’nın idaresine 
teslim ettiler. Daha düne kadar, “Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz” diyenler, şimdi 
artık “Pensilvanya’nın askerleri” oldular. 
Bazı CHP’liler, araçlarının üzerine “atam 
izindeyiz” yazıyorlar ya... O CHP’lilere ses-
leniyorum, artık onu çıkarsınlar, “hocam 
izindeyiz” yazısını koysunlar... CHP’nin 
6 okunu da artık değiştirsinler, 6 ananas 
koysunlar. Aynı şeyi, üzülerek, MHP’li 
kardeşlerime de tavsiye ediyorum... Çünkü 
MHP yönetimi de, şantaja boyun eğdi, teh-
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ditlere boyun eğdi, kasetlere, montajlara 
boyun eğdi, teslim oldu; iradesini gitti, 
Pensilvanya’ya teslim etti. Onlar da artık 3 
hilali çıkarsınlar, oraya 3 ananas koysun-
lar. CHP’nin genel müdürü, MHP’nin ge-
nel başkanı, partilerini aldılar, maalesef bu 
seviyelere indirdiler. Şimdi bu CHP Genel 
Müdürü, bizim dil sürçmelerimizi gittiği 
her yerde anlatıyordu. Etme bulma dün-
yası... Dün Isparta’da şunu söylüyor: “ben 
maliyeciyim” diyor, “nasıl para götürülür 
bilirim” diyor. Sonra Kırıkkale’ye geçiyor, 
“namussuz siyaseti getirelim” diyor. Her 
yerde yaptığı gibi Kırıkkale’de de bizim 
belediye başkanımıza iftira atmış, çamur 
atmış. Daha Kırıkkale’den ayrılmadan, 
belediye başkanımız yalanlarını yüzüne 
çarptı. Bugüne kadar söylediği tek doğru 
cümle var: Yalancıdan başbakan olmaz... 
İşte onun için de 4 yıldır başbakan ola-
madı, 4 yılda 3 seçim kaybetti, şimdi de 
4’üncü seçimi kaybediyor. Pensilvanya’nın 
muskası da, bedduası da işe yaramadı... 

Kardeşlerim... 

Siyaset, ahlakla yapılır. Siyasetin tek li-
manı ahlaktır. Siyaset, ilkelerle yapılır, 
hedeflerle yapılır, planla, projeyle yapılır. 
Siyaset kasetle yapılmaz. Siyaset montajla 
yapılmaz. Siyaset iftirayla, yalanla, çamur-
la yapılmaz. Siyaset, sırtını Pensilvanya’ya, 
sırtını Esed’e, sırtını terör örgütlerine, 
çetelere dayayarak da yapılmaz. Siyaset 
milletle yapılır, millet için yapılır, sırtını 
millete dayayarak yapılır. İşte bu CHP, bu 
MHP, bu BDP, temiz siyaset yapmak yerine, 
ahlaklı siyaset yapmak yerine, sırtlarını 

Pensilvanya’ya dayayıp, oradan aldıkları 
kırıntılarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya’da her türlü ahlaksızlık 
var. Bu Pensilvanya, kendi örgütünün 
çıkarlarını, kendi şahsi çıkarlarını, kendi 
kibirli egosunu her şeyin üzerinde görü-
yor. Onun için Türkiye’nin bir anlamı yok. 
Onun için devletin, milletin, millî güven-
liğin bir önemi yok. “ben kazanayım da, 
Türkiye’ye ne olursa olsun” diye düşünü-
yor. Maşası olduğu uluslararası odakların 
kazanabilmesi için, kendi ülkesine çok 
ağır şekilde ihanet ediyor. Türkiye’yi ate-
şin içine atmaya çalışırken, burada kaos 
oluşturmaya çalışırken, maalesef, CHP’yi, 
MHP’yi, BDP’yi de arkasında vagon olarak 
sürüklüyor. İşte bu ahlaksız siyasete siz 
dur diyeceksiniz. Bu ahlaksız siyasete geçit 
vermeyeceksiniz. Kasetlerle, montajlarla, 
iftirayla, yalanla yapılan siyasete siz 30 
Mart’ta ders vereceksiniz. 

Kardeşlerim... 

Şunu unutmayın... CHP demek, darbelere 
destek olmak demektir. CHP demek, zu-
lüm demektir, baskı demektir, yasak de-
mektir. CHP demek, milletin değerlerini, 
milletin kutsallarını çiğnemek demektir. 
Ezanı, aslından uzaklaştırmak isteyen 
işte bu CHP’dir. Camileri ahıra, depoya, 
müzeye çeviren işte bu CHP’dir. Kuran 
öğrenilmesini, öğretilmesini yasaklayan, 
kitapları yasaklayan, toplatan, yakan işte 
bu CHP’dir. On yıllar boyunca başörtü-
süyle uğraşan, başörtülü kızlarımıza zul-
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meden bu CHP’dir. Âlimlere zulmeden, 
alimleri idam eden, alimleri sürgünlerde, 
zindanlarda çürüten bu CHP’dir. Şimdi bu 
Pensilvanya’daki zat çıkmış, buradaki ele-
manlarını kapı kapı dolaştırıp, CHP’ye oy 
istetiyor. Gazeteleri, televizyonları, sabah 
akşam CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin pro-
pagandasını yapıyor. Bir yandan, usulsüz 
şekilde dinledikleri montaj kasetlerini ser-
vis ediyorlar, bir yandan da, iftira atarak, 
yalan söyleyerek, çamur atarak, zihinleri 
bulandırarak, hatta şantaj yaparak, tehdit 
ederek Pensilvanya partilerini destekli-
yorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
Hazreti Peygamber Efendimizi istismar 
ettiler. Birçok âlimi istismar ettiler. Hayatı 
CHP zulmüyle geçmiş, dirisine ve ölüsüne 
zulmedilmiş, CHP’ye oy vermeyi reddet-
miş Bediüzzaman Said Nursi’yi istismar 
ettiler. O kadar ahlaksızlar ki, şimdi de, 
Kuran’ı istismar ediyorlar. “AK Parti’ye oy 
vermeyeceğim, CHP’ye vereceğim” diye, 
yakınlarına Kuran’a el bastırıyorlarmış, 
yemin ettiriyorlarmış. Hatta daha ileri gi-
dip anne babayı reddetme, evliliği bozma 
gibi tehditler savuruyorlarmış. Bunlar işe 
yaramazsa, kaset tehdidiyle, görüntü teh-
didiyle, hatta ölmüş insanlara verdikleri 
kanı haram etme tehdidiyle, insanlık dışı 
yöntemlere başvuruyorlarmış. Herkesin 
gönlü rahat olsun... Böyle edilen yeminle-
rin hiçbir geçerliliği yoktur, herkes gön-
lünü ferah tutsun. Haşhaşi diyorsak, biz 
bunu boşuna demiyoruz... Karşımızda bir 
âlim yok, karşımızda apaçık bir sahtekâr, 
apaçık bir hain var. Karşımızda, saf insan-
ları, temiz kalpli kardeşlerimizi, ihlaslı, 
gayretli kardeşlerimizi yıllardır istismar 
eden bir yapı var, bir örgüt var. Her türlü 

ahlaksızlığı meşru gören, kendi çıkarı için 
her yolu mubah gören zehirli bir anlayış 
var. Ne diyor? Bir tek ceketim var diyor... 
Bu nasıl bir ceket ya... Ceketin içine bakı-
yorsunuz, CHP sığıyor, MHP sığıyor, BDP 
sığıyor. Ceketin içine emniyete sızmış, 
yargıya sızmış çeteler sığıyor. Ceketin 
içine Pensilvanya’daki malikâne sığıyor. 
Holdingler, şirketler, kurban derileri, 
himmetler, sadakalar, hepsi ceketin içine 
sığıyor. Ananaslar, tespihler, Uganda’daki 
rafineriler, Batman’daki petrol kuyuları 
ceketin içine sığıyor. Açık söylüyorum: 
Bizi aldattılar... Sinsice davrandılar, farklı 
göründüler, bizi de aldattılar. Meğer, yüz-
leri dost, özleri düşman imiş. Hiç merak 
etmeyin... Bunun hesabını soruyoruz ve 
soracağız. Bu ihaneti onların asla yanına 
bırakmayacağız. Bu çirkinliği, bu insanlık 
dışı ahlaksız saldırıları asla yanlarına kar 
bırakmayacağız. Biz onlar gibi, gayri meş-
ru dairede değil, hukuk içinde, demokrasi 
içinde, gereken neyse onu yapacağız. 

Sevgili Samsunlular... 

Şurada artık seçime sadece 5 gün kaldı. 
Unutmayın, 30 Mart’ta sadece belediye 
başkanı seçmeyeceğiz. Bizim için bu se-
çim artık yerel seçim olmanın ötesine 
geçmiş, genel seçim olmuştur. Bu seçim, 
Türkiye’nin istikbalinin belirleneceği bir 
seçim olmuştur. Bakın bugün Samsun’da, 
51’inci şehir mitingimizi yapıyoruz. 
İstanbul’da 4 ilçede miting yaptık. Dün 
de Ankara’nın ilçelerinde mitingler yap-
tık. İnanın, tüm Türkiye akın akın mey-
danlara koşuyor. İşte bugün Samsun’da 
olduğu gibi, gittiğimiz her şehirde tarihî 



239

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

kalabalıklar, rekor sayıda kalabalıklar 
toplanıyor. Bu muhalefet, bu Pensilvanya, 
montaj deyip, fotoşop deyip, taşıma deyip, 
kendilerini avutuyorlardı. Ama önceki gün 
İstanbul’da, tarihimizin en büyük mitingi-
ni, 2 milyon kişiyi görünce, gerçekle yüz-
leştiler. Hak, inşallah, şerleri hayra tebdil 
ediyor. Bu şer ittifakından, Türkiye’nin 
birliği doğuyor, kardeşliği güçleniyor. 30 
Mart’tan sonra, istiklal mücadelemizin 
zafer akşamından sonra, inşallah, yeni 
Türkiye’yi, güçlü, istikrarlı, huzurlu, ileri 
demokrasi yolunda emin adımlarla iler-
leyen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. 
Değerli kardeşlerim… Samsun’un bizim 
nazarımızda her zaman ayrı bir yeri oldu. 
Bunun için hizmetlerde, yatırımlarda da 
Samsun’u özellikle gözettik, özellikle üze-
rinde durduk. Gençlik ve Spor Bakanları-
mızı, gençlik ve sporun şehri Samsun’dan 
seçiyoruz. Türkiye’nin gençlik ve spor 
politikalarını Samsun’un evladı bakan-
larımıza emanet ediyoruz. Bakanlarımız 
da, kendi şehirlerinin eksiklerini, ihtiyaç-
larını yakından takip ediyor ve çözümü 
yoluna gidiyorlar. Son olarak Samsun’a 
33 bin 919 seyirci kapasiteli bir stadyum 
yapıyoruz. 107 milyon lira maliyeti olan 
stadyumun yapımı devam ediyor, inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Samsun 
merkez ve ilçelerine gençlik merkezleri ve 
birçok farklı branşta spor tesisleri kazan-
dırdık. Mevcut spor tesislerimizi onardık. 
8 bin 500 kişi kapasiteli Yaşar Doğu Spor 
Salonu’nu Samsun’umuza kazandırdık. 
Şimdi bir de olimpik yüzme havuzu ya-
pıyoruz, inşası devam ediyor… İnşallah 
en kısa sürede tamamlıyoruz. Samsun’a 
kamu özel ortaklığı ile 5 uzmanlık dalında 

5 hastaneden oluşan toplam 1.150 yatak 
kapasiteli bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
516 milyon lira maliyeti olan hastanemizle 
ilgili çalışmalarımız süratle devam ediyor. 
Aynı yöntemle 300 yataklı Gazi Devlet 
Hastanesi’ni de şehrimize kazandırıyo-
ruz. Samsun-Sivas demiryolunu elektrikli 
sinyalli modern hale getirmeye karar ver-
dik. Talimat verdim, yatırım programına 
alınıyor. 1.2 milyar lira tutan bu hattın 
maliyetinin yarısını Avrupa Birliği fonla-
rından karşılıyoruz. Gelemen’e modern bir 
lojistik merkezi yaptık. Demiryollarımızın 
sahildeki tesislerini Gelemen’e taşıdık, sa-
hildeki bölgeyi de, tüm Samsunluların kul-
lanımı için düzenlemek üzere büyükşehir 
belediyesine devrettik. Böylece Samsun 
şehir merkezinde yaşayan kardeşlerimizi 
sahille buluşturduk. Türkiye-Rusya arasın-
da, Karadeniz üzerinden Samsun-Kavkaz 
limanları arasında tren feri koridoru oluş-
turduk. Bu hatla, Anadolu içlerinden gelen 
yük trenlerini, Samsun limanı üzerinden 
Rusya’ya gemiye bindirerek taşıyoruz. Şu 
anda Samsun demiryollarında yürüttüğü-
müz projelerin tutarı 1 milyar 200 milyon 
lira… 

Değerli kardeşlerim… 

Samsun’a 12 yılda 11.7 milyar liralık ya-
tırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme 2.3 
milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
917 milyon lira… Toplu konutta 1 milyar 
lira… Orman ve su işlerinde 950 milyon 
lira… Çevre ve şehircilikte 905 milyon 
lira… Aile ve sosyal politikalarda 790 mil-
yon lira… Sağlıkta 530 milyon lira yatırım 
yaparak Samsun’un çehresini değiştirdik. 
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Yaptığımız yatırımlarla Samsun 12 yılda 
gelişti, büyüdü. Samsun’a yatırım yapacak 
müteşebbislere verdiğimiz desteklerle şeh-
rimizin ihracatı 11 kat arttı. 

Değerli kardeşlerim… 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız 
Yusuf Ziya Yılmaz Samsun’a raylı sistemi 
getirdi. Metrobüs hattının çalışmaları da 
devam ediyor. Yusuf Ziya Yılmaz karde-
şimin birçok alanda yeni projeleri var… 
Samsun’u yeni büyükşehir statüsüyle hü-
kümet ve Büyükşehir Belediyesi el ele ve-
rip, inşallah zirveye taşıyacağız. 30 Mart’ta 
Samsun’dan 1+17 bekliyorum, büyükşehir 
ve 17 ilçenin müjdesini bekliyorum. Sam-
sun bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakma-
dı, mahcup etmedi. İnşallah 30 Mart’ta da, 
tüm Karadeniz’e, tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir neticeyle Samsun bize olan gü-
venini, itimadını bir kez daha gösterecek. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Kastamonu! Kurtuluş Savaşı’nın kahra-
man şehri Kastamonu! Şehitler diyarı, 
evliyalar diyarı Kastamonu! Seni yürekten 
selamlıyorum ey Kastamonu...

Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, 
Çatalzeytin, Daday, Devrekani... Sizleri 
gönülden selamlıyorum. Doğanyurt, Ha-

nönü, İhsangazi, İnebolu, Küre... Sizleri 
kalpten selamlıyorum. Pınarbaşı, Seydi-
ler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya... Sizleri 
muhabbetle selamlıyorum. Kastamonu! 
Şaban-ı Veli Hazretleri’nin şehri Kasta-
monu. Karabaş Veli Hazretleri’nin şehri 
Kastamonu! Kurtuluş Savaşı’nda destan 

Kastamonu Mitingi 

Kastomonu | 25 Mart 2014
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yazan, kadın şehidimiz, Şerife Bacı’nın 
şehri Kastamonu! Senin camilerin say-
makla bitmez. Senin türbelerin saymakla 
bitmez. Senin evliyaların, âlimlerin, şa-
irlerin, yazarların saymakla bitmez. Bu 
Kastamonu toprağı öyle bir toprak ki, ora-
da adam yetişir, orada kahraman yetişir, 
orada âlim yetişir. Buradan, Kastamonulu 
yazar Oğuz Atay’ı minnetle yâd ediyorum. 
Nasrullah Camii’nde vaaz veren, Kastamo-
nulu cemaati gözyaşlarına boğan, Kurtu-
luş Savaşı’nın ateşini Nasrullah Camii’nde 
yakan, istiklal şairimiz Mehmet Akif ’i 
rahmetle yâd ediyorum. Kastamonu’nun 
manevi atmosferinde eserler yazmış mer-
hum Bediüzzaman Said Nursi’yi bir kez 
daha rahmetle yâd ediyorum. Çanakkale 
Türküsü’nü yazan Kastamonu’nun Çanak-
kale şehitlerine, Kurtuluş Savaşı şehit-
lerine buradan rahmet niyaz ediyorum. 
Terörle mücadelede en çok şehidi veren 
illerimizden biri Kastamonu... Tüm şehit-
lerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyo-
rum. 2011 seçimlerinde, konvoyumuzun 
dönüşü sırasında, Kastamonu’da alçakça 
bir saldırı oldu ve polis memuru Recep Şa-
hin kardeşimiz şehit edildi. Onu da bu vesi-
leyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine 
bugün, Türkiye’nin bir yiğit evladını, 2009 
seçimleri sırasında helikopteri düşerek 
Hakk’a yürüyen, Muhsin Yazıcıoğlu karde-
şimi, vefatının 5’inci sene-i devriyesinde 
rahmetle yâd ediyorum. Allah ondan razı 
olsun, mekânı inşallah cennet olsun diyo-
rum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim 
sizlerden de razı olsun. Bu coşkunuz, bu 
heyecanınız, ahde vefanız için sizlere te-
şekkür ediyorum. Bugün, Kastamonu’da, 
bir tarih yazdığınız için, istiklal desta-

nını tekrar yazmaya toplandığınız için 
hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rab-
bim Kastamonu’yu korusun. Rabbim, 
Kastamonu’nun ilmini, bereketini artırsın. 
30 Mart seçimleri inşallah, Türkiye için, 
milletimiz için, demokrasimiz için, Kasta-
monu için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

30 Mart seçimlerine artık sadece 5 gün 
kaldı. 5 gün sonra, ülkemiz için, istikba-
limiz için, şehirlerimiz için son derece 
önemli, son derece hayati bir karar vere-
ceğiz. 30 Mart’ta, ya eski Türkiye diyecek, 
ya da AK Parti’yle yeni Türkiye diyeceğiz. 
30 Mart’ta ya vesayet diyecek, ya da siya-
set diyeceğiz. 30 Mart’ta, ya kirli siyaset 
diyecek, ya da temiz siyasete mührü basa-
cağız. Kardeşlerim! Bir süredir Türkiye’de 
son derece kirli, son derece edepsiz, ahlak 
dışı bir siyaset tarzı izleniyor. Bakın bura-
da, Kastamonu’da, son dönemde yapılan 
ahlaksızlıkları, edepsizlikleri sizlere tek 
tek aktaracağım. Bu Pensilvanya’nın, âlim 
maskesi altında ne işler çevirdiğini sizlere 
tek tek anlatacağım. Kastamonu ilim şeh-
ridir, âlimlerin şehridir. Kastamonu, her 
zerresiyle bir ahlak şehridir, edep şehridir. 
Şu anda sürdürülen kirli, ahlaksız, edepsiz 
siyaseti sizlerin dikkatlerinize sunacağım. 
Bazı ahlaksız görüntüleri internet üze-
rinden servis ederek, önce CHP’yi baştan 
sona dizayn ettiler. Eski genel başkanı gön-
derdiler, bu korsan kasetçi genel müdürü 
işbaşına getirdiler. Ardından, 2011 seçim-
leri öncesinde, MHP’li bazı adaylara, bazı 
milletvekillerine aynı şekilde, ahlaksızca 
görüntüler üzerinden saldırdılar, böyle-
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ce MHP’yi tehdit ettiler, MHP’ye şantaja 
başladılar. Sonra, bizim, gençlerimiz şehit 
olmasın, çocuklarımız ölmesin, terör bit-
sin diye verdiğimiz çözüm mücadelesini 
baltalama vazifesini üstlendiler. Oslo’da 
yapılan görüşmeleri yine bu Pensilvanya 
eliyle kamuoyuna sızdırdılar, sürece çok 
büyük zarar verdiler. Çözüm sürecinde çok 
önemli rolü olan, Millî İstihbarat Teşki-
latımızın müsteşarını, 7 Şubat’ta 2012’de 
gözaltına almak istediler. Ardından ders-
haneleri bahane ederek, aleni şekilde, açık 
şekilde, bizi sırtımızdan hançerlemeye, 
hainlik etmeye, artık nankörlüklerini açık 
açık ifade etmeye başladılar. Önce, 17 
Aralık’ta, bize yolsuzluk ve rüşvet iftirası 
attılar. Ardından, illegal olarak kaydedil-
miş ses kayıtlarını servis etmeye başladı-
lar. Bununla da yetinmediler, montajlar 
yapmaya, dublajlar yapmaya, senaryolar 
yazıp bunları piyasaya sürmeye başladılar. 
Bunları kim yapıyor? Pensilvanya yapıyor, 
onun buradaki uzantıları, onun buradaki 
örgüt üyeleri yapıyor. Çirkinlikleri, ahlak 
dışı eylemleri, edepsizlikleri bunlarla sı-
nırlı değil... Bu Pensilvanya, utanmadan, 
sıkılmadan, çıktı, artık açık açık CHP’ye, 
MHP’ye, BDP’ye destek vermeye başladı. 
AK Parti karşısında ikinci parti kimse, 
Pensilvanya’nın elemanları, o partilere oy 
toplamak için kapı kapı dolaşmaya, broşür-
ler dağıtmaya, ikna odaları kurmaya başla-
dılar. İşte şu anda İstanbul’da, Ankara’da 
aleni şekilde CHP’ye oy istiyorlar. Gidiyor-
lar, Adana’da MHP için oy dileniyorlar. Gi-
diyorlar, Doğu’da, Güneydoğu’da, Mardin, 
Siirt, Ağrı, Van, Diyarbakır’da, BDP’ye oy 
istiyorlar. Bunlarda her türlü ahlaksızlık 
var... Bunlarda şantaj var, tehdit var, tuzak, 

komplo hepsi var. Kendi evlerinde kalan 
kız öğrencileri, “seni ailene şikâyet ederiz, 
elimizde görüntüler var” diyecek kadar 
bunlarda çirkinlik var, iğrençlik var. Esna-
fa gidip, “senin telefon kayıtların elimizde, 
bunları yayımlarız” deyip haraç toplaya-
cak kadar bunlar alçak. Hatta gidip, bir ka-
dına, “Senin kardeşine, hastayken kan ver-
dik. CHP’ye oy vermezsen bu kanı haram 
ederiz” diyecek kadar bunlarda gözü dön-
müşlük var. Bunlar, iffetli insanlara iftira 
atıyorlar. Bunlar, namuslu insanlara hiç 
çekinmeden çamur atıyorlar. Emeğiyle ge-
çinen insanları ahlaksızca sömürüyorlar. 
İşadamlarına, sanatçılara, gazetecilere, hiç 
çekinmeden tuzak kurabiliyor, şantaj ya-
pabiliyorlar. Kendi örgütlerinin çıkarları 
söz konusu olduğunda, bunlar, ülkelerini, 
vatanlarını, bayraklarını, anne babalarını, 
hatta peygamberlerini, hatta dinlerini bile 
çiğneyebiliyor, her türlü kutsal değerin 
üzerine rahatça basabiliyorlar. 

Kardeşlerim... 

CHP’ye, MHP’ye oy verdirmek için yemin-
ler ettiriyorlarmış... İnanın, hiçbir geçer-
liliği yok. CHP’ye oy verdirmek, MHP’ye 
oy verdirmek için Kuran’a el bastırıyorlar-
mış... İnanın, hiçbir geçerliliği yok. Anne 
babalarıyla kavga ediyorlarmış, kardeşle-
riyle, akrabalarıyla kavga ediyorlarmış... 
Hiç bunlara inanmayın, hiç bunlara aldır-
mayın. Birçok yalanı birlikte söylüyorlar... 
30 Mart’tan sonra tutuklayacaklar, hapse-
decekler, gözaltına alacaklar diye yalan-
larla kandırmaya çalışıyorlar. Bunlara da 
hiç inanmayın... Biz bu terör örgütünün 
yöneticilerinin, suça bulaşanların inlerine 
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kadar elbette gireceğiz. Ama benim temiz, 
ihlaslı, imanlı kardeşlerimi biz asla kır-
mayız, onların kalplerinin kırılmasına da, 
incinmesine de kesinlikle izin vermeyiz. 
Şimdi bu ahlaksızlar, sandık üzerinde de 
tuzaklar hazırlıyorlar. Sandık müşahitleri-
ni aldatmaya çalışıyorlar. Oy pusulalarını 
geçersiz hale getirmek için gayret gösteri-
yorlar, türlü türlü oyunlar tertipliyorlar. 
Bunlara da asla inanmayın, asla kanmayın. 

Kardeşlerim... 

Biz bu ülkede, 12 yıldır, temiz siyasetin, 
namuslu siyasetin, ahlaklı, edepli siyase-
tin hakim olması için mücadele ediyoruz. 
12 yıldır, bir yandan siyaset üzerindeki 
vesayeti kaldırmaya, siyaset üzerindeki 
çete baskısını kaldırmaya çalışıyor; bir 
yandan da siyaseti temize çekmek için 
samimiyetle gayret gösteriyoruz. İşte bu 
Pensilvanya, şu anda Türkiye’yi, devleti, 
siyaseti zehirlemek için her yola başvu-
ruyor. Maalesef, CHP bu Pensilvanya’nın 
kuyruğu oldu, MHP bu Pensilvanya’nın 
kuyruğu oldu. Kasetlerle, montajlarla, şan-
tajla, hem CHP’ye, hem MHP’ye boyun eğ-
dirdiler. Kardeşlerim! CHP demek, yalan 
demektir. CHP demek, yolsuzluk demek-
tir. CHP demek, ezan düşmanlığı, Kuran 
düşmanlığı, ilim düşmanlığı demektir. 
CHP demek, millete zulüm demektir, kut-
sal değerleri çiğnemek demektir, alimlere 
kan kusturmak demektir. İşte, önceki gün 
vefatının sene-i devriyesini idrak ettiği-
miz Bediüzzaman Said Nursi’yi, buraya, 
Kastamonu’ya sürdüler. CHP onu burada 
da rahat bırakmadı, buradan da sürdü. 
CHP, Said Nursi’ye hayatı zindan etti, haya-

tı sürgün etti. Şanlıurfa’da vefat ettiğinde, 
yine duramadılar, bu sefer de cesedine 
zulmettiler. İşte CHP budur. Said Nursi, 
bu CHP’den o kadar çekmiş ki, ne diyor 
biliyor musunuz? “Bu asil Türk milleti, 
seçimiyle, o partiyi, yani Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni katiyen iktidara getirmeyecek. 
Sosyal hayatımıza ve vatanımıza dehşetli 
bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 
gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kuran 
ve vatan ve İslamiyet namına muhafazaya 
çalışıyorum...” 

Evet... 

1940’larda yaşamış her âlim, her gönül 
insanı CHP zulmünü yaşadı, CHP’den il-
lallah etti. Bizler de CHP zulmünü yaşadık. 
12 Eylül öncesinde bu CHP bize zulüm 
yaşattı. 28 Şubat’ta zulüm yaşattı. Üniver-
site kapılarında, devlet dairelerinde bize 
zulüm yaşattı. 12 yıldır Meclis’te, hiçbir 
şey yapmadı, hiçbir şey üretmedi, ama 
hizmetleri, eserleri, reformları, yatırımları 
engellemek için her yola başvurdu. Kasta-
monu! Bu MHP’ye de asla aldanma Kas-
tamonu... Pensilvanya’nın kuyruğu haline 
gelen MHP’ye asla aldanmayın. CHP ile 
yol arkadaşı olan MHP’ye asla aldanma-
yın. Okyanus ötesi deyip, Pensilvanya’ya 
hakaret eden Devlet Bahçeli’nin, bugün 
Pensilvanya’nın dizinin dibine oturmasına 
bakın, bunların ahlakını görün, bunların 
ilkesizliğini görün. Bunlar sadece slogan 
atarlar. Bunlar, sadece milliyetçiliğin is-
tismarını yaparlar. Biz ise, milliyetçiliği 
milleti sevmek olarak, bayrağı, vatanı, 
şehirlerimizi sevmek olarak bildik, onun 
gereğini yaptık, onun gereğini yapıyoruz. 
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Bakın kardeşlerim... Bu Pensilvanya’nın, 
yargıdaki, emniyetteki uzantıları çıktılar, 
bizim Millî İstihbarat Teşkilatımızın tırla-
rına, Adana’da alçakça bir operasyon yaptı-
lar. İnanın, başka devletin savcısı olsa, baş-
ka devletin emniyet birimi olsa, o alçaklığı 
yapmazdı. MİT mensuplarını durduruyor, 
yere yatırıyor, ellerini kelepçeliyor, bir 
yüzbaşımızı, bir üsteğmenimizi tekme-
liyor, yumrukluyorlar. Peki, o MİT ne 
yapıyordu? Suriye’deki Bayır Bucak Türk-
menlerine yardım götürüyordu. Bu MHP 
milliyetçi de, neden sesi çıkmıyor? Devlete 
saldırı var, MHP neden susuyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, onun Başbakanına, Cum-
hurbaşkanına, Genelkurmay Başkanına 
saldırı var; bu MHP neden susuyor? MİT’e 
saldırı var, götürülen yardımlar engellen-
mek suretiyle Türkmenlere saldırı var, bu 
MHP neden susuyor? Çünkü Pensilvanya 
öyle istiyor. Pensilvanya bunların boynuna 
ipi takmış, istediği yere çekiyor, istediği 
yere sürüklüyor. 

Kardeşlerim... 

Bakın, önceki gün, bir Suriye jeti, angaj-
man kurallarını ihlal etti, hava sahamızı 
ihlal etti, defalarca uyardık, dinlemedi. 
Hava kuvvetlerimize ait jetler gitti, o uçağı 
düşürdü. Çok ilginç... Suriye daha tepki 
vermeden, CHP bu hadiseye tepki verdi. 
Daha Suriye kendisini savunmadan, CHP, 
onun yerine Suriye’yi savundu. Aslında 
birbirlerinden de haberleri yok... Önceki 
gün, CHP genel başkan yardımcısı çıkıyor, 
“Suriye’de Esed’den daha iyisi yok” diye 
Suriye lehine açıklama yapıyor. Genel mü-
dür çıkıyor, o farklı söylüyor. Dün, genel 

müdür, yine çark ediyor, Suriye’nin avu-
katlığını yapıyor. Bunların birbirlerinden 
de haberi yok, kendilerinden de haberi 
yok. Bakın bu CHP herkesin avukatlığını 
yapıyor. Ergenekon’un avukatlığını yaptı. 
Suriye’nin avukatlığını yaptı. DHKP-C de-
nilen eli kanlı örgütün avukatlığını yaptı. 
Twitter’ın avukatlığını yaptı. Şu anda da, 
yeni Ergenekon’un, yani Pensilvanya’nın 
avukatlığını yapıyor. Sadece Türkiye’nin 
avukatlığını yapmadı. Kendi ülkesi için 
hiçbir şey yapmadı, kendi ülkesini hiç sa-
vunmadı, hatta ülkesinin aleyhine çalıştı. 
Bu CHP geçmişte ne diyordu? “Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz” diyordu. Şimdi ne 
diyor? “Pensilvanya’nın askerleriyiz...” 
“Atam izindeyiz” diyorlardı, şimdi “Ho-
cam izindeyiz” diyorlar. Bu CHP, bu MHP, 
bu Pensilvanya, hep birlikte şimdi Baas 
rejiminin askerleri oldular. Ne yaparlarsa 
yapsınlar. 

Şunu unutmayın kardeşlerim... Bu millet 
eğilmez, Türkiye yenilmez. Türkiye’yi 
esir alamayacaklar. Çeteleri diriltemeye-
cekler. Siyasete vesayet getiremeyecekler. 
30 Mart’ta millet bu oyunu bozacak. 30 
Mart’ta Kastamonu bu oyunu bozacak. 
Kastamonu, inşallah, bu Pensilvanya 
partilerine, bu ahlakı olmayan, edebi ol-
mayan, sınırı, ilkesi olmayan siyasete ge-
reken cevabı sandıkta verecek. Değerli 
kardeşlerim… Kastamonu uzun yıllar hak 
ettiği yatırımları, hak ettiği hizmetleri 
alamadı. Biz, işte bu talihsiz dönemi sona 
erdirdik, Kastamonu’yu yeniden yatırım-
la, hizmetle tanıştırdık. Biliyorsunuz, 19 
Temmuz 2013 tarihinde geldik, burada 
Kastamonu’nun, yarım asırlık bir rüya-
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sını gerçeğe dönüştürdük. Kastamonu 
Havalimanı’nın resmî açılışını gerçekleş-
tirdik. 1959 yılında, merhum Menderes 
döneminde, Kastamonu’ya bir havaalanı 
inşa edilmiş, ancak daha sonra bu havaala-
nı kapatılmıştı. 1990 yılında, bu havaalanı 
tekrar açıldı, ancak birkaç test uçuşu dışın-
da hiç yolcu uçağına şahit olmadı ve 1994 
yılında tekrar kapatıldı. 2010 yılında, biz 
havaalanını tekrar ele aldık. Kullanılamaz 
hale gelmiş olan havaalanını, adeta yeni 
baştan inşa ettik. Terminal binasını yaptık. 
Pistlerini, uçak park yerlerini, apronları-
nı inşa ettik. Havalimanına gelen yolları 
inşa ettik. Yaklaşık 100 milyon liralık bir 
yatırımla, Kastamonu havalimanını bi-
tirdik. Şimdi Kastamonulu kardeşlerim 
havayolu ulaşımının konforunu yaşıyor. 
Kastamonu’nun bir diğer hayali Ilgaz 
Tüneli’ni hayata geçiriyoruz. Kastamonu-
Çankırı arasındaki bölünmüş yol çalışması 
içerisinde yer alan Ilgaz Dağı Tüneli’nin 
temelini Kasım 2012’de attık. Bu yol ve 
tünel tamamlandığında, Batı Karadeniz 
sahili, Kastamonu üzerinden Kuzey Tetek 
Hattı’na bağlanıyor. Böylece, buradan İran 
ve Bulgaristan sınırlarına, Ankara’ya ve 
Akdeniz limanlarına kadar kesintisiz, gü-
venli ve yüksek standartlı bir yol ağı tesis 
edilecek. Çift tüp sistemiyle inşa ettiğimiz 
Ilgaz Tüneli 5 bin 392 metre uzunluğunda 
bölünmüş yol ve tünelle Kastamonu-Çan-
kırı arası 1-1.5 saatte geçilebilecek. Ilgaz 
Tüneli’ni inşallah 2015 yılı sonunda hiz-
mete sunmayı planlıyoruz. 1882 yılında 
yapımına başlanan ve 3 Osmanlı padişahı, 
58 cumhuriyet hükümeti eskiten İnebolu 
Limanı konusu, biz iktidara geldiğimizde 
adeta yılan hikâyesine dönmüştü. İnebo-

lu Limanı’nı tamamlayıp hizmete almak 
bize nasip oldu. Türkiye’nin tüm kronik 
sorunları gibi, bu meseleyi de biz çözdük. 
Şimdi Kastamonu’ya 400 yataklı devlet 
hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi 
yapıyoruz. Proje ihale aşamasında, netice-
lenir neticelenmez yapımına başlıyoruz. 
Kastamonu’ya toplamda 208 derslikli, 
içinde kreş ve anaokulu dahil her türlü 
sosyal, kültürel, sportif tesisin yer aldığı 
bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Projesini 
hazırladık… Onun ihalesine de önümüzde-
ki Ağustos ayında çıkıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

12 yılda Kastamonu’ya 4 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 891 milyon lira… Eğitimde (üniversite 
dâhil) 233 milyon lira… Orman ve su işle-
rinde 420 milyon lira… Tarım ve hayvan-
cılıkta 381 milyon lira… Enerjide 244 mil-
yon lira… Sağlıkta 149 milyon lira… Toplu 
konutta 138 milyon lira yatırım yaparak, 
Kastamonu’da yeni bir dönem başlattık. 
Kastamonu göç veren bir il iken, son 12 
yılda büyüdü, artık göç alıyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Kastamonu, belediyecilik bakımından ma-
alesef şanssız bir şehrimiz. Biz, 30 Mart’ta 
Kastamonu’da belediyecilik bakımından 
yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Kas-
tamonu Belediye Başkan Adayımız Tah-
sin Babaş kardeşimiz… Kendisini sizlere 
emanet ediyorum. Hükümet olarak biz bir 
yandan, Tahsin Babaş kardeşim belediye 
başkanı olarak bir yandan el ele verip, 



247

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

Kastamonu’yu, inşallah 2023’e birlikte 
hazırlayacağız. Desteğiniz için, güveniniz 
için, itimadınız için şimdiden teşekkür 
ediyorum. 30 Mart’ta, ilçeleriyle birlikte 
Kastamonu’dan müjdeli haberler bekliyo-
rum. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Zonguldak! Kara elmas şehri Zonguldak! 
Emeğin, emekçinin şehri Zonguldak! Seni 
yürekten selamlıyorum ey Zonguldak...

Alaplı, Çaycuma, Devrek... Sizleri gönül-
den selamlıyorum. Gökçebey, Karadeniz-
Ereğli... Sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Zonguldak! “Karadır kaşların, benzer kö-

müre. Sizden ayrılması zarar ömüre. Kolla-
rımdan bağlasalar zincire, kırarım zinciri, 
varırım sizlere...” Allah senden razı olsun 
Zonguldak... Sizler, emeğinizle Türkiye’yi 
büyüttünüz. Sizler, alın terinizle, cesareti-
nizle, yiğitliğinizle Türkiye’yi büyüttünüz. 
Madenci kardeşlerim, sizlerden Allah razı 

Zonguldak Mitingi 

Zonguldak | 26 Mart 2014
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olsun. Çiftçi kardeşim, esnaf kardeşim, 
emekli kardeşim, Rabbim sizlerden razı 
olsun. Bugüne kadar, madenlerde hayat-
larını kaybetmiş kardeşlerime de buradan 
rahmet niyaz ediyorum. Zonguldak’ın 
tüm şehitlerine, ülkemizin tüm aziz şehit-
lerine Rabbimden rahmet diliyorum. Siz-
lere de, aşkınız, sevdanız, muhabbetiniz 
için sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim 
Zonguldak’ı, Zonguldaklıları korusun. 
Rabbim, kardeşliğimizi, birliğimizi, yol 
arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart se-
çimleri, inşallah, Türkiye için, milletimiz 
için, demokrasimiz için, Zonguldak için 
hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Sizlere, Karabük’ün, Düzce’nin selamları-
nı getirdim. Sizlere, dün ziyaret ettiğimiz 
Kastamonu’nun, Samsun’un selamlarını 
getirdim. Buradan önce 53 şehrimize uğ-
radık, hepsinden sizlere selam getirdim. 
Allah’a hamdolsun... Türkiye çok büyük 
bir heyecan yaşıyor. Sadece gittiğimiz 53 
şehir değil, 81 vilayet büyük bir heyecan 
yaşıyor. 77 milyon, oynanan oyunu görü-
yor. 77 milyon, ülkesine, milletine, bayra-
ğına, istiklaline sahip çıkıyor. 

Kardeşlerim... 

En başta bir hususu burada özellikle vur-
gulamak istiyorum... 30 Mart yaklaştıkça, 
seçim yaklaştıkça, muhaliflerin ve mua-
rızların ahlak dışı saldırıları da yoğunluk 
kazanıyor. Sandığı gölgelemek isteyenler, 
millet iradesini karalamak isteyenler, 
her türlü çirkinliğe, her türlü çirkefliğe 

başvuruyorlar. Sizden, 30 Mart günü, 
gün boyunca sandıklara sahip çıkmanızı 
özellikle rica ediyorum. Oy pusulaları üze-
rinde, kalemle işaretleme yapma çağrısı 
yapanlar var... Bunlar art niyetli, bunlara 
asla aldanmayın. Oy pusulasının üzerinde, 
mühür dışında hiçbir işaretin olmaması 
gerekiyor. Sandık başında, sizlere teslim 
edilen pusulalara da dikkat edin. Onların 
da üzerinde hiçbir işaret olmayacak. Hiç-
bir telkine aldanmayın. Kimseye kulak 
asmayın. Sandığa gidin, hür iradenizle, 
vicdanınızın sesini dinleyerek oyunuzu 
verin. Bakın altını çizerek söylüyorum... 
Bunu tüm Türkiye’ye hatırlatmak istiyo-
rum... Eğer, size sandık başında telkinde 
bulunanlar olursa, işaretli oy pusulası ve-
renler olursa, kuşkulandığınız bir durum 
olursa, hiç tereddüt etmeden güvenlik 
birimlerine haber verin. Güvenlik birimle-
rine haber verin ki, bu organize grupların, 
bu çetelerin üzerine kararlılıkla gidilsin. 
Çünkü sandık namustur, oy namustur. 
Sandığınızın, oyunuzun kirletilmesine 
izin vermeyin. 

Kardeşlerim... 

Önümüzdeki 4 gün içinde, huzuru boz-
mak için de ellerinden geleni yapacaklar. 
Biz bugüne kadar sabırla, itidalle hareket 
ettik, 30 Mart akşamına kadar da, bundan 
sonrasında da, sağduyumuzu muhafaza 
edeceğiz. Hiçbir tahrike, hiçbir saldırıya 
boyun eğmeyeceğiz. Provokasyonlara kar-
şı çok dikkatli olacak, millî iradenin en gü-
zel, en sağlıklı şekilde sandığa yansımasını 
temin edeceğiz. 
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Kardeşlerim... 

Demokrasi tarihimizin en önemli seçim-
lerinden birine giriyoruz. Türkiye’nin 
hem istiklalini, hem istikbalini yakından 
ilgilendiren bir seçime giriyoruz. Sadece 
belediye başkanlarının seçileceği değil, 
Türkiye’nin geleceğinin şekilleneceği bir 
seçim yapıyoruz. 30 Mart’ta, ya eski Türki-
ye diyeceksiniz, ya da yeni Türkiye’nin is-
tiklal mücadelesine, istikbal mücadelesine 
destek vereceksiniz. 

Kardeşlerim... 

Bize kimlerin taarruz ettiğine lütfen 
dikkat edin. Karşımızda oluşan ittifaka 
dikkat edin. Bu ittifakın içinde kimlerin 
olduğunu görürseniz, nasıl bir istiklal 
mücadelesi içinde olduğumuzu da net 
olarak göreceksiniz. Kim var bu ittifakta? 
Pensilvanya var. Pensilvanya’nın ceketinin 
cebine giren, CHP var, MHP var, BDP var... 
O malum medya var, o malum işverenler 
var. Eli kanlı terör örgütleri bu ittifaka 
destek veriyor. Faiz lobileri, kan lobileri, 
Türkiye düşmanı çevreler bu ittifaka des-
tek veriyor. Türkiye’nin güçlenmesinden, 
ekonominin büyümesinden, huzurun, 
kardeşliğin artmasından rahatsız olan kim 
varsa, bu ittifaka destek veriyor. Onlar, 
böyle kirli bir ittifak içinde yürüyecek, biz 
milletimizle yürüyeceğiz. Onlar ahlak dışı 
araçlarla siyaset yapacak, biz ahlaktan, 
edepten, milletin değerlerinden asla taviz 
vermeyeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Bu CHP, hiçbir zaman Hakk’ın yanında 
olmadı, hiçbir zaman halkın yanında ol-
madı. Bu CHP, tek parti yıllarından beri 
demokrasiyi içine sindiremedi. CHP, ya 
darbelerle iş başına gelmiştir, ya da sadece 
koalisyonlarda ortak olmuştur. Milletim 
bunların zulümlerini gördü, yaşadı, bun-
ları asla tek başına iktidara getirmiyor... 
Şuna bakar mısınız Allah aşkına... Daha 
düne kadar, bu CHP, Ergenekon’un avu-
katıydı, çetelere avukatlık yapıyordu. Şu 
anda nerede? Şu anda Pensilvanya’nın avu-
katı. Ya ikisi bir arada nasıl oluyor? Böyle 
bir genel müdürle olur. Bir gün solcu, bir 
gün sağcı. Bir gün ulusalcı, bir gün MHP’li. 
Bir gün başörtüsü düşmanı, bir gün istis-
marcı. İzmir’de bayrak sallıyor, gidiyor 
Hakkari’ye orada saklıyor. Nabza göre şer-
bet... Bu CHP’nin, İstanbul adayı da, genel 
müdürü de, tam anlamıyla, düğün evinin 
tefçisi, ölü evinin yasçısı. Daha düne kadar 
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyordu, 
şimdi Pensilvanya’nın askeri oldu. 

Kardeşlerim... 

30 Mart’ta ahlak dışı siyasete son verecek-
siniz. 30 Mart’ta, bu ittifakı, bu şer ittifakı-
nı sizler bozacaksınız. Hiçbir planı, projesi, 
hayali, hedefi olmayan, Pensilvanya’nın el-
lerine tutuşturduğu montajlarla yürüyen 
bu CHP’ye, bu MHP’ye sandıkta sizler ders 
vereceksiniz. Dikkat edin... Bizim hava 
kuvvetlerimiz, bizim jetlerimiz gidiyor, 
sınırımıza tecavüz eden Suriye uçağını dü-
şürüyor. Daha Suriye tepki vermeden CHP 
tepki veriyor. Daha Suriye konuşmadan 
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CHP konuşuyor. Daha Suriye kendisini 
savunmadan, CHP Suriye’yi savunuyor. 
Çıkmış, genelkurmay başkanımıza, “ucuz 
işlere girmesin” diyor... “ucuz iş” ne de-
mektir Allah aşkına? Türkiye’nin çıkar-
larını savunmak mı ucuz iş? Türkiye’nin 
topraklarını, bayrağını savunmak mı ucuz 
iş? İnanın, baas partisi böyle açıklama yap-
maz, zalim Esed böyle açıklama yapmaz. 
CHP’nin başına gelmiş en büyük talihsiz-
lik, işte bu CHP genel müdürdür. Zongul-
dak, inanıyorum ki bu seçimde, bu CHP’ye 
de, onun müttefiki MHP’ye de, bunların 
akıl hocası Pensilvanya’ya da bir Osmanlı 
tokadını aşk edecek. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti… 
Zonguldak’a da pek çok hizmet getirdik, 
getirmeye devam ediyoruz. Son olarak, yıl-
lardır beklediğiniz Filyos Limanı Projesi’ni 
nihayet hayata geçiriyoruz. Filyos Limanı 
Projesi Osmanlı Padişahı İkinci Abdülha-
mit döneminden beri beklenen, bölgenin 
geleceğini değiştirecek bir proje… Filyos 
Limanı sadece Karadeniz bölgesinin de-
ğil, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu böl-
gesinin de projesidir. Filyos Limanı’nın 
hayata geçmesiyle İstanbul Boğazı’ndaki 
gemi yükü azalacak. Kocaeli’ndeki, Sa-
karya’daki liman rahatlayacak. Burası 
Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olacak… 
Limanla yıllık 25 milyonluk yük elleçle-
necek. Ankara’ya en yakın liman olacak, 
bu nedenle Ankara ekonomisini de etkile-
yecek. Uluslararası niteliği olan bir liman 
olacak. Limanın sadece altyapı inşasında 
Zonguldak’tan, Karabük’ten, Bartın’dan 

3 bin kişi çalışacak… Uzun vadede de 
bölgede 15 bin kişiye istihdam oluştura-
cak. Filyos Limanı özellikle Zonguldak, 
Karabük ve Bartın illerimizi ilgilendiriyor 
ama aslında bir Türkiye projesi... Filyos 
Limanı’nın 810 milyon liralık altyapı 
ihalesinin değerlendirme süreci devam 
ediyor. İnşallah önümüzdeki 2 aya kadar 
yapımına başlıyoruz. 3 yıl içinde ana ve 
tali dalgakıranlarını, rıhtımını, geri saha 
dolgusu ve tahkimat işlerinden oluşan alt-
yapı inşasını tamamlamayı hedefliyoruz. 
Depolar, antrepolar, sosyal tesisler gibi üst 
yapı işlerini de yap-işlet-devret modeliyle 
hayata geçireceğiz. Filyos Limanı 2023 
projelerimiz arasında özel bir yere sahip. 
Burada eski parayla katrilyonları aşan bir 
yatırımdan, bölgenin çehresini değiştire-
cek dev bir projeden bahsediyoruz. Şimdi 
CHP Genel Müdürü Zonguldak’a gelmiş, 
bu projenin yapılamayacağından bahset-
miş. Bizim yaptıklarımızı onlar hayal dahi 
edemiyorlardı, hâlâ da edemiyorlar. Bu 
projeyi mutlaka bölgemize ve Türkiye’ye 
kazandıracağımızı bilmenizi istiyorum. 

Kardeşlerim… 

Çaycuma Havalimanı’nın iç hat yolcu 
trafiğine açılmasının sizlerde haklı bir 
beklenti oluşturduğunu biliyorum… Çay-
cuma havalimanına şu anda sadece yurt 
dışı seferleri yapılıyor. Bölgedeki diğer ha-
valimanlarına yakın olduğu için, talep ye-
tersizliğinden dolayı buraya yurt içi uçuş 
maalesef gerçekleşmiyor. Eğer yeterli talep 
oluşursa, yani Zonguldaklı kardeşlerim 
talep ederse, elbette buraya yurt içi uçuş 
da gerçekleşebilir, bunda bir engel yok. Ge-
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liyorum bir başka önemli konu olan tapu 
meselesine… Biz hükümet olarak üzerimi-
ze düşeni yaptık, kangrenleşen bu hususla 
ilgili 2b kanununu çıkardık. Ancak bu so-
runun tamamen çözülmesi noktasında be-
lediyelere de büyük sorumluluk düşüyor. 
Bir de Zonguldak’ın farklı bir durumu var. 
İnşallah 30 Martta Zonguldak AK Parti 
dediğinde bir taraftan AK Partili belediye 
diğer taraftan biz hükümet olarak sorunun 
çözümüne gayret göstereceğiz. Muhale-
fet partileri hükümetimizin Türkiye Taş 
Kömürü’ne sahip çıkmadığını iddia edip, 
kendilerince bizi yıpratmaya çalışıyorlar. 
Tam tersine biz 12 yıldır Türkiye taş kö-
mürüne de, Zonguldak’a da sahip çıktık, 
bundan sonra da sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Yatırımlarımız ortada… Diğer 
konulardaki hizmetlerimiz, yaptığımız bö-
lünmüş yollar, sağlık tesisleri ortada… İşte 
son olarak, 55 milyon lira maliyeti olan 
400 yataklı Ereğli Devlet Hastanemizin 
yapımı sürüyor, bu sene içinde bitiriyoruz. 
Toplamda 37 milyon lira maliyeti olan 
100 yataklı Devrek ve 75 yataklı Çaycuma 
Devlet Hastanelerimizi de bu sene içinde 
tamamlıyoruz. Zonguldak’a 400 yataklı 
bir devlet hastanesi yapıyoruz. İhale süreci 
devam ediyor. İnşallah yapımına bu sene 
içinde başlayıp 2 yıl içinde de tamamlıyo-
ruz. 

Değerli kardeşlerim… 

12 yılda Zonguldak’a 5 milyar lira yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 1.1 mil-
yar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 472 
milyon lira… Enerjide 605 milyon lira… 
Gençlik ve sporda 284 milyon lira… Aile 

ve sosyal politikalarda 282 milyon lira… 
Sağlıkta 182 milyon lira yatırım yaptık. 
Değerli kardeşlerim… Zonguldak beledi-
ye çalışmaları bakımından, maalesef hak 
ettiği hizmetleri alamayan bir şehrimiz. 
Zonguldak’ın bu durumu inanın bizi çok 
üzüyor. İnşallah 30 Mart, Zonguldak’ta be-
lediye hizmetleri bakımından bir dönüm 
noktası olacak. 

Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Ali 
Bektaş… Ali Bektaş kardeşimi sizlere ema-
net ediyorum. 30 Mart’ta Zonguldak’ta, 
Karadeniz Ereğli’de ve diğer ilçelerimizde 
tercihinizi AK Parti’nin hizmet siyasetin-
den yana kullanacağınıza inanıyorum.

“Daima millet, daima hizmet” diyerek siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Düzce! Seni yürekten selamlıyorum ey 
Düzce...

Akçakoca, Cumayeri, Çilimli... Sizleri gö-
nülden selamlıyorum. Gölyaka, Gümüşo-
va, Kaynaşlı, Yığılca... Sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Düzce’nin kahramanlarını, 
Konur Alp’i, Akçakoca’yı, Gazi Rahman’ı 

hürmetle yad ediyorum. Düzceli büyük 
alim, kabri Kahire’de bulunan Zahidül 
Kevseri Hazretleri’ni bugün bir kez daha 
rahmetle yad ediyorum. Düzceli tüm 
şehitlerimize Rabbim’den rahmet niyaz 
ediyorum. Düzce! Bugün maşallahın var 
Düzce! Allah nazarlardan saklasın. Rab-

Düzce Mitingi 

Düzce | 26 Mart 2014
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bim, Düzce’yi, Düzceli tüm kardeşlerimi 
muhafaza etsin. Dostluğumuz, kardeşli-
ğimiz, yol arkadaşlığımız daim olsun. 30 
Mart seçimleri, inşallah, Türkiye için, mil-
letimiz için, demokrasimiz için, en çok da 
Düzce için hayırlara vesile olsun.

Kardeşlerim... 

Büyük güne artık şurada sadece 4 gün kal-
dı. 4 gün sonra, sandığa gidecek, hür ira-
demizle oyumuzu kullanacak, Türkiye’nin 
istikbalini sandık yoluyla belirleyeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Türkiye için son derece önemli, son derece 
hayati bir seçime gidiyoruz. Düzce için, 81 
vilayetimizin tamamı için, milletimiz için, 
en önemlisi de istikbalimiz, çocuklarımız 
için çok çok önemli bir tercihe hazırlanı-
yoruz. Bu seçimde, ya eski Türkiye kazana-
cak, ya da yeni Türkiye... Eski Türkiye’de 
ne vardı? Eski Türkiye’de yoksulluk vardı. 
Eski Türkiye’de kaos vardı, belirsizlik 
vardı. Eski Türkiye’de CHP zulmü vardı, 
koalisyonların beceriksizliği vardı. Eski 
Türkiye’de, önünü göremeyen, geleceğini 
kestiremeyen; hayali, hedefi, ufku olma-
yan bir ülke vardı. Eski Türkiye’de çeteler 
vardı, cuntalar vardı, mafya vardı. Eski 
Türkiye’de ölümler vardı, kan vardı; mille-
tin emeğini, ekmeğini, milletin canını dahi 
emen lobiler vardı. 12 yıl mücadele ettik. 
12 yıl, gece gündüz çalıştık. Çetelere kar-
şı mücadele ettik. Rantını kaybeden bazı 
işverenlere, bazı işveren örgütlerine karşı 
mücadele ettik. Faiz lobisiyle, kan lobisiy-
le, çatışma lobisiyle mücadele ettik. Yeni 

Türkiye’de artık umut var. Yeni Türkiye’de 
kardeşlik var. Yeni Türkiye’de huzur var, 
istikrar var, refah var. Yeni Türkiye’de, 
emeğinin karşılığını alan çiftçi, emeğinin 
karşılığını alan işçi, memur, emekli var. 
Yeni Türkiye’de, küresel projeler var, duble 
yollar, Bolu tüneli gibi tüneller, köprüler, 
viyadükler var. Yeni Türkiye’de modern 
hastaneler var, elinde tablet bilgisayarıyla 
çocuklar var. Yeni Türkiye’de artık devlet 
tarafından insan yerine konulan vatandaş-
ları var. Yeni Türkiye nedir bilir misin Düz-
celi kardeşim... Bak... Artık kendi tankımı-
zı üretiyoruz. Artık kendi helikopterimizi 
üretiyoruz. Şurada, İstanbul’un tersanele-
rinde artık kendi savaş gemilerimizi inşa 
ediyoruz. Kendi millî piyade tüfeklerimizi 
imal ediyoruz. Roketlerimizi, füzelerimizi 
kendimiz üretiyoruz. Artık bizim mühen-
dislerimiz, teknisyenlerimiz uydular üre-
tiyor. İnsansız hava araçlarını kendimiz 
üretiyoruz. Uçaklarımızın modernizas-
yonunu kendimiz yapıyor, artık dünyaya 
hizmet veriyoruz. İşte yeni Türkiye bu... 
Benim dedelerim, benim atalarım, benim 
ecdadım, at üzerinde nereye gittiyse, biz 
de artık oralara kadar elimizi uzatıyoruz. 
Ta Myanmar’a gidiyor, mazlumun elinden 
tutuyor, oradaki şehitliğimize sahip çıkıyo-
ruz. Ta Somali’ye gidiyor, açları, yoksulları 
buluyor, onlara yardım götürüyoruz. Ta 
Makedonya’ya gidiyor, Mehmet Akif ’in 
dedesinin yaptırdığı camiyi inşa ediyor, 
Gazi Mustafa Kemal’in babasının evini ye-
niden ayağa kaldırıyoruz. Saraybosna’da, 
Mostar’da, Üsküp’te, Kosova’da, Osmanlı 
Cihan Devletinin yadigarı camilere biz 
sahip çıkıyoruz. Kırım’a gidiyor, Kırım 
Türklerine ev yapıyoruz. Habeşistan’a 
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gidiyor, orada yaşayan Türkleri buluyor, 
onlara yardım ediyoruz. Ta Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne gidiyor, Kızılderililere 
su götürüyoruz. İşte yeni Türkiye bu... Bir 
ayağımız Düzce’de, bir ayağımız Edirne’de. 
Bir ayağımız Düzce’de, bir ayağımız 
Batman’da. Bir ayağımız Düzce’de, bir aya-
ğımız, elhamdülillah, Mısır’ın, Filistin’in, 
Suriye’nin mazlumlarının yanında. 

Kardeşlerim... 

İşte 30 Mart’ta, bu iki Türkiye arasında ter-
cih yapacaksınız. 30 Mart’ta, ya eski Türki-
ye diyecek, ya da büyük, onurlu, gururlu, 
itibarlı Türkiye’ye evet diyeceksiniz. 

Kardeşlerim... 

Şunu burada özellikle hatırlatmak istiyo-
rum... Siyasetin yegane limanı ahlaktır. 
Siyaset, ahlak üzere yapılır. Siyaset, millet 
için yapılır, milletin edebine, adabına, 
ahlakına uygun şekilde yapılır. Maalesef, 
Türkiye’de bir süredir, ahlakı dışlayan, ede-
bi dışlayan, nezaketi dışlayan, Anayasa’yı, 
yasaları dışlayan bir siyaset yapılmak 
isteniyor. Muhalefet partilerini görüyor-
sunuz... Meydanlarda hedeflerden bahset-
miyorlar. Meydanlarda planlardan, proje-
lerden bahsetmiyorlar. Şehirlerimiz için 
hayalleri yok. Ülkemiz için hedefleri yok. 
Milletle hiçbir gönül bağları, hiçbir irtibat-
ları yok. Ne oldu biliyor musunuz? Bu Pen-
silvanya’daki hain, CHP’yi, MHP’yi aldattı. 
Gitti onlara, “benim elimde sağlam şantaj 
malzemesi var” dedi. “Ben buradan yük-
leneceğim, siz de oradan yükleneceksiniz, 
bu iktidarı birlikte devireceğiz” dedi. CHP 

gitti, bu Pensilvanya’ya inandı, biat etti. 
MHP, aynı şekilde gitti, bu Pensilvanya’nın 
önünde diz çöktü, o da bu tuzağa düştü. 
Ama milleti hesaba katmadılar. Onların tu-
zağı olduğu gibi, milletin de, Allah’ın da bir 
tuzağı olacağını düşünemediler. 3 aydır, 
her türlü ahlaksızlığı, her türlü çirkinliği, 
çirkefliği yapıyorlar. Pensilvanya oradan 
ahlaksızca saldırıda bulunuyor, burada 
CHP, MHP, onun taşeronluğunu yapıyor. 
Bu nasıl bir alimdir Allah aşkına? Bu nasıl 
bir Hoca’dır? Düzce... Böyle alim gördünüz 
mü, böyle hoca gördünüz mü? Bir ceketi 
var... Maşallah, içine CHP sığıyor, MHP sı-
ğıyor. İçine ananaslar, tespihler, rafineriler, 
Batman’da petrol kuyuları sığıyor. İçine 
holdingler, şirketler, kurbanlar, himmetler, 
sadakalar sığıyor. Güya alimim diyor, ho-
cayım diyor... Ya, iki kişinin telefon görüş-
melerini dinlemek, onları kaydetmek, on-
larla şantaj yapmak bir alime yakışır mı? 
İnsanların yatak odalarını gözetlemek bir 
alime yakışır mı? Şantajla, tehditle haraç 
toplamak bir alime yakışır mı? Buradan, 
bu yapının içinde yer alan tüm kardeşle-
rime sesleniyorum. Samimi, ihlaslı, safi 
niyetlerle yapının içinde yer almış kardeş-
lerime sesleniyorum. Bu Pensilvanya’nın 
artık maskesi düştü. Bu Pensilvanya’nın 
ihaneti artık tescillendi. Bu Pensilvan-
ya’daki zatın ahlaksızlığı, edepsizliği, kural 
tanımazlığı, Kuran ve sünnet tanımazlığı 
artık gün gibi ortaya çıktı. Bu yapının 
içindeki tüm kardeşlerime söylüyorum: 
Daha fazla aldanmayın, kendinizi daha 
fazla istismar ettirmeyin. Sizin iyi niyeti-
nizi istismar eden bu alçaklarla daha fazla 
yol yürümeyin. Bu Pensilvanya’nın yol 
arkadaşlarına bakın, kim olduğunu zaten 



Recep Tayyip ERDOĞAN

256

anlarsınız. Kiminle yol yürüyor? CHP’yle, 
MHP’yle. Kiminle yol yürüyor? Türk bay-
rağını yakan, başörtülülere, camilere saldı-
ran, bira şişeleriyle T.C. yazan Gezici van-
dallarla. İstanbul’da, 22 yaşında genç bir 
kardeşimizi, Burak kardeşimizi öldüren 
katillerle. Mavi Marmara’ya saldıranlarla. 
Başörtüsü düşmanlarıyla, ezan düşman-
larıyla, Kuran düşmanlarıyla yol yürüyor. 
Kiminle yol yürüyor? O malum medyayla, 
faiz lobisiyle. Kiminle yol yürüyor? İşte en 
son röportajında söylemiş, zalim Esed’le. 
Biliyorsunuz, 28 Şubat sürecinde, başör-
tüsü furuattır demişti... İnanın, bunlar için 
sadece başörtüsü furuat değil. Bunlar için 
vatan furuat. Bunlar için bayrak furuat. 
Bunlar için kardeşlik furuat. Bunlar için 
millet furuat, yani sizler furuatsınız. Bun-
lar için kendileri dışındaki her şey ve her-
kes furuat… Düzce... İşte bu kirli oyunu 30 
Mart’ta sen bozacaksın Düzce. Bu ahlaksız 
siyasete sen dur diyeceksin. Kaset siyaseti-
ne, montaj siyasetine, insanların mahrem-
lerine girecek kadar edepsiz siyasete 30 
Mart’ta sen son vereceksin. 

Şimdi bakın... 3 gün önce, Suriye uçakları 
bizim angajman kurallarımızı ihlal etti, 
ikaz ettik; ikazımızı dinlemedi, jetlerimiz 
havalandı, gerekeni yaptı. Bundan sonra 
da gereken neyse bizim genelkurmayı-
mız onu yapacak. Peki, bu CHP Genel 
Müdürünün ne dediğini duydunuz mu? 
Genelkurmay Başkanı’na, “ucuz işlere 
girmesin” diye, aklınca uyarı yapıyor. 
Suriye’nin baas partisi açıklama yapsaydı, 
bundan daha iyisini yapamazdı. Suriye’nin 
açıklama yapmasına gerek yok. Zalim 
Esed’in açıklama yapmasına gerek yok. 

Hiç kendilerini yormasınlar, CHP Genel 
Müdürü burada onların adına açıklama 
yapar, nitekim yaptı. Şu hale bakar mısın 
Düzce? Atatürk’ün kurduğu partiyiz diye 
övünenler, Türkiye’nin düşmanları adına, 
Türkiye’nin Genelkurmay Başkanı’nı teh-
dit ediyorlar. Yazıklar olsun. Buradan bir 
kez daha CHP milletvekillerine sesleniyo-
rum, bir kez daha CHP’ye gönül vermiş va-
tandaşlarıma sesleniyorum. Allah aşkına, 
daha ne kadar susacaksınız. Daha ne kadar 
izleyeceksiniz? Bu adamı daha ne kadar 
destekleyeceksiniz. Artık öyle bir hale 
gelmiş ki, Allah korusun, topraklarımıza 
bir saldırı olsa, eline çiçekleri alacak, düş-
manı karşılamaya gidecek. Ondan sonra 
da çıkıyor, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” 
diyor... Sen, olsan olsan, Baas Partisi’nin as-
keri olursun. Olsan olsan, Pensilvanya’nın 
askeri olursun. Buradan MHP’ye de ses-
leniyorum... Devlet Bahçeli’ye sesleniyo-
rum... Bu CHP ile daha ne kadar beraber 
yol yürüyeceksin. Bu Pensilvanya’nın kol-
tuğunun altında daha ne kadar oturacak-
sın? Bunların avukatlığını daha ne kadar 
süre yapacaksın? Sen milliyetçi olduğunu 
söylüyorsun ey Bahçeli, bu Kılıçdaroğlu’na 
daha ne kadar kol kanat gereceksin? Düz-
ce! Senden, 30 Mart’ta, bu kirli oyunu, bu 
şer ittifakını bozmanı bekliyoruz Düzce. 
Düzce’nin, bu MHP’ye çok sert bir cevap 
vermesini bekliyoruz. CHP ile, Pensilvanya 
ile kol kola yürüyen bu MHP’ye Düzce’den 
ağır bir ders bekliyoruz. Düzce zaten ka-
rarını verdi, Düzce zaten AK Parti diyor... 
Ama yetmez... Düzce’nin rekor kırmasını 
istiyoruz. Düzce’den 30 Mart’ta rekor bek-
liyoruz. Düzce’nin, bu MHP’ye, bu CHP’ye, 
tıpkı Osmanlı kumandanı Akçakoca gibi, 
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Konur Alp gibi bir Osmanlı tokadı vur-
masını bekliyoruz. İnanıyorum ki Düzce 
bunu yapacak. Düzce yeni Türkiye diye-
cek. Düzce büyük Türkiye diyecek. Düzce, 
her zaman olduğu gibi, kardeşliğin, dürüst 
siyasetin, ahlaklı siyasetin yanında yerini 
alacak. 

Sevgili kardeşlerim… 

Düzce, 1999 depreminin ardından il olan 
bir şehrimiz. Biz, Düzce’yi sadece kağıt 
üzerinde değil, gerçek anlamda il haline 
getirecek yatırımları yaptık. Şimdi de, 
Düzce’ye 208 derslikli, içinde eğitimin her 
kademesinin yer aldığı, sosyal, kültürel, 
sportif tesislerle donatılmış bir eğitim 
kampüsü kazandırıyoruz. Projesi hazır… 
İhalesine bu yıl çıkıyoruz. 300 yataklı mer-
kez devlet hastanemizin yapımı süratle 
devam ediyor, inşallah en kısa sürede onu 
da tamamlıyoruz. Düzce’ye 52 milyon lira 
yatırım yaparak doğalgazı getirdik. Bugün 
Düzce nüfusunun yüzde 95’inden fazlası 
evlerinde doğalgazı kullanıyor.

12 yılda Düzce’ye 5 milyar liralık yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 2 mil-
yar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 492 
milyon lira… Enerjide 527 milyon lira… 
Tarım ve hayvancılıkta 329 milyon lira… 
Aile ve sosyal politikalarda 227 milyon 
lira… Sağlıkta 100 milyon lira yatırım yap-
tık. 

Değerli kardeşlerim… 

Düzce’de 30 Mart seçimlerine Mehmet 
Keleş kardeşimle giriyoruz. Mehmet Keleş 

kardeşimin Düzce için kentsel dönüşüm, 
fuar ve kongre merkezi gibi pek çok projesi 
var. Biz hükümet olarak bir yandan, Meh-
met Keleş kardeşim Belediye Başkanı ola-
rak diğer yandan el ele verecek ve Düzce’yi 
2023’e hazırlayacağız. 30 Mart’ta Düzce, il-
çeleriyle birlikte inşallah AK Parti diyecek. 

“Daima millet, daima hizmet” diyerek, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

258

Karabük! Emeğin şehri Karabük! Seni yü-
rekten selamlıyorum Karabük...

Eflani, Eskipazar... Sizleri kalpten selamlı-
yorum. Ovacık, Yenice... Sizleri gönülden 
selamlıyorum... Güzelim Safranbolu! Sizle-
ri muhabbetle selamlıyorum. Karabük’ün 
emekçilerini selamlıyorum. Haddehane-

lerde, alınterini çeliğe katan yürekli işçi 
kardeşlerim, emekli kardeşlerim, sizleri 
selamlıyorum. Filyos’un, Yenice’nin kıyıla-
rında, Karabük’ün bereketli topraklarında 
emeğiyle ekmek parası kazanan çiftçi 
kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. Esnaf, 
memur, sanayici kardeşlerim... Sizleri se-
lamlıyorum. Rabbim sizlerden razı olsun... 

Karabük Mitingi 

Karabük | 26 Mart 2014
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Rabbim, Karabük’ü, Karabüklü kardeşle-
rimi muhafaza eylesin. Kardeşliğimiz, yol 
arkadaşlığımız, birliğimiz daim olsun. 30 
Mart seçimleri, inşallah, ülkemiz, milleti-
miz, demokrasimiz ve en çok da Karabük 
için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Sizlere Düzce’nin selamını getirdim. Siz-
lere, Kastamonu’nun, Samsun’un selamla-
rını getirdim. Sivas’tan yola çıktık, bugün 
Karabük’le 53 diyoruz. 53 şehrimize uğ-
radık. İstanbul’da, Ankara’da, Şanlıurfa’da 
ilçelerimize de uğradık. İnanın, şu Kara-
bük’teki manzara neyse, uğradığımız diğer 
52 vilayette de aynı manzara vardı. Burada 
nasıl bir coşku varsa, heyecan varsa; bu-
rada nasıl bir hissiyat varsa, inanın, diğer 
80 vilayetimizde de aynı hissiyat var. On 
binlerin meydanlara aktığına şahit olduk. 
Kimi şehirlerde yüzbinlerin meydana 
aktığını gördük. İstanbul’da, tarihimizin 
en kalabalık mitingini, yaklaşık 2 milyon 
kişinin geldiği rekor katılımlı bir mitingi 
gerçekleştik. 

Kardeşlerim... 

Şunu özellikle ifade ediyorum... Meydan-
lara, sadece AK Parti’ye gönül verenler 
değil, geçmişte CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye, 
diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim 
de koşuyor. Sadece AK Parti’ye gönül ve-
renler değil, tüm Türkiye, oynanan kirli 
oyunu, çirkin oyunu, kurulan ahlaksız 
tuzağı görüyor. Ülkesi için, milleti için, 
bayrağı için, istiklali için kaygıları olanlar, 
itirazlarını dile getirmek için meydanla-

ra koşuyorlar. Bu bir AK Parti meselesi 
değil. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele 
değil. Bu, doğrudan doğruya Türkiye’nin 
meselesi. Bu bir istiklal meselesi, istikbal 
meselesi. Türkiye’nin kalkınmasından, 
ilerlemesinden, büyümesinden rahatsız 
olanlar, Türkiye’ye bir tuzak kurmak iste-
diler. Önce Gezi Olayları dediler... Gençleri 
sokağa dökerek, Türkiye’ye, Türkiye eko-
nomisine zarar vermek istediler. Orada ba-
şarılı olamayınca, bu kez 17 Aralık dediler, 
yolsuzluk ve rüşvet iftirası attılar, oradan 
Türkiye’yi vurmak, Türkiye’yi zayıflatmak, 
büyüyen ekonomiyi yavaşlatmak istediler. 
Biz dik durduk. Bu saldırılar karşısında 
eğilmedik. Bu saldırılar karşısında boynu-
muzu bükmedik. Haklıyız dedik, o zaman 
sonuna kadar mücadele edeceğiz dedik. 
İşte millet, bizim haklı olduğumuzu gördü. 
Bu aziz millet, ferasetiyle, basiretiyle, bi-
zim haklılığımızı anladı. 81 vilayette millet 
sandığa sahip çıkıyor. 81 vilayette millet, 
iradesine sahip çıkıyor, demokrasiye, kar-
deşliğe sahip çıkıyor. 77 milyon, bu tuzağı 
bozmak için tek yürek halinde 30 Mart’ı 
bekliyor. İnanın, sadece Türkiye’den değil, 
dünyanın her yerinden telefonlar alıyoruz, 
mesajlar, mektuplar alıyoruz. Dünyanın 
her yerinde, Türkiye için, bizim için dua-
lar ediliyor. Filistin bizim için dua ediyor. 
Mısır’daki kardeşlerimiz dua ediyor. So-
mali’deki yoksullar, Myanmar’daki mağ-
durlar bizim için dua ediyor. Almanya’da-
ki, Fransa’daki, Belçika’daki, tüm Avrupa, 
tüm dünyadaki kardeşlerimiz bizler için 
dua ediyor. İnanın, Suriye’deki mazlumlar 
bizim için dualar ediyor. Biz, parti olarak 
dik durduk, hükümet olarak dik durduk. 
Sizler, millet olarak dik durdunuz. İşte bu 
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oyun bozuldu, bu tuzak bozuldu. Onların 
tuzağı varsa, Allah’ın da bir tuzağı var, mil-
letin de bir tuzağı var. 

Kardeşlerim... 

Türkiye üzerinde oynanan oyun çok bü-
yük... Ekonomisi büyüyen Türkiye birile-
rini rahatsız ediyor. Refahı artan, huzuru 
artan, kardeşliği daha da güçlenen, çözüm 
süreciyle kanın, gözyaşının durduğu Tür-
kiye birilerini rahatsız ediyor. Küresel pro-
jelerimiz birilerini rahatsız ediyor. İşte o 
birileri, maşalarını kullanarak, Türkiye’ye 
ahlaksızca saldırıyor. Bu millet, bu ahlak-
sız saldırılara boyun eğmez. Türkiye ahlak-
sız siyasete prim vermez. Türkiye, kasetler 
yoluyla, montajlar yoluyla, siyasetin yeni-
den dizayn edilmesine müsaade etmez. 

Kardeşlerim... 

Pensilvanya’daki malum zat, Türkiye 
içindeki uzantıları eliyle, Türkiye’de fitne 
çıkarmak, kaos çıkarmak için haince çalı-
şıyor. Yargı içindeki çetelerini kullanıyor. 
Emniyet içindeki çetelerini kullanıyor. 
CHP’yi kullanıyor, MHP’yi kullanıyor. 
Hiçbir sınırları yok. İnanın, helal ve haram 
diye bir anlayışları yok. Örgütleri için, 
hırsları için her şeyi mübah görüyorlar. 
Aylardır, her türlü ahlaksızlığı, her türlü 
edepsizliği sergilediler. Hedefe ulaşabil-
mek için, her yola başvurdular. Biz, sabırla 
30 Mart’ı bekliyoruz... Bunlara önce san-
dıkta derslerini vereceğiz. Ardından da, 
hukuk içinde, demokrasi içinde, bunlara 
gereken neyse yapacağız. Casusluk suçu 
işlediler, bunun hesabını soracağız. Binler-

ce insanı illegal şekilde dinlediler, bunun 
hesabını soracağız. İnsanların yatak odala-
rına kadar girdiler, oralardan gizli kayıtlar 
alıp şantaj yaptılar, CHP’ye, MHP’ye bunu 
yaptılar; bunun da hesabını soracağız. 
İşadamlarına, gazetecilere, sanatçılara, 
bürokratlara, vekillere yaptıkları tehdit ve 
şantajları, bunların asla yanına kar bırak-
mayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bu alçak-
lara boyun eğmez. Türkiye Cumhuriyeti, 
kasetlerle, montajlarla, şantajla esir alına-
maz. Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. 30 
Mart’tan itibaren, işte bunlara ve bunların 
efendilerine biz çok net bir ders vereceğiz. 

Kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya, CHP’yi aldattı, MHP’yi 
aldattı. Ne dedi Pensilvanya biliyor mu-
sunuz? Biz buradan saldıracağız, siz de 
oradan saldırın, hükümeti düşürelim 
dedi. Ama öyle ahlaksızca saldırdılar, öyle 
iftiralar, öyle çamurlar attılar ki, milletim 
bunlara inanmadı, bunlara prim vermedi. 
Milletim, kimin ne olduğunu çok net ola-
rak gördü. Pensilvanya’daki zatın bir alim 
değil, bir hoca değil, bir hain olduğunu, 
ülkesinin kuyusunu kazmaya çalışan bir 
maşa olduğunu herkes gördü. CHP’nin, bu 
süreçte kime hizmet ettiğini herkes gördü. 
MHP’nin bu süreçte kime hizmet ettiğini 
herkes gördü. 

Kardeşlerim... 

Bu MHP, 2011 seçimlerinde, ahlaksız bir 
saldırıya uğradı. Adayların ve vekillerin, 
gizlice kaydedilmiş görüntülerini yayımla-
dılar. Bazı adaylar çekildi, birisi MHP’den 
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ihraç edildi ama seçilerek Meclis’e girdi. O 
dönem, MHP Genel Başkanı, bu okyanus 
ötesine verdi veriştirdi. Çok ağır ifadeler 
kullandı. Ama bugün bakıyorsunuz, MHP 
şu anda, okyanus ötesinin dizinin dibine 
oturdu, onun müridi oldu. Okyanus ötesi 
kaset üretiyor, Devlet Bahçeli pazarlıyor. 
Okyanus ötesi montaj yapıyor, Devlet 
Bahçeli tezgâhında onu satıyor. Şunu da 
açıkça ifade ediyorum: Artık CHP ve MHP 
arasında sınır kalmadı. Bakıyorsunuz, 
MHP Genel Başkanı çıkıyor, CHP Genel 
Müdürünün avukatlığını yapıyor. Diğer 
taraftan CHP Genel Müdürü çıkıyor, boz-
kurt işareti yapıyor. Bakıyorsunuz, MHP 
Genel Başkanı çıkıyor, Ankara’da bayrak 
yakan, İstanbul’da başörtülüye saldıran, 
camiye hakaret eden Gezicilere, marjinal 
sol örgütlere sahip çıkıyor. Diğer taraftan 
CHP Genel Müdürü çıkıyor, kendi teşki-
latında hiç adam yokmuş gibi, MHP’lileri 
aday yapıyor. Bunlar, Doğu Güneydoğu’da 
da BDP’yi destekliyorlar. İşte bir CHP 
milletvekili açıkladı: “Ağrı’da HDP’yi 
destekliyoruz” dedi. Oyun çok büyük Ka-
rabük. Bakın, bunların kimlerle birlikte 
hareket ettiklerine çok dikkat edin... Bu 
CHP, bu MHP, bu Pensilvanya… Suriye’de 
zalim Esed’in avukatı… Mısır’da Sisi’nin 
avukatı... 28 Şubatçıların avukatı. DHKP-C 
gibi eli kanlı terör örgütlerinin avukatı. 
Twitter gibi, Türkiye’nin kanunlarını 
tanımayan, Türkiye’ye 3’üncü dünya ül-
kesi muamelesi yapan şirketlerin avukatı. 
Ama bir tek Türkiye’nin avukatı değiller, 
bir tek milletin avukatı değiller. Kardeş-
lerim, biz, Suriye’yi uyardık, angajman 
kuralları değişti dedik, sınırımıza yakın 
uçuş yapamazsınız dedik. 2 Suriye uçağı, 

angajman kurallarını ihlal etti, ikaz ettik. 
Bir uçak ikaza uydu, diğeri uymadı ve 
bizim jetlerimiz de gitti, o uçağı vurdu. 
İnanın, Suriye tarafı açıklama yapma-
dan, CHP genel başkan yardımcısı çıktı, 
Suriye lehine açıklama yaptı. Ardından 
önceki gün, CHP Genel Müdürü çıkmış, 
Genelkurmay Başkanımıza, “ucuz işlere 
girmesin” diyor... Buradan, Karabük’ten, 
şehitler diyarı Karabük’ten CHP Genel 
Müdürü’ne soruyorum: Ey Kılıçdaroğlu, 
sen hangi ülkenin muhalefet partisisin? 
Sen CHP’nin mi, Baas Partisi’nin mi genel 
müdürüsün? Sen Türkiye’nin mi, yoksa 
Suriye’nin mi yanındasın? Kardeşlerim... 
Geçen yıl, Hatay Reyhanlı’da bir saldırı ya-
pıldı, 53 kardeşimizi yitirdik. Arkasından 
kim çıktı? CHP heyetini Esed’e götüren 
rehberler çıktı. 1 yıl oldu, CHP’den hâlâ bir 
açıklama gelmedi. İşte bugün de, CHP Ge-
nel Müdürü, ülkesinin değil, zalim Esed’in, 
zalim Suriye rejiminin yanında yer alıyor. 
İnanın, utanmasa, “düşürülen Suriye 
uçağının pilotu ekmek almaya gidiyordu, 
niye vurdunuz” diyecek. Türkiye bunlara 
bırakılmaz kardeşlerim. Türkiye bunlara 
emanet edilmez. Ne CHP’ye, ne MHP’ye, 
ne BDP’ye, bırakın Türkiye’yi, şehirler dahi 
emanet edilmez. 

Kardeşlerim... 

Sandığa artık 4 gün kaldı. 4 gün kala, 
yalanların, iftiraların hız kazandığını 
görüyoruz. Bizden duymadığınız hiç-
bir şeye inanmayın. Bakın, MHP’liler, 
30 Mart’tan sonra, Doğu Güneydoğu’da 
özerklik ilan edilecek diye hayâsızca bir 
yalan söylüyorlar. Bu yalandır, buna inan-
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mayın. Pensilvanya’nın abileri, ablaları, 
30 Mart’tan sonra herkesin tutuklanacağı 
yalanını yayıyor. Kesinlikle inanmayın. Se-
çim günü için türlü oyunlar tezgâhlanıyor. 
Sandıkta, oy pusulaları üzerinde işaretle-
me asla yapmayın. Sandık müşahitlerimi-
ze telefonlar geliyor, yeriniz değişti diye 
birileri yalan söylüyor. Bunlara da inanma-
yın. Bunlar ahlaksız siyaset yapıyor. Bunla-
ra asla itibar etmeyin. 30 Mart’ta mutlaka 
sandığa gidin, AK Parti’ye mührü vurun, 
bunlara gereken dersi verin. 

Kardeşlerim... Sevgili Karabüklüler...

30 Mart’ta, hem Türkiye’de oynanan kirli 
oyunu dikkate almanızı, hem de lafa de-
ğil, icraata bakmanızı sizlerden özellikle 
bekliyor, arzuluyorum. 12 yılda Karabük’ü 
her açıdan çok farklı bir noktaya, farklı bir 
kulvara taşıdık. 

Karabük’e 2.6 milyar liralık yatırım yap-
tık… Ulaştırma ve haberleşmede 586 mil-
yon lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 311 
milyon lira… Toplu konutta 338 milyon 
lira… Gençlik ve sporda 220 milyon lira… 
Sağlıkta 142 milyon lira… Orman ve su 
işlerinde 114 milyon lira… Enerjide 110 
milyon lira yatırım yaptık. 

Sevgili kardeşlerim... 

Karabük’te çok büyük yatırımlar yaptık, 
büyük de projelerimiz var. Karabük’te, 
yerel yönetimle merkezin koordinasyon 
içinde olması, Karabük’ün çehresini hızla 
değiştirecektir. Karabük’ün, AK Partili 
bir belediye başkanı ile, hizmetle tanışma 

zamanı geldi. Karabük Belediye Başkan 
Adayımız Mehmet Ceylan kardeşimiz… 
Mehmet Ceylan kardeşimiz milletvekili 
olarak çok büyük tecrübe kazandı. Eko-
nomi Bakanlığımızın Bakan Yardımcısı 
olarak ayrıca birikim kazandı. Şimdi de, 
Karabük Belediye Başkanı olarak, inşallah 
çok güzel, ayağı yere basan, akılcı projeler-
le hizmetinizde olacak. Mehmet Ceylan’ı 
Karabük’e emanet ediyorum. Sizleri de 
Rabbime emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim... Sizle-
ri en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Buradan tüm Van’a, 
Vanlı kardeşlerime selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum...

Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Ed-
remit... Sizleri gönülden selamlıyorum. 

Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, 
Saray... Sizleri yürekten selamlıyorum. Her 
karışında, evliyaların, âlimlerin, gönül 
insanlarının izi olan, eseri olan Van’ı mu-
habbetle selamlıyorum. Seyyit Abdurra-
him Arvasi Hazretleri’ne, Seyyit Fehimi’ye, 
Faki Teyran’a, Van’da türbesi, makamı 

Van Mitingi 

Van | 27 Mart 2014
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olan tüm âlimlere, tüm gönül insanları-
na Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Van’ın evladı, Van’ın kahramanı, Van’ın 
âlimi, Bediüzzaman Said Nursi’yi burada 
özellikle yad ediyor, mekanı inşallah cen-
net olsun diyorum. Vanlı tüm şehitlerimi-
ze Rabbim’den rahmet temenni ediyorum. 
Van’da, depremde kaybettiğimiz kardeşle-
rimizi bugün yine rahmetle yad ediyorum. 
Sizlere de, sonsuz teşekkür ediyorum. 
Ahde vefanız için, sevdanız için, Başbaka-
nınıza, bu kardeşinize sahip çıktığınız için 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, kar-
deşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eyle-
sin. 30 Mart seçimleri, inşallah, ülkemiz 
için, milletimiz için, demokrasimiz için, 
Van için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Şurada seçime artık sadece 2 gün kaldı... 
2 gün sonra sandık başına gidecek, hem 
şehirlerimiz için, hem ülkemiz için, hem 
de istikbalimiz için çok önemli bir tercihte 
bulunacaksınız. 30 Mart’ta, sandık başın-
da, mührü ya eski Türkiye’ye, ya da yeni 
Türkiye’ye basacaksınız. Eski Türkiye’de 
nelerin olduğunu sizler çok iyi biliyorsu-
nuz... Bugünün gençleri bilmiyor olabilir, 
bugünün gençleri eski Türkiye’nin ne de-
mek olduğunu tahayyül edemiyor olabilir.

Kardeşlerim... 

Eski Türkiye’de yasaklar vardı.  Eski 
Türkiye’de, kimlikler üzerinde yasaklar 
vardı, kültürler üzerinde yasaklar vardı. 
Eski Türkiye’de, cezaevinde dahi, bir anne-

nin oğluyla, kendi anadilinde konuşması 
yasaktı. Eski Türkiye’de diller yasaktı, dü-
şünceler yasaktı, türküler, şarkılar, kitaplar 
yasaktı. Eski Türkiye’de klavyelerde harfler 
bile yasaktı. Mezralara giriş yasaktı, köyler 
yasaktı, yollar bile yasaktı. Farklı dillerde 
gazete, televizyon, radyo, kitap, propagan-
da yasaktı. Eski Türkiye, reddin, inkârın, 
asimilasyonun olduğu bir Türkiye’ydi. 
Eski Türkiye, Doğu ile Batı’nın, Kuzey ile 
Güney’in arasında mesafelerin olduğu bir 
ülkeydi. Eski Türkiye’de faili meçhuller, 
asit kuyuları, gece yarısı sokak ortasında 
ensesine sıkılan kurşunla ölenler vardı. 
Eski Türkiye’de başörtüsü yasaktı, imam 
hatiplerin, meslek liselerinin orta kısmı 
yasaktı, kamuda başörtüsüyle çalışmak 
yasaktı. Eski Türkiye’de manevi değerler, 
kutsal değerler baskı altında, tehdit altın-
da, aşağılamalara maruz kalıyordu. Eski 
Türkiye’de devlet kibirliydi, devlet tepe-
den bakıyordu, devlet, vatandaşına insan 
muamelesi yapmıyor, vatandaşını horlu-
yor, tahkir ediyor, vatandaşları arasında 
ayrımcılık yapıyordu. Eski Türkiye’de 
acılar vardı; eski Türkiye’de gençlerin kanı 
akıyordu; eski Türkiye’de hemen her gün 
ocaklara ateş düşüyor, anneler, babalar ağ-
lıyordu. Yoksulluk vardı, çaresizlik vardı, 
kimsesizlik vardı.

Kardeşlerim... 

İşte biz, 12 yıl boyunca, eski Türkiye’nin 
tüm izlerini silmek, yeni Türkiye’yi 
inşa etmek için mücadele verdik. Yeni 
Türkiye’de, hastaneler, okullar, üniversi-
teler, yollar, köprüler, tüneller, konutlar 
inşa ettik. Yeni Türkiye’de barajlar, enerji 
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santralleri, statlar, kültür merkezleri inşa 
ettik. Çiftçi kardeşimin, hayvancılık yapan 
kardeşimin elinden tuttuk. İşçinin, memu-
run elinden tuttuk. Hiç kimse kendisini 
çaresiz hissetmesin, hiç kimse kendisini 
kimsesiz, garip, gureba hissetmesin dedik. 
En önemlisi de yeni Türkiye’de biz yasakla-
rı yasakladık. Anlamsız tüm yasaklara son 
verdik. Hakları teslim ettik. İnsanımızın, 
insanca yaşaması için ne gerekiyorsa yap-
tık. Reddi, inkârı, asimilasyonu elimizin 
tersiyle ittik. Diller, fikirler, klavyeler, tür-
küler, şarkılar, kitaplar üzerindeki yasakla-
rı tek tek kaldırdık. Başörtüsü yasağına biz 
son verdik. Kamuda başörtüsünü serbest 
bıraktık. Okullarda, Kuran-ı Kerim, Siyer-i 
Nebi derslerini seçmeli yaptık. Farklı dil 
ve lehçeleri okullarda seçmeli ders yaptık. 
Kürtçe başta olmak üzere, farklı dil ve leh-
çeleri üniversitelerde öğretilir hale getir-
dik, kursların açılmasını sağladık, hatta en 
son özel okullarda eğitimi mümkün hale 
getirdik. Bakın burada, Van’ı da yakından 
ilgilendiren bir müjde vereceğim. Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız, daha önce, Ahme-
de Hani’nin Mem-u Zin adlı kitabını çok 
güzel bir şekilde, Türkçe ve Kürtçe bas-
mıştı. Şimdi de, Vanlı, değerli bir âlimin, 
Fakiye Teyran’ın Divan’ını, yine Türkçe ve 
Kürtçe olarak, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımız eliyle basıyoruz, bunu da ülkemize 
kazandırıyoruz. 

Kardeşlerim... 

Yeni Türkiye’de, en önemlisi de, akan kanı 
durdurduk, ölümleri durdurduk, gençle-
rin zamansız yitip gitmesinin önüne geç-
tik. Annelerin gözyaşını, babaların acısını 

dindirdik. Çıkardığımız yasayla, terörden 
zarar görenlerin yaralarını sardık ve sarı-
yoruz. Silahları susturduk, siyaseti devre-
ye aldık. Sıkılı yumrukları açtık, çözümü, 
barışı devreye aldık. Bunları, sizin en tabii 
hakkınız olduğu için, insan hakkı olduğu 
için, demokratik hak olduğu için yaptık. 
Bunları, yaradılanı yaradandan ötürü sev-
diğimiz için, 77 milyonu kucakladığımız 
için, kardeşliğimiz için yaptık. Biz bunları 
tehditle yapmadık; tehditlere rağmen yap-
tık. Biz bunları silahların gölgesinde yap-
madık, silahlara rağmen yaptık. Şimdi bu 
BDP çıkmış, AK Parti yapmadı, biz aldık 
diyor. Neden 90’larda almadınız o zaman? 
90’larda, adeta kan gövdeyi götürürken, 
neden bir tek reform yaptıramadınız? Biz 
Türkiye’nin partisiyiz. Biz 81 vilayetin par-
tisiyiz. Biz, ayrımcılığın değil, birliğin, kar-
deşliğin partisiyiz. Biz Kürtçü değil, Türk-
çü değil, kafatasçı değil, milletin partisiyiz, 
insanın ve insani değerlerin partisiyiz. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

B u n d a n  4  a y  ö n c e ,  1 6  K a s ı m ’ d a , 
Diyarbakır’da muhteşem bir buluşma 
gerçekleşti. Irak Kürdistan Bölgesel Yöne-
tim Başkanı Mesut Barzani Diyarbakır’a 
geldi. 38 yıldır vatanından, toprağından 
ayrı kalan değerli sanatçımız Şivan Perver 
Diyarbakır’a geldi. Değerli sanatçımız İb-
rahim Tatlıses Diyarbakır’a geldi. Orada, 
sadece Diyarbakır’ın değil, 77 milyonun 
gözyaşları altında, muhteşem bir atmosfe-
ri yaşadık. Hep birlikte, Türkiye’ye, “meg-
ri” dedik, “ağlama” dedik. İşte bu kardeşlik 
atmosferi birilerini çok ciddi şekilde rahat-
sız etti. Yıllardır gençlerin kanından besle-
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nen vampirler bundan rahatsız oldu. Yıl-
lardır, huzursuzluktan, istikrarsızlıktan, 
ölümlerden beslenenler bundan rahatsız 
oldu. Kaostan, gerilimden, çatışmadan 
beslenenler bundan rahatsız oldu. Diyar-
bakır buluşmasının, o güzel buluşmanın, 
o özlenen tablonun hemen ardından, işte 
o birileri düğmeye bastı, çok adice, alçak-
ça, haince bir saldırı başlattılar. Hedefleri 
Türkiye’ydi. Hedefleri birliğimizdi, dirli-
ğimizdi, kardeşliğimizdi. Hedefleri çözüm 
süreciydi. Eski Türkiye’yi özleyenler, ka-
ranlığı, kaosu, çatışmayı özleyenler, akan 
kanı, akan gözyaşını, kepenklerin kapan-
masını, yatırımların durmasını özleyenler 
bir operasyon başlattılar. 

Kardeşlerim... 

Bu operasyonu, bir hain, âlim maskesi 
altında bir sahtekâr, yani Pensilvanya baş-
lattı. Onun bir ceketi var biliyorsunuz... O 
ceketin içine her şey sığıyor... O ceketin içi-
ne CHP, MHP, BDP sığıyor. O ceketin içine, 
malum medya, malum işverenler sığıyor. 
O ceketin içine yolsuzluk, hırsızlık, her 
türlü ahlaksızlık sığıyor. En önemlisi de, 
o ceketin içine ırkçılık sığıyor, ayrımcılık 
sığıyor, nefret sığıyor. 

Şimdi bakın kardeşlerim... 

Bu Pensilvanya, on yıllardır, Bediüzzaman 
Said Nursi’nin hatırasını ve eserlerini 
istismar etti. Van, Bediüzzaman’ı çok iyi 
tanır. Şurada, Bitlis’in hizan ilçesinde 
doğdu, Van medreselerinde okudu. Van 
Kalesi’nde, Horhor’da, Başed Dağı’nda, 
Zeve’de, Norşin Camii’nde, hem okudu, 

hem de okuttu. Van ve çevresine düşman 
saldırıları başlayınca, kalemi bıraktı, eli-
ne silahını aldı, topraklarını kahramanca 
savundu. Bitlis Deresi’nde Ruslar’a esir 
düştü, Sibirya’ya gönderildi, oradan kaç-
tı, önce İstanbul’a, ardından Ankara’ya, 
ardından da en sevdiği şehre, Van’a geldi. 
1925’ten itibaren sürgünlerle tanıştı. Tek 
parti CHP döneminde, birçok şehre sürgün 
gönderildi. Zindanlara atıldı, zehirlendi, 
çok çileler çekti. En büyük hayallerinden 
biri, eserlerinin diyanet işleri başkanlığı 
tarafından basılmasıydı. O hayali de biz 
gerçekleştirdik. Bediüzzaman’ın, İşârâtül 
İcâz adlı eserini, çok güzel biçimde yayına 
hazırladık, bastık, inşallah yenilerini de 
Diyanet İşleri Başkanlığımız yayına hazır-
lıyor. Şanlıurfa’da vefat etti, ancak ölüsünü 
dahi rahat bırakmadılar. Ölüsüne dahi ezi-
yet ettiler. Bütün bunları kim yaptı? CHP 
yaptı. İşte bu Pensilvanya’daki zat, şimdi 
çıkmış, utanmadan, sıkılmadan, hayasızca 
CHP’ye oy istiyor. 

Bakın burada şunu açık açık vurguluyo-
rum... Bu Pensilvanya’daki zat, gençli-
ğinde, imkan varken, gidip Said Nursi’yi 
ziyaret etmemişti. Neden biliyor musu-
nuz? Kürt olduğu için yanına gitmekten 
kaçınmıştı. O gün nasıl ırkçıysa, bugün de 
aynı şekilde ırkçı. O gün nasıl, insanlara 
aynı nazarla bakmıyorsa, bugün de aynı 
nazarla bakmıyor. O gün nasıl Kürtleri tah-
kir ettiyse, bugün de, senaryosunu yazdığı 
dizilerle Kürt kardeşlerimi tahkir ediyor. 
İşte bu zat, Pensilvanya’dan, buradaki ma-
şaları aracılığıyla, çözüm sürecine saldırı-
yor, kardeşliğe saldırıyor, barışa saldırıyor. 
Oslo sürecinde saldırdı, başarısız oldu. 
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MİT müsteşarımızı tutuklatmak istedi, ba-
şarısız oldu. En son da, 17 Aralık darbesini 
başlattı, elhamdülillah, orada da başarısız 
oldu, orada sert kayaya çarptı. 

Kardeşlerim... 

Şu seçim sürecinde yaşananları gördü-
nüz. Yapılan ahlaksızlıkları sizler de iz-
lediniz. Pensilvanya, buradaki partilere 
kaset verdi, montaj verdi, buradaki CHP, 
MHP, BDP Pensilvanya’nın borazanlığını 
yaptı. İşte önceki gün, ne olduğu bile an-
laşılmayan cızırtıları yayımladılar. Biz bu 
Pensilvanya’yı biliyoruz. Ne kadar ahlak 
dışı, edep dışı, adab dışı olduğunu biliyo-
ruz. Kendi örgütü için her türlü çirkinliği 
ve çirkefliği yaptığını biliyoruz. Ama ben, 
buradan, CHP Genel Müdürü’ne bir şey 
sormak istiyorum. Ey CHP Genel Müdü-
rü, sen bu cızırtılardan ne anladın ya? O 
cızırtılarda ne duydun, ne gördün? Güya, 
ben, eski Genel Başkan Deniz Baykal’la 
ilgili çıkan o kirli kasetin yayın talimatını 
veriyormuşum. Yazıklar olsun. Buna ina-
nan Sayın Baykal’a da yazıklar olsun. Bu 
iftirayı atanlara, bunları sosyal medyada 
gerçekmiş gibi yayanlara da yazıklar ol-
sun. CHP Genel Müdürü’ne yazıklar olsun 
bile demiyorum. Ey Kılıçdaroğlu! Bu ka-
dar mı aciz kaldın, bu kadar mı çaresiz kal-
dın, cızırtılardan medet umacak kadar mı 
alçaldın? Senin, izinden gittiğin hocanın 
vatana ihanetini belgeleyen ses kayıtları 
yayımlandı, onları ne yapacaksın? Aske-
ri olduğun hocanın, yabancı istihbarat 
örgütlerinin maşası olduğu ortaya çıktı, 
onları neden konuşmuyorsun? Senin Pen-
silvanya’daki hocanın, “Tunceli Alevileri-

ne dinsiz” diyen konuşması yayımlandı, 
onu nasıl izah edeceksin, onu nasıl sineye 
çekeceksin? Pensilvanya ile bir oldular, 
güya bize çamur atacaklar, iftira atacaklar. 
Eski genel başkanının o kasedi sayesinde 
genel müdürlük koltuğuna oturdu, şimdi 
de Pensilvanya’ya diyet ödüyor. 

Buradan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye de 
sesleniyorum... Okyanus Ötesi’nin, vatana 
ihanetine, istihbarat örgütlerinin maşa-
sı olmasına daha ne kadar susacaksın? 
BDP’ye sesleniyorum: Bu ırkçı, bu faşist 
Pensilvanya’nın montajlarıyla daha ne ka-
dar siyaset yapacaksın. 

Kardeşlerim... 

Bu ahlaksız siyasete 30 Mart’ta siz cevap 
vereceksiniz. Bu ilkesiz, edepsiz siyasete 
gerekeni siz söyleyeceksiniz. Bakın bunlar 
yalnız değil... Bunlar, o malum medyayı, o 
malum işveren çevrelerini, marjinal terör 
örgütlerini de yanlarına aldılar. Medya-
nın manşetlerini görüyorsunuz değil mi? 
Çözüm sürecine nasıl saldırdıklarını gö-
rüyorsunuz değil mi? Manşetlerden nasıl 
ırkçılık fışkırdığını görüyorsunuz değil 
mi? Ah benim kardeşlerim... Hani o ma-
lum yazarlar vardı, güya terör meselesinde 
bize, size akıl veriyorlardı. Hepsi fabrika 
ayarlarına döndüler. İçlerindeki ırkçılık, 
faşizm hortladı. Terör örgütüne gittiler, 
silaha sarılması için telkinde bulundular. 
Başaramadılar, sokakları tahrik ettiler. 
Yine başaramadılar, özlerine döndüler, 
fabrika ayarlarına döndüler, ırkçı yazılar 
yazmaya başladılar. Seçimlerde yine AK 
Parti’nin kazanacağını gördüler ya... Mille-
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ti aşağılıyorlar. Cahil diyorlar. Makarnacı, 
kömürcü diyorlar. En alçakça hakaretleri 
yapıyorlar. Size bu hakaretleri yapanlara, 
siz de sandıkta gereken cevabı vereceksi-
niz. Çözüm sürecini bunların engellemesi-
ne izin vermeyeceksiniz. Kardeşliğimizi bu 
hainlerin bozmasına izin vermeyeceksiniz. 
Faşizan siyasete, ırkçı siyasete, ahlak dışı 
siyasete, gerilim siyasetine değil; inanı-
yorum ki sizler, hizmet siyasetine, eser 
siyasetine, Türkiye’yi kucaklayan siyasete 
destek vereceksiniz.

Kardeşlerim... 

30 Mart, Türkiye için bir milattır. 30 Mart, 
inşallah, eski Türkiye’nin kapılarının kapa-
nacağı, yeni Türkiye’nin yolunda kararlı-
lıkla ilerleyeceği tarihtir. 30 Mart, kardeşli-
ğimizin, çözümün, barışın güç kazanacağı 
tarihtir. 30 Mart’ta artık son çete de tasfiye 
ediliyor. 30 Mart’ta, demokrasinin önün-
deki son engel de kalkıyor. İnşallah, şu 
son 1 yılda olduğu gibi, huzur ve istikrar 
içinde, kardeşlik içinde, tüm sorunlarımızı 
siyasetle çözerek, 77 milyon tek yürek ge-
leceğe ilerleyeceğiz. “Millet eğilmez, Türki-
ye yenilmez” diyeceğiz. 

Kardeşlerim... 

Bugünün, benim hayatımda özel bir önemi 
var... Bundan 20 yıl önce bugün, mahalli 
seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilmiştim. Allah’a hamdolsun, 
İstanbul’un bana yüklediği emaneti hak-
kıyla yerine getirdim. Siirt’te okuduğum 
bir şiir nedeniyle mahkûm ettiler, belediye 
başkanlığı görevimden aldılar, hapis yat-
tım. Ama ardından milletim bana Başba-

kanlık görevini emanet etti. 12 yıldır bu 
kutsal emaneti taşıyorum. Van’da şunu 
özellikle söylemek istiyorum... Belediye-
cilik, bizim işimizdir. Belediyecilik, bizim 
uzmanlık alanımızdır. İdeolojiye değil, 
tehdide değil, hizmet ve eser siyasetine oy 
vermenizi sizlerden rica ediyorum. 2004 
yılında burada AK Partili adaya oy verdi-
niz, Van gerçekten güzel hizmetlerle ta-
nıştı. 2009’da BDP görevi aldı, Van ileriye 
değil, geriye gitti. Bu BDP, hizmet üretmez. 
Var oldukları her yerde, benim bölgedeki 
vatandaşımı çöpe mahkum ettiler, çamura 
mahkum ettiler, sokaklardan akan kanali-
zasyona, susuzluğa mahkum ettiler. Buna 
artık Van’da “Dur” deyin. Barış diyorlar, 
demokrasi diyorlar ama bölgede her türlü 
gerilimi çıkarıyorlar. Her türlü zorbalığın, 
her türlü çirkin tehdidin arkasında yer 
alıyorlar. Van bunları hak etmiyor. Van, bu 
faşizan baskıyı, bu ayrımcı, ırkçı baskıları 
hak etmiyor. Barış ve demokrasi maskesi 
altında zorbalık siyaseti yapanlara Van’ın 
cesaretle dur demesini bekliyoruz. Van’ı 
çöpe, çukura, çamura teslim eden bu be-
lediyeye rağmen, özellikle o acı depremin 
ardından biz var gücümüzle Van’a yatırım 
yaptık. Van’ı büyükşehir yaparak, şimdi bu 
yatırımları daha farklı boyuta taşıyoruz. 
Van Büyükşehir Belediyesi’ni AK Parti 
kurar. Teşkilatı AK Parti kurar. En ücra 
yerleşimlere kadar, yolu, suyu, hizmeti AK 
Parti götürür. İdeolojiye değil, hizmete oy 
verin. Tehditlere asla boyun eğmeyin. Zor-
la oyunuzu isteyenlere prim vermeyin. Oy 
namustur. En küçük tehdidi bile güvenlik 
güçlerimize bildirin. Sandığa gidin, hür 
iradenizle, korkmadan, çekinmeden oyu-
nuzu kullanın. 
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Değerli kardeşlerim… 

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 
Van ve ilçelerimizde yaşanan depremler 
hepimizin yüreğini yaktı. Van’a, depremin 
hemen ardından, 6 saat sonra arama kur-
tarma ekiplerimizle ulaştık. Depremin ilk 
saatlerinden itibaren, 22 uçak ile diğer 
bölgelerimizden arama kurtarma ekiple-
rini buraya gönderdik. Bingöl’deki, Ela-
zığ-Karakoçan’daki, Kütahya-Simav’daki 
depremlerde nasıl seferber olduysak, Van 
depremi için de aynı şekilde, daha fazla-
sıyla seferber olduk. Acil müdahalenin 
ardından kalıcı çözümler için hemen çalış-
malara başladık. 2 yılda, Van depremi için 
kullandığımız kaynak, 5 milyar lira, eski 
parayla 5 katrilyon lira... Afetzedeleri bir 
an evvel kalıcı konutlarına yerleştirmek 
için depremin 39’uncu gününde konutla-
rın temelini atarak, toplam 17 bin 489 ko-
nutu 300 günde vatandaşlarımıza teslim 
ettik. Bunlarla birlikte okul, cami, ticaret 
merkezi gibi sosyal donatıları da hizmete 
aldık. Ayrıca köylerde konutun yanı sıra 
ahırlar yaptık. Bunlarla yetinmiyor, çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Van Merkez 
Şerefiye’de 852 adet konutun yapımı sü-
rüyor. Van’ın tüm yaralarını sarana kadar, 
Van’ın tüm sorunlarını çözene kadar çalış-
maya devam edeceğiz. 

Kardeşlerim... 

İmar planlamasıyla ilgili sıkıntılarını 
biliyoruz ve bunları çok yakından takip 
ediyoruz. Bu konudaki dedikodulara, boş 
vaatlere asla kanmayın. Biz Van’ı mağdur 
etmeyiz, etmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün size, hem Van’ı hem bölgeyi değiş-
tirecek bir haberi de buradan müjdelemek 
istiyorum… Irak’la olan ticaretimizde son 
yıllarda önemli artışlar görüldü. Irak’la 
olan 12 milyar dolarlık ticaretimizin yüzde 
70’lik kısmı Irak Kürdistan Bölgesel Yöne-
timi bölgesiyle gerçekleşiyor. Ancak Irak’la 
mevcut tek sınır kapımız olan Habur artık 
bu gelişen ticari ilişkilerin yükünü taşı-
yamaz hale geldi. Bu nedenle, Irak’la yeni 
sınır kapıları açılması ve Habur sınır ka-
pısındaki geçişleri kolaylaştıracak üçüncü 
bir köprünün yapılması gündemimizde. 
Bu konuyu, Irak Hükümeti ve Irak Kür-
distan Bölgesel Yönetimi’yle de görüştük. 
2 gün önce de üçüncü köprü ve bölgede 
5 yeni sınır kapısı açılması hususunda 
protokoller imzalandı. Netice olarak 5 
yeni sınır kapısı açıyoruz. Habur’la birlik-
te, Şırnak’ta 4, Hakkari’de 2 olmak üzere, 
Irak’la toplam 6 sınır kapısına sahip olaca-
ğız. Yeni sınır kapılarının açılmasını ve Ha-
bur sınır kapısına üçüncü köprü yapımını 
öngören protokollerin, Türkiye için, bölge 
illerimiz için, Hakkari, Şırnak ve Van için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Kardeşlerim… 

Van’a bugüne kadar yaptığımız hizmetler 
yanında, yeni projeleri de hayata geçiyo-
ruz. Son olarak, Van’a 2 adet sağlık kam-
püsü yapıyoruz. Bunlardan biri 2 branşta 
2 hastaneden oluşacak ve 500 yatak ka-
pasiteli olacak. Maliyeti 139 milyon lira 
olan bu kampüsün yapımı devam ediyor. 
İnşallah 2015 yılında bitirip hizmete ve-
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riyoruz. İkinci sağlık kampüsü 3 branşta 
3 hastaneden oluşacak ve 450 yatak kapa-
siteli olacak. Bu tesisin projesi hazırlandı, 
ihalesi yapıldı, değerlendirme aşamasın-
da, akabinde de hemen inşasına başlıyo-
ruz. 12 yılda Van’a tam 14.5 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
2 milyar lira… Eğitimde (üniversite dâhil) 
1.8 milyar lira… Toplu konutta 3.5 mil-
yar lira… Aile ve sosyal politikalarda 1.2 
milyar lira… Orman ve su işlerinde 782 
milyon lira… Tarım ve hayvancılıkta 760 
milyon lira… Sağlıkta 405 milyon lira ya-
tırım yaparak Van’ın çehresini değiştirdik. 

Değerli kardeşlerim… 

30 Mart tarihi, Van için, belediye hizmetle-
ri bakımından inşallah bir dönüm noktası 
olacak. Büyükşehir Van’ın, bu seçimlerde 
tercihini hizmet siyasetinden yana kulla-
nacağına inanıyorum. Van Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayımız Osman Nuri Gü-
laçar kardeşimiz. Kendisini sizlere emanet 
ediyorum. 30 Mart’tan sonra, biz hükümet 
olarak bir yandan, Osman Nuri Gülaçar 
kardeşim Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak diğer yandan el ele verecek, Van’ı 
layık olduğu hizmetlere kavuşturacağız. 
Pazar akşamı, ilçeleriyle, büyükşehiriyle 
Van’dan müjde bekliyorum. Teveccühü-
nüz, sevginiz, muhabbetiniz için sizlere bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Van’ı 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanete diyorum.
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Diyarbakır! Kardeşim, yol arkadaşım, ka-
der arkadaşım Diyarbakır. Şen olasın, var 
olasın Diyarbakır. Her hebî ey Diyarbekir! 
Seni yürekten selamlıyorum Diyarbakır! 
Bağlar, Bismil, Çermik… Sizleri kalpten 
selamlıyorum… Çüngüş, Dicle, Eğil, Erga-
ni, Hani, Hazro… Sizleri gönülden selam-

lıyorum… Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, 
Silvan, Sur, Yenişehir… Sizleri hasretle 
selamlıyorum… Diyarbakır’da kabirleri, 
türbeleri olan Hazreti Enbiya’ya buradan 
selam ve dua gönderiyorum. Şücaeddin 
Hazretleri, Malik-i Ejder Hazretleri, Ab-
durrahman Hazretleri, Mir Seyyaf Haz-

Diyarbakır Mitingi 

Diyarbakır | 27 Mart 2014
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retleri, onlar gibi, Diyarbakır’da medfun 
41 Sahabe-i Kiram’dan Allah Razı olsun 
diyorum. Sana sonsuz şükranlarımı su-
nuyorum Diyarbakır. Demokrasiye sahip 
çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Millî iradeye sahip çıktığınız için sizlere 
teşekkür ediyorum. Türkiye’de oynanan 
oyunu gördüğünüz, bu oyuna itiraz ettiği-
niz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah 
senden razı olsun ey Diyarbakır. Ezeli kar-
deşliğimiz inşallah ebedi olsun. 30 Mart 
seçimleri, Türkiye için, milletimiz için, 
demokrasimiz için, en çok da Diyarbakır 
için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Burada çok samimi bir hissiyatımı sizler-
le paylaşacağım. 1071’de, Malazgirt’te, 
Sultan Alparslan’ın ordusunda, Türk-
ler ve Kürtler birlikte zafer kazandık. 
Selahattin-i Eyubbi’nin sancağı altında, 
birlikte muhteşem zaferlere mührümüzü 
bastık. Kutül Amare’de birlikte vatanımızı 
müdafaa ettik. Çanakkale’de birlikte şehit 
olduk. Kurtuluş Savaşı destanını birlikte 
yazdık. En zor zamanlarda hep birlikte 
olduk. İyi günlerde ekmeğimizi, kötü gün-
lerde kederimizi paylaştık. Benim Kürt 
kardeşim, Zaza kardeşim, Arap kardeşim, 
Türkiye’nin zor süreçlerinde her zaman 
Hakk’ın yanında durdu, her zaman hak-
lının yanında durdu. İşte bu son süreçte 
de, sizler tuzağı gördünüz. Sizler çirkinliği 
gördünüz, ahlak dışı siyaseti gördünüz, oy-
nanan oyunu gördünüz. Bu son süreçte de, 
sapa sağlam, dimdik, eğilmeden, bükülme-
den, Türkiye’nin yanında, milletin yanın-
da, kardeşliğin yanında durdunuz. Gezi 

Olayları’nda oynanan oyunu sizler gördü-
nüz oradaki ırkçılığı, oradaki ayrımcılığı, 
oradaki faşizmi gördünüz. 17 Aralık darbe 
girişimini sizler çok iyi anladınız. O darbe 
girişiminin, aslında kardeşliğimize, birli-
ğimize, çözüm sürecine yönelik bir saldırı 
olduğunu sizler fark ettiniz. İşte onun için 
sizlere teşekkür ediyorum. Haksızlık kar-
şısında eğilmediğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Bu kirli tuzağı bozduğunuz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Hakk’ın yanın-
da durduğunuz, yeni Türkiye’nin, büyük 
Türkiye’nin yanında durduğunuz, bu kar-
deşinizin yanında durduğunuz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Diyarbakır’a yaraşan 
da işte budur. Mekke’den, Medine’den, 
Kudüs’ten, Şam’dan sonra, İslam top-
raklarının 5’inci Harem-i Şerifine sahip 
Diyarbakır’a yakışan da işte zaten budur. 

Kardeşlerim... 

Bundan sadece 4 ay önce, 16 Kasım’da 
Diyarbakır’a geldik, Diyarbakır’da gerçek-
ten tarihî bir günü hep birlikte yaşadık. 
Diyarbakır toplu açılış törenimize, Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Sayın 
Mesut Barzani katıldı. 38 yıl vatanından 
uzak yaşayan değerli sanatçımız Şivan 
Perver, 38 yıl sonra ilk kez vatanına, topra-
ğına döndü, Diyarbakır’da sizlere seslendi. 
Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses, geldi 
burada sizlere seslendi. Ne dediler: “megri” 
dediler, “ağlama” dediler... “Ağlama kardeş, 
ağlama can, ağlama Diyarbakır” dediler. 
Diyarbakır o gün yine de ağladı. Ama se-
vinçten ağladı. Diyarbakır umutla ağladı. 
Diyarbakır, kabına sığmadığı için, yıllardır 
aradığı huzuru, yıllardır aradığı kardeşlik 
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iklimini teneffüs ettiği için ağladı. İnanın, 
o gün, Diyarbakır’la birlikte Trabzon ağ-
ladı, Antalya ağladı, İzmir ağladı. O gün, 
Diyarbakır’la birlikte, televizyonlarının 
başında Ankara ağladı, Erzurum ağladı, 
İstanbul ağladı. İnanın, o gün, bizimle 
birlikte Erbil sevinç gözyaşları döktü, İsla-
mabad, Kabil, Beyrut, Gazze, Kahire, Şam 
sevinç gözyaşları döktü. O güzel manzara, 
o kardeşlik manzarası, o birlik, o dayanış-
ma manzarası herkesin yüreğinde umut 
ışığı yaktı.

Kardeşlerim... Bu umut verici, bu tarihî 
manzaranın ardından ne yaptıklarını 
sizler de gördünüz... 81 vilayetin sevinç 
gözyaşlarından birileri rahatsız oldu. 77 
milyonun kucaklaşmasından birileri ciddi 
şekilde rahatsız oldu. O malum medya, o 
malum muhalefet partileri, malum çevre-
ler, Diyarbakır’daki kardeşlik fotoğrafın-
dan rahatsız oldular. Bir dershane mese-
lesi çıkardılar, günlerce, Diyarbakır’daki 
bu kardeşlik manzarasını gölgelemek 
için uğraştılar. Yetmedi... 17 Aralık’ta, 25 
Aralık’ta, yargı ve emniyete sızmış bir grup 
vasıtasıyla darbe girişiminde bulundular, 
en başta kardeşliğimizi, en başta çözüm 
sürecini hedef aldılar. 

Kardeşlerim... 

Gezi Olayları’nın arkasındaki gerçek ak-
törleri sizler çok yakından tanıyorsunuz. 
17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişiminin 
arkasındakileri sizler çok yakından tanı-
yorsunuz. Faili meçhullerin arkasında kim 
varsa, işte bu saldırıların da arkasında o 
var. 1992’de, Nevruz’da, 40 kişinin ölü-

münün arkasında kim varsa, 17 Aralık 
darbe girişiminin arkasında da o var. Eşref 
Bitlis’in, Musa Anter’in, Gaffar Okkan’ın 
öldürülmesinin arkasında kim varsa, ina-
nın, bu 17 Aralık darbe girişiminin arka-
sında da aynı zihniyet var. 27 Mayıs’ın, 12 
Eylül’ün, 28 Şubat’ın arkasında kim varsa, 
Diyarbakır zindanlarında işkence yapan 
alçakların arkasında kim varsa, 2006’da, 
28 Mart’ta 13 kişinin öldürülmesinin ar-
kasında hangi karanlık el varsa, inanın, 17 
Aralık’ın arkasında da onlar var. Diyarba-
kır, 1990’larda, beyaz torosların ne anlama 
geldiğini çok iyi bilir. İşte, o otomobillerin 
içinde, sinsice pusuda bekleyenler, bir 
sokakta alçakça arkadan yanaşıp, insanla-
rın ensesine kurşun sıkan zalimler kimse, 
inanın, şu anda da 17 Aralık darbesinin 
arkasında onlar var. 

Kardeşlerim... 

Kimin kimle iş tuttuğunu, ittifak yaptığını 
sizler de görüyorsunuz... Kürt meselesini 
yıllarca inkar eden, yıllarca bu topraklara, 
kimliklere, inançlara zulüm uygulayan, 
her darbenin arkasında duran CHP, işte 
şu anda da sahnede. Milliyetçiliği ırkçılık 
olarak anlayan MHP sahnede. Gerilim 
siyasetinden medet uman, kandan, göz-
yaşından medet uman BDP sahnede. On 
yıllardır manşetlerinden ırkçılık akan, 
kan akan, şiddet akan medya yine sah-
nede. İstanbul’dan ötesini bilmeyen, 
Anadolu’nun, Trakya’nın derdini hiç an-
lamayan bazı işverenler sahnede. Onlarla 
birlikte, hayatı fitneyle geçmiş, hayatı 
ayrımcılıkla, ispiyonla, adam satmakla, 
sırttan adam hançerlemekle geçmiş, ırkçı 
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Pensilvanya sahnede. Kim bu Pensilvan-
ya? Senaryosunu yazdığı filmlerde, be-
nim Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimi 
tahkir eden bir ayrımcı… Burada, benim 
kardeşlerimin zekatını alan, sadakasını 
alan, kurbanına el koyan, dershane diye-
rek ailelerin parasına el koyan; ama bu 
paralarla gidip vatan hainliği, ayrımcılık 
yapan bir Haşhaşi… Güya, Bediüzzaman 
Saidi Kürdi’nin arkasından gittiğini söy-
leyen, ama gençliğinde, Kürt olduğu için 
Saidi Nursi ile tanışmayı reddettiğini söy-
leyen bir ırkçı, bir densiz... O Said Nursi 
ki, tam bir Diyarbakır aşığıydı. 1910’lu 
yıllarda Diyarbakır’da kaldı. Hazreti Ömer 
Camii’nin odasında 40 gün itikâfta kaldı, 
Zinciriye Medresesi’nde 15 gün kaldı. 

Bakın... Said Nursi’nin İşârâtül İcâz kitabı, 
burada, Diyarbakır’da temize çekildi. Ken-
disinin en büyük arzusu, kitaplarının Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından yayım-
lanmasıydı. Ama CHP buna izin vermedi. 
Bırakın yayımlamayı, kitapları toplattı, ya-
sakladı, yayılmasını, basılmasını engelledi. 
Merhum Menderes’in, bu kitapları basma-
sına da engel oldu. Yıllar sonra, biz, Said 
Nursi’nin vasiyetini yerine getirdik. Di-
yanet İşleri Başkanlığımız, Diyarbakır’da 
üzerinde çalışılmış bu kitabı, İşârâtül İcâz 
kitabını çok güzel şekilde bastı.

Türkiye değişiyor kardeşlerim... Türkiye 
tabularından kurtuluyor, Türkiye yasak-
lardan kurtuluyor, Türkiye ret, inkâr, asi-
milasyon politikalarından kurtuluyor. 12 
yıl önce hayali bile kurulamayan reform-
lar, tek tek gerçeğe dönüşüyor. Türkiye her 
yönüyle normalleşiyor. Türkiye, sadece 

CHP’den değil, CHP zihniyetinden de artık 
kurtuluyor. Türkiye artık sadece çeteler-
den, sadece vesayetten değil, kalplerdeki, 
zihinlerdeki tel örgülerden de kurtuluyor.

Kardeşlerim... Türkiye artık en önemli 
eşiği aştı, en zor merhaleyi geçti. Millet, 
çetelerle mücadele etti ve şundan emin 
olun, kazanan millet oldu. Silahların değil, 
siyasetin konuştuğu bir Türkiye inşa edi-
yoruz. Kanın değil, gözyaşının değil, sıkılı 
yumrukların değil, fikirlerin konuştuğu 
bir Türkiye inşa ediyoruz. Herkesin birbi-
rini anlamaya çalıştığı, geçmişin yaraları-
nın sarıldığı, umutlu, geleceği aydınlık bir 
Türkiye imar ediyoruz. 

Kardeşlerim... Terör, bu ülkede yıllarca bir 
bahane olarak, bir perde olarak, bir vasıta 
olarak kullanıldı. Terörün varlığı üzerin-
den birileri güç devşiriyordu. Vesayet 
düzeni, terör gerekçesine dayandırılıyor-
du. Terör ve bölünme korkusuyla, millet 
olağanüstü şartlara mahkûm ediliyordu. 
Terör bahane gösteriliyor, faili meçhulle-
rin üzeri örtülüyordu; çetelerin üzeri ör-
tülüyordu, çarpık, eksik bir demokrasiye 
milletin rıza göstermesi isteniyordu. Terör 
bahanesinin arkasına saklanarak, devlet 
içindeki çeteler rutinin dışına çıkıyor, hu-
kuksuzluk yapıyor, cinayetler işliyordu. 
Hiçbir silah, demokrasi ve hukuk içinde 
savunulan meşru talepten güçlü değildir. 
Hiçbir silah, hiçbir kurşun, haklı bir fikir-
den etkili değildir. 

Şunu unutmayın kardeşlerim... Yıllarca bu 
ülkenin efendisi, sahibi gibi davrananlar, 
Türkiye demokratikleştikçe kaybettik-
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leri hissine kapılıyorlar. Çözüm süreci 
ilerledikçe, kardeşlik pekiştikçe, bazıları, 
ellerindeki imtiyazların kayıp gittiğini 
görüyorlar. İşte şu anda, bazı gazeteleri, 
televizyonları, bazı yazarları, sözüm ona 
aydınları görüyorsunuz... Çözüm süreci 
bunların maskelerini düşürdü. Kardeşlik 
süreci, kucaklaşma, bunların maskelerini 
düşürdü. Aylardır, manşetlerden ırkçılık 
zehiri akıtıyorlar. Aylardır, ekranlarından 
ayrımcılık zehiri akıtıyorlar. Yıllardır çö-
züm, barış lafları edenler, şimdi bundan 
rahatsız olmaya başladılar. Kalkıp, örgüte 
yeniden silahı tavsiye eden alçak kalemler 
var. Örgüt silahı eline almayınca, gerçek 
niyetini açık edip, kalbindeki, zihnindeki 
ırkçılığı utanmadan, sıkılmadan, yüzü 
kızarmadan ortalığa dökenler var. Ney-
miş? CHP’ye oy vereceklermiş... Ya hani 
siz çözümün yanındaydınız. Hani siz si-
lahların susmasını istiyordunuz. Hani siz 
ölümlerin durmasını istiyordunuz? Bunu 
CHP’yle mi yapacaksınız? Bunu, on yıllar-
dır bu topraklarda ırkçılık, ayrımcılık ya-
pan, red, inkar ve asimilasyonun tarafında 
olan CHP ile mi yapacaksınız? 

Hiç kusura bakmasın, birini burada özel-
likle zikredeceğim... Dedesi, Osmanlı döne-
minde paşaydı. Yaptığı çok ağır zulümler, 
Osmanlı devletini parçalanmaya götürdü. 
Şimdi de torun, yüzündeki maskeyi indir-
di, CHP’ye oy vereceğini ilan etti. Bununla 
da kalmadı, sürekli Menderes’in sonunu 
hatırlatarak, ne kadar ırkçı, faşist, ayrımcı 
olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Kardeş-
lerim, bunların sizin acınızla, çilenizle 
hiçbir ilgileri olmadı. Bunlar, bu milletin 
dirisini değil, her zaman ölüsünü sevdiler. 

İnanın, ölenlerin arkasından zerre kadar 
üzülmediler. Üzülüyormuş gibi yaptılar, 
ama içten içe her zaman sevindiler. Merha-
metli görünüp, ölüleri istismar ettiler, ama 
hiçbir zaman samimiyet sergilemediler. 
Siz, CHP’yi zaten tanıyordunuz, bu süreç-
te daha iyi tanıdınız. MHP’yi zaten tanı-
yordunuz, bu süreçte daha iyi tanıdınız. 
BDP’yi zaten iyi tanıyordunuz, bu süreçte 
çok daha iyi tanıdınız. Ama bu süreçte siz, 
Pensilvanya’nın da ne olduğunu gördünüz. 
O malum medyanın ne olduğunu gördü-
nüz. O malum kalemlerin ne olduğunu, 
maskelerinin arkasında neyi sakladığını 
gördünüz. 

Sevgili Diyarbakır...

12 yıldır, bütün engellemelere rağmen, 
terörü bitirmek, Doğu ve Güneydoğu’yu 
kalkındırmak, yaraları sarmak için azimle 
mücadele ediyoruz. 12 yıldır, 77 milyonu 
bir ve beraber olarak kucaklıyor, 77 milyo-
nun kucaklaşması için çaba sarf ediyoruz. 
Biz bu yola başımızı koyduk, bedenimizi 
koyduk, canımızı koyduk. Bu süreci, bu 
çözümü, bu kardeşliği engellemek için 
önümüze çok engeller çıkardılar. Dimdik 
durduk. Arkamızda sizin olduğunuzu bi-
lerek dik durduk. Sizin hayır dualarınız 
sayesinde dik durduk. İşte şimdi de artık 
son çeteden kurtuluyoruz. Pensilvanya 
denilen çeteden kurtuluyoruz. Yargının, 
emniyetin, diğer kurumların içine sızan, 
on yıllardır cinayetlerin, faili meçhullerin, 
komploların, tutuklamaların arkasın-
da olan bu kirli çeteyi tasfiye ediyoruz. 
İşadamlarını, siyasetçileri, gazetecileri, 
bürokratları, sadece ve sadece çözümü 



Recep Tayyip ERDOĞAN

276

durdurmak için, düzmece delillerle hapis-
lere mahkûm eden bu çeteden artık hesap 
soruyoruz. Türkiye normalleşti, daha da 
normalleşiyor. İnanın, Türkiye’de her şey 
çok daha güzel olacak. 77 milyon, bu top-
raklarda, bu bayrağın altında, bir olarak, 
beraber olarak, birlikte Türkiye olarak ge-
leceği inşa ediyoruz. Yeni Türkiye diyerek, 
23 Nisan 1920’deki, o katılımcı, o kardeş, 
o birbirine saygı duyan manzarayı biz ye-
niden çiziyoruz. Türkiye’yi özüne, aslına, 
kuruluş ruhuna döndürüyoruz. Kimlikler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Kültürler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Klavyeler 
üzerindeki, diller üzerindeki baskıyı biz 
kaldırdık. Köylerdeki, mezralardaki, yol-
lardaki baskıyı biz kaldırdık. Türkülerin, 
şarkıların, kitapların üzerindeki baskıyı 
biz kaldırdık. Düşüncelerin, siyasetin, gös-
teri hakkının üzerindeki baskıyı biz kaldır-
dık. Başörtüsünü üniversitelerde serbest 
yaparak, kamuda serbest bırakarak, inanç-
lar üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Kuran 
öğretilmesinin, Siyer-i Nebi öğretilmesini 
seçmeli ders haline getirerek, manevi de-
ğerlerin üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. 
Türkiye normalleşti. Türkiye özüne dön-
dü. Türkiye, ilk Meclis’teki ruha, heyecana, 
kardeşliğe kavuştu. 

Kardeşlerim... 

Türkiye oynanan oyunu gördü. Tür -
kiye ,  kurulan tuzağa i t iraz  ediyor. 
Pensilvanya’nın cebine giren CHP, MHP, 
BDP’ye karşı Türkiye’de büyük itiraz yük-
seliyor. 30 Mart’ta, vesayet artık tamamen 
kaybedecek. 30 Mart’ta çeteler geri gelme-
mek üzere Türkiye gündeminden çıkacak. 

30 Mart’ta, aydın despotizmi sona erecek. 
30 Mart’ta, yeni Türkiye kazanacak, bü-
yük Türkiye, kardeş Türkiye kazanacak. 
Bugünlere birlikte geldik, yine birlikte 
yürüyeceğiz. Her engeli aşarak, her tuza-
ğı birlikte bozarak geleceğe yürüyeceğiz. 
Barışı, çözümü birlikte tesis ettik, birlikte 
büyüteceğiz. Şunu bilin kardeşlerim: Size 
rağmen, sizin hayır dualarınıza rağmen, 
hiç kimse barış ortamını, huzur ortamını, 
ilerleyen çözüm sürecini bozamaz. 

Kardeşlerim... 

Tahriklere gelmeyeceğiz. BDP’nin, geri-
limi artırarak, gerilim üzerinden prim 
toplama siyasetine aldanmayacağız. Tek 
yürek olacağız. Bu komployu tek yürek 
halinde bozacağız. Bu Pensilvanya parti-
lerine, çözümü sabote etme peşindeki bu 
Pensilvanya’ya gereken cevabı 30 Mart’ta 
vereceğiz. Hiçbir provokasyona boyun 
eğmeyin. Sokakları hareketlendirmek 
isteyenlere aldanmayın. Özellikle de ço-
cuklarımızı, gençlerimizi lütfen sokaklar-
dan, sokakların tehdidinden uzak tutun. 
Bu Pensilvanya’nın, ahlak dışı, edep dışı, 
insanlık ve vicdan dışı, en önemlisi de 
din dışı girişimleri var. Onların da çirkin 
tuzaklarına, telkinlerine karşı uyanık ola-
cağız. 

Kardeşlerim... 

30 Mart, Türkiye için milattır. 30 Mart, 
iç politikamız için, dış politikamız için, 
ekonomimiz için, en önemlisi de demok-
rasimiz için milattır. İnşallah, Türkiye düş-
manlarının kaybedeceği, yeni Türkiye’nin 
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kazanacağı bir seçime giriyoruz. Ben 
Diyarbakır’ın, yeni Türkiye’nin tarafın-
da duracağını biliyorum. Diyarbakır’ın 
Hakk’ın yanında duracağını biliyorum. 
Diyarbakır’ın çözümün yanında saf tutaca-
ğına gönülden inanıyorum. 30 Mart’ta Di-
yarbakır çözüme evet diyecek. 30 Mart’ta 
Diyarbakır kardeşliğe evet diyecek. 30 
Mart’ta Diyarbakır, AK Parti’ye mührü ba-
sarak, hizmete, demokrasiye, gelişmiş bir 
Diyarbakır’a evet diyecek.

Sevgili kardeşlerim… Biz kardeşlik siya-
seti yapıyoruz, hizmet siyaseti yapıyoruz. 
Diyarbakır’a bugüne kadar kazandırdığı-
mız hizmetler yanında, yeni pek çok proje-
yi de hayata geçiriyoruz. Son olarak, Diyar-
bakır’ a 2 adet şehir hastanesi ile bir sağlık 
kampüsü yapıyoruz. Şehir hastanelerimizi 
Kayapınar’da inşa ediyoruz. Bunlardan 
biri 4 ayrı branşta toplam 750 yataklı bir 
hastane olacak. İkinci şehir hastanemizi 
ise 3 branşta toplam 400 yataklı bir hasta-
ne olarak planlıyoruz. Diyarbakır’da yap-
mayı planladığımız 3’üncü önemli sağlık 
tesisi de 600 yataklı Yenişehir Sağlık Kam-
püsü… Böylece Diyarbakır’a toplamda 
1.750 yatağa sahip, en ileri teknolojilerle 
donatılmış hastaneler kazandırıyoruz. Bu 
projelerle Diyarbakır’a 774 milyon liralık 
sağlık yatırımı yapmış olacağız. Her üç 
projenin de ihale süreci devam ediyor. 
İhalelerin sonuçlanmasının ardından sü-
ratle inşaatlara başlayıp 2016 yılında her 
üç hastaneyi de tamamlayacak ve hizmete 
sunacağız. Diyarbakır’a 2002 yılına kadar 
44 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz 12 yılda 343 kilometre daha yol yapa-
rak Diyarbakır’ın toplam bölünmüş yol 

uzunluğunu 387 kilometreye ulaştırdık. 
Ayrıca, 2 bin 78 kilometre asfalt yol çalış-
ması ve 43 adet köprü yaptık. Diyarbakır-
Batman-Şanlıurfa karayolu bağlantılarını 
bölünmüş yollar ile sağladık. 153 kilo-
metre uzunluğundaki Diyarbakır-Elazığ 
karayolu bağlantısının 133 kilometresini 
bölünmüş yol olarak tamamladık, kalan 
20 kilometreyi de önümüzdeki yıl tamam-
lıyoruz. 51 kilometrelik Diyarbakır çevre 
yolunun yapımına 2010 yılında başladık. 
Bunun 16 kilometresini bölünmüş yol 
olarak tamamladık, trafiğe açtık. 15 kilo-
metresini bu yıl tamamlıyoruz, kalan 20 
kilometreyi de önümüzdeki sene tamam-
lıyoruz. Böylece Diyarbakır çevre yolunu 
tamamen bitirmiş oluyoruz. Seyrantepe, 
Diclekent, Üniversite, Parkorman, Kan-
tar, Otogar, Doğum Hastanesi, Hal-1 Ve 
Hal-2 Köprülü Kavşaklarını tamamladık. 
Diyarbakır-Ergani-8’inci bölge hududu 
yolunu, Diyarbakır-Silvan yolunu, Diyar-
bakır-Şanlıurfa yolunu, Diyarbakır-Bat-
man yolunu bölünmüş yol olarak bitirip, 
hizmete açtık. 2023 projelerimiz arasında 
yer alan 442 kilometre uzunluğundaki 
Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunu yap-işlet-
devret modeliyle hayata geçiriyoruz. 
Projenin önemli bir ayağını oluşturan Ga-
ziantep-Şanlıurfa otoyolunu tamamladık, 
trafiğe açtık. Diyarbakır’ı da kapsayan bu 
otoyolu, Habur sınır kapısına kadar uza-
tacağız. Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunun 
proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. 
Güzergâhların yüksek planlama kurulu 
onayı alındı. Diğer çalışmaları da süratle 
tamamlayıp, otoyolun bu bölümünün in-
şasına en kısa sürede başlıyoruz. Transit 
karayolu ağını dikkate alarak, bugüne 
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kadar ağırlıklı olarak doğu-batı aksında 
bölünmüş yollar yaptık. Şimdi kuzey-gü-
ney aksını bölünmüş yollarla birbirine 
bağlıyoruz. Kuzey-güney koridorları 
yol yapım çalışmalarımızda yer alan ve 
Karadeniz’i GAP’a bağlayan önemli ar-
terlerden biri olan Trabzon-Gümüşhane-
Erzincan-Diyarbakır-Mardin yolu toplam 
864 kilometre... Bu aksın 647 kilometresi-
ni tamamladık, 102 kilometresinde çalış-
malar devam ediyor. 115 kilometresinde 
ise ihale çalışmalarımız sürüyor. Bir diğer 
güzergâh, Karadeniz’i GAP’a bağlayan 
önemli arterlerden biri olan, toplam 526 
kilometre uzunluğundaki Rize-Erzurum-
Bingöl-Diyarbakır-Mardin yolu… Bu aksın 
249 kilometresini tamamladık, 230 kilo-
metrede çalışmalarımız devam ediyor. 47 
kilometrede ise ihale çalışmalarımız sürü-
yor. Yıllardır beklediğiniz, bu güzergâhın 
içinde bulunan Diyarbakır-Mardin yolunu 
bölünmüş yol olarak tamamladık, trafiğe 
açtık. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
“altına Ayasofya’nın kubbesi girer” diye 
bahsettiği tarihî Malabadi Köprüsü’nü 
aslına uygun bir şekilde restore ettik. Di-
yarbakır sınırları içerisinde bulunan 150 
kilometrelik demiryolunu, tüm malzeme-
lerini ülkemizde üreterek, adeta sıfırdan 
yapmışçasına yeniledik.

Geliyorum havalimanına… Diyarbakır 
Havalimanı’nı tamamen yenileyeceğimi-
zin sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine 
getirdik. Diyarbakır Havalimanı’nın mev-
cut terminal binasını genişlettik. Havali-
manının yollarını, apron ve taksi yolunu 
yaptık. Şimdi buraya yeni bir terminal bi-
nası yapmak için kolları sıvadık. İnşasına 

başladık, inşallah 2015 yılı sonunda orayı 
da tamamlıyoruz. İtfaiye ve garaj binaları-
nı da bu yıl bitiriyoruz. Amacımız Diyar-
bakır Havalimanı’nı büyütüp uluslararası 
havalimanı haline getirmek. Diyarbakır 
Havalimanı’na yaptığımız yatırımlar top-
lamda 450 milyon lirayı buluyor. 

Diyarbakır’a 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum kazandırıyoruz. Yakında yapımı-
na başlıyoruz, inşallah 2 yıl içinde de ta-
mamlayacağız. Kentsel dönüşüm projele-
riyle, Diyarbakır’da 12 yılda toplam 10 bin 
720 konut inşa ettik. Bu konutların 9 bin 
236’sını tamamladık, hak sahibi kardeşle-
rimize teslim ettik. Kalan 1.484 konutun 
yapımı devam ediyor, inşallah en kısa süre-
de tamamlayıp, onları da hak sahiplerine 
teslim edeceğiz. Bunların yanı sıra, Dicle 
mahallesinde gecekondu dönüşüm çalış-
ması kapsamında 1.272 konut inşa edece-
ğiz. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır’da 
yapmayı planladığımız konut sayısı 4 bin 
146… Böylece, Diyarbakır’a toplamda 14 
bin 866 konut yapmış olacağız. 

Diyarbakır’ın en önemli değerlerinden biri 
olan tarihî Hevsel Bahçeleri’yle ilgili bir-
takım spekülasyonlar dolaşıyor… Hevsel 
Bahçeleri’nde herhangi bir kentsel dönü-
şüm çalışması yapılmayacak, içiniz rahat 
olsun Diyarbakır’ın çılgın projesi olan 
Silvan Projesi’ni 1 Haziran 2011 tarihinde 
düzenlediğimiz Diyarbakır mitinginde 
açıklamıştım. Silvan projesi, GAP’ın en 
önemli kısımlarından biri olarak, Silvan 
Barajı’nı ve 8 adet depolama tesisini kapsı-
yor. Proje kapsamında Pamukçay, Ambar, 
Kuruçay, Başlar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve 
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Karacalar Barajlarını da hizmete alacağız. 
Bunlardan Pamukçay Barajı’nı tamamla-
dık. Bu baraja ait sulama tesisinin inşaatı 
hızla devam ediyor. Atatürk Barajı’ndan 
sonra GAP’taki en büyük sulama barajı 
olan Silvan Barajı’nın temelini 4 Mayıs 
2012 tarihinde attık. Bu barajı inşallah 
2016 Eylül’ünde tamamlayacağız. Silvan 
Projesi kapsamındaki bir diğer baraj olan 
Ambar Barajı’nın yapımı sürüyor, sulama 
tesisinin inşaatına da başladık. Projede 
yer alan ve Silvan Barajı’ndan alınacak su-
lama suyunu, bereketli ovalara aktaracak 
Babakaya ve Silvan Tünellerinin inşaatı da 
hızla devam ediyor. Kuruçay, Başlar, Bu-
laklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları’nın 
ihalelerini inşallah bu yıl içinde yaparak 
inşaatlarına başlıyoruz. 6.3 milyar liraya 
mal olacak Silvan Projesi ile yaklaşık 2.5 
milyon dönüm araziyi suyla buluşturuyo-
ruz. Projenin hayata geçirilmesiyle 318 bin 
kardeşimize ilave istihdam imkanı ortaya 
çıkacak. Böylece bölgede yaşanan işsizlik 
probleminin çözümü ve köyden şehre 
göçün azaltılması konusunda önemli bir 
adım atmış olacağız. Silvan Projesi’nin, 
sulama ve elektrik üretimi olarak ekono-
miye yılda 1 milyar lira katkı sağlamasını 
bekliyoruz. 

5 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır’ın 
tarihî surları iki yerden yıkılmış durumda. 
Bu iki yerde onarım yaparak, Suriçi’ne, 
yeniden tarihî kapılardan girilmesini 
sağlayacağız. Suriçi’ndeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun 
şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bu kap-
samda İçkale’de yer alan 9 adet yapıyı 
restore ettik. Atatürk Müzesi, eski jandar-

ma binası, cezaevi binaları ile İçkale’nin 
Dicle Nehri’ne bakan surlarının kısmıyla 
ilgili restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 
Bütün bu çalışmaları tamamladığımızda, 
Suriçi’ne, ülkemizde şimdiye kadar hiçbir 
örneği olmayan bir müze kompleksi ka-
zandırmış oluyoruz. Bu komplekste, tema-
lı sergi salonları, uygulama eğitim merke-
zi, bilgi-belge merkezi, kafeterya, restoran 
ve depo gibi birimler yer alacak. 

Değerli kardeşlerim... 12 yılda Diyarbakır’a 
14 milyar liralık yatırım yaptık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 1.2 milyar lira… Eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.1 milyar lira… Tarım 
ve hayvancılıkta 2.2 milyar lira… Aile ve 
sosyal politikalarda 1.8 milyar lira… Or-
man ve su işlerinde 1.7 milyar lira… Toplu 
konutta 1.1 milyar lira yatırım yaparak, 
Diyarbakır’ı tarihinde görmediği hizmetle-
re kavuşturduk. 

Değerli kardeşlerim… 

Diyarbakır, yeni döneme, il sınırlarının ta-
mamını içine alan büyükşehir yönetimiyle 
girecek. Bu güzel şehrimiz, belediyecilik 
hizmetleri bakımından maalesef çok talih-
siz… Belediyecilik hizmet işidir. Hizmet de 
AK Parti’nin işidir. Diyarbakır’a, şehri çok 
iyi bilen, tanıyan, Diyarbakır için çok güzel 
projeleri olan bir arkadaşımızı Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak gösterdik. 
Evet… Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Galip Ensarioğlu… Ken-
disini sizlere emanet ediyorum. Biz hü-
kümet olarak, Galip Ensarioğlu kardeşim 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak el ele 
verecek ve inşallah Diyarbakır’ı hak etti-
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ği hizmetlere kavuşturacağız. 30 Mart’ta 
Diyarbakır’dan ve ilçelerimizden müjde 
bekliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Diyarbakır! Kardeşim, yol arkadaşım, ka-
der arkadaşım Diyarbakır. Şen olasın, var 
olasın Diyarbakır. Her hebî ey Diyarbekir! 
Seni yürekten selamlıyorum Diyarbakır! 
Bağlar, Bismil, Çermik… Sizleri kalpten 
selamlıyorum… Çüngüş, Dicle, Eğil, Erga-
ni, Hani, Hazro… Sizleri gönülden selam-

lıyorum… Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, 
Silvan, Sur, Yenişehir… Sizleri hasretle 
selamlıyorum… Diyarbakır’da kabirleri, 
türbeleri olan Hazreti Enbiya’ya buradan 
selam ve dua gönderiyorum. Şücaeddin 
Hazretleri, Malik-i Ejder Hazretleri, Ab-
durrahman Hazretleri, Mir Seyyaf Haz-

Diyarbakır Mitingi 

Diyarbakır | 27 Mart 2014
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retleri, onlar gibi, Diyarbakır’da medfun 
41 Sahabe-i Kiram’dan Allah Razı olsun 
diyorum. Sana sonsuz şükranlarımı su-
nuyorum Diyarbakır. Demokrasiye sahip 
çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Millî iradeye sahip çıktığınız için sizlere 
teşekkür ediyorum. Türkiye’de oynanan 
oyunu gördüğünüz, bu oyuna itiraz ettiği-
niz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah 
senden razı olsun ey Diyarbakır. Ezeli kar-
deşliğimiz inşallah ebedi olsun. 30 Mart 
seçimleri, Türkiye için, milletimiz için, 
demokrasimiz için, en çok da Diyarbakır 
için hayırlara vesile olsun. 

Kardeşlerim... 

Burada çok samimi bir hissiyatımı sizler-
le paylaşacağım. 1071’de, Malazgirt’te, 
Sultan Alparslan’ın ordusunda, Türk-
ler ve Kürtler birlikte zafer kazandık. 
Selahattin-i Eyubbi’nin sancağı altında, 
birlikte muhteşem zaferlere mührümüzü 
bastık. Kutül Amare’de birlikte vatanımızı 
müdafaa ettik. Çanakkale’de birlikte şehit 
olduk. Kurtuluş Savaşı destanını birlikte 
yazdık. En zor zamanlarda hep birlikte 
olduk. İyi günlerde ekmeğimizi, kötü gün-
lerde kederimizi paylaştık. Benim Kürt 
kardeşim, Zaza kardeşim, Arap kardeşim, 
Türkiye’nin zor süreçlerinde her zaman 
Hakk’ın yanında durdu, her zaman hak-
lının yanında durdu. İşte bu son süreçte 
de, sizler tuzağı gördünüz. Sizler çirkinliği 
gördünüz, ahlak dışı siyaseti gördünüz, oy-
nanan oyunu gördünüz. Bu son süreçte de, 
sapa sağlam, dimdik, eğilmeden, bükülme-
den, Türkiye’nin yanında, milletin yanın-
da, kardeşliğin yanında durdunuz. Gezi 

Olayları’nda oynanan oyunu sizler gördü-
nüz oradaki ırkçılığı, oradaki ayrımcılığı, 
oradaki faşizmi gördünüz. 17 Aralık darbe 
girişimini sizler çok iyi anladınız. O darbe 
girişiminin, aslında kardeşliğimize, birli-
ğimize, çözüm sürecine yönelik bir saldırı 
olduğunu sizler fark ettiniz. İşte onun için 
sizlere teşekkür ediyorum. Haksızlık kar-
şısında eğilmediğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Bu kirli tuzağı bozduğunuz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Hakk’ın yanın-
da durduğunuz, yeni Türkiye’nin, büyük 
Türkiye’nin yanında durduğunuz, bu kar-
deşinizin yanında durduğunuz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Diyarbakır’a yaraşan 
da işte budur. Mekke’den, Medine’den, 
Kudüs’ten, Şam’dan sonra, İslam top-
raklarının 5’inci Harem-i Şerifine sahip 
Diyarbakır’a yakışan da işte zaten budur. 

Kardeşlerim... 

Bundan sadece 4 ay önce, 16 Kasım’da 
Diyarbakır’a geldik, Diyarbakır’da gerçek-
ten tarihî bir günü hep birlikte yaşadık. 
Diyarbakır toplu açılış törenimize, Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Sayın 
Mesut Barzani katıldı. 38 yıl vatanından 
uzak yaşayan değerli sanatçımız Şivan 
Perver, 38 yıl sonra ilk kez vatanına, topra-
ğına döndü, Diyarbakır’da sizlere seslendi. 
Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses, geldi 
burada sizlere seslendi. Ne dediler: “megri” 
dediler, “ağlama” dediler... “Ağlama kardeş, 
ağlama can, ağlama Diyarbakır” dediler. 
Diyarbakır o gün yine de ağladı. Ama se-
vinçten ağladı. Diyarbakır umutla ağladı. 
Diyarbakır, kabına sığmadığı için, yıllardır 
aradığı huzuru, yıllardır aradığı kardeşlik 
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iklimini teneffüs ettiği için ağladı. İnanın, 
o gün, Diyarbakır’la birlikte Trabzon ağ-
ladı, Antalya ağladı, İzmir ağladı. O gün, 
Diyarbakır’la birlikte, televizyonlarının 
başında Ankara ağladı, Erzurum ağladı, 
İstanbul ağladı. İnanın, o gün, bizimle 
birlikte Erbil sevinç gözyaşları döktü, İsla-
mabad, Kabil, Beyrut, Gazze, Kahire, Şam 
sevinç gözyaşları döktü. O güzel manzara, 
o kardeşlik manzarası, o birlik, o dayanış-
ma manzarası herkesin yüreğinde umut 
ışığı yaktı.

Kardeşlerim... Bu umut verici, bu tarihî 
manzaranın ardından ne yaptıklarını 
sizler de gördünüz... 81 vilayetin sevinç 
gözyaşlarından birileri rahatsız oldu. 77 
milyonun kucaklaşmasından birileri ciddi 
şekilde rahatsız oldu. O malum medya, o 
malum muhalefet partileri, malum çevre-
ler, Diyarbakır’daki kardeşlik fotoğrafın-
dan rahatsız oldular. Bir dershane mese-
lesi çıkardılar, günlerce, Diyarbakır’daki 
bu kardeşlik manzarasını gölgelemek 
için uğraştılar. Yetmedi... 17 Aralık’ta, 25 
Aralık’ta, yargı ve emniyete sızmış bir grup 
vasıtasıyla darbe girişiminde bulundular, 
en başta kardeşliğimizi, en başta çözüm 
sürecini hedef aldılar. 

Kardeşlerim... 

Gezi Olayları’nın arkasındaki gerçek ak-
törleri sizler çok yakından tanıyorsunuz. 
17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişiminin 
arkasındakileri sizler çok yakından tanı-
yorsunuz. Faili meçhullerin arkasında kim 
varsa, işte bu saldırıların da arkasında o 
var. 1992’de, Nevruz’da, 40 kişinin ölü-

münün arkasında kim varsa, 17 Aralık 
darbe girişiminin arkasında da o var. Eşref 
Bitlis’in, Musa Anter’in, Gaffar Okkan’ın 
öldürülmesinin arkasında kim varsa, ina-
nın, bu 17 Aralık darbe girişiminin arka-
sında da aynı zihniyet var. 27 Mayıs’ın, 12 
Eylül’ün, 28 Şubat’ın arkasında kim varsa, 
Diyarbakır zindanlarında işkence yapan 
alçakların arkasında kim varsa, 2006’da, 
28 Mart’ta 13 kişinin öldürülmesinin ar-
kasında hangi karanlık el varsa, inanın, 17 
Aralık’ın arkasında da onlar var. Diyarba-
kır, 1990’larda, beyaz torosların ne anlama 
geldiğini çok iyi bilir. İşte, o otomobillerin 
içinde, sinsice pusuda bekleyenler, bir 
sokakta alçakça arkadan yanaşıp, insanla-
rın ensesine kurşun sıkan zalimler kimse, 
inanın, şu anda da 17 Aralık darbesinin 
arkasında onlar var. 

Kardeşlerim... 

Kimin kimle iş tuttuğunu, ittifak yaptığını 
sizler de görüyorsunuz... Kürt meselesini 
yıllarca inkar eden, yıllarca bu topraklara, 
kimliklere, inançlara zulüm uygulayan, 
her darbenin arkasında duran CHP, işte 
şu anda da sahnede. Milliyetçiliği ırkçılık 
olarak anlayan MHP sahnede. Gerilim 
siyasetinden medet uman, kandan, göz-
yaşından medet uman BDP sahnede. On 
yıllardır manşetlerinden ırkçılık akan, 
kan akan, şiddet akan medya yine sah-
nede. İstanbul’dan ötesini bilmeyen, 
Anadolu’nun, Trakya’nın derdini hiç an-
lamayan bazı işverenler sahnede. Onlarla 
birlikte, hayatı fitneyle geçmiş, hayatı 
ayrımcılıkla, ispiyonla, adam satmakla, 
sırttan adam hançerlemekle geçmiş, ırkçı 
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Pensilvanya sahnede. Kim bu Pensilvan-
ya? Senaryosunu yazdığı filmlerde, be-
nim Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimi 
tahkir eden bir ayrımcı… Burada, benim 
kardeşlerimin zekatını alan, sadakasını 
alan, kurbanına el koyan, dershane diye-
rek ailelerin parasına el koyan; ama bu 
paralarla gidip vatan hainliği, ayrımcılık 
yapan bir Haşhaşi… Güya, Bediüzzaman 
Saidi Kürdi’nin arkasından gittiğini söy-
leyen, ama gençliğinde, Kürt olduğu için 
Saidi Nursi ile tanışmayı reddettiğini söy-
leyen bir ırkçı, bir densiz... O Said Nursi 
ki, tam bir Diyarbakır aşığıydı. 1910’lu 
yıllarda Diyarbakır’da kaldı. Hazreti Ömer 
Camii’nin odasında 40 gün itikâfta kaldı, 
Zinciriye Medresesi’nde 15 gün kaldı. 

Bakın... Said Nursi’nin İşârâtül İcâz kitabı, 
burada, Diyarbakır’da temize çekildi. Ken-
disinin en büyük arzusu, kitaplarının Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından yayım-
lanmasıydı. Ama CHP buna izin vermedi. 
Bırakın yayımlamayı, kitapları toplattı, ya-
sakladı, yayılmasını, basılmasını engelledi. 
Merhum Menderes’in, bu kitapları basma-
sına da engel oldu. Yıllar sonra, biz, Said 
Nursi’nin vasiyetini yerine getirdik. Di-
yanet İşleri Başkanlığımız, Diyarbakır’da 
üzerinde çalışılmış bu kitabı, İşârâtül İcâz 
kitabını çok güzel şekilde bastı.

Türkiye değişiyor kardeşlerim... Türkiye 
tabularından kurtuluyor, Türkiye yasak-
lardan kurtuluyor, Türkiye ret, inkâr, asi-
milasyon politikalarından kurtuluyor. 12 
yıl önce hayali bile kurulamayan reform-
lar, tek tek gerçeğe dönüşüyor. Türkiye her 
yönüyle normalleşiyor. Türkiye, sadece 

CHP’den değil, CHP zihniyetinden de artık 
kurtuluyor. Türkiye artık sadece çeteler-
den, sadece vesayetten değil, kalplerdeki, 
zihinlerdeki tel örgülerden de kurtuluyor.

Kardeşlerim... Türkiye artık en önemli 
eşiği aştı, en zor merhaleyi geçti. Millet, 
çetelerle mücadele etti ve şundan emin 
olun, kazanan millet oldu. Silahların değil, 
siyasetin konuştuğu bir Türkiye inşa edi-
yoruz. Kanın değil, gözyaşının değil, sıkılı 
yumrukların değil, fikirlerin konuştuğu 
bir Türkiye inşa ediyoruz. Herkesin birbi-
rini anlamaya çalıştığı, geçmişin yaraları-
nın sarıldığı, umutlu, geleceği aydınlık bir 
Türkiye imar ediyoruz. 

Kardeşlerim... Terör, bu ülkede yıllarca bir 
bahane olarak, bir perde olarak, bir vasıta 
olarak kullanıldı. Terörün varlığı üzerin-
den birileri güç devşiriyordu. Vesayet 
düzeni, terör gerekçesine dayandırılıyor-
du. Terör ve bölünme korkusuyla, millet 
olağanüstü şartlara mahkûm ediliyordu. 
Terör bahane gösteriliyor, faili meçhulle-
rin üzeri örtülüyordu; çetelerin üzeri ör-
tülüyordu, çarpık, eksik bir demokrasiye 
milletin rıza göstermesi isteniyordu. Terör 
bahanesinin arkasına saklanarak, devlet 
içindeki çeteler rutinin dışına çıkıyor, hu-
kuksuzluk yapıyor, cinayetler işliyordu. 
Hiçbir silah, demokrasi ve hukuk içinde 
savunulan meşru talepten güçlü değildir. 
Hiçbir silah, hiçbir kurşun, haklı bir fikir-
den etkili değildir. 

Şunu unutmayın kardeşlerim... Yıllarca bu 
ülkenin efendisi, sahibi gibi davrananlar, 
Türkiye demokratikleştikçe kaybettik-
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leri hissine kapılıyorlar. Çözüm süreci 
ilerledikçe, kardeşlik pekiştikçe, bazıları, 
ellerindeki imtiyazların kayıp gittiğini 
görüyorlar. İşte şu anda, bazı gazeteleri, 
televizyonları, bazı yazarları, sözüm ona 
aydınları görüyorsunuz... Çözüm süreci 
bunların maskelerini düşürdü. Kardeşlik 
süreci, kucaklaşma, bunların maskelerini 
düşürdü. Aylardır, manşetlerden ırkçılık 
zehiri akıtıyorlar. Aylardır, ekranlarından 
ayrımcılık zehiri akıtıyorlar. Yıllardır çö-
züm, barış lafları edenler, şimdi bundan 
rahatsız olmaya başladılar. Kalkıp, örgüte 
yeniden silahı tavsiye eden alçak kalemler 
var. Örgüt silahı eline almayınca, gerçek 
niyetini açık edip, kalbindeki, zihnindeki 
ırkçılığı utanmadan, sıkılmadan, yüzü 
kızarmadan ortalığa dökenler var. Ney-
miş? CHP’ye oy vereceklermiş... Ya hani 
siz çözümün yanındaydınız. Hani siz si-
lahların susmasını istiyordunuz. Hani siz 
ölümlerin durmasını istiyordunuz? Bunu 
CHP’yle mi yapacaksınız? Bunu, on yıllar-
dır bu topraklarda ırkçılık, ayrımcılık ya-
pan, red, inkar ve asimilasyonun tarafında 
olan CHP ile mi yapacaksınız? 

Hiç kusura bakmasın, birini burada özel-
likle zikredeceğim... Dedesi, Osmanlı döne-
minde paşaydı. Yaptığı çok ağır zulümler, 
Osmanlı devletini parçalanmaya götürdü. 
Şimdi de torun, yüzündeki maskeyi indir-
di, CHP’ye oy vereceğini ilan etti. Bununla 
da kalmadı, sürekli Menderes’in sonunu 
hatırlatarak, ne kadar ırkçı, faşist, ayrımcı 
olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Kardeş-
lerim, bunların sizin acınızla, çilenizle 
hiçbir ilgileri olmadı. Bunlar, bu milletin 
dirisini değil, her zaman ölüsünü sevdiler. 

İnanın, ölenlerin arkasından zerre kadar 
üzülmediler. Üzülüyormuş gibi yaptılar, 
ama içten içe her zaman sevindiler. Merha-
metli görünüp, ölüleri istismar ettiler, ama 
hiçbir zaman samimiyet sergilemediler. 
Siz, CHP’yi zaten tanıyordunuz, bu süreç-
te daha iyi tanıdınız. MHP’yi zaten tanı-
yordunuz, bu süreçte daha iyi tanıdınız. 
BDP’yi zaten iyi tanıyordunuz, bu süreçte 
çok daha iyi tanıdınız. Ama bu süreçte siz, 
Pensilvanya’nın da ne olduğunu gördünüz. 
O malum medyanın ne olduğunu gördü-
nüz. O malum kalemlerin ne olduğunu, 
maskelerinin arkasında neyi sakladığını 
gördünüz. 

Sevgili Diyarbakır...

12 yıldır, bütün engellemelere rağmen, 
terörü bitirmek, Doğu ve Güneydoğu’yu 
kalkındırmak, yaraları sarmak için azimle 
mücadele ediyoruz. 12 yıldır, 77 milyonu 
bir ve beraber olarak kucaklıyor, 77 milyo-
nun kucaklaşması için çaba sarf ediyoruz. 
Biz bu yola başımızı koyduk, bedenimizi 
koyduk, canımızı koyduk. Bu süreci, bu 
çözümü, bu kardeşliği engellemek için 
önümüze çok engeller çıkardılar. Dimdik 
durduk. Arkamızda sizin olduğunuzu bi-
lerek dik durduk. Sizin hayır dualarınız 
sayesinde dik durduk. İşte şimdi de artık 
son çeteden kurtuluyoruz. Pensilvanya 
denilen çeteden kurtuluyoruz. Yargının, 
emniyetin, diğer kurumların içine sızan, 
on yıllardır cinayetlerin, faili meçhullerin, 
komploların, tutuklamaların arkasın-
da olan bu kirli çeteyi tasfiye ediyoruz. 
İşadamlarını, siyasetçileri, gazetecileri, 
bürokratları, sadece ve sadece çözümü 
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durdurmak için, düzmece delillerle hapis-
lere mahkûm eden bu çeteden artık hesap 
soruyoruz. Türkiye normalleşti, daha da 
normalleşiyor. İnanın, Türkiye’de her şey 
çok daha güzel olacak. 77 milyon, bu top-
raklarda, bu bayrağın altında, bir olarak, 
beraber olarak, birlikte Türkiye olarak ge-
leceği inşa ediyoruz. Yeni Türkiye diyerek, 
23 Nisan 1920’deki, o katılımcı, o kardeş, 
o birbirine saygı duyan manzarayı biz ye-
niden çiziyoruz. Türkiye’yi özüne, aslına, 
kuruluş ruhuna döndürüyoruz. Kimlikler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Kültürler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Klavyeler 
üzerindeki, diller üzerindeki baskıyı biz 
kaldırdık. Köylerdeki, mezralardaki, yol-
lardaki baskıyı biz kaldırdık. Türkülerin, 
şarkıların, kitapların üzerindeki baskıyı 
biz kaldırdık. Düşüncelerin, siyasetin, gös-
teri hakkının üzerindeki baskıyı biz kaldır-
dık. Başörtüsünü üniversitelerde serbest 
yaparak, kamuda serbest bırakarak, inanç-
lar üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Kuran 
öğretilmesinin, Siyer-i Nebi öğretilmesini 
seçmeli ders haline getirerek, manevi de-
ğerlerin üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. 
Türkiye normalleşti. Türkiye özüne dön-
dü. Türkiye, ilk Meclis’teki ruha, heyecana, 
kardeşliğe kavuştu. 

Kardeşlerim... 

Türkiye oynanan oyunu gördü. Tür -
kiye ,  kurulan tuzağa i t iraz  ediyor. 
Pensilvanya’nın cebine giren CHP, MHP, 
BDP’ye karşı Türkiye’de büyük itiraz yük-
seliyor. 30 Mart’ta, vesayet artık tamamen 
kaybedecek. 30 Mart’ta çeteler geri gelme-
mek üzere Türkiye gündeminden çıkacak. 

30 Mart’ta, aydın despotizmi sona erecek. 
30 Mart’ta, yeni Türkiye kazanacak, bü-
yük Türkiye, kardeş Türkiye kazanacak. 
Bugünlere birlikte geldik, yine birlikte 
yürüyeceğiz. Her engeli aşarak, her tuza-
ğı birlikte bozarak geleceğe yürüyeceğiz. 
Barışı, çözümü birlikte tesis ettik, birlikte 
büyüteceğiz. Şunu bilin kardeşlerim: Size 
rağmen, sizin hayır dualarınıza rağmen, 
hiç kimse barış ortamını, huzur ortamını, 
ilerleyen çözüm sürecini bozamaz. 

Kardeşlerim... 

Tahriklere gelmeyeceğiz. BDP’nin, geri-
limi artırarak, gerilim üzerinden prim 
toplama siyasetine aldanmayacağız. Tek 
yürek olacağız. Bu komployu tek yürek 
halinde bozacağız. Bu Pensilvanya parti-
lerine, çözümü sabote etme peşindeki bu 
Pensilvanya’ya gereken cevabı 30 Mart’ta 
vereceğiz. Hiçbir provokasyona boyun 
eğmeyin. Sokakları hareketlendirmek 
isteyenlere aldanmayın. Özellikle de ço-
cuklarımızı, gençlerimizi lütfen sokaklar-
dan, sokakların tehdidinden uzak tutun. 
Bu Pensilvanya’nın, ahlak dışı, edep dışı, 
insanlık ve vicdan dışı, en önemlisi de 
din dışı girişimleri var. Onların da çirkin 
tuzaklarına, telkinlerine karşı uyanık ola-
cağız. 

Kardeşlerim... 

30 Mart, Türkiye için milattır. 30 Mart, 
iç politikamız için, dış politikamız için, 
ekonomimiz için, en önemlisi de demok-
rasimiz için milattır. İnşallah, Türkiye düş-
manlarının kaybedeceği, yeni Türkiye’nin 
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kazanacağı bir seçime giriyoruz. Ben 
Diyarbakır’ın, yeni Türkiye’nin tarafın-
da duracağını biliyorum. Diyarbakır’ın 
Hakk’ın yanında duracağını biliyorum. 
Diyarbakır’ın çözümün yanında saf tutaca-
ğına gönülden inanıyorum. 30 Mart’ta Di-
yarbakır çözüme evet diyecek. 30 Mart’ta 
Diyarbakır kardeşliğe evet diyecek. 30 
Mart’ta Diyarbakır, AK Parti’ye mührü ba-
sarak, hizmete, demokrasiye, gelişmiş bir 
Diyarbakır’a evet diyecek.

Sevgili kardeşlerim… Biz kardeşlik siya-
seti yapıyoruz, hizmet siyaseti yapıyoruz. 
Diyarbakır’a bugüne kadar kazandırdığı-
mız hizmetler yanında, yeni pek çok proje-
yi de hayata geçiriyoruz. Son olarak, Diyar-
bakır’ a 2 adet şehir hastanesi ile bir sağlık 
kampüsü yapıyoruz. Şehir hastanelerimizi 
Kayapınar’da inşa ediyoruz. Bunlardan 
biri 4 ayrı branşta toplam 750 yataklı bir 
hastane olacak. İkinci şehir hastanemizi 
ise 3 branşta toplam 400 yataklı bir hasta-
ne olarak planlıyoruz. Diyarbakır’da yap-
mayı planladığımız 3’üncü önemli sağlık 
tesisi de 600 yataklı Yenişehir Sağlık Kam-
püsü… Böylece Diyarbakır’a toplamda 
1.750 yatağa sahip, en ileri teknolojilerle 
donatılmış hastaneler kazandırıyoruz. Bu 
projelerle Diyarbakır’a 774 milyon liralık 
sağlık yatırımı yapmış olacağız. Her üç 
projenin de ihale süreci devam ediyor. 
İhalelerin sonuçlanmasının ardından sü-
ratle inşaatlara başlayıp 2016 yılında her 
üç hastaneyi de tamamlayacak ve hizmete 
sunacağız. Diyarbakır’a 2002 yılına kadar 
44 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz 12 yılda 343 kilometre daha yol yapa-
rak Diyarbakır’ın toplam bölünmüş yol 

uzunluğunu 387 kilometreye ulaştırdık. 
Ayrıca, 2 bin 78 kilometre asfalt yol çalış-
ması ve 43 adet köprü yaptık. Diyarbakır-
Batman-Şanlıurfa karayolu bağlantılarını 
bölünmüş yollar ile sağladık. 153 kilo-
metre uzunluğundaki Diyarbakır-Elazığ 
karayolu bağlantısının 133 kilometresini 
bölünmüş yol olarak tamamladık, kalan 
20 kilometreyi de önümüzdeki yıl tamam-
lıyoruz. 51 kilometrelik Diyarbakır çevre 
yolunun yapımına 2010 yılında başladık. 
Bunun 16 kilometresini bölünmüş yol 
olarak tamamladık, trafiğe açtık. 15 kilo-
metresini bu yıl tamamlıyoruz, kalan 20 
kilometreyi de önümüzdeki sene tamam-
lıyoruz. Böylece Diyarbakır çevre yolunu 
tamamen bitirmiş oluyoruz. Seyrantepe, 
Diclekent, Üniversite, Parkorman, Kan-
tar, Otogar, Doğum Hastanesi, Hal-1 Ve 
Hal-2 Köprülü Kavşaklarını tamamladık. 
Diyarbakır-Ergani-8’inci bölge hududu 
yolunu, Diyarbakır-Silvan yolunu, Diyar-
bakır-Şanlıurfa yolunu, Diyarbakır-Bat-
man yolunu bölünmüş yol olarak bitirip, 
hizmete açtık. 2023 projelerimiz arasında 
yer alan 442 kilometre uzunluğundaki 
Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunu yap-işlet-
devret modeliyle hayata geçiriyoruz. 
Projenin önemli bir ayağını oluşturan Ga-
ziantep-Şanlıurfa otoyolunu tamamladık, 
trafiğe açtık. Diyarbakır’ı da kapsayan bu 
otoyolu, Habur sınır kapısına kadar uza-
tacağız. Diyarbakır-Şanlıurfa otoyolunun 
proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. 
Güzergâhların yüksek planlama kurulu 
onayı alındı. Diğer çalışmaları da süratle 
tamamlayıp, otoyolun bu bölümünün in-
şasına en kısa sürede başlıyoruz. Transit 
karayolu ağını dikkate alarak, bugüne 
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kadar ağırlıklı olarak doğu-batı aksında 
bölünmüş yollar yaptık. Şimdi kuzey-gü-
ney aksını bölünmüş yollarla birbirine 
bağlıyoruz. Kuzey-güney koridorları 
yol yapım çalışmalarımızda yer alan ve 
Karadeniz’i GAP’a bağlayan önemli ar-
terlerden biri olan Trabzon-Gümüşhane-
Erzincan-Diyarbakır-Mardin yolu toplam 
864 kilometre... Bu aksın 647 kilometresi-
ni tamamladık, 102 kilometresinde çalış-
malar devam ediyor. 115 kilometresinde 
ise ihale çalışmalarımız sürüyor. Bir diğer 
güzergâh, Karadeniz’i GAP’a bağlayan 
önemli arterlerden biri olan, toplam 526 
kilometre uzunluğundaki Rize-Erzurum-
Bingöl-Diyarbakır-Mardin yolu… Bu aksın 
249 kilometresini tamamladık, 230 kilo-
metrede çalışmalarımız devam ediyor. 47 
kilometrede ise ihale çalışmalarımız sürü-
yor. Yıllardır beklediğiniz, bu güzergâhın 
içinde bulunan Diyarbakır-Mardin yolunu 
bölünmüş yol olarak tamamladık, trafiğe 
açtık. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
“altına Ayasofya’nın kubbesi girer” diye 
bahsettiği tarihî Malabadi Köprüsü’nü 
aslına uygun bir şekilde restore ettik. Di-
yarbakır sınırları içerisinde bulunan 150 
kilometrelik demiryolunu, tüm malzeme-
lerini ülkemizde üreterek, adeta sıfırdan 
yapmışçasına yeniledik.

Geliyorum havalimanına… Diyarbakır 
Havalimanı’nı tamamen yenileyeceğimi-
zin sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine 
getirdik. Diyarbakır Havalimanı’nın mev-
cut terminal binasını genişlettik. Havali-
manının yollarını, apron ve taksi yolunu 
yaptık. Şimdi buraya yeni bir terminal bi-
nası yapmak için kolları sıvadık. İnşasına 

başladık, inşallah 2015 yılı sonunda orayı 
da tamamlıyoruz. İtfaiye ve garaj binaları-
nı da bu yıl bitiriyoruz. Amacımız Diyar-
bakır Havalimanı’nı büyütüp uluslararası 
havalimanı haline getirmek. Diyarbakır 
Havalimanı’na yaptığımız yatırımlar top-
lamda 450 milyon lirayı buluyor. 

Diyarbakır’a 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum kazandırıyoruz. Yakında yapımı-
na başlıyoruz, inşallah 2 yıl içinde de ta-
mamlayacağız. Kentsel dönüşüm projele-
riyle, Diyarbakır’da 12 yılda toplam 10 bin 
720 konut inşa ettik. Bu konutların 9 bin 
236’sını tamamladık, hak sahibi kardeşle-
rimize teslim ettik. Kalan 1.484 konutun 
yapımı devam ediyor, inşallah en kısa süre-
de tamamlayıp, onları da hak sahiplerine 
teslim edeceğiz. Bunların yanı sıra, Dicle 
mahallesinde gecekondu dönüşüm çalış-
ması kapsamında 1.272 konut inşa edece-
ğiz. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır’da 
yapmayı planladığımız konut sayısı 4 bin 
146… Böylece, Diyarbakır’a toplamda 14 
bin 866 konut yapmış olacağız. 

Diyarbakır’ın en önemli değerlerinden biri 
olan tarihî Hevsel Bahçeleri’yle ilgili bir-
takım spekülasyonlar dolaşıyor… Hevsel 
Bahçeleri’nde herhangi bir kentsel dönü-
şüm çalışması yapılmayacak, içiniz rahat 
olsun Diyarbakır’ın çılgın projesi olan 
Silvan Projesi’ni 1 Haziran 2011 tarihinde 
düzenlediğimiz Diyarbakır mitinginde 
açıklamıştım. Silvan projesi, GAP’ın en 
önemli kısımlarından biri olarak, Silvan 
Barajı’nı ve 8 adet depolama tesisini kapsı-
yor. Proje kapsamında Pamukçay, Ambar, 
Kuruçay, Başlar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve 
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Karacalar Barajlarını da hizmete alacağız. 
Bunlardan Pamukçay Barajı’nı tamamla-
dık. Bu baraja ait sulama tesisinin inşaatı 
hızla devam ediyor. Atatürk Barajı’ndan 
sonra GAP’taki en büyük sulama barajı 
olan Silvan Barajı’nın temelini 4 Mayıs 
2012 tarihinde attık. Bu barajı inşallah 
2016 Eylül’ünde tamamlayacağız. Silvan 
Projesi kapsamındaki bir diğer baraj olan 
Ambar Barajı’nın yapımı sürüyor, sulama 
tesisinin inşaatına da başladık. Projede 
yer alan ve Silvan Barajı’ndan alınacak su-
lama suyunu, bereketli ovalara aktaracak 
Babakaya ve Silvan Tünellerinin inşaatı da 
hızla devam ediyor. Kuruçay, Başlar, Bu-
laklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları’nın 
ihalelerini inşallah bu yıl içinde yaparak 
inşaatlarına başlıyoruz. 6.3 milyar liraya 
mal olacak Silvan Projesi ile yaklaşık 2.5 
milyon dönüm araziyi suyla buluşturuyo-
ruz. Projenin hayata geçirilmesiyle 318 bin 
kardeşimize ilave istihdam imkanı ortaya 
çıkacak. Böylece bölgede yaşanan işsizlik 
probleminin çözümü ve köyden şehre 
göçün azaltılması konusunda önemli bir 
adım atmış olacağız. Silvan Projesi’nin, 
sulama ve elektrik üretimi olarak ekono-
miye yılda 1 milyar lira katkı sağlamasını 
bekliyoruz. 

5 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır’ın 
tarihî surları iki yerden yıkılmış durumda. 
Bu iki yerde onarım yaparak, Suriçi’ne, 
yeniden tarihî kapılardan girilmesini 
sağlayacağız. Suriçi’ndeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun 
şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bu kap-
samda İçkale’de yer alan 9 adet yapıyı 
restore ettik. Atatürk Müzesi, eski jandar-

ma binası, cezaevi binaları ile İçkale’nin 
Dicle Nehri’ne bakan surlarının kısmıyla 
ilgili restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 
Bütün bu çalışmaları tamamladığımızda, 
Suriçi’ne, ülkemizde şimdiye kadar hiçbir 
örneği olmayan bir müze kompleksi ka-
zandırmış oluyoruz. Bu komplekste, tema-
lı sergi salonları, uygulama eğitim merke-
zi, bilgi-belge merkezi, kafeterya, restoran 
ve depo gibi birimler yer alacak. 

Değerli kardeşlerim... 12 yılda Diyarbakır’a 
14 milyar liralık yatırım yaptık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 1.2 milyar lira… Eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.1 milyar lira… Tarım 
ve hayvancılıkta 2.2 milyar lira… Aile ve 
sosyal politikalarda 1.8 milyar lira… Or-
man ve su işlerinde 1.7 milyar lira… Toplu 
konutta 1.1 milyar lira yatırım yaparak, 
Diyarbakır’ı tarihinde görmediği hizmetle-
re kavuşturduk. 

Değerli kardeşlerim… 

Diyarbakır, yeni döneme, il sınırlarının ta-
mamını içine alan büyükşehir yönetimiyle 
girecek. Bu güzel şehrimiz, belediyecilik 
hizmetleri bakımından maalesef çok talih-
siz… Belediyecilik hizmet işidir. Hizmet de 
AK Parti’nin işidir. Diyarbakır’a, şehri çok 
iyi bilen, tanıyan, Diyarbakır için çok güzel 
projeleri olan bir arkadaşımızı Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak gösterdik. 
Evet… Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Galip Ensarioğlu… Ken-
disini sizlere emanet ediyorum. Biz hü-
kümet olarak, Galip Ensarioğlu kardeşim 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak el ele 
verecek ve inşallah Diyarbakır’ı hak etti-
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ği hizmetlere kavuşturacağız. 30 Mart’ta 
Diyarbakır’dan ve ilçelerimizden müjde 
bekliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Sevgili Ereğlililer, sevgili kardeşlerim... 

Hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün buraya, sizlere şükranlarımı, 
muhabbetlerimi sunmak üzere geldim. 
Ereğli, 30 Mart seçimlerinde, yüzde 43 oy 
oranıyla AK Parti’yi tercih etti. Ereğlili kar-

deşlerime teşekkür ediyorum. Konya ve 
Ereğli teşkilatımıza, gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız 
Özkan Özgüven kardeşimi de tebrik edi-
yor, başarılar diliyorum. Özkan kardeşi-
min her an yanında olacağız. Projelerinde, 
yatırımlarında onu destekleyecek, inşallah 

Ereğli Halkını Selamlama ve 
Teşekkür Konuşması

Konya | 26 Nisan 2014
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Ereğli’yi çok farklı bir belediyecilikle bu-
luşturacağız. 

Kardeşlerim…

30 Mart seçimlerini artık geride bıraktık. 
Sizin dualarınızla, sizin desteklerinizle, 
sizin oylarınızla, AK Parti olarak, 13 yılda 
girdiğimiz 8’inci seçimi de tartışmasız 
bir zaferle sonuçlandırdık. Bu seçimlerin 
Türkiye için, şehirlerimiz için, insanımız 
için, aziz milletimiz için adeta bir varoluş 
mücadelesi, yeniden bir İstiklal Mücade-
lesi olduğunu ifade etmiştim. Sizler, bu 
varoluş mücadelesinden, Yeni Türkiye’nin 
İstiklal Mücadelesi sürecinden alnınızın 
akıyla çıktınız. Sizler, Büyük Türkiye ide-
aline, Türkiye’nin hedeflerine, millî ira-
deye, istiklalinize, istikbalinize, partinize, 
Başbakanınıza sahip çıktınız. Türkiye üze-
rinde oynanan büyük oyunu bozdunuz. 
Türkiye’ye kurulmak istenen kumpası, 
tuzakları bozdunuz. O gün de söylemiştim: 
Türkiye’de millî iradenin üstünde hiçbir 
güç yoktur; Allah’ın izniyle, hiçbir zaman 
da olmayacaktır. Siz bu kutlu davaya des-
tek oldukça, demokrasi düşmanları asla ve 
asla emellerine ulaşamayacak. Ne demiş-
tik: Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. İşte 
Konya… İşte Ereğli… 30 Mart öncesindeki 
o provokasyonlara, o tuzaklara, o şantaj-
lara boyun eğmedi. O gün sahneye konan 
ahlak dışı siyaset, milletten vize alamadı. 
O gün aziz milletimize yapılan ahlaksız 
teklif, milletimizin maşeri vicdanında kar-
şılık bulmadı. Sizler o gün çok büyük bir 
iş başardınız: Kasetleri, şantajları, montaj-
ları, çirkin ve ahlaksız siyaseti, sandığa ve 
tarihe gömdünüz, yerle bir ettiniz. 

Değerli kardeşlerim…

30 Mart’tan sonra yeni bir Türkiye’ye 
uyandık. 30 Mart’ın ardından, millî ira-
denin güç kazandığı, demokrasinin güç 
kazandığı bir Türkiye’ye uyandık. Mede-
niyet yürüyüşümüze kararlılıkla devam 
ediyoruz. “Durmak yok, yola devam” anla-
yışıyla, hizmetlerimizi daha da arttıracak, 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü inşallah 
daha da hızlandıracağız. Bizim işimiz 
hizmet. Şunu büyük bir onurla ifade edi-
yorum: Türkiye’nin neresine giderseniz 
gidin, ülkemizin en ücra köşesinde bile 
mutlaka Hükümetimizin, AK Partimizin 
eserlerini, yatırımlarını, hizmetlerini 
görürsünüz. Çünkü biz bu millete aşığız. 
Çünkü biz bu vatana sevdalıyız.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Ereğli bizim hizmet siyasetimize 
şahittir. Ereğli, bizim yatırımlarımıza, eser-
lerimize şahittir. Müsaadenizle, buradan, 
iktidarımız boyunca, Ereğli’ye yaptığımız 
hizmetlerin bir kısmını sizlere hatırlatmak 
istiyorum. Eğitimde, Ereğli’ye 318 adet 
yeni derslik inşa ettik. 152 dersliğin, 1 
adet kapalı spor salonunun, 580 yataklı 3 
adet öğrenci pansiyonunun yapımı devam 
ediyor. Ereğli’deki okullarımıza 1.568 adet 
bilgisayar gönderdik. 98 okula internet 
bağlantısı, 224 adet etkileşimli tahta, 47 
okulumuza Bilişim Teknolojisi Sınıfı kur-
duk. Fatih Projesi kapsamında Ereğli ilçe-
mizdeki 10 okulda 349 öğretmen ve 1.663 
dokuzuncu sınıf öğrencisine tablet bilgisa-
yarın dağıtımını yaptık. Ereğli’mizde ilk ve 
ortaöğretim alanında 27 milyon liralık ya-
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tırımı tamamladık, 31 milyon liralık yatırı-
mımız devam ediyor. 2002 yılında 336 olan 
yükseköğrenim yurt kapasitesini iki yeni 
yurt ekleyerek 892’ye çıkardık. Ereğli’ye 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı 
Eğitim Fakültesi açtık. 15 milyon lira ma-
liyetle 556 kişi kapasiteli Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurdunu Ereğli’mize kazandırdık. 
Gençlik Merkezi’nin yapımına başla-
dık, inşallah en kısa sürede tamamlayıp 
gençlerimizin hizmetine sunacağız. 11 
yıl inşaatı süren Ereğli Rehabilitasyon 
Merkezi’ni 2009 yılında biz hizmete açtık. 
Ereğli Devlet Hastanesi’ni 200 yatak ilave 
bir ek blokla büyütüyoruz, yapımını hızla 
sürdürüyoruz. Ereğli’ye 20 ünitelik Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi yapıyoruz. Merkez ile 
ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 
TOKİ kanalıyla Ereğli’de 1.008 konut inşa 
ettik. Ereğli Adalet Sarayı’nı tamamladık, 
hizmete sunduk. Konya-Ereğli arasındaki 
bölünmüş yolu tamamladık, trafiğe açtık. 
Orman ve su işlerinde, Ereğli ilçemize 
toplam 8.5 milyon liralık yatırım yaptık. 
Ereğli Sazlıkları (Akgöl) Sulak Alan Reha-
bilitasyon Projesi’ni başlattık. Proje kapsa-
mında yürütülen çalışmalar neticesinde, 7 
kilometre uzunluğunda yaklaşık 240 hek-
tar sulak alan oluşturulmasını sağladık. 
Ereğli İvriz Sağ sahil sulaması şebekesini 
borulu şebeke hâline dönüştürüyoruz. Ça-
lışmaları devam ediyor, yakında ihalesini 
yapacağız. Hükümetimiz döneminde Ereğ-
lili çiftçilerimize toplam 228.6 milyon lira 
nakit tarım ve hayvancılık desteği verdik. 
Ereğli’yi doğalgazla tanıştırdık. Bugün 
Ereğli merkez nüfusunun yüzde 82’sin-
den fazlası doğalgaz kullanıyor. İnşallah, 
bu yeni dönemde hizmetlerimizi ikiye 

katlayacağız. Ereğli’yi, bu güzel ilçemizi 
ve elbette Konya’mızı çok daha büyük 
yatırımlarla, çok daha parlak hizmetlerle 
buluşturacağız.

Değerli kardeşlerim…

Bu ülke, bu millet, tarih boyunca çok 
amansız testlerden geçti. Allah’a hamdol-
sun, milletin sağduyusu, bugüne kadar 
oynanan bütün oyunların, kurulan bütün 
tuzakların üstesinden gelmeyi başardı. 
Şimdi önümüzde bir başka seçim daha var. 
Adım adım Cumhurbaşkanlığı sürecine 
doğru ilerliyoruz. Ağustos ayı, Türkiye için 
tarihî bir seçim olacaktır. Aziz milletimiz, 
Ağustos ayında ilk defa kendi oylarıyla 
Cumhurbaşkanını seçecek. 30 Mart yerel 
seçimleri öncesinde yaşadığımız, hain 
tuzakların kurulduğu 17 Aralık, 25 Aralık 
süreci, inanıyorum ki, milletimiz için çok 
büyük bir ders olmuştur. O süreç gösterdi 
ki, millet düşmanları hainlikte hiçbir sınır, 
hiçbir ölçü tanımıyor. Onun için değerli 
kardeşlerim, Ağustos ayında yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de, 
Türkiye’yi yeni bir kaosun içine sürükle-
mek isteyenlere karşı dikkatli olmanızı 
rica ediyorum. Ben bu vesileyle, buradan, 
bir kez daha sizlere, sizlerin şahsında 
bütün milletimize şükranlarımı ifade edi-
yorum. Teşkilatımızı bir kez daha kutlu-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun… 
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Sevgili Boğazlıyanlılar, değerli Yozgatlı-
lar, değerli kardeşlerim... 

Hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün buraya, sizlere şükranlarımı, 
muhabbetlerimi sunmak üzere geldim. 
Boğazlıyan, 30 Mart seçimlerinde, yüzde 

40 oy oranıyla AK Parti’yi tercih etti. Bo-
ğazlıyanlı kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum. Yozgat ve Boğazlıyan teşkilatımıza, 
milletvekillerimize gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız 
Hamdi Erdal kardeşimi de tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum. Bundan sonra Ham-

Boğazlıyan Teşekkür Konuşması 

Karabük | 27 Nisan 2014
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di Erdal kardeşimin her zaman yanında 
olacağız. Projelerinde, yatırımlarında onu 
destekleyecek, inşallah Boğazlıyan’ı hak 
ettiği belediyecilik hizmetleriyle buluştu-
racağız. AK Parti olarak 12’nci yılımızda 
girdiğimiz 8’inci seçimde, Türkiye ge-
nelinde bizleri oylarıyla, kalpleriyle, gö-
nülleriyle destekleyen tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. Boğazlıyan’da 
AK Parti’yi tercih ederek, tercihini hizmet 
siyasetinden, Türkiye’nin birliğinden, 
beraberliğinden, kardeşliğinden, devle-
timizin ve milletimizin bütünlüğünden 
yana kullanan sizlere de bilhassa teşek-
kür ediyorum. Boğazlıyan bu tercihiyle, 
bu ferasetiyle tüm Türkiye’ye örnek oldu. 
Yozgatlı Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, 
aslen Boğazlıyanlı olan Enerji Bakanımız 
Taner Yıldız ve milletvekillerimizin des-
teğiyle, inşallah Boğazlıyan’ın önünde 
yepyeni bir dönem açıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

30 Mart tarihi Türkiye için bir milattır. 3 
Kasım 2002 yılında demokrasi, adalet ve 
kalkınma yolunda önemli bir makas de-
ğişikliği yapan Türkiye, vesayetleri birer 
birer yıkarak bugünlere geldi. Bu süreçte 
önümüze nice engeller çıkartıldı, ayağı-
mıza nice çelmeler takılmak istendi, ama 
Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle hepsinin 
de üstesinden geldik. Türkiye’yi, bölge-
sinin ve dünyanın parlayan bir yıldızı 
hâline getirdik. Üretimi, ihracatı artırdık, 
ülkemizin 81 vilayetini, 77 milyon insa-
nımızın her bir ferdini, geçmişte görül-
memiş hizmetlere kavuşturduk. Bugüne 

kadar kimsenin hayal dahi edemediği 
nice projeleri gerçeğe dönüştürdük. El 
atılmadık sorun bırakmadık. Milletimi-
zin mustarip olduğu hangi mesele varsa, 
hepsinin de üzerine gittik, hepsini de 
çözdük, çözüm yoluna koyduk. Bölünmüş 
yollarla, toplu konut projeleriyle, baraj-
larla, ulaştırma projeleriyle Türkiye’nin 
çehresini değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, 
sosyal güvenlikte, sosyal yardımlarda 
gerçekleştirdiğimiz dönüşümle, insa-
nımızın hayat kalitesini yükselttik. Dış 
politikamızla ülkemizin, bayrağımızın 
ve pasaportumuzun dünyadaki itibarını 
artırdık. Savunma sanayinde gerçekleş-
tirdiğimiz ve hâlen devam eden projelerle 
Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı-
nı hızla azaltıyoruz. Sanayide, tarımda, 
ticarette, her alanda üreten, emeğini ve 
birikimini ortaya koyan herkesin yanın-
da olduk, onları destekledik, teşvik ettik. 
Sağladığımız istikrar ve güven ortamı 
sayesinde, Türkiye, küresel krizin hakim 
olduğu bir ortamda dahi, büyümesini, 
gelişmesini sürdüren bir ülke olarak kal-
mayı başardı. Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 100’üncü yılı olan 2023 yılı için 
belirlediğimiz hedef ler doğrultusunda, 
kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bununla ye-
tinmedik, ülkemizin önüne 2053 ve 2071 
vizyonlarını koyduk. Çünkü biz gelecek 
seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen 
bir anlayışa sahibiz. Milletimiz de bu viz-
yonumuza inandığını ve sahip çıktığı her 
vesileyle ortaya koydu. Türkiye’nin girdi-
ği bu yolun artık dönüşü yok. Zaman, laf 
üretme değil, hizmet üretme zamanı. Çün-
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kü milletimiz boş laf beklemiyor, ülkenin 
ve kendisinin geleceği için plan, proje, 
hizmet bekliyor.

Değerli kardeşlerim…

Geçtiğimiz 12 yılda, Türkiye’nin 81 vi-
layeti 919 ilçesiyle birlikte Boğazlıyan’a 
da çok önemli yatırımlar kazandırdık. 
Eğitimde, Boğazlıyan’a 14 milyon liralık 
yatırım yaptık. Boğazlıyan’da okul önce-
si dâhil eğitim kurumu derslik sayısını 
318’den 434’e yükselttik. Okullarımıza 
540 adet bilgisayar gönderdik. 28 adet 
okula internet bağlantısı sağladık. Top-
lam 25 adet Bilişim ve Teknoloji Sınıfı 
kurduk. Fatih Projesi kapsamında ilçe-
mizde bulunan 3 okuldaki 76 öğretmen 
ve 345 dokuzuncu sınıf  öğrencisine 
tablet bilgisayarları dağıttık. 2011 yılın-
da Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulunu 
kurduk. Gençlik ve sporda, Boğazlıyan’a 
yaklaşık 1 milyon lira tutarında yatırım 
yaptık. İlçe merkezine sentetik çim saha 
ve soyunma odası, Uzunlu’ya sentetik çim 
sahası, Sırçalı’ya halı saha ve soyunma 
odası kazandırdık. Sağlıkta, insan odaklı 
sağlık politikalarımızı büyükşehirlerimiz-
den en ücra köşelerimize kadar yaygın-
laştırdık. 2002 yılında Boğazlıyan Devlet 
Hastanesi’nde uzman hekim kadrosu çok 
az sayıdaydı. Bugün Boğazlıyan’da uzman 
hekim kadrosu 13’e, pratisyen hekim 
kadrosu ise aile hekimliğine geçişle bir-
likte 22’ye yükseldi. 2002 yılında burada 
sadece basit cerrahi müdahaleler yapıla-
bilirken, modern cihazlarla donattığımız 
hastanemizde bugün birçok ameliyat ger-

çekleştirilebiliyor. Hastanemizde yapılan 
yıllık ameliyat sayısı 1.000’i geçiyor. Top-
lu konutta, Boğazlıyan’da 320 konut inşa 
ettik. Boğazlıyan Adalet Sarayı’nı tamam-
ladık, hizmete açtık. Ülke geneline yayı-
lan bölünmüş yol seferberliğinden Boğaz-
lıyan da payına düşeni aldı. 2002 yılında 
Boğazlıyan’da hiç bölünmüş yol yok iken, 
biz bugüne kadar 50 kilometre bölünmüş 
yol yaptık. KÖYDES projesi kapsamında 
Boğazlıyan’a yaklaşık 2 milyon lira kay-
nak aktararak, köylerimizin altyapı ve 
üstyapı sorunlarını çözdük. Orman ve su 
işlerinde, Boğazlıyan ilçemize toplam 65 
milyon liralık yatırım yaptık. Uzunlu Ba-
rajı ve Yenikışla Köyü Ören Deresi Taşkın 
Koruma Tesisi inşaatları devam ediyor. 
Uzunlu Sulaması Borulu Şebekesini ta-
mamladık. GÖL-SU Projeleri kapsamında 
Oğulcuk Göleti ve Sulaması’nın yapımına 
başladık. Bu gölet ile 15 bin 400 dönüm 
araziyi sulayacağız. 12 yılda Boğazlıyanlı 
çiftçilerimize toplam 65 milyon lira na-
kit tarım ve hayvancılık desteği verdik. 
Boğazlıyan’a 2008 yılında doğalgazı getir-
dik. 12 yılda Boğazlıyan’a 8 milyon lira tu-
tarında sosyal yardım ve yatırım ödeneği 
gönderdik.

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz Ağustos ayında Cumhurbaş-
kanlığı seçimi var. Ağustos’ta Cumhurbaş-
kanı ilk defa sizlerin oylarıyla seçilecek. 
30 Mart seçimleri öncesinde olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken de, 
milletimizin iradesine ipotek koymaya 
yönelik gayretlerin hız kazandığını görü-
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yoruz. Siyaseti, yalanla, iftirayla, kasetle 
dizayn etmek isteyenler nasıl 30 Mart’ta 
hüsrana uğradıysa, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde de aynı şekilde millî iradenin 
galip geleceğine inanıyorum. Tüm Yoz-
gatlıların, bilhassa Boğazlıyanlı kardeş-
lerimin Ağustos ayında da tercihlerini 
demokrasiden, millî iradeden, hakkani-
yetten yana kullanacaklarından şüphe 
duymuyorum. Bir kez daha 30 Mart 
seçimlerinde partimize ve adayımıza 
gösterdiğiniz teveccühten dolayı sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

298

Sevgili Yalovalılar, sevgili kardeşlerim…

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan 
tüm Yalova’ya, Altınova’ya, Armutlu’ya, 
Çınarcık’a, Çiftlikköy’e, Termal’e, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime, tüm vatandaş-

larıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-
rum. 1 Haziran’da tekrarlanacak mahalli 
seçimlerin tüm Yalova’ya, Yalovalı kardeş-
lerime hayırlı olmasını rabbimden niyaz 
ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
sizlerin ve tüm İslam aleminin, tüm insan-
lığın, bu akşam idrak edeceğimiz Miraç 

Yalova Mitingi

Yalova | 25 Mayıs 2014
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Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek 
gecenin yüreklerimizi, gönül dünyamızı 
aydınlatmasını, birliğimizi, beraberliğimi-
zi güçlendirmesini diliyorum. 

Kardeşlerim... 

Yalova her zaman AK Parti’nin yanında 
oldu. 3 Kasım 2002’de yüzde 35 oy oranıy-
la AK Parti’yi Yalova’da birinci parti yaptı-
nız. 22 Temmuz 2007’de, bu sefer yüzde 
41 oy oranıyla AK Parti’yi tercih ettiniz. 
12 Haziran 2011’de çok daha yüksek bir 
oy oranıyla, yüzde 47’yle AK Parti’ye sahip 
çıktınız. Yerel seçimlerde, halkoylama-
larında AK Parti’yi yalnız bırakmadınız. 
İşte en son, 30 Mart’ta sandığa gittiniz, 
oyunuzu kullandınız, Yalova’nın istikbali 
için tercihinizi yaptınız, bir kez daha AK 
Parti’yi Yalova’da zirveye taşıdınız. Biliyor-
sunuz önce 1 oy farkla AK parti Yalova’da 
seçimi kazandı. CHP itiraz etti, yeniden sa-
yım yapıldı, bu kez CHP öne geçti. İl Seçim 
Kurulu’na itiraz ettik, reddedildi. Ardın-
dan Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettik. 
Yalova’da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı 
YSK tarafından tescillendi, seçimlerin 
tekrarlanması kararı alındı. Yalova’da, AK 
Parti ile sandıkta baş edemeyeceğini anla-
yanlar hem ittifak yaptılar hem de hileye 
başvurdular. Bu işin peşini bırakmadık, 
Yalova’yı hileye terk etmedik, haklı mü-
cadelemizi, hukuk mücadelemizi yaptık 
ve seçimlerin tekrarlanmasını sağladık. 
İnşallah, önümüzdeki hafta sonu sandık 
başına tekrar gidecek, bir kez daha tercih 
yapacak, Yalova’nın geleceği hakkında çok 
önemli bir karar vereceksiniz. 30 Mart’ta 
Yalova’da siz zaten AK Parti’ye çok büyük 

bir destek verdiniz. Şimdi 1 Haziran’da 
bu desteği daha da artırıyoruz. 30 Mart’ın 
üzerine daha fazlasını koyuyor, inşallah 
açık ara farkla, hiç tartışmaya mahal bırak-
madan, Yalova’da AK Parti‘ye, AK Parti’nin 
hizmet siyasetine “Evet” diyoruz. Bakın bir 
kez daha AK Parti karşısında arayışlara 
giriyorlar. Kendi kimliklerini, kendi poli-
tikalarını, kendi ilkelerini ayaklar altına 
alıyor, kendilerini adeta inkâr ediyorlar. 
AK Parti’nin Yalova’da kazanacağını anla-
yanlar, AK Parti karşısında ittifak oluştur-
maya çalışıyorlar. 

Kardeşlerim... 

Bu ittifaklara itibar etmeyeceğinizi bili-
yorum. Yalova’da, MHP’ye, diğer partilere 
oy vermiş kardeşlerim, inanıyorum ki 
CHP’ye destek vermeyecektir. Bakın bir 
çok ilde bunu denediler, ortak aday çıkar-
dılar. İşte Ankara’da, eskiden MHP’li olan 
bir kişiyi CHP’den Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı olarak gösterdiler. O eski 
MHP’li birden bire CHP’li olurken, CHP 
Genel Başkanı da Ankara sokaklarında 
bozkurt işareti yaparak dolaştı. Ne oldu? 
Ankara bu numarayı yutmadı. Ankara 
bu tuzağa düşmedi. Ankara, Büyükşehir 
Belediyesi’ni CHP’ye teslim etmedi. Bü-
yükşehir adayımız önce 15 bin oy farkla 
Ankara’yı kazandı, itirazların ardından 
aradaki oy farkı 40 binlere yaklaştı. Şimdi 
o CHP adayı ortalarda yok. Seçimlerde 
saat başı çıkıp, basın toplantısı yapıp ka-
zandığını ilan ediyordu, mahcup oldu. İlçe, 
İl Seçim Kurullarına gitti, kazandık diye 
açıklama yaptı, mahcup oldu. YSK’ya gitti, 
orada da reddedildi, mahcup oldu. Şimdi 
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de Anayasa Mahkemesi’ne gitmiş... Nereye 
giderse gitsin, mahcup olmaya devam ede-
cek. Bakın İstanbul’da aynı ittifakı yaptılar. 
CHP’nin Ankara ve İstanbul adaylarını, 
sadece CHP değil, örtülü olarak MHP, hatta 
diğer bazı partiler ve biliyorsunuz Pensil-
vanya destekledi. Hatta CHP’nin İstanbul 
adayını, CHP değil, Pensilvanya belirledi. 
Ama orada da avuçlarını yaladılar. İttifak-
ları İstanbul’da da boşa çıktı. 600 binden 
fazla oy farkıyla, AK Parti İstanbul’da bir 
kez daha açık ara birinci parti oldu. Diğer 
tüm illerde gizli ittifaklar yaptılar, başarı 
elde edemediler. Biliyorsunuz, bu ittifak 
sadece CHP-MHP ittifakı değil. Bunların 
kimlerle ittifak yaptığını sizler gördünüz. 
17 Aralık sürecinde, 30 Mart seçimleri ön-
cesinde, bunların kimlerle el ele, kol kola 
yürüdüklerini gördünüz. Pensilvanya bun-
lara oradan lojistik destek sağladı, işte bu 
CHP, MHP, Pensilvanya’nın vagonu oldu, 
30 Mart’ta da milletim bunlara gereken 
cevabı verdi. Ne diyor o Pensilvanya’daki? 
“Teknik nakavt yapacaksınız” diye talimat 
veriyor. İşte buna benzer yollarla, insanla-
rın seslerini gayri meşru yollardan dinle-
diler. İnsanların yatak odalarını izlediler. 
Utanmadan, sıkılmadan, montajlar imal 
ettiler. Pensilvanya’daki, “Hâkim, savcı 
kiralayacaksınız” diyordu; maalesef onu 
da yaptılar, yolsuzluk maskesi altında AK 
Parti’yi töhmet altında bırakmak, yıprat-
mak, iktidardan uzaklaştırmak istediler. 
Ama millet bu oyunu gördü. Millet bu kirli 
ittifakı gördü. Millet, 30 Mart’ta, yüzde 
45.5 oy oranıyla partisine sahip çıktı, de-
mokrasiye sahip çıktı, millî iradeye güçlü 
şekilde sahip çıktı.

Kardeşlerim...

Bakın 2 gün sonra, 27 Mayıs’ta, merhum 
Adnan Menderes’e yapılan o meşum sal-
dırının 54’üncü yıldönümüne ulaşıyoruz. 
Halkın oylarıyla seçilen, halkın sevgilisi 
olan merhum Menderes ve Hükümetini 
işte tam böyle bize yaptıkları gibi hilelerle, 
tahriklerle, çok alçakça iftiralarla yıprat-
mak istediler. Menderes’i yıpratamayın-
ca, silah zoruyla oradan indirdiler. Daha 
Yassıada’da yargılarken, daha mahkeme 
sonucu belli değilken, İmralı’da darağaç-
larını kurdular. İnanın, aynı tezgâhı bize 
de kurmaya çalıştılar. Aynı oyunu bize 
de oynamak istediler. Her türlü iftirayla, 
ithamla, her türlü kirli tahrikle üzerimize 
geldiler. 

Kardeşlerim... 

17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddi-
anameler, polis fezlekeleri elimize geçti. 
Merhum Menderes’i, Yassıada’da “sabık 
başbakan” diye yargılamışlardı. Bizim için 
de, “dönemin başbakanı” ifadesi geçen id-
dianameler, polis fezlekeleri hazırladılar. 
17 ve 25 Aralık’ta başarılı olacak, hukuk 
darbesiyle bizi gönderecek, ardından da 
düzmece mahkemelerde, 27 Mayıs’ın 
Yassıada mahkemelerine benzeyen mah-
kemelerde bizi kendilerince yargılayacak-
lardı. CHP bu işin, bu tezgâhın içindeydi. 
MHP bu tezgâhın içindeydi. Pensilvanya 
bu tezgâhın taşeronuydu. Allah’a hamdol-
sun, biz bu darbe girişimi karşısında dik 
durduk, milletimiz de kendi hükümetine, 
kendi partisine, kendi iradesine sımsıkı 
sahip çıktı, iradesini bu şer ittifakına tes-
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lim etmedi. Bakın şu anda CHP de, MHP 
de Pensilvanya’nın peşine takılıp gittikleri 
için çok pişmanlar. Kendi seçmenlerine 
bunu izah edemiyorlar. Kendi partileri 
içinde bunu izah edemiyorlar. Hem böyle 
bir kirli ittifakın içine giriyor, hem de seçi-
mi kaybediyorlar. Bunu nasıl izah edecek-
sin? Bunu seçmenine, parti yönetimine na-
sıl izah edeceksin ey CHP? Pensilvanya’nın 
peşine takıldın, Hocanın dizinin dibine 
oturdun, Hocanın izinden gittin, üstelik 
bir de başarısız oldun. 

Kardeşlerim... 

Şu CHP’nin nasıl kılıktan kılığa girdiğini 
gördünüz, değil mi? İşine gelince MHP’li 
olup bozkurt işareti yapıyor. İşine gelince 
Pensilvanya’daki ihanet merkezine selam 
çakıyor. İşine gelince Dersim’i savunuyor, 
işine gelince Alevileri istismar ediyor. İşi-
ne gelirse demokrat oluyor, işine gelirse 
ayrımcılık yapıyor, dikta rejimlerini savu-
nuyor. Siyaset omurgalı olmayı gerektirir. 
Siyaset ilkeli olmayı gerektirir. Bu CHP’de 
bu yok.

Kardeşlerim... 

Yalova bugüne kadar hizmete baktı, in-
şallah bundan sonra da sadece hizmete 
bakacak. Yalova bugüne kadar kendisine 
hizmet edeni tercih etti, inşallah yine aynı-
sını yapacak. Yalova, bu kirli ittifaka inşal-
lah prim vermeyecek. Yalova’daki MHP’li, 
Saadet Partili, Büyük Birlik Partili, diğer 
partilere mensup kardeşlerimin eli, inşal-
lah CHP’ye gitmeyecek, CHP’ye mührü 
basmayacak.

Kardeşlerim...

Bütün Türkiye’de olduğu gibi, Yalova’da 
da hem Hükümet olarak hem yerelde çok 
büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Büyük 
bir deprem yaşamış Yalova’yı enkazın al-
tından çıkardık, modern bir şehir hüviye-
tine kavuşturduk. Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu güzergâhı biliyorsunuz Yalova’yı 
da kapsıyor. Bu otoyolla Kocaeli, Yalova, 
Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir illerimizi 
çağın teknolojisiyle birbirine bağlıyoruz. 
Bağlantı yolu ile birlikte toplam 433 kilo-
metre uzunluğundaki otoyolun İzmit Kör-
fez Geçişi Asma Köprüsü’nde ankraj bloğu 
kazı çalışmaları tamamlandı, beton imalat 
çalışmaları devam ediyor. Kule keson te-
mellerinin imalatlarının devam ettiği ıslak 
havuzda da çalışmalar bitti, 15 Mart 2014 
tarihinde bizzat katılarak bunların denize 
batırılma işlemini gerçekleştirdik. Otoyol 
tamamlandığında İstanbul-Bursa ulaşımı 
3 saatten 1 saate, İstanbul-İzmir ulaşımı 
9 saatten 3.5 saate, İstanbul-Eskişehir ula-
şımı ise 2.5 saate inecek. Yap-işlet devret 
modeliyle yaptığımız bu otoyolun toplam 
maliyeti 10 milyar lira, inşallah 2018 
yılında da tamamlamayı hedef liyoruz. 
Armutlu’nun Kapaklı köyüne bir balıkçı 
barınağı inşa ediyoruz. Toplam 45 mil-
yon lira maliyeti olacak barınağın altyapı 
çalışmaları devam ediyor, en kısa sürede 
yapımına başlayıp, inşallah 3 yıl içinde de 
tamamlayacağız.

Değerli kardeşlerim…

Yaptığımız yatırımlarla 12 yılda Yalova’nın 
adeta çehresini değiştirdik. Ulaştırma ve 
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haberleşmede 495 milyon lira, eğitimde 
(üniversite dâhil) 196 milyon lira, sağlıkta 
64 milyon lira, toplu konutta 113 milyon 
lira, aile ve sosyal politikalarda 98 milyon 
lira, gençlik ve sporda 62 milyon lira ol-
mak üzere yalova’ya 12 yılda toplam 1.5 
milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde; 
Yalova’da 593 derslik yaptık, okullarımıza 
3 bin 289 bilgisayar gönderdik, 109 okula 
internet bağlantısı gerçekleştirdik, 107 
bilişim teknolojileri sınıfı kurduk. Fatih 
Projesi kapsamında 292 akıllı tahtayı okul-
larımıza monte ettik. 659 tablet bilgisayarı 
öğrencelerimize dağıttık. 2008 yılında 
Yalova Üniversitesi’ni kurduk. Üniversite 
bünyesinde 5 fakülte, 4 meslek yükse-
kokulu, 1 yüksekokul ve 2 enstitü açtık. 
Yalova Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısı 
2009 yılında 1.502 iken 2013 yılında 6 bin 
987’ye ulaştı. 2009-2013 yılları arasında 
Yalova’daki üniversite öğrencilerine top-
lam 21 milyon lira tutarında burs ve öğre-
nim kredisi verdik. 2002 yılında biz göreve 
geldiğimizde Yalova’da hiç yükseköğrenim 
yurdu yoktu. Biz 12 yılda Yalova’ya toplam 
1.156 kişi kapasiteli 4 adet yükseköğrenim 
yurdu inşa ettik. Sağlıkta; ülkemizin dört 
bir köşesinde çıtayı yükselttik, Yalova’da 
bu kapsamda payına düşen hizmeti aldı. 
Bir termal otel olan 120 yataklı Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Merkezi, 20 ünitlik 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6 adet Aile 
Sağlığı Merkezi gibi birçok sağlık tesisi-
ni tamamlayarak Yalova’ya kazandırdık. 
Sadece bina inşa etmekle yetinmedik, bu 
binaları modern cihazlarla da donattık. 
Yalova’daki Sağlık Bakanlığımıza bağlı 
hastanelerde bizden önce tomografi cihazı 
yok iken bugün bu sayı 2’si kamuda olmak 

üzere toplam 5’e ulaştı. Aynı şekilde 2002 
yılında ilimizde MR cihazı bulunmazken, 
bugün ise 1’i kamuda olmak üzere toplam-
da 3 adet modern MR cihazı ile sağlık hiz-
metleri en iyi şekilde sunuluyor. Yalova’da 
2002 yılında toplam 9 adet diyaliz cihazı 
ile hizmet verilirken, bugün bu sayı 26’sı 
kamuda olmak üzere toplamda 56’ya 
ulaştı. Yalova Adalet Sarayı’nı tamamla-
yıp hizmete açtık. Yalova’ya toplam 1.280 
konut inşa ederek, hak sahiplerine teslim 
ettik. 2003 yılına kadar Yalova’da sadece 
25 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz buna 25 kilometre daha ekleyerek 
Yalova’nın toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 50 kilometreye çıkardık. Kurtköy 
Deresi’nden Gökçe Barajı’na su aktarma 
çalışmaları hızla devam ediyor. Bu tesis-
lerle Yalova’nın içmesuyu meselesini çö-
züyoruz. GÖL-SU faaliyetleri çerçevesinde 
Yalova’da 6 gölet yapmayı planlıyoruz. Bu 
göletlerle toplam 17 bin dönüm tarım ara-
zisini suya kavuşturmuş olacağız. Yalova 
Çınarcık Esenköy Esendere Islahının ça-
lışmaları da hızla devam ediyor. Çevre ve 
şehircilikte; Yalova’da toplam 200 milyon 
liralık destek ve yatırım gerçekleştirdik. 
Belediyelerimizin içme suyu, araç-gereç, 
çevre ve kentsel dönüşüm gibi projelerine 
katkı sağladık. Yalova’ya ayrılan tarımsal 
destek ödemelerini 12 yılda 8 kat artırdık, 
20 milyon lira tarımsal destek verdik. 
KOSGEB kanalıyla Yalova’daki 516 KOBİ 
ve girişimciye 3 milyon lira tutarında hibe 
aktarıldı, 1.057 firmaya da 42 milyon lira 
tutarında kredi sağlandı. Yalova Gemi İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi ve Yalova Ka-
lıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. KÖYDES 
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Projesi kapsamında Yalova’da 31 milyon 
lira kaynak kullanarak kırsal bölgelerimi-
zin içme suyu ve yol sıkıntılarını giderdik. 
Yalova’nın her yerine doğal gazı götürdük. 
Bugün Yalova merkez nüfusunun yüzde 
96’sından fazlası doğal gaz kullanıyor.

Değerli kardeşlerim... 

1 Haziran’da, Yalova için en iyi terci-
hi yapacağınıza yürekten inanıyorum. 
Yalova’da, açık ara farkla AK Parti’yi bir 
kez daha zirveye taşıyacağınıza yürekten 
inanıyorum. Adayımızı sizlere emanet 
ediyor, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Ağrılılar, değerli kardeşlerim... 

Bugün sizleri bir kez daha hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Diyadin’e, 
Doğubayazıt ’a ,  Eleşkirt ’e ,  Hamur ’a , 
Patnos’a, Taşlıçay’a, Tutak’a, oralarda 

yaşayan tüm kardeşlerime bir kez daha 
buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-
rum. 1 Haziran’da Ağrı’da tekrarlanacak 
Belediye Başkanlığı seçiminin Ağrı için, 
Ağrılı kardeşlerimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Ağrı Mitingi

Ağrı | 28 Mayıs 2014
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Kardeşlerim...

10 Mart’ta, seçimlerden 20 gün önce 
Ağrı’ya geldik, burada sizlerle hasret gider-
dik, sizlerle sohbet ettik, muhabbet ettik. 
Size burada vizyonumuzu anlattık. Plan-
larımızdan, projelerimizden bahsettik. 
Ağrı’da yaptığımız hizmetleri, yapacağı-
mız hizmetleri paylaştık. 30 Mart’ta sizler 
de sandık başına gittiniz, oylarınızı kullan-
dınız, tercihlerinizi yaptınız. Ancak, gerek 
oy kullanma sırasında, gerek sayım sıra-
sında, seçime hile karıştığını tespit ettik 
ve son derece tabii olarak, yasal hakkımızı 
kullanarak sonuçlara itiraz ettik. Sandık-
larda yeniden sayım yapılırken, gerçekten, 
seçime hile karıştığı, şaibe karıştığı net bir 
şekilde ortaya çıktı. Ağrı İl Seçim Kurulu, 
Ağrı’da seçimlerin tekrarlanmasına karar 
verdi. Şimdi burada bir hususun altını 
çiziyorum: Ağrı’da, sandıkların 13 kere, 
14 kere, 15 kere sayıldığı iddiası tamamen 
yalandır, tamamen gerçek dışıdır. Maa-
lesef BDP bu yalanı Ağrı içinde yaymak 
suretiyle bir kez daha kirli siyasete başvur-
muştur. Ağrı’da sandıklar sadece bir kez 
tam olarak sayıldı, ikinci sayımda daha 
bütün sandıklar sayılmadan, hile ve şaibe 
ortaya çıktı, seçimler de iptal edildi. Yani, 
değil 13, 14, 15, ikinci kez bile yeniden sa-
yım gerçekleşemedi, tamamlanamadı. Bu 
sayımda, daha ilk sandıklar açılmaya baş-
landığında manzara görüldü ve seçimlerin 
tekrar edilmesi kararı alındı.

Kardeşlerim…

Siyaset yalanla yapılmaz. Siyaset iftirayla 
yapılmaz. Siyaset her yolu meşru görerek, 

mübah görerek yapılmaz. Siyaset ilkelerle 
yapılır. Siyaset, belli sınırlar dahilinde, 
belli politikalar dahilinde, dürüstlükle ya-
pılır, şeffaflıkla yapılır. 30 Mart öncesinde 
Ağrı’da birçok yalanı, iftirayı, dedikoduyu 
dolaşıma soktular; seçimler iptal edildik-
ten sonra da aynı şekilde yalanla, iftirayla, 
dedikodu yayarak sonuç almak istediler. 
Sizlerden rica ediyorum: Bu yalanlara kar-
şı lütfen hepiniz dikkatli olun, hepiniz uya-
nık olun. Size, güvenilmez insanlar haber 
getirdiğinde bunlara lütfen itibar etmeyin. 
Daha seçim sırasında yalan söyleyenle-
rin, seçimden sonra yalan söyleyip iftira 
atanların, Ağrı’da yönetime gelseler, ne 
tür çirkinlikler yapacaklarını da sizlerin 
takdirlerine bırakıyorum. Bakın bunlar 
yalana doymak bilmiyor. Ne diyorlar? 30 
Mart’tan sonra Ağrı’ya 15 bin polis gönde-
rildi diyorlar; tamamen yalan. 30 Mart’tan 
sonra Ağrı’da 2 bin gencin askere götürül-
düğünü söylüyorlar; hem komik hem de 
yalan. Ağrı Belediyemizle ilgili, Belediye 
Başkanımız ve adayımızla ilgili çok sayıda 
iftira ortaya attılar, çok sayıda ithamda bu-
lundular; bunlar da yalan. Sandıkların 15 
kez sayıldığını söyledikleri nasıl büyük bir 
yalansa, diğer tüm iddiaları da, ithamları 
da inanın yalan.

Kardeşlerim... 

Yalan üzerine, karalama üzerine, iftira, 
itham üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset 
hizmetle yapılır. Siyaset planla yapılır, 
projeyle yapılır. Siyaset omurgalı duruş 
gerektirir, dürüst, ilkeli duruş gerektirir. 
Bakın biz, 30 Mart seçimleri öncesinde, 81 
vilayetimizin tamamında, tüm ilçelerde, 
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beldelerde, köylerimizde, eserlerimizle 
konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk, yap-
tıklarımızla konuştuk. Biz eserle, hizmetle, 
plan ve projeyle milletin huzuruna çıktı-
ğımız için, milletimiz 30 Mart’ta bizlere 
yüzde 45.5 oy oranıyla bir kez daha destek 
verdi, bizi bir kez daha zirveye taşıdı. 30 
Mart öncesinde bize nasıl saldırdıklarını 
hatırlıyorsunuz, değil mi? CHP, MHP, BDP 
bir araya geldiler, Pensilvanya ile ittifak 
hâlinde bize en ağır saldırıları yaptılar, en 
ağır iftiraları yaptılar. Milletim, o hassas te-
razide, vicdan terazisinde, bütün bu yalan 
ve iftiraları tarttı, kararını verdi, Pensilvan-
ya partilerini sandığa gömdü, AK Parti’yi 
zirveye taşıdı. Millet, neyin ne olduğunu 
çok iyi görüyor. Bu aziz millet kimin ne-
rede durduğunu, kimin dürüst olduğunu, 
kimin de yalanla, hileyle, şaibeyle, iftirayla 
yol yürüdüğünü çok iyi görüyor, çok iyi 
biliyor. İşte 30 Mart’ta millet, bu plansız, 
programsız, vizyonsuz partilere çok güzel 
ders verdi. 30 Mart’ta millet, bir kez daha 
AK Parti diyerek, Büyük Türkiye vizyonu-
na, Yeni Türkiye hedefine, hizmete, eser 
siyasetine, çözüm siyasetine en güçlü des-
teği verdi.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim…

30 Mart’ta akşam sandıklar kapandı, so-
nuçlar üç aşağı beş yukarı ortaya çıktı. 
AK Parti’nin birinci parti olduğu, hem de 
yerel seçim olmasına rağmen çok yüksek 
oy oranına ulaştığı 30 Mart akşamı belli 
oldu. Peki biz 30 Mart’tan bugüne kadar 
ne yaptık? Size burada sadece özetini ve-
riyorum: Azerbaycan’a bir ziyaret yaptık. 
Almanya’ya bir ziyaret yaptık. Dünyanın 

birçok dost ve kardeş ülkesinden gelen 
devlet başkanlarını, başbakanları, bakanla-
rı kabul ettik, onlarla siyasi, ekonomik ko-
nuları görüştük. İstanbul’da açılışlar yap-
tık. Marmaray’ın yanına, lastikli araçların 
geçebileceği, iki katlı, denizin altında bü-
yük bir tünel yapıyoruz, onun temel atma 
törenini yaptık. Konya’ya gittik, orada 
açılışlar yaptık. Kayseri’ye gittik, açılışlar 
yaptık. Karaman’a gittik, aynı şekilde açı-
lışlar yaptık. Ereğli ilçemizi, Yozgat Boğaz-
lıyan ilçemizi ziyaret ettik. Bütün bu yo-
ğun trafik içinde, Ankara’da, İstanbul’da, 
Türkiye’nin önemli meselelerine ilişkin 
toplantılar yaptık, istişareler yaptık. Türki-
ye ekonomisini daha da büyütmek için, Çö-
züm Sürecini daha da güçlendirmek için 
hazırlıklar yaptık. Aynı anda Meclis’e çok 
önemli yasa tasarılarını gönderdik. Yine 
bu süreçte, maalesef, Soma’da özel sektöre 
ait bir maden ocağında elim bir kaza mey-
dana geldi. Var gücümüzle, devletin bütün 
imkânlarıyla o kazaya koştuk, şehitlerimi-
zi çıkardık, yaralı kardeşlerimizin yara-
larını sardık. Yani biz şunu demedik: “30 
Mart’ta zafer kazandık, birinci parti olduk, 
artık biraz dinlenelim, biraz rahatlayalım, 
biraz oturalım, soluklanalım” demedik. 
Tam tersine, “Millet bize yetki verdi” de-
dik, “Millet bize itimadını teyit etti” dedik, 
“Sorumluluğumuz büyük” dedik ve daha 
bir aşkla, daha bir heyecanla, coşkuyla, 
azimle Büyük Türkiye yolculuğumuzu sür-
dürdük. Şimdi ben buradan soruyorum: 
AK Parti, seçimden birinci çıktığı hâlde 
2 aydır çok yoğun şekilde koşturuyor. 
Peki, seçimden 2’nci parti olarak, 3’üncü, 
4’üncü parti olarak çıkan, seçimde oylarını 
artıramayan, hatta oy kaybeden partiler ne 
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yapıyor? Normalde onların bizden daha 
fazla çalışması gerekiyor, öyle değil mi? 
Ama bunların öyle bir derdi yok. CHP’ye 
bakıyorsunuz, yerinde sayıyor. Pensilvan-
ya ile işbirliği yaptı, şimdi bunun fatura-
sını ödüyor, bunun tartışmalarını yapıyor. 
MHP’ye bakıyorsunuz, Genel Başkan AK 
Parti karşısında 8’inci seçimini kaybetti, 
hâlâ orada oturmaya devam ediyor. Emekli 
siyasetçileri ziyaret ederek, çatı arayarak 
bir şey yapıyor görüntüsü veriyor. BDP’ye 
bakıyorsunuz, orada da bir hareket yok, 
bir özeleştiri yok, bir reform, bir yenilik 
yok. Onlar da her zaman yaptıkları gibi ya-
lanla, iftirayla, dedikodu yayarak işi idare 
etmeye çalışıyorlar. Biz hizmet için, eser 
için, çözüm için koştururken, onlar her 
zaman yaptıklarını yapıyor, engellemenin 
mücadelesini veriyor. İşte Diyarbakır’daki 
hadiseyi sizler de görüyorsunuz, sizler de 
izliyorsunuz. Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi önünde, çocuklarını dağa kaptıran 
anneler, “Çocuklarımızı istiyoruz” diye 
eylem yapıyorlar. Ağrı’da da böyle yüreği 
yanan anneler olduğunu biliyorum. Terör 
örgütünün, BDP’nin baskısıyla Ağrı’daki 
annelerin feryatlarını içlerine akıttıklarını 
biliyorum. Daha 15 yaşındaki çocukları 
kandırmışlar, almışlar, dağa götürmüşler. 
BDP’den bir ses duydunuz mu? Bir itiraz 
duydunuz mu? O annelerin feryadına, o 
annelerin acısına ortak olmaya çalıştıkla-
rını gördünüz mü? Bunlar, cesaret edip de, 
dağa kaçırılan çocuklar için seslerini yük-
seltemezler. Allah korusun, o çocukların 
cansız bedenleri geldiğinde, o cenazeleri 
anne babalardan kaçırıp, istismar vasıtası 
yapmayı çok iyi bilirler. Çocukların dirile-

rine sahip çıkmazlar, ölülerini de istismar 
ederler.

Kardeşlerim... 

Biz, yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. 
Biz, gençlerin yaşaması için, annelerin 
yavrularına kavuşması için, evlerde, so-
kaklarda, illerimizde huzur olması için 
mücadele veriyoruz. Artık akan kan dur-
sun, akan gözyaşı dursun diye mücadele 
veriyoruz. Çok şükür, bu noktada önemli 
mesafe kat ettik. İşte Ağrı’da, Ağrı’nın il-
çelerinde, 1 yılı aşkın süredir acı haberler 
gelmiyor, kepenkler kapanmıyor, anneler 
acıyla kıvranmıyor. Biz Çözüm Süreci’ni 
kararlılıkla, sabırla sürdürdük, siz de bu 
Çözüm Süreci’ne sahip çıktınız. Bu güzel 
sürecin, bu huzur ve güvenlik sürecinin sa-
bote edilmesine inanıyorum ki sizler mü-
saade etmeyeceksiniz. Kandan, şiddetten, 
kaostan beslenenler bu süreci bozmak iste-
yecek, ama inanıyorum ki sizler buna izin 
vermeyeceksiniz. Bakın, 30 Mart öncesin-
de, Türkiye ekonomisiyle birlikte, demok-
rasiyle birlikte, en çok da Çözüm Süreci, 
kardeşliğimiz hedef alındı. Pensilvanya’ya 
kaçmış olan o zat, Çözüm Süreci’ni sabote 
etmek için elinden geleni yaptı. CHP, MHP, 
Çözüm Süreci’ni sekteye uğratmak için 
Pensilvanya ile işbirliği yaptı. Bir kısım 
medya, adeta terör başlasın, yeniden kan 
aksın, yeniden gençler ölsün diye her türlü 
tahriki yaptı; hatta bazı yazar müsveddele-
ri gitti, terör örgütüne terörü yeniden baş-
latın diye akıl dahi verdi. Sizler bu oyuna 
gelmediniz. Sizler bu tuzağa düşmediniz. 
1 Haziran’da, inşallah, hem Ağrı’da eser 
siyasetine hem de Türkiye genelinde çö-
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züm siyasetine sizler bir kez daha destek 
olacaksınız. Diyarbakır’da başlattığımız, 
hasretleri gideren o güzel atmosferin 
daha da güçlenmesini 1 Haziran’da siz-
ler temin edeceksiniz. Ahmede Hani’nin 
şehri Ağrı’dan, biz 1 Haziran’da Çözüm 
Süreci’ne destek bekliyoruz. Aslı ile 
Kerem’in şehri Ağrı’dan, Ağrı Dağı kadar 
büyük bir netice bekliyoruz.

Kardeşlerim!

Biz, 30 Mart’tan sonra tekrar uykuya ya-
tan partilerden değiliz. Biz çalışıyoruz. 30 
Mart akşamına kadar çalıştık, 30 Mart ak-
şamından beri de çalışıyoruz. Biz, sadece 
Hükümet kademesinde çalışmakla kalmı-
yoruz. Belediye başkanlarımızdan tekrar 
seçilenler, işlerine daha da yoğun bir şekil-
de devam ediyorlar. Yeni seçilen Belediye 
Başkanlarımız, verdikleri sözleri yerine 
getirmek için, projelerini gerçekleştirmek 
için kolları sıvadılar, çalışıyorlar.

Kardeşlerim…

Ağrı, bu hizmet seferberliğinden geride 
kalmasın. Ağrı, AK Parti vizyonundan, AK 
Parti’nin eser ve hizmet siyasetinden geri-
de kalmasın. Şimdi şuranın da altını çiziyo-
rum: AK Parti’nin belediyeyi kazandığı her 
ilde, sadece AK Partili Belediye Başkanı de-
ğil, AK Parti de orada çalışır. Yani Ağrı’da 
siz sadece Belediye Başkanını değil, onun 
arkasındaki birikimi, tecrübeyi, onun 
arkasındaki güçlü partiyi de tercih etmiş 
olacaksınız. Biz, her an Belediye Başkanı-
mız Hasan Arslan kardeşimizin yanında 
olacağız. Her adımda ona destekçi olaca-

ğız. Planlarında, projelerinde, yatırımla-
rında, her işleminde, Belediye Başkanımızı 
yakından destekleyeceğiz. Ağrı’yı sadece 
Hasan Arslan kardeşim değil, AK Parti’nin 
yerel yönetim birikimi de idare edecek. 
Eğer yanlışı olursa, en başta biz uyarımızı 
yaparız. Eğer ihmali olursa, en başta biz o 
ihmali gideririz. Yaptığı her işte, her yatı-
rımda, her teşebbüste de yanında oluruz, 
destekçisi oluruz, yol gösterici oluruz. 
Ağrı’ya 30 Mart öncesi, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımızın, İstanbul, Ankara, Erzu-
rum Büyükşehir Belediyelerimizin, İstan-
bul Bağcılar Belediyemizin verdiği sözler 
var. Bu sözlerin bizzat takipçisi olacağız, 
bu güzel projelerin Ağrı’ya kazandırılması-
nı bizzat takip edeceğiz. Ağrı’da inşa ettiği-
miz hastane, müteahhidin iflası nedeniyle 
gecikti ama bunu biz tamamlayacak, 2015 
sonuna bitirecek, Şehir Hastanesi olarak 
hizmete alacağız. Şimdi geliyorum, Ağrı’ya 
2 güzel müjdeye. Uzun süredir doğal gazı 
bekliyorsunuz. Ağrı’da doğal gaz dağıtımı 
için biliyorsunuz 3 kez ihaleye çıkıldı, özel 
sektörden rağbet olmadı. Dağıtımı Ağrı’da 
biz yapacağız, yani kamu yapacak. Bunun-
la ilgili yasal düzenleme gerekiyordu. Dün, 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına dair yasa teklifi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne sunuldu. İnşallah, 
bu yasayı Meclis’ten geçirecek, Ağrı’yı kısa 
süre zarfında doğal gazla buluşturacağız. 
Bir başka önemli konu, elektrik borçları-
nın faizi. 

Kardeşlerim...

Bunun bölgede büyük bir sorun olduğunu 
biliyoruz. Ancak, elektrik dağıtımı biliyor-
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sunuz artık özel şirketlerde. Biz, sorunun 
giderilmesi için buradaki özel şirkete 
ricacı olduk. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar 
ve bir düzenleme yaptılar. Özelleştirme 
tarihinden, yani 28 Haziran 2013 tarihin-
den önceki döneme ait elektrik borçları-
nın, özel sektör kuruluşu olan EDAŞ’a 1 
Haziran-31 Temmuz arasında müracaat 
edilirse, faizlerinden vazgeçilecek, sadece 
ana parası alınacak. Elektrik aboneliği 
olmayanlar da EDAŞ’a aynı tarihlerde 
başvururlarsa geriye dönük hiçbir işlem 
yapılmayacak. Özel sektör kuruluşumuz 
EDAŞ bu kararı aldı, bunun da müjdesini 
buradan sizlere veriyorum.

Kardeşlerim...

1 Haziran’da, hem Ağrı için hem Türkiye 
için çok önemli bir karar vereceksiniz. Bü-
yük Türkiye’ye “Evet” diyeceksiniz. Yeni 
Türkiye’ye “Evet” diyeceksiniz. Çözüm 
Süreci’ne “Evet” diyeceksiniz. Huzura, ba-
rışa, demokrasiye, insan haklarına, özgür-
lüklere, en önemlisi de kardeşliğe sizler 
sahip çıkacaksınız. 1 Haziran’da Ağrı’daki 
seçimde AK Parti’nin sadece kazanmasını 
değil, açık ara farkla kazanmasını bekli-
yoruz. Vicdanınızla karar vereceğinize 
yürekten inanıyorum. 1 Haziran akşamı 
bizlere bir müjde vereceğinize yürekten 
inanıyorum. Tekrar ediyorum: Sadece 
adayımızı değil, adayımızın arkasındaki 
güçlü AK Parti’yi seçeceksiniz. Biz adayı-
mıza kefiliz, adayımızın her an yanında, 
her an yakınında olacağız. Projelerinde, 
yatırımlarında, hizmetlerinde arkasında 
olacağız, eksiklerini tamamlayacağız. İn-
şallah, hep birlikte Ağrı’da yeni bir süreci 

başlatacak, Ağrı’nın kalkınmasını daha 
da hızlandıracağız. 1 Haziran seçimleri-
nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 
Burada bulunmayan tüm Ağrılı kardeş-
lerime selamlarımı iletmenizi sizlerden 
rica ediyorum. Rabbim, kardeşliğimizi, 
muhabbetimizi artırsın diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Ağrı’yı, tüm 
Ağrılı kardeşlerimi Allah’a emanet ediyo-
rum.

Değerli kardeşlerim…

Doğubayazıt ilçemize toplam 210 derslik-
li bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Kamu 
özel ortaklığı ile yapılacak olan Ağrı 
Doğubayazıt Eğitim Kampüsü, içinde eği-
timin her kademesini barındıracak, sos-
yal-kültürel tesislerle donatılacak. Bu yıl 
içinde ihalesine çıkıp inşallah yapımına 
başlıyoruz. Ağrı’daki yaklaşık 240 bin dö-
nüm araziyi sulayacak Aydıntepe Barajı 
için çalışmalara başladık. Barajın proje-
lerini hazırlıyoruz, inşallah bütün altyapı 
çalışmaları bittiğinde de kazmayı vuraca-
ğız. Daha önce Ağrı’mıza Yazıcı Barajı’nı 
kazandırmıştık. Bu barajla, Ağrı ve Ekin-
cik Ovası’ndaki tarım arazilerini suyla 
buluşturuyoruz. Ağrı Ovası’nı sulayacak 
tesisin inşaatı devam ediyor; inşallah 
önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Ekincik 
Ovası Sulaması’nın ise projeleri hazırla-
nıyor. Ayrıca Yazıcı Barajı’ndan aldığımız 
hamsuyu, isale hattıyla, yine bizim yaptı-
ğımız içmesuyu arıtma tesisine getirdik. 
Burada arıtılan menba kalitesindeki suyu 
şehre vererek Ağrı’nın 2045 yılına kadar 
olan içme suyu ihtiyacını giderdik.
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Değerli kardeşlerim…

Ağrı’ya 12 yılda; ulaştırma ve haberleşme-
de 785 milyon lira, eğitimde 600 milyon 
lira, sağlıkta 228 milyon lira, toplu konutta 
657 milyon lira, tarım ve hayvancılıkta 
610 milyon lira, aile ve sosyal politikalarda 
623 milyon lira, orman ve su işlerinde 411 
milyon lira olmak üzere toplam 5.7 milyar 
liralık yatırım yaptık. Eğitimde; Ağrı’da 2 
bin 24 yeni derslik inşa ettik, okullarımıza 
8 binden fazla bilgisayar gönderdik, 289 
okula internet bağlantısı sağladık, 151 
bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Fatih 
Projesi kapsamında sınıf larımıza akıllı 
tahtaları yerleştirdik, öğrencilerimize 
tablet bilgisayarları dağıttık. Ağrı’da top-
lamda 90 bin öğrenciye, parayı doğrudan 
annelerinin hesaplarına yatırarak eğitim 
yardımı yapıyoruz. 2007 yılında Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni kurduk. 
Üniversitemize 7 fakülte, 6 yüksekokul ve 
2 enstitü kazandırdık. Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi’nde bugün 11 bin öğrenci öğ-
renim görüyor. Ağrı’daki yükseköğrenim 
gençliğine yaklaşık 44 milyon lira öğrenim 
kredisi ve burs verdik. Ağrı’ya 1.064 kişi 
kapasiteli 2 adet yurt açtık. Şehrimize 
gençlik merkezleri, spor salonları, futbol 
sahaları, tenis kortları gibi birçok branşta 
spor tesisleri kazandırdık. Sağlıkta devrim 
niteliğindeki politikalarımızı hayata geçir-
dik. Yeni sağlık tesisleri inşa ettik, hastane-
lerimizi modern tıbbi cihazlarla donattık. 
150’şer yataklı Ağrı, Patnos ve Doğubaya-
zıt Devlet Hastanelerini tamamladık. Do-
ğubayazıt ve Patnos Adalet Saraylarını biz 
tamamladık. Toplu konutta; Ağrı’ya 4 bin 
243 konut inşa ettik, hak sahiplerine tes-

lim ettik. Proje ve ihale çalışmaları devam 
eden 2 bin 176 konut ile birlikte Ağrı’da 
toplam 6 bin 419 konut sayısına ulaşaca-
ğız. Ağrı’ya 2002 yılına kadar sadece 16 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz 
12 yılda 270 kilometre yol daha yaparak 
Ağrı’nın toplam bölünmüş yol uzunluğu-
nu 286 kilometreye çıkardık. Ayrıca 956 
kilometre asfalt yol, 14 adet köprü yaptık. 
2005 yılında hayata geçirdiğimiz KÖY-
DES Projesi kapsamında Ağrı’da toplam 
190 milyon lira kaynak kullandık. Ağrı’da 
köylerdeki içme suyu sorununu ortadan 
kaldırarak, Ağrı’nın mahalle ve köylerinin 
tamamına temiz içme suyu götürdük. Köy 
yollarında, toplam 4 bin 430 kilometre 
asfalt ve beton kaplama yaptık. Hükümet-
lerimiz dönemlerinde Ağrılı çiftçilerimize 
toplam 193 milyon liralık hayvancılık 
desteği ödedik. İlk defa kırsal kalkınma 
desteğini başlattık. Ağrılı çiftçilerimize 
makine ekipman, bireysel basınçlı sulama 
projeleri gibi alanlarda toplam 16 milyon 
liralık hibe desteği verdik. Doğubayazıt’a 
bir kültür merkezi kazandırdık. Sosyal 
yardımların yelpazesini genişlettik. Yaşlı, 
engelli ve çocukların yanısıra, eşi vefat 
etmiş kadınlarımıza, muhtaç asker ai-
lelerine düzenli nakdi ödeme yapmaya 
başladık. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan 4 bin 658 Ağrılı hanım 
kardeşimize iki ayda bir olmak üzere 500 
lira maaş bağladık. 132 milyon lira kaynak 
kullanarak toplamda 242 bin Ağrılı karde-
şimizin sağlık primlerini ödedik.
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Sevgili Samsunlular, sevgili kardeşlerim...

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan bütün 
Samsun’a, Samsunlu tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Ramazan’ı Şerif ’iniz kutlu, mübarek olsun. 
Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız iba-

detleri, bu mübarek ay hürmetine inşallah 
kabul etsin diyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular…

Bugün, Samsun’dan yeni bir tarihî yolcu-
luğa çıkıyoruz. Büyük başlangıçların şehri 
Samsun’dan biz de yeni bir başlangıcın, 

Samsun Mitingi

Samsun | 5 Temmuz 2014
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büyük bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. 
Bundan 95 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, 
Gazi Mustafa Kemal Samsun’a ulaştı, 
Samsun’da İstiklal Savaşı’nın ilk adımını 
attı. 95 yıl sonra, işte o adım kadar önemli 
bir adımı, Yeni Türkiye’nin Cumhurbaş-
kanlığı seçimini bizler de Samsun’dan 
başlatıyoruz. 95 yıl önce olduğu gibi, 
bugün de Samsun’dan bismillah diyor, 
Türkiye adına, milletimiz adına kutlu bir 
yolculuğu Samsun’dan başlatıyoruz. Allah 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. 
Samsun’dan çıktığımız bu yolculuk, ülke-
miz, milletimiz, demokrasimiz için hayır-
lara vesile olsun inşallah.

Kardeşlerim, sevgili Samsunlular... 

2007 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
10’uncu Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 
doldu. 11’inci Cumhurbaşkanı’nı seçmek 
için hazırlıklara başladık. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde en fazla milletvekiline 
sahip parti olarak, yani AK Parti olarak 
bir aday çıkardık ve onu Cumhurbaşkanı 
yapmak istedik. Her şey Anayasa’ya uy-
gundu, yasalara uygundu. Ancak birileri 
çıktılar, CHP’yi de arkalarına alarak bize 
Cumhurbaşkanı seçtirmemek istediler. 
Hukuku çiğneyerek, hatta hukuku kat-
lederek, zorlama yorumlar yaparak, bu 
yorumlarına yüksek mahkemelerden 
dayanaklar bularak bizim Cumhurbaş-
kanı seçmemizi engellemek istediler. Ne 
yaptılar? 367 şartı diye bir şart getirdiler. 
Merhum Özal seçilirken böyle bir şart yok. 
Süleyman Demirel seçilirken böyle bir şart 
yok. Ahmet Necdet Sezer seçilirken böyle 
bir şart yok. Ama biz adayımızı çıkarınca, 

Cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanırken 
önümüze 367 şartını getirdiler. O günler 
de bir de bildiri yayınladılar, güya bizi 
tehdit etmeye kalkıştılar. Bu hukuksuzluk, 
bu zorbalık, bu tehditler karşısında boy-
numuzu eğmedik. Kaderimize razı olup, 
yapılanları sineye çekmedik. Milletin ema-
netini orada zorbalara, hukuksuzlara, de-
mokrasiyi gasp etmeye çalışanlara teslim 
etmedik. Hemen erken seçim kararı aldık. 
Kararı millet versin dedik. Millet sandık-
ta sözünü söylesin dedik. Türkiye’yi 22 
Temmuz 2007’de genel seçimlere taşıdık. 
Sonuç ne oldu? 2002’de milletimiz bize 
yüzde 34 oy vermişti, 2007’de, o seçimler-
de milletimiz bize daha güçlü sahip çıktı, 
yüzde 47 oranında oy verdi. Hukuksuzluk 
yapanlar, zorbalığa yeltenenler özenenler, 
22 Temmuz 2007’de milletten gereken ce-
vabı aldılar. Bu arada, hemen Anayasa de-
ğişikliğine gittik. Meclis’te değiştirdiğimiz 
Anayasa, dönemin Cumhurbaşkanı’ndan 
geri döndü. Bir kez daha oyladık, Meclis’te 
kabul ettik, Cumhurbaşkanı’na gönder-
dik, yine veto edemeyeceği için Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bu-
lundu, mecburen de değişikliği halkoy-
lamasına götürdü. 21 Ekim’de, Anayasa 
değişikliği sizin, yani milletin takdirine 
sunuldu. O Anayasa değişikliğiyle biz ne 
dedik? Cumhurbaşkanını halk seçecek de-
dik. Cumhurbaşkanları 5+5 olmak üzere 2 
dönem görev yapabilir dedik. Bunu sizin 
takdirinize sunduk. Siz de yüzde 69 ora-
nında evet diyerek, o Anayasa değişikliğini 
kabul ettiniz ve Türkiye’de yeni bir dönemi 
başlattınız. İşte 10 Ağustos’ta, bu ilk seçim 
gerçekleşecek. 10 Ağustos’ta, tarihinde 
ilk kez millet Cumhurbaşkanını seçecek. 
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Devletin başını, Cumhurun Reisini, Baş-
komutanı, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanını 10 Ağustos’ta sizler 
seçeceksiniz.

Kardeşlerim, sevgili Samsunlular...

Bugüne kadar Türkiye’de 11 Cumhurbaş-
kanı görev yaptı. İnanın, Gazi Mustafa 
Kemal’den sonraki her Cumhurbaşkan-
lığı seçimi Türkiye’de büyük hadiselere, 
büyük kriz ve kaoslara yol açtı. Bakın, 10 
Kasım 1938’de Gazi Mustafa Kemal hayata 
gözlerini yumdu. 1 gün sonra, 11 Kasım 
1938’de, askerler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni kuşattılar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne, “Ya İsmet İnönü’yü seçersiniz 
ya da Meclis’i kapatırız” dediler. İsmet 
İnönü, silah zoruyla, tehditle Cumhur-
başkanı seçildi. 1961’de, 27 Mayıs dar-
besini yapanlar, aynı şekilde zorbalıkla, 
Meclis’i tehdit ederek, milletvekillerini, 
Cumhurbaşkanı adaylarını aleni tehdit 
ederek, Cemal Gürsel’i Cumhurbaşkanı 
seçtirdiler. Bakın, Salı günü aday tanıtım 
toplantımızda bir isim hatırlattım: Ali 
Fuat Başgil… Merhum Ali Fuat Başgil 
nereli biliyor musunuz? Samsunlu. 1893 
yılında, Samsun Çarşamba’da doğdu. 
Birinci Dünya Savaşı’nda 4.5 yıl Kafkas 
Cephesi’nde askerlik yaptı. 1961 seçimle-
rinde, Samsun Bağımsız Senatörü seçildi. 
Ardından, 1961 yılında Cumhurbaşkanlığı 
için aday oldu. Ancak, darbeyi yapanlar ve 
darbeyi destekleyen CHP, onun Cumhur-
başkanı olmasını istemediler. Ankara’da 
Başbakanlık’a çağırdılar, Başbakan vekili 
bir General, Samsunlu Ali Fuat Başgil’i teh-
dit etti. General tabancasını çıkartıp masa-

nın üzerine koydu ve “Mezarın bile hazır, 
aday olursan hayatını garanti edemeyiz” 
dedi. Ali Fuat Başgil, mecburen adaylıktan 
çekilmek zorunda kaldı, senatörlükten 
ayrılmak zorunda kaldı, tekrar İsviçre’ye 
gurbete gitti. 12 Eylül 1980 öncesinde, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl kör-
düğüm olduğunu, Meclis’in günlerce nasıl 
Cumhurbaşkanı seçemediğini birçoğunuz 
hatırlıyorsunuz. Merhum Özal’ın seçilmesi 
aynı şekilde tartışmalarla oldu. Abdullah 
Bey’in seçilmesi aynı şekilde tartışmalarla 
oldu. İşte biz, bütün bu tartışmalara, 75 
yıldır devam eden bu tartışmalara son ve-
rerek, bütün bu tartışmaları gündemden 
kaldırarak, bizzat halkın, yani cumhurun, 
Cumhurbaşkanı seçmesini sağladık.

Kardeşlerim... 

Bu ülkede vekilleri sizler seçiyorsunuz. 
Sizin seçtiğiniz vekiller yoluyla, yani si-
zin tercihiniz doğrultusunda, bu ülkede 
Hükümeti sizler belirliyorsunuz. Öyleyse, 
Cumhurun Reisini, Cumhurbaşkanını 
belirlemek de sizin hakkınızdır. Devletin 
en tepesindeki makama kimin geleceğini 
belirlemek, elinde silah olanların, elinde 
güç olanların, seçkinlerin değil, bizzat 
milletin uhdesi altındadır. Bugüne ka-
dar, sizlerin Cumhurbaşkanı seçmenize, 
Cumhurbaşkanı tayin etmenize izin ver-
mediler. Millete güvenmediler. Milletin 
tercihlerine itibar etmediler. Milletin 
seçtiği Hükümetin üzerine, devleti temsil 
eden bir güç olarak Cumhurbaşkanlığını 
koydular. Yani bir yanda sizin seçtiğiniz 
Hükümetler var, ama onun karşısında, 
devleti temsil eden Cumhurbaşkanı var. 
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İşte biz, bu ayrımı ortadan kaldırdık. Artık 
devlet ve millet kucaklaşıyor. Artık devlet 
ve millet birbirinin karşıtı değil, birbirinin 
tamamlayıcısı oluyor. Şeyh Edebali, Os-
manlı Cihan Devleti’nin kurucusu Osman 
Gazi’ye ne dedi? “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” dedi. Evet… Şimdi artık, devlet ile 
millet, birbirini tehdit etme üzerine değil, 
birbirini yaşatma üzerine bir araya geliyor, 
muhabbetle kucaklaşıyor. Halkın seçtiği 
Hükümetle, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı 
inşallah uyum içinde, koordinasyon için-
de, işbirliği içinde Türkiye’yi idare edecek, 
inşallah Türkiye’yi uçuracaklar.

Sevgili kardeşlerim…

CHP, daha en başından itibaren, hep millî 
iradenin, sandığın, demokrasinin karşı-
sında oldu. Hiçbir meselede, halkın tercih-
lerini, halkın taleplerini önemsemediler. 
Halkın seçtiği iktidarlar karşısında, CHP, 
her zaman devleti tercih etti, devletin sa-
fında, statükonun yanında yer aldı. Halkın 
oylarıyla gelen Hükümetleri deviren dar-
beciler, her zaman CHP’den destek aldılar, 
CHP tarafından korundular, kollandılar. 
CHP, 2007 yılında bizim Cumhurbaşka-
nı seçmemize engel olmuştu. Arkasına 
emekli yargıçları aldı, arkasına yüksek 
mahkemeleri aldı, arkasına dönemin yük-
sek makamlarını aldı ve bizim Meclis’te 
Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek 
istedi. Halkoylamasında değişikliğe hayır 
diyerek, Cumhurbaşkanını halkın seçme-
sini de engellemeye çalıştılar. 1938’de baş-
lattıkları millet düşmanlığını bugünlere 
kadar taşıdılar. Şu anda da, Cumhurbaşka-
nı siyasetin dışından olsun diyerek, yanına 

MHP’yi alarak, yanına bazı zavallı figürleri 
alarak, adeta milletle, millî iradeyle alay 
ediyorlar. CHP, MHP, Cumhura Reis seçme-
nin değil, statükoya bekçi seçmenin der-
dindeler. Bunu artık başaramayacaklar. Bu 
millet, artık her seviyede, her kademede 
belirleyicidir. Bu ülkeye istikameti sizler 
çiziyorsunuz. Sandığa gidiyor, sadece ve-
killeri, sadece Hükümeti değil, artık Cum-
hurbaşkanını da sizler belirliyorsunuz.

Kardeşlerim, sevgili Samsunlular...

Allah’ın izniyle, sizlerin takdiriyle, Cum-
hurbaşkanı seçilip, ülkeme ve milletime o 
makamda hizmet etmeyi sürdüreceğim. 
Şundan emin olmanızı istiyorum: Sam-
sun, 12 yıl boyunca nasıl hizmet gördüyse, 
bundan sonra da hem şahsımın hem Baş-
bakanın gayretleriyle, aynı şekilde hizmet 
görecek. Türkiye, 12 yıl boyunca nasıl re-
formlar yaptı, nasıl yüksek seviyelere ulaş-
tıysa, Cumhurbaşkanlığımız döneminde 
de daha yüksek hedeflere doğru yürüyüş 
devam edecek. 2023 hedeflerimiz, halkın 
seçtiği bir Cumhurbaşkanıyla daha da 
mümkün hâle gelecek. Ekonomiyi inşallah 
daha da büyüteceğiz. Dış politikada çok 
daha aktif olacağız. Kardeşliğimizi daha da 
yücelteceğiz. Birlik içinde, istikrar ve gü-
ven içinde, bugüne kadar yaptığımız gibi 
Türkiye’yi daha da büyüteceğiz.

Kardeşlerim... 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için, ilk mitin-
gimizi Samsun’da yapmamız bir tesadüf 
değil. Samsun’u bilinçli olarak seçtik. 
Samsun’u bilinçli olarak ilk sıraya koyduk. 
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Samsun kutlu başlangıçların şehridir ve 
biz de kutlu yürüyüşümüzü buradan baş-
latıyoruz. Samsun, ilk çok partili seçim 
denemesinde, 1930’da, CHP karşısındaki 
adaya yüzde 80’in üzerinde oy vermişti. 
Samsun, Ali Fuat Başgil gibi bir yürekli 
insanı yetiştirmişti. Samsun her zaman 
demokrasinin yanında, özgürlüklerin 
yanında, millî iradenin yanında oldu. 10 
Ağustos’ta da, Samsun inşallah kutlu baş-
langıcın hakkını verecek, Ali Fuat Başgil’e 
yapılanların hesabını sandıkta çok güçlü 
bir şekilde soracak. Sizlerden bir ricam 
var: 10 Ağustos’ta mutlaka ama mutlaka 
sandığa gitmenizi, iradenize sahip çıkma-
nızı, sandığa sahip çıkmanızı sizlerden 
rica ediyorum. Tatildeyseniz, mümkünse 
orada oylarınızı kullanın, değilse tatilden 
dönün, sandığınızda oyunuzu kullanın. 
Unutmayın: Türkiye’de 10 Ağustos’ta tarih 
yeniden yazılacak ve bu yeni tarihi sizler 
yazacaksınız. Sizler mührünüzü vuracak 
ve Yeni Türkiye’yi daha güçlü bir zeminde 
inşa edeceksiniz. 30 Mart’ta Samsun bir 
kez daha tarih yazdı. 30 Mart’ta Samsun 
kendisinden bekleneni yaptı ve Büyükşe-
hirde, ilçelerde bir kez daha AK Parti’yi 
tercih etti. Samsun’a, 30 Mart’ta partimize 
verdiği yüzde 55 oranındaki güçlü destek 
için de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim...

Şunu da bilmenizi istiyorum: Ben, aranız-
dan ayrılmıyorum. Hizmetlere ara vermi-
yorum. Yolculuğumuza mola vermiyor, 
dinlenmeye çekilmiyorum. Tam tersine, 
sizlere, aziz milletime, ülkeme daha iyi 
hizmet edebilmek için, bir üst makama 

aday oluyorum. Birlikteliğimiz, beraberli-
ğimiz, yol arkadaşlığımız, muhabbetimiz 
aynı şekilde devam edecek. Başbakanlıkta 
nasılsak, göreceksiniz, Cumhurbaşkanlı-
ğında da öyle olacak, her saniyemizi mil-
letimize ve ülkemize hizmetle geçireceğiz. 
Samsun’un en basit meselesinden en bü-
yük projesine kadar her derdi, yine benim 
derdim olacak ve bunu çözmek için gece 
gündüz çalışacağım. Başbakanımızla bir-
likte koşturacağız. Bakanlarımızla birlikte 
koşturacağız. Belediye Başkanlarımızla 
birlikte koşturacağız. Bürokratlarımızla 
birlikte çalışacağız. Türkiye’yi inşallah 
şaha kaldıracak, Türkiye’yi çok daha büyü-
teceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, az önce de ifade ettim. Türkiye, 
2023 hedeflerine doğru hızla yol alıyor. 
2023 ihracat hedeflerimizin çekirdeğini 
oluşturacak projeyi Samsun’da hayata 
geçiriyoruz. Yerel konsensüsle hayata ge-
çireceğimiz uluslararası lojistik merkezi 
için Bakanlar Kurulu kararını çıkardık. 
Bu lojistik merkez, Tekkeköy ilçesi sınır-
ları içerisinde yapılacak. Merkezin altyapı 
çalışmaları devam ediyor. Bu projenin 
takipçisi olacağız. Bu uluslararası lojistik 
merkezle Samsun, ülkemizin Kuzey-Gü-
ney ve Doğu-Batı eksenlerinde oluşacak 
uluslararası yük koridorlarında başlangıç 
noktası olacak. Samsun’a 20 milyon lira-
lık bir maliyetle fuar ve kongre merkezi 
kazandırdık. İnşası tamamlanan tesis, 
inşallah önümüzdeki aylarda faaliyete 
geçecek ve Samsun’un kültür yaşamına 
yeni bir pencere aralayacak. Samsun’a 
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kamu özel ortaklığı ile 5 uzmanlık dalında 
5 hastaneden oluşan toplam 1.150 yatak 
kapasiteli bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
Hastanemizle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Bitmiyor. 300 yataklı Gazi Devlet 
Hastanesi’ni de şehrimize kazandırıyoruz. 
Samsun-Sivas demiryolunu elektrikli sin-
yalli modern hâle getiriyoruz. Maliyeti 1 
milyar lirayı aşan bu hatla ilgili çalışmala-
rımızı başlattık. Samsun’a Gelemen’e mo-
dern bir lojistik merkezi yaptık. Demiryol-
ları ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
işbirliğiyle Samsun’u sahille buluşturduk. 
Türkiye-Rusya arasında, Karadeniz üzerin-
den Samsun-Kavkaz Limanları arasında 
demiryolu-feribot koridorunu oluşturduk. 
Anadolu içlerinden trenle gelen yükleri, 
Samsun limanı üzerinden Rusya’ya trenle-
ri gemiye bindirerek taşıyoruz.

Bakınız değerli kardeşlerim…

Samsun’a 12 yılda 12.3 milyar liralık des-
tek ve yatırım yaptık. Ulaştırma ve haber-
leşmede 2.5 milyar lira; toplu konutta 1 
milyar lira; orman ve su işlerinde 1 miyar 
lira; gıda, tarım ve hayvancılıkta 1 milyar 
lira; aile ve sosyal politikalarda 800 milyon 
lira; eğitimde (üniversite dâhil) 917 mil-
yon lira; sağlıkta 530 milyon lira, yatırım 
yaptık. Yaptığımız yatırımlarla Samsun 
12 yılda değişti, gelişti. Şu an Samsun için 
başlattığımız, bir kısmı inşa aşamasında 
olan 185 projenin toplam maliyeti tam 4 
milyar 192 milyon lira. Bu projelerin 47’si 
eğitim, 34’ü gençlik ve spor alanında. Sam-
sun merkez dâhil, her bir ilçemize gençlik 
merkezleri, spor salonları kazandırdık, 
kazandırmaya devam edeceğiz. TOKİ ka-

nalıyla Samsun’a 33 bin 919 seyirci kapa-
siteli bir stadyum yapıyoruz. 107 milyon 
lira maliyeti olan stadyumda yüzde 35 ora-
nında fiziki gerçekleşme sağlandı, inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Eğitimde 
Samsun’a 12 yılda 3 bin 206 yeni derslik 
inşa ettik. Samsundaki okullarımıza 20 
bin adet bilgisayar gönderdik, 952 internet 
bağlantısı sağladık, 138 uydu bağlantısı 
yaptık, 453 bilişim teknolojisi sınıfı kur-
duk. Fatih projesiyle Samsun’daki genel 
liselerimize altyapıyı kurduk, 1.748 etkile-
şimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik, 15 
bin 353 adet tablet bilgisayar dağıttık. 12 
yılda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni bü-
yüttük. Üniversitemize 8 fakülte, 2 meslek 
yüksekokulu ve teknokent açtık. Samsun’a 
toplamda 1.728 kişi kapasiteli 4 adet yük-
seköğrenim yurdu kazandırdık. Toplam 
maliyeti 150 milyon lira olan 6 adet daha 
yükseköğrenim yurdu yapıyoruz. Sağ-
lıkta Samsun’u merkez hâline getirdik. 
400 yataklı Samsun Bölge Hastanesi’ni 
şehrimize kazandırdık. İlçelerimize dev-
let hastaneleri yaptık. Toplamda 2 bin 40 
yatak kapasiteli, 470 milyon maliyeti olan, 
13 adet sağlık tesisinin yapımı süratle de-
vam ediyor, inşallah hepsini iş takvimine 
uygun bir şekilde tamamlayacağız. Toplu 
konutta Samsun’a 7 bin 499 konut inşa 
ettik, hak sahiplerine teslim ettik. 6 bin 
986 konutun da proje ve ihale çalışmaları 
devam ediyor. Bunlarla birlikte Samsun’da 
toplam 14 bin 585 konut sayısına ulaşmış 
olacağız. 40 milyon lira maliyetle Sam-
sun Adalet Sarayı’nı ve Havza, Çarşamba, 
Terme Adalet Saraylarını biz tamamla-
dık. Samsun’da 2002 yılına kadar 120 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, 
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buna 183 kilometre bölünmüş yol ilave 
ettik. Bu sayede Samsun’u 303 kilometre 
bölünmüş yol ağına ulaştırdık. Samsun’un 
uzun vadeli içmesuyu problemini de yine 
biz çözüme kavuşturduk. Ladik Derinöz 
ile Vezirköprü Barajlarını biz tamamla-
dık. Bu iki proje ile bugüne kadar 87 bin 
dönüm tarım arazisini sulamaya açtık. 12 
yılda kırsal kalkınma hibelerini Samsunlu 
yatırımcımıza sunduk. İlk kez bizim döne-
mimizde başlayan yüzde 50 hibeli kırsal 
kalkınma destekleri ile 120 yeni tarımsal 
sanayi tesisini ve modern sulama sistem-
lerini kurduk. Samsunlu çiftçilerimizin 
4 bin 600 tarım alet ve ekipman alımını 
destekledik. Bu yatırımlara 43 milyon lira 
hibe sağladık. Yeni Fındık Stratejisi kapsa-
mında Samsun’daki fındık üreticilerimize 
son 5 yılda toplam 245 milyon lira alan 
bazlı gelir desteği verdik. 

Değerli kardeşlerim…

Size şunun sözünü veriyorum: Cumhur-
başkanlığım süresince, Samsun’a yapılan, 
yapılmakta olan tüm yatırımların, tüm 
projelerin takipçisi olacağım. Hiçbir temel 
yarım kalmayacak. Hiçbir hizmet, hiçbir 
proje atıl kalmayacak, hiçbir yatırım ek-
sik kalmayacak. Başbakanlığımda nasıl 
ki bu millete, yani sizlere olan sevdamız 
gereği ter döktüysem, seçilirsem, inşallah 
Cumhurbaşkanlığı dönemimde de yine 
milletim için, ülkem için ter dökmeye 
devam edeceğim. Bizim dönemimizde, 
inşallah, salonlardan salonlara değil, şanti-
yeden şantiyeye koşan bir Cumhurbaşkanı 
göreceksiniz. Sadece resmî törenlerde 
görünen bir Cumhurbaşkanı değil, hizmet 

için memleketinin yollarına düşen, hal-
kının içinde, halkı için çalışan, halkı için 
didinen, ter döken bir Cumhurbaşkanı 
göreceksiniz. Sizler bu kardeşinizi çok iyi 
biliyorsunuz. Biz, sözümüzün eriyiz. Biz, 
sözümüzün takipçisiyiz. Kasımpaşalı, Ri-
zeli, İstanbullu, Anadolulu bir Cumhurbaş-
kanı göreceksiniz. Trakya’dan Anadolu’ya, 
Edirne’den Kars’a kadar, bu ülkenin tüm 
değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin tümü-
nü kucaklayan bir Cumhurbaşkanı göre-
ceksiniz. Allah, bizi şaşırtmasın. Allah, bizi 
iyi yoldan, doğru yoldan ayırmasın. Allah 
bizi milletimizin yolundan ayırmasın. Bize 
Allah yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye 
yeter. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Erzurumlular, sevgili Dadaşlar, çok 
değerli kardeşlerim... 

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Bizleri bir kez 
daha kucakladığınız, bir kez daha bağrı-

nıza bastığınız için sizlere çok ama çok 
teşekkür ediyorum. Var olasın Dadaş! Çok 
hayırlar göresin Dadaş! Allah sizlerden, 
hepinizden razı olsun. Rabbim bu müba-
rek ayda, Ramazan-ı Şerif ’te tuttuğunuz 
oruçları, yaptığınız ibadetleri inşallah 

Erzurum Mitingi

Erzurum | 6 Temmuz 2014
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kabul etsin. Ramazan-ı Şerif ülkemiz için, 
milletimiz için, tüm İslam coğrafyası ve in-
sanlık için inşallah hayırlara vesile olsun.

Kardeşlerim…

Bundan sadece 3.5 ay önce, 21 Mart’ta 
Erzurum’a geldik ve Erzurum’da muhte-
şem bir miting, muazzam bir buluşma 
gerçekleştirdik. Erzurum, o gün iradesine 
sahip çıkacağını gösterdi. Erzurum, bütün 
saldırılar karşısında dimdik duracağını 
gösterdi. 21 Mart’ta yaptığımız mitingde 
ne dedim: “Dadaş, sen burada olduğun 
müddetçe, biiznillah bu ülkeye hiç bir şey 
olmaz. Dadaş, sen böyle yiğit, böyle mert, 
böyle yürekli durduğun müddetçe namah-
rem eli bu ülkeye uzanamaz. Erzurum’da 
yer, Allahu Ekber’dir Erzurum’da gök, 
Allahu Ekber’dir. Erzurum’da dağ, Allahu 
Ekber’dir.” İşte, 21 Mart’ta, bu meydanda 
Erzurum “Allahu Ekber” dedi, sonra da git-
ti, 30 Mart’ta son sözünü sandıkta söyledi. 
Erzurum kendisine yakışanı yaptı. Erzu-
rum kendisinden bekleneni yaptı. Yüzde 
59 oy oranıyla, rekor seviyede bir oy ora-
nıyla Erzurum iradesine, Hükümetine, ül-
kesine ve milletine sahip çıktı. 30 Mart’ta 
verdiğiniz o büyük destekten dolayı bütün 
Erzurum’a teşekkür ediyorum. Siz, 30 
Mart’ta, sadece bizlere destek vermekle 
kalmadınız. Siz sandıkta, ilgili yerlere çok 
anlamlı da bir ders verdiniz. Millî irade 
hırsızlarına ders verdiniz. Ülkenize ihanet 
eden şebekelere ders verdiniz. İhanet şebe-
keleriyle iş tutan CHP’ye, MHP’ye burada 
çok büyük bir ders verdiniz. Her biriniz-
den Allah Razı olsun diyor, bir kez daha 
Erzurum’u yürekten kutluyorum.

Kardeşlerim…

Şimdi, yeni bir seçime hazırlanıyoruz. 10 
Ağustos’ta bir kez daha sandık başına gi-
diyoruz. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez, 
halk Cumhurbaşkanını doğrudan seçecek. 
Aracıları aradan kaldırdık. Vekilleri ara-
dan kaldırdık. Vekiller değil, asiller seçe-
cek dedik, Anayasa’yı değiştirdik ve işte 10 
Ağustos’ta ilk kez bu seçimi gerçekleştire-
ceğiz.

Kardeşlerim... 

2007’de, 10’uncu Cumhurbaşkanı’nın gö-
rev süresi dolunca, hazırlıklarımızı yaptık, 
adayımızı belirledik ve Meclis’te, her za-
man yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı seçmek 
istedik. İlk tur oylamanın hemen ardın-
dan, 367 diye bir hukuk garabeti ortaya çı-
kardılar, bir hukuk cinayeti işlediler. Kim 
yaptı bunu? CHP yaptı. CHP’nin yandaşı o 
eski emekli hukukçular yaptı. Bazı yüksek 
makamlar, bazı yüksek mahkemeler, bu 
hukuk cinayetine maalesef destek verdi. 
Bize, yani AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı seç-
tirmek istemediler. Önce genel seçim kara-
rı aldık. Madem siz bize Cumhurbaşkanı 
seçtirmiyorsunuz, biz de halka gideriz 
dedik. 22 Temmuz’da, halkımız bize yüzde 
47 oy oranıyla destek verdi. Aynı anda, 
Anayasa’yı değiştirmek için adımlarımızı 
attık. Cumhurbaşkanını artık halk seçsin 
dedik. Cumhurbaşkanı 5 yıllık dönem için 
seçilsin dedik. 2 dönem Cumhurbaşkanlığı 
yapmak mümkün olsun dedik. Meclis’te 
bu değişikliği yaptık, ama Çankaya’dan 
veto edildi. Bir kez daha aynı değişikliği 
yaptık, bu sefer Çankaya halkoylamasına 
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götürmek zorunda kaldı. Halka gittik, 
yani size sorduk, “Cumhurbaşkanını halk 
seçsin mi?” dedik, sizler de yüzde 69 oy 
oranıyla, “Evet, Cumhurbaşkanını halk 
seçsin” dediniz.

Kardeşlerim...

İşte o büyük değişiklik, 10 Ağustos’ta 
tecelli edecek. 10 Ağustos’ta, Cumhurbaş-
kanını sizler seçeceksiniz. Hiçbir baskı 
altında kalmadan, hiçbir tehdit altında kal-
madan, hür iradenizle, devletin zirvesinde 
kimin olacağını sizler belirleyeceksiniz. 
Bugüne kadar Türkiye’de 11 Cumhurbaş-
kanı görev yaptı. İnanın, birkaç istisna 
dışında, Cumhurbaşkanlarının seçimi 
her seferinde büyük hadise oldu, büyük 
mesele oldu. Türkiye gereksiz gerilimle-
rin içine sürüklendi. Ekonomi etkilendi. 
Toplumsal barış bozuldu. Demokrasi çok 
ağır yaralar aldı. İşte biz buna son verdik. 
Hiçbir tartışmaya, hiçbir gerilime mahal 
vermeden, milletimiz sandığa gidecek, ter-
cihini yapacak, oyunu kullanacak, 12’inci 
Cumhurbaşkanı’nı, sonraki Cumhurbaş-
kanlarını artık millet göreve getirecek. Biz 
3 Kasım’da göreve gelirken ne dedik? “Ye-
ter, söz de milletin, karar da milletin, yetki 
de milletin” dedik. İşte, bu son adımla, 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle, sözü, 
kararı, yetkiyi tamamen millete, yani sizle-
re bırakmış oluyoruz. Sizin ferasetinize gü-
veniyoruz. Sizin basiretinize güveniyoruz. 
Siz ne derseniz, en güzeli odur. Siz neyi 
tercih ederseniz, en iyisi odur. Çünkü siz, 
bin yıllardır devam eden bir yürüyüşün 
yolcularısınız. Sizler, tarihi bin yıllar önce-

sine dayanan bir milletin, büyük ve zengin 
bir medeniyetin mensuplarısınız. Anadolu 
ve Trakya, her meseleyi vicdan terazisinde 
tartacak, her meselede Hakk’ın yanında 
duracak eşsiz bir birikime sahiptir. İyi ile 
kötüyü en doğru şekilde sizler birbirinden 
ayırırsınız. İşte milletin bu ferasetine, bu 
basiretine yıllar boyu inanmadılar, itimat 
etmediler. “Millet seçemez” dediler. “Mil-
let anlamaz” dediler. “Millet beceremez, 
başaramaz” dediler. “Devlet idaresinden, 
siyasetten millet anlamaz, bunlara aklı 
ermez” dediler. Merhum Adnan Menderes, 
işte bu zihniyete isyan ederek işbaşına gel-
di, milletin sevgilisi oldu. Merhum Turgut 
Özal, milleti tahkir eden bu zihniyete karşı 
geldi, milletin sevgilisi oldu. Millet neyi 
seçtiyse bu CHP, bu darbeci zihniyet onun 
karşısında oldu. Millet neyi sevdiyse, neyi 
beğendiyse bu CHP, bu darbeci zihniyet 
onun karşısında oldu. 2007 yılında, bizim 
Cumhurbaşkanı seçmemizi engelleyen 
kim? CHP ve yandaşları. Biz, “Cumhur-
başkanını halk seçsin” dediğimizde buna 
itiraz eden kim? CHP ve yandaşları. Şu 
anda, darbeleri, vesayeti savunan kim? 
CHP ve yandaşları. Bu CHP, Cumhurbaşka-
nını Meclis’in seçmesini engelledi, Halkın 
seçmesine hayır dedi, şimdi utanmadan, 
sıkılmadan halkın karşısına çıkıyor, halk-
tan oy istiyor.

Sevgili Dadaşlar… 

CHP, tarihî misyonu ne emrediyorsa, onu 
yapıyor; CHP, tarihi boyunca ne yaptıy-
sa, bugün de aynısını yapıyor; asıl biz, 
MHP’nin ne yapmaya çalıştığını merak 
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ediyoruz. CHP ile MHP arasında fark kaldı 
mı? Kalmadı. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, 1999-2002 arasında MHP’yi aldı, 
o dönemdeki ANAP ve DSP’nin oyuncağı 
hâline getirdi. Ortaya bir irade koymadı. 
Ortaya bir siyaset koymadı. Tamamen 
edilgen, tamamen pasif biçimde, MHP’yi 
DSP’nin, ANAP’ın oyuncağı yaptı. Şimdi 
de aynı Devlet Bahçeli MHP’yi, CHP’nin 
ve Pensilvanya İhanet Şebekesi ’nin 
oyuncağı yaptı. Vagon gibi, CHP’nin ve 
Pensilvanya’nın peşine takıldı gidiyor. 
Kendi iradesi yok, kendi siyaseti yok, ken-
di adayı yok. MHP’ye talimat veriyorlar, 
“Aday bu olacak, siyasetimiz bu olacak, 
sloganımız şu olacak, müttefiklerimiz 
bu olacak” diye emir veriyorlar, MHP de 
hiç ikiletmeden emirleri, talimatları ye-
rine getiriyor. Bakın CHP, mevcut Genel 
Müdür elinde tarihinin en sefil günlerini 
yaşıyor. Maalesef, MHP de, bu Devlet Bah-
çeli elinde, tarihinin en sefil dönemlerini 
yaşıyor. Bir seçime girersiniz, yenilirseniz 
de izzetinizle yenilirsiniz. Bunlar da öyle 
bir kaygı yok. Hem her türlü çirkinliği 
yaparlar, izzetlerini ayaklar altına alırlar, 
hem de yenilirler. 30 Mart’ta gördünüz… 
CHP, MHP, Pensilvanya ittifak yaptılar, en 
çirkin, en kirli siyasete başvurdular, sade-
ce yenilmekle kalmadılar, izzetlerini de 
kaybettiler. Allah, galibiyetin de, mağlubi-
yetin de izzetlisini nasip etsin. İşte şimdi 
de, 10 Ağustos’a hem yenilmek hem de bir 
kez daha izzetlerini kaybetmek üzere giri-
yorlar. CHP 91 yıllık partiymiş… 91 yıllık 
partiden bir tane Cumhurbaşkanı adayı 
bulamadınız mı? 

Ey MHP... 

MHP camiasının içinden bir tane Cum-
hurbaşkanı adayı çıkaramadınız mı? 2000 
yılında, Cumhurbaşkanı seçilecek; DSP 
ve ANAP getirdiler, bir ismi MHP’ye zorla 
kabul ettirdiler. Hatta MHP’den bir yürek-
li vekil çıktı, aday olacağım dedi, Meclis 
bahçesinde o MHP’li adayı dövdüler, has-
tanelik ettiler. Niye? Çünkü Devlet Bahçeli 
idaresinde, MHP’nin iradesi yok. MHP’ye 
talimat veriliyor, “Şunu seçeceksin” deni-
liyor, MHP Genel Başkanı boynunu bükü-
yor, kabul ediyor. MHP şu anda da aynısını 
yapıyor. Kendi grubu içinden, kendi cami-
ası içinden bir aday bulamadı, CHP’nin, 
Pensilvanya’nın çatısının altına girdi. Ben 
inanıyorum ki Erzurum’daki MHP seçme-
ni, işte bu seçimde MHP’ye gereken mesajı 
daha gür şekilde verecek. CHP seçmeni, 
partisine gereken mesajı verecek. HDP 
seçmeni, aynı şekilde partisine gereken 
cevabı verecek. 10 Ağustos’ta, Erzurum, 
tüm Türkiye gibi inşallah tek yürek olacak, 
CHP’ye, MHP’ye, HDP’ye, diğer partilere 
gönül vermiş kardeşlerim inşallah seçim-
de oylarını bizlere verecekler.

Kardeşlerim…

Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 
büyümesine, kalkınmasına, ilerlemesine 
çok büyük katkı sağlayacak. Seçilmiş bir 
Başbakan, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 
inşallah Türkiye’yi uçuracak, çok daha 
yüksek seviyelere ulaştıracak. 
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Şunu bilmenizi istiyorum sevgili Dadaş-
lar…

Biz, istirahate çekilmiyoruz. Biz mola ver-
miyoruz. Tam tersine, millete hizmet için, 
Erzurum’a daha fazla hizmet için bir üst 
makama doğru ilerliyoruz. Türkiye’nin 
de, Erzurum’un da her meselesi, yeni 
dönemde bizim meselemiz olacak. Cum-
hurbaşkanı, Cumhurun hizmetindedir. 12 
yıl boyunca sizlere nasıl hizmet ettiysek, 
aynı şekilde, daha da fazlasıyla, Cumhur-
başkanlığı makamında da sizlere hizmet 
etmeyi inşallah sürdüreceğiz. 12 yılda Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin parasının, pasapor-
tunun, bayrağının itibarını artırdık, daha 
da artıracağız.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, AK Parti olarak, son 12 yılda bu 
ülkeye, Erzurum’a çok büyük eserler, çok 
büyük projeler kazandırdık. Ovit Tüneli, 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı 
tünellerinden biri. Cumhurbaşkanı seçil-
sem de, bu büyük projeyi adım adım takip 
edecek, tamamlanmasını temin edeceğim. 
İnşallah 2015 yılı sonunda açılışı da bir-
likte yapacağız. Bir başka gurur projemiz 
de Kop Tüneli. Trabzon-Gümüşhane-Bay-
burt-Erzurum yolunu Karadeniz liman-
larına bağlıyor, mevcut yolu 7 kilometre 
kısaltıyoruz. Kop Tüneli de inşallah 2015 
yılında tamamlanacak. Erzurum’da 2002 
yılına kadar sadece 49 kilometre bölün-
müş yol yapılmışken biz 12 yılda 491 kilo-
metre bölünmüş yol yaptık. Biliyorsunuz, 
Erzurum’u Hızlı Tren ağına bağlayacağız. 
Bu önemli projenin de her aşamada takip-

çisi benim. Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars 
Hızlı Treni’nin yapımına yakında Sivas’tan 
başlıyoruz. Türkiye’nin en modern lo-
jistik merkezlerinden birini Erzurum’a 
Organize Sanayi Bölgesi yanında bulunan 
Palandöken’de kuruyoruz. Birinci etabını 
tamamladık, ikinci etabı için de altyapı 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Erzurum’a 12 yılda toplam 10.5 milyar li-
ralık destek ve yatırım sağladık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 2.4 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 810 milyon lira; gençlik 
ve sporda 1 milyar lira; aile ve sosyal poli-
tikalarda 835 milyon lira; sağlıkta 735 mil-
yon lira; enerjide 718 milyon lira; orman 
ve su işlerinde 752 milyon lira yatırım 
yaptık. Erzurum 12 yıl içinde çok değişti. 
Erzurum, makus talihini aştı, yeni umut-
lara doğru ilerlemeye başladı. Erzurum’a, 
12 yılda, Başbakanlık dönemimizde yap-
tıklarımızı saysak, inanın saatler alır. Eği-
timden sağlığa, adaletten emniyete, ulaş-
tırmadan konutta, tarımdan hayvancılığa, 
kültürden vakıflara kadar hemen her alan-
da Erzurum’a yatırımlarımız oldu. Burada 
size söz veriyorum: Cumhurbaşkanlığı 
görevim boyunca, Erzurum’daki tüm ya-
tırımların, tüm hizmetlerin takipçisi ola-
cağım. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. 
Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl 
kalmayacak.

Kardeşlerim…

Paralel Yapı’yla mücadele, yeni dönemde 
çok daha güçlü şekilde devam edecek. Pa-
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ralel Yapı’ya müsamaha yok. Siz bize yetki 
verdiniz, siz bize destek verdiniz, biz de 
bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz 
ve sürdüreceğiz. Erzurum’un adını lekele-
meye çalışan Pensilvanya’ya gereken dersi 
zaten siz 30 Mart’ta verdiniz, ama biz de 
gereğini yapıyoruz ve yapacağız.

Kardeşlerim,

Çözüm Süreci, kardeşlik süreci aynı ka-
rarlılıkla devam edecek. Tahriklere, sa-
botajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. 
Bayrağımız üzerinden, ortak değerlerimiz 
üzerinden tahrik ve sabotajlar yapmak 
istiyorlar. Hem MHP hem de HDP tah-
riklerden, sabotajlardan, gerilimlerden 
besleniyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz, 
bunların tahriklerine aldanmayacağız. 
İnşallah, Çözüm Süreci’ni ilerletecek, 
Türkiye’nin 77 milyon kardeş olarak gele-
ceğe ilerlemesini temin edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Salonlardan salonlara değil, şantiyeler-
den şantiyelere koşan bir Cumhurbaşkanı 
göreceksiniz. Hak için, halk için; Hakk’a 
ve halka hizmet için çalışan, didinen bir 
Cumhurbaşkanı göreceksiniz. Çünkü bi-
zim kutlu davamızın adı hizmet davasıdır. 
Bizim kutlu yolculuğumuz bir hizmet 
yolculuğudur. İster belediye başkanı, ister 
bakan, ister başbakan, isterse Cumhurbaş-
kanı… Bizim için makamların, koltukların, 
unvanların değeri yok. Nerede daha iyi 
hizmet vereceksek, milletimiz bizi nereye 
layık görürse, orada olur, orada hizmet 
ederiz. Bizim davamız vatana hizmet da-

vası, bizim yolculuğumuz vatana hizmet 
yolculuğudur. Onun için ne diyoruz: Millî 
irade, millî güç, hedef 2023…

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda adeta tarih 
yazılacak. Her birinizin sandığa gitmesini, 
bu büyük, bu tarihî olaya şahitlik etmeni-
zi, Yeni Türkiye’nin kuruluşunda sizin de 
mührünüzü basmanızı hepinizden rica 
ediyorum. İnanın, yarın çocuklarınıza, 
torunlarınıza anlatacak bir hikayeniz, bir 
hatıranız olacak. “Türkiye’de ilk Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde gittim, oy kullan-
dım, Yeni Türkiye’nin inşasına ben de kat-
kıda bulundum” diyeceksiniz. Onun için 
herkesin sandık başına gitmesini, oyunu 
kullanmasını, sandıklara da sahip çıkması-
nı rica ediyorum. Allah bizi Hak yolundan, 
doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi millete 
hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. 10 Ağus-
tos, Yeni Türkiye yolunda, Büyük Türkiye 
yolunda inşallah milat olsun. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili vatan-
daşlarım... 

Bugün bir kez daha sizleri en kalbî duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Ramazan-ı Şerif ’in Denizli için, 

Denizlili tüm kardeşlerimiz için hayırlı 
mübarek olmasını diliyor, tuttuğunuz 
oruçlar, yaptığınız hayırlar ve ibadetler 
inşallah Hak katında kabul olsun diyorum. 
Bugün bir kez daha bizi bağrınıza bastığı-
nız, bir kez daha bizi coşkuyla kucakladığı-

Denizli Mitingi

Denizli | 8 Temmuz 2014
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nız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. 
En son 1 Mart’ta Denizli’ye geldik, burada 
yerel seçim mitingimizi yaptık. Denizli’de 
gerçekten tarihî bir miting gerçekleştirdik. 
Denizli iftiralara kulak asmadı. Denizli şer 
ittifaklarına aldanmadı. Denizli millî ira-
deye sahip çıktı, sandığa sahip çıktı, Başba-
kanına sahip çıktı ve bir kez daha sandıkta 
tarih yazdı. 30 Mart’ta, Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayımıza verdiğiniz yüzde 45 
oranındaki destekten dolayı da bu vesiley-
le her birinize teşekkür ediyorum. Denizli 
artık büyükşehir… Söz verdik, sözümüzü 
tuttuk, siz de 30 Mart’ta büyükşehrin ba-
şına liyakatli bir ismi getirdiniz. İnşallah, 
5 yıl boyunca Denizli daha da büyüyecek, 
daha da güzelleşecek. Merkezden en ücra 
köylere kadar inşallah Denizli’nin çehresi 
çok daha hızlı değişecek.

Kardeşlerim…

12 yıldır, hem Denizli’yi, hem de diğer 
80 vilayetimizi büyütmenin mücadele-
sini veriyoruz. Allah’a hamdolsun, 12 
yılda Türkiye’yi değiştirdik, şehirlerimi-
zi, ilçelerimizi, köylerimizi değiştirdik, 
Denizli’yi değiştirdik. Ekonomisiyle, dış 
politikasıyla, demokrasisiyle, çok farklı 
bir Türkiye’yi, Yeni Türkiye’yi, Büyük 
Türkiye’yi birlikte inşa ettik. Çok önemli 
reformlar yaptık. Çetelerle mücadele ettik, 
çetelerin hâkimiyetine son verdik. Vesa-
yetle mücadele ettik, vesayetlerin hepsine 
son verdik. Yasaklarla, yolsuzlukla, yoksul-
lukla mücadele ettik, çok büyük mesafeler 
kat ettik. Şu anda, ekonomisiyle büyük bir 
Türkiye var. Şu anda, dış politikasıyla böl-
gesinde aktif bir Türkiye var. Bayrağıyla, 

devletiyle, milletiyle daha onurlu, daha 
gururlu bir Türkiye var. Bakın, geçtiğimiz 
ay içinde, Almanya’nın Köln şehrine gittik, 
oradaki gurbetçilerimizle kucaklaştık. Ar-
dından, Avusturya Viyana’daki gurbetçile-
rimizle kucaklaştık. Ardından, Fransa’da, 
Liyon’daki vatandaşlarımızla kucaklaştık. 
Hepsi de, büyüyen Türkiye’den, Büyük 
Türkiye’den gurur duyuyor, Büyük bir ül-
kenin vatandaşı olmanın haklı gururunu 
yaşıyorlar. İçerideki vatandaşlarımız da, 
dışarıdaki vatandaşlarımız da, bayrakla-
rıyla, kimlikleriyle, pasaportlarıyla, para-
larıyla, yani mensubu oldukları Türkiye 
Cumhuriyetiyle gurur duyuyor, dünyanın 
her tarafında “Ben Türkiyelim” diye göğüs-
lerini gererek bunu ifade ediyorlar.

Kardeşlerim…

Sizlerin desteğiyle, Yeni bir Türkiye inşa 
ettik. 12 yıl boyunca çok çalıştık, çok çaba-
ladık, çok mücadele ettik ve Yeni Türkiye’yi 
imar ettik. Ancak burada şunu söylemek 
durumundayım: Eski Türkiye’nin tüm izleri 
henüz silinmedi. Tek Parti CHP döneminin, 
27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin iz-
leri daha tam olarak silinmedi. O günlerden 
bugüne gelen sorunlardan biri Anayasa. 
Darbelerin ürünü olan Anayasa’yı değiştir-
mek için çok mücadele ettik. Anayasa’nın 
birçok maddesini de değiştirdik. Ama yeni 
bir Anayasa yapmak mümkün olmadı; 
muhalefet buna izin vermedi. Yine de, Eski 
Türkiye’nin Anayasa’sını değiştirip, Yeni 
Türkiye’ye yakışan, demokratik bir ülkeye 
yakışan, dünyanın en büyük 17’nci ekono-
misine yakışan bir Anayasa yapmak için 
mücadelemiz sürecek.
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Kardeşlerim... 

Eski Türkiye’den bugüne gelen bir başka 
sorun, muhalefet sorunu. Türkiye deği-
şirken, Türkiye dönüşürken, maalesef 
muhalefet değişemedi, dönüşemedi, Yeni 
ve Büyük Türkiye’ye uyum sağlayamadı. 
Ekonomisiyle, demokrasisiyle, dış politi-
kasıyla Büyük bir Türkiye’nin, maalesef 
büyük düşünen, vizyonu olan, ufku olan 
bir muhalefeti oluşmadı. CHP, hâlâ o eski 
CHP. CHP hâlâ Eski Türkiye’yi özlüyor, 
Eski Türkiye’nin hayaliyle yaşıyor. CHP, 
darbelerin olduğu, yasakların, yoksullu-
ğun, yolsuzluğun olduğu, kendi ayakları 
üzerinde zor duran, itibarı yıpranmış bir 
Türkiye hayal ediyor. Ne yazık ki MHP de, 
CHP’nin vagonu olmuş durumda. MHP, 
kendi iradesiyle hareket edemiyor. Kendi 
kararlarını kendisi veremiyor. CHP ne 
yaparsa, artık MHP de onu yapıyor. Pensil-
vanya ne talimat verirse, MHP o talimata 
harfiyen uyuyor. Öbür tarafta HDP’nin du-
rumunu zaten görüyor, biliyorsunuz. HDP 
de, kendi iradesiyle siyaset yapmak yeri-
ne, silahların vesayetinde siyaseti tercih 
ediyor, o da kendi kararlarını veremiyor, 
emir ve talimatla işi götürmeye çalışıyor. 
Soruyorum sizlere: Bunları arazide görü-
yor musunuz? Niye yoklar? Neredeler? 
Adeta saklambaç oynuyorlar. 30 Mart’tan 
sonra kendilerine bir çatı aradılar, gittiler, 
o çatının altına saklandılar, hiçbir yerde 
yoklar. Ankara’da mahkeme kapılarını 
aşındırarak, oradan oraya dilekçe vererek, 
basın toplantısı yaparak, hakaret üreterek 
işi idare etmeye çalışıyorlar. İşte bütün 
bunların karşısında, Büyük Türkiye’yi öz-
leyen, hayal eden ve bunu gerçekleştiren 

AK Parti var. AK Parti bir vizyon partisidir. 
AK Parti ufku olan bir partidir. AK Parti 
milletin kurduğu, milletin istikamet çizdi-
ği, millete ait bir partidir.

Kardeşlerim…

Eski Türkiye’den bugüne gelen bir başka 
mesele de, Cumhurbaşkanı meselesiydi. 
27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte, Cum-
hurbaşkanlığı makamını, milletin karşısı-
na koydular. Siz ne yapıyorsunuz? Sandığa 
gidiyor, vekilleri belirliyor, Hükümeti ta-
yin ediyorsunuz. Ama sizin bu iradenizin 
karşısında, Cumhurbaşkanlığı makamı 
çıkıyor, sizin tercihlerinize, sizin iradenize 
sınır koyuyordu. Hükümet milleti temsil 
ediyor, Cumhurbaşkanı devleti temsil edi-
yordu. İşte 2007 yılında, biz bu ikiliğe son 
verdik. Devlet ile millet ayrı olmayacak 
dedik. Devlet ile millet kucaklaşacak de-
dik. Artık Türkiye’de Cumhurbaşkanını da 
bizzat millet seçecek, bizzat Halk seçecek 
dedik. Türkiye, yüzde 69 oy oranıyla bunu 
destekledi. Denizli, yüzde 59 oy oranıyla 
bu önemli değişikliğe evet dedi. İşte şimdi, 
Eski Türkiye’den kalma bir sorun daha 
ortadan kalkıyor, 10 Ağustos’ta Cumhur-
başkanını artık millet seçiyor, millet tayin 
ediyor.

Kardeşlerim... 

Bu günlerde ne diyorlar… “Cumhurbaşka-
nı tarafsız olmalı” diyorlar, “Cumhurbaşka-
nı siyasetin dışında olmalı” diyorlar. Niye? 
Cumhurbaşkanı bu Cumhurun Başkanı 
değil mi? Cumhurbaşkanı ayrı, Cumhur 
ayrı olabilir mi? Devlet ayrı, millet ayrı 
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olabilir mi? Cumhuriyet ile Cumhurun 
arasında mesafe olabilir mi? Allah aşkına, 
Denizli’den soruyorum: Bugüne kadar 
gelmiş Cumhurbaşkanlarının hangisi 
tarafsızdı, hangisi siyasetin dışındaydı, 
siyasetin üzerindeydi. Hepsinin de bir si-
yaseti vardı. Hepsinin de bir tarafı vardı. 
Kimileri, milletin tarafını tuttular, milletin 
siyasetine tabi oldular, kimileri de devletin 
tarafında oldular, vesayet siyasetine tabi 
oldular. Hiç kimse kusura bakmasın: “Ta-
rafsızlık” adı altında, “siyaset üstü olmak” 
adı altında, devletin tarafını, statükonun, 
vesayetin tarafını tutacak değiliz. Bizim 
tarafımız bellidir. Biz milletin taraftarıyız, 
milletin hizmetkârıyız. Cumhurbaşkanı 
statükonun bekçisi değildir. Cumhur-
başkanı vesayetin koruyucusu değildir. 
Cumhurbaşkanı devlet ile milleti kucak-
laştıran, devletinin, milletinin, vatanının 
hizmetkârıdır. Eğer sizler destek verir-
seniz, oy verirseniz, bizi bu göreve tayin 
ederseniz, sizin tarafınızda olacak, mille-
tin tarafında olacak, yine milletim için, 
ülkem için koşacak ve koşturacağım.

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca yaptığımız hiçbir yatırım, 
hiçbir eser ve hizmet yarım kalmayacak. 
Türkiye’nin ekonomi politikalarında, dış 
politikasında, demokratikleşme adımla-
rında, Avrupa Birliği adaylık sürecinde 
hiçbir değişiklik olmayacak. Tam aksine, 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, seçilmiş bir 
Başbakan, uyum içinde Türkiye’yi inşallah 
şaha kaldıracak. Bugüne kadar, Başbakan 
olarak Denizli’nin meseleleriyle ilgilen-
dim. İnşallah, Cumhurbaşkanı seçilirsek, 

hem bizzat ben Cumhurbaşkanı olarak 
hem de yerimize gelecek Başbakan yine 
Denizli için, yine 81 vilayet için çalışaca-
ğız.

Bakın kardeşlerim…

AK Parti Hükümetleri olarak, son 12 yılda 
hem ülkemize, hem Denizli’ye çok büyük 
eserler, çok büyük projeler kazandırdık. 
Denizli’ye toplam 9 milyar lira destek ve 
yatırım sağladık. Orman ve su işlerinde 
1.8 milyar lira; ulaştırma ve haberleşme-
de 809 milyon lira; eğitimde (üniversite 
dâhil) 853 milyon lira; gıda, tarım ve 
hayvancılıkta 1 milyar lira; toplu konutta 
553 milyon lira; sağlıkta 205 milyon lira; 
enerjide 517 milyon lira, yatırım yaptık. 
Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan adalete, 
tarımdan enerjiye, her alanda Denizli’yi 
büyüttük. Sadece 2013-2014 eğitim-öğre-
tim yılında Denizli’ye toplam 500 derslikli 
29 adet okul inşa ettik. Denizli’deki okul-
larımıza 13 bin adet bilgisayar gönderdik, 
748 okula internet bağlantısı sağladık, 427 
bilişim teknolojileri sınıfı kurduk. Sağlıkta 
diğer 80 ilimiz gibi Denizli de adeta çağ at-
ladı. Karayolu ulaşımında Denizli’yi büyük 
yatırımlarla buluşturduk. Denizli-Uşak ka-
rayolu hariç, Denizli’yi komşu olduğu bü-
tün illere bölünmüş yollarla bağladık. Biz 
görevi devraldığımızda Denizli’de toplam 
65 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz, De-
nizli’deki bölünmüş yolların uzunluğunu 
4 katın üstünde artırarak, 302 kilometreye 
çıkardık. 28 Eylül 2013’te yine burada, 
Denizli’deydim. O gün, Uşak-Denizli kara-
yolunun kalan 36 kilometrelik kısmında 
da çalışmalara başlanması talimatını ver-
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dim. Hemen çalışmalara başlandı, inşallah 
yıl sonunda da tamamlıyoruz. Böylece 
Denizli’nin kendisine komşu olan bütün 
illerle bölünmüş yol bağlantısı sağlanmış 
olacak. İzmir ve Ankara yollarını Muğla ve 
Antalya’ya bağlayan çevre yolu inşaatına 
başladık. 2 bin 520 metre uzunluğundaki 
iki gidiş-iki geliş Honaz Tüneli’nin yapımı 
için de kolları sıvıyoruz. 30 yıldır bekle-
diğiniz 17 kilometrelik Denizli-Pamuk-
kale Turizm Yolu’nu bölünmüş yol olarak 
tamamlamak da yine bize nasip oldu. 
Biliyorsunuz, 1 Mart’ta da burada sizlere 
bir müjde vermiştim. Demiştim ki Anka-
ra, Eskişehir, Antalya, Afyonkarahisar’la 
birlikte 10 ili kapsayan Hızlı Tren Hattı’na 
Denizli’yi de dâhil ediyoruz. Antalya-De-
nizli Hızlı Tren Projesi’nin çalışmalarına 
başladık. İnşallah Denizli’yi Hızlı Tren’le 
buluşturacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Denizli 12 yıl içinde makus talihini aştı, 
büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı, 
vizyonu genişledi, yeni umutlara doğru 
ilerlemeye başladı. Denizli’ye 12 yılda, Baş-
bakanlık dönemimizde yaptıklarımızı say-
sak, inanın saatler alır. Eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, ulaştırmadan konuta, 
tarımdan hayvancılığa, kültürden vakıf-
lara kadar hemen her alanda Denizli’ye 
büyük yatırımlar sağladık. Size söz veriyo-
rum; Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca, 
Denizli’deki tüm yatırımların, tüm hiz-
metlerin takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet 
yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir 
proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Cum-
hurun Başkanı millete hizmet yolunda 

terlemeli, koşmalı, hizmet üretmeli. Bizim 
hizmet sevdamız bitmeyecek, inşallah mil-
letimizin verdiği yetkiyle, sizin verdiğiniz 
yetkiyle cumhurbaşkanlığında da süratle 
devam edecek. Başlattığımız projeleri ta-
mamlayıp, yeni dev projeleri tek tek haya-
ta geçireceğiz.

Kardeşlerim…

Paralel Yapı’yla mücadele, yeni dönemde 
çok daha güçlü, çok daha kararlı, azimli bir 
şekilde devam edecek. Paralel Yapı’ya mü-
samaha yok… Siz bize yetki verdiniz, siz 
bize destek verdiniz, biz de bu mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. 
Türkiye’ye, millete kumpas kurmaya çalı-
şan bu kirli yapıya, bu hain yapıya gereken 
dersi zaten siz 30 Mart’ta verdiniz. Biz de 
sizden aldığımız talimatla, sizden aldığı-
mız yetkiyle bunlara karşı, hukuk içinde 
gereğini yapıyoruz ve yapacağız.

Kardeşlerim... 

Çözüm Süreci, kardeşlik süreci aynı ka-
rarlılıkla devam edecek. Tahriklere, sa-
botajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. 
Bayrağımız üzerinden, ortak değerlerimiz 
üzerinden tahrik ve sabotajlar yapmak 
isteyenlere, gerilimlerden beslenenlere 
geçit vermeyeceğiz. Onların tuzaklarına 
düşmeyeceğiz, onların tahriklerine al-
danmayacağız. İnşallah Çözüm Süreci’ni 
ilerletecek, Türkiye’nin 77 milyon kardeş 
olarak geleceğe ilerlemesini temin ede-
ceğiz. Türkiye’yi birlik içinde, beraberlik 
içinde, bütünlük içinde 2023 hedeflerine 
sağ salim ulaştıracağız. Tek bir davamız 
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olacak, o da hizmet davası. Oturan değil 
koşturan bir Cumhurbaşkanınız olacak. 
Hak için, halk için; Hakk’a ve halka hizmet 
için çalışan, didinen bir Cumhurbaşkanı 
göreceksiniz. Çünkü bizim kutlu dava-
mızın adı hizmet davasıdır. Bizim kutlu 
yolculuğumuz bir hizmet yolculuğudur. 
İster Belediye Başkanı ister Bakan ister 
Başbakan isterse Cumhurbaşkanı… Bizim 
için makamların, koltukların, unvanların 
değeri yok. Nerede olursak olalım, hangi 
makamda olursak olalım, her makamda, 
her koltukta, bu ülkeye sevdalı bir hizmet 
neferi olarak çalışırız, çalışıyoruz. Bizim 
davamız vatana hizmet davasıdır, yolumuz 
millete hizmet yoludur. Onun için ne diyo-
ruz: Millî irade, milli güç, hedef 2023… 

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda adeta tarih 
yazılacak. Her birinizin sandığa gitmesini, 
bu büyük, bu tarihî olaya şahitlik etmeni-
zi, Yeni Türkiye’nin kuruluşunda sizin de 
mührünüzü basmanızı hepinizden rica 
ediyorum. Bugüne kadar, sizin desteğiniz-
le, sizin oylarınızla Türkiye adına, millet 
adına adeta bir tarih yazdık. Türkiye’nin 
makus talihini hep beraber değiştirdik. 
Türkiye’yi bölgesinin lideri konumuna 
getirdik. Türkiye’yi dünyada sözü geçen, 
dünyada gündem belirleyen bir ülke du-
rumuna getirdik. 10 Ağustos’tan sonra 
tarih yazmaya devam edeceğiz. İnanın, 
10 Ağustos’tan sonra çocuklarınıza, to-
runlarınıza anlatacak bir hikayeniz, bir 
hatıranız olacak. “Türkiye’de ilk Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde gittim, oy kullan-

dım, Yeni Türkiye’nin inşasına ben de kat-
kıda bulundum” diyeceksiniz. Onun için 
herkesin sandık başına gitmesini, oyunu 
kullanmasını, sandıklara sahip çıkmasını 
rica ediyorum. Allah, bizi hayırlı yoldan, 
doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi mille-
te hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. 10 Ağus-
tos, Yeni Türkiye yolunda, Büyük Türkiye 
yolunda inşallah milat olsun. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye yeter. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili vatan-
daşlarım... 

Bugün bir kez daha sizleri en kalbî duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Ramazan-ı Şerif ’in Denizli için, 

Denizlili tüm kardeşlerimiz için hayırlı 
mübarek olmasını diliyor, tuttuğunuz 
oruçlar, yaptığınız hayırlar ve ibadetler 
inşallah Hak katında kabul olsun diyorum. 
Bugün bir kez daha bizi bağrınıza bastığı-
nız, bir kez daha bizi coşkuyla kucakladığı-

Denizli Mitingi

Denizli | 8 Temmuz 2014
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nız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. 
En son 1 Mart’ta Denizli’ye geldik, burada 
yerel seçim mitingimizi yaptık. Denizli’de 
gerçekten tarihî bir miting gerçekleştirdik. 
Denizli iftiralara kulak asmadı. Denizli şer 
ittifaklarına aldanmadı. Denizli millî ira-
deye sahip çıktı, sandığa sahip çıktı, Başba-
kanına sahip çıktı ve bir kez daha sandıkta 
tarih yazdı. 30 Mart’ta, Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayımıza verdiğiniz yüzde 45 
oranındaki destekten dolayı da bu vesiley-
le her birinize teşekkür ediyorum. Denizli 
artık büyükşehir… Söz verdik, sözümüzü 
tuttuk, siz de 30 Mart’ta büyükşehrin ba-
şına liyakatli bir ismi getirdiniz. İnşallah, 
5 yıl boyunca Denizli daha da büyüyecek, 
daha da güzelleşecek. Merkezden en ücra 
köylere kadar inşallah Denizli’nin çehresi 
çok daha hızlı değişecek.

Kardeşlerim…

12 yıldır, hem Denizli’yi, hem de diğer 
80 vilayetimizi büyütmenin mücadele-
sini veriyoruz. Allah’a hamdolsun, 12 
yılda Türkiye’yi değiştirdik, şehirlerimi-
zi, ilçelerimizi, köylerimizi değiştirdik, 
Denizli’yi değiştirdik. Ekonomisiyle, dış 
politikasıyla, demokrasisiyle, çok farklı 
bir Türkiye’yi, Yeni Türkiye’yi, Büyük 
Türkiye’yi birlikte inşa ettik. Çok önemli 
reformlar yaptık. Çetelerle mücadele ettik, 
çetelerin hâkimiyetine son verdik. Vesa-
yetle mücadele ettik, vesayetlerin hepsine 
son verdik. Yasaklarla, yolsuzlukla, yoksul-
lukla mücadele ettik, çok büyük mesafeler 
kat ettik. Şu anda, ekonomisiyle büyük bir 
Türkiye var. Şu anda, dış politikasıyla böl-
gesinde aktif bir Türkiye var. Bayrağıyla, 

devletiyle, milletiyle daha onurlu, daha 
gururlu bir Türkiye var. Bakın, geçtiğimiz 
ay içinde, Almanya’nın Köln şehrine gittik, 
oradaki gurbetçilerimizle kucaklaştık. Ar-
dından, Avusturya Viyana’daki gurbetçile-
rimizle kucaklaştık. Ardından, Fransa’da, 
Liyon’daki vatandaşlarımızla kucaklaştık. 
Hepsi de, büyüyen Türkiye’den, Büyük 
Türkiye’den gurur duyuyor, Büyük bir ül-
kenin vatandaşı olmanın haklı gururunu 
yaşıyorlar. İçerideki vatandaşlarımız da, 
dışarıdaki vatandaşlarımız da, bayrakla-
rıyla, kimlikleriyle, pasaportlarıyla, para-
larıyla, yani mensubu oldukları Türkiye 
Cumhuriyetiyle gurur duyuyor, dünyanın 
her tarafında “Ben Türkiyelim” diye göğüs-
lerini gererek bunu ifade ediyorlar.

Kardeşlerim…

Sizlerin desteğiyle, Yeni bir Türkiye inşa 
ettik. 12 yıl boyunca çok çalıştık, çok çaba-
ladık, çok mücadele ettik ve Yeni Türkiye’yi 
imar ettik. Ancak burada şunu söylemek 
durumundayım: Eski Türkiye’nin tüm izleri 
henüz silinmedi. Tek Parti CHP döneminin, 
27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin iz-
leri daha tam olarak silinmedi. O günlerden 
bugüne gelen sorunlardan biri Anayasa. 
Darbelerin ürünü olan Anayasa’yı değiştir-
mek için çok mücadele ettik. Anayasa’nın 
birçok maddesini de değiştirdik. Ama yeni 
bir Anayasa yapmak mümkün olmadı; 
muhalefet buna izin vermedi. Yine de, Eski 
Türkiye’nin Anayasa’sını değiştirip, Yeni 
Türkiye’ye yakışan, demokratik bir ülkeye 
yakışan, dünyanın en büyük 17’nci ekono-
misine yakışan bir Anayasa yapmak için 
mücadelemiz sürecek.
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Kardeşlerim... 

Eski Türkiye’den bugüne gelen bir başka 
sorun, muhalefet sorunu. Türkiye deği-
şirken, Türkiye dönüşürken, maalesef 
muhalefet değişemedi, dönüşemedi, Yeni 
ve Büyük Türkiye’ye uyum sağlayamadı. 
Ekonomisiyle, demokrasisiyle, dış politi-
kasıyla Büyük bir Türkiye’nin, maalesef 
büyük düşünen, vizyonu olan, ufku olan 
bir muhalefeti oluşmadı. CHP, hâlâ o eski 
CHP. CHP hâlâ Eski Türkiye’yi özlüyor, 
Eski Türkiye’nin hayaliyle yaşıyor. CHP, 
darbelerin olduğu, yasakların, yoksullu-
ğun, yolsuzluğun olduğu, kendi ayakları 
üzerinde zor duran, itibarı yıpranmış bir 
Türkiye hayal ediyor. Ne yazık ki MHP de, 
CHP’nin vagonu olmuş durumda. MHP, 
kendi iradesiyle hareket edemiyor. Kendi 
kararlarını kendisi veremiyor. CHP ne 
yaparsa, artık MHP de onu yapıyor. Pensil-
vanya ne talimat verirse, MHP o talimata 
harfiyen uyuyor. Öbür tarafta HDP’nin du-
rumunu zaten görüyor, biliyorsunuz. HDP 
de, kendi iradesiyle siyaset yapmak yeri-
ne, silahların vesayetinde siyaseti tercih 
ediyor, o da kendi kararlarını veremiyor, 
emir ve talimatla işi götürmeye çalışıyor. 
Soruyorum sizlere: Bunları arazide görü-
yor musunuz? Niye yoklar? Neredeler? 
Adeta saklambaç oynuyorlar. 30 Mart’tan 
sonra kendilerine bir çatı aradılar, gittiler, 
o çatının altına saklandılar, hiçbir yerde 
yoklar. Ankara’da mahkeme kapılarını 
aşındırarak, oradan oraya dilekçe vererek, 
basın toplantısı yaparak, hakaret üreterek 
işi idare etmeye çalışıyorlar. İşte bütün 
bunların karşısında, Büyük Türkiye’yi öz-
leyen, hayal eden ve bunu gerçekleştiren 

AK Parti var. AK Parti bir vizyon partisidir. 
AK Parti ufku olan bir partidir. AK Parti 
milletin kurduğu, milletin istikamet çizdi-
ği, millete ait bir partidir.

Kardeşlerim…

Eski Türkiye’den bugüne gelen bir başka 
mesele de, Cumhurbaşkanı meselesiydi. 
27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte, Cum-
hurbaşkanlığı makamını, milletin karşısı-
na koydular. Siz ne yapıyorsunuz? Sandığa 
gidiyor, vekilleri belirliyor, Hükümeti ta-
yin ediyorsunuz. Ama sizin bu iradenizin 
karşısında, Cumhurbaşkanlığı makamı 
çıkıyor, sizin tercihlerinize, sizin iradenize 
sınır koyuyordu. Hükümet milleti temsil 
ediyor, Cumhurbaşkanı devleti temsil edi-
yordu. İşte 2007 yılında, biz bu ikiliğe son 
verdik. Devlet ile millet ayrı olmayacak 
dedik. Devlet ile millet kucaklaşacak de-
dik. Artık Türkiye’de Cumhurbaşkanını da 
bizzat millet seçecek, bizzat Halk seçecek 
dedik. Türkiye, yüzde 69 oy oranıyla bunu 
destekledi. Denizli, yüzde 59 oy oranıyla 
bu önemli değişikliğe evet dedi. İşte şimdi, 
Eski Türkiye’den kalma bir sorun daha 
ortadan kalkıyor, 10 Ağustos’ta Cumhur-
başkanını artık millet seçiyor, millet tayin 
ediyor.

Kardeşlerim... 

Bu günlerde ne diyorlar… “Cumhurbaşka-
nı tarafsız olmalı” diyorlar, “Cumhurbaşka-
nı siyasetin dışında olmalı” diyorlar. Niye? 
Cumhurbaşkanı bu Cumhurun Başkanı 
değil mi? Cumhurbaşkanı ayrı, Cumhur 
ayrı olabilir mi? Devlet ayrı, millet ayrı 
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olabilir mi? Cumhuriyet ile Cumhurun 
arasında mesafe olabilir mi? Allah aşkına, 
Denizli’den soruyorum: Bugüne kadar 
gelmiş Cumhurbaşkanlarının hangisi 
tarafsızdı, hangisi siyasetin dışındaydı, 
siyasetin üzerindeydi. Hepsinin de bir si-
yaseti vardı. Hepsinin de bir tarafı vardı. 
Kimileri, milletin tarafını tuttular, milletin 
siyasetine tabi oldular, kimileri de devletin 
tarafında oldular, vesayet siyasetine tabi 
oldular. Hiç kimse kusura bakmasın: “Ta-
rafsızlık” adı altında, “siyaset üstü olmak” 
adı altında, devletin tarafını, statükonun, 
vesayetin tarafını tutacak değiliz. Bizim 
tarafımız bellidir. Biz milletin taraftarıyız, 
milletin hizmetkârıyız. Cumhurbaşkanı 
statükonun bekçisi değildir. Cumhur-
başkanı vesayetin koruyucusu değildir. 
Cumhurbaşkanı devlet ile milleti kucak-
laştıran, devletinin, milletinin, vatanının 
hizmetkârıdır. Eğer sizler destek verir-
seniz, oy verirseniz, bizi bu göreve tayin 
ederseniz, sizin tarafınızda olacak, mille-
tin tarafında olacak, yine milletim için, 
ülkem için koşacak ve koşturacağım.

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca yaptığımız hiçbir yatırım, 
hiçbir eser ve hizmet yarım kalmayacak. 
Türkiye’nin ekonomi politikalarında, dış 
politikasında, demokratikleşme adımla-
rında, Avrupa Birliği adaylık sürecinde 
hiçbir değişiklik olmayacak. Tam aksine, 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, seçilmiş bir 
Başbakan, uyum içinde Türkiye’yi inşallah 
şaha kaldıracak. Bugüne kadar, Başbakan 
olarak Denizli’nin meseleleriyle ilgilen-
dim. İnşallah, Cumhurbaşkanı seçilirsek, 

hem bizzat ben Cumhurbaşkanı olarak 
hem de yerimize gelecek Başbakan yine 
Denizli için, yine 81 vilayet için çalışaca-
ğız.

Bakın kardeşlerim…

AK Parti Hükümetleri olarak, son 12 yılda 
hem ülkemize, hem Denizli’ye çok büyük 
eserler, çok büyük projeler kazandırdık. 
Denizli’ye toplam 9 milyar lira destek ve 
yatırım sağladık. Orman ve su işlerinde 
1.8 milyar lira; ulaştırma ve haberleşme-
de 809 milyon lira; eğitimde (üniversite 
dâhil) 853 milyon lira; gıda, tarım ve 
hayvancılıkta 1 milyar lira; toplu konutta 
553 milyon lira; sağlıkta 205 milyon lira; 
enerjide 517 milyon lira, yatırım yaptık. 
Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan adalete, 
tarımdan enerjiye, her alanda Denizli’yi 
büyüttük. Sadece 2013-2014 eğitim-öğre-
tim yılında Denizli’ye toplam 500 derslikli 
29 adet okul inşa ettik. Denizli’deki okul-
larımıza 13 bin adet bilgisayar gönderdik, 
748 okula internet bağlantısı sağladık, 427 
bilişim teknolojileri sınıfı kurduk. Sağlıkta 
diğer 80 ilimiz gibi Denizli de adeta çağ at-
ladı. Karayolu ulaşımında Denizli’yi büyük 
yatırımlarla buluşturduk. Denizli-Uşak ka-
rayolu hariç, Denizli’yi komşu olduğu bü-
tün illere bölünmüş yollarla bağladık. Biz 
görevi devraldığımızda Denizli’de toplam 
65 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz, De-
nizli’deki bölünmüş yolların uzunluğunu 
4 katın üstünde artırarak, 302 kilometreye 
çıkardık. 28 Eylül 2013’te yine burada, 
Denizli’deydim. O gün, Uşak-Denizli kara-
yolunun kalan 36 kilometrelik kısmında 
da çalışmalara başlanması talimatını ver-
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dim. Hemen çalışmalara başlandı, inşallah 
yıl sonunda da tamamlıyoruz. Böylece 
Denizli’nin kendisine komşu olan bütün 
illerle bölünmüş yol bağlantısı sağlanmış 
olacak. İzmir ve Ankara yollarını Muğla ve 
Antalya’ya bağlayan çevre yolu inşaatına 
başladık. 2 bin 520 metre uzunluğundaki 
iki gidiş-iki geliş Honaz Tüneli’nin yapımı 
için de kolları sıvıyoruz. 30 yıldır bekle-
diğiniz 17 kilometrelik Denizli-Pamuk-
kale Turizm Yolu’nu bölünmüş yol olarak 
tamamlamak da yine bize nasip oldu. 
Biliyorsunuz, 1 Mart’ta da burada sizlere 
bir müjde vermiştim. Demiştim ki Anka-
ra, Eskişehir, Antalya, Afyonkarahisar’la 
birlikte 10 ili kapsayan Hızlı Tren Hattı’na 
Denizli’yi de dâhil ediyoruz. Antalya-De-
nizli Hızlı Tren Projesi’nin çalışmalarına 
başladık. İnşallah Denizli’yi Hızlı Tren’le 
buluşturacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Denizli 12 yıl içinde makus talihini aştı, 
büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı, 
vizyonu genişledi, yeni umutlara doğru 
ilerlemeye başladı. Denizli’ye 12 yılda, Baş-
bakanlık dönemimizde yaptıklarımızı say-
sak, inanın saatler alır. Eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, ulaştırmadan konuta, 
tarımdan hayvancılığa, kültürden vakıf-
lara kadar hemen her alanda Denizli’ye 
büyük yatırımlar sağladık. Size söz veriyo-
rum; Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca, 
Denizli’deki tüm yatırımların, tüm hiz-
metlerin takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet 
yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir 
proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Cum-
hurun Başkanı millete hizmet yolunda 

terlemeli, koşmalı, hizmet üretmeli. Bizim 
hizmet sevdamız bitmeyecek, inşallah mil-
letimizin verdiği yetkiyle, sizin verdiğiniz 
yetkiyle cumhurbaşkanlığında da süratle 
devam edecek. Başlattığımız projeleri ta-
mamlayıp, yeni dev projeleri tek tek haya-
ta geçireceğiz.

Kardeşlerim…

Paralel Yapı’yla mücadele, yeni dönemde 
çok daha güçlü, çok daha kararlı, azimli bir 
şekilde devam edecek. Paralel Yapı’ya mü-
samaha yok… Siz bize yetki verdiniz, siz 
bize destek verdiniz, biz de bu mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. 
Türkiye’ye, millete kumpas kurmaya çalı-
şan bu kirli yapıya, bu hain yapıya gereken 
dersi zaten siz 30 Mart’ta verdiniz. Biz de 
sizden aldığımız talimatla, sizden aldığı-
mız yetkiyle bunlara karşı, hukuk içinde 
gereğini yapıyoruz ve yapacağız.

Kardeşlerim... 

Çözüm Süreci, kardeşlik süreci aynı ka-
rarlılıkla devam edecek. Tahriklere, sa-
botajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. 
Bayrağımız üzerinden, ortak değerlerimiz 
üzerinden tahrik ve sabotajlar yapmak 
isteyenlere, gerilimlerden beslenenlere 
geçit vermeyeceğiz. Onların tuzaklarına 
düşmeyeceğiz, onların tahriklerine al-
danmayacağız. İnşallah Çözüm Süreci’ni 
ilerletecek, Türkiye’nin 77 milyon kardeş 
olarak geleceğe ilerlemesini temin ede-
ceğiz. Türkiye’yi birlik içinde, beraberlik 
içinde, bütünlük içinde 2023 hedeflerine 
sağ salim ulaştıracağız. Tek bir davamız 



335

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

olacak, o da hizmet davası. Oturan değil 
koşturan bir Cumhurbaşkanınız olacak. 
Hak için, halk için; Hakk’a ve halka hizmet 
için çalışan, didinen bir Cumhurbaşkanı 
göreceksiniz. Çünkü bizim kutlu dava-
mızın adı hizmet davasıdır. Bizim kutlu 
yolculuğumuz bir hizmet yolculuğudur. 
İster Belediye Başkanı ister Bakan ister 
Başbakan isterse Cumhurbaşkanı… Bizim 
için makamların, koltukların, unvanların 
değeri yok. Nerede olursak olalım, hangi 
makamda olursak olalım, her makamda, 
her koltukta, bu ülkeye sevdalı bir hizmet 
neferi olarak çalışırız, çalışıyoruz. Bizim 
davamız vatana hizmet davasıdır, yolumuz 
millete hizmet yoludur. Onun için ne diyo-
ruz: Millî irade, milli güç, hedef 2023… 

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda adeta tarih 
yazılacak. Her birinizin sandığa gitmesini, 
bu büyük, bu tarihî olaya şahitlik etmeni-
zi, Yeni Türkiye’nin kuruluşunda sizin de 
mührünüzü basmanızı hepinizden rica 
ediyorum. Bugüne kadar, sizin desteğiniz-
le, sizin oylarınızla Türkiye adına, millet 
adına adeta bir tarih yazdık. Türkiye’nin 
makus talihini hep beraber değiştirdik. 
Türkiye’yi bölgesinin lideri konumuna 
getirdik. Türkiye’yi dünyada sözü geçen, 
dünyada gündem belirleyen bir ülke du-
rumuna getirdik. 10 Ağustos’tan sonra 
tarih yazmaya devam edeceğiz. İnanın, 
10 Ağustos’tan sonra çocuklarınıza, to-
runlarınıza anlatacak bir hikayeniz, bir 
hatıranız olacak. “Türkiye’de ilk Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde gittim, oy kullan-

dım, Yeni Türkiye’nin inşasına ben de kat-
kıda bulundum” diyeceksiniz. Onun için 
herkesin sandık başına gitmesini, oyunu 
kullanmasını, sandıklara sahip çıkmasını 
rica ediyorum. Allah, bizi hayırlı yoldan, 
doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi mille-
te hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. 10 Ağus-
tos, Yeni Türkiye yolunda, Büyük Türkiye 
yolunda inşallah milat olsun. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye yeter. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Tokatlılar, sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Almus, Arto-
va, Başçiftlik… Sizleri gönülden selamlı-
yorum. Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye… 

Sizleri kalpten selamlıyorum. Sulusaray, 
Turhal, Yeşilyurt, Zile… Sizleri muhab-
betle selamlıyorum. Aşkınız, sevdanız, 
muhabbetiniz, ahde vefanız için sizlere 
sonsuz teşekkür ediyorum. Tokat’a gelip, 
Tokat’ın şehitlerini, Tokat’ın kahramanla-

Tokat Mitingi

Tokat | 9 Temmuz 2014
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rını, Tokat’ın gönül insanlarını anmamak 
olmaz. Plevne Kahramanı Gazi Osman 
Paşa’yı, memleketi Tokat’ta bir kez daha 
hürmetle yâd ediyorum. Molla Hüsrev’i, 
Şeyhülislam İbni Kemal Hazretleri’ni, 
bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi 
minnetle yâd ediyor, Allah hepsinden razı 
olsun, mekânları inşallah cennet olsun 
diyorum. İnşallah akşam da Erbaa’da ola-
cak, oradaki kardeşlerimizle birlikte iftar 
yapacağız. Ramazan-ı Şerif ’in de Tokatlı 
tüm kardeşlerim için hayırlı, mübarek ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum.

Kardeşlerim…

Tokat bize hep destek oldu, hep güç verdi. 
12 Haziran 2011 seçimlerinde, yüzde 56 
oy oranıyla bizi Tokat’ta birinci parti yap-
tınız. Tokat, 30 Mart’ta da kendisine yakı-
şanı yaptı, sandıkları adeta patlattı, yüzde 
52 oy oranıyla AK Parti adayımızı Belediye 
Başkanlığına taşıdı. Sadece merkezle kal-
madı, ilçeleriyle birlikte 12 belediyenin 
tamamında AK Parti’yi tercih etti. Ahde ve-
fanız için her birinize teşekkür ediyorum. 
Bu davaya, bu harekete sahip çıktığınız 
için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 
Şimdi yeni bir milada hazırlanıyoruz. Şim-
di yeni bir dönüm noktasına geliyoruz. 
Milletin içinden geldik, millete büyük hiz-
metler kazandırdık, şimdi, hizmet yolunda 
bir başka safhaya geçiyoruz. İnanıyorum 
ki Tokat yine bizim yanımızda olacak. 
Ramazan biliyorum, oruçlusunuz biliyo-
rum… Ama en gür sadayla cevap verece-
ğinize inanıyorum: Tokat, 10 Ağustos’a 
hazır mıyız Tokat? Yeni Türkiye’ye hazır 
mıyız Tokat? Büyük Türkiye’ye hazır mı-

yız Tokat? Cumhurun Başkanını seçiyor 
muyuz Tokat? Oy pusulasında, milletin 
adayını tercih ediyor muyuz Tokat? Kimi 
seçiyoruz? Kimi seçiyoruz? Elhamdülil-
lah… Tokat’ta bu iş bitmiştir. Tokat’ta bu 
iş tamam inşallah. Millî irade, millî güç, 
hedef 2023…

Kardeşlerim... 

2001 yılında, AK Parti’yi biz sizlerle kur-
duk. 3 Kasım 2002’de, AK Parti’yi sizlerin 
desteğiyle iktidara taşıdık. 12 yıl boyunca 
da, her zaman sizlerin desteğiyle, sizle-
rin katkısıyla, sizlerin hayır dualarıyla 
Türkiye’yi büyüttük, Tokat’ı büyüttük. 
Allah’a hamdolsun, 12 yıl boyunca, bir 
anımızı bile boşa harcamadık, ülkemiz, 
milletimiz, bayrağımız için hem yurtiçin-
de hem yurtdışında koşturduk. 12 yıl önce 
ekonomisi çökmüş bir Türkiye vardı. 12 yıl 
önce, esnafı, tüccarı sokaklara dökülmüş 
bir Türkiye vardı. Sanayici fabrikasının 
kapısına kilit vuruyor, çarklarını durduru-
yor, esnaf kepengini siftahsız kapatıyordu. 
Türkiye, IMF’nin kapısından borç dilenir 
hâle gelmişti. Çiftçi, esnaf, işçi, memur, 
borcun altında, hacizlerin altında, yüksek 
faiz oranlarının altında eziliyordu. Türkiye 
önünü göremiyordu. Türkiye ufkunu göre-
miyordu. Ne yaptık? 3 Kasım seçimleriyle 
geldik, ülkeye istikrar kazandırdık, güven 
kazandırdık. Türkiye ekonomisini, yıllık 
ortalama yüzde 5 oranında büyüttük. 230 
milyar dolardan aldığımız millî geliri, 3 
kattan fazla artırdık, 820 milyar dolara 
yükselttik. İhracatı 36 milyar dolardan al-
dık, 152.5 milyar dolara çıkardık. Merkez 
Bankasının rezervlerini 27.5 milyar dolar-
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dan aldık, 131 milyar dolara çıkardık. Faiz-
ler milletin belini büküyordu, bütçemizin 
belini büküyordu. Yüzde 63 faiz oranını 
aldık, tek haneli oranlara kadar indirdik. 
Enflasyon biz geldiğimizde yüzde 30’lar 
seviyesindeydi; aldık, tek haneli oranlara 
kadar çektik. Türkiye’yi yıllar boyunca 
IMF’ye borçlandırdılar. Hem borç aldılar 
hem talimat aldılar. Biz geldik, borçları 
tıkır tıkır ödedik, 23.5 milyar dolardan al-
dığımız borcu, geçen yıl 14 Mayıs’ta tama-
men ödedik, borç defterini kapattık.

Gençler, sevgili gençler…

Sizler, yaşınız itibariyle belki o günleri 
hatırlamıyorsunuz. Sizler, belki de 12 yıl 
önce nasıl bir Türkiye’nin olduğunu ha-
tırlamıyorsunuz. Eski Türkiye’de, bugün 
sizin hayal dahi edemeyeceğiniz yasaklar 
vardı, baskılar vardı. Başörtüsüyle üniver-
sitelere girmek yasaktı. Başörtüsüyle ka-
muda çalışmak yasaktı. Katsayı engeliyle 
imam hatiplerin, meslek liselerinin yolları 
kapatılmıştı. Bugün olduğu gibi, gazete-
lerde, televizyonlarda, isteyenin istediğini 
söylemesi yasaktı. İfade özgürlüğü yoktu. 
İnsanların, kendi ana dillerinde konuşma-
ları yasaktı. İnsanların kendilerini, etnik 
kökenlerini, inançlarını, değerlerini ifade 
etmeleri yasaktı. Öyle çıkıp da, serbestçe, 
“Ben Alevi’yim, ben Sünni’yim” demek, 
kültürünü, inançlarını yaşatmak yasaktı. 
O Eski Türkiye’deki bütün yasakları biz 
kaldırdık. Demokrasinin standartlarını 
yükselttik. Özgürlükleri genişlettik. Baskı-
lara, kısıtlamalara son verdik. İnançların, 
değerlerin, kültürlerin, tüm özgürlüklerin 
önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Dış 

politikada aynı şekilde içine kapanmış 
bir Türkiye vardı. Komşularına karşı, böl-
gesine karşı, dünyadaki gelişmelere karşı 
sessiz, duyarsız bir Türkiye vardı. Kendi 
gölgesinden, kendi milletinden korkan, 
uluslararası meselelerde egemen güçlerin 
arkasına takılıp giden bir Türkiye vardı. 
Türkiye’nin dış politikasına itibar kazan-
dırdık. Türkiye’nin ay yıldızlı bayrağının 
gururuna gurur kattık. Türkiye’nin, dün-
yadaki konumunu, dünyadaki değerini 
yükselttik ve yücelttik. Dünya mazlum-
larının sesi olduk. Mısır’ın mazlumları-
nın, Suriye’nin mazlumlarının, Irak’ın, 
Afganistan’ın, Filistin’in mazlumlarının 
sesi olduk, vicdanı olduk. Myanmar’daki 
gariplerin, Somali’deki yoksulların umu-
du olduk.

Kardeşlerim…

Biz, Tokatlı Gazi Osman Paşa’nın torunları-
yız. Bizim tarihimizde böyle büyük kahra-
manlar var. Ne diyor o güzel marş:

Tuna nehri akmam diyor,

Etrafımı yıkmam diyor,

Şanı büyük Osman Paşa,

Plevne’den çıkmam diyor…

Evet… Bu millet, içine kapanacak bir millet 
değildir. Bu millet, komşularındaki zulme, 
bölgesindeki mezalime sessiz kalacak bir 
millet değildir. Bu millet, Gazi Osman 
Paşa’dan aldığı ilhamla Suriye’ye, Irak’a, 
Mısır’a, Filistin’e, her gün bombalanan, 
mazlumların, gariplerin, şehitlerin diyarı 
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Gazze’ye sırtını dönecek bir millet değildir. 
Benim dedelerim, atalarım, ecdadım, at 
sırtında, Malazgirt’ten yola çıkıp Avrupa 
içlerine kadar, Yemen’e kadar, Tunus’a 
kadar gidecek, ama ben, yanı başımdaki 
Irak’ı, Suriye’yi, Mısır’ı, Gazze’yi görmeye-
ceğim, duymayacağım, öyle mi? Tarih bize 
bunun hesabını sorar. Ecdad bize bunun 
hesabını sorar. Gazi Osman Paşa’nın o aziz 
hatırası bize bunu sorar. Tarih boyunca 
Hakk’ın, adaletin, barışın, mazlumun ve 
mağdurun yanında durduk. Allah’ın iz-
niyle, Yeni Türkiye, tarihinde olduğu gibi 
istikbalinde de Hakk’ın yanında durmaya 
devam edecektir. Bize dengelerden bahse-
diyorlar. “Konjonktür” diyorlar, “strateji” 
diyorlar. Gazze’de her gün çocuklar ölü-
yorsa, batsın sizin konjonktürünüz. Irak’ta 
kardeş kardeşi katlediyorsa, batsın sizin 
stratejiniz. Biz, vicdanı olan bir milletiz. 
Her zaman vicdanla hareket ettik, her 
zaman da vicdanımızla hareket edeceğiz. 
Büyük devlet olmanın gereği neyse, her 
zaman cesaretle onu yapacağız.

Kardeşlerim, sevgili Tokatlılar...

Türkiye, 12 yılda yaptığımız reformlarla 
artık yeni bir yola girdi. Türkiye zincirleri-
ni kırdı, Türkiye prangalarından kurtuldu. 
Türkiye’yi artık hiç kimse aza mahkûm 
edemez. Hiç kimse Türkiye’ye istikamet 
çizemez. Hiç kimse Türkiye’ye gündem da-
yatamaz. Biz büyük bir devletiz, büyük bir 
milletiz ve bu bölgede, bu coğrafyada, tüm 
denklemlerde artık biz de varız.

Bakın sevgili kardeşlerim…

1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona 
erdi. Almanya yıkıldı, Japonya yıkıldı, 
Avrupa ülkelerinin, Avrupa şehirlerinin 
birçoğu harabeye döndü. Ama ne yaptılar? 
1945’ten itibaren çalışmaya başladılar, 
ülkelerini, şehirlerini yeniden inşa ettiler, 
bugün dünyanın süper güçleri oldular. 
Onlar çalışırken, onlar ülkelerini büyütür-
ken, Türkiye ne yaptı? 1940’lı yıllarda, Tek 
Parti CHP idaresi ezanla uğraşıyordu. Tek 
Parti CHP idaresi Kur’an’la uğraşıyordu. 
Tek Parti CHP idaresi camilerle uğraşı-
yordu. Sadece Tokat’ta 33 camiyi yıktılar, 
arsalarını sattılar. Basınla uğraştılar, ya-
zarlarla uğraştılar, demokrasiye düşman 
oldular. “Açık oy gizli tasnif ” ile seçim 
komedisi oynadılar. Almanya, Japonya 
küllerinden yeniden doğarken, Türkiye’de 
işte bu CHP zihniyeti darbe üstüne dar-
be yapıyor, Türkiye’nin geri kalması için 
içeriden her türlü çirkinliği ifa ediyordu. 
İşte o gün ne yaptılarsa, bugün de aynısı-
nı yapıyorlar. Zihniyetleri hiç değişmedi. 
Alışkanlıklarından hiç vazgeçmediler. 
Türkiye büyürken, Türkiye güçlenirken, 
Türkiye bölgesinde iddia sahibi olurken, 
işte bu CHP zihniyeti Türkiye’yi durdur-
mak, küçültmek, yavaşlatmak için yine 
elinden geleni yapıyor. Bakın şu Tokat’ta, 
CHP’nin ve MHP’nin yüzde 30-35 oranın-
da oyu var. Allah aşkına soruyorum: CHP 
Genel Başkanı Tokat’a kaç kez geldi? MHP 
Genel Başkanı Tokat’a kaç kez geldi? Bun-
lar bizden daha mı meşguller? Bunların 
bizden daha mı çok işi var? Ankara’da 
yalan üretmeyi, iftira üretmeyi, hakaret et-
meyi, küfür etmeyi bırakıp şu Tokat’a niye 
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gelmezler? Şu Tokat’ın sorunlarıyla niye 
ilgilenmezler? Tokat’ı büyütmenin müca-
delesini niye vermezler? Çünkü bunlarda 
ufuk yok, bunlarda vizyon yok. Bu CHP’de, 
MHP’de, HDP’de Türkiye’yi büyütmek 
gibi, Türkiye’nin itibarına itibar katmak 
gibi bir dert yok.

Kardeşlerim…

Ben şunu çok iyi biliyorum: Tokat’ta da, 
diğer 80 vilayette de CHP’ye, MHP’ye, 
HDP’ye oy vermiş kardeşlerim, partile-
rinden rahatsızlar. Mevcut yönetimler, bu 
partilere tarihlerinin en sefil dönemlerini 
yaşatıyorlar. İşte görüyorsunuz; CHP git-
ti, Pensilvanya’nın dizinin dibine çöktü, 
hâlen oradan işi idare etmeye çalışıyor. 30 
Mart’ta milletten çok büyük ders aldılar 
ama, ibret alamadılar. MHP, kendi irade-
si yokmuş gibi, kendi politikası yokmuş 
gibi, CHP’nin gölgesinde hareket ediyor, 
CHP’nin ve Pensilvanya’nın oyuncağı ol-
mayı içine sindiriyor. Bakın burada bir 
kez daha soracağım: İşlerine gelince biz 
Atatürk’ün kurduğu partiyiz derler. İşle-
rine gelince, biz 91 yıllık partiyiz derler. 
Allah aşkına, CHP içinden bir tane Cum-
hurbaşkanı adayı yok muydu? Bir tane 
bulamadılar mı? Aynısı MHP için geçerli. 
Her Cumhurbaşkanlığı seçiminde, MHP 
kendisine verilen emri yerine getirdi. Ken-
di içinden aday çıkarmadı. Kendi içinden 
çıkan adayları dövdü, tartakladı. Allah aş-
kına, Ülkücü camia içinden, MHP içinden 
bir tane Cumhurbaşkanı adayı çıkarama-
dılar mı? Bir seçime girersin, yenilirsin 
ama şerefinle, izzetinle yenilirsin. Bunlar 
hem yeniliyor hem de izzetlerini kaybe-

diyorlar. Bakın, şu anda Pensilvanya’nın 
rezillikleri ortaya çıktıkça, o leke CHP’nin 
de MHP’nin de alnına yapışıyor. Çünkü 
birlikte hareket ettiler. Çünkü yol arka-
daşlığı yaptılar. Bu lekeyi hiçbir zaman 
silemeyecekler. Bu lekeden hiçbir zaman 
kurtulamayacaklar. Pensilvanya’nın daha 
çok pisliği ortaya dökülecek. O pisliğin 
altında sadece Pensilvanya İhanet Çete-
si değil, göreceksiniz CHP de MHP de 
kalacak. Onun için diyorum ki: CHP’li 
kardeşim, 10 Ağustos’ta CHP’ye güçlü bir 
ders ver. MHP’li kardeşim, 10 Ağustos’ta 
MHP’nin bu yönetimine güçlü bir ders ver. 
HDP’li kardeşim, 10 Ağustos’ta Doğu ve 
Güneydoğu’nun CHP’si olan HDP’ye güçlü 
bir ders ver. Ben inanıyorum ki, sadece AK 
Partililer değil, bütün siyasi görüşlerden 
kardeşim oyunu bize verecek, bizi destek-
leyecek, kendi partilerine de çok güçlü bir 
ders verecek.

Kardeşlerim…

Biz, 12 yıl önce Büyük Türkiye’nin, Yeni 
Türkiye’nin hayalini kurduk. Bugün, 
Allah’a hamdolsun, bu hayalimize artık 
çok yaklaştık. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
artık Yeni Türkiye’nin ilanı olacak. Halkın 
seçtiği bir Cumhurbaşkanıyla, inşallah 
Türkiye şaha kalkacak, Türkiye hayalleri-
ni gerçeğe dönüştürecek, hedeflerini tek 
tek yakalayacak. On yıllar boyunca, “Halk 
anlamaz” dediler, “Halk bilmez” dediler, 
“Halk seçemez” dediler… Halk, bal gibi her 
şeyi anlar, bal gibi her şeyi bilir. Halk seçer-
se en iyisini seçer. Bakın siz, 10 Ağustos’ta 
sadece bir Cumhurbaşkanı seçmeyecek-
siniz. 10 Ağustos’ta, artık devletin yüzde 
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100 sahibi siz olacaksınız. 10 Ağustos’ta, 
sizlerin oyuyla, devlet ve millet kucakla-
şacak. 10 Ağustos’ta, artık devlet millet 
ayrımı ortadan kalkacak, devletle millet 
bütünleşecek. Halkın seçtiği bir Hükümet, 
halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı, inşallah 
Türkiye’yi çok daha yüksek hedeflere uçu-
racak. Bakın siz, 10 Ağustos’ta, devletin 
vitrinine VİTRİN SÜSÜ seçmeyeceksiniz. 
10 Ağustos’ta, Türkiye için hayalleri olan, 
millet için hayalleri olan, milletin içinden 
birini Cumhurun Başkanı tayin edeceksi-
niz. Bizim Türkiye’ye sevdamız var. Bizim 
bu millete aşkımız var, tutkumuz var. 12 
yıl boyunca Başbakanlık makamında ülke 
için, millet için, bayrak için çalıştık. İnşal-
lah, Cumhurbaşkanı seçilirsek, bu sefer de 
o makamda vatanımız, milletimiz, bayrağı-
mız için ter dökmeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim…

12 yılda Tokat’a çok büyük eserler, çok 
büyük hizmetler kazandırdık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 1.1 milyar lira yatırım 
yaptık. Eğitimde (üniversite dâhil) 537mil-
yon lira; sağlıkta 291 milyon lira; orman ve 
su işlerinde 865 milyon lira; toplu konutta 
308 milyon lira; tarım ve hayvancılıkta 
520 milyon lira yatırım yaptık. Bunun dı-
şında kalan alanlar da dahil olmak üzere, 
Tokat’a 12 yılda toplam 6,2 milyar liralık 
destek ve yatırım yaptık. Şuraya özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum: 2003 yılına 
kadar Tokat’a sadece 16 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı. Biz buna 12 yılda tam 
233 kilometre daha bölünmüş yol ekledik. 
Tokat’ta 3 bin 668 konut inşa ettik. Tokat 
için önemli bir proje olan Turhal Barajı’nın 

temelini 2013 yılı Ekim ayında atmıştık. 
Bu barajın inşaatı da hızla devam ediyor. 
Baraj devreye girdiğinde, inşallah Turhal 
ilçemizin içmesuyu meselesini çözmüş 
olacağız. İnşaatı devam eden diğer bir ba-
rajımız Alpu Barajı da bitme safhasına gel-
di. Eğitim’de Tokat’a adeta çağ atlattık. Son 
12 yılda 1.337 derslik yaptık. Okullarımıza 
11 bin adet bilgisayar gönderdik. 666 oku-
la internet bağlantısı sağladık, 406 adet bi-
lişim teknolojileri sınıfı kurduk. Fatih Pro-
jesi kapsamında Tokat’taki sınıflara 910 
adet etkileşimli tahtayı monte ettik. Öğren-
cilerimize toplamda 5 bin 431 adet tablet 
bilgisayar dağıttık. Yaptığımız yatırımlarla 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni büyüttük. 
Tokat adeta bir gençlik şehri oldu. Tokat’ta 
toplamda 4 bin 149 kişi kapasiteli 8 adet 
yükseköğrenim yurdu açtık. Sağlık ala-
nında, nasıl ki sessiz devrimleri hayata ge-
çirdiysek, nasıl ki 80 vilayetimizde büyük 
yatırımlar yaptıysak, Tokat’ta da büyük bir 
değişimi, büyük bir dönüşümü gerçekleş-
tirdik. Erbaa’ya 150 yataklı, Turhal’a 200 
yataklı devlet hastaneleri inşa edeceğiz. 
Biz geldiğimizde Tokat’ta doğalgaz yoktu. 
2008 yılında Tokat’ı doğalgaz ile tanıştır-
dık. Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile doğalgaz 
kullanan ilçelerimiz arasında yer alıyor. 
Bunlar, Tokat’ta gerçekleştirdiğimiz hiz-
metlerden, projelerden sadece birkaçı. 12 
yıl boyunca yaptığımız eserlerin tamamını 
tek tek saymaya kalksak, inanın saatler 
yetmez. Ancak, ben burada, şunu özellikle 
bilmenizi istiyorum. Allah nasip eder de 
sizin desteğinizle, sizin oylarınızla, sizin 
teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığına seçi-
lirsem, size söz veriyorum, Tokat’ta devam 
eden tüm yatırımların, tüm hizmetlerin 
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takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet yarım 
kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, 
hiçbir eser atıl kalmayacak. Bizim anlayı-
şımıza göre, Cumhurun Başkanı, Cumhura 
hizmet yolunda, millete hizmet yolunda 
terlemeli, koşmalı, hizmet üretmeli. Bi-
zim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. Bu 
sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımızda 
da süratle devam edecek. Başlattığımız 
projeleri tamamlayacağız. Yeni dev proje-
leri tek tek hayata geçireceğiz. Köylerin su 
meselesi de bizim meselemizdir, Çözüm 
Süreci de bizim meselemizdir. Yaylaların, 
mezraların yol meselesi de bizim mese-
lemizdir, Avrupa Birliği süreci de bizim 
meselemizdir. Küçük büyük ayrımı yap-
madan, Başbakanımızla, Bakanlarımızla, 
Belediye Başkanlarımızla, Türkiye’nin her 
köşesine, her hücresine hizmet taşıyacağız. 
Büyük Devlet Vizyonuyla hareket edecek, 
Türkiye’nin itibarına itibar katacak, ama 
detayları da asla ihmal etmeyeceğiz.

Kardeşlerim…

Paralel Yapı’yla mücadeleden asla taviz 
vermeyeceğiz. Türkiye’ye, millete kumpas 
kurmaya çalışan bu kirli yapıya, bu hain 
yapıya gereken dersi zaten siz 30 Mart’ta 
verdiniz. 30 Mart’ta siz bize yetki verdiniz, 
siz bize destek verdiniz, paralel yapıyla 
mücadeleyi sonuna kadar götürmemiz 
için sandıkta bize talimat verdiniz. Biz de 
sizden aldığımız yetkiyle, sizden aldığımız 
destekle, bu yeni dönemde çok daha güç-
lü, çok daha kararlı, çok daha azimli bir 
şekilde mücadelemizi başlattık. Bu yapıya 
asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bunlara 

karşı, hukuk içinde gereğini yapıyoruz ve 
yapacağız.

Kardeşlerim…

Türkiye’nin yolu kardeşlik yoludur. Tür-
kiye, toplumsal barışını güçlendirdikçe, 
ekonomisini büyütecek, demokrasisini 
güçlendirecek, geleceğe çok daha emin 
adımlarla ilerleyecektir. Bu ülke, ham-
dolsun, bizim kardeşlik ve birlik siya-
setimizle, terörün üstesinden gelmeyi 
başarmıştır. İnşallah, Çözüm Süreci’ni 
ilerletecek, Türkiye’nin 77 milyon kardeş 
olarak geleceğe ilerlemesini temin ede-
ceğiz. Türkiye’yi birlik içinde, beraberlik 
içinde, bütünlük içinde 2023 hedeflerine 
sağ salim ulaştıracağız.

Kardeşlerim…

Bizim tek bir davamız olacak, o da hiz-
met davası. Hakk için, halk için, Hakk’a 
ve halka hizmet için çalışan, didinen bir 
Cumhurbaşkanı göreceksiniz. Çünkü bi-
zim kutlu davamızın adı hizmet davasıdır. 
Bizim kutlu yolculuğumuz bir hizmet yol-
culuğudur. Bizim davamız vatana hizmet 
davasıdır, yolumuz millete hizmet yolu-
dur. Onun için ne diyoruz: Millî irade, millî 
güç, hedef 2023…

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih yazı-
lacak. Onun için sizlerden özellikle rica 
ediyorum: Mutlaka sandığa gidin. Yeni 
Türkiye’nin kuruluşu için sandığa gidip 
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mührünüzü basın. İnanın, 10 Ağustos’tan 
sonra çocuklarınıza, torunlarınıza an-
latacak bir hikayeniz, bir hatıranız ola-
cak. “Türkiye’de ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde gittim, oy kullandım, Yeni 
Türkiye’nin inşasına ben de katkıda bu-
lundum” diyeceksiniz. Onun için herkesin 
sandık başına gitmesini, oyunu kullanma-
sını, sandıklara sahip çıkmasını rica edi-
yorum. Allah bizi iyi yoldan, doğru yoldan 
ayırmasın. Allah bizi millete hizmet yolun-
dan ayırmasın. Allah bizi utandırmasın, 
mahcup etmesin. 10 Ağustos, Yeni Türkiye 
yolunda, Büyük Türkiye yolunda inşallah 
milat olsun. Bize Allah yeter. Bize millet ye-
ter. Bize, Türkiye yeter. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Yozgatlılar, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler...

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan tüm 

Yozgat’a, Yozgat’ın tüm ilçelerine, tüm 
Yozgatlı kardeşlerime selamlarımı, sev-
gilerimi yolluyorum. Bugün yine çok gü-
zelsin Yozgat! Bugün yine farkını ortaya 
koyuyorsun Yozgat! Bugün yine kabına 
sığmıyorsun Yozgat! Rabbim sizlerden razı 

Yozgat Mitingi

Yozgat | 10 Temmuz 2014
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olsun. Rabbim kardeşliğimizi, yol arkadaş-
lığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Siz 
her zaman yanımızda oldunuz. 3 Kasım’da 
bize yüzde 51 oy oranıyla destek verdiniz. 
22 Temmuz’da bize yüzde 62 oy oranıy-
la destek verdiniz. 12 Haziran’da, yüzde 
66’yla AK Parti dediniz, adeta sandıkları 
patlattınız. En son, 30 Mart’ta, yüzde 53 oy 
oranıyla Yozgat Belediyesi’ne bir kez daha 
AK Partili adayı taşıdınız. 2007 halkoyla-
masında, “Cumhurbaşkanını halk seçsin 
mi?” diye size sorduğumuzda, Türkiye yüz-
de 69’la, Yozgat yüzde 84’le evet dedi. 2010 
halkoylamasında, “Anayasa’yı değiştirelim 
mi?” dediğimizde, Yozgat yüzde 77’yle evet 
dedi. Siz farklısınız. Yiğidin harman oldu-
ğu Yozgat her zaman farklı. Bozok Ovası 
her zaman farklı. Daha önce de söyledim: 
Yozgat bizim gözbebeğimizdir. Yozgat bi-
zim canımızdır. Yozgat nasıl ki her seçim-
de sapasağlam bizim yanımızda durduysa, 
biz de Yozgat’ın yanında durduk, durmaya 
da inşallah devam edeceğiz.

Kardeşlerim…

22 Şubat’ta, seçim mitingimiz için Yozgat’a 
geldik. Burada muhteşem bir miting ger-
çekleştirdik. 30 Mart’ta, Yozgat’ta bir de ilk 
yaşandı: Boğazlıyan ilçesinde ilk kez AK 
Parti’nin adayı seçimleri kazandı. Seçimin 
hemen ardından, Boğazlıyan’a geldik, ora-
da kardeşlerimize teşekkür ettik, onlarla 
kucaklaştık. Şimdi bir kez daha Yozgat’ta-
yız. 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri için, bugün Yozgat’ta kar-
deşlerimizle buluşuyor, kardeşlerimizle 
kucaklaşıyoruz. Bugün burada, Yozgat’ta, 
10 Ağustos’ta sandıkların neticesini işte 

bu meydanda görüyoruz. Ramazan ayında-
yız, biliyorum oruçlusunuz… Ama sizden 
şimdi öyle bir gür sada bekliyorum ki, 
Ankara sizi duysun. Sizden öyle bir sada 
bekliyorum ki İstanbul, Edirne, Van sizi 
duysun. Yozgat! 10 Ağustos’a hazır mıyız 
Yozgat? Cumhurun Başkanını seçiyor 
muyuz Yozgat? Yeni Türkiye’yi inşa ediyor 
muyuz Yozgat? Oy pusulasında, milletin 
adayını tercih ediyor muyuz Yozgat? Kimi 
seçiyoruz? Kimi seçiyoruz? Maşallah… 
Yozgat’ta bu iş bitmiştir. Yozgat kararını 
vermiş. Yozgat Cumhurbaşkanını şimdi-
den belirlemiş. Hayırlı mübarek olsun 
inşallah. Rabbim, 10 ağustos seçimlerini 
ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız, 
devletimiz, bayrağımız için hayırlara tah-
vil etsin inşallah…

Kardeşlerim... 

Bakın Pazar günü, Erzurum’daydık; 
Erzurum’da muhteşem bir miting gerçek-
leştirdik. Erzurum, tarih boyunca çok bü-
yük kahramanlar, çok büyük yiğitler, çok 
muhterem ilim insanları, gönül insanları 
yetiştirdi. Aynı şey Yozgat için de geçerli. 
Yozgat da tarih boyunca çok büyük kah-
ramanlar yetiştirdi. Yozgat, tarihi boyun-
ca hep şehitler diyarı oldu. Yozgat, Agah 
Efendi gibi, Çapanoğlu Camii’nin banisi 
Mustafa Bey gibi, Ahmet Efendi gibi büyük 
devlet adamlarını, büyük gönül insanları-
nı yetiştirdi. Erzurum’da, buradan dışarıya 
giden bir zat vardı, Yozgat’ta dışarıdan 
buraya getirilen bir zat var. Aslında aynı 
oyun, aynı tezgâh... Yozgat oynanan oyu-
nun farkında. Çünkü Yozgat CHP zulmünü 
bilir. Yozgat, Tek Parti döneminde, burada 
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ne büyük zulümler yaşandığını bilir. Yoz-
gat, camilerin nasıl kapatıldığını, Kur’an 
öğrenmenin, öğretmenin nasıl yasaklan-
dığını, milletin nasıl tahkir edildiğini çok 
çok iyi bilir. Büyük Cami’de imamların, 
müezzinlerin nasıl derdest edildiğini gayet 
iyi hatırlar, gayet iyi bilir. Ben inanıyorum 
ki Yozgat, gidip CHP ile işbirliği yapanlara 
dersini sandıkta verecektir. Ben inanıyo-
rum ki Yozgat, yaşanan onca zulümden 
sonra, gidip CHP’nin oyuncağı olanlara 
cevabını çok iyi verir. Yozgat’tan CHP’ye 
oy çıkar mı? Yozgat’tan, CHP’nin oyuncağı 
olan MHP’ye oy çıkar mı? Yozgat’tan, Pen-
silvanya adaylarına oy çıkar mı? İşte bu… 
Hiç kimse Yozgat’ı, Yozgatlıyı kandırma-
sın. Burası, yiğidin harman olduğu yerdir. 
Burası Bozok Ovası’dır. Burası CHP’nin, 
İsmet İnönü’nün zulmünü iliklerine ka-
dar yaşamış bir şehirdir. İşte onun için 
Yozgat’tan, Pensilvanya partilerine inşal-
lah oy çıkmayacak.

Kardeşlerim…

Şimdi bu CHP Genel Müdürü, haftalar ön-
cesinden çıktı, Cumhurbaşkanı adayının 
kimler olamayacağını sıralamaya başladı. 
Ne dedi? “Yalan söyleyenden Cumhurbaş-
kanı adayı olmaz” dedi. “Ahlaki değerleri 
yüksek olmayan kişiden Cumhurbaşkanı 
adayı olmaz” dedi. “Dünyada saygınlığı 
olmayan birisi Cumhurbaşkanı adayı ola-
maz” dedi. “Geçmişi şaibeli olan, Cumhur-
başkanı adayı olamaz” dedi. Daha birçok 
şey saydı. Sonra da dediklerinin arkasında 
durdu, gerçekten de Cumhurbaşkanı adayı 
olmadı. Doğru söylüyor: Yalancıdan Cum-
hurbaşkanı adayı olmaz; nitekim kendisi 

olmadı. Doğru söylüyor: Geçmişi şaibeli 
olandan Cumhurbaşkanı adayı olmaz; 
nitekim kendisi olmadı. Kendisi olmadığı 
gibi, Devlet Bahçeli’yi de Cumhurbaşkanı 
adayı yapmadı. Buradan soruyorum: CHP 
içinde, “yalan söylemeyen” bir tek kişi 
bulamadınız mı? CHP içinde, “geçmişi 
şaibeli olmayan” bir tek aday bulamadı-
nız mı? CHP içinden, “dünyada saygınlığı 
olan” bir tek kişi bulamadınız mı? Evet 
bulamadılar… Bulamadılar, gittiler, dışa-
rıdan aday ithal ettiler. O adayı da hem 
CHP’ye dayattılar hem MHP’ye dayattılar. 
Buradan MHP’ye de soruyorum, Genel 
Başkan Devlet Bahçeli’ye soruyorum: Ül-
kücü camia içinden, MHP Milletvekilleri 
arasından, Cumhurbaşkanı adayı yapacak 
bir kişi bile bulamadınız mı? Hatırlarsa-
nız, bu MHP Genel Başkanı, geometrik 
şekiller çiziyor, üçgenler çiziyor, hesaplar 
yapıyordu. Ortaya çıka çıka paralel çıktı. 
Kendilerine paralel bir çatı kurdular, çok 
tabii olarak da çatı akıyor. Şimdi bakın, 
sahada yoklar. Adaylarının dahi arkasında 
durmuyorlar. Meydanlara çıkamıyorlar. 
Ankara’da, ellerinde dilekçe, o mahkeme-
den o mahkemeye koşuyorlar. Bizimle san-
dıkta mücadele etmek yerine, her zaman 
yaptıklarını yapıyor, mahkeme kapılarını 
aşındırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanını mahkemeler belirleme-
yecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhur-
başkanını artık vekiller de belirlemeyecek. 
Cumhurbaşkanını asıllar belirleyecek, 
millet belirleyecek, halk belirleyecek. Ama 
bunu daha anlayabilmiş, kavrayabilmiş 
değiller. Bakın sandık, bu CHP için, bu 
MHP için büyük bir dert… Ne zaman 
sandık milletin önüne gelse, bu CHP de, 
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MHP de tir tir titriyor. Çünkü, her sandık 
sonucunda millet bu genel başkanlara GİT 
diyor, ama bunlar anlamıyorlar. Ya da işle-
rine gelmediği için anlamak istemiyorlar. 
Şimdi de 10 Ağustos’tan korkuyorlar. 10 
Ağustos’ta çıkacak sonuç, bu CHP’nin, bu 
MHP’nin geleceğini tayin edecek. Bir kez 
daha yenilecekler. Bu sefer sadece seçimi 
değil, izzetlerini de yitirecekler. İnşallah, 
bu beceriksiz idareciler, artık o koltukla-
rında oturamayacaklar. Onun için ben, 
özellikle Yozgat’taki MHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerime sesleniyorum: Yozgat’ta Pen-
silvanya adayına oy vermeyin. Yozgat’ta, 
iradesi esir alınmış MHP’ye destek verme-
yin. MHP yönetimine öyle bir ders verin 
ki, yaptıkları hatayı anlasınlar. Ben inanı-
yorum ki, Yozgat’ta, CHP’li kardeşim de, 
MHP’li kardeşim de, diğer partilere gönül 
vermiş kardeşlerim de bizi tercih edecek-
ler. Yozgat’tan çok farklı bir sonuç bekli-
yorum. 2007’de, Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesine, yüzde 84’le evet 
diyen Yozgat’tan, şahsıma böyle yüksek bir 
oy istiyorum.

Kardeşlerim…

Anayasa diyor ki: Cumhurbaşkanı tarafsız 
olacak. Eyvallah… Ama Cumhurbaşkanı 
kime karşı tarafsız olacak? Millete karşı 
tarafsız olacak. 77 milyon arasında ayrım 
yapmayacak. Siyasi görüşler, ideolojiler, 
etnik kökenler, mezhepler arasında ayrım 
yapmayacak. Devletin kurumları arasında 
ayrım yapmayacak. Amma… Mesele mille-
tin çıkarlarıysa, mesele bayraksa, vatansa, 
mesele istiklalimizse, Cumhurbaşkanı 
taraf olacak; ülkesinin, milletinin, bayrağı-

nın tarafında olacak. Bugüne kadar, birkaç 
istisna dışında, hiçbir Cumhurbaşkanı ta-
rafsız olmadı. İsmet İnönü tarafsız mıydı? 
Cemal Gürsel tarafsız mıydı? Cevdet Su-
nay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Süley-
man Demirel, Ahmet Necdet Sezer tarafsız 
mıydı? Bunlar siyaset üstü müydü? Hep-
sinin de tarafı vardı, hepsinin de siyaseti 
vardı. Hatırlayın: Başörtüsü meselesinde, 
millet özgürlükten yana oldu, devlet ya-
saktan yana oldu. Millet, millî ve manevi 
değerlerine özgürlük istedi, saygı istedi; 
devlet her zaman baskıyla geldi, yasakla 
geldi, zulümle geldi. Vatandaş, görüşleri-
ne, inançlarına, kültürüne, diline özgürlük 
istedi; devlet her zaman inkâr etti, reddetti, 
asimile etmeye çalıştı. Tarafsız göründüler, 
hep statükonun, vesayetin, elitlerin tara-
fını tuttular. Siyaset dışı göründüler, hep 
kendi siyasetlerini yürüttüler. İşte şimdi 
artık o devir kapanıyor. Milletle devlet ku-
caklaşıyor. Devletin başına, artık milletin 
seçeceği bir Cumhurbaşkanı geliyor. Mille-
tin tarafını tutan, milletin siyasetiyle siya-
set yapan bir Cumhurbaşkanı inşallah 10 
Ağustos’ta göreve geliyor. Ben, eğer takdir 
ederseniz, eğer beni o yüce makama tayin 
ederseniz, 77 milyona karşı, tüm kurum-
lara, tüm gruplara karşı tarafsız bir Cum-
hurbaşkanı olacağım. Ama mesele millet 
olduğunda, hiç kimse kusura bakmasın, 
milletimin tarafını tutacağım. Tarafsız gö-
rünüp vesayetin, statükonun, CHP zihni-
yetinin tarafını tutan bir Cumhurbaşkanı 
olmayacağım. Tarafsız görünüp, devletin 
tarafını tutan, milletine karşı ayrımcılık 
yapan bir Cumhurbaşkanı asla olmayaca-
ğım. Bizim ilkemiz son derece net: İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın. İnsanı ihmal eden 
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devlet yaşayamaz. Milletini kendisine ha-
sım gören devlet, yücelemez. Biz, inşallah, 
devletle milleti buluşturan, kucaklaştıran, 
aradaki mesafeleri ortadan kaldıran bir 
Cumhurbaşkanı olacağız.

Kardeşlerim…

12 yılda Türkiye’ye çok büyük hizmetler 
kazandırdık. 12 yılda, Türkiye’yi en altlar-
dan aldık, Allah’ın izni, milletimizin deste-
ğiyle, en üst liglere çıkardık. Ekonomide, 
dış politikada, sosyal hayatta, demokratik-
leşmede Türkiye’ye ilkler yaşattık. Bu sü-
reç, Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle, bu 
şekilde sürüp gidecek. İnşallah, Türkiye ar-
tık geriye gitmeyecek, hep ileriye gidecek. 
Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ile seçilmiş 
bir Başbakan, Türkiye’yi çok daha ileri se-
viyelere taşıyacak. Hiçbir yatırım, hiçbir iş 
yarım kalmayacak. Daha bir uyum içinde, 
daha bir koordinasyon içinde, Türkiye’yi 
hep birlikte zirvelere taşıyacağız.

Kardeşlerim…

Bakınız, AK Parti olarak, son 12 yılda hem 
Türkiye’ye hem Yozgat’a çok büyük eserler, 
çok büyük projeler kazandırdık. Yozgat’a 
ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 
Ulaştırma ve haberleşmede 1.5 milyar lira; 
gıda, tarım ve hayvancılıkta 1 milyar 150 
milyon lira; orman ve su işlerinde 510 
milyon lira; eğitimde (üniversite dâhil) 
441 milyon lira; toplu konutta 641 milyon 
lira; enerjide 189 milyon lira; sağlıkta 
140 milyon lira, yatırım yaptık. 12 yılda 
Yozgat’a toplam 6.6 milyar lira destek ve 
yatırım sağladık. Burada şu hususun altını 

özellikle çiziyorum: Yozgat’ta hiçbir yatı-
rım yarım kalmayacak. Ne söz verdiysek, 
hepsinin takipçisi olacağız. Duble yolların, 
Şehir Hastanesi’nin, Hızlı Tren’in bizzat 
takipçisi olacağım ve bu yatırımları daha 
da hızlandıracağım. 22 Şubat’ta buraya 
geldiğimde Yozgat’a bir havalimanı sözü 
vermiştim. Havalimanının yeri belirlendi, 
projesi hazır, inşallah en kısa sürede diğer 
altyapı işlerini tamamlayıp, inşasına başla-
yacağız. Biz göreve geldiğimizde Yozgat’ın 
sahip olduğu bölünmüş yol uzunluğu sa-
dece 44 kilometreydi. Biz, buna tam 311 
kilometre bölünmüş yol ekledik. Böylece, 
Yozgat’ın toplam bölünmüş yol uzunluğu-
nu 355 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş 
yolların kalitesiyle ilgili sorunlar var, 
bunları süratle gideriyoruz. Bu işlerin de 
sonuna kadar takipçisi olacağım. Anka-
ra-Yozgat arasını 1 saate, Yozgat-İstanbul 
arasını ise 4 saate düşürecek olan Yozgat 
Yüksek Hızlı Tren Projemiz son sürat 
devam ediyor. İnşallah, 2017 yılında ta-
mamlayacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Projesi tam 5.5 milyar liralık bir ya-
tırım. Yozgat’ı Kayseri’yle de Hızlı Tren’le 
bağlıyoruz. Yatırım programına aldık, 
inşallah önümüzdeki dönemlerde buranın 
da yapımına başlıyoruz. Hızlı Tren’le ilgili 
dedikodulara da asla kulak asmayın. Biz 
başladığımız işi bitiririz, Hızlı Tren’i de 
Yozgat’a ulaştıracak, inşallah seçilirsem 
Cumhurbaşkanı olarak gelip açılışını ya-
pacağım. 270 milyon maliyetle, kamu-özel 
ortaklığıyla yaptığımız 475 yataklı Şehir 
Hastanemizin temelini attık. İnşa aşama-
sında birtakım sıkıntılar olsa da süratle 
çalışmalara devam edip, inşallah Yozgat’ı 
şehir hastanesine kavuşturacağız. 
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Hiç endişeniz olmasın kardeşlerim… 

T ı p k ı  d i ğ e r  p r o j e l e r  g i b i  Ş e h i r 
Hastanesi’nin de bizzat takipçisi olacağım. 
Yozgat’a 1.700 dönüm alan üzerinde ku-
rulu bir Spor ve Yaşam Vadisi yapıyoruz. 
50 milyon liraya yakın maliyeti olan bu 
projeyle Yozgat’ın çehresi değişecek. İçin-
de birçok branşta spor tesisi, gölet, seyirlik 
ulaşım araçları, macera parkı gibi her tür-
lü sosyo-kültürel ihtiyaca cevap verecek 
bir alan olacak. Yapımı devam ediyor, in-
şallah en kısa sürede tamamlayıp sizlerle 
buluşturacağız. Bunlarla birlikte, içinde 3 
adet yüzme havuzu olacak olan Kadınlar 
Termal ve Spor Kompleksi Projemizin de 
müjdesini buradan veriyorum. Evet, bu te-
sisten sadece hanım kardeşlerimiz faydala-
nabilecek. Her türlü konforu düşünülmüş 
bu kompleksin projesi bitti, bu ay içinde 
ihalesini de yapıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Son 12 yılda Yozgat’ı tarihinde görmediği 
yatırımlarla buluşturduk. Eğitim alanında 
Yozgat’a 1.427 derslik yaptık. Okullarımı-
za 10 bin 33 adet bilgisayar gönderdik. 499 
adet okula internet bağlantısı sağladık. 
Toplam 419 adet bilişim ve teknoloji sınıfı 
kurduk. Yozgat için bizzat takip ettiğim 
bir projeyi nihayet somutlaştırıyoruz. 20 
milyon lira maliyetle Yozgat’a 1.500 öğren-
cili bir İmam Hatip Lisesi kazandırıyoruz. 
Temeli atıldı, en kısa zamanda inşasını 
tamamlayıp eğitim-öğretime sunacağız. 
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni biz kurduk. 
Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi’nde top-
lam 10 bin öğrencimiz öğrenim görüyor. 

Bunlar, Yozgat’ta gerçekleştirdiğimiz hiz-
metlerden, projelerden sadece birkaçı. 12 
yıl boyunca yaptığımız eserlerin tamamını 
tek tek saymaya kalksak, inanın saatler 
yetmez. Şimdi, bazıları diyor ya, “Cumhur-
başkanının yolla, elektrikle, suyla, şehir-
lerin, ilçelerin sorunlarıyla ne ilgisi var” 
diye… Onların anlayışına göre Cumhur-
başkanı sadece temsil makamıdır. Yahu, 
halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen, halkın 
sorunlarına uzak duran, deyim yerindey-
se, halktan kaçan, cumhurdan kaçan bir 
Cumhurbaşkanı olur mu? Bizim anlayışı-
mızda böyle bir Cumhurbaşkanlığı anlayı-
şı yok. Biliyorum ki, milletimin gönlünde 
de böyle bir Cumhurbaşkanı yatmıyor. Biz 
alışılmışın dışında bir Cumhurbaşkanı 
olacağız sevgili kardeşlerim. Bizim anlayı-
şımıza göre, Cumhurun başkanı, Cumhura 
hizmet yolunda, millete hizmet yolunda 
terlemeli, koşmalı, hizmet üretmeli. Ma-
kamlar fark etmez. Bizim işimiz hizmet. Bi-
zim işimiz eser üretmek, hizmet üretmek, 
yatırım yapmak, bu ülkeyi kalkındırmak, 
bu ülkeyi hak ettiği muasır medeniyet 
seviyelerine ulaştırmak. İşte bunun için 
bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 
Bu sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımız-
da da süratle devam edecek. Başlattığımız 
projeleri tamamlayacağız. Yeni dev projele-
ri tek tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

Size bir konuda daha söz veriyorum: Para-
lel Yapı’yla mücadeleden asla vazgeçmeye-
cek, bu yapıya karşı asla taviz vermeyece-
ğiz. Türkiye’ye, millete kumpas kurmaya 
çalışan bu kirli yapıya, bu hain yapıya gere-
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ken dersi zaten siz 30 Mart’ta verdiniz. 30 
Mart’ta siz bize yetki verdiniz. Biz de siz-
den aldığımız yetkiyle, bu yeni dönemde, 
çok daha güçlü, çok daha kararlı, çok daha 
azimli bir şekilde mücadelemizi başlattık. 
Bu kirli yapıya, bu hain yapıya karşı hukuk 
içinde gereğini yapıyoruz ve yapacağız.

Kardeşlerim…

Türkiye’nin yolu kardeşlik yoludur. 
Türkiye’nin yolu birlik ve beraberlik yolu-
dur. Türkiye, toplumsal barışını güçlendir-
dikçe, göreceksiniz, ekonomisini daha da 
büyütecek, demokrasisini daha da güçlen-
direcek, geleceğe çok daha emin adımlarla 
ilerleyecektir. Bu ülke, bu aziz millet, ham-
dolsun, birçok zorlu testlere rağmen bir-
liğinden, bütünlüğünden, kardeşliğinden 
asla taviz vermemiş, her türlü badirenin 
üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizden 
önceki hükümetlerin karşısında diz çök-
tüğü, teslim olduğu terörün üstesinden de 
gelmeyi başarmıştır, başarıyor. İnşallah, 
Çözüm Süreci’ni ilerletecek, Türkiye’nin 
77 milyon kardeş olarak geleceğe ilerle-
mesini temin edeceğiz. Bunun için bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız. Türkiye’yi 
birlik ve bütünlük içinde 2023 hedeflerine 
sağ salim ulaştıracağız. Onun için ne diyo-
ruz? Millî irade, millî güç, hedef 2023…

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşa-
nacak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih 
yazılacak. Onun için sizlerden özellikle 
rica ediyorum: Mutlaka sandığa gidin. 
Yeni Türkiye’nin kuruluşu için mutlaka 

oy pusulasına mührünüzü basın. Tatilde 
olanlar, eğer orada kullanamıyorsa, gel-
sinler, Yozgat’a dönsünler, burada oylarını 
kullansınlar. Siz de mutlaka ama mutlaka 
sandığa gidin. Bakın biz babalarımızdan 
çok dinledik; “14 Mayıs 1950’de, ilk ger-
çek çok partili seçimde biz de oy verdik, 
merhum Menderes’i iktidara taşıdık” diye 
çok anlattıklarını duyduk. İnşallah, ilk 
kez Cumhurun Başını seçerken, bu tarihî 
anda sizin de sandık başında olacağınıza, 
Yeni Türkiye’nin inşasına mühür vuraca-
ğınıza yürekten inanıyorum. Allah, bizi 
hak yoldan, doğru yoldan ayırmasın. Allah 
bizi millete hizmet yolundan ayırmasın. 
Allah bizi utandırmasın, mahcup etmesin. 
10 Ağustos, Yeni Türkiye yolunda, Büyük 
Türkiye yolunda inşallah milat olsun. Bize 
Allah yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye 
yeter. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.
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Sevgili Antalyalılar, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili gençler, hanımefendiler, beye-
fendiler... 

Bugün bir kez daha sizleri, tüm Antalya’yı, 
tüm Antalyalı kardeşlerimi hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Hemen en 
başta, Antalya’ya, Antalyalı kardeşleri-

me, 30 Mart’ta AK Parti’ye verdiğiniz o 
büyük destekten dolayı teşekkür ediyo-
rum. Antalya’da fetret dönemi sona erdi. 
Antalya’da kara bulutlar dağıldı. Antalya 
bir kez daha AK Parti dedi, bir kez daha 
hizmet siyaseti dedi. İnşallah, bu yeni 
dönemde, eskisinden çok daha büyük bir 
gayretle, daha yoğun şekilde çalışacak, 

Antalya Mitingi

Antalya | 12 Temmuz 2014
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Antalya’da farkımızı ortaya koyacağız. Bir 
kez daha 30 Mart’taki bu güzel tercihiniz-
den dolayı her birinizi tebrik ediyorum. 
3 Kasım seçimlerinden bugüne kadar, 
Antalya’nın bize verdiği destek için şük-
ranlarımı sunuyor, her birinizden Allah 
razı olsun diyorum.

Kardeşlerim…

Biz, Antalya’ya seçimden seçime gelen si-
yasetçilerden değiliz. 10 Haziran 2012’de 
geldik, burada toplu açılış yaptık. 14 Aralık 
2013’te geldik, yine toplu açılışlar yaptık, 
Antalya’ya 1 milyar 211 milyon liralık eser 
ve hizmet kazandırdık. 15 Mart’ta geldik, 
seçim mitingimizi yaptık. Aradan sadece 
4 ay geçti, bugün bir kez daha Antalya’da-
yız. Bugün Antalya’da bir kez daha seçim 
mitingimizi yapıyoruz. Ama bu seçim, di-
ğerlerinden çok farklı. Tarihimizde ilk kez, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşka-
nını sandıkta, sizler belirleyeceksiniz. Bir 
kez daha, Türkiye’nin geleceği hakkında 
kararı sizler vereceksiniz.

Kardeşlerim…

Cu m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  s e ç i m i  i ç i n ,  5 
Temmuz’da yola çıktık. Nereden başladık? 
Samsun’dan. İstiklal Mücadelesi’nin ilk 
adımının atıldığı Samsun’dan, biz de Yeni 
Türkiye’nin ilk adımını attık. Ardından 
Erzurum’a geçtik. Ardından, Denizli, To-
kat, Yozgat… Dün, İstanbul’da, muhteşem 
bir törenle, Cumhurbaşkanlığı Vizyon Bel-
gemizi Türkiye’ye açıkladık. Önümüzdeki 
5 yıllık dönemde yapacaklarımızı, 2023 
yolunda yapacaklarımızı kamuoyuyla 

paylaştık. İşte bugün de Antalya’dayız. Ya-
rın inşallah Şanlıurfa’dayız. 10 Ağustos’a 
kadar ulaşabildiğimiz kadar ile ulaşacak, 
bu büyük dönüşümü, bu büyük değişimi 
milletimize anlatacağız.

Kardeşlerim... 

Dün, Cumhurbaşkanlığı Vizyon Belgemi-
zi açıklarken, İstanbul’da, Haliç Kongre 
Merkezi’nde, Türkiye’deki tüm toplumsal 
kesimlerden temsilcileri bir araya getirme-
ye gayret ettik. Salonda çok değerli sanat-
çılarımız vardı. Sporcular vardı. Aydınlar, 
yazarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri 
vardı. Siyasetçiler vardı. O salonda, aynı 
zamanda millet vardı. Şimdi, o toplantı-
nın ardından, özellikle sanatçılarımıza 
yönelik, medyada, sosyal medyada bir 
linç kampanyası uygulamaya başladılar. 
Edebe, adaba uymayan, aile terbiyesinden 
yoksun hakaretler etmeye başladılar. İşte 
bunların demokratlığı bu kadar. Bunla-
rın özgürlük anlayışı bu kadar. Bunlar, 
kendileri gibi olmayana, kendileri gibi 
düşünmeyene demokrasiyi hak görmezler. 
Özgürlüğü kendi tekellerinde görür, başka-
sına özgürlük hakkı tanımazlar. “Mahalle 
baskısı” derler, “diktatör” derler, “kutup-
laşma” derler, kendileri alasını başkalarına 
uygularlar. On yıllar boyunca da bunu 
yaptılar. Kendileri için demokrasi istediler, 
Türk’ten, Kürt’ten, Alevi’den, Sünni’den 
demokrasiyi esirgediler. Kendileri için 
özgürlük istediler, yoksullara, ezilmişlere, 
gariplere özgürlüğü çok gördüler. Artık o 
günler geçti. Ne demokrasi ne özgürlük ne 
de siyaset, artık hiç kimsenin tekelinde de-
ğil. Sanatçılar, sporcular, yazarlar, onların 
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toplantısına katılırlarsa, iyi; bizim toplan-
tımıza katılırlarsa kötü. Bu alışkanlıklar 
artık Eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de 
biz böyle linçlere, linç kampanyalarına 
prim vermeyiz. İstedikleri hakareti et-
sinler, istedikleri yalanı, iftirayı piyasaya 
sürsünler, Yeni Türkiye’nin kuruluşunu 
engelleyemeyecek, artık değişimin önünü 
kesemeyecekler. Bakın bunlar, yıllardır 
hem CHP’yi destekler, Eski Türkiye’yi 
destekler hem de Nazım Hikmet’i istismar 
ederek oradan prim sağlamaya çalışırlar. 
Peki Nazım Hikmet’i sürgüne gönderen, 
sürgünde ölmesine yol açan kim? CHP. 
Nazım Hikmet’e vatandaşlığını iade eden 
kim? AK Parti. Hem Dersim’de katliamı 
yapan hem Dersim’in istismarını yapan 
CHP, Dersim için özür dileyen AK Parti. 
Kimin samimi olduğu, kimin de istismarcı 
olduğu ortada. Sanatçılarımız hiç çekin-
mesinler, hiç tedirgin olmasınlar. Eski 
Türkiye’nin alışkanlıklarıyla, o linç yapan-
lar, o mahalle baskısı uygulayanlar, Eski 
Türkiye’yle birlikte eskiyip gidecekler.

Kardeşlerim…

Bil iyorsunuz,  2007 yı l ında ,  Türki -
ye Büyük Millet Meclisi’nde, 11’inci 
Cumhurbaşkanı’nı seçmek istedik, önü-
müze anlamsız engeller çıkardılar. “Size 
cumhurbaşkanı seçtirmeyiz” dediler. CHP, 
yanına emekli hukukçuları aldı, yüksek 
mahkemeleri aldı, dönemin Cumhurbaş-
kanını aldı, çeteleri aldı; “Size Cumhur-
başkanını seçtirmeyeceğiz” dedi. “Öyle 
mi?” dedik… “O zaman halka gidiyoruz” 
dedik. Ne yaptık? Önce 22 Temmuz’da ge-
nel seçimleri yaptık, yüzde 47 oy oranıyla 

milletimizden tekrar yetki aldık. Ardından 
halkoylamasına gittik, Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesini milletimize 
götürdük, milletimiz de yüzde 69’la buna 
evet dedi. İşte şimdi, tarihimizde ilk kez, 
Cumhurbaşkanını sandıkta belirleyeceğiz.

Kardeşlerim…

Cumhurbaşkanının sandıkta belirlenmesi 
ne anlama geliyor? Bakın, 1945 yılında, 
İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Almanya 
yerle bir oldu. Japonya’ya 2 atom bombası 
atıldı. Belçika, Avusturya, Fransa, İngil-
tere, daha nice ülke yakıldı, yıkıldı. Peki 
onlar sonra ne yaptılar? Çalıştılar, didin-
diler, mücadele ettiler, şu anda çok güçlü 
ülkeler, çok güçlü ekonomiler inşa ettiler. 
Peki o süreçte Türkiye ne yaptı? Türkiye 
maalesef izlemekle yetindi. Türkiye uzak-
tan takip etti. Türkiye, Avrupa’da olup 
bitene hayranlıkla bakmak zorunda kaldı. 
Avrupa yeniden ayağa kalkarken, büyük 
yatırımlar yaparken, dünya ticaretinden 
büyük paylar alırken, Türkiye’de devlet 
neyle uğraştı? Maalesef Türkiye’de devlet 
camilerle uğraştı. Devlet, Kur’an öğretilme-
siyle, öğrenilmesiyle uğraştı. Devlet, ezan 
Türkçe mi okunsun, aslıyla mı okunsun, 
bununla uğraştı. Milletin diliyle uğraştı, 
kültürüyle uğraştı, yazarlarla, sanatçılarla 
uğraştı. Devlet, Alevi’nin haklarıyla, Sün-
nilerin haklarıyla uğraştı. Avrupa ekono-
mileri hızla büyürken, bizde darbe üstüne 
darbeler yaşandı. Avrupa ülkelerinin işgü-
cü kendilerine yetmedi, dışarıdan işgücü 
ithal ettiler; biz, Büyük Ülke olmak yerine, 
o ülkelere işgücü göndermek zorunda kal-
dık. Ne zaman millet hükümetini seçtiyse, 
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darbelerle o hükümetleri görevden uzak-
laştırdılar. Komplolarla, tuzaklarla, mafya 
eliyle, manşetlerle milletin hükümetlerini 
görevden uzaklaştırdılar. Ne dediler bi-
liyor musunuz? “Millet bir şeyden anla-
maz” dediler. “Millet iyi seçim yapamaz” 
dediler. “Millet kendi idarecisini seçemez” 
dediler. “Her şeyi en iyi biz biliriz” dediler. 
“Biz ne dersek, o olacak” dediler… Millete 
söz hakkı vermediler, Türkiye’yi yerinde 
saydırdılar. İşte şimdi biz de diyoruz ki: 
Size millete tepeden bakma yetkisini kim 
verdi? Milleti aşağılama yetkisini size kim 
verdi? Millet adına karar verme yetkisini 
kimden aldınız? İşte onun için diyoruz ki: 
Çekilin aradan, kararı millet verecek. 3 Ka-
sım seçimlerine giderken ne dedik? Yeter 
dedik. Yeter, söz de karar da milletindir. 
Çeteleri aradan çektik. O karanlık man-
şetleri aradan çektik. Kendisini milletin 
üzerinde gören o zorba, o ceberut kesim-
leri aradan çektik. 12 yıl boyunca, milleti 
her şeyin üzerinde tuttuk. Şimdi, bir kez 
daha aradaki aracıları kaldırıyoruz. Cum-
hurbaşkanıyla millet arasındaki aracıları 
ortadan kaldırıyoruz. Millet, yani Cumhur, 
artık kendi Cumhurbaşkanını seçiyor. 10 
Ağustos’ta, inşallah, milletle devlet artık 
tam manasıyla, tam bir muhabbetle kucak-
laşıyor. Aracılar aradan çekiliyor. Vekiller 
aradan çekiliyor. Asıllar devreye giriyor, 
millet, artık Cumhurun başını kendisi ta-
yin ediyor.

Kardeşlerim…

Çok büyük bir değişimi yaşıyoruz. On 
yıllardır hasretini çektiğimiz bir büyük 
dönüşümü yaşıyoruz. Türkiye’nin önün-

deki tüm engelleri tek tek kaldırıyor, 
Türkiye’nin ayağındaki zincirleri söküp 
atıyor, Türkiye’yi prangalarından kur-
tarıyoruz. Bakın burada, Antalya’da, şu 
noktanın altını özellikle çiziyorum: 10 
Ağustos’ta, Yeni Türkiye’nin kapıları ar-
dına kadar açılmış olacak. Yeni Türkiye 
sadece bize oy verenlerin, sadece bizi se-
venlerin Türkiye’si değil. Yeni Türkiye, 77 
milyonun Türkiye’si. Bu Türkiye’de herke-
se özgürlük var. Bu Yeni Türkiye’de herke-
se iş var. Bu Yeni Türkiye’de herkesin hakkı 
muhafaza edilecek. Bu Yeni Türkiye’de 
herkesin yaşam tarzı çok daha güçlü 
şekilde korunacak. Yeni Türkiye daha 
da demokrat olacak. Yeni Türkiye daha 
müreffeh, daha özgür, daha bir kardeş 
olacak. Yeni Türkiye, hem bölgesinde, hem 
dünyada öncü olacak, lider olacak. Artık, 
Türkiye gündeminin içi boş meselelerle, 
sanal sorunlarla meşgul edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Bizim yapacak çok daha 
önemli işlerimiz var. Yıllarca, bir başörtü-
sü meselesi dediler, Türkiye’nin enerjisini, 
umudunu, hayallerini tükettiler. İmam 
hatip okulları dediler, milleti katmanlara 
böldüler. Türk dediler, Kürt dediler, Arap, 
Gürcü, Çerkez, Roman, Pomak dediler; 
Alevi dediler, Sünni dediler; Doğulu, Batılı 
dediler, Türkiye’nin kaynaklarını çarçur 
ettiler. Bizim artık böyle sanal sorunlara 
ayıracak vaktimiz yok. Bunların hepsini 
çözdük, çözüyoruz; inşallah artık ener-
jimizi, kaynaklarımızı, uhuvvetimizi ve 
muhabbetimizi, Yeni Türkiye için, Büyük 
Türkiye için sarf edeceğiz. On yıllardır er-
telenen büyük değişimi, büyük dönüşümü 
artık çok kararlı şekilde gerçekleştireceğiz.
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Kardeşlerim…

Bakın Antalya’da, Antalyalı kardeşlerime 
bir şey sormak istiyorum. Şu Antalya’da, 
CHP’nin hangi hizmeti var? Şu Antalya’da, 
MHP’nin hangi hizmeti var? Hizmeti 
bir kenara bırakıyorum; bu CHP’nin, bu 
MHP’nin Antalya için hangi hayali var, 
hangi projesi, hangi hedefi var? Bunlar 
yapmayı bilmezler. Bunlar, sadece ve 
sadece yıkmayı bilirler. İşte şu anda, 
Ankara’da, mahkeme kapılarında siya-
set yapmaya çalışıyorlar. Milletin içinde 
değiller. Neredeler? YSK’nın önündeler, 
Anayasa Mahkemesi’nin önündeler. Eski 
Türkiye’nin özlemi içindeler. Bakın CHP, 
kendi içinden bir Cumhurbaşkanı adayı 
çıkaramadı. 2010 yılında, mevcut Genel 
Müdür, eski Genel Başkan’ı ziyaret etti, 
çıktı, “Ben aday olmayacağım” dedi, he-
men arkasından aday oldu. O sırada ne 
dedi? “CHP’nin eski Genel Başkanı’nı 
Cumhurbaşkanı seçeriz” dedi. Ama aday 
yapmadılar. CHP içinden, kendi ürettikleri 
vasıflara uyan bir tane aday çıkaramadılar. 
MHP, zaten CHP’nin vagonu olmuş du-
rumda. MHP, Devlet Bahçeli’nin başkan-
lığında, iradesini tamamen başkalarına, 
CHP’ye, Pensilvanya’ya teslim etti. 1999’da 
MHP Hükümet ortağı oldu. Ne denildiyse, 
harfiyen onu yerine getirdi. Bir kez olsun 
çıkıp, masaya yumruğunu vuramadı. 
2000 yılında Cumhurbaşkanı seçilecek, 
MHP’ye bir aday dayattılar, buna oy vere-
ceksin dediler, boynunu büktü, kabul etti. 
Kendi içinden aday çıktı, Meclis içinde 
o adayı dövdüler. 30 Mart’ta MHP, yine 
iradesini başka yerlere teslim etti. Geldik 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, MHP’nin 

yine iradesi yok. Antalya’daki MHP’li 
kardeşime sesleniyorum: Bunu sineye çe-
kecek misiniz? Bu iradesizliğe, bu pısırık-
lığa sessiz kalacak mısınız? Antalya’daki 
CHP’li kardeşlerime sesleniyorum: İrade-
sini Pensilvanya’ya teslim etmiş bu Genel 
Müdür’e sessiz, tepkisiz kalacak mısınız? 
Ben inanıyorum ki, Antalya’da CHP’li 
kardeşim de, MHP’li kardeşim de, HDP’li 
kardeşim de yapay adaylara değil, ithal 
adaylara değil, milletin adayına oy vere-
cek. Antalya, inanıyorum ki, 10 Ağustos’ta 
Yeni Türkiye diyecek, Büyük Türkiye diye-
cek, Güçlü Türkiye diyecek.

Kardeşlerim... 

Yeni süreçte, hem Antalya için hem tüm 
Türkiye için çok daha güzel, çok daha id-
dialı hedeflerimiz var. 12 yıl boyunca yap-
tığımız büyük hizmetleri bir üst aşamaya 
çıkaracağız. Halkın oylarıyla seçilmiş bir 
Cumhurbaşkanı, halkın oylarıyla belirlen-
miş bir Hükümet, inşallah Türkiye’yi daha 
da şaha kaldıracağız. Özgürlükler daha da 
genişleyecek. Demokrasinin standartları 
daha da yükselecek. Avrupa Birliği yolu 
daha da hızlanacak. Çözüm Süreci, Millî 
Birlik ve Kardeşlik Süreci kararlılıkla iler-
leyecek. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse 
desin, bu bölgede, bu dünyada, Türkiye 
“Artık ben de varım” dedi ve demeye de-
vam edecek. Herkes hesabını buna göre 
yapsın. Bu dünyada, bu bölgede artık güç-
lü bir Türkiye var. Ekonomisiyle güçlü, de-
mokrasisiyle örnek, toplumuyla kardeş bir 
Türkiye, inşallah 21’inci yüzyılı şekillendi-
recek. İşte en son, ekonomiden sevindirici 
bir haber aldık. Dün açıkladım: Merkez 
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Bankası rezervi, biz göreve geldiğimizde 
27.5 milyar dolardı. Geçen yıl Mayıs ayında 
biz bunu 135 milyar dolara kadar yükselt-
tik. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe 
girişimiyle, rezerv bir miktar düştü. Ama 
dün, eski seviyelere döndük, Merkez Ban-
kası rezervimiz yeniden 135 milyar dolara 
çıktı. Antalya’da turizm çok önemli… 2002 
yılında, Türkiye, dünyanın en çok ziya-
ret edilen 17’nci ülkesiydi. Şu anda 6’ncı 
ülke. Kongre turizminde, 2002’de 31’inci 
sıradaydık, şu anda 18’inci sıradayız. 
Türkiye’ye gelen turist sayısı, 13 milyon-
dan 35 milyona çıktı. Turizm gelirimiz 8.5 
milyar dolardı, 2013 sonunda 32 milyar 
dolara yükseldi. İnşallah bu ivmeyi muha-
faza edecek, 2023’e varmadan, Türkiye’yi, 
dünyada ilk 5’in arasına yükselteceğiz.

Kardeşlerim... 

Antalya’nın benim nezdimde çok ayrı 
bir yeri var. Antalya’nın yatırımlarıyla, 
ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman çok 
yakından ilgilendim. Belediye bizde ol-
sun ya da olmasın, seçimlerde aldığımız 
oy oranlarına hiç bakmadan, Antalya 
için projelerimizi kesintisiz sürdürdük. 
Antalya’yı turizmde, tarımda, sanayide, 
ticarette büyütmek için çok büyük müca-
dele verdik. Antalya’yı marka şehir yapa-
cağız dedik, hamdolsun bunu da başardık. 
12 yılda Antalya’ya 14.4 milyar liralık 
yatırım yaptık, destek verdik. Ulaştırma 
ve haberleşmede 2.5 milyar lira; eğitimde 
1.4 milyar lira; enerjide 679 milyon lira; 
toplu konutta 628 milyon lira; aile ve sos-
yal politikalarda 660 milyon lira; tarım ve 

hayvancılıkta 548 milyon lira; sağlıkta 459 
milyon lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

1851 yılından beri çok sayıda ülkenin 
katılımıyla gerçekleşen dünyanın en bü-
yük sergi etkinliği olan EXPO’ya Türkiye, 
ilk defa Antalya’da ev sahipliği yapacak. 
Expo Antalya 23 Nisan 2016 yılında baş-
layacak ve 6 ay boyunca açık kalacak. Bo-
tanik EXPO’yla Antalya’ya tam 1.2 milyar 
liralık yatırım yapıyoruz. Expo alanında 
bulunan Aksu ve Tehnelli Çaylarını ıslah 
ettik. Expo’ya çıkan bütün yolları, alt ve 
üst geçitleri yapıyoruz. 54 kilometrelik 
Kuzey Çevre Yolu’nun ihalesini yaptık, 
yapımına hemen başlıyoruz. Expo çer-
çevesinde toplamda 9 bin 500 kişilik bir 
Kongre Merkezi, 1 adet 5 bin kişilik, 1 adet 
1.500 kişilik 2 tane amfi tiyatro yapıyoruz. 
Bitmiyor, Türkiye’de bir ilk olacak Tarım 
ve Çevre Müzesi, 98 metre yüksekliğinde 
bir EXPO Kulesi yapacağımız kalıcı yatı-
rımlar arasında. EXPO için 25 bin ağaç 
dikiyoruz, dünyanın her yerinde bitki ve 
çiçeklerin olacağı 100 ülkenin katılacağı 
bir kültür festivalini Antalya’yla buluştu-
racağız. Böylece dünyanın önemli turizm 
merkezi olan Antalya’mıza denizi, kumu, 
güneşiyle bir de kültürel alan kazandırmış 
oluyoruz. Yıllardır beklenen Antalya-Mer-
sin Yolu’nun yani Akdeniz Sahil Yolu’nun 
Antalya tarafını yüzde 90 oranında ta-
mamladık, kalan kesimlerde çalışmalar 
süratle devam ediyor. Kamu özel ortak-
lığıyla Antalya’ya 1.000 yatak kapasiteli 
toplamda 6 hastaneden oluşan bir Şehir 
Hastanesi yapmak için çalışmalarımızı 
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başlattık. Antalya için söz verdiğimiz 33 
bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımı 
sürüyor. Antalya’ya Hızlı Tren Projemiz 
devam ediyor. Bu yıl içerisinde Eskişehir-
Kütahya kesimini yatırım programına 
alıyoruz. Mahallî seçimler dolayısıyla 15 
Mart’ta gerçekleştirdiğimiz mitingimizde 
Antalya’ya kazandırdığımız hizmetleri, 
projeleri, eserleri detaylı bir şekilde sizlere 
anlatmıştım. Onun için burada, Antalya’da 
gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelerin 
tamamını saymaya gerek görmüyorum. 
Ancak, ben burada, şunu özellikle bilme-
nizi istiyorum. Allah nasip eder de, mille-
timin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığına 
seçilirsem, size söz veriyorum, Antalya’da 
devam eden tüm yatırımların, tüm hiz-
metlerin takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet 
yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir 
proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Eğer 
seçilirsem, başlamış tüm projeler, yatı-
rımlar, takibimde olacak. Cumhurun Başı, 
Cumhurun her ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim 
işimiz eser üretmek, hizmet üretmek, 
yatırım yapmak, bu ülkeyi kalkındırmak, 
bu ülkeyi hak ettiği muasır medeniyet 
seviyelerine ulaştırmak. İşte bunun için 
bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 
Bu sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımız-
da da süratle devam edecek. Başlattığımız 
projeleri tamamlayacağız… Yeni dev proje-
leri tek tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşa-
nacak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih 
yazılacak. Onun için sizlerden özellikle 
rica ediyorum: Mutlaka sandığa gidin. 

Yeni Türkiye’nin kuruluşu için mutlaka oy 
pusulasına mührünüzü basın. Antalya’ya 
tatile gelen kardeşlerimden de rica ediyo-
rum: 10 Ağustos’ta tatillerine ara versinler, 
gitsinler, sandıklarda oy kullansınlar, san-
dığa sahip çıksınlar. Bu tarihî hadiseyi hiç 
kimse kaçırmasın. Yarın çocuklarımıza, 
torunlarımıza, inşallah, “Halkın oylarıyla 
belirlenen ilk Cumhurbaşkanı seçiminde 
ben de oy kullandım” diye anlatacağız. 
Evet… 10 Ağustos seçimleri ülkemiz için, 
milletimiz için, demokrasimiz için hayır-
lara vesile olsun. Allah, bizi iyi yoldan, 
doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi millete 
hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. 10 Ağus-
tos, Yeni Türkiye yolunda, Büyük Türkiye 
yolunda inşallah milat olsun. Ramazan-ı 
Şerif ’in Antalya için kutlu ve mübarek 
olmasını diliyorum. Şimdiden Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyorum. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye yeter. 
Millî irade, millî güç, hedef 2023… Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Şanlıurfa, ey Şanlıurfa…

Seni yürekten selamlıyorum Şanlıurfa! 
Seni bugün bir kez daha gönülden selam-
lıyorum Şanlıurfa! Allah’ın selamı, rah-
meti, bereketi üzerinize olsun. Mübarek 

Ramazan, Şanlıurfa’nın bereketli toprak-
larına inşallah daha da bereket katsın. 
Rabbim seni korusun Şanlıurfa. Rabbim 
senin bereketli topraklarını, senin kahra-
manlarını, senin cömert, mert insanları-
nı, senin kardeşliğini korusun ey Şanlıur-

Şanlıurfa Mitingi

Şanlıurfa | 13 Temmuz 2014
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fa. Bugün bir kez daha, Hazreti İbrahim’i, 
Hazreti Eyüp’ü, Hazreti Musa, Hazreti 
Yakup, Hazreti Elyasa’yı Şanlıurfa’da 
hürmetle yâd ediyorum; Allah’ın selamı 
hepsinin üzerine olsun. Şanlıurfalı Şair 
Nabi’yi, merhum Akif İnan ağabeyimi-
zi, Kazancı Bedih’i, merhum Müslüm 
Gürses’i, burada, kendi topraklarında rah-
metle yâd ediyorum. Şanlıurfa’da Hakk’a 
yürüyen, Şanlıurfa’ya defnedilen, sonra 
CHP’liler tarafından kabrinden çıkarılıp 
mezarı Isparta’ya nakledilen, hem haya-
tında hem vefatında zulüm gören Said 
Nursi’yi de bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 
Rabbim bizi onların şahitliğine mazhar 
etsin diyorum.

Kardeşlerim…

9 Mart’ta Şanlıurfa’ya geldik, burada 
muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 
Ardından Şanlıurfa 30 Mart’ta sandığa 
gitti. Sonuç: Yüzde 62 AK Parti. Bu kadar 
değil. Şanlıurfa, 30 büyükşehir arasında, 
yüzde 62 oy oranıyla 2’nci oldu. 81 il için-
de de Şanlıurfa, Rize ve Konya’dan sonra 
3’üncü oldu. Şanlıurfa, bir kez daha farkı-
nı ortaya koydu. Şanlıurfa, bir kez daha 
kendisinden bekleneni, kendisine yara-
şanı yaptı. Allah hepinizden tek tek razı 
olsun. Bu güzel sonuçtan dolayı hepinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Bu davaya, 
bu harekete, bu partiye ve bu kardeşinize 
sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. Şimdi önümüzde bir seçim 
daha var. 10 Ağustos’ta tekrar sandık ba-
şına gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
12’nci Cumhurbaşkanı’nı, Allah’ın izniyle 

bu sefer sandıkta belirliyoruz. Şanlıurfa 
10 Ağustos’a hazır mı? Hazır mıyız? 10 
Ağustos’ta sandığa gidiyor muyuz? 10 
Ağustos’ta sandığa sahip çıkıyor mu-
yuz? 10 Ağustos’ta Yeni Türkiye diyor 
muyuz? 10 Ağustos’ta kimi Cumhurbaş-
kanı seçiyoruz? Kimi? Maşallah… Bu iş 
Şanlıurfa’da bitmiştir. Şanlıurfa kararını 
vermiş. Şanlıurfa, Cumhurun Başına 
kimin geleceğini şimdiden tayin etmiş. 
Ancak, Şanlıurfa’dan sıradan bir sonuç 
beklemiyoruz. Yine rekor bekliyoruz. 81 
il arasında Şanlıurfa’dan birincilik bekli-
yoruz. Çok çalışırsanız, Konya ve Rize’yi 
de geçersiniz; ama onlar da çok çalışıyor, 
haberiniz olsun. Şanlıurfa’dan CHP’nin, 
MHP’nin ısmarlama, çatısı akan adayına 
zaten oy çıkmaz. Ama, inanıyorum ki, 
Şanlıurfa’dan HDP adayına da oy çıkma-
yacak. Bakın biz yıllardır ne diyoruz: “Bu 
HDP, Doğu ve Güneydoğu’nun CHP’si ol-
maya çalışıyor” diyoruz. Model aldıkları 
parti CHP. Dahası da var. Cumhurbaşkan-
lığı adayları belirlenirken, HDP’nin şimdi-
ki adayı gidiyor, CHP ile pazarlık yapıyor. 
Bunu da kendisi gazetecilere itiraf etti. 
“Eğer” diyor, “CHP filan ismi (CHP Mil-
letvekili Rıza Türmen) aday gösterseydi, 
CHP ile birlikte hareket edecektik” diyor. 
HDP’ye gönül vermiş kardeşlerim belki 
bunu duymadılar. Onlara bunu söyleyin. 
Partilerinin CHP ile ittifak pazarlıkları 
yaptığını söyleyin. Kim bu CHP? Benim 
Doğulu, Güneydoğulu kardeşim, benim 
Şanlıurfalı kardeşim bu CHP’yi çok ya-
kından tanır. CHP demek, dikta yönetimi 
demektir. CHP demek, işte Dersim’de 
yaptıkları gibi, katliam demektir. CHP 
demek, inkâr demektir, ret demektir, asi-
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milasyon demektir. CHP demek, yasak 
demektir, yoksulluk demektir, yolsuzluk 
demektir. CHP demek, ezanı Türkçe okut-
mak, Kur’an’ı yasaklamak, başörtülülere 
zulmetmek, bütün millî, manevi değerleri 
çiğnemek demektir. CHP demek, Türk’ün 
de, Kürt’ün de, Alevi’nin de, Sünni’nin de 
her türlü haklarını yok saymak, farklılık-
ları yok saymak demektir. İşte böyle bir 
CHP ile, HDP ittifak arayışlarına giriyor. 
Bu nasıl bir CHP ki, HDP ile de ittifak 
görüşüyor, MHP ile de ittifak görüşüyor. 
HDP ile olmuyor, gidiyor MHP ile ittifak 
yapıyor. Bunlarda her numara var. Sosyal 
medyada bunlarla ilgili güzel de bir tasa-
rım yapmışlar. Evet, bunlarda darbecilik 
de var, başörtüsü düşmanlığı da var, ulu-
salcılık da var, Esedcilik de var, ne arar-
san var… Maşallah, Anamuhalefet Partisi 
değil, Çıfıt Çarşısı. Şanlıurfa’nın attar 
Çarşısı’nda, Kapalı Çarşısı’nda bu kadar 
çeşit yok. İşte onun için, hem Şanlıurfa’da 
hem Türkiye genelinde, CHP’ye oy veren-
lerin de, MHP’ye oy verenlerin de, HDP’ye 
oy verenlerin de bizi destekleyecekleri-
ne yürekten inanıyorum. 10 Ağustos’ta 
seçmen, sadece Cumhurbaşkanını seç-
meyecek, bu ilkesiz partilere de sandıkta 
büyük bir ders verecek.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalı-
lar… 

Önceki gün, İstanbul’da, Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri için Vizyon Belgemizi 
açıkladık. Salonda Türkiye’nin tüm renk-
leri vardı. Siyasetçiler, Sanatçılar, spor-
cular, yazarlar, gazeteciler, sivil toplum 
temsilcileri, işçiler, esnaf, memur, çiftçi, 

herkes oradaydı. Vizyon Belgemizle ne 
dedik? Demokrasi, Siyasi ve Toplumsal 
Normalleşme, Refah Toplumu, Öncü 
Türkiye. 2023’e kadar yine çok çalışacak, 
Türkiye’de demokrasinin standartlarını 
çok daha ileri seviyelere yükselteceğiz. 77 
milyonun kardeşliği için daha yoğun gay-
ret edeceğiz. 12 yıl boyunca yaptığımızın 
daha fazlasını yapacak, refah seviyesini 
çok daha yükseklere çıkaracağız. Aktif dış 
politikamızı sürdürecek, hem bölgemizde 
hem dünyada daha da öncü bir ülke ola-
cağız.

Kardeşlerim…

Şöyle tarihte biraz geriye gidelim, 12 yıl 
öncesinin Türkiye’sini bir hatırlayalım. 
Bu ülkeye çok ağır bedeller ödettiler. Son 
derece gereksiz, son derece lüzumsuz tar-
tışmalarla, yasaklarla, bu ülkeye çok ağır 
faturalar yüklediler. Allah aşkına soru-
yorum: Bir genç kız, üniversitede başör-
tüsüyle okusa ne olurdu? Bundan kime 
ne? Bir anne, evladıyla Kürtçe konuşsa, 
Arapça konuşsa ne olurdu? Bugün olduğu 
gibi, bundan önce de televizyonlarda 24 
saat Arapça yayın, Kürtçe yayın olsa ne 
olurdu? Bugün olduğu gibi, bundan önce 
de, herkes düşündüğünü özgürce ifade 
etseydi, konuşsaydı, yazsaydı, bundan 
kim ne zarar görürdü? Türkiye yoksulluk 
içindeydi, bunlar gittiler “Ezan Türkçe mi 
olsun, Arapça mı olsun” bunu konuştular. 
Şehirlerimizde yol yoktu, su yoktu, has-
tane yoktu; bunlar gittiler, başörtülüler 
okusunlar mı, okumasınlar mı, bunu 
konuştular. Çocukların okuyacakları 
okul yoktu, ayaklarına giyecekleri çarık 
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yoktu; bunlar gittiler, farklı dil ve lehçe-
leri yasaklamanın mücadelesini verdiler. 
Şanlıurfalı Şivan Perver’in kasetlerini, 
şarkılarını, türkülerini, sesini, hatta 38 
yıl vatan toprağını yasakladılar. Köylerin, 
ilçelerin gerçek isimlerini yasakladılar. 
On yıllar boyunca bu ülkeye yazık ettiler. 
On yıllar boyunca bu ülkenin enerjisini, 
kaynaklarını, toplumsal barışı ve kar-
deşliği törpülediler. Biz geldik, bütün bu 
yasakları ortadan kaldırdık. Başörtülü 
de insan, istediği yerde okuyacak dedik. 
İmam hatipli de insan, sınava eşit olarak 
girecek, kazandığı bölümde okuyacak de-
dik. Türk de, Kürt de, Arap da, Çerkez de, 
Roman, Pomak, Gürcü, bütün etnik kö-
kenler de insan; kendilerini ifade edecek, 
kültürlerini koruyacaklar dedik. Sünni de 
insan, Alevi de insan, Hristiyan, Musevi 
de insan; inançlarının gereğini özgürce 
yerine getirecek dedik. Bakın, şair Ahmet 
Arif Şanlıurfa’da, Siverek’te bir ilkokulda 
okumuştu. Geçtiğimiz aylar içinde, Şan-
lıurfa Milletvekilimiz, Şanlıurfa Valimiz 
gitti, o okulun ismini Ahmet Arif İlköğre-
tim Okulu olarak değiştirdi. Peki ne oldu? 
Kıyamet mi koptu? Türkiye bölündü 
mü? Türkiye parçalandı mı? Kardeşliği-
miz zedelendi mi? Tam tersine Türkiye 
büyüdü, Türkiye güçlendi, Türkiye daha 
özgür, daha demokratik, daha öncü bir 
ülke oldu. Bütün o yasakların, bütün o 
baskıların, zulmün, inkârın, Türkiye’ye 
fayda değil, zarar verdiği ortaya çıktı. 
İşte 1.5 yılı geçti; dağlarımızdan artık 
acı haberler almıyoruz. Ne Şanlıurfa’da 
ne Çankırı’da artık anneler evlatları için 
ağlamıyor. Tabii, anneleri ağlatmak için 
uğraşanlar var. Bugün hâlâ anneleri ço-

cuklarından, çocukları annelerinden ko-
parmak isteyenler var. Ama anneler artık 
eski anneler değil. Türkiye Eski Türkiye 
değil, anneler de eski anneler değil. İşte 
Diyarbakır’da, anneler artık itiraz ediyor. 
“Bizim çocuklarımızı elimizden alamazsı-
nız, bizim çocuklarımızı kendi kirli çıkar-
larınıza alet edemezsiniz” diyen anneler 
yüreklerini ortaya koyuyorlar. HDP’den 
ses var mı? Yok. Niye ses çıkarmazlar? 
Hani demokrasiydi? Hani özgürlüktü? 
Annelerin evlatlarını zorla ellerinden 
alarak mı demokrasi olacak? Bu insanlık 
dışı eyleme göz yumarak, sessiz kalarak 
mı demokrasi olacak? O çocuklar dağa gö-
türülürken susarlar, çocukların cenazesi 
gelince sahtekârca feryat ederler, timsah 
gözyaşı dökerler. CHP ile HDP’nin birbi-
rinden farkı yok. Hatta CHP, HDP, MHP, 
bunların birbirinden farkı yok. Bunlar 
ruh üçüzü. Bunlar Pensilvanya’nın oyun-
cağı. Şimdi ne yapıyorlar, İstanbul’da, 
bizim Vizyon Toplantımıza katılan sanat-
çılara linç uyguluyorlar. Nazım Hikmet’i 
sürgüne gönderen CHP’ye bunlar ses 
çıkaramazlar. Kemal Tahir’i zindanlarda 
çürüten, Sabahattin Ali’yi zindanlarda çü-
rüten CHP’ye tek laf etmezler, edemezler. 
Ama bir sanatçı, Cumhurbaşkanı adayı-
nın toplantısına gelirse onu alçakça, edep-
sizce, terbiyesizce linç etmeye kalkarlar. 
Tekrar söylüyorum: Bu devirler geçti. 
Sanat kimsenin tekelinde değil. Spor, fikir 
hayatı, medya kimsenin tekelinde değil. 
Demokrasi, özgürlükler kimsenin tekelin-
de değil. İsteseler de istemeseler de, Yeni 
Türkiye kurulacak ve kuruluyor. Bunu da 
hazmedecekler. Artık millî iradeyi, mil-
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letin her alandaki iktidarını er ya da geç 
kabullenecekler.

Kardeşlerim…

12 yılda çok büyük reformlar, sessiz dev-
rimler gerçekleştirdik. 12 yılda kardeşli-
ğimizi büyüttük. Hem şehirlerimizi hem 
780 bin kilometrekareyi hizmetle, eserle, 
yatırımla buluşturduk. Türkiye’yi dün-
yada öncü, itibarlı, etkin bir ülke hâline 
getirdik. Şimdi artık yeni bir aşamaya 
geçiyoruz. Şimdi, halkın seçtiği Cumhur-
başkanıyla, Türkiye’yi bir üst seviyeye 
yükseltiyoruz. 10 Ağustos’ta sandığa 
gidecek, milletin adayına oyumuzu vere-
cek, Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin 
kapılarını ardına kadar açacağız. Seçilmiş 
bir Hükümetle, seçilmiş bir Cumhurbaş-
kanıyla, inşallah çok daha hızlı reform 
yapacak, çok daha fazla yatırımı Türkiye 
ile, şehirlerimizle buluşturacağız. Burada, 
Şanlıurfa’da, şu iki hususun altını bir kez 
daha çiziyorum: Birincisi, Pensilvanya ile, 
bu İhanet Şebekesi’yle mücadelemiz sürü-
yor, bundan sonra da kesintisiz sürecek. 
30 Mart’ta siz bize destek verdiniz, yetki 
verdiniz, Allah’ın izniyle biz de bu işi ya-
rım bırakmayacak, yarım bırakılmasına 
da izin vermeyeceğiz. Unutmayın, bu Pen-
silvanya, merhum Said Nursi’nin dirisine 
de, Şanlıurfa’daki ölüsüne de rahat verme-
yen CHP ile işbirliği yapıyor. 30 Mart’ta 
derslerini aldılar ama ibret alamadılar. 
Şu anda, 10 Ağustos öncesinde, yine CHP, 
MHP, onlarla birlikte HDP, Pensilvanya 
ile işbirliği hâlindeler. 10 Ağustos’ta bu 
kirli ittifakın bedelini tekrar ödeyecekler. 
Vatanına, milletine, hatta dinine ihanet 

içinde olanlar, 10 Ağustos’ta milletten 
bir kez daha gereken cevabı alacaklar. 
Biz de durmadık, durmayacağız. Bütün 
çeteleri temizlediğimiz gibi, bu paralel 
çeteyi de inşallah temizleyeceğiz. İkincisi, 
Çözüm Süreci’nden asla taviz yok, asla 
geri adım yok. Biz bu işe canımızı koyduk. 
Türkiye’nin kardeşliği için başımızı bu 
yola koyduk. Eğer sizler takdir ederseniz, 
Cumhurbaşkanı seçilirsem, Çözüm Süreci 
daha da güç kazanacak, daha hızlı, daha 
kararlı bir şekilde yolunda ilerleyecek. 
Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
bu noktada önemli bir yasayı çıkardık. 
Çözüm Süreci’ni bir ileri safhaya taşıdık. 
Sabırla, sağduyuyla hareket edecek, hem 
akan kana, hem gözyaşına, tamamen son 
vereceğiz.

Kardeşlerim… 

Şanlıurfa’nın benim nezdimde çok ayrı 
bir yeri var. Şanlıurfa’nın yatırımlarıyla, 
ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman çok 
yakından ilgilendim. Belediye bizde ol-
sun ya da olmasın, seçimlerde aldığımız 
oy oranlarına hiç bakmadan, 12 yıldan bu 
yana Şanlıurfa için projelerimizi kesinti-
siz sürdürdük. Şanlıurfa’yı, tarımda, tu-
rizmde, sanayide, ticarette büyütmek için 
çok büyük mücadele verdik. Şanlıurfa’nın 
potansiyelini ortaya çıkardık, Şanlıurfa’da 
bir yandan geçmişin ihmallerini giderdik, 
diğer yandan Şanlıurfa’ya tarihinde gör-
mediği yatırımları gerçekleştirdik. 12 yıl-
da Şanlıurfa’ya 20 milyar liralık destek ve 
yatırım sağladık. Gıda, tarım ve hayvancı-
lıkta 5 milyar 400 milyon lira; ulaştırma 
ve haberleşmede 2 milyar lira; eğitimde 1 
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milyar lira; orman ve su işlerinde 2 milyar 
600 milyon lira; toplu konutta 1 milyar 
300 milyon lira; enerjide 1 milyar lira ya-
tırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Güneydoğu Anadolu Projesi’nde önemli 
bir adım daha attık ve Suruç Ovası’na 
su temin edecek olan 17 bin 185 metre 
uzunluğundaki, yani tam 17 kilometre 
olan Suruç Tüneli’ni açılışını 9 Mart’ta 
bizzat katılarak hep birlikte yaptık. Son 
12 yılda tamamladığımız 39 adet sulama 
tesisiyle Şanlıurfa’da 712 bin dönüm ta-
rım arazisini sulamaya açtık. Şanlıurfa’ya 
Hızlı Tren’i getiriyoruz. Şanlıurfa’yı İstan-
bul, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, 
Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e 
Hızlı Tren’le bağlıyoruz. Bunun için 
projelerimizi, yol haritamızı hazırladık. 
İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu 
büyük projeyi başlatacağız. Kamu-özel 
ortaklığıyla Şanlıurfa’ya 1.700 yataklı 
bir sağlık kampüsü yapmak için kolları 
sıvadık. Toplamda 6 hastaneden oluşacak 
sağlık kampüsünün yakında yapımına 
başlıyoruz. Aynı şekilde kamu özel ortak-
lığıyla hayata geçireceğimiz 200 yataklı 
Balıklıgöl ve 100 yataklı Ceylanpınar Dev-
let Hastaneleri de ihale aşamasında. 400 
yataklı Merkez Devlet Hastanemizin ya-
pımı devam ediyor. Eyyubiye Mevkii’nde 
olan 600 yataklı üniversite hastanesini bu 
yıl hizmete açıyoruz. Tamamlayacağımız 
sağlık tesisleriyle Şanlıurfa bölgede bir 
sağlık merkezi olacak. Mahallî seçimler 
dolayısıyla 9 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz 
mitingimizde Şanlıurfa’ya kazandırdığı-

mız hizmetleri, projeleri, eserleri detaylı 
bir şekilde sizlere anlatmıştım. Onun için 
burada, bu sıcağın altında ve Ramazan’da, 
Şanlıurfa’ya kazandırdığımız hizmet 
ve projelerin tamamını saymaya gerek 
görmüyorum. Ancak, ben burada, şunu 
özellikle bilmenizi istiyorum: Allah na-
sip eder de, milletimin teveccühüyle 
Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, size söz 
veriyorum, Şanlıurfa’da devam eden tüm 
yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi 
olacağım. Hiçbir hizmet yarım kalmaya-
cak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir 
eser atıl kalmayacak. Eğer seçilirsem, baş-
lamış tüm projeler, yatırımlar, takibimde 
olacak. Cumhurun Başı, Cumhurun her 
ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim işimiz eser 
üretmek, hizmet üretmek, yatırım yap-
mak, bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkeyi 
hak ettiği muasır medeniyet seviyelerine 
ulaştırmak. İşte bunun için bizim hizmet 
sevdamız asla bitmeyecek. Bu sevda, in-
şallah Cumhurbaşkanlığımızda da süratle 
devam edecek. Başlattığımız tüm projele-
ri tamamlayacağız. Yeni, dev projeleri tek 
tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih ya-
zılacak. Onun için sizlerden özellikle rica 
ediyorum: Mutlaka sandığa gidin. Yeni 
Türkiye’nin kuruluşu için mutlaka oy pu-
sulasına mührünüzü basın. Yarın çocuk-
larınıza, torunlarınıza anlatacak güzel bir 
hikayeniz olacak. “Biz, 10 Ağustos 2014’te 
tarih yazdık” diyeceksiniz. “Halkın oyla-
rıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanı seçi-
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minde ben de oy kullandım” diye anlata-
caksınız. “Vesayete, statükoya son verdik” 
diyeceksiniz. Şanlıurfa geçmişte tarih 
yazdı. İstiklal Mücadelemizde tarih yazdı. 
Bu yüzden Şanlıurfa oldu. İnanıyorum ki, 
İstiklal Mücadelemizde tarih yazan Şanlı-
urfa, İstikbal Mücadelemiz adına da tarih 
yazmaya devam edecek. Evet… 10 Ağus-
tos seçimleri ülkemiz için, milletimiz için, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. 
Ramazan-ı Şerifiniz bir kez daha kutlu, 
mübarek olsun. Artık iyice yakınlaşan 
Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramınız 
şimdiden hayırlara vesile olsun. Duaları-
nızda Filistin’i unutmayın. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Suriyeli mazlumları 
unutmayın. Özellikle, Şanlıurfa’daki mi-
safir Suriyeli kardeşlerimize şimdiye ka-
dar sahip çıktınız, lütfen bundan sonra da 
onlara sahip çıkmaya devam edin. Allah, 
bizi iyi yoldan, doğru yoldan ayırmasın. 
Allah bizi millete hizmet yolundan ayır-
masın. Allah bizi utandırmasın, mahcup 
etmesin. Bize Allah yeter. Bize millet ye-
ter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, millî 
güç, hedef 2023… Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Sevgili Sakaryalılar, sevgili kardeşlerim… 

Bugün sizleri bir kez daha en kalbî duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Bugün bir kez daha bizi coşkuyla 
bağrınıza bastığınız için sizlere sonsuz 
teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan 
ayının, Sakarya’da da hayırlara vesile 

olmasını diliyor, tuttuğunuz oruçların, 
yaptığınız hayırların ve ibadetlerin kabul 
olmasını niyaz ediyorum.

Kardeşlerim…

20 Mart’ta geldik, Sakarya’da muhteşem 
bir buluşma gerçekleştirdik. Bu buluşma-

Sakarya Mitingi

Sakarya | 16 Temmuz 2014
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dan 10 gün sonra sizler sandığa gittiniz. 
Sakarya, 30 Mart’ta, yüzde 58 oy oranıyla, 
bir kez daha AK Parti dedi. Bu muhteşem 
sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşek-
kür ediyorum. Ahde vefanız için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden 
razı olsun. Rabbim Sakarya’daki bu uhuv-
veti, bu birliği, bu kardeşliği ebediyen 
muhafaza eylesin.

Kardeşlerim…

30 Mart mahallî seçimlerinde, Türkiye, 
yüzde 45,5 oy oranıyla bize destek verdi, 
bize güç verdi, bizim hem Hükümetteki 
hem belediyelerdeki performansımıza 
bir kez daha güvenoyu verdi. Ama millet, 
30 Mart’ta, sadece bizi desteklemekle 
kalmadı. Millet, sandıkta CHP’ye ders 
verdi. Millet sandıkta MHP’ye, HDP’ye 
ders verdi. En önemlisi de bu aziz millet, 
sandığa gitti, Pensilvanya İhanet Çetesi’ne 
söyleyeceğini en sert şekilde söyledi. Ta-
bii bu partiler, bu çevreler, milletin san-
dıkta verdiği bu ibretlik dersi her zaman 
olduğu gibi okumadılar. Çünkü bunların 
hedef leri küçük. Bunlar, “Küçük olsun, 
bizim olsun” derdindeler. Onun için de, 
belli merkezlerde, belli bölgelerde sıkışıp 
kaldılar. Sahillerden dışarı çıkamadılar. 
Doğu’daki, Güneydoğu’daki bazı illerin 
dışına çıkamadılar. Yaptıkları bütün ah-
lak dışı saldırılara rağmen, bütün şer itti-
faklarına rağmen, milleti kandıramadılar, 
aldatamadılar. Benim aziz milletim fera-
set sahibidir, basiret sahibidir. Milletim 
oynanan oyunu da gördü, şer ittifakını 
da gördü, Türkiye’nin millî kurumlarına, 

millî değerlerine, millî projelerine yapı-
lan ihaneti de gördü.

Kardeşlerim… 

İşte bu çevreler, şu anda bir kez daha 
ittifak hâlindeler. 10 Ağustos Cumhurbaş-
kanlığı seçimi öncesinde, bu şer ittifakı 
bir kez daha aynı safa dizildi, tespih tane-
si gibi yan yana geldi. Kim var bu ittifakın 
içinde? CHP var, onun kuyruğuna takılıp 
giden MHP var. İrili ufaklı, oyları yüzde 
1’i bile bulmayan, milletten teveccüh gö-
remeyen partiler var. Bu ittifakın içinde 
bir kez daha Pensilvanya İhanet Çetesi 
var. Bu ittifakın içinde, belli sermaye 
grupları, belli medya grupları var. AK Par-
ti milletle yürüyor; bunlar, kurdukları şer 
ittifakıyla yürüyorlar. Hiç merak etmeyin; 
bu ilk kez olmuyor. 2007 halkoylamasın-
da, yine böyle şer ittifakı kuruldu, mil-
letim yüzde 69’la Anayasa değişikliğine 
evet dedi, Sakarya yüzde 77 oy oranıyla 
evet dedi. 2010 halkoylamasında, aynı 
şekilde bir şer cephesi kurdular, Türkiye 
genelinde milletim yüzde 58’le bize des-
tek verdi, Sakarya yüzde 67 ile bize destek 
verdi. Şimdi, 10 Ağustos’ta da, inşallah 
benzeri bir sonucu hep birlikte göreceğiz. 
Milletim, bu şer ittifakına bir kez daha 
gereken cevabı verecek. CHP’ye oy ver-
miş kardeşlerim bu ittifaktan rahatsızlar. 
CHP’ye oy veren kardeşlerim, CHP’nin 
Pensilvanya ile ittifakından rahatsızlar. 
CHP’li kardeşlerim, çatı aday diye sunu-
lan, sanal, ithal adaydan rahatsızlar. Ne 
diyor CHP Genel Müdürü: “Tıpış tıpış 
gideceksiniz, bu adaya oy vereceksiniz” 
diyor. Bu ne demektir? “Kimi aday göste-
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rirsek gösterelim, tıpış tıpış gidip oy vere-
ceksiniz” demektir. Bu buyurgan tavrı, bu 
kibirli tavrı, inanıyorum ki, CHP seçmeni 
elinin tersiyle itecektir. İnanıyorum ki, 
CHP’li kardeşlerim de 10 Ağustos’ta bize 
oy verecek, aynı zamanda CHP yöneti-
mine çok güzel bir ders verecekler. Öbür 
taraftan MHP tabanındaki rahatsızlık 
daha büyük. MHP tabanı, MHP yöneti-
minin, bu edilgen, bu pasif, bu boynu 
bükük tavrından ciddi şekilde rahatsızlar. 
MHP yönetimine bir aday dayattılar, “Bu 
adayı kabul edeceksiniz” dediler, MHP 
yönetimi hiç sorgulamadan, hiç soruş-
turmadan, kendisine dayatılan bu adaya 
destek istemeye başladı. MHP yönetimi 
bu dayatmayı boynunu bükerek kabul 
etse de, inanıyorum ki, MHP seçmeni bu 
dayatmaya itiraz edecek, MHP’li kardeş-
lerim de tercihlerini bizden yana kulla-
nacaklar. HDP adayının durumu daha da 
içler acısı. Kendisi itiraf etti; gitmiş, CHP 
ile görüşmüş, CHP ile ortak aday arayışı-
na girmiş. İstedikleri adayı gösterse, CHP 
ile birlikte hareket edeceklermiş. HDP’ye 
gönül veren kardeşlerim de, biliyorum 
ve inanıyorum ki, bu ilkesizliğe gereken 
cevabı 10 Ağustos’ta verecekler.

Kardeşlerim,

Bir tarafta, Yeni Türkiye’yi savunan biz 
varız. Karşımızda, bir blok hâlinde, Eski 
Türkiye’yi savunanlar, Eski Türkiye’yi 
isteyen ve arzulayanlar var. Unutmayın; 
10 Ağustos’ta, Eski Türkiye ile Yeni Tür-
kiye arasında bir tercih yapacaksınız. 
Eski Türkiye’de ne var? Eski Türkiye’de 
ekonomik krizler var. Eski Türkiye’de yol-

suzluk var, yoksulluk var. Eski Türkiye’de 
koalisyonlar var, kendi çıkarından başka 
hiçbir şeyi düşünmeyen zümreler var. 
Eski Türkiye’de yasak var, başörtüsü yasa-
ğı var, kimliklere yasak var, kültürlere ya-
sak var, haklara yasak var. Eski Türkiye’de 
sadece acı hatıralar var. Yeni Türkiye’de 
ne var? Bunu zaten sizler görüyor, yaşı-
yorsunuz. Yeni Türkiye’de demokrasi var, 
özgürlük var, toplumsal barış var. Yeni 
Türkiye’de büyük, ama daha da büyüyen 
ekonomi var. Yeni Türkiye’de özgüven 
var, Yeni Türkiye’de heyecan var, umut 
var. Yeni Türkiye’de bölünmüş yollar var, 
Yeni Türkiye’de Hızlı Tren hatları var, 
Yeni Türkiye’de yeni okullar, hastaneler, 
üniversiteler var. Yeni Türkiye’de istikrar 
var, güven var, dürüst, güvenilir siyaset 
var. Yeni Türkiye’de, bölgesinde öncü, 
bölgesinde örnek, mazlumların sesi olan, 
mazlumlara el uzatan, alan değil, veren el 
olan bir Türkiye var.

Kardeşlerim… 

Bazıları sadece karanlığı severler, sadece 
karanlıkta yaşayabilirler. Bazıları sade-
ce bataklığı severler, sadece bataklıkta 
yaşayabilirler. İşte karşımızda oluşan 
statüko cephesi, Eski Türkiye’yi savuna-
rak, ait oldukları yere dönmek istiyorlar. 
Dikkat edin… Bu ittifak yapan cephe, 
hiçbir ilkede, hiçbir politikada birbirle-
rine benzemiyorlar. Ama bunların tek 
bir ortak yanı var: Bunların hepsi de sta-
tükodan yanalar, bunların hepsi de Eski 
Türkiye’den yanalar. Siz buna izin verme-
yeceksiniz. Allah’ın izniyle, sizin destek 
ve kararınızla, Eski Türkiye’nin kapıları 
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kapandı ve inşallah bir daha açılmayacak. 
10 Ağustos’ta, Eski Türkiye’nin kapılarını 
mühürleyecek, Yeni Türkiye’nin kapıları-
nı ardına kadar siz açacaksınız.

Kardeşlerim…

Bu şer cephesi, her alanda gerilimi tır-
mandırmak, Türkiye’yi kutuplaştırmak 
istiyor. Bugüne kadar, gerilimi besleye-
rek, kutuplaştırmayı artırarak, milleti 
korkutarak ve sindirerek ayakta kaldılar. 
Şu anda da, aynı politikayla ayakta kal-
maya çalışıyorlar. Dilleri, söylemleri, hâl 
ve hareketleri hep gerilim üzerine, hep 
kutuplaştırma üzerine. Nasıl hakaretler 
savurduklarını görüyorsunuz. Nasıl ko-
layca yalan söylediklerini, iftira attıkları-
nı görüyorsunuz. Bununla da kalmıyor, 
bir kez daha sokakta, caddede gerilimi 
tırmandırmanın mücadelesini veriyorlar. 
İşte en son, dün, Artvin Hopa’da, bir yar-
dım kuruluşunun yetimlere iftar vermek 
için yaptığı hazırlığa alçakça saldırdılar. 
CHP’nin bazı milletvekilleri de, bu insan-
lık dışı saldırıyı alçakça övdüler. CHP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı sağda solda din 
pazarlıyor; ama CHP ve yandaşları, iftar 
sofralarına saldırıyor. Pensilvanya medya-
sı da, dostu CHP ile birlikte, bu saldırıya 
övgüler düzüyor. Şu hâle bakın… Düştük-
leri şu hâle bakın. Hopa’da biliyorsunuz 
seçimleri 30 Mart’ta AK Parti’nin adayı 
kazandı. Belli ki bunu hazmedemediler. 
Hınçlarını, bir insani yardım kurulu-
şundan çıkarmaya çalışıyorlar. Kimdir 
bu insani yardım kuruluşu? Mavi Mar-
mara ile Gazzeli bebeklere ilaç götüren, 
mama götüren, gıda götüren, bunun için 

de ölümü göze alan bir yardım örgütü. 
Somali’de, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, 
Afganistan’da, ta Açe’de, Myanmar’da, 
bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el 
uzatan bir insani yardım örgütü. Dünya-
nın her yerinde mazlumların, yoksulla-
rın, bu yardım kuruluşunu görünce yü-
rekleri ferahlıyor; ama Hopa’da vandallar, 
bu yardım örgütüne alçakça saldırıyorlar. 
Bakalım, dini duyguları istismar eden 
CHP bu alçakça saldırıya ne diyecek. 
Acaba CHP, bu vandallığı öven milletve-
killerine ne yapacak, ne diyecek? Bakalım 
MHP yönetimi bunu nasıl izah edecek. 
Biz Türkiye’yi bu vandallara bırakma-
dık ve bırakmayacağız. Hopa’da, işte bu 
şer cephesinin maskesi düştü. Her türlü 
değerin istismarını yapan bu cephenin 
gerçek niyeti ortaya çıktı. Bunun altından 
kalkamayacaklar ve milletim bu saldırıya 
sandıkta gereken cevabı verecek.

Kardeşlerim…

12 yılda, sizlerin desteğiyle, sizlerin hayır 
dualarıyla, her alanda güçlü bir Türkiye 
inşa ettik. 12 yılımızı her an, her saniye 
size hizmetle değerlendirdik. Şimdi 10 
Ağustos’ta, bu hizmet kulvarını bir üst 
basamağa çıkarıyoruz. İnşallah, milletim 
takdir ederse, Cumhurbaşkanı olarak da 
sizlere, ülkeme, bayrağıma hizmet üret-
meye devam edeceğim. Birlikte çok güzel 
işler başardık, inşallah önümüzdeki sü-
reçte daha da güzel işler yapacağız. Bakın 
dün, Nisan ayı işsizlik rakamları açıklan-
dı. Nisan ayında, işsizlik yüzde 9 oranına 
geriledi ve son 10 ayın en düşük rakamını 
gördük. Bütün dünyada işsizlik artarken, 
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biz hem ekonomiyi istikrarla büyütüyor 
hem de işsizliği rekor seviyelere düşü-
rüyoruz. Merkez Bankası rezervimiz 
bir kez daha rekora koşuyor. Geçen yıl 
136 milyar doları görmüştük; ama Gezi 
olaylarıyla rezerv gerilemişti. Şimdi, bu 
hafta, yeniden 135 milyar dolar rakamına 
ulaştık. Biz geldiğimizde bu rakam sade-
ce 27.5 milyar dolardı. Bu şekilde devam 
edeceğiz. Bu şekilde aydınlık geleceğimizi 
inşa edeceğiz. Sakarya bu süreçte hep 
bizimle oldu, inanıyorum ki, gelecekte de 
hep yanımızda olacak.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca Sakarya’yla, Sakaryalı kar-
deşlerimin sorunları, Sakarya’ya yapılan 
yatırımlarla, hizmetlerle her zaman çok 
yakından ilgilendim. Sakarya’nın benim 
nezdimde her zaman çok özel bir yeri 
oldu. Sakarya’yı her alanda kalkındır-
mak, bölgesinin, Türkiye’nin gözde şe-
hirlerinden biri hâline getirmek için var 
gücümüzle çalıştık. 12 yılda Sakarya’ya 
toplam 10 milyar liralık destek ve yatırım 
sağladık. Ulaştırma ve haberleşmede 3 
milyar lira; eğitimde (üniversite dâhil) 
720 milyon lira; tarım ve hayvancılıkta 
730 milyon lira; toplu konutta 644 milyon 
lira; enerjide 422 milyon lira; aile ve sos-
yal politikalar alanında 418 milyon lira 
yatırım yaptık.

Kardeşlerim…

Biliyorsunuz, şu anda Türkiye’nin dört bir 
yanını demir ağlarla, Yüksek Hızlı Tren 
ağlarıyla örüyoruz. İşte, Ankara-İstanbul 

Yüksek Hızlı Tren Projesi… Bu proje ne 
sadece Ankara’nın ne de İstanbul’un pro-
jesidir. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren 
Projesi aynı zamanda Sakarya’nın, onun 
da ötesinde tüm Türkiye’nin projesidir. 
Karşılaştığımız birçok sıkıntılara rağmen 
inşallah 8 gün sonra, 25 Temmuz’da açılı-
şını yapıyoruz. Sakarya’ya yaptığımız 25 
bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımı 
süratle devam ediyor, inşallah önümüz-
deki yıl tamamlıyoruz. Karasu’ya yeni bir 
liman kazandırıyoruz. Kargo, konteyner 
ve Ro-Ro gemilerine hizmet verecek Ka-
rasu Limanı’nın ana mendirek, tali men-
direk ve korunan su alanının yapımı bitti. 
Toplam 205 milyon lira maliyeti olan 
limanın üstyapı işlerini de 2 yıl içinde de 
tamamlayacağız. Bu limanla Adapazarı 
arasına 62 kilometrelik de bir demiryolu 
yapıyoruz. 550 milyon lira maliyeti olan 
demiryolunun altyapı inşaatı sürüyor, 2 
yıl içinde de tamamlanıyor. Demiryoluyla 
Karadeniz’e açılan kapımız Karasu Lima-
nı ulusal demiryolu ağına bağlanacak, 
bu da Sakarya ekonomisine çok olumlu 
yansıyacak. Sakarya’ya 2002 yılına kadar 
133 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
ken, biz buna 190 kilometre ekledik ve 
Sakarya’nın toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 323 kilometreye ulaştırdık. Göreve 
gelirken bir söz vermiştik. Demiştik ki, 
bu ülkeyi, 81 vilayetimizi dört temel üze-
rinde yükselteceğiz. Neydi onlar? Eğitim, 
sağlık, adalet, emniyet… 12 yıl boyunca, 
diğer 80 ilimizde olduğu gibi Sakarya’nın 
da çıtasını eğitimden sağlığa, tarımdan 
sanayiye, ulaştırmadan enerjiye her alan-
da yükselttik. Kalabalık derslikler bizim 
dönemimizde tarih oldu. Sakarya’da 2 bin 
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549 yeni derslik inşa ettik. Çağın tekno-
lojilerini okullarımızda yaygınlaştırdık. 
Sakarya’daki okullarımıza 12 bin adet 
bilgisayar gönderdik. 518 okula internet 
bağlantısı sağladık. 387 bilişim teknoloji 
sınıfı kurduk. Sakarya’da şehirleşmede 
büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. 
Sakarya’ya 6 bin 78 konut inşa ettik, hak 
sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Buna 
ilave olarak, 764 konutun proje ve ihale 
çalışmaları da devam ediyor. 250 yataklı 
Korucuk Kampüsü, 400 yataklı Mithat-
paşa Bölge Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi, Sakarya’ya kazandırdığımız sağlık 
tesislerimizden sadece birkaçı. İnanın, 
Sakarya’ya yaptığımız tüm hizmetleri 
burada tek tek anlatmaya kalksak, saat-
lerimiz, günlerimiz yetmez. Onun için 
burada, bu Ramazan gününde, Sakarya’ya 
kazandırdığımız eserleri, hizmetleri tek 
tek saymayacağım. Ancak ben burada 
şunu özellikle bilmenizi istiyorum: Allah 
nasip eder de, milletimin teveccühüyle, 
sizin teveccühünüzle, sizin oylarınızla 
Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, size söz 
veriyorum, Sakarya’da devam eden tüm 
yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi 
olacağım. Hiçbir hizmet yarım kalmaya-
cak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir 
eser atıl kalmayacak. Eğer seçilirsem, 
başlamış tüm projeler, yatırımlar, taki-
bimde olacak. Zira, bizim anlayışımıza 
göre, Cumhurun Başı, Cumhurun her 
ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim işimiz eser 
üretmek, hizmet üretmek, yatırım yap-
mak, bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkeyi 
hak ettiği muasır medeniyet seviyelerine 
ulaştırmak. İşte bunun için bizim hizmet 
sevdamız asla bitmeyecek. Bu sevda, in-

şallah Cumhurbaşkanlığımızda da süratle 
devam edecek. Başlattığımız tüm projele-
ri tamamlayacağız. Yeni, dev projeleri tek 
tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşa-
nacak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih 
yazılacak. Onun için sizlerden özellikle 
rica ediyorum: Bakınız, CHP’nin Genel 
Müdürü gibi, “Tıpış tıpış sandığa gide-
ceksiniz” demiyorum. Hatırlarsanız, 30 
Mart seçimlerinde, seçmenlerine “Tatava 
yapma” diyorlardı, şimdi “Tıpış tıpış gide-
ceksiniz” diyorlar. O üslup bize yakışmaz. 
Zira, bizde bir söz vardır: Üslubu beyan, 
ayniyle insan… Biz milletimizle sahici 
bir dil kullanıyoruz. Samimi bir dil kul-
lanıyoruz. Biz gönül diliyle konuşuyoruz. 
Bütün şehirlerde yaptığımız gibi, burada 
da, Sakaryalı kardeşlerimden ricada bu-
lunuyorum. Mutlaka sandığa gidin. Yeni 
Türkiye’nin kuruluşu için mutlaka oy pu-
sulasına mührünüzü basın. Yarın çocuk-
larınıza, torunlarınıza anlatacak güzel bir 
hikayeniz olacak. “Biz, 10 Ağustos 2014’te 
tarih yazdık” diyeceksiniz. “Halkın oy-
larıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanı 
seçiminde ben de oy kullandım” diye an-
latacaksınız. “Vesayete, statükoya son ver-
dik” diyeceksiniz. Sakarya geçmişte tarih 
yazdı. İstiklal Mücadelemizde tarih yazdı. 
13 Eylül 1683 günü başlayan çekilme, 
238 sene sonra, 1921’de Sakarya’da dur-
duruldu. Bu aziz millet, burada, Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde kazanılan savaş-
la yeniden küllerinden doğdu. Sakarya’da 
kazanılan muharebeyle bizler vatanımızı 
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işgalden kurtardık. Evet, o gün, vatanımız 
için, milletimiz için İstiklal Mücadelesi’ni 
veriyorduk. Bugün de, vatanımız için, 
milletimiz için İstikbal Mücadelesi’ni 
veriyoruz. Dün işgale dur diyorduk. 
Bugün vesayete dur diyoruz. Dün, ba-
ğımsızlığımız için mücadele veriliyordu, 
bugün 2023 hedeflerimiz için mücadele 
veriyoruz. İnanıyorum ki, İstiklal Müca-
delemizde tarih yazan Sakarya, İstikbal 
Mücadelemiz adına da tarih yazmaya de-
vam edecek. Evet… 10 Ağustos seçimleri 
ülkemiz için, milletimiz için, demokrasi-
miz için hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı 
Şerif bir kez daha kutlu, mübarek olsun. 
Artık iyice yakınlaşan Kadir Gecesi ve 
Ramazan Bayramınız şimdiden hayırlara 
vesile olsun. Dualarınızda Filistin’i unut-
mayın. Dualarınızda Gazze’yi unutmayın. 
Suriyeli mazlumları unutmayın. Allah, 
bizi hak yoldan, doğru yoldan ayırmasın. 
Allah bizi millete hizmet yolundan ayır-
masın. Allah bizi utandırmasın, mahcup 
etmesin. Bize Allah yeter. Bize millet ye-
ter. Bize, Türkiye yeter. Millî irade, millî 
güç, hedef 2023… Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Sevgili Tekirdağlılar, sevgili kardeşlerim, 
sevgili gençler, çok değerli hanım kardeş-
lerim, bey kardeşlerim…

Bugün bir kez daha sizleri en kalbî duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selam-

lıyorum. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız 
için sizlere bir kez daha sonsuz şükran-
larımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif ’in 
Tekirdağ’da hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Tekirdağ Mitingi

Tekirdağ | 17 Temmuz 2014
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Kardeşlerim… 

3 Kasım 2002’de Tekirdağ sandığa gitti. 
Belki o zaman, biz kendimizi sizlere iyi 
anlatamamıştık. Oy oranı sadece yüzde 17 
çıktı. Ama Tekirdağ sonradan bizi tanıdı, 
bizi anladı, bizim ne yapmak istediğimizi 
gördü. 2007’de, oy oranımız burada yüz-
de 29’a çıktı. Orada da durmadı; 2011’de, 
oy oranımız yüzde 36 oldu. 30 Mart’ta, 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde bizi 
tercih etmedi ama, yüzde 37 ile oy oranı-
nı en yükseğe çıkardı. Tekirdağ’da adım 
adım büyüyoruz. Bakın burada bir şey 
söyleyeceğim: Biz 12 yıl boyunca hiçbir 
ilimizde, hiçbir ilçemizde, hiçbir köyde, 
hizmet üretirken oy oranlarına bakma-
dık. Burası bize ne kadar oy vermiş, ne 
kadar vermemiş diye bir değerlendirme-
ye asla gitmedik. 81 vilayetin tamamına 
aynı nazarla baktık. 77 milyon aziz va-
tandaşlarımızın her birine aynı nazarla 
baktık. Nerede yatırıma ihtiyaç varsa, 
oraya koştuk. Nerede eser ihtiyacı varsa, 
oraya ulaştık. Nerede hizmete ihtiyaç var-
sa, biz orada olduk. İşte Tekirdağ bunun 
en güzel örneğidir. 3 Kasım seçimlerinde 
Tekirdağ’da ikinci parti olduk, ama hiç 
aldırış etmedik, Tekirdağ’a tarihinde 
görmediği yatırım, eser ve hizmetleri 
kazandırdık. 2007 seçimlerinde, 2011 
seçimlerinde yine ikinci parti olduk, yine 
aldırış etmedik, Tekirdağ’a hizmet etmeyi 
sürdürdük. Çünkü biz Türkiye partisi-
yiz. Biz, bizi sevsin ya da sevmesin, bize 
oy versin ya da vermesin, herkesin, 77 
milyonun hizmetkârıyız. CHP nerelerde 
başarılı? Sahillerde başarılı, kumsallarda 
başarılı ama onun dışında yok. MHP? O 

da sadece belli illerde başarılı. Onun dı-
şında yok. HDP derseniz, sadece Doğu’da, 
Güneydoğu’da belli illere sıkışmış durum-
da. Ama biz, 81 vilayetin her birinde varız. 
Ya birinci parti olarak varız ya ikinci parti 
olarak varız. 780 bin kilometrekarenin 
tamamında, eserlerimizle varız, hizmetle-
rimizle varız, yatırımlarımızla varız.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim…

1994 yılında, İstanbul halkı beni tercih 
etti,  İstanbul Büyükşehir Başkanlığı 
makamına getirdi. Daha seçimi kazanır 
kazanmaz, belli çevreler, belli medya ku-
ruluşları hakkımızda kara propagandaya 
başladı. Ne dediler? “Yaşam tarzlarına 
müdahale edecek” dediler. Ne dediler? 
“Yasaklayacak, kısıtlayacak” dediler. 4.5 
yıl o makamda bulundum. Hiçbir özgür-
lüğü kısıtlamadım, hiç kimsenin yaşam 
tarzına müdahale etmedim. Tam tersine, 
bize oy verenler kadar, vermeyenlerin de 
yaşam tarzlarını, özgürlüklerini savun-
dum. 12 yıl önce iktidara geldiğimizde 
yine aynısını söylediler. 12 yıl boyunca, 
hiç kimsenin yaşam tarzına karışmadık. 
Tam tersine, 12 yıl boyunca, Türkiye’de 
her alanda özgürlükleri genişleten, de-
mokratik adımları cesaretle atan biz 
olduk. Bakın bize, “yasakçı” diyenler, 
“otoriter” diyenler, “Yaşam tarzlarına 
müdahale edecek” diyenler, 12 yıl boyun-
ca, verdiğimiz demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin hep karşısında durdular. 
Şimdi, şu anda, maskeleri bir kez daha 
tek tek düşüyor. Geçen hafta Cuma günü, 
İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
Vizyon Belgemizi açıkladık. Toplumun 
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her kesiminden çok değerli insanları o 
toplantıya çağırdık. Toplantıya, tanınmış, 
değerli sanatçılar da geldi. Toplantı bitti, 
bu sanatçılara karşı bir linç kampanyası 
başlattılar. Vay efendim siz o toplantıya 
nasıl katılırsınız… Bunlar güya özgürlük-
çü. Bunlar güya demokrat. Ama özgürlük 
anlayışları da, demokrasi anlayışları da, 
sadece kendilerini, kendi mahallelerini 
kapsıyor. Başkasına özgürlük yok, başka-
sına demokrasi yok. Aynı şekilde, önceki 
gün, Artvin Hopa’da alçakça bir saldırı 
yapıldı. Bir uluslararası yardım kuruluşu, 
Artvin Hopa’da yetimlere iftar vermek 
istiyor. Oradan üç beş vandal toplanıyor, 
bu yardım kuruluşuna saldırıyor. CHP’li 
bazı milletvekilleri de, bu alçakça saldırı-
yı destekliyor. Pensilvanya medyası, aynı 
şekilde, bu alçakça saldırının arkasında 
duruyor. Niye? Çünkü farklı olana taham-
mülleri yok. Kendilerinden başkasına 
hayat hakkı, özgürlük tanımıyorlar. Bun-
ların siyaseti, sadece ve sadece korkutma 
siyaseti, kutuplaştırma siyaseti. Bunlarda 
eser üretmek diye bir dert yok. Bunlarda 
millete hizmet üretmek diye bir mese-
le yok. Bunların, Türkiye’yi büyütmek, 
Türkiye’ye ufuk çizmek, vizyon kazandır-
mak gibi bir dertleri hiç yok. Bunlar sade-
ce korkutuyor, toplumu geriyor, kutuplaş-
tırıyor, o sayede ayakta kalmaya çalışıyor. 
Şimdi bu CHP yıllarca ne yaptı? Millete 
tepeden baktı. Kendisine oy vermeyenlere 
hakaret etti. “Bidon kafalı” dedi, “göbeğini 
kaşıyan adam” dedi, “koyun sürüsü” dedi, 
“makarnacı, kömürcü” dedi. Yıllardır 
bunu söyleyen CHP, şimdi çıkmış, kendi 
seçmenine, kendi vekillerine, “Tıpış tıpış 
sandığa gideceksiniz” diyor. CHP, kendi 

seçmenine koyun muamelesi yapıyor. Hiç 
kimseye danışmadan, istişare etmeden, 
tepeden inme bir şekilde, dayatmayla bir 
aday çıkardılar. “İşte aday bu, gidip buna 
oy vereceksiniz” dediler. “Oy vermeyece-
ğiz” diyenlere de, kaba bir dille, “Tıpış tı-
pış gidip oy vereceksiniz” diyorlar. Benim 
CHP’li kardeşim, inşallah, 10 Ağustos’ta 
bu dayatmaya, bu kaba üsluba, sandıkta 
gereken cevabı verecek. MHP yönetimi-
nin durumu daha da içler acısı. MHP 
yönetimi, iradesini CHP’ye kiraya verdi. 
Hiçbir konuda karar almıyorlar. CHP ya 
da Pensilvanya bu MHP’ye ne derse, MHP 
yönetimi tıpış tıpış gidiyor, denileni yeri-
ne getiriyor. İnşallah, MHP’li kardeşlerim 
de, MHP yönetiminin bu pısırık tavrına 
10 Ağustos’ta gereken cevabı verecekler.

Kardeşlerim…

Bakın bu CHP ve MHP’nin ithal adayına, 
İstanbul Taksim’de bir oyun oynadılar. 
Tecrübesiz bir monşer zaten. Ne yap-
tılar? Bu adayın eline, üzerinde kendi 
resminin olduğu bir dergi tutuşturdular. 
O dergiyle poz verdi. Peki bu dergi neyin 
nesi? Bilmeyenler vardır, duymayanlar 
vardır, görmeyenler vardır; onlar da bu 
derginin ne olduğunu bilsinler. CHP ve 
MHP adayının, elinde tuttuğu dergi, bir 
sayısında kapaktan, Bediüzzaman Said 
Nursi’ye çok ağır hakaret etti. Yetmedi… 
Bir başka kapağında, CHP’nin şu andaki 
Genel Müdürüne çok ağır hakaret etti. 
Yetmedi… Bu dergi, birkaç kapağında, ırk-
çı bir dille, Hitler’i aratmayan bir söylem-
le, Kürt kardeşlerimize hakaret etti. Yine 
bitmedi… Bu dergi, çeşitli kapaklarında 
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açık açık darbeyi savundu, darbe istedi. 
Bir kapağında da, değerli siyasetçi kar-
deşimiz, 2009’da elim bir kazada Hakk’a 
uğurladığımız Muhsin Yazıcıoğlu’na çok 
ağır hakaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
mirasını taşıyan parti, gitmiş, şimdi bu 
adaya destek vereceğini açıklamış. Allah 
aşkına, bu nasıl bir karnı genişliktir? Bu 
nasıl bir ilkesizliktir?30 Mart seçimleri 
öncesinde, merhum Yazıcıoğlu’nun ke-
miklerini sızlattılar, şimdi bir kez daha 
onun hatırasını ayaklar altına alıyorlar. 
Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren kar-
deşlerim, inşallah bu ihaneti görecekler, 
onlar da partilerinin yönetimine inşallah 
gereken cevabı verecekler.

Kardeşlerim…

Şu anda, Yeni Türkiye karşısında, Eski 
Türkiye’nin cılız aktörleri ittifak yapmış 
durumdalar. Bunlar, Eski Türkiye’nin ka-
ranlığından beslendiler; şu anda da Eski 
Türkiye’yi geri getirmek için ittifak yapı-
yorlar. Allah’ın izniyle Eski Türkiye geri 
gelmeyecek. Yasakların, baskıların, yol-
suzlukların, yoksulluğun olduğu Türkiye 
geri gelmeyecek. Millet buna izin verme-
yecek, siz buna izin vermeyeceksiniz.

Tekirdağ… 

10 Ağustos’ta yeni Türkiye’ye evet mi Te-
kirdağ? 10 Ağustos’ta büyük Türkiye’ye 
evet mi? Milletin adayını Cumhurbaş-
kanı yapıyor muyuz? Kim o aday? Kim 
o aday? Maşallah! Tekirdağ kararını 
vermiş. Tekirdağ’dan bu sefer inşallah 
farklı bir sonuç bekliyoruz. Tekirdağ’dan, 

Yeni Türkiye’ye, Büyük Türkiye’ye, Öncü 
Türkiye’ye güçlü bir destek bekliyoruz.

Kardeşlerim…

Biz, Türkiye’yi her zaman bir bütün ola-
rak kucakladık ve kucaklamaya devam 
edeceğiz. Türkiye’yi kardeşlikle büyüttük, 
kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. 
Bakın sizlere bir şey hatırlatacağım. 2007 
yılında, biz Meclis’te Cumhurbaşkanı 
seçmek istediğimizde, bu CHP ne yaptı? 
“Hayır seçemezsiniz” dedi. Önümüze, 
hukuku katlederek engeller getirdiler. 
“Öyle mi?” dedik, “O zaman halka gideriz” 
dedik. 2007’de halkımız bize yüzde 47 
ile yetki verdi. Onun öncesinde de, “cum-
hurbaşkanını artık halk seçsin” dedik ve 
Anayasa değişikliği yaptık. CHP, Meclis’te 
bu Anayasa değişikliğine karşı çıktı. CHP 
2007’de ne dedi? “Hayır, millet Cum-
hurbaşkanı seçemez” dedi. Biz “Seçer” 
dedik. Dönemin Cumhurbaşkanı Anaya-
sa değişikliğini reddedince konu halkın 
önüne geldi. CHP, halkoylamasında da 
değişikliğin karşısında durdu, hayır oyu 
istedi. Ama millet, yüzde 69 evet diyerek, 
“Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz” dedi. 
Peki şimdi ne yapıyorlar? 2007’de karşı 
çıktıkları değişikliğin şu anda meyvesini 
yemeye çalışıyorlar. Biz o anayasa değişik-
liğini kendimiz için yapmadık, millet için 
yaptık. İşte şu anda, hem monşer aday, 
hem de HDP’nin adayı, bizim sağladığı-
mız özgürlük ortamında rahatça propa-
gandalarını yapıyorlar. Biz işte buyuz… 
Biz hiçbir zaman kendimiz için çalışma-
dık; her zaman millet için çalıştık. CHP’li 
için de çalışan biz olduk, MHP’li için de 
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çalışan biz olduk, HDP’li için de çalışan 
biz olduk. Bakın şu anda, özgürce manşet 
atan, özgürce yazı yazan, haber yapan, 
hatta özgürce hakaret eden medya, bizim 
her reformumuza karşı çıktı. Bize karşı çı-
kıyor, ama bizim inşa ettiğimiz özgürlük 
iklimini doya doya yaşıyorlar. Olsun… Biz 
ne yaptıysak millet için, ne yaptıysak 77 
milyon için yaptık. Önümüzdeki süreçte 
de bu şekilde devam edeceğiz. 77 milyon 
için hizmet üretmeye, eser üretmeye de-
vam edeceğiz. Ekonomiyi inşallah çok 
daha büyüteceğiz. Özgürlükleri daha da 
genişletecek, demokrasinin standartla-
rını daha üst seviyelere çekeceğiz. Mu-
halefetin gerilim ve korkutma siyasetine 
rağmen, biz kucaklayıcı ve kucaklaştırıcı 
olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bölgemizde ve dünyada barışı, dostlu-
ğu, dayanışmayı savunacak, her zaman 
mazlumun, mağdurun yanında olacağız. 
Türkiye 12 yılda çok büyük işler başardı; 
Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle, daha 
büyük hedeflere birlikte ulaşacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Tekirdağ benim gönlümde her zaman 
müstesna bir yere sahip oldu. Tekir-
dağ’ımızı kalkındırmak, Tekirdağ’ımızı 
bölgesinin gözde şehirlerinden biri hâline 
getirmek için var gücümüzle çalıştık. 
Tekirdağ’ı büyükşehir yapan da biz olduk. 
12 yılda Tekirdağ’a toplam 7.5 milyar lira-
lık destek ve yatırım sağladık. Tarım ve 
hayvancılıkta 1.8 milyar lira; ulaştırma 
ve haberleşmede 1.5 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 550 milyon lira; toplu 
konutta 354 milyon lira; orman ve su iş-

lerinde 312 milyon lira; adalette 270 mil-
yon lira; sağlıkta 210 milyon lira yatırım 
yaptık. 

Kardeşlerim…

Biliyorsunuz, şu anda Türkiye’nin dört 
bir yanını demir ağlarla, Yüksek Hızlı 
Tren ağlarıyla örüyoruz. İstanbul-Tekir-
dağ-Kırklareli-Edirne çift hatlı elektrikli 
sinyalli hızlı treninin projelerini hazırla-
dık. 25 Temmuzda açılışını yapacağımız 
Yüksek Hızlı Tren’i, Tekirdağ üzerinden 
Edirne’ye kadar uzatacağız. Tekirdağ-
Muratlı hattını tamamladık, işletmeye 
açtık. Bu yolun bir ucunda Marmaray var, 
diğer ucunda 12 bin kilometrelik Türkiye 
demiryolları var. Avrupa’dan gelen yükler 
veya Avrupa’ya giden yüklerin dağıtımı 
artık Tekirdağ üzerinden yapılıyor. As-
rın projesi Marmaray sadece İstanbul’un 
değil aynı zamanda Tekirdağ’ın da pro-
jesidir. Bakınız iki yıl sonra yük trenleri 
gündüz Tekirdağ-Muratlı hattından De-
rince ve Bandırma Limanlarına ulaşarak 
Avrupa bağlantısını sağlayacak, gece 
saatlerinde ise Marmaray’dan geçecek. 
Bitmiyor, Tekirdağ’a 175 yat kapasiteli 
bir liman yapıyoruz, şuan ihale değer-
lendirme süreci devam ediyor. Avrupa’ya 
taşınan ve Avrupa’dan gelen yükler için, 
Tekirdağ’da modern bir yük toplama 
merkezinin yapılması için projeler ha-
zırlanıyor. Tekirdağ’ı ülkemizin saygın 
liman şehirlerinden birisi hâline getirdik. 
Tekirdağ’a 2002 yılına kadar 87 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmışken, biz 12 yılda 
226 kilometre bölünmüş yol yaparak 
Tekirdağ’ın toplam bölünmüş yol uzun-
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luğunu 313 kilometreye çıkardık. Yaptı-
ğımız projelerimizle, devam eden proje-
lerimizle Tekirdağ’ı bir ulaşım şehri, bir 
ticaret şehri hâline getireceğiz. Tekirdağ’a 
büyükşehirlere yakışacak bir dinamizm 
kazandıracağız. Bitmiyor. Sağlıkta da Te-
kirdağ bölgesinin parlayan yıldızı oluyor. 
Tekirdağ’a 480 yataklı bir şehir hastanesi 
kazandıracağız. Yapacağımız sağlık tesi-
sinin altyapı çalışmaları süratle devam 
ediyor.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Trakya’da muhteşem bir projeyi, 
Trakya Gelişim Projesi’ni (TRAGEP) uy-
gulamaya koyduk. Bu proje; sulamadan 
ağaçlandırmaya, dere ıslahından taşkın 
erken uyarı sistemine, içme suyu temi-
ninden erozyon kontrolüne kadar pek 
çok alanda yürütülecek dev bir bölgesel 
gelişme projesi. TRAGEP’i hayata geçir-
mek için toplam 10 milyar lira yatırım 
yapacağız. Proje kapsamında Ergene 
Havzasında 12 belediyenin evsel ileri 
atıksu arıtma tesisi DSİ tarafından inşa 
ediliyor. Katı atık bertaraf tesislerini 
kuruyoruz. Tıpkı Haliç gibi Ergene’yi de 
temizleyerek eski günlerine kavuşturaca-
ğız. Trakya’nın çeşitli bölgelerinde inşa 
edilecek yeni barajlar ve sulama tesis-
leriyle verimli araziler suya kavuşacak, 
şehirlere içmesuyu temin edilecek. Evet, 
TRAGEP Trakya’nın refah projesi olacak. 
TRAGEP’le, Trakya’nın yıllarca ihmal 
edilmiş meselelerini çözecek, Trakya’mızı 
hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaştıraca-
ğız. Ben burada şunu özellikle bilmenizi 
istiyorum sevgili kardeşlerim: Allah nasip 

eder de, milletimin teveccühüyle, sizin oy-
larınızla Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, 
size söz veriyorum, Tekirdağ’da devam 
eden tüm yatırımların, tüm hizmetlerin 
takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet yarım 
kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, 
hiçbir eser atıl kalmayacak. Eğer seçilir-
sem, başlamış tüm projeler, yatırımlar, 
takibimde olacak. Zira, bizim anlayışı-
mıza göre, Cumhurun Başı, Cumhurun 
her ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim işimiz eser 
üretmek, hizmet üretmek, yatırım yap-
mak, bu ülkeyi kalkındırmak, bu ülkeyi 
hak ettiği muasır medeniyet seviyelerine 
ulaştırmak. İşte bunun için bizim hizmet 
sevdamız asla bitmeyecek. Bu sevda, in-
şallah Cumhurbaşkanlığımızda da süratle 
devam edecek. Başlattığımız tüm proje-
leri tamamlayacağız… Yeni, dev projeleri 
tek tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşa-
nacak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih 
yazılacak. Onun için sizlerden özellikle 
rica ediyorum: Bakınız biz, CHP’nin 
Genel Müdürü gibi, “Tıpış tıpış sandığa 
gideceksiniz” demiyoruz. Yerel seçimde 
söyledikleri gibi, “Bas geç” de demiyoruz. 
O üslup bize yakışmaz. Üslubu beyan, ay-
niyle insan… Bizim milletimizle aramızda 
sahici, samimi bir dil var. Biz gönül diliyle 
konuşuyoruz. Onun için, bütün şehirler-
de yaptığımız gibi, burada da, Tekirdağlı 
kardeşlerimden ricada bulunuyorum. 
Mutlaka sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin 
kuruluşu için mutlaka oy pusulasına 
mührünüzü basın. Yarın çocuklarınıza, 
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torunlarınıza anlatacak güzel bir hikaye-
niz olacak. “Biz, 10 Ağustos 2014’te tarih 
yazdık” diyeceksiniz. “Halkın oylarıyla 
belirlenen ilk Cumhurbaşkanı seçiminde 
ben de oy kullandım” diye anlatacaksınız. 
“Vesayete, statükoya son verdik” diyecek-
siniz. Ben inanıyorum ki, Tekirdağlı kar-
deşlerim 10 Ağustos’ta Türkiye’nin 2023 
Hedeflerine güçlü destek verecektir. Te-
kirdağ, Türkiye’nin medeniyet yolculuğu-
na güçlü bir destek verecektir. Tekirdağ, 
Türkiye’nin istikbal mücadelesine güçlü 
bir destek verecektir. Tekirdağlı kardeş-
lerim, gelin, güçlü bir şekilde destek ve-
rin, 10 Ağustos’ta Büyük Türkiye’yi hep 
birlikte inşa edelim. Destek verin, Yeni 
Türkiye’yi hep birlikte inşa edelim. Des-
tek verin, Güçlü Türkiye’yi hep birlikte 
inşa edelim. Evet… 10 Ağustos seçimleri 
ülkemiz için, milletimiz için, demokrasi-
miz için hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı 
Şerif bir kez daha kutlu, mübarek olsun. 
Artık iyice yakınlaşan Kadir Gecesi ve 
Ramazan Bayramınız şimdiden hayırlara 
vesile olsun. Allah, bizi hak yoldan, doğ-
ru yoldan ayırmasın. Allah bizi millete 
hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Al-
lah yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye 
yeter. Millî irade, millî güç, hedef 2023... 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Bursa, Osman Gazi’nin şehri Bursa, Orhan 
Gazi’nin, Murad Hüdavendigar’ın, Yıldı-
rım Beyazıd’ın şehri Bursa, sultanların, 
şairlerin, alimlerin şehri bursa, yeşilin 
şehri, şifanın şehri, dostluğun, kardeşliğin, 
çalışkanlığın şehri Bursa... 

Bugün seni bir kez daha yürekten selamlı-
yorum ey Bursa… Aşkınız, sevdanız, ahde 

vefanız için bir kez daha sizlere teşekkür 
ediyorum. Daha en başından itibaren, bu 
davaya, bu harekete, bu kutlu yürüyüşe 
sahip çıktığınız için her birinize sonsuz 
teşekkür ediyorum. Bundan tam 4 ay 
önce, 20 Mart’ta Bursa’ya geldik. Bursa’da 
tarihî nitelikte bir miting gerçekleştirdik. 
Bursa’da dertleştik, Bursa’da muhabbet et-
tik, Bursa’da istişare ettik. 30 Mart’ta Bur-

Bursa Mitingi

Bursa | 18 Temmuz 2014
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sa sandığa gitti, kendisine yakışanı yaptı. 
Bursa, bir kez daha, yüzde 50 oy oranıyla, 
AK Parti’nin adaylarını büyükşehirde, 
ilçelerde göreve getirdi. Bu muhteşem so-
nuçtan dolayı da sizlere şükranlarımı su-
nuyorum. Rabbim, kardeşliğimizi, muhab-
betimizi daim eylesin. Rabbim Bursa’yı ve 
Türkiye’yi bütün kötülüklerden muhafaza 
eylesin. Rabbim şu mübarek Ramazan gü-
nünde, inşallah dualarımızı kabul eylesin 
diyorum.

Kardeşlerim…

12 yıl, Türkiye’ye Başbakan olarak hizmet 
etme şerefine nail oldum. Allah’a hamdol-
sun, milletimin yüklediği emaneti, gurur-
la, şerefle, büyük bir hassasiyetle taşıdım. 
81 vilayete, 77 milyon kardeşimize ulaş-
manın, onların elini tutmanın mücadelesi-
ni verdim. Türkiye’yi büyütmenin, yücelt-
menin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk 
Bayrağının itibarını artırmanın gayreti 
içinde oldum. Şimdi, yeni bir makamda, 
daha üst bir makamda, ülkeme, milletime, 
bayrağıma hizmet vermek için kutlu bir 
yola çıktım. 10 Ağustos’ta, sizler takdir 
ederseniz, sizler yetki verirseniz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin halk oylarıyla seçilmiş 
ilk Cumhurbaşkanı olacak, o makamda 
Türkiye’ye, vatanıma, bayrağıma, sizlere 
hizmetkâr olacağım. Bakın Türkiye’de, 
Gazi Mustafa Kemal’in ardından, Cumhur-
başkanı seçimleri her zaman çok büyük 
sıkıntı oldu, çok büyük kriz oldu. 10 Ka-
sım 1938’de Gazi Mustafa Kemal hayata 
gözlerini yumdu, hemen ertesi gün, 11 
Kasım’da askerler Meclis’i kuşattı, zorla ve 
zorbalıkla İsmet İnönü’yü Cumhurbaşkanı 

seçtirdi. 1950 yılına kadar, 12 yıl boyunca 
İsmet İnönü, Millî Şef sıfatıyla, yani bir 
diktatör sıfatıyla, Cumhurbaşkanlığı yaptı. 
Ardından Türkiye demokrasiye geçti, Ce-
lal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960’da, 
merhum Menderes Hükümeti’yle birlikte 
Celal Bayar’ı da o koltuktan indirdiler, 
idamla yargıladılar. Eğer yaşlı olmasay-
dı, asacaklardı. 1961’de, darbeci Cemal 
Gürsel’i yine zorbalıkla Cumhurbaşkanı 
seçtirdiler. 1966’da Cevdet Sunay, yine bu 
şekilde Cumhurbaşkanı oldu. 1970’lerde, 
askerler yine istedikleri Cumhurbaşkanını 
seçtirmek için Meclis’i kuşattılar. Eski De-
niz Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk, 
1973’te Cumhurbaşkanı seçildi. 1980’de, 
aylar boyunca Meclis Cumhurbaşkanı 
seçemedi. 12 Eylül darbesi oldu, ardın-
dan Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildi. 
Merhum Özal, ilk sivil Cumhurbaşkanıydı, 
CHP’nin ağır saldırılarına rağmen o maka-
ma seçildi. Sayın Demirel, Cumhurbaşkanı 
seçildi ve 28 Şubat’ta kendisine verilen 
vazifeyi çok güzel ifa etti. Sayın Sezer Cum-
hurbaşkanı seçildi, o da kendisinden bek-
lenen vazifeyi hakkıyla ifa etti. 2007 yılına 
gelince, Meclis Cumhurbaşkanı seçmeye 
hazırlanırken, bir kez daha bu CHP kriz çı-
kardı. AK Parti’nin Cumhurbaşkanı seçme-
sini istemediler. Cumhurbaşkanı seçileme-
sin, Türkiye’de kriz çıksın diye ellerinden 
geleni yaptılar. 367 diye bir kural uydurup, 
hukuku çiğnediler. Dönemin Cumhur-
başkanını, Anayasa Mahkemesini, bazı 
hukukçuları yanlarına aldılar, Meclis’in ve 
milletin iradesine karşı adeta savaş açtılar. 
Ne yaptık? Millete gittik. Önce 22 Temmuz 
seçimleriyle size geldik, ardından Anayasa 
halkoylamasıyla size geldik. Genel Seçim-
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lerde siz, yüzde 47 ile AK Parti dediniz, 
Halkoylamasında yüzde 69’la evet dediniz. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki krizleri 
sizler artık tarihe havale ettiniz. “Cumhur-
başkanını biz seçeceğiz” dediniz, Allah’ın 
izniyle de, 10 Ağustos’ta artık kararı siz 
veriyor, son sözü siz söylüyorsunuz. 

Kardeşlerim…

2007’de, bu CHP, Meclis’te Cumhurbaş-
kanı seçilmesine karşı çıktı. Aynı şekilde, 
Halkın Cumhurbaşkanı seçmesine de kar-
şı çıktı. “Halk cumhurbaşkanı seçemez” 
dediler. “Halk anlamaz” dediler. “Halkın 
aklı bu işlere yetmez” dediler. Ama biz ne 
dedik? “Halk her şeyin en iyisini bilir, halk 
basiret sahibidir, feraset sahibidir, bal gibi 
Cumhurbaşkanını da kendisi seçer” de-
dik. Cumhurbaşkanını halkın seçmesine 
karşı çıkan CHP, şu anda Cumhurbaşkanı 
adayı için halktan oy istiyor. Ya 7 yıl önce 
siz bu işe karşıydınız. 7 yıl önce, “Halk 
Cumhurbaşkanı seçemez” diyordunuz. 
Halkın da, Meclis’in de Cumhurbaşkanı 
seçmesini engelliyordunuz. Şimdi hangi 
yüzle milletin karşısına çıkıp oy istiyorsu-
nuz. Bunlar böyledir; sabah başka, akşam 
başka… Hiçbir zaman dürüst olmadılar. 
Hiçbir zaman ilkeli siyaset yapmadılar. 
Hiçbir zaman, milletin, ülkenin Hakkın ve 
hayrın yanında durmadılar. Bunlar, Eski 
Türkiye’nin karanlığından beslendiler, 
Yeni Türkiye’den her zaman korktular. 
Bakın, günlerce hesap yaptılar, şekiller çiz-
diler, üçgenler, çatılar çizdiler. Ortaya çıka 
çıka paralel bir aday çıktı. Sabah akşam 
Pensilvanya’ya, Pensilvanya’daki ihanet 
şebekesine selam çakıyor. Millete değil, 

Pensilvanya’ya yaranmaya çalışıyor. Ben 
şuna gönülden inanıyorum: Bursa’daki 
CHP’li kardeşim, bu adayı hazmedemedi 
ve hazmedemeyecek. Bursa’daki MHP’li 
kardeşim, bu paralel adayı hazmedemedi 
ve asla kabullenmeyecek. Bu aday, CHP’ye 
de, MHP’ye dayatıldı. Dışarıdan birileri, bu 
adayı, bu 2 partiye zorla dayattılar. Parti 
yönetimlerine dayatırlar, ama parti taban-
larına dayatamazlar. Ne diyor CHP Genel 
Müdürü? “Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, 
bu adaya oy vereceksiniz” diyor. Kendi seç-
menini adeta koyun gibi görüyor. İnanıyo-
rum ki CHP, MHP, diğer partilerin seçmen-
leri, koyun olmadıklarını 10 Ağustos’ta 
gösterecekler. 

Kardeşlerim…

CHP ve MHP’nin yönetimleri çok ama çok 
zor durumdalar. Eğer 10 Ağustos’ta bir 
kez daha kaybederlerse, o koltukta artık 
oturamazlar. 30 Mart’ta kaybettiler, yüz-
süzlük yaptılar, o koltuklarında oturmaya 
devam ettiler. Ama 10 Ağustos’tan sonra 
bunu artık sürdüremezler. Bakın MHP 
Genel Başkanı, aylardır şahsıma, “Sen 
Çankaya’ya çıkamazsın, seni oraya çıkart-
mayız” diyordu. Şimdi, bizim Cumhur-
başkanı olacağımızı anladı, çark etti. Ne 
diyor? “Velev ki Erdoğan Cumhurbaşkanı 
oldu, onunla özel görüşme yapmayız” di-
yor. Yani Cumhurbaşkanı olacağımızı artık 
kabullendi. Cumhurbaşkanlığı sonrası için 
şimdiden planlar yapıyor. Sayın Bahçeli, 
biz bu türden sözleri çok duyduk. CHP ne 
diyordu? “Eşi başörtülü bir Cumhurbaş-
kanının resepsiyonuna gitmeyiz” diyordu. 
Sonra ne yaptılar? Tıpış tıpış gittiler. 12 
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Haziran seçimlerinin ardından, “Meclis’e 
gelmeyeceğiz” dediler, tıpış tıpış geldiler. 
“Yemin etmeyeceğiz” dediler, tıpış tıpış 
yeminlerini ettiler. MHP Genel Başkanı 
da, eğer hâlâ o koltukta oturuyor olursa, 
hiç merak etmeyin, sözünü yutacak, tıpış 
tıpış gelecek. Çünkü MHP’nin bu yönetimi, 
kendi iradesiyle, kendi aldığı kararlarla yü-
rümüyor. MHP’ye talimat veriliyor, MHP 
anında o talimatı yerine getiriyor. İrade-
lerini CHP’ye kiraya verdiler, iradelerini 
Pensilvanya’ya kiraya verdiler. İradelerine 
ipotek koyduranlara, milletim de sandıkta 
ipotek koyar. Kendi iradesiyle hareket et-
meyen, bu CHP’ye, bu MHP’ye, diğer irili 
ufaklı partilere, milletim 10 Ağustos’ta bir 
kez daha ders verecek.

Kardeşlerim... 

Bursa, 2007’deki halkoylamasında, bize 
yüzde 67 oy oranıyla destek verdi. 2010 
halkoylamasında Bursa, yüzde 56 ile 
evet diyerek bizim yanımızda durdu. 10 
Ağustos’ta, sadece AK Partililerden değil, 
Bursa’daki her kesimden, Yeni Türkiye için 
destek bekliyoruz. Bursa’nın sandıkları 
patlatmasını, sandıklardan en yüksek şe-
kilde milletin adayına oy çıkarmasını bek-
liyoruz. Bursa’dan ithal adaylara oy yok. 
Bursa’dan monşerlere oy yok. Bursa’dan, 
paralel adaylara oy yok. Bursa, inşallah, 
Yeni Türkiye diyecek, millî irade diyecek, 
daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye’ye 
oy verecek. Buna hazır mıyız Bursa? 10 
Ağustos’ta sandıkları patlatıyor muyuz 
bursa? 10 Ağustos’ta, Yeni Türkiye’yi inşa 
ediyor muyuz Bursa? Büyük Türkiye’ye 
evet mi? Güçlü Türkiye’ye evet mi? Öncü 

Türkiye’ye evet mi? Milletin adayına 
evet mi Bursa? Kim o aday? Kim? Ma-
şallah… Bursa’da bu iş tamam. Osmanlı 
başkenti Bursa kararını vermiş. Cihan 
İmparatorluğu’nun başkenti Bursa bu işi 
bitirmiş. Allah hayırlı etsin. Rabbim hepi-
nizden razı olsun…

Değerli kardeşlerim…

B u  m ü b a re k  Ra m a z a n  g ü n l e r i n d e , 
Filistin’den maalesef yine acı haberler 
alıyoruz. Terör devleti İsrail, günlerdir 
Gazze’yi bombalıyordu, şimdi de kara 
harekâtına başladı. Çoğu çocuk ve kadın 
olmak üzere, 240’dan fazla masum, son 
hafta içinde şehit edildiler. 2 binden fazla 
masum da yaralandı. İsrail, okulları, hasta-
neleri, camileri acımasızca, insafsızca vur-
maya devam ediyor. Ortadoğu’da bu insan-
lık dışı saldırı devam ederken, ne yazık ki 
dünya susuyor, İslam ülkeleri susuyor. Bi-
zim de Filistin için, Gazze için sesimizi yük-
seltiyor olmamızdan birileri ciddi manada 
rahatsız oluyor. İstiyorlar ki biz de susalım. 
İstiyorlar ki biz de sesimizi çıkarmayalım. 
Ama biz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. 
Biz, şurada, yanı başımızda medfun, Os-
man Gazi’lerin, Orhan Gazi’lerin, Yıldırım 
Beyazıt’ların torunlarıyız. Herkes susar, 
biz susmayız. Herkes korkar, biz kork-
mayız. Bakın, bizim Filistin’in, Gazze’nin 
hakkını savunuyor olmamızdan, sadece 
dışarıdakiler değil, içeride bazıları da ra-
hatsız. Pensilvanya’nın içerideki uşakları, 
bizim İsrail’e hakkı söylüyor olmamızdan 
rahatsızlar. CHP Genel Müdürü, şu ana 
kadar çıkıp, İsrail’e tek söz söyleyebilmiş 
değil. Buna cesareti yok, buna kudreti yok, 
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buna icazeti yok. MHP Genel Başkanı aynı 
şekilde Filistin için tek bir cesur cümle ku-
rabilmiş değil. Cumhurbaşkanı adaylarına 
bakın. Sadece top çeviriyor. Milletin değil, 
başka çevrelerin adayı olursanız, işte böyle 
zelil olursunuz. Milletin değil, başka ulus-
lararası çevrelerin yanında durursanız, 
işte böyle rezil olursunuz. Artvin Hopa’da, 
Filistin’e büyük yardımlar yapmış, Mavi 
Marmara Yardım Gemisini oraya götür-
müş, İnsani Yardım Vakfı’na alçaklar sal-
dırı düzenlediler, bu CHP, bu MHP, onların 
monşer adayı ağızlarını bile açmadılar. 
Hatta bazı CHP’li milletvekilleri çıktılar, 
bu alçakça saldırıyı övdüler. Pensilvanya 
medyası, bu alçakça saldırıyı övdü. Bunlar 
nasipsiz. Bunlar, tarihimizden, ecdadı-
mızdan, medeniyetimizden nasiplerini 
alamamışlar. Kardeşlerim, bize susmak 
yakışmaz. Şurada, Osman Gazi, Söğüt’te 
bir devlet kurdu, o devlet gitti Filistin’de 
adaleti sağladı, tüm Ortadoğu’da, Kuzey 
Afrika’da, Balkanlar’da asırlarca adaleti 
tesis etti. Çanakkale’de, Plevne’de, Irak’ta, 
Osmanlı topraklarını savunmak için, 
bizim Filistinli, Kudüslü, Gazzeli, Nab-
luslu kardeşlerimiz savaştılar ve bizim 
dedelerimizle birlikte şehit oldular. Küçük 
devletler korkarlar ve susarlar. Biz küçük 
devlet değiliz, korkmayacak, susmaya-
cak, Filistin davasını haykırmaya devam 
edeceğiz. Buradan soruyorum: Ey Avru-
pa Birliği, neden susuyorsunuz? Mısır’a 
sustunuz, Irak’a sustunuz, Suriye’ye sus-
tunuz, Filistin’de insanlık onuru ölüyor, 
neden susuyorsunuz? Buradan Birleşmiş 
Milletler’e soruyorum: Daha ne kadar su-
sacaksınız? Filistinli çocuklar çocuk değil 
mi? Filistinli kadınlar kadın değil mi? Ey 

İnsan Hakları örgütleri, daha ne kadar 3 
maymunu oynayacaksınız? Bakın İsrailli 
bir kadın milletvekili çıktı, “Bütün Filistin-
li anneler ölmeli” dedi. Dünyadan bir tepki 
duydunuz mu? İnsan hakları örgütlerin-
den bir tepki duydunuz mu? İnanın, Hitler 
yaşasa, bu kadının dehşet verici sözlerini 
duysa, Hitler bu İsrailli kadın parlamen-
terle gurur duyardı. Dünya seyretse de biz 
seyretmeyeceğiz. İslam ülkeleri Filistin’e 
sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz. Tarih 
bize bunu emrediyor. Ecdadımız bize bunu 
söylüyor. Osman Gazi, Orhan Gazi, bizden 
bunu bekliyor. Elimizle, dilimizle, hiçbir 
şey yapamasak da kalbimizle hakkı haykır-
maya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca Bursa’yla, Bursalı kardeş-
lerimin sorunlarıyla yakından ilgilendim. 
Bursa’yı daha da kalkındırmak, Bursa’yı 
daha da güzelleştirmek için Belediye-
lerimizle, hükümetimizle her zaman 
Bursa’nın yanında olduk. Bursa’ya, tarihi-
nin en büyük yatırımlarını, en büyük hiz-
metlerini yaptık. 12 yılda Bursa’ya toplam 
16 milyar liralık destek ve yatırım sağla-
dık. Ulaştırma ve haberleşmede 3 milyar 
lira; orman ve su işlerinde 1.7 milyar lira; 
toplu konutta 1.6 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.5 milyar lira; tarım ve 
hayvancılıkta 743 milyon lira; sağlıkta 574 
milyon lira yatırım yaptık. 

Sevgili kardeşlerim…

45 bin seyirci kapasiteli büyükşehir stadı 
yani sizin deyiminizle Timsah Arena’nın 
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yapımı devam ediyor. Bu stadı inşallah 
önümüzdeki sezona yetiştiriyoruz. 2 yıl 
önce Bursa Yüksek Hızlı Tren Projesini 
başlattık. Şu anda yapımı devam ediyor. 
Hat hem yük hattı hem yolcu hattı olacak. 
105 kilometrelik, çift hatlı, yeni hızlı tren 
yoluyla Bursa’yı Bilecik üzerinden yüksek 
hızlı tren ağına bağlamak için dağları de-
liyoruz. 105 kilometrenin 33 kilometresi 
tünel, 12 kilometresi viyadük… Toplam 
2.5 milyar lira maliyeti olan yüksek hızlı 
tren hattıyla Bursa’yı Bilecik’e, Sakarya’ya, 
İzmit’e, İstanbul’a, Eskişehir’e, Ankara’ya, 
oradan Sivas’a ve Konya’ya, yine Polatlı 
kavşağından Afyon, Uşak, Manisa, İzmir 
illerimize bağlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren 
hattı tamamlandığında Ankara-Bursa arası 
yaklaşık 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul 
arası ise hızlı trenlerle yine 2 saat 15 da-
kika olacak. Ayrıca yük treni işletilerek 
Bursa sanayisinde üretilen ürünlerin 
demiryoluyla yurt içi ve yurtdışı pazar-
lara ulaşması sağlanacak. Bursa-Gemlik 
demiryolu hattının da proje çalışmalarına 
devam ediyoruz. Ankara-İzmir Otoyolu 
Projemizin içerisine Bursa’yı da dâhil 
ettik. 2023 hedef projelerimizden olan 
otoyolun ön proje çalışmalarını bu yıl ta-
mamlıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

İnanın, Bursa’ya yaptığımız tüm hizmet-
leri burada tek tek anlatmaya kalksak, 
saatlerimiz, günlerimiz yetmez. Onun için 
burada, bu Ramazan gününde, Bursa’ya 
kazandırdığımız eserleri, hizmetleri tek 
tek saymayacağım. Ancak ben burada 
şunu özellikle bilmenizi istiyorum: Allah 

nasip eder de, milletimin teveccühüyle, 
sizin teveccühünüzle, sizin oylarınızla 
Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, size söz 
veriyorum, Bursa’da devam eden tüm ya-
tırımların, tüm hizmetlerin takipçisi ola-
cağım. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. 
Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl 
kalmayacak. Eğer seçilirsem, başlamış tüm 
projeler, yatırımlar, takibimde olacak. Zira, 
bizim anlayışımıza göre, Cumhurun Başı, 
Cumhurun her ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim 
işimiz eser üretmek, hizmet üretmek, 
yatırım yapmak, bu ülkeyi kalkındırmak, 
bu ülkeyi hak ettiği muasır medeniyet 
seviyelerine ulaştırmak. İşte bunun için 
bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 
Bu sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımız-
da da süratle devam edecek. Başlattığımız 
tüm projeleri tamamlayacağız. Yeni, dev 
projeleri tek tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Türkiye’de bir ilk yaşana-
cak. 10 Ağustos’ta sandıklarda tarih yazı-
lacak. Onun için sizlerden özellikle rica 
ediyorum: Bakınız, CHP’nin Genel Müdü-
rü gibi, “Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” 
demiyorum. Hatırlarsanız, 30 Mart seçim-
lerinde, seçmenlerine “Bas geç” diyorlardı, 
şimdi “Tıpış tıpış gideceksiniz” diyorlar. 
O üslup bize yakışmaz. Zira, bizde bir söz 
vardır: Üslubu beyan, ayniyle insan… Biz 
milletimizle sahici bir dil kullanıyoruz, sa-
mimi bir dil kullanıyoruz. Biz gönül diliyle 
konuşuyoruz. Bütün şehirlerde yaptığımız 
gibi, burada da, Bursalı kardeşlerimden 
ricada bulunuyorum. Mutlaka sandığa gi-
din. Yeni Türkiye’nin kuruluşu için mutla-
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ka oy pusulasına mührünüzü basın. Yarın 
çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacak gü-
zel bir hikayeniz olacak. “Biz, 10 Ağustos 
2014’te tarih yazdık” diyeceksiniz. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanı se-
çiminde ben de oy kullandım” diye anlata-
caksınız. “Vesayete, statükoya son verdik” 
diyeceksiniz. Evet… 10 Ağustos seçimleri 
ülkemiz için, milletimiz için, demokrasi-
miz için hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı 
Şerif bir kez daha kutlu, mübarek olsun. 
Artık iyice yakınlaşan Kadir Gecesi ve 
Ramazan Bayramınız şimdiden hayırlara 
vesile olsun. Dualarınızda Filistin’i unut-
mayın. Dualarınızda Gazze’yi unutmayın. 
Suriyeli mazlumları unutmayın. Allah 
bizi Hak yoldan, doğru yoldan ayırmasın. 
Allah bizi millete hizmet yolundan ayır-
masın. Allah bizi utandırmasın, mahcup 
etmesin. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. 
Bize, Türkiye yeter. Millî irade, millî güç, 
hedef 2023. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Ordu...

Seni gönülden selamlıyorum Ordu. Seni 
hasretle,  muhabbetle selamlıyorum 
Ordu. Bugün yine çok farklısın, bugün 
yine tarih yazıyorsun Ordu. Rabbim siz-

lerden razı olsun. Rabbim uhuvvetimizi, 
muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim şu 
mübarek Ramazan ayında, kardeşliğimi-
zi muhafaza eylesin, dualarımızı kabul 
eylesin. 8 ay önce Ordu’ya geldik, Ordu 
muhteşemdi. 4 ay önce, 24 Mart’ta Ordu’ya 

Ordu Mitingi

Ordu | 19 Temmuz 2014
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geldik, Ordu yine muhteşemdi. O gün ne 
dedik? “Maşallah, Ordu Karadeniz gibi 
kükrüyor” dedik. “Ordu, tıpkı dereleri gibi 
gürül gürül çağlıyor” dedik. “Ordu tarih 
yazmaya hazırlanıyor” dedik. 30 Mart’ta 
ordu kükredi mi? 30 Mart’ta ordu çağladı 
mı? 30 Mart’ta ordu tarih yazdı mı? Allah 
sizlerden razı olsun. Yüzde 54 oy oranıyla, 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
adayımızı taşıdığınız için rabbim hepiniz-
den razı olsun. Büyükşehir Ordu, büyük 
karar verdi. İnşallah, biz de bugüne kadar 
Ordu’ya mahcup olmadık, bu yeni süreçte 
de mahcup olmayacağız. Ordu’da yine çok 
çalışacağız. Ordu’da kapı kapı dolaşaca-
ğız. Bakın, 2011 seçimlerinde, Ordu bize 
yüzde 60 oy oranıyla destek verdi. Şimdi, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bunun 
da üzerine çıkacağız. Ordu’da sadece AK 
Partililer bize oy vermeyecek. Ordu’da, ina-
nıyorum ki CHP’li kardeşlerim de bize oy 
verecek. Ordu’da inanıyorum ki, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim de bizi destek-
leyecek. DSP’li, BBP’li, Saadet Partili, diğer 
partilere mensup kardeşlerim de Ordu’da 
inşallah Yeni Türkiye diyecek. Ordu’dan, 
sanal adaylara, yapay, ithal adaylara oy 
yok. Ordu’dan, dayatmayla milletin önüne 
konulan monşer adaylara oy yok. Ordu, 
Yeni Türkiye’ye evet mi Ordu? Büyük 
Türkiye’ye evet mi? Güçlü Türkiye’ye 
evet mi? 2023 hedeflerine evet mi? Eski 
Türkiye’nin kapılarını kapatıyor muyuz? 
Yeni Türkiye’nin kapılarını açıyor muyuz? 
Milletin adayını Cumhurbaşkanlığı maka-
mına taşıyor muyuz? Kim o aday? Kim? 
Maşallah, barekallah. Ordu’da bu iş bit-
miştir. Ordu, tamam inşallah diyor. Bakın, 
Türkiye genelinde zaten bu iş bitti. Türkiye 

genelinde 10 Ağustos’un rengi zaten belli 
oldu. Yaptırdığımız araştırmalar, yokla-
malar, 10 Ağustos’ta milletin adayının 
kazanacağını, Yeni Türkiye’nin kazanaca-
ğını zaten bugünden gösteriyor. Ama bize 
yüzde 51 yetmez… Biz, milletimizden çok 
daha güçlü bir destek bekliyoruz. CHP’li, 
MHP’li kardeşlerimizin, partilerinin da-
yatma adayına güçlü bir tepki vermelerini 
bekliyoruz. Allah aşkına soruyorum: CHP 
içinden, Cumhurbaşkanı adayı olacak bir 
tane isim bulamadılar mı? O kadar millet-
vekilleri var, parti yöneticileri var, teşkilat-
ları var. Bir tane CHP’li aday bulamadılar 
mı? Öbür tarafta MHP. Koskoca MHP teşki-
latı içinde, Cumhurbaşkanlığına aday ola-
cak bir tek kişi çıkaramadılar mı? Evet, çı-
karamadılar. Niye? Çünkü bunlar talimatı 
seçmenlerinden almazlar. Bunlar talimatı 
teşkilatlarından almazlar. Bunlar, talimatı, 
başka odaklardan, başka çevrelerden, özel-
likle de Pensilvanya’dan alırlar. Bunlara 
bir aday dayattılar. CHP, MHP yönetimi, 
boyunlarını büktüler, bu adayı kabul et-
tiler. Şimdi ne diyor CHP Genel Müdürü. 
“Tıpış tıpış gideceksiniz, bu adaya oy vere-
ceksiniz” diyor. Kendisi, yanına da Sayın 
Bahçeli’yi alarak, tıpış tıpış gider, o adaya 
oy verir ama bu seçmene bu dayatmayı 
yapamaz. Seçmen bu dayatmaya rıza gös-
termez. Bakın göreceksiniz, 10 Ağustos’ta, 
CHP ve MHP, bir kez daha ağır bir yenilgi 
alacaklar. Ama bu sefer, yüzsüzlük yapıp o 
koltuklarında oturamayacaklar. CHP’nin 
hem yönetimi rahatsız hem tabanı rahat-
sız. MHP’nin hem yönetimi rahatsız hem 
tabanı rahatsız. Bu 2 Genel Başkan her 
seçimde ne yapıyor? Partilerinin ilkelerini 
ayaklar altına alıyorlar. Partilerinin irade-
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sini ayaklar altına alıyorlar. Dayatmalara 
boyun eğiyorlar. Pensilvanya gibi ihanet 
şebekelerinin dizinin dibine oturuyorlar. 
Her türlü iftiraya, yalana, hakarete ça-
nak tutuyorlar. Bütün bunları yaptıkları 
hâlde, her seçimde kaybediyorlar. İnşallah, 
10 Ağustos’ta Yeni Türkiye kurulurken, 
muhalefet de artık kendisini yenilemek 
zorunda kalacak. CHP ve MHP’nin tabanı, 
inşallah, dayatmalara boyun eğen partile-
rini yenileyecekler.

Bakın kardeşlerim…

İsmini vermeyeceğim, bir parti çıktı, 
birkaç gün önce, bu muhalefetin ada-
yına destek vereceğini açıkladı. Kimin 
partisi bu? 2009’da elim bir kazada yitir-
diğimiz, Hakk’a uğurladığımız Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun partisi. 30 Mart öncesinde 
de bu parti gitti, Pensilvanya’nın maşa-
sı oldu. Şimdi de aynı şekilde, iradesini 
Pensilvanya’ya, iradesini CHP’ye teslim 
ediyor. Ama partinin tabanı, bu ihanete 
karşı itirazlarını yükseltmeye başladı. 
“Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırasını çiğni-
yorsun” diye, parti yönetimine cesaretle 
haykırmaya başladı. Allah aşkına, şu aczi-
yete bakar mısınız? Bu muhalefetin ada-
yına eline, İstanbul’da, kapağında kendi 
fotoğrafının olduğu bir dergi tutuşturu-
yorlar. O da dergiyi alıyor, gururla poz veri-
yor. O derginin eski kapaklarından birinde 
ne var? Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’na çok 
ağır hakaret var. Şimdi Merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun Alperenleri, gidecek ve bu 
adaya oy verecek öyle mi? Bunlar milleti 
her zaman koyun yerine koydular, şu anda 
da kendi seçmenlerini koyun zannediyor-

lar. Bu millet ne yapacağını bilir. Bu millet, 
sandıkta ne söyleyeceğini bilir. İnşallah, 
10 Ağustos’ta, bu Pensilvanya partilerine, 
CHP’ye, MHP’ye, onların yanındaki irili 
ufaklı partilere, milletim gerekeni sandık-
ta söyleyecek.

Kardeşlerim…

Bakın bir de HDP var. Bu HDP’nin adayı ne 
yapmış? Aday belirleme sürecinde gitmiş, 
CHP ile görüşmüş, CHP’nin uygun aday çı-
karması durumunda, birlikte hareket ede-
bileceklerini söylemiş. Bu CHP, Doğu’da, 
Güneydoğu’da, on yıllar boyunca benim 
Kürt kardeşlerime zulmetti. Ama bu HDP 
çıkıyor, o zalimle işbirliği arayışlarına 
giriyor. CHP ile ittifak yapamayınca da, 
kendisi aday oluyor. Göreceksiniz, benim 
Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerim de bu 
adaya gereken dersi verecekler. HDP’nin 
adayı, CHP ile ittifak arayışlarına girme-
nin, ırkçı Gezi olaylarına sahip çıkmanın 
bedelini, göreceksiniz sandıkta ödeyecek.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ordulular... 

Ş u  m ü b a re k  Ra m a z a n  g ü n l e r i n d e , 
Filistin’den, maalesef içimizi acıtan ha-
berler alıyoruz. Terör devleti İsrail, bir kez 
daha Gazze’ye saldırdı, bir kez daha ma-
sum çocukları, masum kadınları, masum 
insanları katletmeye başladı. Bakın bunlar 
o kadar alçak ki, bunların gözü o kadar 
dönmüş ki, bir İsrail milletvekili çıktı, “Bü-
tün Filistinli anneler ölmeli” dedi. Bir ti-
şört yaptırmışlar. Üzerinde, hamile, çarşaf-
lı bir Müslüman kadının resmi var. Altında 
ne yazıyor biliyor musunuz? Bir atış, 2 
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vuruş… yani “Müslüman kadının karnına 
ateş et, bir kurşunla iki can al” diye tişört 
yaptırmışlar. Bunların insanlıktan nasibi 
yok. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda şeref, 
izzet, haysiyet yok. Sabah akşam Hitler’e 
söverler, ama şu anda, barbarlıkta Hitler’i 
dahi geçtiler. Bunlar, katilleri Hitler’e aşık 
olmuşlar, onun izinden gidiyorlar.

Kardeşlerim…

İsrail, meşrebinin gereğini yapıyor. İsrail, 
bir terör devleti olarak, bölgede terör esti-
riyor. Ancak bundan daha da acısı, bu vah-
şet, bu barbarlık karşısında, Batı susuyor, 
Amerika susuyor, medeni dünya susuyor, 
özellikle de İslam ülkeleri çoğunlukla su-
suyor. Hatta bunların bir kısmı, susmanın 
ötesinde bu insanlık suçuna destek veri-
yor. Biz konuşunca, biz sesimizi yükseltin-
ce de, bu susanlar, zalime destek verenler 
rahatsız oluyor. Bizim de susmamızı, bizim 
de zulme rıza göstermemizi bekliyorlar. 
Bizim de eli kolu bağlı oturmamızı bekli-
yorlar. Biz vicdanlara seslendikçe, bunlar 
ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. Bakın, 
önceki gece, İsrail kara harekâtını başla-
tınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 
parti ortak bir bildiri yayınladı. Son derece 
güzel bir gelişme, takdirle karşıladık. Ama 
parti yönetimlerine baktığınızda, Mec-
lis’teki o cesareti göremiyorsunuz. Dikkat 
edin, ne yapıyorlar? Yarım ağızla Gazze’ye 
destek veriyormuş gibi yapıyor, ardından 
Hükümete veryansın ediyorlar. 1 cümle 
Gazze için söylüyorlar, 10 cümleyle Hükü-
meti eleştiriyorlar. Çünkü bunlar İsrail’e 
ses çıkaramazlar. Bu CHP, tarihi boyunca 
İsrail’in yanında yer almış, İsrail politika-

larını desteklemiştir; bugün de aynısını 
yapıyor. Niye? Çünkü korkuyorlar. Bun-
larda, büyük bir devletin refleksini göste-
recek cesaret yok. Korktukları için, İsrail’e 
bir çift söz söyleyemiyor, AK Parti’ye, AK 
Parti Hükümetine saldırıyorlar. Aynısını, 
bunların Pensilvanya’daki akıl hocası da 
yapıyor. İsrailli çocuklara ağlıyordu. İsra-
illi çocuklar için taziye yayınlıyordu. Mavi 
Marmara’nın Gazze’ye gidişini eleştiriyor-
du. “Otoriteden izin almalılardı” diyordu. 
Şimdi ne yapıyor? Gazzeli çocuklar için 
ağladığını gördünüz mü? Gazzeli çocuk-
lar için taziye yayınladığını duydunuz 
mu? İsrail’i eleştirdiğini gördünüz mü? 
Yapamaz, ipini tutan efendisini eleştire-
mez. Onun medyası da, İsrail için, Gazze 
için hiçbir şey söylemiyor, Hükümete 
saldırarak sıvışmaya çalışıyor. Bu ihanet 
milletimin gözünden kaçmaz. Milletim bu 
ihaneti affetmedi, affetmez.

Kardeşlerim…

Biz Ortadoğu’da her zaman barış istedik, 
huzur istedik ve bunun mücadelesini ver-
dik. Ortadoğu’da, hem kardeş kavgalarını 
bitirmenin, hem de İsrail zulmünü sona 
erdirmenin mücadelesini verdik. Büyük 
devlet, susan, oturan, oturduğu yerden 
hadiseleri izleyen devlet değildir. Büyük 
devlet, olaylara müdahil olan, arabulucu 
olan, barış için mücadele eden devlettir. 12 
yıl boyunca biz işte bunu yaptık. Allah’ın 
izniyle, her zaman da biz bunu yapacağız. 
Türkiye’yi bu ateşin içine atmayacak, ama 
ateşin sönmesi için, yaraların sarılması 
için, elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.
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Şunu unutmayın kardeşlerim…

Ortadoğu huzurlu olursa, Türkiye daha 
çok huzurlu olur. Balkanlar, Kafkasya, Ku-
zey Afrika huzurlu olursa, Türkiye daha da 
büyür. İçimize kapanarak büyüyemeyiz. 
On yıllar boyunca Türkiye içine kapandı 
ve adeta yerinde saydı. Onun için yeryü-
zünün her köşesine ulaşacağız. Her yere 
barış ve huzur götürmenin çabası içinde 
olacağız. Türkiye olarak, bu bölgede, bu 
coğrafyada öncü olacağız.

Kardeşlerim... 

Eğer sizler takdir ederseniz, 10 Ağustos’ta 
Cumhurbaşkanlığı makamını şahsıma 
emanet ederseniz, bütün tecrübemle, 
Türkiye’yi daha da büyütmenin gayreti 
içinde olacağım. Her zaman 77 milyonu 
kucakladık, yine 77 milyonla birlikte ha-
reket edeceğiz. Her zaman barışın, uzlaş-
manın, kardeşliğin yanında olduk; yine 
bu şekilde devam edeceğiz. Demokrasiyi 
daha da ileri standartlara kavuşturacağız. 
Ekonomiyi 12 yılda 3 kattan fazla büyüt-
tük, daha da büyüteceğiz. Toplumsal barışı 
daha da güçlendireceğiz. Öncü Türkiye, 
lider ülke Türkiye olarak, dünyada ülkemi-
zin itibarını daha da artıracağız.

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca Ordu’yla, Ordulu kardeş-
lerimin sorunlarıyla yakından ilgilendim. 
Ordu’yu daha da kalkındırmak, Ordu’yu 
daha da güzelleştirmek için Belediye-
lerimizle, hükümetimizle her zaman 
Ordu’nun yanında olduk. Ordu’ya tari-

hinin en büyük yatırımlarını, en büyük 
hizmetlerini kazandırdık. 12 yılda Ordu’ya 
9 milyar liralık destek ve yarım sağladık. 
Ulaştırma ve haberleşmede 2 milyar lira; 
tarım ve hayvancılıkta 2 milyar lira; eği-
timde (üniversite dâhil) 615 milyon lira; 
orman ve su işlerinde 632 milyon lira; aile 
ve sosyal politikalarda 585 milyon lira; 
sağlıkta 243 milyon lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorsunuz, Ordu’ya 600 yataklı bir şehir 
hastanesi yapıyoruz. Yapacağımız hastane 
şu anda ihale sürecinde, neticelenir ne-
ticelenmez yapımına başlıyoruz. 300’er 
yataklı Fatsa ve Ünye Devlet Hastaneleri-
nin yapımı da sürüyor. Dünyada sadece 
üç tane olan deniz üstüne havalimanının 
dördüncüsünü biz buraya, Ordu’ya kazan-
dırıyoruz. Ordu-Giresun Havalimanımızın 
yapımı hızla devam ediyor. Yıllık 3 milyon 
yolcu kapasiteli, 290 milyon lira maliyeti 
olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın ta-
mamlanmasıyla Ordu ekonomide, turizm-
de, ticarette ve diğer alanlarda bölgesinin 
göz bebeği olacak. 3 kilometrelik pistiyle 
Türkiye’nin en konforlu inişi yapılacak 
havalimanı sadece Ordu’yu değil tüm böl-
geyi de değiştirecek. Karadeniz-Akdeniz 
yolunun yapım çalışmalarını sürdürü-
yoruz. Ordu’yu Sivas üzerinden Hatay ve 
İskenderun’a bağlıyoruz. Yani Karadeniz’le 
Akdeniz’i birbirine bağlıyoruz. Bu yol ile 
Ordu İç Anadolu ve Akdeniz’in Karadeniz’e 
açılan kapısı olacak. Tam 144 yıl önce Sul-
tan Abdülhamit Han’ın projelendirdiği 
Karadeniz-Akdeniz yolunun toplam uzun-
luğu 600 kilometre. Ordu sınırları içindeki 
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uzunluğu 88 kilometre olan yolun bir kıs-
mını bölünmüş yol olarak tamamladık. Ka-
lan kesimlerindeki çalışmalar da sürüyor. 
Ünyeli kardeşlerimizin özlemini de biz 
giderdik, Ünye çevre yolunu tamamladık, 
hizmete açtık. Bakınız, Ordu’ya 2002 yılı-
na kadar, yani 79 yılda sadece 50 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, 12 yılda 
74 kilometre bölünmüş yol yaptık. Böylece 
ordunun toplam bölünmüş yol uzunluğu-
nu 124 kilometreye ulaştırdık.

Değerli kardeşlerim…

Ordu ekonomisi fındığa bağlı. Ordu eko-
nomisiyle fındık üretimi birbirine paralel. 
Fındık veriminin düştüğü yıllarda Ordu 
ekonomisi de yara alıyor. Ordu, fındığını 
dünyaya pazarlıyor ama dünyada sadece 
o fındığı kullanan markalar biliniyor. Biz 
bunu değiştirmek için hem fındıkta hem 
de turizmde Ordu için yeni geçim alanları 
oluşturmaya gayret sarf ediyoruz. İnşa etti-
ğimiz Ordu-Giresun Havalimanı’na yakın 
bir bölgede toplam 61 dönüm alan üze-
rinde bir Çikolata Park kuruyoruz. Çiko-
latanın ana maddesi fındığa katma değer 
kazandırmayı, markalaştırmayı hedefliyo-
ruz. Çikolata Park’ta çikolata fabrikası, otel, 
üretilen ürünlerin teşhir ve satış yerleri, te-
matik parklar gibi alanların yer alacağı bir 
kompleks kuruyoruz. Ordu ekonomisini 
canlandırmaya yönelik projelerimiz bun-
larla sınırlı değil. Kabadüz ilçesi sınırları 
içindeki Çambaşı Yaylası’nda yaptığımız 
Çambaşı Kayak Merkezi de bunlardan biri. 
1 kilometre uzunluğundaki profesyonel 
kayak pistinin yapımını bitirerek hizmete 
açtık. Kayak tesisinin ise inşa devam edi-

yor, onu da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Aynı şekilde Ordu’ya Karadeniz’de bir ilk 
olan Botanik Bahçesini kuruyoruz. Bota-
nik Bahçesi’nde 1.650 değişik türde bitki 
olacak. Eskipazar’da inşa ettiğimiz bahçe 
tamamlandığında Ordu yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yeri olacak.

Kardeşlerim…

Hükümet olarak üzerimize düşen görev-
leri hep yerine getirdik. 12 yıldır Ordu’yu 
büyütmeye, geliştirmeye, Ordulu kardeş-
lerimin cebine giren parayı, sofrasındaki 
ekmeği, aşını artırmaya çalıştık, çalışı-
yoruz. Size buradan bir söz veriyorum: 
Bu hizmet aşkı bitmiyor, inşallah sizlerin 
desteğinizle seçilirsem, 10 Ağustos son-
rası da yapımı devam eden ve başlayacak 
projelerin takipçisi olacağım. Allah nasip 
eder de, milletimin teveccühüyle, sizin 
teveccühünüzle, sizin oylarınızla Cumhur-
başkanlığına seçilirsem, Ordu’da devam 
eden hiçbir hizmet yarım kalmayacak. 
Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl 
kalmayacak. Cumhurun başı, Cumhurun 
her sorunuyla, her ihtiyacıyla yakından 
ilgilenir, ilgilenmelidir. İnşallah, biz de 
böyle bir Cumhurbaşkanı olacağız. Bizim 
işimiz eser üretmek, hizmet üretmek, ya-
tırım yapmak, bu ülkeyi kalkındırmak, bu 
ülkeyi hak ettiği muasır medeniyet seviye-
lerine ulaştırmak. İşte bunun için bizim 
hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 

Kardeşlerim…

Her yerde ifade ediyorum. 10 Ağustos’ta, 
Türkiye’de bir ilk yaşanacak. 10 Ağustos’ta 
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sandıklarda tarih yazılacak. Onun için 
sizlerden özellikle rica ediyorum: Bakı-
nız, CHP’nin Genel Müdürü gibi, “Tıpış 
tıpış sandığa gideceksiniz” demiyorum. 
O üslup bize yakışmaz. Üslubu beyan, ay-
niyle insan… Biz milletimizle sahici bir dil 
kullanıyoruz, samimi bir dil kullanıyoruz. 
Biz gönül diliyle konuşuyoruz. Bütün şe-
hirlerde yaptığımız gibi, burada da, Ordu-
lu kardeşlerimden ricada bulunuyorum: 
Mutlaka sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin 
kuruluşu için mutlaka oy pusulasına 
mührünüzü basın. Yarın çocuklarınıza, 
torunlarınıza anlatacak güzel bir hikaye-
niz olacak. “Biz, 10 Ağustos 2014’te tarih 
yazdık” diyeceksiniz. “Halkın oylarıyla be-
lirlenen ilk Cumhurbaşkanı seçiminde ben 
de oy kullandım” diye anlatacaksınız. “Ve-
sayete, statükoya son verdik” diyeceksiniz. 
Tatile gidenler, orada oy kullanamıyorsa, 
lütfen dönsünler, bu tarihî günde oylarını 
kullansınlar, tatillerine sonra devam etsin-
ler. Evet… 10 Ağustos seçimleri ülkemiz 
için, milletimiz için, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı Şerif 
bir kez daha kutlu, mübarek olsun. Artık 
iyice yakınlaşan Kadir Gecesi ve Rama-
zan Bayramınız şimdiden hayırlara vesile 
olsun. Dualarınızda Filistin’i unutmayın. 
Dualarınızda Gazze’yi unutmayın. Suriye-
li mazlumları unutmayın. Allah, bizi iyi 
yoldan, doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi 
millete hizmet yolundan ayırmasın. Allah 
bizi utandırmasın, mahcup etmesin. Bize 
Allah yeter. Bize millet yeter. Bize, Türkiye 
yeter. Millî irade, millî güç, hedef 2023... 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Hatay, kardeşliğin şehri Hatay, dayanışma-
nın şehri Hatay, Suriyeli muhacir kardeşle-
rine Ensar olan Hatay... 

Seni bugün bir kez daha yürekten se-
lamlıyorum ey Hatay! Habib-i Neccar’ın 
şehri, Beyazıd-ı Bestami’nin şehri, Cemil 
Meriç’in şehri Hatay, seni bir kez daha gö-

nülden selamlıyorum. Buradan Hatay’ın 
kardeşi şehirleri selamlıyorum. İdlib’in 
mazlumlarını selamlıyorum. Lazkiye’nin, 
Tartus’un, Hama’nın, Humus’un, Halep’in, 
Şam’ın mazlumlarını selamlıyorum. Bu-
radan Trablus’u, Beyrut’u selamlıyorum. 
Buradan Nablus’u, Ramallah’ı, Kudüs’ü, 
özellikle de Gazze’nin yiğitlerini, Gazze’nin 

Hatay Mitingi

Hatay | 20 Temmuz 2014
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kahramanlarını selamlıyorum. Rabbim 
bütün o mazlumların yâr ve yardımcısı ol-
sun. Rabbim, mübarek Ramazan gününde 
oruçlarını ölümle, şehadetle açan o maz-
lumlara sabır, tahammül, dayanma gücü 
nasip etsin. Allah, tüm Müslümanlara 
kardeşlik hukukunu hatırlama, akıllarını 
başlarına alıp, zulme karşı itiraz etme gücü 
nasip etsin. Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, 
Mısır’da, zulmün altında inim inim inle-
yen kardeşlerimize Allah merhamet etsin. 
Şu mübarek günde rabbim inşallah duala-
rımızı kabul etsin diyorum.

Kardeşlerim…

4 ay önce, Hatay’a geldik, burada mitingi-
mizi yaptık. Hatay, 30 Mart’ta bize yüzde 
40 destek verdi ama, bu, bizim adayımızın 
seçilmesi için yeterli olmadı. Bizim siyase-
timizde kırgınlık olmaz. Bizim siyasetimiz-
de küskünlük olmaz. Bizim siyasetimizde, 
kazanamadığı yere sırtını dönmek olmaz. 
81 vilayet bizim nazarımızda birdir. 77 
milyon bizim nazarımızda aynıdır. Hatay’a 
12 yıl boyunca hizmet ettik, bugün de ya-
rın da, Hatay’a hizmet etmeyi sürdürece-
ğiz. Hatay, dostluğuyla, kardeşliğiyle, hoş-
görüsüyle, bizim medarı iftihar şehrimiz. 
Hatay’la iftihar etmeye, Hatay’la gurur 
duymaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum 
ki Hatay, 30 Mart’ı 10 Ağustos’ta telafi ede-
cek. 10 Ağustos’ta Hatay, milletin adayına 
sahip çıkacak. 10 Ağustos akşamı gözümüz 
inşallah Hatay’da olacak, Hatay’dan gele-
cek sonuçta olacak. Hatay’dan çok farklı 
bir sonuç bekliyoruz. Hatay’da, sadece AK 
Partili kardeşlerimizden değil, CHP’ye gö-

nül vermiş, MHP’ye gönül vermiş, HDP’ye, 
Saadet Partisi’ne, diğer partilere gönül 
vermiş kardeşlerimizden de büyük destek 
alacağımızı biliyoruz.

Kardeşlerim... 

Bakın biz, 5 Temmuz’da Samsun’dan yola 
çıktık, Samsun’da ilk adımı attık. Ardından 
Erzurum. Ardından Denizli, Tokat, Yozgat, 
Antalya, Şanlıurfa. Ardından Sakarya, Te-
kirdağ, Bursa, Ordu. 5 Temmuz’dan bugü-
ne kadar, 11 ilimizde miting yaptık, bugün 
12’nci mitingi yapıyoruz. Her ilimizde, 5 
bin, 10 bin, 20 bin kişilik iftarlara katıl-
dık. Ankara’da, İstanbul’da, kapalı salon 
toplantılarımızı yaptık. Biz milletimizle 
birlikteyiz. Biz milletimizin içindeyiz. 
Peki buradan, Hatay’dan soruyorum: CHP 
Genel Müdürü’nü gören var mı? MHP Ge-
nel Başkanı’nı gören var mı? Kendilerine 
dışarıdan dayatılan bir aday açıkladılar, 
adayı sahaya sürdüler, kendileri ortalıkta 
yoklar. Ankara’da, basın toplantılarıyla, 
basın açıklamalarıyla durumu idare etme-
ye çalışıyorlar. Daha bir tane bile miting 
yapamadılar. Daha bir kez bile milletle ku-
caklaşamadılar. İnanın, “Şu 10 Ağustos bir 
geçse de bu işten kurtulsak” havasındalar. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, bu CHP’ye, bu 
MHP’ye büyük dert oldu. Neden? Çünkü 
kaybederlerse, bunun bedelini ağır ödeye-
ceklerini biliyorlar. Taban şimdiden kay-
nıyor. Taban, kendilerine dayatılan adaya 
itiraz ediyor. Taban, “Bizim içimizden bir 
aday çıkaramadınız mı?” diye adeta isyan 
ediyor.
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Bakın sevgili kardeşlerim…

CHP ve MHP’nin ortak adayı, dün, ken-
disini destekleyen partilerin sayısının 9’a 
yükseldiğini söyledi. CHP ile MHP’yi bir 
kenara koyun, geriye kalan 7 partinin oy 
oranı yüzde 1’e ulaşmıyor. Ama dikkat 
edin, artık bu partilerin ismini saymıyor. 
Niye saymıyor? Çünkü, Sosyalist İşçi Par-
tisi, bu ortak adayı destekleyeceğini açık-
ladı. Devrimci Halk Partisi, bu ortak adayı 
destekleyeceğini açıkladı. Bunların ismini 
saymıyor. Bunların ismini sayarsa, MHP 
tabanının, BBP tabanının bunlardan ciddi 
şekilde rahatsız olacağını biliyor. Allah 
aşkına, şu MHP’nin hâline bakar mısınız? 
Sosyalist İşçi Partisi’ni çatısının altına aldı. 
Devrimci Halk Partisi’ni çatısının altına 
aldı. MHP Genel Başkanı susuyor ama 
biz susmayacağız. MHP Genel Başkanı 
saklanıyor ama biz onu unutmayacağız. 
Şimdi çıksın, aynı çatının altına girdiği bu 
partilerle işbirliğini tabanına açıklasın. Bu 
MHP yönetimi, inanın, en zavallı, en acı-
nası günlerini yaşıyor. Getirdiler, MHP’ye 
dışarıdan bir aday dayattılar. MHP yöne-
timi boynunu büktü, sorgusuz, sualsiz 
bu adayı kabullendi. Orada kalmadılar, 
şimdi, toplumda hiçbir karşılığı olmayan, 
marjinal partilerle yol arkadaşlığı yapmak 
zorunda kaldılar. MHP buna itiraz ede-
mez. Çünkü MHP, bütün iradesini CHP’ye, 
Pensilvanya’ya kiralamış durumda. Ama 
benim MHP’li kardeşim buna çok güçlü şe-
kilde itiraz edecek. İnşallah, benim MHP’li 
kardeşim, tıpış tıpış değil, kendi iradesiyle 
sandığa gidecek, bu MHP yönetimine gere-
ken dersi orada verecek.

Kardeşlerim…

Bu tespih gibi dizilen partilere dikkat 
edin. Bunların tamamı, Eski Türkiye par-
tileridir. Bunların tamamı, statüko par-
tileridir. Bunlar değişim istemez. Bunlar 
Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, aktif, 
öncü bir ülke olmasını istemez. Bunlar 
reform istemez, demokrasi istemez, bunlar 
büyük ekonomi istemez. Üstelik bunlar, üç 
aşağı beş yukarı, 2010 halkoylamasında da 
bizim karşımıza tek blok hâlinde çıktılar. 
Ama ne oldu? Milletim bunlara itiraz etti. 
Milletim bu şer ittifakına gereken cevabı 
verdi. Milletim sandığa gitti, yüzde 58 oy 
oranıyla Anayasa değişikliğini kabul etti. 
İnşallah, 10 Ağustos’ta da, milletim san-
dığa gidecek, bu ittifaka gereken cevabı 
sandıkta verecek.

Kardeşlerim... 

12 yıl boyunca, Türkiye’nin her alanda bü-
yümesi için mücadele ettik. 12 yıl boyun-
ca, demokrasinin standartlarını daha da 
yükseltmek, toplumsal barışı daha da güç-
lendirmek için mücadele ettik. Türkiye’yi 
dünyada ve bölgesinde aktif, öncü, lider 
bir ülke yapmanın mücadelesini verdik. 
Karşımıza çok büyük engeller çıkardılar. 
Karşımıza darbe senaryoları çıktı, onları 
aştık. Karşımıza çeteler çıktı, onlara gere-
ken cevabı verdik. Komplolar, tahrikler, 
tuzaklarla önümüzü kesmek istediler, hep-
sini geride bıraktık. Biz, Yeni Türkiye’ye 
inandık. Yeni Türkiye nedir? Yeni Türkiye 
kardeşliktir. Yeni Türkiye dayanışmadır. 
Yeni Türkiye büyük ekonomidir. Yeni Tür-
kiye öncü ülkedir, büyük ülkedir, parası, 
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bayrağı, pasaportu itibarlı ülkedir. Bütün 
engellere rağmen, biz bu Yeni Türkiye’yi 
inşa ediyoruz ve inşallah milletimizle inşa 
etmeyi sürdüreceğiz. Bakın unutmayın; 
Reyhanlı’da, 53 kardeşimizin şehit edildiği 
alçakça bir saldırı yaptılar. Bu saldırıda, 
dışarıdaki alçaklar kadar, içerideki hainler 
de rol aldılar. Sınır şehirlerimizde bu tür 
provokasyonları defalarca denediler. Sınır 
kapılarımızda denediler. Hatay’ın içinde, 
farklı yaşam tarzlarına sahip kardeşlerimi-
zi tahrik ederek sorun çıkarmak istediler. 
Amaçları Yeni Türkiye’yi engellemekti. 
Ama benim Hataylı kardeşim bir oldu, 
beraber oldu, sabretti, bu alçakça provo-
kasyonu aştık.

Kardeşlerim...

Şunu bilmenizi istiyorum: Biz, Ortado-
ğu’daki çatışmaların hiçbirinde taraf de-
ğiliz. Mezhepler arasında tarih boyunca 
taraf tutmadık, bugün de taraf tutmuyo-
ruz. Dinler arasında taraf tutmadık, bugün 
de taraf tutmuyoruz. Biz sadece Hakk’ın 
tarafındayız. Biz sadece adaletin tarafın-
dayız, barışın tarafındayız. Biz Irak’ta, 
herhangi bir mezhebin, her hangi bir ör-
gütün değil, sadece Hakk’ın, sadece maz-
lumların yanındayız. Suriye’de, CHP’nin 
yaptığı gibi zalim Esed’in yanında değil, 
halkın, Hakk’ın, adaletin, mazlumların 
yanındayız. Ortadoğu’da, özellikle Irak’ta 
ve Suriye’de, zulmün artık sona ermesini, 
kardeş kavgasının bitmesini, zalimlerin 
artık çekilmesini ve halkların huzur bul-
masını istiyoruz. Bunu tesis etmek, bunu 
temin etmek için de, imkânlarımız dahilin-
de elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. 

Bakın 3.5 yıldır, Suriyeli mazlum kardeş-
lerimize kapılarımızı açık tuttuk. Bunun 
Hatay’da, Kilis’te, Şanlıurfa’da, Ankara ve 
İstanbul gibi büyükşehirlerimizde belli 
bazı sıkıntılar doğurduğunu biliyoruz. 
Dost, zor zamanda belli olur. Kardeşlik, 
böyle zor zamanlarda belli olur. Ensar 
olmak, fedakârlık demektir. Ensar olmak, 
sofrasındaki ekmeği misafirle paylaşmak 
demektir. Suriye’deki bu zulüm ilelebet 
devam etmeyecek. Er ya da geç, Suriyeli 
misafirler evlerine dönecekler. İşte o za-
man bize, Ensar olmanın gururu kalacak. 
Yüzyıllarca devam edecek bir kardeşliğin 
temelleri daha da güçlenmiş olacak. Esed 
yanlıları ve onlarla birlikte bu CHP’liler 
ise, çeşitli şehirlerimizde provokasyon 
yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bunlara aldanmayalım. Bunların tuzağına 
asla düşmeyelim. Yarın bize Ensar olma-
nın şerefi, onlara yaptıkları provokasyon-
ların utancı kalacaktır. 

Kardeşlerim...

Şu anda, bu mübarek Ramazan günlerinde, 
zulme maruz kalan bir diğer kardeşlerimiz 
de biliyorsunuz Filistinliler. İsrail denilen 
terör devleti, bir yandan Gazze’yi acımasız-
ca vuruyor, bir yandan da bölge barışını, 
dünya barışını dinamitliyor. Bakın, şu ana 
kadar, Türkiye gibi, Katar gibi, Şili, Vene-
zuela, Ürdün gibi ülkelerin dışında, İsrail’e 
gereken net tepkiyi gösteren devlet olma-
dı. Ama, dikkatinizi çekiyorum, ülkelerin 
yönetimleri sussa da, halklar susmuyor. 
Avrupa’da çok büyük gösteriler yapıldı, 
yapılıyor. Türkiye’de her gün protestolar 
yapıldı, yapılıyor. İsrail, her zamanki gibi, 
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Filistinlileri acımasızca katledeceğini, 
karşılığında da hiçbir tepki görmeyece-
ğini zannediyordu. Ama dünya halkları, 
artık bu zulme, bu barbarlığa, gaddarlığa 
tepki gösteriyor. Şu hâle bakın… İsrail 
Gazze’ye ölüm yağdırıyor, bazı İsrailliler 
de, seyir terasına çıkıyor, film izler gibi 
bombaları izleyip alkış tutuyorlar. Hatta, 
bir gazeteci, CNN’in muhabiri bundan 
şikayet edince, onu tehdit ediyorlar. CNN 
yönetimi de o gazeteciyi oradan alıyor. 
İsrail Parlamentosu’nda, “Bütün Filistinli 
anneler ölmeli” diyen milletvekiline dün-
yadan tepki yok. Filistinli çocukların ölme-
sini isteyenlere karşı tepki yok. Gazze’deki, 
Gazze hastanelerinde yaşanan drama karşı 
tepki yok. Biz, yaşananları Hitler zulmüne 
benzetince, bize tepki gösteriyorlar. Allah 
aşkına, İsrail’in yaptığının, Hitler’in yaptı-
ğından farkı ne? İsrailli kadın parlamente-
rin söylediğinin, Hitler zihniyetinden farkı 
ne? Müslüman hamile kadınları kurşun-
lamaktan bahsedenlerin, Hitler’den farkı 
ne? Şimdi bakın: İçeride, İsrail’e tek çift 
laf söyleyemeyenler, AK Parti Hükümeti’ni 
eleştirip, aradan savuşmaya çalışıyorlar. 
Şimdi, dışarıda da bunu yapanlar çıkıyor. 
İsrail’e söz söylemeye cesareti olmayanlar, 
bizi eleştirip konuyu kapatacaklarını zan-
nediyorlar. Bakın buradan bütün dünyaya 
sesleniyorum: Biz, Hitler zulmüne elbette 
karşıyız. Biz antisemitizme elbette karşı-
yız. Ama herkes bilsin ki biz, Hitler’in izin-
den giden, İsrail gibi terör devletlerine de 
karşıyız. Antisemitizme karşı olduğumuz 
kadar, İslamofobiye de karşıyız. Onun için 
Hakk’ı en yüksek sesle haykırmaya devam 
edeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun, İsrail 
terörünü eleştirmeye, Filistin davasını 

savunmaya devam edeceğiz. Yeryüzünde 
vicdanların harekete geçmesi için ne gere-
kiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. CHP susu-
yor, MHP susuyor ama biz susmayacağız. 
Ne yapıyorlar? Gazze’ye başsağlığı dileyip, 
sonra Hükümeti eleştiriyorlar. İsrail’e 
ciddi hiçbir söz söyleyemiyorlar. Tarihleri 
boyunca dik durmadılar, bugün de eğilip 
bükülüyorlar. Dün, Pensilvanya, sözüm 
ona itikaftan çıkmış, Gazze için taziye ya-
yınlamış. İsrail’e bir tek söz söyleyemiyor. 
İsrail’i eleştiren bir tek cümle kuramıyor. 
Dün Ordu’da da söyledim: “İpini elinde 
tutan efendisine elbette söz söyleyemez.”

Kardeşlerim... 

Çok dua edeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz 
için, Suriyeli mazlumlar için, Irak’taki 
kardeşlerimiz için çok dua edeceğiz. Bu 
mübarek Ramazan günlerinde, Rabbimin 
onlara felah vermesi, huzur vermesi için, 
dualarımızdan kardeşlerimizi inşallah ek-
sik etmeyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca bütün şehirlerimize olduğu 
gibi, Hatay’ı büyütmek, Hatay’a hak ettiği 
değeri kazandırmak için büyük bir coşkuy-
la, azimle çalıştık. Barışın, kardeşliğin şeh-
ri, Anavatanımızın son parçası Hatay’ın 
benim gönlümde, benim nezdimde her 
zaman özel bir yeri oldu. Bu anlayışla, 
Hatay’a tarihinin en büyük hizmetlerini 
kazandırdık. 12 yılda Hatay’a 11 milyar 
liralık destek ve yatırım sağladık. Ulaştır-
ma ve haberleşmede 1.3 milyar lira; tarım 
ve hayvancılıkta 1.3 milyar lira; eğitimde 
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(üniversite dâhil) 1.2 milyar lira; aile ve 
sosyal politikalarda 1.1 milyar lira; orman 
ve su işlerinde 410 milyon lira; sağlıkta 
320 milyon lira yatırım yaptık. 

Sevgili kardeşlerim…

22 Martta buraya, sizlere müjdelerimle gel-
miştim. Aşılmaz denen Gavur Dağları’nı 
aşacağımızın, Hatay’ın Çılgın Projesi 
Amanos Tüneli’ni inşa edeceğimizin 
müjdesini vermiştim. Amanos Dağları’na 
tünel açarak Hatay merkezini Akdeniz’le 
birleştiriyoruz. Yaklaşık 15 kilometre 
uzunluğunda 4 adet tünel, 5 adet viya-
dük ve 6 adet köprü yapıyoruz. Amanos 
Tüneli’yle Gaziantep-İskenderun arası 85 
kilometre, Kahramanmaraş-İskenderun 
arası 35 kilometre, Kilis-İskenderun arası 
ise 40 kilometre kısalacak. Amanoslar’da 
tünel faaliyete geçince sanayiciye Hatay’ın 
doğusunda ve güneydoğusunda yer açı-
lacak, buralar yatırıma kavuşacak. Tünel 
yapıldığı zaman Güneydoğu’dan gelen 
ticari mallar tünellerden kolayca limana 
ulaşacak. Yatırımcılar 20 dakikada ham-
maddelerini limandan bu bölgeye getire-
bilecek. Ülkemizin en önemli liman şehir-
lerinden biri olan İskenderun’a modern 
bir yük merkezi yapıyoruz. Şu an projeleri, 
çalışmaları devam ediyor. Antakya’ya mo-
dern teknolojilere göre tasarlanmış, 750 
yataklı bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. 
Yapımı süratle devam ediyor, inşallah bu 
yılın sonunda onu da bitiriyoruz. Bu has-
taneyle Hatay, bölgesinin önemli bir sağlık 
merkezi hâline gelecek. Hatay’ımızın bere-
ketli ovalarına can suyu sağlayacak 4 adet 
baraj yapıyoruz. Birincisi Reyhanlı Barajı. 

Yapımı sürüyor, inşallah önümüzdeki yıl 
tamamlanıyor. İkincisi Büyük Karaçay Ba-
rajı. Bunun da yapımı devam ediyor, bu yıl 
içinde tamamlıyoruz. Üçüncü barajımız 
ise Arsuz Gönençay Barajı. Bu barajın da 
inşallah bu yıl yapımına başlıyoruz. Ve 
dördüncü barajımız, Tahtaköprü Barajı. İş-
letmede olan Tahtaköprü Barajı’nı büyütü-
yoruz. Bu barajın da bu yıl sonunda inşaat 
ihalesini yapıyoruz.

Kardeşlerim…

Zeytin, Hatay ekonomisinin en önemli 
can damarı. Hatay Altınözü’ne Zeytincilik 
Organize Sanayi Bölgesi’ni kuruyoruz. 
Bu Organize Sanayi Bölgesi sadece Hatay 
için değil bölgedeki iller için de önem arz 
ediyor. Projesi hazırlanıyor, en kısa sürede 
hayata geçecek. Zeytincilik Enstitüsü de 
zeytin ekonomisi için attığımız bir diğer 
adım. Enstitünün arazisi hazır. Personel, 
bina ve laboratuvar gibi altyapıyı oluştur-
mak için kurulum çalışmalarımız devam 
ediyor.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca Hatay’a yaptıklarımız, 
biliyorum ki, Hataylı kardeşlerimizin ha-
yatına da büyük bir kolaylık getirdi, refah 
getirdi. Hiçbir endişeniz olmasın. Hatayı 
önümüzdeki dönem yapılacak yatırımlarla 
çok daha parlak, çok daha güzel, çok daha 
kalkınmış bir şehir hâline getireceğiz. Size 
bir konuda özellikle söz veriyorum: Allah 
nasip eder de, milletimin teveccühüyle, 
sizin teveccühünüzle, sizin oylarınızla 
Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, Hatay’da 
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devam eden tüm yatırımların, tüm hiz-
metlerin takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet 
yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir 
proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Eğer se-
çilirsem, başlamış tüm projeler, yatırımlar, 
takibimde olacak. Bizim hizmet sevdamız 
asla bitmeyecek. Bu sevda, inşallah Cum-
hurbaşkanlığımızda da süratle devam ede-
cek. Başlattığımız tüm projeleri tamamla-
yacağız. Yeni, dev projeleri tek tek hayata 
geçireceğiz.

Kardeşlerim…

Bakınız, 10 Ağustos herhangi bir tarih de-
ğil. 10 Ağustos sıradan bir tarih değil. Nasıl 
ki, 3 Kasım 2002 tarihi Türkiye’nin makus 
talihini değiştirdiyse, nasıl ki o tarihten 
itibaren Türkiye şahlandıysa, emin olun, 
10 Ağustos’tan sonra da Türkiye’de bir 
yeni bir dönem başlayacak. 10 Ağustos’ta 
Türkiye’de bir ilk yaşanacak. 10 Ağustos’ta 
sandıklarda tarih yazılacak. Ben, CHP’nin 
Genel Müdürü gibi, “Tıpış tıpış sandıklara 
gidin” demiyorum. O kibirli üslup bize 
yakışmaz. Bütün şehirlerde yaptığımız 
gibi, burada da, Hataylı kardeşlerimden 
özellikle ricada bulunuyorum. Mutlaka 
sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin kuruluşu 
için mutlaka oy pusulasına mührünüzü 
basın. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza 
anlatacak güzel bir hikayeniz olacak. “Biz, 
10 Ağustos 2014’te tarih yazdık” diye-
ceksiniz. “Halkın oylarıyla belirlenen ilk 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben de oy 
kullandım” diye anlatacaksınız. “Vesayete, 
statükoya son verdik” diyeceksiniz. Evet… 
10 Ağustos seçimleri ülkemiz için, mille-
timiz için, demokrasimiz için hayırlara 

vesile olsun. Ramazan-ı Şerif bir kez daha 
kutlu, mübarek olsun. Artık iyice yakınla-
şan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramınız 
şimdiden hayırlara vesile olsun. Duaları-
nızda Filistin’i unutmayın. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Suriyeli mazlumları 
unutmayın. Allah bizi iyi yoldan, doğru 
yoldan ayırmasın. Allah bizi millete hizmet 
yolundan ayırmasın. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023… Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Adana... 

Bugün bir kez daha, senin Allah’ına kurban 
Adana! Samimiyetinden, ahde vefandan, 
aşkından, sevdandan dolayı sana sonsuz 
teşekkür ediyorum Adana! Sağ olasın Ada-

na. Allah senden razı olsun Adana. Bugün, 
inşallah, mübarek Kadir Gecesi. Rabbim, 
bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, du-
alarımızı kabul etsin. Rabbim, Gazze’deki 
mazlumlara yardım etsin. Allah, Suriye’de-
ki, Irak’taki, yeryüzündeki tüm mazlum-

Adana Mitingi

Adana | 23 Temmuz 2014
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lara merhamet etsin, onların göğüslerini 
genişletsin. Bu mübarek gece, hepimiz 
için kutlu, mübarek olsun; inşallah rabbim 
hepimizin dualarını kabul etsin diyorum.

Sevgili kardeşlerim... 

Bundan yaklaşık 13 yıl önce, 14 Ağustos 
2001’de AK Parti’yi kurduk. Çok hızlı 
şekilde örgütlenmemizi tamamladık. Ku-
rulduktan yaklaşık 15 ay sonra, 3 Kasım 
2002’de seçimlere girdik ve birinci parti 
olarak milletimizden yetki aldık. 12 Yıl 
boyunca, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başba-
kanı olarak, ülkeme, milletime, bayrağıma, 
tüm şehirlerimize, 77 milyona hizmet 
üretmenin mücadelesi içinde olduk. 12 
yıl boyunca, durmadan, dinlenmeden, 
gevşemeden, milletimiz ve ülkemiz için 
çalıştık. Türkiye’yi yokluktan aldık, refa-
ha kavuşturduk. Türkiye’yi karanlıktan 
aldık, aydınlığa kavuşturduk. Ülkemizi 
istikrarsızlıktan, kaostan, adeta uçurumun 
kenarından aldık, bölgesinin ve dünyanın 
en istikrarlı, en güçlü ülkelerinden biri ko-
numuna yükselttik.

Kardeşlerim…

Başbakan olarak 12 yıllık hizmetin 
ardından, şimdi, eğer siz tercih ederse-
niz, eğer siz yetki verirseniz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı 
olarak hizmetinizde olacak, hizmetkârınız 
olacağım. Cumhurbaşkanlığı makamında 
inşallah, Türkiye’nin daha özgür, daha 
bağımsız, daha demokratik bir ülke ol-
ması için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Ekonomiyi daha da büyütmek için çok ça-

lışacağız. Demokrasinin standartlarını çok 
daha yükseklere taşıyacağız. Toplumsal 
barışımızı, kardeşliğimizi daha da pekiş-
tireceğiz. Türkiye’yi bölgesinde öncü ülke 
yapmak için girişimlerimizi kesintisiz sür-
düreceğiz. Türkiye’nin yakaladığı büyüme 
ivmesini güçlendirecek, inşallah, 2023 
yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ülkesinden biri konumuna yükselteceğiz. 
Kardeşlerim, 10 Ağustos’ta tarihî bir karar 
vereceksiniz. 10 Ağustos’ta sandık başına 
gidecek, Eski Türkiye ile Yeni Türkiye ara-
sında bir tercihte bulunacaksınız. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… 

Eski Türkiye’de yoksulluk vardı. Eski 
Türkiye’de yolsuzluk vardı, yasaklar vardı. 
Eski Türkiye’de vesayet vardı, çeteler var-
dı, kaos vardı, krizler vardı. Biz, 12 yıllık 
mücadeleyle, bunların hemen tamamını 
Türkiye’nin gündeminden çıkardık. 12 
yıl boyunca dik durduk, omurgalı dur-
duk, Eski Türkiye’nin izlerini ortadan 
kaldırdık. Yeni Türkiye’de artık refah var, 
büyüme var, kardeşlik var. Yeni Türkiye’de 
aydınlık bir gelecek var. Yeni Türkiye’de 
barış var, dayanışma var. Bakın şuraya 
dikkatlerinizi çekiyorum: Eski Türkiye’yi 
özleyenler, Eski Türkiye’yi isteyenler, şu 
anda bizim karşımızda bir koalisyon oluş-
turdular. Kim var bu koalisyonda? CHP 
var, MHP var. Bu koalisyonda oy oranları 
yüzde 1’e bile ulaşmayan irili ufaklı statü-
ko partileri var. Bu koalisyonda Sosyalist 
İşçi Partisi var, Devrimci Halk Partisi var. 
Bu koalisyonda, vatanına ihanet eden Pen-
silvanya Örgütü var.
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Kardeşlerim... 

Millet, bu koalisyonun ne olduğunu, neye 
hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Bunlar 
hiçbir zaman milletin yanında olmadılar, 
bugün de inanın, milletin yanında değil-
ler. Benim Adana’daki, CHP’ye oy vermiş 
kardeşim, inanıyorum ki bu koalisyona 
destek vermeyecek. Benim Adana’daki 
MHP’li kardeşim, BBP’li kardeşim, Saadet 
Partili, diğer partilere mensup kardeşle-
rim, inanıyorum ki bu Eski Türkiye Koalis-
yonuna geçit vermeyecekler. Bakın, MHP 
Genel Başkanı bizim için ne diyordu? “Sen 
Çankaya yokuşunu çıkamazsın” diyordu. 
“Dizinin bağı kalmadı” diyordu. “Yolun ya-
rısında nefesin tükenir, cumhurbaşkanlığı 
senin için hayaldir, rüyadır” diyordu. Şim-
di ben soruyorum: MHP Genel Başkanı’nı 
gören, nerede olduğunu bilen, duyan var 
mı? Bizim için, “Cumhurbaşkanlığı ha-
yaldir, rüyadır” diyordu; kendisi şu anda 
hayallere karıştı, rüyalara karıştı. Cumhur-
başkanlığı seçiminde, dizlerinin bağı çö-
züldü, nefesi tükendi, piyasadan kayboldu 
gitti. Niye biliyor musunuz? Milletin içine 
çıkacak yüzü yok. MHP’li kardeşlerimin 
yüzüne bakacak yüzü yok. MHP’yi aldı, 
getirdi, Sosyalist İşçi Partisi’yle, Devrimci 
Halk Partisi’yle, diğer irili ufaklı partilerle 
aynı çatının altına soktu. İşte şu anda bu-
nun mahcubiyetini yaşıyor. Kendisine bir 
aday dayattılar, boynunu büktü, kendisine 
verilen talimatı yerine getirdi, ama şim-
di sokağa çıkamıyor, milletin huzuruna 
çıkamıyor, MHP’lilerin önüne çıkamıyor. 
Göreceksiniz, 10 Ağustos’tan sonra, aldı-
ğı yenilgiyi izah edemeyecek, o koltukta 
daha fazla oturamayacak. Benim MHP’ye 

gönül vermiş kardeşlerim, Devlet Bahçeli 
ve arkadaşlarına; MHP’yi Pensilvanya’nın, 
CHP’nin, sol örgütlerin oyuncağı yapma-
nın hesabını inşallah sandıkta soracak. 
Onun için biz, Adana’dan, hem CHP’li hem 
MHP’li hem HDP’li kardeşlerimizden de 
destek bekliyoruz. Adana’dan, diğer parti-
lere gönül vermiş kardeşlerimizden de des-
tek bekliyoruz. Adana buna hazır mı? Ada-
na Yeni Türkiye diyor mu? Adana Büyük 
Türkiye diyor mu? Adana 10 Ağustos’ta 
sandığa gidiyor mu? Sandıkta milletin 
adayına oy veriyor mu? Kim o aday? Kim 
o aday? Maşallah… Adana’da bu iş inşallah 
tamam. Adana’da 10 Ağustos’un neticesi 
şimdiden görülüyor. Rabbim Adana’dan 
razı olsun. Rabbim Adana’yı korusun. 
Kardeşliğimiz, dirliğimiz, muhabbetimiz 
inşallah daim olsun.

Sevgili kardeşlerim…

Bakın, şurada yanı başımızda, Terör Dev-
leti İsrail, 16 gündür Gazze’yi barbarca, 
vahşice bombalıyor. 16 günde 600’den 
fazla masum insan, çocuklar, kadınlar, 
hastanelerdeki, okullardaki, camilerdeki 
masum siviller katledildi. Dünya bu katli-
ama seyirci kalmaya devam ediyor. İslam 
Ülkeleri bu katliama seyirci kalmaya de-
vam ediyor. Birleşmiş Milletler, bırakın 
seyirci kalmayı, Hamas’ı suçlayarak, adeta 
öldürülen masumları suçlayarak, İsrail’in 
terör çarkına destek vermeye devam edi-
yor. Şu anda dünya halkları ayağa kalkmış 
durumda. Devletler susarken, halklar, 
Londra’da, Paris’te, Berlin’de, Amman’da, 
Belgrad’da, dünyanın birçok şehrinde kit-
lesel protestolar yapıyorlar. Bazı devletler, 
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hem de demokrat olduğunu, özgürlükçü 
olduğunu iddia eden bazı devletler, pro-
testolara izin vermiyor, göstericilere polis 
şiddeti uyguluyor.

Kardeşlerim...

Filistin için, Filistin davası için, Gazzeli 
mazlumlar için en çok biz haykırıyor, en 
çok biz haklı tepkimizi ortaya koyuyoruz. 
Bunun elbette bir sebebi var. Çünkü bizim, 
Filistinli kardeşlerimize karşı, tarihî bir 
sorumluluğumuz var. Filistin’de, Kudüs’te 
Resul-ü Kibriya Efendimizin ayak izi var. 
Çanakkale’de Filistin’den gelmiş, dede-
lerimizle birlikte savaşmış, orada şehit 
olmuş kardeşlerimiz var. Bizim, Filistin’in 
şehirlerinde şehitliklerimiz var. Bunların 
da ötesinde biz, büyük bir ülkeyiz, büyük 
bir devletiz. Tarihimiz boyunca hep Hakk’ı 
savunduk, bugün de Hakk’ı savunuyoruz. 
Tarihimiz boyunca adaleti, barışı savun-
duk; bugün de adalet ve barışı savunuyo-
ruz. Ecdadımız her zaman mazlumların 
yanında oldu, bugün biz de mazlumların 
yanındayız. Birileri bundan rahatsız olu-
yormuş. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa, İslam Ülkeleri bundan rahatsız 
oluyormuş. Varsın rahatsız olsunlar. Biz 
onlara insani değerleri, vicdani değerleri 
hatırlatmaya; Gazze’de ölen masum çocuk-
ları hatırlatmaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim...

Bakın dün, Partimizin Grup Toplantısı’nda 
da ifade ettim. 2002 yılının Nisan ayın-
da, İsrail, Filistin’in Cenin kentine bir 
operasyon düzenledi. Cenin Kampı’nda 

1.500 Filistinliyi katletti. O zaman da 
dünya buna sesini çıkarmadı. O zaman da 
dünya İsrail’in şımarıklığına göz yumdu. 
Türkiye’de, dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit çıktı, Partisinin grup toplantısında, 
İsrail’in Cenin’de uyguladığı soykırıma 
soykırım dedi. Hemen İsrail ayağa kalktı, 
dünya ayağa kalktı. Türkiye içindeki dalka-
vuk ve satılmış medya ayağa kalktı. Sen na-
sıl soykırım dersin diye merhum Ecevit’e 
linç uygulamaya başladılar. Merhum 
Ecevit, maalesef baskılara dayanamadı, 15 
gün içinde üst üste 4 kez özür dilemek zo-
runda kaldı. İşte şu anda da böyle bir Tür-
kiye istiyorlar. Türkiye zulmü görmesin 
istiyorlar. Türkiye zalime ses çıkarmasın 
istiyorlar. Türkiye, İsrail’e nöbetçi olsun 
istiyorlar. Şunu herkes bilsin ki, Türkiye, 
İsrail’e nöbetçi ülke olmayacak. Şu anda, 
artık özür dileyen değil, dikkatinizi çekiyo-
rum, özür dileten bir Türkiye var.

Kardeşlerim…

İşte şu anda görüyorsunuz. Bizi, Zalime 
karşı çıktığımız, mazlumun yanında dur-
duğumuz için, İsrail’den çok, İsrail med-
yasından çok, içerideki bazı işbirlikçiler 
eleştiriyor. CHP, İsrail’e söz söyleyemiyor, 
Hükümete iftira atarak bu zulme ortak 
oluyor. Pensilvanya medyası var gücüyle, 
iftira atarak, yalan söyleyerek, İsrail’in 
zulmüne destek veriyor. CHP ve MHP’nin 
ortak adayı, aynı şekilde, İsrail’e söz söyle-
mek yerine, bizi eleştirerek oralara yaran-
maya çalışıyor. Bakın ne dediler? Türkiye 
İsrail’e jet yakıtı veriyor dediler. Tamamen 
yalan, tamamen iftira. Bu yalanı, bu iftira-
yı, İsrail’in Gazze katliamını perdelemek 
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için kullandılar ve kullanıyorlar. CHP 
Genel Müdürü, 2 gündür, Kürecik’teki 
Radarın İsrail’e hizmet verdiğini söylüyor. 
Yalanını yüzüne çarptık ama utanacak, 
arlanacak yüz yok. Cahillik paçalarından 
akıyor. Bu iftirayı devam ettirerek, o da 
İsrail katliamının üzerini örtmeye, bizi 
susturmaya, oyalamaya çalışıyor. Bir de 
bunların ortak adayı var… Yıllarını İsrail 
zulmüne göz yumarak geçirdi. Ona bir gö-
rev verdik, bir emanet verdik, gitti, o ema-
nete ihanet etti. Şimdi çıkmış, “Türkiye 
Gazze için bir şey yapmadı” diyor. Gözüne 
dizine dursun be. Bunlar monşer. Bunlar 
kibir abidesi. Bunlar yere bakmazlar. Bun-
lar etraflarına bakmazlar. Bunlar, kibirle 
sürekli havaya bakar, onun için de hiç bir 
şey görmezler. Gazze’de, Filistin’de, oraya 
en fazla yardımı yapan, orada en fazla ya-
tırım yapan ülke, Türkiye. Kızılay’ımızla 
oradayız. TİKA ile oradayız. AFAD ile ora-
dayız. Bütün sivil yardım kuruluşlarımızla 
oradayız. Hastanelerimizle, okullarımızla, 
yardımlarımızla oradayız. Anadolu Ajan-
sı’mızla, TRT’mizle oradayız. Biz sadece 
Gazze’de, sadece Filistin’de değil, nerede 
mazlum varsa, nerede kardeşimiz, akraba-
mız varsa, bütün imkânlarımızla onların 
yanındayız. Suriye’deki Türkmen kardeş-
lerimizin yanındayız. Irak’taki Türkmen 
kardeşlerimizin yanındayız. Kırım’daki 
Tatar kardeşlerimizin yanındayız. Bu mu-
halefet Ankara’da miskinlik içinde yatar-
ken, biz dünyanın her köşesine, dünyadaki 
tüm kardeşlerimize, akrabalarımıza, Türk 
topluluklarına ulaşıyoruz. Peki bunlar 
ne yapıyorlar? İsrail’in, Pensilvanya’nın 
arkasına takılıyor, bizi engellemeye ça-
lışıyorlar. İşte Adana’da, Millî İstihbarat 

Teşkilatımızın tırlarını hukuksuz şekilde 
durdurdular, hukuksuzca aradılar. Su-
riye’deki Türkmenlere yardım götüren 
tırlarımızın önünü kestiler. Şimdi de, 
Pensilvanya ve CHP el ele vermiş, o tırlar 
üzerinden Türkiye’yi dünyada karalamaya 
çalışıyorlar. Adana’da çok büyük bir ihanet 
sergilediler. Bu Pensilvanya’nın hâkimleri, 
savcıları, emniyet içindeki uzantıları, 
Adana’da çok alçakça bir ihanet girişi-
minde bulundular. İşte şu anda bunların 
artık hesabı soruluyor. Bu ihanetin hesabı 
soruluyor. Bu alçaklığın hesabı soruluyor. 
Başka devletler adına, uluslararası istihba-
rat örgütleri adına, kendi ülkesinin Millî 
İstihbarat Teşkilatına saldıranlara, hukuk 
içinde hesap soruluyor. Ne dedik? “İnleri-
ne gireceğiz” dedik. İşte şu anda inlerine 
giriliyor. CHP, ihanet şebekelerine yapılan 
operasyondan rahatsız olmuş, varsın ol-
sun. Monşer aday, ihanet şebekesine yapı-
lan operasyondan rahatsız olmuş, varsın 
olsun. Benim, diğer ülkelerin devlet baş-
kanlarıyla yaptığım telefon görüşmelerini 
dinlemişler. Bakan arkadaşlarımın son 
derece önemli, son derece mahrem telefon 
görüşmelerini dinlemişler. Sayın Mahmut 
Abbas’la yaptığımız telefon görüşmelerini 
dinlemişler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bunun hesabını sorar ve soruyor.

Kardeşlerim... 

Sanmayın ki mesele sadece Gazze mese-
lesidir. Sanmayın ki mesele sadece Filis-
tin meselesidir. Mesele, aynı zamanda, 
Türkiye’nin bağımsızlığı meselesidir. Gezi 
olaylarını niye çıkardılar? İsrail’e nöbetçi 
olmayı reddeden bu Hükümeti devirmek 
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için çıkardılar. 17-25 Aralık operasyonunu 
niye yaptılar? Gazze için sesini yükselten 
Hükümeti susturmak için yaptılar. Bu 
monşer adayı niye piyasaya sürdüler? 
İsrail zulmüne susan bir Cumhurbaşkanı 
olsun diye piyasaya sürdüler. Bu ülke, in-
şallah, İsrail’in, diğer zalimlerin nöbetçisi 
bir ülke olmayacak. Bu ülkeye hiç kimse 
istikamet çizemeyecek, gündem dayata-
mayacak. Kendi gündemimizi biz kendi-
miz belirleriz. Kendi istikametimizi biz 
kendimiz çizeriz. İşte onun için 10 Ağustos 
çok çok önemli. 10 Ağustos’ta Yeni Türkiye 
diyeceksiniz. 10 Ağustos’ta tam bağımsız 
Türkiye diyeceksiniz. 10 Ağustos’ta, gün-
demi belirlenen değil, gündem belirleyen 
Türkiye diyeceksiniz. İşte bunun için 
Adana’daki her bir kardeşimden destek 
istiyorum. Bu ülkenin gücüne, tarihine, 
ecdadına, medeniyetine inanmış herkes-
ten destek bekliyorum. Büyük ekonomi 
için, Büyük Türkiye için, Çözüm Süreci 
için Adana’dan destek bekliyorum. Çok 
çalışacağız. Seçime sadece 17 gün kaldı, 
kapı kapı dolaşacağız. Adana’daki tüm 
kardeşlerimize ulaşacak, onlara gerçekleri 
anlatacağız.

Değerli kardeşlerim…

12 yıl boyunca Adana’ya hak ettiği hizmet-
leri kazandırmak için coşkuyla, azimle 
çalıştık. 12 yılda Adana’ya 16 milyar li-
ralık destek ve yatırım yaptık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 2.5 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.5 milyar lira; tarım ve 
hayvancılıkta 2 milyar lira; toplu konutta 
1.5 milyar lira; aile ve sosyal politikalarda 

1.2 miyar lira; orman ve su işlerinde 1.2 
milyar lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yapı-
mı devam ediyor. İlk aşamada 15 milyon 
yolcu kapasitesine sahip olacak havalima-
nının kapasitesini daha sonra 30 milyona 
çıkarmayı planlıyoruz. Adana, Mersin ve 
Çukurova bölgesine hitap edecek bu hava-
limanını inşallah tamamlayıp hava trafiği-
ne açacağız. Yüklenici firmanın kredi so-
runu nedeniyle inşaatta bir aksama oldu. 
Firma bu sorunu en kısa zamanda çözerek 
havalimanını iş takvimine uygun zaman-
da, inşallah tamamlayacak. Bu havalima-
nıyla bölge uluslararası bir transfer mer-
kezi hâline gelecek. Havalimanı turizmi 
de hareketlendirecek. Adana’ya, Yenice’ye, 
sadece bölgenin değil, Türkiye’nin en bü-
yük Lojistik Merkezlerinden birini inşa 
ediyoruz. Bahçe-Nurdağı arasına ülkemi-
zin en uzun demiryolu tünelini inşa edi-
yoruz. 15 Mart’ta, Adana’ya geldiğimizde 
sizlerle paylaşmıştım. Konya-Karaman-
U lukışla -Mersin -Adana-Gaziantep-
Şanlıurfa-Mardin-Sınır hattını Hızlı Tren 
Hattı hâline getiriyoruz. Konya-Karaman 
arasının yapımına başladık. Diğer kısım-
larda ihale ve proje çalışmalarına devam 
ediyoruz. İnşallah Adana’yı bir Hızlı Tren 
şehri yapacağız.

Kardeşlerim…

Adana’ya 2002 yılına kadar yani 79 yılda 
249 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
tı. Biz geldik, sadece 12 yılda buna 150 
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kilometre yeni bölünmüş yol ilave ettik. 
Böylece, Adana’nın toplam bölünmüş 
yol mesafesini 399 kilometreye çıkardık. 
Adana Güney Çevre Yolu’nun projesi hazır, 
altyapı çalışmaları devam ediyor. Adana’ya 
kazandıracağımız diğer bir projemiz Şehir 
Hastanesi. 6 ihtisas hastanesinden oluşan 
toplamda 1.550 yataklı şehir hastanesi-
nin yapımı büyük bir hızla sürüyor. Bu 
çok kompleksli şehir hastanesi sadece 
Adana’nın değil, bölgenin ve Ortadoğu’nun 
sağlık üssü olma konumunu güçlendire-
cek. Adana’ya TOKİ aracılığıyla yaptığımız 
33 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası 
ilerliyor. Stadyumu inşallah önümüzdeki 
yıl tamamlayıp, hizmete sunacağız. Bakü-
Tif lis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nı 
biliyorsunuz. Bu hat hem Adana hem de 
Türkiye için çok önemli bir değer. Geçti-
ğimiz günlerde, bu hat üzerinden 2 mil-
yarıncı varil dünya pazarlarına ulaştırıldı. 
1.000 kişiden fazla vatandaşımıza istih-
dam imkânı sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
hattından bugüne kadar elde edilen gelir 
3 milyar liranın üzerinde. Diğer önemli 
bir proje de, Kerkük-Yumurtalık Ham 
Petrol Boru Hattı. Yumurtalık Hattı’ndan 
da, Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı’ndan olduğu 
gibi bugüne kadar 3 milyar liradan fazla 
gelir elde edildi. Adana’ya biz enerji viz-
yonu oluşturuyoruz kardeşlerim. Çünkü 
biz büyük düşünüyoruz. Çünkü biz, 2023 
Türkiye’sini inşa ediyoruz.

Kardeşlerim…

12 yıl boyunca Adana’ya yaptıklarımız, 
biliyorum ki, Adana’yı daha da güzel, daha 
da yaşanılır bir şehir hâline getirdi. Hiz-

metlerimizle, eserlerimizle, projelerimizle 
Adana ekonomisini daha da canlandır-
dık… Adana’ya istihdam sağladık, refah ge-
tirdik. Şimdi sizden bir şeyi çok iyi bilme-
nizi istiyorum. Hiçbir endişeniz olmasın… 
Adana’yı önümüzdeki dönem yapılacak 
yatırımlarla çok daha parlak, çok daha 
güzel, çok daha kalkınmış bir şehir hâline 
getireceğiz. Size bir konuda özellikle söz 
veriyorum: Allah nasip eder de, milletimin 
teveccühüyle, sizin teveccühünüzle, sizin 
oylarınızla Cumhurbaşkanlığına seçilir-
sem, Adana’da devam eden tüm yatırım-
ların, tüm hizmetlerin takipçisi olacağım. 
Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. Hiçbir 
yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalma-
yacak. Eğer seçilirsem, başlamış tüm pro-
jeler, yatırımlar, takibimde olacak. Zira, 
bizim anlayışımıza göre, Cumhurun Başı, 
Cumhurun her ihtiyacıyla ilgilenir. Bizim 
işimiz eser üretmek, hizmet üretmek, 
yatırım yapmak, bu ülkeyi kalkındırmak, 
bu ülkeyi hak ettiği muasır medeniyet 
seviyelerine ulaştırmak. İşte bunun için 
bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 
Bu sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımız-
da da süratle devam edecek. Başlattığımız 
tüm projeleri tamamlayacağız. Yeni, dev 
projeleri tek tek hayata geçireceğiz.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta Türkiye’de bir ilk yaşanacak. 
10 Ağustos’ta sandıklarda tarih yazılacak. 
Mutlaka sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin 
kuruluşu için mutlaka oy pusulasına müh-
rünüzü basın. Yarın çocuklarınıza, torun-
larınıza anlatacak güzel bir hikayeniz ola-
cak. “Biz, 10 Ağustos 2014’te tarih yazdık” 
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diyeceksiniz. “Halkın oylarıyla belirlenen 
ilk Cumhurbaşkanı seçiminde ben de oy 
kullandım” diye anlatacaksınız. “vesayete, 
statükoya son verdik” diyeceksiniz. Evet… 
10 Ağustos seçimleri ülkemiz için, mille-
timiz için, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olsun. Ramazan-ı Şerif bir kez daha 
kutlu, mübarek olsun. Kadir Gecesi, Adana 
için, bölgemizdeki tüm kardeş şehirler 
için, mazlum halklar için, inşallah kurtu-
luşun gecesi olsun. Dualarınızda Filistin’i 
unutmayın. Dualarınızda Gazze’yi unut-
mayın. Suriyeli mazlumları unutmayın. 
Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik 
ediyorum. Bize Allah yeter. Bize millet 
yeter. Bize, Türkiye yeter. Millî irade, millî 
güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Mersin...

Seni gönülden selamlıyorum Mersin! 
Ashab-ı Kehf ’in şehri Mersin! Hazreti Dan-
yal peygamberin şehri Mersin! Birliğin, 
kardeşliğin, hoşgörünün şehri Mersin! 

Seni bugün bir kez daha yürekten selamlı-
yorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rab-
bim Mersin’i korusun. Sizin bu güzel şehri-
nizi, sizin bu güzel şehirdeki kardeşliğinizi 
rabbim muhafaza etsin. Rabbim, Mersin’in 
bereketli topraklarına bereket katsın, 

Mersin Mitingi

Mersin | 24 Temmuz 2014
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çiftçinin alın terine inşallah ecrini versin. 
Rabbim Mersin’in limanlarında, fabrikala-
rında, dükkanlarında çalışan tüm kardeş-
lerimin emeğini daha da bereketlendirsin. 
Allah muhabbetimizi, uhuvvetimizi, daya-
nışmamızı daim eylesin inşallah. 

Kardeşlerim…

Geçen yıl 9 Haziran’da Mersin’e geldik, 
Mersin’de tamamladığımız 500 milyon 
liralık yatırımların açılışını yaptık. Ondan 
2 hafta sonra, 20 Haziran’da yine Mersin’e 
geldik, Mersin Akdeniz Oyunları’nın 
açılışını yaptık. 13 Mart’ta bir kez daha 
Mersin’e geldik, burada mitingimizi yap-
tık. 4 ay sonra, bugün bir kez daha Mer-
sin’deyiz. 4 ay sonra bir kez daha Mersin’le 
kucaklaşıyor, Mersin’le hasret gideriyoruz.

Kardeşlerim...

Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
olarak, son 12 yıl içinde, 81 vilayetimizin 
her birini defalarca ziyaret ettim. Bazı 
illerimize 10 kez, 15 kez gittiğim oldu. 
12 yıl içinde, birkaçı istisna olmak üzere, 
illerimize 5’er, 10’ar kere ziyaret yaptım. 
Sadece illere değil, ilçelerimize de ziyaret-
ler yaptım. 81 ilimizi, ilçelerimizi ziyaret 
ederken, 12 yıl içinde 100’e yakın ülkeye 
gittim, bazılarına defalarca gittim, toplam 
300’ün üzerinde resmî ziyaret yaptım, ora-
da resmî temaslarda bulundum. Bütün bu 
seyahatlerle birlikte, Türkiye’yi büyütmek 
için, Türkiye’yi güçlendirmek için, öncü 
bir ülke yapmak için de gece gündüz ça-
lıştım. Allah’a hamdolsun 12 yılın her bir 
gününü, her bir saatini ülkeme, milletime, 

bayrağıma hizmete adadım. Benimle bir-
likte arkadaşlarım da aynısını yaptılar. Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız, Bakanlarımız, 
Milletvekillerimiz, Teşkilatımız, Gençlik, 
Kadın Kollarımız hiç durmadan çalıştılar. 
Şimdi ben burada, Mersin’de, bütün Mer-
sinli kardeşlerime çok samimi bir soru 
sormak istiyorum: Muhalefet partilerinin 
Genel Başkanlarını kaç kez Mersin’de gör-
dünüz? Buraya kaç kez geldiler? Şurada, 
doğuda Adana’ya, Hatay’a, Gaziantep’e, 
Şanlıurfa’ya, batıda Antalya’ya, Muğla’ya, 
Aydın’a, Isparta’ya, Burdur’a kaç kez gitti-
ler? Onlar bizim kadar yoğun değil. Onla-
rın sırtında, bizimki gibi yumurta küfesi 
yok. Onların yoğun yurtdışı temasları yok. 
Onların icraat üretmek, hizmet üretmek 
gibi bir dertleri yok. Buna rağmen, Allah 
aşkına, Mersin’e kaç kez geldiler, kaç kez 
sizinle muhabbet ettiler, derdinizi paylaş-
tılar?

Kardeşlerim…

Biz farklıyız ve her zaman farklı olduk. Biz, 
bu yola milletimizle çıktık, bu yolda mille-
timizle yürüdük ve hâlen de milletimizle 
yürüyoruz. Bakın şurada 10 Ağustos’a 
sadece 16 gün kaldı. CHP’nin Genel Mü-
dürü, kumsallarda ilçe ziyaretleriyle işi 
idare etmeye çalışıyor. MHP Genel Başka-
nı hiç ortalıkta yok. MHP Genel Başkanı 
stüdyolarda kaset doldurmakla meşgul. 
Miting yapmıyorlar, halkın içine çıkmıyor-
lar, milletle kucaklaşmıyorlar. Niye biliyor 
musunuz? İnanın, milletin içine çıkacak 
yüzleri yok. Ne yaptılar? Kendilerine da-
yatılan bir adayı, ortak aday diye sahaya 
sürdüler. Tabanları buna itiraz edince, 
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gayet kaba bir şekilde, “Tıpış tıpış sandığa 
gidip oy vereceksiniz” dediler. Şu anda 
hem meydanlarda yoklar hem de sahaya 
sürdükleri monşer adayın arkasında değil-
ler. Bakın, Mersin’de CHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerime samimi bir soru soruyorum: 
CHP’nin kendi içinden çıkaracağı bir adayı 
yok muydu? 91 yaşında olduğunu iddia 
eden Cumhuriyet Halk Partisi, milletve-
killeri içinden, teşkilatı içinden bir tane 
aday bulamadı mı? CHP Genel Müdürü, 
aylarca Cumhurbaşkanı adayının sıfatları-
nı saydı. “Dürüst olacak” dedi, “Yalan söy-
lemeyecek” dedi, “Sicili temiz olacak” dedi, 
“Hırsızlık yapmamış olacak” dedi. Belli ki, 
bu sıfatları haiz bir adayı kendi içlerinde 
bulamadılar, gittiler, bir monşer ithal et-
tiler. Buradan Mersin’deki MHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerime de sesleniyorum…

Ey MHP’li kardeşim...

MHP içinde, Cumhurbaşkanlığına aday 
olacak 1 tane cesur yürek yok muydu? 
Koskoca MHP Teşkilatı içinde bir tane 
aday yok muydu? Bu MHP yönetimi, ken-
di içinden aday çıkaramadı, talimatlara 
boyun eğdi, kendisine verilen emri yerine 
getirdi, kendisine dayatılan adayın arkası-
na saklandı. Bu kadar da değil. Bu aday ne 
diyor? Beni şu kadar parti, bu kadar parti 
destekliyor diyor.

Kardeşlerim… 

Türkiye’de şu anda, irili ufaklı 80 civarı 
siyasi parti var. Bunların büyük bir çoğun-
luğunu zaten kimse tanımıyor. Birçoğu 
seçimlere bile giremiyor. Bu monşer ada-

yı destekleyen partiler arasından, CHP 
ve MHP’yi çıkarın, geriye kalanların oy 
oranları toplamı binde 5’i bile bulmuyor. 
Bu monşer aday, kendisini destekleyen 
partilerin sayısını veriyor ama, dikkat 
edin, artık isimlerini saymıyor. Niye say-
mıyor? Çünkü Sosyalist İşçi Partisi, bu 
adayı destekleyeceğini açıkladı. Devrimci 
Halk Partisi bu adayı destekleyeceğini 
açıkladı. MHP’nin düştüğü duruma bakın. 
MHP’nin, bu beceriksiz yönetim elinde dü-
şürüldüğü şu zavallı duruma bakın. Çatı 
çatı dediler, gittiler, MHP ile Sosyalist İşçi 
Partisi’ni, Devrimci Halk Partisi’ni aynı 
çatının altında bir araya getirdiler. İşte 
MHP’li kardeşim buna itiraz ediyor. BBP’ye 
oy vermiş kardeşim buna itiraz ediyor. 
HDP’ye, Saadet Partisi’ne, diğer partilere 
gönül vermiş kardeşlerim bu çirkin ittifakı 
görüyor. Karşımızda, Eski Türkiye Koalis-
yonu var. Eski Türkiye’nin ne kadar aktörü 
varsa, ne kadar karanlık, marjinal taraftarı 
varsa, şu anda bizim karşımızda, yani Yeni 
Türkiye’nin karşısında dizildiler. Milletim, 
inşallah, bu Eski Türkiye Koalisyonuna 
geçit vermeyecek. Mersin inşallah bu şer 
ittifakına geçit vermeyecek. Mersin’de, 
CHP’li kardeşimden, MHP’li kardeşimden, 
HDP’li, BBP’li, Saadet Partili kardeşimden 
destek bekliyorum. Bütün Mersin, milletin 
adayına, Yeni Türkiye’nin adayına inşallah 
destek verecek, Eski Türkiye’nin aktörleri-
ne de sandıkta gereken cevabı verecek.

Mersin... 

Buna hazır mıyız Mersin? Yeni Türkiye’ye 
hazır mıyız Mersin? Büyük Türkiye’ye, 
Öncü Türkiye’ye hazır mıyız Mersin? Tam 
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bağımsız Türkiye diyor muyuz Mersin? 
Türkiye’nin gücüne güç katıyor muyuz 
Mersin? Milletin adayına oy veriyor mu-
yuz Mersin? Kim o aday? Kim o aday? Ma-
şallah, barekallah. Mersin bugün çok fark-
lı. Mersin kararını vermiş. Mersin inşallah, 
10 Ağustos’ta sandıkları patlatmaya hazır. 
Rabbim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim…

Mersin’e gelip de, buradan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne selam gönderme-
mek olmaz. Buradan Lefkoşa’yı selamlı-
yorum. Buradan Gazi Magosa’yı selam-
lıyorum. Buradan, Mersin’den, Girne’yi, 
Güzelyurt’u selamlıyorum. Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın 40’ıncı yıldönümünün de 
kutlu olmasını diliyorum. 12 yıldır, daha 
önce hiç olmadığı kadar Kıbrıslı kardeşle-
rimizin yanında duran bir Türkiye var. İşte 
şu anda, Mersin’den Kıbrıs’a su götürmek 
için çok büyük bir proje devam ediyor. 
Barajlar inşa edildi, su boruları denizin 
altına döşeniyor. Kıbrıs davasını en güçlü 
şekilde savunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin haklarını en güçlü şekil-
de savunuyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim…

Biz, Suriye’deki mazlumlarla ilgileniyoruz 
diye, muhalefet partileri rahatsız oluyor-
lar. Irak’taki mazlumlarla ilgilendiğimiz 
için rahatsız oluyorlar. Filistin için, Gazze 
için sesimizi yükseltince bundan rahatsız 
oluyorlar. Şimdi çıkmışlar, CHP, MHP, 
onların monşer adayları, bizi, sadece 
Arap halklarına destek vermekle itham 

ediyorlar. Neymiş, Türkmenleri unutuyor-
muşuz. Elinize dizinize dursun be. Irkçılık 
bu ırkçılık. Mazlumun rengi olur mu? 
Mazlumun dininin, mezhebinin, dilinin, 
derisinin renginin ne önemi var? Bunlar, 
deve kuşu gibi başlarını kuma gömmüşler, 
kendileri karanlık içinde kalmışlar, dün-
yayı da karanlık zannediyorlar. Bakın, 12 
yıllık iktidarımız süresince, bütün maz-
lumlara el uzattık. Myanmar’dan, Açe’den, 
Somali’ye Afrika ülkelerine kadar kimin 
ihtiyacı varsa elimizi uzatıyoruz. Bunu ya-
parken, Türk kardeşlerimizi, Türkmen kar-
deşlerimizi, akraba toplulukları unutmu-
yor, onlarla daha da yoğun ilgileniyoruz. 
Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Almanya, 
Fransa, ta Amerika’da, ta Avustralya’da, 
vatandaşlarımızı, akrabalarımızı gittik, 
bulduk, onlarla ilgilendik. Bazı Türk toplu-
luklarına, tarihte ilk kez Başbakan olarak 
ziyareti biz gerçekleştirdik. Etiyopya’da 
Türkleri bulduk, ilgilendik, Kırım’da Türk-
lere el uzattık, Sibirya’nın ücra köşelerinde 
Türklerin sorunlarıyla ilgilenen biz olduk. 
TİKA adında bir kuruluşumuz vardı. Ken-
di içine kapanmış, bürokrasiyle uğraşıyor-
du. TİKA’yı aldık, büyüttük, destekledik 
ve Türkiye’nin öncü gücü hâline getirdik. 
Kızılay’ı, AFAD’ı Türkiye’nin öncü gücü 
yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımızla, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığımızla, Türk Hava Yolları, Anado-
lu Ajansı, TRT’yle, dünyanın her köşesine 
ulaştık. Bizim ulaştığımız yerlere, inanın 
MHP’nin hayalleri bile ulaşamaz. CHP’nin 
zaten böyle bir hedefi de yok, hayali de 
yok. Şimdi CHP Genel Müdürü çıkmış ne 
diyor? “Eskiden Ortadoğu’da sorun olunca 
Türkiye’nin kapısı çalınırdı” diyor. Cehalet 
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paçalardan akıyor. Kendi ülkesinin, hatta 
kendi partisinin tarihini bile bilmiyor. 

Ah benim kardeşlerim… 

B u  C H P  d ö n e m l e r i n d e ,  b ı r a k ı n 
Ortadoğu’yu, Ankara’nın sokaklarına, 
caddelerine bile devlet ulaşamıyordu. 
Türkiye’nin ne dünyada, ne Ortadoğu’da, 
ne Avrupa’da esamesi bile okunmuyor-
du. Türkiye’ye gündem dayatılıyordu. 
Türkiye’ye “Yap” deniliyordu, maalesef 
Türkiye onu yapıyordu. İşte 2 gündür an-
latıyorum: Merhum Bülent Ecevit, İsrail’in 
Cenin katliamına soykırım dedi diye, linç 
edildi, 15 gün içinde 4 kez özür dilemek 
mecburiyetinde bırakıldı. Şimdi özür di-
leyen değil, özür dileten bir Türkiye var. 
Şimdi ağırlığı olan bir Türkiye var. Şimdi 
gücü olan, itibarı olan bir Türkiye var. Şim-
di bayrağının, pasaportunun, parasının 
saygınlığı olan bir Türkiye var.

Kardeşlerim…

CHP ve MHP’nin bu monşer adayı, kısa 
süre içinde partilerine uyum sağladı. Daha 
sahalara çıkalı 1 ay olmadı, maşallah, 
yalanın bini bir para; iftiranın bini bir 
para. 1 ay içinde, defalarca yalan söyledi, 
yalan söylemeye de devam ediyor. Ben bu 
monşerin yalanlarının, iftiralarının peşine 
düşecek değilim. Kendisini zaten muhatap 
da almıyorum. Ama çıkıyor, Türkiye’de 
Gazze’de hiçbir şey yapmıyor diyor. Çı-
kıyor, “Gazze’yi bırak, Türkmenlere bak” 
diyor. Bir yandan İsrail zulmüne çanak 
tutuyor, bir yandan da tam da partisi CHP 
gibi, MHP gibi ırkçılık yapıyor. Bakın biz 

bu monşerin, böyle monşer ruhlu oldu-
ğunu maalesef bilmiyorduk; biz kendisini 
aldık, İslam İşbirliği Teşkilatı’na Genel 
Sekreter seçtirdik. Pısırıklığını, iş bilmez-
liğini görünce de, açıkçası pişman olduk. 2 
dönem Genel Sekreterlik yaptı, kendisine 
böyle bir fırsat verildi, geride ismini bile 
bırakamadı. Bundan olsa olsa, İsrail’e dal-
kavuk olur. Onu da zaten gayet güzel ya-
pıyor. Burada bizim Gazze mücadelemize 
saldırarak, İsrail zulmüne gereken desteği 
veriyor.

Şunu unutmayın kardeşlerim…

Türkiye’de, İsrail zulmüne ses çıkarmaya-
cak bir Başbakan, böyle bir Cumhurbaş-
kanı istiyorlar. Gazze için susacak, maz-
lumlar için susacak, hukuksuzluklar için 
susacak bir Türkiye istiyorlar. Gezi olay-
larını inanın, bunun için yaptılar. 17-25 
Aralık operasyonunu bunun için yaptılar. 
Şimdi de, monşer bir adayla bunu başar-
mak istiyorlar. Avuçlarını yalarlar. Türkiye 
bu kirli operasyonlara geçit vermeyecek. 
Türkiye’ye artık hiç kimse gündem dayata-
maz. Türkiye’ye artık hiç kimse istikamet 
çizemez. Türkiye Cumhuriyeti tam bağım-
sız bir ülkedir, her zaman da inşallah öyle 
kalacak.

Kardeşlerim…

Var gücümüzle, bütün imkânlarımızla, 
hem Gazze’nin, hem Suriye’nin, hem de 
Türkmen kardeşlerimizin yanındayız. 
Yalanlara, iftiralara kulak asmayın. TİKA, 
Kızılay, AFAD, Anadolu Ajansı, TRT, Diya-
net İşleri Başkanlığımız; şu anda şartları 
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zorlayarak Gazze’de yardım faaliyetleri 
yapıyorlar. Dışişleri Bakanlığımız, Millî 
İstihbarat Teşkilatımız, aynı şekilde TİKA, 
Kızılay, AFAD, en zor şartlara rağmen, Su-
riye ve Irak’taki Türkmen kardeşlerimize 
destek oluyor. Biz bunları reklam olsun 
diye yapmıyoruz. Bunları davul zurnayla 
yapmıyoruz. Büyük bir devlet nasıl dav-
ranırsa, öyle davranıyoruz. Onun için, 
CHP’nin, MHP’nin, bu monşer adayın, 
Pensilvanya medyasının yalanlarına inan-
mayın. Onlar İsrail zulmünü örtmenin, 
perdelemenin peşindeler. İsrail oradan 
vuruyor, bunlar buradan vuruyor. Er ya da 
geç, kazanan mazlum olacak. Er ya da geç, 
kazanan Hak olacak, Adalet olacak. Biz de 
bedeli ne olursa olsun, Hakk’ın, adaletin, 
barışın yanında durmaya devam edeceğiz. 
İşte onun için 10 Ağustos çok önemli. 10 
Ağustos, Eski Türkiye’nin kaybedeceği, 
Yeni Türkiye’nin kazanacağı tarih olacak. 
10 Ağustos, vesayetin, statükonun kay-
bedeceği, demokratik, özgür Türkiye’nin 
kazanacağı tarih olacak. 10 Ağustos’ta 
inşallah millet bir kez daha tarih yazacak. 
Bağımsız Türkiye, büyük Türkiye, öncü 
Türkiye, 10 Ağustos’ta daha da güç kazana-
cak. Mersin de inşallah, Yeni Türkiye’nin 
inşasına güçlü bir destek verecek. Mersin, 
Türkiye’nin gücüne güç katacak.

Değerli kardeşlerim…

12 yılda Mersin’e tam 11 milyar liralık 
destek ve yatırım yaptık. Ulaştırma ve 
haberleşmede 1.5 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.1 milyar lira; orman ve 
su işlerinde 751 milyon lira; toplu konutta 
633 milyon lira; aile ve sosyal politikalarda 

992 milyon lira; tarım ve hayvancılıkta 
750 milyon lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Geçtiğimiz yıl, biliyorsunuz, Mersin 17’nci 
Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yaptı. 
Akdeniz Oyunları için Mersin’e 500 mil-
yon liralık yatırım gerçekleştirdik. 11 
yeni tesis yaptık. Mersin’e, söz verdiğimiz 
gibi, 25 bin kişilik bir stadyum kazandır-
dık. Bunun yanında Mersin’de, Servet 
Tazegül Spor Salonu’nu, Akdeniz Oyun-
ları Köyü’nü, Jimnastik Salonu’nu, Tenis 
Kortu’nu, Atıcılık Tesislerini, Olimpik 
Yüzme Havuzu’nu hizmete aldık. Bakınız; 
şu anda Türkiye’nin dört bir yanını yük-
sek hızlı demiryolu ağlarıyla örüyoruz. 
Karaman-Konya Hızlı Tren projesinin 
yapımı devam ediyor. Bu hızlı tren hattı 
Mersin’e gelecek. Mersin’le kalmayacak, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa 
ve Mardin’e kadar gidecek. Mersin Lima-
nı için Tırmıl’da bir yük merkezi yaptık. 
Mersin’e, Yenice’ye Türkiye’nin en modern 
Lojistik Merkezlerinden birini kuruyoruz. 
Bitmiyor… Taşkent’e yapacağımız Lojistik 
Merkezinin projelerini hazırlıyoruz.

Kardeşlerim…

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yükle-
nici firmasının birtakım kredi problemleri 
var, bu nedenle inşasında aksama oldu. 
Ama firma sorunlarını çözüp yapımı 
hızlandıracak. İçiniz rahat olsun, havali-
manı inşallah iş takvimine uygun olarak 
tamamlanacak. İlk aşamada 15 milyon 
yolcu kapasitesine sahip şekilde yapılan 
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havalimanının kapasitesini daha sonra 
30 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu 
havalimanıyla bölge bir uluslararası trans-
fer merkezi hâline gelecek. Aynı şekilde 
Kazanlı bölgesinde hayata geçireceğimiz 
10 bin yatak kapasiteli turizm bölgesiyle 
ilgili olarak kamulaştırma sorunları var. 
Bu problemleri çözüp, projemize başlaya-
cağız. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu bildiğiniz 
üzere TOKİ’ye devrildi. Şimdi, muhalefet 
partileri burasının AVM veya konut alanı 
olacağına ilişkin kara propaganda yürütü-
yorlar. Statla ilgili verilmiş karar yok. Bu 
yalanlara, iftiralara hiç kulak asmayın.

Kardeşlerim…

Akdeniz Sahil Yolu’nun büyük bir kısmı 
tamamlandı, kalan kesimlerde de çalış-
malar sürüyor. Silifke-Taşucu-Ovacık Yolu 
üzerindeki Boğsak Tünelinin yapımını 
bitirdik. Mersin-Karaman karayolu bağ-
lantısının büyük bir kısmını bölünmüş yol 
olarak tamamladık, kalan kısmını da inşal-
lah iki yıla kadar tamamlıyoruz. Toroslar 
ilçesindeki Korukent Mahallesi’nde inşa 
ettiğimiz ve toplamda 6 ihtisas alanından 
oluşan şehir hastanemizin inşası sürüyor. 
Burası tamamlandığında, inşallah, her tür-
lü ihtiyaca cevap veren bir sağlık kampüsü 
olarak hizmet sunacak.

Kardeşlerim…

12 yıl boyunca Mersin’e yaptıklarımızı 
sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. İnanın, 
burada, Mersin için yaptığımız projeleri, 
eserleri, hizmetleri, yatırımları tek tek 
saymaya kalksak, günler, haftalar yetmez. 

Onun için ben, bu Ramazan vakti fazla 
vaktinizi almak istemiyorum. Sizler zaten 
neyin ne olduğunu görüyor, biliyorsunuz. 
Şimdi sizden şunu da çok iyi bilmenizi 
istiyorum sevgili kardeşlerim. Allah nasip 
eder de, milletimin teveccühüyle, sizin 
teveccühünüzle, sizin oylarınızla Cumhur-
başkanlığına seçilirsem, Mersin’de devam 
eden tüm yatırımların, tüm hizmetlerin 
takipçisi olacağım. Hiçbir yatırım, hiçbir 
proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Eğer se-
çilirsem, başlamış tüm projeler, yatırımlar, 
takibimde olacak. Bizim hizmet sevdamız 
asla bitmeyecek. Bu sevda, inşallah Cum-
hurbaşkanlığımızda da süratle devam 
edecek.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta Türkiye’de bir ilk yaşanacak. 
10 Ağustos’ta sandıklarda tarih yazılacak. 
Onun için, bütün şehirlerde yaptığımız 
gibi, burada da, Mersinli kardeşlerimden 
özellikle ricada bulunuyorum. Mutlaka 
sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin kuruluşu 
için mutlaka oy pusulasına mührünüzü 
basın. Yarın çocuklarınıza, torunlarını-
za anlatacak güzel bir hikayeniz olacak. 
“Biz, 10 Ağustos 2014’te tarih yazdık” 
diyeceksiniz. “Halkın oylarıyla belirlenen 
ilk Cumhurbaşkanı seçiminde ben de oy 
kullandım” diye anlatacaksınız. “Vesa-
yete, statükoya son verdik” diyeceksiniz. 
“Türkiye’nin gücüne güç kattık” diyecek-
siniz. Evet… 10 Ağustos seçimleri ülkemiz 
için, milletimiz için, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı Şerif 
bir kez daha kutlu, mübarek olsun. Artık 
iyice yakınlaşan Ramazan Bayramınız 
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şimdiden hayırlara vesile olsun. Duaları-
nızda Filistin’i unutmayın. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Suriyeli mazlumları 
unutmayın. Irak’taki Türkmen kardeşleri-
mizi unutmayın. Allah bizi millete hizmet 
yolundan ayırmasın. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023… Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Diyarbakır... 

Yol arkadaşım Diyarbakır! Kardeşim Di-
yarbakır! Davam, derdim, hasretim Diyar-
bakır! Seni bugün bir kez daha yürekten 

selamlıyorum ey Diyarbakır! Seni bugün 
bir kez daha hasretle selamlıyorum ey 
Diyarbakır! Senin toprağına bereket katan 
enbiyayı, Sahabe-i Kiram’ı, evliyayı, tüm 
gönül dostlarını hürmetle selamlıyorum. 

Diyarbakır Mitingi

Diyarbakır | 26 Temmuz 2014



417

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

Senin şanlı tarihini, senin surlarını, tür-
belerini, senin, Mekke, Medine, Kudüs ve 
Şam’dan sonra, bu coğrafyada nam salmış 
camilerini gönülden selamlıyorum. Allah 
senden razı olsun ey Diyarbakır. Rabbim 
seni ebediyen korusun. Rabbim, seni, 
hüzünden, acıdan, kederden uzak tutsun 
Diyarbakır. Kardeşliğimiz, yol arkadaş-
lığımız, kader arkadaşlığımız inşallah 
ebedi olsun ey kardeşim Diyarbakır. Duy-
dum ki Diyarbakır, Gazze’ye destek için 
muhteşem bir miting yapmış. Duydum 
ki Diyarbakır, buradan Filistin’e, buradan 
Gazze’ye dualarını göndermiş. Irak’taki, 
Suriye’deki, Mısır, Libya, Filistin’deki 
mazlumların dimdik yanında durduğun 
için de seni tebrik ediyor, sana teşekkür 
ediyorum ey Diyarbakır.

Kardeşlerim…

27 Mart’ta Diyarbakır’a geldik. Ne var 
ki, soğuğun ve yoğun mitinglerimizin 
etkisiyle sesim kısıldığı için, sizlerle 
doya doya muhabbet edemedik. Burada 
sizlerle, o ses kısıklığına rağmen kısa bir 
sohbetimiz oldu. Nasip bugüneymiş. Beni 
bir kez daha Diyarbakır’la buluşturan, 
Diyarbakır’la kucaklaştıran, bana bir kez 
daha sizlerle muhabbet fırsatı tanıyan 
Rabbime sonsuz hamdüsenalar ediyorum. 
30 Mart seçimlerinde Diyarbakır, bizim 
adayımıza yetki vermese de, yüzde 35 oy 
oranıyla yerel seçimlerdeki en yüksek 
desteği verdi. Diyarbakır oyunu bozdu. 
Diyarbakır kardeşine sahip çıktı. İşte 
onun için sizlere teşekkür ediyorum. Hak-
sızlık karşısında eğilmediğiniz için sizlere 

teşekkür ediyorum. Pensilvanya İhanet 
Şebekesi’nin tuzağını bozduğunuz için siz-
lere sonsuz teşekkür ediyorum. Hakk’ın 
yanında durduğunuz, Yeni Türkiye’nin, 
Büyük Türkiye’nin yanında durduğunuz, 
bu kardeşinizin yanında durduğunuz için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim...

Bundan 8 ay önce, 16 Kasım 2013’te 
Diyarbakır’a geldik, Diyarbakır’da gerçek-
ten tarihî bir günü hep birlikte yaşadık. 
Diyarbakır Toplu Açılış Törenimize, Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Sayın 
Mesut Barzani katıldı. 38 yıl vatanından 
uzak yaşayan değerli sanatçımız Şivan 
Perver, 38 yıl sonra ilk kez vatanına, top-
rağına döndü, Diyarbakır’da sizlere ses-
lendi. Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses, 
geldi burada sizlere seslendi. Ne dediler: 
“Megri” dediler. “Ağlama” dediler. “Ağlama 
kardeş, ağlama can, ağlama Diyarbakır” 
dediler. Diyarbakır o gün yine de ağladı. 
Ama bu kez Diyarbakır sevinçten ağladı. 
Diyarbakır umutla ağladı. Diyarbakır, 
kabına sığmadığı için, yıllardır aradığı 
huzuru, yıllardır aradığı kardeşlik ikli-
mini teneffüs ettiği için ağladı. İnanın, 
o gün, Diyarbakır’la birlikte Trabzon ağ-
ladı, Antalya ağladı, İzmir ağladı. O gün, 
Diyarbakır’la birlikte, televizyonlarının 
başında Ankara ağladı, Erzurum ağladı, 
İstanbul ağladı. İnanın, o gün, bizimle 
birlikte Erbil sevinç gözyaşları döktü, İsla-
mabad, Kabil, Beyrut, Gazze, Kahire, Şam 
sevinç gözyaşları döktü. O güzel manzara, 
o kardeşlik manzarası, o birlik, o dayanış-
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ma manzarası herkesin yüreğinde umut 
ışığı yaktı.

Kardeşlerim...

Bu umut verici, bu tarihî manzaranın 
ardından ne yaptıklarını sizler de gördü-
nüz. 81 vilayetin sevinç gözyaşlarından 
birileri rahatsız oldu. 77 milyonun kucak-
laşmasından birileri ciddi şekilde rahatsız 
oldu. O malum medya, o malum muha-
lefet partileri, malum çevreler, Diyarba-
kır’daki kardeşlik fotoğrafından rahatsız 
oldular. Bir dershane meselesi çıkardılar, 
günlerce, Diyarbakır’daki bu kardeşlik 
manzarasını gölgelemek için uğraştılar. 
Yetmedi; 17 Aralık’ta, 25 Aralık’ta, yargı 
ve emniyete sızmış bir grup vasıtasıyla 
darbe girişiminde bulundular, en başta 
kardeşliğimizi, en başta Çözüm Süreci’ni 
hedef aldılar.

Kardeşlerim...

Gezi olaylarının arkasındaki gerçek ak-
törleri sizler çok yakından tanıyorsunuz. 
17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişiminin 
arkasındakileri sizler çok yakından ta-
nıyorsunuz. Faili meçhullerin arkasında 
kim varsa, işte bu saldırıların da aynı an-
layış var. 1992’de, Nevruz’da, 40 kişinin 
ölümünün arkasında kim varsa, 17 Aralık 
darbe girişiminin arkasında da o var. Eşref 
Bitlis’in, Musa Anter’in, Gaffar Okkan’ın 
öldürülmesinin arkasında kim varsa, ina-
nın, bu 17 Aralık darbe girişiminin arka-
sında da aynı zihniyet var. 27 Mayıs’ın, 12 
Eylül’ün, 28 Şubat’ın arkasında kim varsa, 

Diyarbakır zindanlarında işkence yapan 
zalimlerin arkasında kim varsa, 2006’da, 
28 Mart’ta 13 kişinin öldürülmesinin 
arkasında hangi karanlık el varsa, ina-
nın, 17 Aralık’ın arkasında da onlar var. 
Diyarbakır, 1990’larda, beyaz Toros mo-
del araçların ne anlama geldiğini çok iyi 
bilir. İşte, o otomobillerin içinde, sinsice 
pusuda bekleyip, bir sokakta alçakça arka-
dan yanaşıp, insanların ensesine kurşun 
sıkan zalimler kimse, inanın, 17 Aralık 
darbesinin arkasında onlar var. 17 Aralık 
darbesinin içinde yer alanlar, ülkemizin 
ve milletimizin kadim düşmanlarının bi-
rer piyonuydular, birer kuklasıydılar. Biz 
Pensilvanya İhanet Şebekesi’yle hesaplaş-
tığımız gibi, onların arkasındaki güçlerle 
de hesaplaşıyoruz. 

Kardeşlerim,

Hem Gezi olaylarının hem 17 ve 25 Aralık 
darbe girişiminin arkasında, Eski Tür-
kiye Koalisyonu vardı. Onlar, Türkiye’yi 
eski günlere götürmek istiyordu. Onlar 
Türkiye’yi, faili meçhuller dönemine, 
çatışmalar dönemine, gençlerin kanı-
nın aktığı, annelerin gözyaşının aktığı 
dönemlere, Diyarbakır zindanından fer-
yatların yükseldiği dönemlere götürmek 
istiyorlardı. Allah’a hamdolsun bunu ba-
şaramadılar. Hesapların üzerinde hesap 
vardır. Tuzakların üzerinde tuzak vardır. 
Rabbim, kurulan bu tuzakları altüst etti. 
Milletim, 30 Mart’ta bu kirli tuzakları, bu 
kirli tezgâhları darmadağın etti. Ama şim-
di, bir başka tuzak kurdular. O Eski Türki-
ye Koalisyonu şimdi bir kez daha ortaya 
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çıktı. Piyasaya sürdükleri Cumhurbaşkanı 
adaylarıyla, şimdi bir kez daha Eski Türki-
ye hayali kurmaya başladılar.

Kardeşlerim…

Kimin kimle iş tuttuğunu, ittifak yaptığını 
sizler de görüyorsunuz. Kürt meselesini 
yıllarca inkâr eden, yıllarca bu topraklara, 
kimliklere, inançlara zulüm uygulayan, 
her darbenin arkasında duran CHP, işte 
şu anda da sahnede. Milliyetçiliği ırkçılık 
olarak anlayan MHP sahnede. Gerilim 
siyasetinden medet uman, kandan, göz-
yaşından medet uman HDP sahnede. 
On yıllardır manşetlerinden ırkçılık 
akan, kan akan, şiddet akan medya yine 
sahnede. İstanbul’dan ötesini bilmeyen, 
Anadolu’nun, Trakya’nın derdini hiç an-
lamayan bazı işverenler sahnede. Onlarla 
birlikte, hayatı fitneyle geçmiş, hayatı 
ayrımcılıkla, ispiyonla, adam satmakla, 
sırttan adam hançerlemekle geçmiş, ırkçı 
Pensilvanya sahnede. Bunlar bir araya 
geldiler. Ne kadar ırkçı varsa, bu ülkede 
kardeşliğin ne kadar düşmanı varsa bir 
araya geldiler. Çatışmalardan, zulümden, 
yasaklardan, işkencelerden medet uman 
ne kadar odak varsa, şu anda yine bir ara-
ya geldiler. 

Kardeşlerim…

CHP ve MHP, ortak bir aday çıkardı-
lar. Türkiye’yi tanımayan, bilmeyen, 
Türkiye’nin sorunlarından hiç haberi 
olmayan bir aday. Bu aday, nereye gitse, 
oraya göre konuşuyor. CHP ve MHP’ye çok 

kısa zamanda uyum sağladı; nereye gitse, 
yalan söylüyor, iftira üretiyor. Batı’ya gidi-
yor, ulusalcı oluyor. Başka bölgelere gidi-
yor, ırkçı oluyor. Doğu’ya, Güneydoğu’ya 
geliyor, buranın nabzına göre şerbet 
veriyor. Hacıbektaş’a gidiyor, “din ders-
lerinin zorunlu olmasından” şikayet 
ediyor. Ama ben burada sizlere özellikle 
bir kareyi hatırlatacağım. İstanbul’da, bu 
aceminin eline bir dergi tutuşturdular. Bu 
monşer aday, kendisini destekleyen o der-
giyi aldı, o dergiyle poz verdi. Şimdi ben 
Diyarbakır’da, o rezil derginin bazı kapak-
larını sizlere bir kez daha hatırlatacağım. 
CHP ve MHP adayının elinde tuttuğu o 
derginin kapaklarında ne vardı biliyor 
musunuz? “Kürt sorunu yoktur, Kürt is-
tilası vardır.” İşte bunu kapak yaptılar. 
Açlık grevi yapanlara, “Açlıktan geberin” 
diye kapak yaptılar. “Devlet Dersimli-
lerden değil, Dersimliler devletten özür 
dilesin” diye kapak yaptılar. CHP Genel 
Müdürü’nü ve annesini aşağılayan kapak 
yaptılar. Merhum Said Nursi’yi, merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu tahkir eden, orduyu 
darbeye çağıran, bizim idamımızı isteyen 
kapaklar yaptılar. İşte bu monşer aday 
çıktı, bu ırkçı, faşist, kendini bilmez der-
giyle poz verdi. Sanmayın ki hata yaptı. 
Sanmayın ki yanlışlıkla o dergiyi eline 
aldı. Takdir-i ilahi… Zihninde, beyninde, 
ruhunda ne varsa, işte o dergiyi elinde tu-
tarak, içinde olanı dışarıya aksettirdi. Ben 
inanıyorum ki, Diyarbakır’dan, bu ırkçı 
adaya, bu omurgasız adaya hiç oy çıkma-
yacak. Ben inanıyorum ki, Doğu ve Güney-
doğu, bu ırkçı adaya gereken cevabı zaten 



Recep Tayyip ERDOĞAN

420

verecek. Ancak ben burada bir noktayı 
sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum.

Kardeşlerim…

Biliyorsunuz HDP, Cumhurbaşkanlığı 
için bir aday çıkardı. Bir kere bu, yani 
HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarması, 
Türkiye’de tesis ettiğimiz demokrasi ve 
özgürlük ortamının en bariz göstergesidir. 
Türkiye’nin nerelerden nerelere geldiği-
ni görüyorsunuz. 1980 yılında, Meclis, 
Cumhurbaşkanını seçemiyordu. 114 tur 
oylama yapılmış, Cumhurbaşkanı seçile-
memişti. Mardin Bağımsız Milletvekili 
Nurettin Yılmaz, o günlerde Cumhurbaş-
kanı adayı oldu. Ne dediler biliyor mu-
sunuz? “Bir Kürt Cumhurbaşkanı mı ola-
cak” dediler. 12 Eylül darbesinden sonra, 
Nurettin Yılmaz’ı Diyarbakır Cezaevi’ne 
aldılar. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ha-
tırlatarak günlerce ağır işkence yaptılar. 
İşte o günlerden, bugünlere geldik. “Bir 
Kürt Cumhurbaşkanı mı olacak” diye iş-
kencelerin yapıldığı günlerden, HDP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı çıkarttığı günlere 
geldik.

Kardeşlerim…

Bir hususu özellikle hatırlatmak istiyo-
rum: Ben bu BDP için, HDP için defa-
larca, “Doğu ve Güneydoğu’nun CHP’si 
olmaya çalışıyor” dedim. Evet… Bu HDP, 
aynen CHP gibi, Tek Parti olmaya, Tek 
Parti zulmünü benim Kürt kardeşlerime 
uygulamaya çalışıyor. Farklı düşüneni sin-
diriyorlar. Farklı yazanı, farklı söyleyeni 

dışlıyorlar. Milli değerleri, manevi değer-
leri, özellikle de bizim dini değerlerimizi 
her fırsatta tahkir ediyorlar. Dağa zorla 
çıkarılan çocuklarının arkasından feryat 
eden annelere hakaret edecek kadar, on-
ları rencide edecek kadar insafsızlar, vic-
dansızlar. Anneler, evlatları için yürekli, 
cesur bir eylem ortaya koyuyorlar. Peki bu 
HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı ne dedi? 
“Bu anneler İstihbarat tarafından kendi-
lerine verilen ücret karşılığında o eylemi 
yapıyorlar” dedi. İşte bunların annelere 
bakışı bu. İşte bunların gençlere bakışı 
bu. Bunlar, annelerin sadece gözyaşını se-
ver. Bunlar gençlerin sadece kanını sever. 
Bunlar dirileri değil, sadece ölüleri sever. 
Ama ben, Diyarbakır’ın tüm yürekli an-
nelerini kutluyorum. Buradan o annelere 
bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. 
Sadece o anneler değil, Diyarbakır’ın, 
Doğu-Güneydoğu’nun, tüm Türkiye’nin 
annelerinin bu kan tacirlerine artık itiraz 
etmesi gerekir diyorum. 

Kardeşlerim… 

CHP ne yapıyorsa, bu HDP de onun izin-
den gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları be-
lirlenirken, bu HDP genel başkanı, mevcut 
aday, CHP’ye gitti, görüşmeler yaptı. Sonra 
da ne görüştüğünü itiraf etti. CHP ile it-
tifak yapmak istemişler, ama CHP kabul 
etmemiş. Eğer kabul etseymiş, HDP, CHP 
ile ittifak yapacakmış. Bu, HDP seçmenine 
açıkça ihanettir. Bu ittifak girişimi, benim 
Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerime haka-
rettir. Kim bu CHP? CHP, Kürt meselesi-
nin mimarıdır. CHP, Dersim’in mimarıdır. 
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CHP, kapanan camilerin, yıkılan türbele-
rin failidir. CHP, yasakların, baskıların, 
işkencelerin, faili meçhullerin, Diyarbakır 
Cezaevi’nin savunucusudur. CHP demek 
ırkçılık demektir, zulüm demektir, ayrım-
cılık demektir. İşte HDP gitti, bu CHP ile 
ittifak arayışlarına girdi. Ne diyor bu HDP 
adayı? “Birlikte dans edelim” diyor. İşte 
tam da CHP kafası, CHP zihniyeti budur. 
Diyarbakır’dan inşallah bu CHP kafasına, 
bu CHP zihniyetine de oy çıkmayacak. 
Diyarbakır, kendisine ihanet eden, kendi-
sine hakaret eden, CHP ile ittifak arayışı-
na giren HDP’ye sandıkta gereken dersi 
verecektir. 

Şunu unutmayın kardeşlerim… 

CHP, MHP, diğer ulusalcı, ırkçı, ayrımcı 
partilere verilecek her oy, Eski Türkiye’ye 
gidecektir. HDP’ye verilecek her oy, Eski 
Türkiye’nin işine yarayacaktır. Şahsıma 
vereceğiniz her oy, çözüme destek ola-
caktır. Şahsıma vereceğiniz her oy, Pen-
silvanya İhanet Şebekesi’yle mücadeleye 
destek olacaktır. Şahsıma vereceğiniz her 
oy, Türkiye’nin gücüne güç, kardeşliğine 
kardeşlik katacaktır.

Kardeşlerim...

Bizim gündemimiz hamdolsun çok farklı. 
Biz, 12 yılda Türkiye’yi çok farklı bir yere 
taşıdık, bu mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Türkiye artık en önemli eşiği aştı, en zor 
merhaleyi geçti. Millet, çetelerle mücadele 
etti ve şundan emin olun, kazanan millet 
oldu. Silahların değil, siyasetin konuştuğu 

bir Türkiye inşa ediyoruz. Kanın değil, 
gözyaşının değil, sıkılı yumrukların de-
ğil, fikirlerin konuştuğu bir Türkiye inşa 
ediyoruz. Herkesin birbirini anlamaya 
çalıştığı, geçmişin yaralarının sarıldığı, 
umutlu, geleceği aydınlık bir Türkiye 
imar ediyoruz.

Kardeşlerim... 

Terör, bu ülkede yıllarca bir bahane ola-
rak, bir perde olarak, bir vasıta olarak kul-
lanıldı. Terörün varlığı üzerinden birileri 
güç devşiriyordu. Vesayet düzeni, terör 
gerekçesine dayandırılıyordu. Terör ve 
bölünme korkusuyla, millet olağanüstü 
şartlara mahkûm ediliyordu. Terör ba-
hane gösteriliyor, faili meçhullerin üzeri 
örtülüyordu; çetelerin üzeri örtülüyordu, 
çarpık, eksik bir demokrasiye milletin rıza 
göstermesi isteniyordu. Terör bahanesi-
nin arkasına saklanarak, devlet içindeki 
çeteler rutinin dışına çıkıyor, hukuksuz-
luk yapıyor, cinayetler işliyordu. Hiçbir 
silah, demokrasi ve hukuk içinde savunu-
lan meşru talepten güçlü değildir. Hiçbir 
silah, hiçbir kurşun, haklı bir fikirden 
etkili değildir.

Şunu unutmayın kardeşlerim...

Yıllarca bu ülkenin efendisi, sahibi gibi 
davrananlar, Türkiye demokratikleştikçe 
kaybettikleri hissine kapılıyorlar. Çözüm 
Süreci ilerledikçe, kardeşlik pekiştikçe, 
bazıları, ellerindeki imtiyazların kayıp 
gittiğini görüyorlar. Şunu herkes bilsin: 
Biz bu çözüm yoluna başımızı koyduk, 
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bedenimizi koyduk, canımızı koyduk. Bu 
süreci, bu çözümü, bu kardeşliği balta-
lamak için önümüze çok engeller çıkar-
dılar. Dimdik durduk. Arkamızda sizin 
olduğunuzu bilerek dik durduk. Sizin 
hayır dualarınız sayesinde dik durduk. 
Türkiye normalleşti, daha da normalleşi-
yor. İnanın, Türkiye’de her şey çok daha 
güzel olacak. 77 milyon, bu topraklarda, 
bu bayrağın altında, bir olarak, beraber 
olarak, birlikte Türkiye olarak geleceği 
inşa ediyoruz. Yeni Türkiye diyerek, 23 
Nisan 1920’deki o katılımcı, o kardeş, o 
birbirine saygı duyan manzarayı biz ye-
niden çiziyoruz. Türkiye’yi özüne, aslına, 
kuruluş ruhuna döndürüyoruz. Kimlikler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Kültürler 
üzerindeki baskıyı biz kaldırdık. Klavye-
ler üzerindeki, diller üzerindeki baskıyı 
biz kaldırdık. Köylerdeki, mezralardaki, 
yollardaki baskıyı biz kaldırdık. Türküle-
rin, şarkıların, kitapların üzerindeki bas-
kıyı biz kaldırdık. Düşüncelerin, siyasetin, 
gösteri hakkının üzerindeki baskıyı biz 
kaldırdık. Başörtüsünü üniversitelerde 
serbest yaparak, kamuda serbest bıraka-
rak, inançlar üzerindeki baskıyı biz kal-
dırdık. Kur’an öğretilmesini, Siyer-i Nebi 
öğretilmesini seçmeli ders hâline getire-
rek, manevi değerlerin üzerindeki baskıyı 
biz kaldırdık. Türkiye normalleşti. Türki-
ye özüne döndü. Türkiye, İlk Meclis’teki 
ruha, heyecana, kardeşliğe kavuştu. İşte 
en son, Çözüm Süreci’yle ilgili bir yasayı 
Meclis’e getirdik, yasalaştırdık, Çözüm 
Süreci’nin zeminini daha da güçlendirdik. 
Süreç emin adımlarla ilerliyor.

Sevgili Diyarbakır…

10 Ağustos, Türkiye için milattır. 10 Ağus-
tos, iç politikamız için, dış politikamız için, 
ekonomimiz için, en önemlisi de demokra-
simiz için milattır. İnşallah, Türkiye düş-
manlarının kaybedeceği, Yeni Türkiye’nin 
kazanacağı bir seçime giriyoruz. Ben 
Diyarbakır’ın, Yeni Türkiye’nin tarafın-
da duracağını biliyorum. Diyarbakır’ın 
Hakk’ın yanında duracağını biliyorum. 
Diyarbakır’ın çözümün yanında saf tuta-
cağına gönülden inanıyorum. Diyarbakır’a 
soruyorum: Çözüme evet diyor muyuz 
Diyarbakır? Kardeşliğe bir kez daha evet 
diyor muyuz? Yeni Türkiye’ye evet diyor 
muyuz? Türkiye’nin gücüne güç katıyor 
muyuz Diyarbakır? Annelerin gözyaş-
larını artık tamamen dindiriyor muyuz 
Diyarbakır? Gençlerin kanını artık tama-
men durduruyor muyuz? 10 Ağustos’ta, 
mührü milletin adayına basıyor muyuz 
Diyarbakır? Kim o aday? Kim o aday? Ma-
şallah, barekallah… Diyarbakır’da da bu 
iş bitmiştir. Diyarbakır, “Tamam inşallah” 
diyor. Diyarbakır, Türkiye’nin gücüne güç 
katıyor. Allah sizlerden razı olsun. Burada, 
Diyarbakır’da bir kez daha söz veriyorum. 
Sizin takdirinizle, Cumhurbaşkanı seçi-
lirsem, Çözüm Süreci’nin daha kararlı şe-
kilde takipçisi olacağım. Sabotajlara karşı 
durdum, daha güçlü şekilde sabotajları 
engelleyeceğim. Tahriklere boyun eğme-
dim, daha da dik bir duruş sergileyeceğim. 
Türkiye’de kardeşliğe saldırı düzenleyen, 
Pensilvanya İhanet Şebekesi’yle mücade-
leyi daha güçlü sürdüreceğim. Yeni bir 
Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Hayalle-
rin gerçeğe dönüştüğü bir Türkiye imar 
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edeceğiz. Mevcut sorunların da aşıldığı bir 
Türkiye’yi birlikte kuracağız. Senin des-
teğin çok önemli Diyarbakır. Senin hayır 
duan çok önemli Diyarbakır. İslam coğ-
rafyasının 5’inci Harem-i Şerif ’inin katkısı 
çok önemli Diyarbakır. Sen eğer evet der-
sen, bil ki, sadece Diyarbakır değil, Erbil de 
güç kazanacak. Sen 10 Ağustos’a evet der-
sen, Kerkük, Musul, Bağdat, Basra güç ka-
zanacak. Sen evet dersen, Şam’ın, Halep’in, 
Kudüs’ün, Ramallah’ın, Gazze’nin maz-
lumları sevinecek. Sen öncüsün Diyarba-
kır; üzerine düşeni biliyorum ki yapacak, 
tarihî sorumluluğunu yerine getireceksin. 
Sen, Eski Türkiye Koalisyonu’na geçit ver-
meyecek, inşallah Yeni Türkiye’nin mimar-
larından olacaksın.

Sevgili kardeşlerim…

Sizler çok iyi biliyorsunuz, Diyarbakır’ın 
benim nezdimde, benim gönlümde her 
zaman özel bir yeri, özel bir anlamı oldu. 
Diyarbakır’ı büyütmek, Diyarbakır’a hak 
ettiği eserleri, hizmetleri kazandırmak 
için, büyük bir azimle çalıştık. 12 yılda 
Diyarbakır’a 15.5 milyar liralık yatırım 
yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 2.5 milyar 
lira; ulaştırma ve haberleşmede 1.6 milyar 
lira; eğitimde (üniversite dâhil) 1.1 milyar 
lira; orman ve su işlerinde 2.2 milyar lira; 
aile ve sosyal politikalarda 1.8 milyar lira; 
toplu konutta 1.1 milyar lira yatırım yaptık.

Değerli kardeşlerim…

Diyarbakır’ın gözdesi Silvan Projesi’ni bili-
yorsunuz. Silvan Projesi GAP’ın en önemli 
bileşenlerinden biri. Atatürk Barajı’ndan 

sonra GAP’taki en büyük sulama barajı 
olan Silvan Barajı’nın yapımı hızla devam 
ediyor, inşallah 2016 yılı sonunda da ta-
mamlanıyor. 6.5 milyar liraya mal olacak 
Silvan Projesi ile yaklaşık 3 milyon dekar 
araziyi sulayacağız. Çiftçilerimizin cebine 
yılda toplam 1 milyar lira ilave para gi-
recek. 305 bin kardeşimize ilave iş ve aş 
temin edilecek. Böylece, bu proje bölgede 
yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, 
bölgeler arası farklılıkların giderilmesi-
ne, köyden şehre göçün azaltılmasına da 
katkıda bulunacak. Diyarbakır’a dev bir 
yatırım daha gerçekleştiriyor, bir sağlık 
kampüsü inşa ediyoruz. Sağlık kampüsü-
müzün altyapı çalışmaları devam ediyor. 
Bu sağlık tesisleriyle Diyarbakır sadece 
bölgenin değil, komşu ülkelerin de sağlık 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir konu-
ma gelecek. Diyarbakır’a TOKİ kanalıyla 
33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum 
kazandırıyoruz. Yakında yapımına başlı-
yoruz, inşallah 2 yıl içinde de tamamlaya-
cağız.

Kardeşlerim…

Ulaşımda Diyarbakır 12 yılda altın çağını 
yaşadı adeta. Diyarbakır’a 2002 yılına 
kadar, yani 79 yılda sadece 44 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, ise sadece 
12 yılda tam 343 kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Böylece, Diyarbakır’ın toplam bö-
lünmüş yol uzunluğunu 387 kilometreye 
ulaştırdık. Diyarbakır Çevre Yolu’nun ya-
pımı devam ediyor. 442 kilometre uzunlu-
ğundaki Diyarbakır-Şanlıurfa Otoyolunu 
yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiri-
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yoruz. Bu otoyolun proje çalışmalarını bu 
yıl tamamlıyoruz. Trabzon-Gümüşhane-
Erzincan-Diyarbakır-Mardin yolundaki 
çalışmalar etap etap devam ediyor. Diyar-
bakır Havalimanı’nı baştanbaşa yenileye-
ceğimizin sözünü vermiştik. Diyarbakır 
Havalimanı’nın mevcut terminal binasını 
genişlettik. Havalimanının yollarını, ap-
ron ve taksi yolunu yaptık. Havalimanına 
yeni bir terminal binası yapmak için kolla-
rı sıvadık. İnşasına başladık, inşallah 2015 
yılı sonunda da tamamlıyoruz. Amacımız 
Diyarbakır Havalimanı’nı daha da büyü-
tüp uluslararası bir statüye kavuşturmak. 
Allah’ın izniyle, Diyarbakır Havalimanı’nı 
2015 yılı sonuna kadar hedef lediğimiz 
noktaya getirmiş olacağız.

Değerli kardeşlerim…

Bizim Diyarbakır için 2023 vizyonumu-
zun, refah toplumu hedefimizin en önemli 
ayaklarından biri kentsel dönüşüm. Biz, 
Diyarbakır’a 12 yılda toplam 10 bin 720 
konut inşa ettik. Proje ve ihale çalışmaları 
devam eden 2 bin 552 konut ile birlikte 
Diyarbakır’da toplam 13 bin 275 konut sa-
yısına ulaşılacağız. Diyarbakırlı kardeşle-
rimizi gecekondudan tamamen kurtarıp, 
insanca yaşanabilir konutlarda yaşamala-
rını sağlayacağız. Kentleşmenin yanı sıra 
Diyarbakır’ın tarihî dokusuna, medeniyet 
birikimine de sahip çıkarak şehir kültü-
rünü bir üst seviyeye çıkarmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda 
Diyarbakır’ın tarihî surlarını restore edi-
yoruz. Suriçi’ne, o eski zamanlarda olduğu 
gibi bugün de yine kapılardan girilmesini 

sağlamak için restorasyon çalışmaları 
süratle devam ediyor. Aynı şekilde İçkale 
Surları’nda da çalışmalar devam ediyor.

Bakınız kardeşlerim… 

Çok uzak bir tarihe gitmeye gerek yok, 
bundan birkaç yıl önce Diyarbakır’da saat 
beşten sonra hayat dururdu. Esnaf kepen-
gini kapatır, Diyarbakırlı kardeşlerim ev-
lerine çekilirdi. Bugün 24 saat yaşayan bir 
şehir var artık. Bunun için son bir yıldaki 
Diyarbakır turizm rakamlarına bakmak 
bile yeterli. Oteller gelen turisti karşılaya-
mıyor, yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Keza 
Diyarbakır ekonomisindeki canlanma 
da bunun kanıtı. Teşvik uygulamasında 
Diyarbakır 6’ncı bölgede. Diyarbakır 
Organize Sanayi Bölgesi mevcut şartlara 
yetmediği için bugün, ek bir Organize Sa-
nayi Bölgesi kurmak için çalışmalar yürü-
tüyoruz. Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin 
yatırımcıları hazır. Diyarbakır değişiyor, 
Diyarbakır büyüyor…

Kardeşlerim…

Hiçbir endişeniz olmasın. Diyarbakır’ı 
önümüzdeki dönem yapılacak yatırım-
larla çok daha parlak, çok daha güzel, 
çok daha kalkınmış bir şehir hâline geti-
receğiz. Size bir konuda özellikle söz ve-
riyorum: Allah nasip eder de, milletimin 
teveccühüyle, sizin teveccühünüzle, sizin 
oylarınızla Cumhurbaşkanlığına seçilir-
sem, Diyarbakır’da devam eden tüm ya-
tırımların, tüm hizmetlerin takipçisi ola-
cağım. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. 
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Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser 
atıl kalmayacak. Eğer seçilirsem, başlamış 
tüm projeler, yatırımlar, takibimde olacak. 
Zira, bizim anlayışımıza göre, Cumhurun 
Başı, Cumhurun her ihtiyacıyla ilgile-
nir. Bizim işimiz eser üretmek, hizmet 
üretmek, yatırım yapmak, bu ülkeyi kal-
kındırmak, bu ülkeyi hak ettiği muasır 
medeniyet seviyelerine ulaştırmak. İşte 
bunun için bizim hizmet sevdamız asla 
bitmeyecek. Bu sevda, inşallah Cumhur-
başkanlığımızda da süratle devam edecek. 
Başlattığımız tüm projeleri tamamlaya-
cağız… Yeni, dev projeleri tek tek hayata 
geçireceğiz. Ancak, bunu sizlerle birlikte, 
sizin desteğinizle başaracağız. Bunun için 
10 Ağustos’ta sizin desteğinizi istiyorum. 
Bakınız, 10 Ağustos herhangi bir tarih 
değil. 10 Ağustos sıradan bir tarih değil. 
Nasıl ki, 3 Kasım 2002 tarihi Türkiye’nin 
makus talihini değiştirdiyse, nasıl ki o ta-
rihten itibaren Türkiye şahlandıysa, emin 
olun, 10 Ağustos’tan sonra da Türkiye’de 
bir yeni bir dönem başlayacak. Onun 
için sizlerden rica ediyorum: Mutlaka 
sandığa gidin. Yeni Türkiye’nin kuruluşu 
için mutlaka oy pusulasına mührünüzü 
basın. Yarın çocuklarınıza, torunlarını-
za anlatacak güzel bir hikayeniz olacak. 
“Biz, 10 Ağustos 2014’te tarih yazdık” 
diyeceksiniz. “Halkın oylarıyla belirlenen 
ilk Cumhurbaşkanı seçiminde ben de oy 
kullandım” diye anlatacaksınız. “Vesayete, 
statükoya son verdik” diyeceksiniz. Evet… 
10 Ağustos seçimleri ülkemiz için, mille-
timiz için, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olsun. Ramazan-ı Şerif bir kez daha 
kutlu, mübarek olsun. Ramazan Bayra-

mınız şimdiden hayırlara vesile olsun. 
Dualarınızda Filistin’i unutmayın. Dua-
larınızda Gazze’yi unutmayın. Suriyeli 
mazlumları unutmayın. Allah bizi iyi yol-
dan, doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi 
millete hizmet yolundan ayırmasın. Allah 
bizi utandırmasın, mahcup etmesin. Bize 
Allah yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye 
yeter. Millî irade, millî güç, hedef 2023. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Mardinliler, sevgili kardeşlerim... 

Sizleri bugün bir kez daha hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Mardin’in tüm il-
çelerine, tüm mahallelerine, Mardinli tüm 
kardeşlerime buradan selamlarımı, sev-

gilerimi gönderiyorum. Kardeşliğin şehri 
Mardin bugün yine çok farklı. Dayanışma-
nın, birliğin, hoşgörünün şehri Mardin bu-
gün yine çok farklı. Mardin, bir kez daha 
milletin adayına sahip çıkıyor. Mardin bir 
kez daha millî iradeye, demokrasiye, kar-

Mardin Mitingi

Mardin | 31 Temmuz 2014
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deşliğe sahip çıkıyor. Allah sizlerden razı 
olsun. Rabbim kardeşliğimizi daim eyle-
sin. Rabbim Mardin’i, bu güzel şehri, evli-
yanın, alimlerin, ariflerin, ashab-ı kiramın 
şehri Mardin’i muhafaza eylesin. Bu vesi-
leyle, Ramazan-ı Şerif ’te, Kadir Gecesi’nde 
yaptığınız ibadetlerin, hayırların, duaların 
kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbim 
inşallah sizleri nice bayramlara eriştirsin 
diye dua ediyorum.

Kardeşlerim... 

Ramazan-ı Şerif ’i ve Ramazan Bayramı’nı 
bir kez daha hüzünlü, kederli, yürekleri-
miz acı içinde idrak etmek zorunda kaldık. 
Hamdolsun, Türkiye’de biz huzur ve gü-
ven içindeyiz; ama yanı başımızda kardeş-
lerimiz gerçekten çok zor şartlar altında 
hayatta kalma mücadelesi veriyor. Irak, 
bayramı ağız tadıyla yaşayamadı. Suriye, 
bir kez daha bayramı acı içinde, kanla, 
göz yaşıyla geçirmek zorunda kaldı. Mısır, 
Libya aynı şekilde bayramı buruk geçirdi. 
En çok da Gazze, mübarek Ramazan gün-
lerinde, Ramazan Bayramı’nda, dünyanın 
gözleri önünde 1.300 şehit verdi. Gazze’de 
çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 
Gazze’de suları kestiler. Gazze’de elektriği 
kestiler. Gazze’de yolları, alt yapıyı yok 
ettiler. Gazze’de okulları, camileri, hatta, 
zaten imkânsızlık içindeki hastaneleri 
dahi bombalamaya başladılar. 1.5 milyon 
nüfuslu bir şehir, dünyanın gözü önünde, 
insanlığın ilgisiz bakışları altında toplu 
hâlde can çekişiyor. İnanın, Filistinlilerin, 
uluslararası medyanın çoğunda fok balık-
ları kadar bile değeri yok. Gazze’de alçakça 
öldürülen bebeklerin, balinalar kadar bile 

haber değeri yok. Taksim’de vandallar 
şiddet eylemleri yaparken, uluslarara-
sı medya oraya toplanıp saatlerce canlı 
yayın yapıyordu. Ukrayna’da, Mısır’da, 
gençlerin ülkelerini tahrip eden eylemleri 
saatlerce yayınlanıyordu. Taksim’de polisi-
miz, gaz kullandı, su kullandı diye, Avrupa 
Birliği, Avrupa Ülkeleri, Batılı ülkeler bize 
demokrasi dersi vermeye yelteniyordu? 
Biber gazı için ayağa kalkan o demokratlar 
nerede? “Polis su kullandı” diye özgürlük-
ten bahsedenler nerede? Sağa sola parmak 
sallayan, güya demokrasi, insan hakları 
dersleri veren o mütekebbirler nerede? 
Hiç sesleri çıkmıyor. Gazze’de ölen bebek-
leri, çocukları görmüyorlar. İstedikleri ka-
dar sırtlarını dönsünler. İstedikleri kadar 
görmezlikten, duymazlıktan gelsinler. O 
Gazzeli bebeklerin, o Gazzeli çocukların, 
kanlı masum yüzleri her birinin rüyası-
na girecek ve her birine ebediyen kabus 
olacak. İsrail’de bir grup sokağa çıkmış, 
“Yarın okul olmayacak, Gazze’de çocuk 
kalmayacak” diye slogan atıyor. Biz, İsrail 
yönetimini Hitler’e benzetince beyefendi-
ler rahatsız oluyor. Bu İsrail yönetiminin 
Hitler’den ne farkı var? Bu İsrail yönetimi-
nin Nazilerden ne farkı var? Ortadoğu’da 
faşizm yeniden canlanırken, Ortadoğu’da 
Hitler yeniden dirilirken, dünya bunu 
daha ne kadar seyredecek? Dünya hareke-
te geçmek için daha ne kadar bekleyecek. 
İsrail çıkıyor, utanmadan, sıkılmadan, 
bütün dünyaya, “meşru müdafaa” diyor. 
Bebeklerden çekinecek kadar mı korkak-
sınız ya? Çocuklardan ürkecek kadar mı 
korkaksınız? Ağzında emziğiyle öldürdü-
ğünüz çocuğa karşı siz neyi müdafaa etti-
niz? Yapılan meşru müdafaa değil, açıkça 
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katliamdır, soykırımdır. Biz zalimin ren-
gine bakmaz, karşısına çıkarız. Biz mazlu-
mun rengine bakmaz, sahip çıkarız. Çünkü 
bizim inancımız bunu emreder. Yolundan 
gitmekle şeref duyduğumuz Peygambe-
rimiz Efendimiz bize bunu emreder. İşte 
Mardin burada… Türk, Kürt, Arap, Sürya-
ni bir arada hoşgörüyle yaşıyor. Hatay’da 
Müslüman, Hristiyan, Musevi bir arada 
yaşıyor. İstanbul’da her dinden, her mez-
hepten vatandaşlarımız özgürce yaşıyor ve 
inançlarını yaşatıyor. Üstelik, AK Parti ikti-
darı olarak, 12 yılda herkese, her etnik gru-
ba, her dini gruba haklarını teslim eden 
biz olduk. İşte en son, Mardin’de, Süryani 
vatandaşlarımıza yıllardır mücadelesini 
verdikleri haklarını teslim eden yine biz 
olduk. Allah’a hamdolsun, hiç kimse bize 
antisemitist diyemez; bunu diyen kendisi-
ni küçük düşürür.

Kardeşlerim...

Dışarıda bizi Gazze konusunda sustur-
maya çalışırlarken, içeride de bazıları, 
İsrail’in işini kolaylaştırmak için ellerin-
den geleni yapıyorlar. Tarihî vazifelerini 
bir kez daha yerine getiriyor, İsrail’in 
katliamlarını örtmek için çaba gösteri-
yorlar. CHP, MHP, onların ortak adayları, 
bunların yanında HDP, bizim Gazze konu-
sunda takındığımız tavırdan son derece 
rahatsızlar. Biri çıkıyor, Suriye ve Irak’taki 
Türkmen kardeşlerimizi istismar ederek 
İsrail’e destek veriyor. Bir başkası çıkıyor, 
Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi istismar 
ederek İsrail’in işini kolaylaştırıyor. Biz, 
Gazze için ne yapıyorsak, Irak ve Suri-
ye’deki Türkmen kardeşlerimiz için daha 

fazlasını yapıyoruz. Filistin için ne yapı-
yorsak, Suriyeli kardeşlerimiz için, orada-
ki Arap, Kürt, tüm kardeşlerimiz için daha 
fazlasını yapıyoruz. Ama biz, onların gü-
venliğini sağlamak için, kılı kırk yararak 
yaptıklarımızı, mümkün olduğunca sessiz 
gerçekleştiriyoruz. Bu muhalefet, bunların 
monşer adayı, günlerdir Türkmenlerden 
bahsediyor. Bilmiyorlar ki, onlar konuş-
tukça, onlar istismar siyaseti yaptıkça, ora-
daki Türkmenlerin durumu riske giriyor. 
Bunlarda dış politika aklı, diplomasi aklı 
yok. Bunlar sadece koltuk derdindeler. 10 
Ağustos’ta bir kez daha kaybedecekler ve 
bu sefer koltuk sallanacak. Onun için sal-
dırganlar. Onun için aklı, izanı, iradeyi, vic-
danı tatile çıkardılar. Şimdi bu MHP Genel 
Başkanı ne yaptı? Kendisine bir aday da-
yattılar, boynunu eğdi, o adaya teslim oldu. 
Teslim oldu ama, aday fos çıktı. Pot üstüne 
pot kırıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. Ama 
en son öyle bir şey yaptı ki, yenilir yutulur 
cinsten değil. Ne diyordu? “Benim babam 
Mehmet Âkif ’in arkadaşı” diyordu. Önceki 
gün gitti, siyasi şov olsun diye merhum 
Mehmet Âkif ’in kabrini ziyaret etti. Orada-
ki kitabede bulunan İstiklal Marşı’nın bir 
kıtasını okudu. Sonra da çıktı, “Bu dörtlük, 
herhâlde ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiirin-
den” dedi. Bakın unutma değil, karıştırma 
değil, dil sürçmesi değil. İstiklal Marşı ile 
Çanakkale şiirini ayırt edemeyecek kadar 
bu ülkeye, bu topraklara, bu millete ya-
bancı. Babasına karşı da nankör, merhum 
Âkif ’e karşı da maalesef nankör. İstiklal 
Marşını dahi bilmeyen bu aday, CHP’ye, 
MHP’ye bir kez daha hayırlı olsun. Hayrını 
görsünler. MHP Genel Başkanı, ahlaksızca, 
edepsizce hakaretler savuruyor. 
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Ey Bahçeli...

Hakaret etmeyi bırak da, sen bu monşer 
adayı, bundan sonra tabanına nasıl izah 
edeceksin onu söyle. Bahçeli’yi önce CHP 
ile aynı fıçının içine koydular. Yetmedi, 
fıçının içine Pensilvanya’yı koydular. Yet-
medi, oraya bir de marjinal sol partileri 
koydular. Yetmedi, ithal, sanal, monşer 
bir adayı, İstiklal Marşı’nı bile tanımayan 
bir adayı, o fıçıya kapak yaptılar. CHP ta-
banı, MHP tabanı, bundan sonra artık bu 
adayın arkasında durmaz. Ben biliyorum 
ki Mardin’de zaten CHP’ye, MHP’ye oy 
yok. Ama burada bir hususa da dikkat-
lerinizi çekiyorum. Mardin’de, inşallah, 
Doğu ve Güneydoğu’nun CHP’si olmaya 
çalışan HDP adayına da oy yok. Kendisi 
itiraf ediyor: “CHP ortak aday gösterseydi 
ittifak yapacaktık” diyor. Şu hâle bakar mı-
sınız? Pazarlık sonuçlansa, gelecek, sizden 
CHP’ye oy vermenizi isteyecek. Mardin 
CHP’ye oy verir mi? Vermez. Mardin on 
yıllar boyunca ne çektiyse, CHP’den çekti, 
CHP zihniyetinden çekti. İnşallah Mardin, 
CHP’nin izinden yürüyen bu adaya da 
prim vermeyecek. Batı’da Kürt kelimesini 
kullanamayan, Doğu’da Kürt kardeşlerimi 
istismar eden bu adaya inşallah tüm Doğu 
ve Güneydoğu’da oy çıkmayacak. Terör-
le arasına mesafe koyamayan, ama oğlu 
dağa zorla çıkarılmış anneleri aşağılayan 
bu adaya oy çıkmayacak. Diyarbakır’da 
evlatları için feryat eden, dua eden, ço-
cuklarının dağa çıkarılmasına itiraz eden 
annelere saygısızca hakaret eden bu adaya 
oy çıkmayacak. Batı’da Gezici olan, “dans 
etmekten” bahseden, Doğu’da dil değişti-
ren bu aday, inşallah dersini alacak. Güzel 

bağlama çalıyormuş… Ona buradan bir 
tavsiyede bulunayım: “Yozgat Sürmelisi”ni 
de bağlamayla çalmasını öğrensin. 10 
Ağustos’tan sonra, CHP-MHP adayını da 
yanına alsın, “Dersini Almış da Ediyor Ez-
ber” türküsünü hem çalsın hem söylesin. 
Hatta kendi yazdığı “Manisa’nın Nehirleri” 
türküsünü de hem çalsın, hem söylesin. 

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, bir yanda milletin adayı var, 
diğer yanda statükonun, vesayetin aday-
ları var. Bir yanda Yeni Türkiye var, diğer 
yanda Eski Türkiye var. Bir yanda Çözüm 
Süreci var, diğer yanda acı var, gözyaşı var, 
yasaklar var, baskılar var. Ben inanıyorum 
ki Mardin, 10 Ağustos’ta, en güçlü şekilde 
Yeni Türkiye diyecek.

Mardin... 

Yeni Türkiye’ye evet mi Mardin? Büyük 
Türkiye’ye evet mi? Kardeşliğe evet mi? 
Çözüm Süreci’ne evet mi? Türkiye’nin 
gücüne güç katıyor muyuz Mardin? 
Türkiye’nin yıldızını parlatıyor muyuz 
Mardin? Milletin adayına oy veriyor mu-
yuz Mardin? Kim o aday? Kim o aday? 
Maşallah… Mardin de “Tamam inşallah” 
diyor. Mardin kararını vermiş. Mardin’den 
vesayete oy yok. Mardin’den statüko par-
tilerine, Eski Türkiye partilerine, çözüm 
karşıtlarına oy yok.

Kardeşlerim…

12 yılda Türkiye her alanda çok değişti 
ve bu değişim devam ediyor. 81 vilayeti, 
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bunlar içinde Mardin’i, hizmetlerle, eser-
lerle, yatırımlarla buluşturduk. Yeni okul-
lar, hastaneler, yollar, köprüler, barajlar 
inşa ettik. Demokrasinin standartlarını 
yükselttik, özgürlükleri genişlettik. 12 
yıl önce hayal gibi görünen nice meseleyi 
çözdük, çözüm yoluna koyduk. Bakın, 12 
yıl önce, bırakın Kürtçe konuşmayı Kürtçe 
demek, Kürt demek zulüm bahanesiydi. 
Ne yaptık? Mardin’e bir üniversite kurduk: 
Artuklu Üniversitesi. Bu üniversitemizde, 
Yaşayan Diller Enstitüsü kurduk. Kürt Dili 
ve Edebiyatı var. Arap Dili ve Edebiyatı var. 
Süryani Dili ve Edebiyatı var. Maşallah, 
üniversitemiz artık tüm dünyada dikkat 
çekiyor. Biz bunları kurduk diye Türkiye 
bölünmedi, parçalanmadı, tam tersine 
kenetlendi. Kardeşlik büyüdü. Şimdi bu-
gün Van’da verdiğim bir müjdeyi, burada 
Mardin’de de tekrarlamak istiyorum. 
Çünkü bu eserde Mardin’in katkısı var. 
Fakı Teyran’ın Divan’ını, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız 2 cilt halinde yayınladı. Bir 
ciltte, Osmanlıca harflerle Kürtçe divan 
var. Diğer ciltte, Latin harfleriyle Kürtçe 
ve Türkçe tercüme var. Bu eseri, Mardin 
Artuklu Üniversitemizden bir hocamız, 
Rektör Yardımcısı bir kardeşimiz (Prof. 
Dr. Kadri yıldırım) yönetiminde bir heyet 
hazırladı. Birçok ülkeye gittiler. Kütüpha-
neleri dolaştılar. Faki Teyran’ın eserlerine 
ulaştılar. Adeta iğneyle kuyu kazdılar, bu 
eseri vücuda getirdiler. Biz de aldık, Kürt-
çe edebiyatın bu eserini bastık. 12 yıl önce, 
bu olacak dense kim inanırdı? Bitmedi… 
Bugün size bir eser daha göstereceğim. 
İstanbul’da, Ensar Vakfı, bir gönüllü ku-
ruluşumuz hayırlı bir işe imza attı, işte 
bu eseri ortaya çıkardı: Kur’an-ı Kerim’in 

Kürtçe Meali. 12 yıl önce, Kur’an’ın Kürtçe 
meali basılacak denilseydi, inanır mıydı-
nız? Adım adım yasakları kaldırıyoruz. 
Adım adım engelleri aşıyoruz. Türkiye’de-
ki gerilim hatlarını kaldırıyor, uçurumları, 
hendekleri, engelleri temizliyor, 77 milyo-
nu kucaklaştırıyoruz. 

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, sizlerin desteğiyle Cum-
hurbaşkanı seçildiğimde, inşallah, bu 
reformlar, bu adımlar devam edecek. Çö-
züm Süreci daha bir kararlılıkla sürecek. 
Çözüm Süreci’nin karşıtları kaybetti, daha 
da kaybedecek. Çözüm Süreci’nin karşısın-
da kim var? En başta Pensilvanya İhanet 
Şebekesi var. Her türlü sabotajı yaptılar. 
Her türlü ırkçı saldırıyı yaptılar. Ama siz 
bize destek verdiniz, yetki verdiniz, biz de 
inlerine gireceğiz dedik ve işte inlerine gi-
riliyor. Yaptıkları bütün hukuksuzlukların 
hesabı tek tek sorulacak. Cumhurbaşkanı 
seçildiğimizde, inşallah, bu mücadele de-
vam edecek.

Değerli kardeşlerim…

Medeniyetler beşiği Mardin, sahip oldu-
ğu onca güzelliğe, onca potansiyele rağ-
men, adeta yokluğa, yoksulluğa mahkûm 
edilmişti. Diğer 80 vilayetimizle birlikte, 
Mardin’i de, yaptığımız yatırımlarla, 
getirdiğimiz hizmetlerle yeniden ayağa 
kaldırdık. En son Mardin’i, büyüklüğüne 
yaraşır şekilde büyükşehir yaptık. 12 yılda 
Mardin’e tam 9.5 milyar liralık yatırım 
yaptık. Orman ve su işlerinde 3 milyar lira; 
tarım ve hayvancılıkta 1.3 milyar lira; ulaş-
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tırma ve haberleşmede 718 milyon lira; 
eğitimde (üniversite dâhil) 679 milyon 
lira; aile ve sosyal politikalarda 852 milyon 
lira yatırım gerçekleştirdik.

Kardeşlerim…

Hızlı Tren, inşallah, Nusaybin’e kadar 
gelecek, Nusaybin’den de Habur’a kadar 
uzanacak. Karaman, Ulukışla, Mersin, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Nusaybin, Habur Hızlı Tren projelerini 
hazırlıyoruz. Güney Hızlı Tren Yolu ola-
rak hayata geçecek projeyle, Mardin’le 
İstanbul’u buluşturacağız. Mardin’e 2002 
yılına kadar 29 kilometre bölünmüş yol 
yapılmışken, biz 12 yılda 220 kilometre 
bölünmüş yol yaparak Mardin’in toplam 
bölünmüş yol mesafesini 249 kilometreye 
çıkardık. Hava ulaşımında da Mardin’i 
ihmal etmiyoruz. Mardin Havalimanı’nı 
yeniden ele alıp büyütüyoruz. Havalimanı-
na yeni bir terminal binası yapıyoruz. Ilısu 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin’in 
en gözde projelerinden biri. Ilısu, Dicle 
Nehri üzerinde yapılmış en büyük baraj ve 
santral olacak. Sadece elektrik enerjisi üre-
timinden ekonomiye yılda 700 milyon lira 
katkı sağlayacak bu barajın toplam keşif 
bedeli 1 milyar avrodan fazla. Barajın in-
şası süratle devam ediyor, yarıdan fazlası 
bitmiş durumda. İnşallah iş takvimine uy-
gun bir şeklide tamamlayıp Mardin’imize 
kazandıracağız. Mardin Beyaz Su Projesi 
ile, binlerce yıllık tarihin canlı şahidi olan 
Mardin’imizin suya olan hasreti bitecek. 
Proje etap etap devam ediyor. 150 yataklı 
Mardin Devlet Hastanesi’ni, 200 yataklı 
Kızıltepe Devlet Hastanesi’ni ve 150 ya-

taklı Midyat Devlet Hastanesi’ni Mardin’e 
kazandırdık. 300 yataklı Mardin Merkez 
Devlet Hastanesinin ve 150 yataklı Nusay-
bin Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor. 
Bunlarla yetinmiyoruz… Biz nasıl Türkiye 
için bir hayal kurup, bunun gerçekleşmesi 
için çalıştıysak, Mardin için de hayaller 
kurduk ve bunları gerçeğe dönüştürmenin 
mücadelesini verdik. Bu sevda, bu hizmet 
mücadelesi burada bitmeyecek, büyük 
bir heyecanla devam edecek kardeşlerim. 
10 Ağustos’ta, sizlerin teveccühüyle Cum-
hurbaşkanı seçilmemin ardında da, bu 
hizmetleri, bu projeleri yakından takip 
etmeyi sürdüreceğim. Başlamış olan hiçbir 
yatırımın yarım kalmayacağından, hiçbir 
projenin akamete uğramayacağından 
emin olunuz. Her birinin takipçisi, bizzat 
ben olacağım. 10 Ağustos’ta sizler inşallah 
tarih yazacaksınız. Mutlaka sandığa gidin. 
Bu tarihî seçimde mutlaka bulunun, oyu-
nuzu kullanın. Şimdiden kullandığınız 
oyların, yaptığınız tercihlerin hayırlı olma-
sını diliyorum. Allah bizi millete hizmet 
yolundan ayırmasın. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize, Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim... 

Sizleri bugün bir kez daha hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, Van’ın 
tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, Vanlı 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgile-

rimi yolluyorum. Serhat şehri Van’da, 
alimlerin, evliyanın, gönül insanlarının 
şehri Van’da, Seyyit Abdurrahim Arva-
si Hazretleri’ni, Seyyit Fehimi’yi, Faki 
Teyran’ı bir kez daha hürmetle yâd ediyo-
rum. Van’ın medreselerinde eğitim gör-

Van Mitingi

Van | 31 Temmuz 2014
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müş Bediüzzaman Said Nursi’ye bugün 
bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Vanlı 
tüm şehitlerimize, özellikle de 23 Ekim 
2011’deki depremde hayatını kaybeden 
kardeşlerimize aynı şekilde Rabbimden 
rahmet diliyorum. Allah hepsinden razı 
olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Kar-
deşliğiniz için, yol arkadaşlığınız için, 
ahde vefanız için sizlere sonsuz teşekkür 
ediyorum.

Kardeşlerim…

Bir Ramazan ayına daha veda ettik. Bir 
Kadir Gecesi’ni, bir Ramazan Bayramı’nı 
daha ihya ettik. Ramazan-ı Şerif ’te, mü-
barek Kadir Gecesi’nde yaptığınız ibadet-
lerin, duaların, hayırların hak katında 
makbul olmasını temenni ediyorum. 
Rabbim bizi nice Ramazanlara, nice Kadir 
Gecelerine, nice Ramazan Bayramları-
na eriştirsin, ağız tadıyla idrak etmeyi 
nasip etsin inşallah. Ramazan-ı Şerif ’i, 
Kadir Gecesi’ni, özellikle de Ramazan 
Bayramı’nı bu yıl son derece buruk, son 
derece hüzünlü şekilde ihya ettik. Bütün 
uyarılarımıza rağmen, bayram trafiğinde 
100’den fazla kardeşimiz hayatını kaybet-
ti. İstanbul’daki halk otobüsü kazasında, 
Diyarbakır Lice’deki tanker kazasında çok 
sayıda vatandaşımızı yitirdik. Soma’da 
hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin yoklu-
ğuyla Ramazan’ı ve bayramı buruk geçir-
dik. Van depreminde yitirdiğimiz kardeş-
lerimizin yokluğuyla yine bu Ramazan ve 
bayramı da hüzünlü geçirdik. Başta Diyar-
bakır olmak üzere, çocukları dağa zorla 
çıkarılmış annelerin feryadıyla, özlemiyle 

Ramazan ve bayramı kederli geçirdik. Su-
riye, Irak, Mısır, Libya, Myanmar, Somali 
ve diğer İslam ülkelerindeki kardeşlerimi-
zin yaşadığı acılar bizi aynı şekilde hüz-
ne, kedere sevk etti. En çok da, Gazze’de 
yaşanan soykırım, hem Ramazan-ı Şerif ’i 
hem Ramazan Bayramı’nı maalesef kana 
buladı, yüreklerimizi yaktı, millet olarak 
hepimizi huzursuz etti.

Kardeşlerim…

İsrail, Gazze’deki soykırımına, Ramazan 
Bayramı’nda çok daha şiddetli şekilde de-
vam etti. İsrail, Ramazan demedi, bayram 
demedi, sivil, çocuk, kadın demedi, okul, 
hastane, cami demedi, Gazze’ye ölüm yağ-
dırmaya devam etti. 25 günde, 1.300’e ya-
kın Gazzeli kardeşimiz şehit edildi. Bun-
lardan 250’si çocuk, 100’ü kadın ve 50’den 
fazlası yaşlı. Gazze’deki çocuklar bayramı 
göremediler. Gazze’deki çocuklar, bay-
ramda şeker toplayamadılar. Gazze’deki 
çocuklar bayramda sokaklara çıkıp, park-
lara gidip oyun oynayamadılar. Evlerinde 
öldürüldüler. Sokaklarda, parklarda, sa-
hillerde öldürüldüler. Camilere sığındılar, 
öldürüldüler. Okullara sığındılar, orada da 
öldürüldüler. Yaralı, eli ayağı kopmuş şe-
kilde hastanelere gittiler, maalesef oralar-
da bile havadan yağan bombalarla alçakça 
katledildiler.

Kardeşlerim…

Ben, İsrail Devleti’nin, İsrail yönetiminin, 
bu insanlık dışı, alçakça soykırım girişimi-
ne soykırım deyince birileri rahatsız olu-
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yor. İsrail Devleti’nin yaptığını Hitler’in, 
Nazilerin yaptığına benzetince birileri 
çok rahatsız oluyorlar. Buradan, Van’dan, 
tüm dünyaya sesleniyorum: Allah aşkına, 
şu İsrail yönetiminin yaptığının, Hitler’in, 
Nazilerin yaptığından ne farkı var? İsrail 
Devleti’nin Gazze’de, Filistin’de yaptığının, 
soykırımdan ne farkı var? Bu ırkçılıktır, 
bu faşizmdir, Hitler’in ruhunu yaşatmak-
tır. Ne diyordu Hitler? “İnsafsız olabiliriz, 
ama Almanya’yı kurtardığımızda dünya 
insaflı bir yer olacak. Adaletsiz olabiliriz, 
ama Almanya’yı kurtardığımızda dünyaya 
adalet gelecek. Ahlaksız olabiliriz, ama 
halkımızı kurtardığımızda, ahlaklı bir 
dünyanın yolu açılacak.” Evet… Hitler, 
bu sapıkça düşüncelerin arkasına takıldı, 
milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu, 
Musevilere acımasızca soykırım uyguladı. 
Şu anda, Hitler’in söylediğini İsrail Dev-
leti söylüyor; Hitler’in yaptığının aynısını 
İsrail Devleti yapıyor. İsrail, sergilediği 
insafsızlığı, adaletsizliği, ahlaksızlığı, meş-
ru müdafaa diyerek dünyaya yutturmaya 
çalışıyor. Ne acıdır ki, dünya ülkelerinin 
çoğu da bunu yutuyor. Biz konuşunca da, 
hemen, susturmak için, antisemitist diye-
rek bizi karalamaya çalışıyorlar. Her türlü 
insanlık dışı eylemi yapacaksın. Bebekleri 
beşiklerinde, çocukları hastanelerde öldü-
receksin. Hiçbir ayrım yapmadan bir şehri 
havadan rastgele bombalayacaksın. Sana 
dur denilince de, antisemitist diye ahlak-
sızca suçlama yapacaksın. Artık bunu da 
hiç kimse yutmuyor. Dünyada herkesin 
Musevilerden uzaklaştığı, ülkelerinden 
kovduğu dönemlerde, Musevilere sahip 
çıkan biziz. Musevileri kendi toprakları-

mızda koruyan, kollayan, güven içinde 
yaşamalarını temin eden biziz. İçeride ve 
dışarıda her türlü ırkçılığı, ayrımcılığı kı-
nayan yine biziz. Bundan sonra da, bütün 
azınlıklar benim ülkemde barış içinde, 
huzur içinde, güvenlik içinde yaşayacak. 
Biz, algı operasyonlarından korkup da za-
lime karşı sessiz kalan bir millet, böyle bir 
devlet değiliz. Neymiş? Amerikan Musevi 
Kongresi verdiği ödülü geri istiyormuş. 
Eğer bu zulme, bu soykırıma, bu Hitlerva-
ri faşizme, çocuk katleden rejime destek 
veriyorsanız, alın ödülünüzü başınıza 
çalın. Şunu açık açık söylüyorum: O be-
beklerin arşı alayı inleten feryatları inşal-
lah karşılıksız kalmayacak. O çocukların 
melekleri dahi ağlatan feryatları inşallah 
karşılıksız kalmayacak. Bu zalim de, bu 
zalime göz yuman, destek veren, sırtını 
sıvazlayan zalimler de, inşallah o feryat-
ların, o gözyaşlarının altında inleyecekler. 
Hem dua edeceğiz hem de bütün imkanla-
rımızla Gazze’nin yanında duracağız. Ne 
içeride, ne dışarıda hiçbir saldırıya boyun 
eğmeden, Hakk’ı savunmaya, mazlumla-
rın elinden tutmaya devam edeceğiz. Şim-
di bu MHP, CHP, onların ortak adayları ne 
diyor? “Gazze’yi bırak, Suriyeli misafirleri 
bırak, Türkmenlere bak” diyorlar. Bun-
ların dünyadan haberleri yok. Bunların 
kendi ülkelerinden bile haberleri yok. 
Gazze’ye nasıl ulaşıyorsak, AFAD eliyle 
Suriye’ye de öyle ulaşıyoruz. Somali’ye na-
sıl ulaşıyorsak, daha fazlasıyla, AFAD’la, 
Kızılay’la, TİKA’yla, gönüllü kuruluşlarla 
Suriye’nin, Irak’ın Türkmenlerine ulaşı-
yoruz. Ta Myanmar’a nasıl ulaşıyorsak, 
Kırım Türklerine, diğer Türk, Kürt, Arap 
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kardeşlerimize de öyle ulaşıyoruz. Çünkü 
biz büyük devletiz. Allah’a şükür imkan-
larımız var. Reklam yaparak değil, davul 
zurna çalarak değil, sessizce, etkili şekilde, 
yoğun şekilde, herkese, her yere yardım 
ulaştırıyoruz, destek ulaştırıyoruz. MHP 
Genel Başkanı bilmez ama, MHP’li kardeş-
lerim, bizim Türkmenlere nasıl ulaştığımı-
zı çok iyi bilir. HDP yönetimi bilmez ama, 
benim HDP’li kardeşlerim Suriye’deki, Er-
bil’deki Kürt kardeşlerimize nasıl destek 
verdiğimizi bilir. Allah Gazze’nin, Gazzeli 
kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim 
Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Libya’da, tüm 
mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin 
yâr ve yardımcısı olsun.

Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ola-
rak, Allah’a hamdolsun, 12 yıl boyunca 
milletime, ülkeme hizmet ettim. Allah’a 
sonsuz hamdüsenalar olsun ki, ülkemize 
12 yıl boyunca büyük eserler, büyük ya-
tırımlar, büyük hizmetler kazandırdık. 
Sizler de şahitsiziniz; en büyük mücade-
leyi, eğitimde, sağlıkta, adalet ve emni-
yette, bunlarla birlikte Çözüm Süreci’nde 
verdik. Türkiye’de birliği, dirliği, daya-
nışmayı, kardeşliği yüceltmek için 12 
yıl mücadele ettik. Yaraları sarmak için, 
hataları telafi için, kanı durdurmak, acı-
ları, gözyaşlarını dindirmek için samimi 
şekilde çabaladık. Karşılaştığımız engelle-
ri sizler de görüyorsunuz, süreci sizler de 
yaşadınız. Biz, “Gençler ölmesin” dedikçe, 
Doğu’da, Batı’da, gençler ölsün diye ça-
balayanlar oldu. Biz, “Annelerin gözyaşı 

dinsin” diye çırpındıkça, anneleri ağlat-
mak için ellerinden geleni yapanlar oldu. 
Nice sabotajlarla karşılaştık, hepsini aştık. 
Nice Tahriklerle, saldırılarla, tuzaklarla 
karşılaştık, hepsini aştık. Darbe senar-
yoları kurdular, boşa çıkardık. Çetelerle 
bizi tehdit ettiler, boyun eğmedik. Pensil-
vanya İhanet Çetesi’ni üzerimize saldılar, 
eyvallah demedik. Kürt olduğu için Said 
Nursi’nin yanına gitmeyen Pensilvanya, 
Çözüm Süreci’ni sabote etmek için de çok 
gayret etti. Onun buradaki çetesine şimdi 
hak ettiğini, hukuk içinde veriyoruz. “İn-
lerine gireceğiz” dedik, siz bize destek ver-
diniz, işte şimdi inlerine kadar giriliyor. 
Allah’ın izniyle, Çözüm Süreci’nin önün-
deki engeller aşıldı. Çıkardığımız son 
yasayla, çözümün zeminini daha da güç-
lendirdik. Eğer destek verirseniz, eğer bizi 
Cumhurbaşkanı seçerseniz, inşallah, Çö-
züm Süreci daha kararlı, daha güçlü, daha 
hızlı şekilde devam edecek. Türkiye’de 
artık terör meselesini tamamen ortadan 
kaldıracak, 77 milyonun kucaklaşmasını 
temin edeceğiz.

Kardeşlerim…

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, bir 
tek örnek üzerinden sizlere burada göster-
mek istiyorum. Bakın… On yıllar boyunca, 
bu ülkede kitaplar yasaklandı, türküler, 
şarkılar yasaklandı, hatta ana dilde konuş-
mak yasaklandı. Kürt demek, Kürtçe de-
mek bu ülkede adeta suçtu. Peki şimdi ne 
oldu? 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet 
televizyonu var. Televizyonlarda, radyo-
larda, farklı dil ve lehçeler serbest. Üniver-



Recep Tayyip ERDOĞAN

436

sitelerde bölümler açtık. Okullarda farklı 
dil ve lehçelerin öğrenilmesini sağladık. 
Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde 
eğitimi mümkün hâle getirdik. Klavyelere 
özgürlük getirdik. İlçelerin, köylerin eski 
isimlerini iade etmeye başladık. Bitmedi… 
Devletin kurumları eliyle, Kürtçe kaynak 
eserleri bizzat biz basıyoruz. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız, daha önce Ahmede 
Hani’nin eserini basmıştı. Sizlere, Faki 
Teyran’ın eserinin de yolda olduğunu 
söylemiştim. O da basıldı ve işte bugün, 
Van’da, Faki Teyran’ın memleketinde, siz-
lere bu müjdeyi de açıklıyorum. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız, 2 cilt halinde, Faki 
Teyran’ın Divan’ını bastı. Türkiye’deki 
kütüphaneler tarandı, yurtdışındaki kü-
tüphanelerde araştırmalar yapıldı. 2 cilt 
halinde, Osmanlıca harflerle Kürtçe, Latin 
harflerle Kürtçe ve Türkçe çevirisiyle, bu 
muhteşem eseri de milletimizle bugün 
buluşturuyoruz. Bugün, nereden nereye 
geldiğimizi görmeniz açısından, bir baş-
ka kitabı da sizlere göstermek istiyorum. 
Evet… Ensar Vakfı çok anlamlı, çok güzel 
bir işe imzasını attı, Kur’an-ı Kerim’in 
Kürtçe mealini hazırladı ve bastı. Ensar 
Vakfı’na da bu güzel çalışma için teşekkür 
ediyorum. 

Kardeşlerim… 

12 yıl önce, bu kitapların basılacağını, 
hem de devlet eliyle, gönüllü kuruluşlar 
eliyle basılacağını söyleseler, hiç kimse 
inanmazdı. İşte biz hayalleri gerçeğe dö-
nüştürüyoruz. Kardeşliğimizi yüceltecek 
her adımı cesaretle atıyoruz. Bundan son-

ra da bu adımlar hız kesmeden, kesintiye 
uğramadan inşallah devam edecek.

Sevgili kardeşlerim…

10 Ağustos seçimi için biliyorsunuz 3 
tane aday var. Bir tanesi, CHP ve MHP’nin 
ortak adayı. Bunların yanına irili ufaklı 
birkaç parti daha geldi. Bu irili ufaklı 
partilerin hepsini toplasanız, oy oranları 
yüzde 1’e ulaşmıyor. Fakat enteresan olan 
şu: MHP’ye çatı dediler, dam dediler, bir 
aday dayattılar. MHP, önce CHP ile aynı 
çatının altına girdi. Yetmedi, marjinal sol 
partilerle aynı çatının altında buluştu. 
Son günlerde daha da enteresan şeyler 
oldu. Bu, CHP ile MHP’nin ortak adayı 
neyle övünüyor? “Benim babam Mehmet 
Âkif ’in arkadaşıydı” diyor. Önceki gün 
de gitmiş, İstanbul’da merhum Mehmet 
Âkif ’in kabrini ziyaret etmiş. Babasını 
da, merhum Mehmet Âkif ’i de güya ken-
di şahsi hırsına alet edecek. Ama ortaya 
çok komik bir manzara çıkmış. Âkif ’in 
kabrinin başında, İstiklal Marşımızdan 
bir dörtlük okuyor. Sonra ne diyor biliyor 
musunuz? “Bu dörtlük ‘Çanakkale Şehit-
lerine’ şiirinden herhâlde” diyor. Yazıklar 
olsun. İstiklal Marşı’nı dahi bilmiyor. İs-
tiklal Marşı’yla, Çanakkale şiirini bile bir-
birinden ayıramıyor. Bu şahsı getirdiler, 
CHP’nin, MHP’nin, Pensilvanya’nın ortak 
adayı yaptılar. Sonra da CHP, MHP tabanı-
na, “Tıpış tıpış gidip, bu adaya oy verecek-
siniz” diyorlar. CHP’liler, MHP’liler, şimdi 
bu adayın neresine oy verecekler? İstiklal 
Marşı’nı tanımayan adaya, CHP’liler, 
MHP’liler oy mu verecekler? Diyarbakır’a 
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gelmiş, Kürtçe kelimeler söylüyor. Ama 
İstanbul’da, eline bir dergi alıp poz veriyor 
ve o derginin eski kapaklarında, benim 
Kürt kardeşlerime çok çok ağır hakaretler 
ediliyor. Ben biliyorum ki, Van’dan, bu 
adaya zaten oy yok. Ama HDP adayı için 
de burada söyleyeceklerim var. 

Kardeşlerim…

1980 yılında, Kürt kökenli biri, Nuret-
tin Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday 
olduğunda, “Bir Kürt Cumhurbaşkanı 
mı olacak?” diye ırkçılar ayağa kalktılar. 
Hatta Nurettin Yılmaz’ı aldılar, Diyarbakır 
Cezaevi’nde işkence yaptılar. İşte o gün-
lerden bugünlere geldik. Şu anda, HDP, 
istediği gibi aday gösterdi, bu aday da öz-
gürce çalışmalarını yürütüyor. Türkiye’yi 
bu seviyeye, bu noktaya da hamdolsun 
biz getirdik. Ama bu HDP adayının yap-
tıklarına, söylediklerine dikkat edin. ne 
diyor? “Birlikte dans edelim Türkiye” di-
yor. Ne diyor? “CHP ile ittifak yapacaktık, 
CHP istediğimiz adayı çıkarmadı” diyor. 
Dikkatinizi çekiyorum: Batı’daki illerde 
konuşurken Kürt kelimesini ağzına almı-
yor; Doğu’ya, Güneydoğu’ya gelince Kürt-
leri hatırlıyor. Bakın biz, 81 vilayette aynı 
dili kullanıyoruz. Van’da ne söylüyorsak, 
gidiyor, Yozgat’ta, Çankırı’da, Trabzon’da, 
İstanbul’da onu söylüyoruz. Ama bunlar, 
Doğu’da farklı konuşuyor, Batı’da farklı 
konuşuyorlar. Şimdi, CHP’nin Genel Mü-
dürü Diyarbakır’a gelmiş, sitem ediyor, 
“Biz bölgeden beklediğimiz desteği alama-
dık” diyor. Peki bölgeye ne yaptı bu CHP? 
Yasak getirdi. Kısıtlama getirdi. Yoksulluk 

getirdi. Baskı getirdi, zulüm getirdi. Çö-
züm Süreci’nin önünde adeta duvar oldu. 
HDP, işte böyle bir CHP ile ittifak arayış-
larına giriyor. Şimdi CHP milletvekilleri 
(Mahmut Tanal-Sezgin Tanrıkulu) gidiyor, 
İstanbul Çağlayan’da, Paralel Yapı’nın em-
niyet uzantılarının sorgulandığı adliyede 
şov yapıyor. Ergenekon davasında şov ya-
pıyorlardı. Balyoz davasında şov yapıyor-
lardı. Başörtüsü özgürlüğüne bunlar karşı 
çıkıyorlardı. Şimdi de kalkmış, gitmiş, 
Pensilvanya İhanet Çetesi’ne sahip çıkı-
yorlar. Nerede Türkiye aleyhine, özgürlük, 
demokrasi aleyhine bir hadise varsa, CHP 
milletvekilleri orada. Hem darbecilerle, 
ırkçılarla, Çözüm Süreci’nin hasımlarıyla 
iş tutuyor hem de gelip Diyarbakır’da si-
tem ediyor, halkı suçluyor.

Kardeşlerim… 

Bu seçimde sadece 2 aday var. Bir, mil-
letin adayı; iki, vesayetin, statükonun 
adayları. Bir, Yeni Türkiye’nin adayı; iki, 
Eski Türkiye’nin adayları. İşte onun için, 
Van çok dikkatli olacak. Van, inanıyorum 
ki hizmet, eser siyasetine oy verecek. 
Van inanıyorum ki Yeni Türkiye diye-
cek. Vanlı kardeşim inanıyorum ki Eski 
Türkiye’nin, vesayetin, statükonun aday-
larına değil, CHP, MHP zihniyetindeki 
HDP’ye değil, milletin adayına oy verecek. 
Türkiye’nin yıldızını sizler parlatacaksı-
nız. Türkiye’nin yıldızını sizler yüceltecek-
siniz. Ay yıldızlı bayrağımızdaki o yıldızı, 
sizler, inşallah ehline teslim edeceksiniz. 
Van buna hazır mı? Van Yeni Türkiye di-
yor mu? Yeni Türkiye’ye evet mi? Güçlü 
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Türkiye’ye evet mi? Türkiye’nin gücüne 
güç katmaya evet mi? Çözüm Süreci’ne 
evet mi? Milletin adayına evet mi? Kim o 
aday? Kim o aday? Maşallah, barekallah… 
Van’da bu iş bitmiştir. Van tercihini yap-
mış. Van’dan vesayete oy yok. Van’dan sta-
tükoya oy yok. Van’dan ayrımcı partilere 
oy yok. Van kardeşlik diyor, Yeni Türkiye 
diyor, Büyük Türkiye diyor. Allah sizler-
den razı olsun.

Sevgili kardeşlerim... 

Buradan, Van’dan, önemli bir uyarıyı da 
yapmak istiyorum: Yurtdışındaki vatan-
daşlarımız için gümrük kapılarında oy 
verme işlemi 26 Temmuz’da başladı. Yurt-
dışında, yaşadıkları ülkelerde oy verme iş-
lemi de bugün başlıyor. Yurtdışındaki tüm 
vatandaşlarımızın, eğer Türkiye’ye giriş 
çıkış yapıyorlarsa, gümrüklerde oy kul-
lanmalarını tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Giriş yaptıkları sırada oyunu kullanama-
yan vatandaşlarımız, bulundukları yerlere 
en yakın, oy kullanılabilen 44 gümrük 
kapısından herhangi birine gidip, oyunu 
kullanabilir. Yurtdışında bulunan vatan-
daşlarımızın da, bulundukları ülkelerde 
kurulan sandıklarda, aldıkları randevuya 
göre oy kullanmalarını rica ediyorum.

Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim... 

Bizim için ülkemizin doğusu-batısı, kuze-
yi-güneyi diye bir ayrım yok. Biz 81 vila-
yetimizin tamamına en güzel hizmetleri 
kazandırmanın, 81 vilayetimizin tamamı-
nı 2023’e hazırlamanın çabası içindeyiz. 

Milletimiz bu gayretimizi gördüğü, sami-
miyetimize itimat ettiği için, 12 yıldır ül-
keyi yönetme sorumluluğunu her seçimde 
bize tevdi etti. Geçtiğimiz 12 yılda Van’ı 
ve ilçelerini de defalarca ziyaret ettik. İyi 
gününde, kötü gününde, her zaman Vanlı 
kardeşlerimizin yanında olduk. Hizmetle-
rimizle, eserlerimizle Van’ı kalkındırdık. 
Yaptığımız hastanelerle okullarla, köylere, 
mezralara kadar ulaşan yollarla Van’ın 
her bir kilometrekaresine ulaştık. 12 yılda 
Van’a tam 15 milyar liralık yatırım yaptık. 
Toplu konutta 3.5 milyar lira; ulaştırma 
ve haberleşmede 2.4 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.8 milyar lira; aile ve 
sosyal politikalarda 1.2 milyar lira; orman 
ve su işlerinde 861 milyon lira; tarım ve 
hayvancılıkta 824 milyon lira yatırım yap-
tık. Depremin hemen ardından bütün ya-
raları sararak adeta yeniden bir Van inşa 
ettik. Van’da tam 25 bin 172 konut yaptık. 
Proje ve ihale çalışmaları devam eden 
1.200 konutla birlikte bu rakam 26 bin 
372’ye çıkıyor. İlköğretim okulları, liseler, 
camiler, öğrenci yurtları, sağlık tesisleri 
inşa ettik, Van’ı ayağa kaldırdık. 400 ya-
taklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni 
Van’a kazandırdık. 300 yataklı Kadın Do-
ğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 
ve 500 yataklı Şehir Hastanesi’nin yapımı 
devam ediyor. Şehir Hastanesi’ni önü-
müzdeki yıl tamamlayıp hizmete alacağız. 
Bitmiyor… Van’a, kamu-özel ortaklığıyla 
450 yataklı Şehir Hastanesi ile 100 Yataklı 
Merkez Onkoloji Hastanesi yapıyoruz. 
Hastanelerimizin altyapı çalışmaları sürü-
yor, tamamlandığında da hemen inşasına 
başlayacağız. Van’a 2002 yılına kadar sa-



439

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

dece 36 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
ken, biz buna 434 kilometre bölünmüş 
yol ekleyerek Van’ın toplam bölünmüş yol 
uzunluğunu 470 kilometreye ulaştırdık. 
Van-Bitlis Yolu’nun tamamını bölünmüş 
yol olarak tamamladık. Bu güzergâhta 
bulunan Kuskunkıran Tüneli birinci tüpü 
tamamlandı, ikinci tüp tünelin altyapı 
çalışmaları devam ediyor. Esendere Sınır 
Kapısı’na ulaşımı sağlayan Hakkâri kara-
yolu bağlantısının yarısını tamamladık, 
kalan kesimleri de etap etap bitiriyoruz. 
Güzergâh üzerinde bulunan Güzeldere 
Tüneli ve Başkale Çevre Yolu’nun yapım 
çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde 
Van Çevre Yolu’nda da çalışmalar süratle 
devam ediyor.

Değerli kardeşlerim…

Van Gölü kenarına Gemi Üretme Tesisi 
yaptık. Şu anda Van’da iki geminin inşası 
süratle devam ediyor. İnşallah önümüz-
deki aylarda yeni gemileri hizmete veri-
yoruz. İskeleleri de yeniledik. Van’ı, Van 
Gölü’nü bu mahrumiyetten kurtarıyoruz. 
Van Ferit Melen Havalimanı’nı da yeniden 
ele alıp yenileyip, genişletiyoruz. Havali-
manındaki çalışmaları inşallah yıl sonuna 
kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Van için yaptığımız hizmetleri sizler ga-
yet yakından biliyorsunuz, hepsini teker 
teker saymaya gerek duymuyorum. Şun-
dan emin olmanızı istiyorum. Sizlerin 
teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilmem 

hâlinde, Van’da devam eden, başlayacak 
olan tüm projelerin takipçisi olmayı sür-
düreceğim. Başlamış olan hiçbir yatırım 
yarım kalmayacak, hiçbir proje akamete 
uğramayacak. Ben, ülkemin ve milletimin 
tüm meseleleriyle ilgilenecek, bunun için 
koşturacak, ter dökecek bir Cumhurbaşka-
nı olmaya talibim. Sizlerden, milletimden 
bunun için destek istiyorum. İnşallah, 10 
Ağustos, ülkemiz bakımından bir milat 
olacak. İradenize sahip çıkın. Tehditlere, 
baskılara, yalan ve iftiralara asla boyun eğ-
meyin, aldanmayın. İleride, çocuklarınıza, 
torunlarınıza “10 Ağustos’ta tarih yazdık” 
diyeceğiniz bir hikayeniz olsun. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ben de oy kullandım” diyebil-
menizi istiyoruz. “Türkiye’de Cumhur-
başkanlığı üzerinden kurulan vesayete, 
statükoya son vermek için ben de oy 
kullandım” diyebilmenizi arzu ediyoruz. 
Şimdiden 10 Ağustos seçiminin, bu seçim-
de kullanacağınız oyların hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 
kardeşlerinizi unutmayın. Diyarbakır’da 
evlatları için eylem yapan anneleri de 
dualarınızda unutmayın. Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun. Allah bizi utandır-
masın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. 
Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî 
irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Manisalılar, sevgili kardeşlerim... 

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
Manisa’nın tüm ilçelerine, tüm mahalle-
lerine, Manisalı tüm kardeşlerime selam 
ve sevgilerimi yolluyorum. Daha yeni 

uğurladığımız Ramazan-ı Şerif ’te, Kadir 
Gecesi’nde yaptığınız ibadetlerin, hayır-
ların, tuttuğunuz oruçların Hak katında 
kabulünü niyaz ediyorum. Rabbim bizleri 
inşallah ağız tadıyla nice Ramazanlara, 
nice bayramlara ulaştırsın.

Manisa Mitingi

Manisa  | 1 Ağustos 2014
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Kardeşlerim... 

Mübarek Ramazan ayını ve Ramazan 
Bayramı’nı, bu yıl her zamankinden daha 
buruk, daha hüzünlü idrak ettik. Komşu 
ülkelerde, yakın coğrafyamızda, kardeşle-
rimizin maruz kaldıkları zulüm, içimizi 
acıttı. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları 
aynı şekilde bir kez daha bizi kedere sevk 
etti. Özellikle de, Manisa’da, Soma’da, ma-
den kazasında hayatını kaybeden kardeş-
lerimizin yokluğunu Ramazan’da ve bay-
ramda daha derinden hissettik. Soma’da 
hayatını kaybeden 301 işçi kardeşimizi 
bugün burada bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Mekânları inşallah cennet ol-
sun diye dua ediyorum. Onların eksikliği 
içinde, buruk bir bayram yaşayan aileleri-
ne tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kardeşlerim…

Acımız büyük ,  kaybımız büyük .  13 
Mayıs’ta meydana gelen elim kaza, sade-
ce Soma ve Manisa’da değil, 81 vilayette, 
hatta dünyadaki tüm dost ve kardeş-
lerimiz nezdinde büyük bir üzüntüyle 
karşılandı. Olayı haber alır almaz, bütün 
imkânlarımızla, çok hızlı şekilde Soma’ya 
ulaştık. Kurtarma ekiplerimizle, sağlık 
ekiplerimizle, çalışmaları koordine eden 
bakan arkadaşlarımızla, milletvekilleri-
mizle, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, 
yani her imkânımızla Soma’da çalışma-
lara başladık. Olayın hemen ertesi günü, 
çalışmaları yerinde incelemek üzere ben 
de Soma’ya geldim, gerekli talimatları 
verdim. Tüm çabalarımıza rağmen, ne ya-
zık ki 301 kardeşimizi Hakk’a uğurladık. 

Burası, özel sektöre ait bir maden ocağıydı. 
Kazanın hemen ardından, sorumlularla 
ilgili, idari ve adli soruşturmaları başlattık. 
Soma’da hayatını kaybeden kardeşlerimi-
zin yakınları için, yasal düzenleme şu anda 
Meclis’te görüşülüyor. Sadece Soma için 
değil, Türkiye genelindeki madencilerin 
şartlarını düzelten, çok köklü düzenleme-
leri de bu yasayla getiriyoruz. Şu anda, 
CHP, MHP ve HDP bu yasayı yavaşlatmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz, 
“Tatil yok” dedik. “Bu yasa çıkacak” dedik. 
Yaz dönemi olmasına rağmen, seçim dö-
nemi olmasına rağmen, Meclis bu yasayı 
çıkarıncaya kadar çalışacak, çıkarıp tatile 
girecek.

Kardeşlerim…

Soma’da vefat eden kardeşlerimiz için 
milletimiz seferber oldu ve 47 milyon lira 
yardım yaptı. Bu parayı, vefat eden kardeş-
lerimizin ailelerine, her birine 156 bin lira 
olarak nakden teslim ediyoruz. Bir özel 
kuruluş, Doğuş Holding, her bir aile için 
birer ev, yani 301 konut inşa edecek. Yine 
Doğuş Holding, madenci kardeşlerimizin 
çocuklarına burs verecek. Sosyal Güvenlik 
Kurumu, ailelere maaşları bağladı; bağla-
namayanlara da işte bu görüşülen yasayla 
maaş bağlanacak, SGK borçları silinecek. 
Madencilerimizin bir yakınına da kamuda 
istihdam hakkı tanıyoruz. Hem madenci 
yakınlarına hem de o madende çalışan işçi 
kardeşlerimize, 6 ay boyunca maaşlarını 
ödeyeceğiz. Diğer madenlerde çalışan ve 
maaş alamayan işçilerimize de 3 aylık 
maaş ödemelerini yapıyoruz. Bu arada 
Soma esnafını da destekledik; esnaf ve KO-
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Bİ’lere, sıfır faizle kredi desteği sağladık. 
Soma’yı yalnız bırakmayacağız. Madenci-
lerimizi, ailelerini yalnız bırakmayacağız. 
İnşallah, yaraları sardık, sarıyoruz; mil-
letçe onları her an hatırlayacağız. Bir kez 
daha, 301 kardeşimize Rabbimden rahmet 
niyaz ediyor, Soma’nın, Manisa’nın, çevre 
illerin başı sağ olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Manisalılar…

Manisa, kurulduğu günden itibaren her 
zaman AK Parti’nin, bu davanın, bu ha-
reketin yanında oldu. Allah hepinizden 
razı olsun. 30 Mart’ta, Manisa, Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza yetki vermedi; 
ama yüzde 37 oy oranıyla bize yine güçlü 
bir destek verdi. Şimdi önümüzde, bir 
önemli seçim daha var. 10 gün sonra, 10 
Ağustos’ta, inşallah Cumhur, tarihte ilk 
kez Cumhurbaşkanını seçecek. O eski 
tartışmaları, krizleri, karmaşayı, artık ge-
ride bırakıyoruz. Meclis’te aylar boyunca 
devam eden turları, keyfi uygulamaları, 
kimi zaman hukuksuzluğa varan eylem-
leri artık geride bırakıyoruz. 2007 yılında 
millete gittik, Anayasayı değiştirdik, artık 
Cumhurbaşkanını millet seçecek dedik. 
Türkiye, yüzde 69’la evet dedi. Manisa da 
bu değişikliğe yüzde 60’la evet dedi. İşte 
şimdi, o değişiklik hayata geçiyor. Şimdi, 
halk sandığa gidiyor, millî irade tecelli 
ediyor, Cumhur, kendi hür iradesiyle Cum-
hurbaşkanını tayin ediyor.

Kardeşlerim... 

Bu seçimde, CHP ve MHP bir araya gel-
diler, Pensilvanya İhanet Şebekesi’ni de 

yanlarına aldılar, bir ortak aday çıkardılar. 
Sonradan, irili ufaklı, toplam oy oranları 
yüzde 1’i bulmayan partiler de bu ekibe 
dahil oldu. Dikkatinizi çekiyorum: MHP 
kiminle bir araya geldi? Sosyalist İşçi 
Partisi’yle, Devrimci Halk Partisi’yle… 
MHP kiminle bir araya geldi? MHP’nin 
Milletvekillerini, İl Başkanlarını dinle-
yen, MHP’ye tuzak kuran, şantaj yapan 
Pensilvanya ile bir araya geldi. Kim bu 
Pensilvanya? Ülkesine ihanet eden bir şe-
beke. Ülkesinin sırlarını kaydeden, belki 
de bunları istihbarat örgütlerine veren 
bir şebeke. Kim bu Pensilvanya? Ülkenin 
Cumhurbaşkanını, Başbakanını, Bakan-
larını, Genelkurmay Başkanını, Kuvvet 
Komutanlarını, MİT Müsteşarını dinleyen; 
ülkenin en mahrem bilgilerini elde eden 
bir şebeke. Ya Bahçeli, hani siz milliyetçiy-
diniz? Hani siz vatanseverdiniz? O zaman 
bu ihanet şebekesine neden payandalık 
yapıyorsunuz? Şimdi çıkmış, Türkmenler 
üzerinden istismar siyaseti yapmaya çalı-
şıyor. Biz, Suriye’de Türkmenlere yardım 
ulaştırmaya çalışırken, bu Pensilvanya’nın 
uzantıları gitti, Adana’da tırlara baskın 
yaptı. Ey Bahçeli, Türkmenleri bu kadar 
düşünüyordunuz da, Adana’ya neden se-
siniz çıkmıyor, Pensilvanya’ya neden kapı-
kulu oluyorsunuz?

Kardeşlerim... 

MHP Genel Başkanı ve MHP yönetimi ger-
çekten çok zor durumdalar. Ne yapacakla-
rını bilmez hâldeler. Yanlış bir yola girdiler, 
oradan çıkamıyorlar. CHP ve Pensilvanya, 
bu MHP yönetimini aldı, uçuruma doğru 
sürüklüyor. MHP Genel Başkanı da, sabah 
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akşam hakaret ederek, terbiye dışı, ahlak 
dışı hakaretler sarf ederek, beceriksizli-
ğini, başarısızlığını örtmeye çalışıyor. İyi 
de, ne kadar örteceksin… Öyle bir aday 
bulmuşlar ki, evlere şenlik. Mızrak çuvala 
sığacak gibi değil. İstiklal Marşı’yla, Ça-
nakkale şiirini birbirinden ayıramayacak 
kadar bu ülkenin, bu milletin yabancısı. 
Taşıma suyla değirmen dönmez. Dayatma 
adayla buraya kadar. Bunların projesi daha 
en baştan ölü doğdu. Ne diyordu Bahçeli? 
“Evinin önüne çocukları göndereceğim, 
Andımızı okuyacaklar” diyordu. Şimdi 
sen o çocukları adayınızın evine gönder 
de, orada İstiklal Marşı’nı okusunlar. 3 
yaşında, 4 yaşında, 10 kıtayı ezbere oku-
yan çocuklar var, onları gönder. Şimdi AK 
Parti Gençlik Kolları’ndan arkadaşlarımız, 
çeşitli şehirlerden bu monşer adaya İstik-
lal Marşı ve Safahat gönderiyor. Duydum 
ki Manisa’nın gençleri de göndermişler. 
Monşerin evinde epeyce bir Safahat ve 
İstiklal Marşı olacak. Artık ister bir sahaf 
açar isterse de oturur, dersini ezber eder. 
Nasıl olsa 10 Ağustos’tan sonra çok vakti 
olacak. İstiklal Marşı’nı dahi tanımayan 
bir adaya, ne CHP’li kardeşlerim ne MHP’li 
kardeşlerim oy vermez ve vermeyecek. 
Manisa 10 Ağustos’a hazır mı? Manisa 
Yeni Türkiye’ye hazır mı?

Manisa… 

Türkiye’nin gücüne güç katıyor muyuz? 
Türkiye’nin yıldızını parlatıyor muyuz? 
Güçlü Türkiye’ye, Öncü Türkiye’ye hazır 
mıyız? Milletin adayına oy veriyor mu-
yuz? Kim o aday? Kim o aday? Maşallah… 

Şehzadeler şehri Manisa’da bu iş inşallah 
tamam.

Kardeşlerim… 

Devlet Bahçeli sabah akşam hakaret üretir-
ken, biz 12 yıl boyunca iş ürettik. CHP’nin 
Genel Müdürü sabah akşam fitne üretir-
ken, yalan, iftira üretirken, biz eser ürettik, 
hizmet ürettik, Türkiye’nin gücüne güç, 
bayrağımızın itibarına itibar kattık. Bakın 
bugün, Kahramanmaraş’ta, Türkiye’nin 
savunma sanayiinde nereden nereye gel-
diğini anlattık. Artık kendi savaş gemisini, 
insansız hava araçlarını, helikopterlerini 
üreten bir Türkiye var. Artık kendi millî 
piyade tüfeklerini, tanklarını, roketlerini, 
uydularını üreten bir Türkiye var. Savun-
ma sanayiinde, ithalattan artık ihracata ge-
çen, dünyada yıldızı parlayan bir Türkiye 
var. Hani bunlar milliyetçiydi? Defalarca 
iktidara geldiler, koalisyon ortakları ol-
dular, ne yaptılar? IMF’ye borç yaptılar. 
Merkez Bankası’nın kasasını boşalttılar. 
Ekonomik krizlerle milleti inim inim 
inlettiler. Ülkeyi onlarca yıl geriye götür-
düler. Yolsuzlukla, yasaklarla, yoksullukla 
Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdiler. 
Milliyetçi olmak, ülkeyi büyütmektir. 
Milliyetçi olmak, milleti yüceltmektir. 
Milliyetçi olmak, bayrağımızın itibarına 
itibar katmaktır. Milliyetçi olmak, 81 vi-
layete ulaşmak; yetmez, dünyadaki tüm 
kardeşlerimize, akrabalarımıza, tüm maz-
lumlara el uzatabilmektir. Özür dilemek 
değil, özür diletmek milliyetçiliktir. Gazze 
yanarken susmak değil; Hakk’ı söylemek 
milliyetçiliktir. Bakın şu anda, Kızılay ile 
dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahip-
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lerinin yanındayız. AFAD ile yurtiçinde, 
yurtdışında, her hadiseye yardım eli uzatı-
yoruz. TİKA ile Moğolistan’dan ABD’ye ka-
dar projeler yapıyoruz. Dünyanın neresin-
de Türklere ait eser varsa, gidiyor, arıyor, 
buluyor, ayağa kaldırıyoruz. Balkanlar’da 
camileri, köprüleri tamir ediyoruz. Gidi-
yor, Mustafa Kemal’in babasının köyün-
de evini inşa ediyoruz. Mehmet Âkif ’in 
babasının camisini buluyor, yeniden inşa 
ediyoruz. Alparslan’ın kabrini, Kanuni’nin 
kabrini buluyor, onlara sahip çıkıyoruz. 
Afrika’da su kuyusu açıyoruz, Harar 
Türklerine sahip çıkıyoruz, Filistin’de 
hastane yapıyoruz, Türk Cumhuriyetle-
rinde okullar açıyoruz. TRT ile dünyaya 
Türkçe sesleniyoruz. Anadolu Ajansı ile 
mazlumların sesi oluyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızla yoksullara ulaşıyoruz. 
Yunus Emre Enstitüleri ile dünyaya Türk-
çe öğretiyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ile tüm dünyadaki 
kardeşlerimizin yanındayız. Ecdad nereye 
gittiyse oraya gidiyoruz. Nerede şehitli-
ğimiz varsa, oraya ulaşıyor, şehitlikleri 
bulup ihya ediyoruz. Eğer Devlet Bahçeli 
hakaretlerine ara verirse, eğer CHP Genel 
Müdürü iftiralarına ara verirse, bizim ne 
yaptığımızı görecekler. Ama görmemek 
için, duymamak için, anlamamak için, 
hakaret üstüne hakaret, iftira üstüne iftira 
atıyorlar. Neymiş? Hükümet Gazze’yle il-
gileniyor, Türkmenlerle ilgilenmiyormuş. 
Eğer Türkmenleri görebilirsen, bulabilir-
sen, bizi onlara sor, onlar bizi anlatır. Ey 
Bahçeli… Gidebiliyorsan git Urumçi’ye, 
Uygur Türklerine bizi sor. Gidemez. O 
sadece Çin Devlet Başkanı’na ödül verir. 
Ama biz her ikisine de gideriz ve gittik.

Kardeşlerim… 

12 yıl boyunca Yeni Türkiye’yi inşa et-
menin mücadelesini verdik. Türkiye’yi 
her alanda büyüttük. İşte şimdi,  10 
Ağustos’tan itibaren, artık yeni bir safha-
ya geçiyoruz. Yeni Türkiye’nin kapılarını 
artık ardına kadar aralıyoruz. Seçilmiş bir 
Başbakan, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 
inşallah, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ta-
şıyacaklar. Eski tartışmalara artık son ve-
receğiz. Türkiye’nin enerjisini heba eden 
sorunları çözüme kavuşturacağız. Sadece 
istikbale odaklanacak, Türkiye’yi dünya-
nın en büyük ülkelerinden biri yapacağız.

Sevgili Manisalılar, değerli kardeşlerim…

12 yıl boyunca, bütün şehirlerimizi daha 
da kalkındırmanın, insanımızın nefes 
aldığı, yaşadığı her yere hizmet götürme-
nin derdi içinde olduk. Doğu-Batı diye bir 
ayrım yapmadık, Kuzey-Güney diye bir 
ayrım yapmadık. AK Parti’ye oy verdi ya 
da vermedi diye bir ayrım yapmadık. Her 
şehrimizi aynı sevdayla, aynı içtenlikle, 
aynı coşkuyla kucakladık, 81 vilayetimi-
zin tümüne adaletle hizmet götürdük. İşte 
bu şuurla, 12 yıl boyunca hizmetlerimizle, 
eserlerimizle Manisa’yı kalkındırdık. 12 
yılda Manisa’ya toplam 9.5 milyar liralık 
destek ve yatırım yaptık. Tarım ve hayvan-
cılıkta 1.2 milyar lira; ulaştırma ve haber-
leşmede 1 milyar lira; eğitimde (üniversite 
dâhil) 972 milyon lira; orman ve su işle-
rinde 700 milyon lira; toplu konutta 546 
milyon lira; sağlıkta 362 milyon lira yatı-
rım yaptık. Diğer 80 ilimiz gibi Manisa’yı 
da bölünmüş yol ağlarıyla donattık . 
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Manisa’ya 2002 yılına kadar 81 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı. Biz ise sadece 
12 yılda tam 316 kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Böylece Manisa’nın toplam bölün-
müş yol uzunluğunu 397 kilometreye çı-
kardık. Biliyorsunuz ülkemizin en güzide 
projelerinde biri olan Gebze-Orhangazi-
İzmir Otoyolu Manisa’yı da ilgilendiriyor. 
Gebze Dilovası’ndan yola çıkacak araç, 
İzmit Körfezi’ni asma köprüyle geçecek. 
Oradan Bursa’ya, oradan Manisa’ya ve ni-
hayet İzmir’e ulaşacak. Otoyol ile Manisa-
İstanbul arası 9 saatten 3.5 saate inecek. 
Hem İzmir’in hem Manisa’nın projesi 
olan Sabuncubeli Tüneli’ndeki çalışmalar 
süratle devam ediyor. Tünel tamamlandı-
ğında Manisa ile İzmir arası yaklaşık 15 
dakikaya düşecek.

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta İstanbul-
Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın açı-
lışını yaptık. Manisa’yı da Hızlı Tren’le 
buluşturalım dedik. Ankara’dan yapmaya 
başladık. Ankara-Afyonkarahisar arasın-
da inşaat hızla devam ediyor. Afyon-Uşak 
arasındaki altyapı çalışmaları sürüyor. 
Yakında Uşak-Manisa-İzmir arasında 
da ihaleye çıkıyoruz. İnşallah Hızlı Tren 
hayata geçtiğinde Ankara-Manisa arası 3 
saatin altına düşecek. İzmir’de İZBAN’ı 
yaptık. Bu hattı, Menemen-Manisa arasını 
da tamamlayarak Manisa’ya kadar uzatma 
kararı aldık. Altyapı çalışmaları devam 
ediyor. Sadece ulaşımda değil, eğitimden 
sağlığa, tarımdan sulamaya Manisa’yı 12 
yılda hemen hemen her alanda kalkın-
dırdık. Manisa merkez ve ilçelerine yeni 

sağlık tesisleri yaptık. 300 yataklı Soma 
Devlet Hastanesi’nin yapımına devam edi-
liyor. Manisa’ya toplam 558 yatak kapasi-
teli bir Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Mer-
kez Efendi Devlet Hastanesi yapıyoruz. 
Proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah, 
Manisa önümüzdeki dönemde çok daha 
güzel, çok daha kalkınmış bir şehir olacak. 
Manisa’nın yıldızı daha da parlayacak.

Değerli kardeşlerim…

Manisa için yaptığımız hizmetleri sizler 
gayet iyi biliyorsunuz, bu hizmetlerin 
her birinden istifade ediyorsunuz. Onun 
için burada hepsini teker teker saymaya 
gerek duymuyorum. Sadece şundan emin 
olmanızı istiyorum. Sizlerin teveccühüy-
le Cumhurbaşkanı seçilmem hâlinde, 
Manisa’da devam eden tüm projelerin 
takipçisi olmayı sürdüreceğim. Başlamış 
olan hiçbir yatırım yarım kalmayacak, 
hiçbir proje akamete uğramayacak. Mani-
sa için yeni projelerin geliştirilmesi, yeni 
yatırımların yapılması için de var gücüm-
le çalışacağım. Siz bu kardeşinizi gayet 
iyi tanıyorsunuz. Bu kardeşiniz, sizin 
içinizden çıkmış, sizin için mücadele et-
miş, bütün ömrünü milletinin, ülkesinin 
hizmetine adamış bir Başbakandır. Bizim 
vatana hizmet aşkımız asla sönmez. Bizim 
millete sevdamız asla son bulmaz. Bundan 
önce nasıl ki her an milletinin hizmetine 
koşan bir Tayyip Erdoğan gördüyseniz, 
bundan sonra da, Allah ömür verdikçe 
aynı şekilde milletinin hizmetine koşan, 
ülkesine hizmet için koşan, koşturan bir 
Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, 
milletimden bunun için destek istiyorum. 
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İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz için bir mi-
lat olacak. İradenize sahip çıkın. Sandık-
lara sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. 
İleride, çocuklarınıza, torunlarınıza “10 
Ağustos’ta tarih yazdık” diyeceğiniz bir 
hikâyeniz olsun. “Halkın oylarıyla belirle-
nen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben 
de oy kullandım” deyin. “Türkiye’de Cum-
hurbaşkanlığı üzerinden kurulan vesaye-
te, statükoya son vermek için ben de oy 
kullandım” deyin. Şimdiden 10 Ağustos 
seçiminin, bu seçimde kullanacağınız oy-
ların hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye için dua edin. Gelecek nesilleri-
miz için dua edin. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 
kardeşlerinizi unutmayın. Rabbim yâr 
ve yardımcımız olsun. Allah bizi utandır-
masın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. 
Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî 
irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Kahramanmaraş, cesaretin, kahramanlı-
ğın, kardeşliğin şehri Kahramanmaraş, 
Edeler…

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyorum Edeler! Allah sizlerden 
razı olsun. Siz, en başından itibaren bu da-
vaya sahip çıktınız. Siz en başından itiba-

ren bu hareketin yanında oldunuz. Rabbim 
Kahramanmaraş’ı korusun. Rabbim Kah-
ramanmaraşlı kardeşlerimi esirgesin. 17 
Mart’ta buraya geldik, burada muhteşem 
bir miting gerçekleştirdik. Akşam saatleri 
olmasına rağmen, havanın kararmasına 
rağmen, burada bir kez daha tarih yazdık. 
30 Mart’ta sandığa gittiniz, tarihi bir kez 

Kahramanmaraş Mitingi

Kahramanmaraş | 1 Ağustos 2014



Recep Tayyip ERDOĞAN

448

de sandıkta yazdınız. 30 Mart’ta, yüzde 
59’la AK Parti dediniz. Büyük Türkiye’ye 
sahip çıktınız. Güçlü Türkiye’ye sahip çık-
tınız. Pensilvanya İhanet Çetesi’ne gereken 
cevabı verdiniz. Pensilvanya’nın oyuncağı 
partilere gereken cevabı verdiniz. Bir kez 
daha rabbim sizlerden razı olsun. Aşkınız, 
sevdanız, ahde vefanız için hepinize son-
suz teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim, sevgili Edeler… 

Ramazan-ı Şerif ’e, Ramazan Bayramı’na 
veda ettik. Rabbim bizleri, aziz milletimizi, 
tüm insanlığı inşallah nice Ramazanlara, 
nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara 
eriştirsin. Rabbim, hepimize, Ramazanla-
rı Ramazan gibi, bayramları bayram gibi 
ihya etmeyi, idrak etmeyi nasip eylesin. Bir 
Ramazan’ı daha hüzünlü geçirdik. Bir Ra-
mazan Bayramı’nı daha kederli ihya ettik. 
Irak’ta, her gün onlarca kardeşimiz haya-
tını kaybediyor. Mısır’da, Libya’da, kar-
deşlerimiz zor günler geçiriyor. Suriye’de 
kan akmaya devam ediyor. Somali’de, 
Myanmar’da, yoksulluk ve nefret, kar-
deşlerimizi tehdit ediyor. Bütün bunların 
üzerine, İsrail, Ramazan ayının ortasında 
Gazze’ye bir saldırı başlattı. Ramazan de-
medi, Kadir Gecesi demedi, hatta Ramazan 
Bayramı demedi, çocukları öldürmeye 
devam etti. Şu ana kadar şehit olanların sa-
yısı 1.400’ü aştı. Bunların 300’e yakını ço-
cuk, 100’den fazlası kadın. Rabbim, İslam 
coğrafyasında zulüm gören, baskı, işkence 
gören, ayrımcılık gören her bir kardeşimi-
ze sabır versin. Rabbim, İslam dünyasının 
üzerindeki bu ölü toprağını, bu tepkisizli-
ği, bu ilgisizliği inşallah kaldırsın.

Kardeşlerim… 

Bizim, Gazze ile ilgileniyor olmamız, dışa-
rıda olduğu kadar, içeride de birilerini çok 
ciddi şekilde rahatsız etti ve ediyor. Aynı şe-
kilde, Suriyeli kardeşlerimizle ilgileniyor 
olmamız, hem dışarıda hem içeride hem 
de maalesef Kahramanmaraş’ta birilerini 
rahatsız etti ve ediyor. Kahramanmaraş, 
Muhacir’in ve Ensar’ın, Hazreti Ömer’in, 
Hazreti Halit bin Velid’in, Hazreti Malik 
bin Eşter’in şehridir. Kahramanmaraş, 
Adıyaman’la, Gaziantep’le birlikte, Ukkaşe 
Hazretleri’nin şehridir. Kahramanmaraş, 
düşmanına karşı Sütçü İmam kadar yiğit, 
dostuna karşı Necip Fazıl kadar, Erdem Be-
yazıd kadar, Cahit Zarifoğlu, Aşık Mahzuni 
Şerif kadar müşfik bir şehirdir. Burası, 
hem Ashab-ı Kehf ’teki 7 yiğidin, hem de 
söz ustası 7 Güzel İnsan’ın şehridir. Evleri-
ni, yurtlarını terk etmek zorunda kalmış, 
kardeşlerine sığınmış, muhacir konu-
mundaki Suriyeli kardeşlerime biliyorum 
ki Kahramanmaraş el de uzatmaz, dil de 
uzatmaz.

Kardeşlerim…

Şunu bilmenizi isterim ki, Irak’ın umudu 
sizlersiniz. Suriyeli kardeşlerinizin yegâne 
umudu sizlersiniz. Gazze’nin yegâne umu-
du sizlersiniz. Balkanlar’ın, Kafkasya’nın, 
Kuzey Afrika’nın, Ortadoğu’nun umudu 
sizlersiniz. Şu anda bütün mazlum halk-
lar, bütün mazlum topluluklar yüzlerini 
bize döndüler. Biz, onları yüz üstü bırak-
mayacağız. Ecdadımız onlara nasıl sahip 
çıktıysa, biz de imkânlar ölçüsünde on-
lara sahip çıkacağız ve sahip çıkıyoruz. 
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81 vilayetin tamamına nasıl ulaşıyorsak; 
Türkiye’yi baştan sona nasıl imar ediyor-
sak; dünyanın her yerindeki mazlumlara, 
mağdurlara da ulaşıyor, Büyük Devlet 
olmanın gerektirdiği şekilde, onların 
ellerinden tutuyoruz. Şu anda dahi, çok 
yoğun bombardıman altında, Gazze’de, 
Kızılay’ımızla, TİKA’mızla, AFAD’ımızla, 
Anadolu Ajansı’mızla, TRT’mizle, gönüllü 
kuruluşlarımızla biz varız. Suriye’de, Arap, 
Kürt, özellikle de Türkmen kardeşlerimi-
zin yanında her türlü imkânımızla varız. 
Irak’ta, başta Türkmenler olmak üzere, her 
kesimin yanında bir dost eli, bir kardeş eli 
olarak her imkânımızla varız. Adana’da, 
Millî İstihbarat Teşkilatımıza ait tırlara 
hukuksuzca baskın yaptılar. Nereye gi-
diyordu o tırlar? Suriye’de Türkmenlere 
yardıma gidiyordu. Bu Pensilvanya çetesi, 
yargı, emniyet ve TSK içindeki uzantıları 
yoluyla bu tırlara baskın düzenledi. Şimdi 
de CHP, MHP, utanmadan, sıkılmadan çıkı-
yor, bizi Türkmenlere yardım etmemekle 
itham ediyor. Pensilvanya’ya sahip çıkan 
bu CHP, bu MHP. Adana’da tırların dur-
durulmasına sessiz kalan işte bu CHP, bu 
MHP. Hem yardımın engellenmesine göz 
yumacaksın, hatta destek vereceksin hem 
de Türkiye Türkmenlere bir şey yapmıyor 
diyeceksin. Bunlar ikiyüzlü. Bunlar hiçbir 
şey yapmazlar, bir şey yapılmasına da razı 
olmazlar.

Şimdi bakın kardeşlerim…

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca 
dış politikada ne yaptıysa, bugün de aynı-
sını yapıyor. CHP; Hitler’e sahip çıkmıştı, 
Hitler’e övgüler düzmüştü, hatta Hitler’in 

safında yer almıştı; bugün de, Hitler’in 
izinden giden İsrail’e sahip çıkıyor. CHP, 
kurulduğu andan itibaren İsrail’in ya-
nında oldu, bugün de yanında durmaya 
devam ediyor. Bize sığınan Azeri kar-
deşlerimizi, Stalin’in askerlerine işte bu 
CHP teslim etmiş, Boraltan Köprüsü’nün 
karşısında alçakça şehit edilmelerini işte 
bu CHP izlemişti. Yıllarca Filistin mesele-
sine bigâne kaldılar. Yıllarca Ortadoğu’ya, 
Arap kardeşlerimize sırtlarını döndüler. 
Bunu yaparken de, Avrupa’ya yakınlaşa-
madılar, Türkiye’yi müzakere safhasına 
bile taşıyamadılar. Şu anda da, Gazze’deki 
katliamın üzerini örtmek, İsrail’in işini ko-
laylaştırmak için, içeride ellerinden geleni 
yapıyorlar. CHP’ye bakıyorsunuz, Irak’ta 
adaletsizliği destekliyor. Bakıyorsunuz, 
Mısır’da darbecileri destekliyor. Bakıyor-
sunuz, Suriye’de eli kanlı zalim rejimi, 
yüzbinlerce insanın katilini destekliyorlar. 
İşte Gazze’de de, İsrail işini rahat görsün, 
rahat soykırım yapsın diye, bizi susturma-
nın mücadelesini veriyorlar.

Kardeşlerim…

MHP de biliyorsunuz, artık kendi kimli-
ğini, kendi siyasetini bir kenara bıraktı, 
CHP’nin yavrusu, CHP’nin vagonu oldu. 
MHP Genel Başkanı, CHP’nin peşine 
takıldı; CHP nereye sürüklerse oraya gi-
diyor. Sadece CHP değil; bu mevcut MHP 
yönetimi, Pensilvanya’nın da oyuncağı 
hâline geldi. Şu anda, MHP Genel Başka-
nı Devlet Bahçeli, salonlarda konuşuyor 
ve maalesef, edebe, adaba, nezakete, ter-
biyeye sığmayacak bir üslupla, çok ağır 
hakaretleri arka arkaya sıralıyor. Biz onun 
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seviyesine düşmeyiz. Biz onun debelendiği 
çukura, çamura girmeyiz. MHP Genel Baş-
kanı şu anda gerçekten çok zor durumda. 
Yaptıklarını, artık tabanına izah edemez 
duruma geldi. CHP’nin arkasına takıl-
mış olmayı MHP tabanına anlatamıyor. 
Pensilvanya’nın dizinin dibine çökmüş 
olmayı artık MHP Genel Başkanı tabanına 
izah edemiyor. Ne dediler? Çatı dediler… 
Şimdi o çatının altında kim var? MHP var. 
Yanında kim var? Sosyalist İşçi Partisi var. 
Başka? Devrimci Halk Partisi var. MHP 
Genel Başkanı artık bunlarla yol yürüyor. 
Hatalarını, beceriksizliğini, başarısızlığını 
örtmek için de, sabah akşam yalana, iftira-
ya, hakarete başvuruyor. Bize ne diyordu? 
“Evimin önüne çocukları gönderip, çocuk-
lara andımızı okutacaktı. 

Sayın Bahçeli… 

Sen o çocukları ortak adayınızın evinin 
önüne gönder. O çocuklar artık gitsin-
ler de, sizin ithal, monşer adayınıza bir 
zahmet İstiklal Marşı’nı öğretsinler. Gö-
rüntüleri izlediniz mi? Bu ortak adayın, 
Âkif ’in kabri başında sergilediği cehaleti 
gördünüz mü? Sürekli ne diyor? “Benim 
babam merhum Mehmet Âkif ’in arka-
daşıydı” diyor. “Mehmet Âkif ’in manevi 
dergâhından geçtim” diyor. Sonra kalkıyor, 
İstiklal Marşı’mızdan bir dörtlük okuyor. 
“Bu mısralar” diyor, “‘Çanakkale Şehitleri-
ne’ şiirinden herhâlde” diyor. Şimdi bizim 
AK Partili gençler, değişik illerden, bu 
Prof. beyefendiye İstiklal Marşı ve Safahat 
gönderiyorlar. Dün de Kahramanmaraş’ta-
ki gençlerimiz göndermişler. Bakarsınız 

okur… 10 Ağustos’tan sonra okumaya çok 
fırsatı olacak.

Ey Kahramanmaraş, ey Edeler… 

Bu ortak aday, benim CHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerime hiç yakışıyor mu? Bu ortak 
aday, benim mhp’ye gönül vermiş kardeş-
lerime hiç yakışıyor mu? Bahçeli’nin işi 
çok zor… Devlet Bahçeli bir yola girdi. Ne 
o yoldan çıkabiliyor ne de girdiği o yolu 
izah edebiliyor. Ey Bahçeli! İstiklal mar-
şını dahi tanımayan bu adayı sen benim 
MHP’li kardeşlerime nasıl yutturacaksın? 
Gözü dönmüş şekilde arka arkaya sırala-
dığı hakaretler, bu çirkinliği örtmez, bu 
beceriksizliği saklamaz.

Kardeşlerim…

CHP’ye de, MHP’ye de, bu adayı adeta zor-
la dayattılar. CHP ve MHP tabanına, “Gi-
deceksiniz, tıpış tıpış bu adaya oy verecek-
siniz” dediler. Ama inanıyorum ki CHP’li, 
MHP’li kardeşlerim, bu ithal adaya, İstiklal 
Marşı’nı bilmekten, tanımaktan aciz bu 
monşere oy vermeyecektir. İnanıyorum ki 
Kahramanmaraş’ta, bu dayatma adaya oy 
çıkmayacaktır.

Edeler, Kahramanmaraş…

Bizimle misin Kahramanmaraş? Yeni 
Türkiye’ye evet mi? Güçlü Türkiye’ye evet 
mi? Öncü Türkiye’ye evet mi? Türkiye’nin 
gücüne güç katıyor musun Kahramanma-
raş? Milletin adayına oy veriyor musun 
Kahramanmaraş? Kim o aday? Kim o 
aday? Maşallah, barekallah… 2007 hal-
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koylamasında Kahramanmaraş yüzde 86 
evet dedi. 2010’da yüzde 79 evet dedi. 
Şimdi, 10 Ağustos’ta, sizden inşallah 
rekor bekliyoruz. Tarihin yeniden yazıla-
cağı 10 Ağustos’ta, Kahramanmaraş’tan 
tarihî bir oran bekliyoruz.

Kardeşlerim,

12 yıl boyunca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak, ülkemize, milletimize, 
bayrağımıza, 81 vilayetimize gururla, 
şerefle hizmet ettim. Allah’a hamdolsun, 
nice ilki başardık. Allah’a hamdolsun, 
Türkiye’yi uçurumun kenarından aldık, 
bir dünya ülkesi yaptık. Şimdi bakın, 
milliyetçilik istismarı yapanlara buradan, 
sadece bir alanda yaptıklarımızı özet ola-
rak aktaracağım. Kimin gerçek milliyetçi, 
kimin de bu işin istismarını yaptığına siz 
karar vereceksiniz. 2003 yılında, Türkiye, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını 
yüzde 75 oranında dışardan karşılıyordu. 
Şu anda ne kadar? Yüzde 45’e kadar dü-
şürdük. Daha da düşüreceğiz, yüzde 5’lere 
kadar çekeceğiz. 12 yıl önce, Türkiye, 
savunma ve havacılıkta 248 milyon dolar 
ihracat yapıyordu. Şimdi ne kadar? 1 mil-
yar 262 milyon dolar. Kendi tankımızı, 
Altay Tankı’nı imal ettik. Kendi insansız 
hava araçlarımızı, ANKA uçaklarını imal 
etmeye başladık. Kendi savaş gemilerimi-
zi imal etmeye başladık; iki tanesini bitir-
dik, denizlere gönderdik; yeni gemiler ve 
denizaltılarımız yolda. Kendi millî piyade 
tüfeğimizi tasarladık, imal etmeye başla-
dık. Kendi uydularımızı imal etmeye baş-
ladık. Kendi füzelerimizi, roketlerimizi 
üretir konuma geldik. 10 Haziran’da yap-

tığımız törenle, kendi mühendis ve tek-
nisyenlerimizin imal ettiği ATAK helikop-
terlerini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim 
ettik. Savunma sanayiinde neredeyse 
tamamen dışa bağımlı bir Türkiye vardı; 
şu anda dünyada iddia sahibi bir Türkiye 
var. Dünyanın gözü şu anda Türkiye’nin 
üzerinde. Birçok ülke, ürettiğimiz silahla-
rı, savunma sanayii araçlarını satın almak 
için girişimde bulunuyor. Uçaklarımızı 
modernizasyon için yurtdışına gönde-
riyorduk; şimdi yurtdışından artık bize 
geliyorlar. Burada durmuyoruz… 2023’e 
kadar, inşallah, kendi jet eğitim uçağımızı 
yapacağız. İstihbarat uydumuzu uzaya 
göndereceğiz. Kendi çıkarma gemimizi 
inşa edeceğiz. Muharip uçak, ortak sı-
nıf helikopterlerimizi, firkateynlerimizi 
kendimiz üreteceğiz. Milliyetçilik işte 
budur! Milliyetçilik ülkesini büyütmekle 
olur. Milliyetçilik bayrağını gururlandır-
makla olur. CHP’nin arkasına takılarak, 
Pensilvanya’nın dizinin dibine oturarak, 
sabah akşam hakaret ederek milliyetçilik 
olmaz. İstiklal Marşı’yla Çanakkale şiirini 
birbirinden ayıramayan adamın arkasına 
takılmakla milliyetçi olunmaz. Bahçeli, 
Çin Devlet Başkanı’na ödül verirken, biz 
gittik, Urumçi’de kardeşlerimizi ziyaret 
ettik. Bahçeli istismarını yaparken, biz 
gittik, Kırım Türklerinin elinden tuttuk. 
Bahçeli Pensilvanya’nın kapıkulu olur-
ken, Adana’da tırlara yapılan eşkıyalığa 
sahip çıkarken, biz Irak’ın, Suriye’nin 
Türkmenlerini gözettik. Konuşarak, haka-
ret ederek, ahkam keserek değil; yaparak, 
üreterek, dünyanın her yerine ulaşarak 
milliyetçi olunur. 
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Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Eski Türkiye ile Yeni Tür-
kiye arasında tercih yapacaksınız. 10 
Ağustos’ta, inşallah, Eski Türkiye’ye, çe-
telere, vesayete kapıları tamamen kapata-
cak; Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin 
kapılarını ardına kadar açacaksınız. 10 
Ağustos’ta, Türkiye’nin yıldızını sizler 
parlatacaksınız. Cumhurbaşkanını sizler 
seçecek, Devlet ile Milleti sizler kucaklaştı-
racaksınız. İnşallah, 77 milyon bir olacak, 
kardeş olacak, geleceğe yürüyeceğiz. İnşal-
lah ekonomiyi, demokrasiyi, özgürlükleri 
daha da büyüteceğiz. Bütün o gereksiz tar-
tışmaları, Türkiye’ye zaman kaybettiren, 
Türkiye’nin enerjisini heba eden o gerek-
siz münakaşaları geride bırakacağız. So-
runları daha güçlü, daha hızlı çözerek, hep 
birlikte Yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıllık Başbakanlığımız döneminde 
Kahramanmaraş’a tarihindeki en büyük 
yatırımları biz gerçekleştirdik, en önem-
li hizmetleri biz kazandırdık. 12 yılda 
Kahramanmaraş’a 11 milyarlık yatırım 
yaptık. Enerjide 2.9 milyar lira; ulaştırma 
ve haberleşmede 1.1 milyar lira; orman ve 
su işlerinde 1 milyar lira; eğitimde (üniver-
site dâhil) 1 milyar lira; tarım ve hayvancı-
lıkta 857 milyon lira; aile ve sosyal politi-
kalarda 819 milyon lira yatırım yaptık.

Bakınız kardeşlerim…

Biz, çıktığımız her meydanda, hizmetle-
rimizle, eserlerimizle, yatırımlarımızla, 

projelerimizle konuşuyoruz. Biz, neler 
yaptığımızı, neler yapacağımızı anlatıyo-
ruz. Bugün, Türkiye’nin neresine giderse-
niz gidin, orada mutlaka, bizim eserleri-
mizi, bizim yatırımlarımızı görürsünüz. 
İşte Kahramanmaraş bunun en güzel 
örneklerinden biri. Kahramanmaraş’a 
şöyle bir bakın… Bölünmüş yolları gö-
rürsünüz, hastaneleri, adalet saraylarını, 
konutları görürsünüz. Kahramanmaraş’a 
hizmetlerimiz saymakla bitmez. 12 yıl-
da Kahramanmaraş’ın her bir köşesine 
yeni sağlık tesisleri inşa ettik. 400 yataklı 
Necip Fazıl Şehir Hastanesi kazandır-
dığımız eserlerden sadece biri. Şimdi, 
Kahramanmaraş’a 2 ihtisas alanından olu-
şan toplam 500 yataklı bir Şehir Hastanesi 
daha yapıyoruz. Hastanemizin altyapı ça-
lışmaları hızla devam ediyor. 2002 yılına 
kadar Kahramanmaraş’a ne kadar bölün-
müş yol yapılmıştı? Sadece 73 kilometre… 
Biz 12 yılda tam 212 kilometre bölünmüş 
yol yaptık. Böylece, Kahramanmaraş’ın 
toplam bölünmüş yol uzunluğunu 285 
kilometreye çıkardık. Şimdi geliyorum en 
büyük habere… Biliyorsunuz, geçtiğimiz 
hafta Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nı 
tümüyle hizmete açtık. Asırlık bir rüyayı 
gerçeğe dönüştürdük. Hızlı Tren ağına 
şimdi de Kahramanmaraş’ı ekliyoruz. 
Nurdağı’ndan Kahramanmaraş’a hızlı tren 
bağlantısını sağlayacak hattın proje çalış-
ması bu yıl içinde tamamlanacak. Yatırım 
programındaki diğer hatların tamamlan-
masıyla İstanbul’dan Kahramanmaraş’a 
hızlı tren bağlantısını sağlamış olacağız. 
Böylece, kahramanlar diyarı, evliyaların, 
şairlerin diyarı Kahramanmaraş’ın eko-
nomisi daha da canlanacak, çehresi daha 



453

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

da güzelleşecek. Bitmiyor… Toplam 2.5 
milyar lira maliyetle Adana-Gaziantep 
arasında yeni bir demiryolu hattı yapmak 
için proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
Kahramanmaraş’ın da projesi. Saatte 160 
kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli 
ve sinyalli yeni demiryolunun ihalesini bu 
sene içinde yapıp, inşallah 3 yıl içinde de 
hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Kardeşlerim…

Sulamada da Kahramanmaraş ihya oldu. 
Ayvalı Barajı, Adatepe Barajı ve Kılavuz-
lu Barajı Kahramanmaraş’a yaptığımız 
yatırımların en önemlileri arasında. Son 
12 yılda Kahramanmaraş’a toplam 2 bin 
265 megavat kurulu gücünde 48 yeni 
santral kazandırıldı. Bu da Kahraman-
maraşlı kardeşlerimiz için iş demektir, 
aş demektir; ülke ekonomisine katkı de-
mektir. Kahramanmaraş için üretmeye, 
Kahramanmaraş’a yatırım yapmaya de-
vam edeceğiz.

Kardeşlerim…

Hiçbir endişeniz olmasın… Kahraman-
maraş, önümüzdeki dönem yapılacak 
yatırımlarla çok daha parlak, çok daha 
güzel, çok daha kalkınmış bir şehir olacak. 
Size bir konuda özellikle söz veriyorum: 
Allah nasip eder de, milletimin teveccü-
hüyle, sizin teveccühünüzle, sizin oyla-
rınızla Cumhurbaşkanlığına seçilirsem, 
Kahramanmaraş’ta devam eden tüm ya-
tırımların, tüm hizmetlerin takipçisi ola-
cağım. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. 
Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser 

atıl kalmayacak. Eğer seçilirsem, başlamış 
tüm projeler, yatırımlar, takibimde olacak. 
Bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. 
Bu sevda, inşallah Cumhurbaşkanlığımız-
da da süratle devam edecek. Başlattığımız 
tüm projeleri tamamlayacağız. Başka dev 
projeleri de tek tek hayata geçireceğiz. 
Bakınız, 10 Ağustos herhangi bir tarih 
değil. 10 Ağustos sıradan bir tarih değil. 
Nasıl ki, 3 Kasım 2002 tarihi Türkiye’nin 
makus talihini değiştirdiyse, nasıl ki o ta-
rihten itibaren Türkiye şahlandıysa, emin 
olun, 10 Ağustos’tan sonra da Türkiye’de 
yeni bir dönem başlayacak. 10 Ağustos’ta 
Türkiye’de bir ilk yaşanacak. 10 Ağustos’ta 
sandıklarda tarih yazılacak. Onun için siz-
lerden rica ediyorum: Mutlaka sandığa gi-
din. Yeni Türkiye’nin kuruluşu için mutla-
ka oy pusulasına mührünüzü basın. Yarın 
çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacak gü-
zel bir hikâyeniz olacak. “Biz, 10 Ağustos 
2014’te tarih yazdık” diyeceksiniz. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanı 
seçiminde ben de oy kullandım” diye an-
latacaksınız. “Vesayete, statükoya son ver-
dik” diyeceksiniz. Gümrük kapılarında oy 
kullanma süreci başladı. Türkiye’ye tatile 
gelmiş kardeşlerimden, en yakın gümrük 
kapısında oylarını kullanmalarını rica edi-
yorum. Bu arada, bizim yaptığımız düzen-
lemeyle, yurtdışında da ilk kez sandıklar 
kuruluyor, oralardaki vatandaşlarımız oy 
kullanıyor. Bu ilk tecrübede bazı sıkıntılar 
ortaya çıkıyor ama oradaki vatandaşları-
mızdan sıkıntıları aşıp, oylarını kullanma-
larını özellikle rica ediyorum. Evet… 10 
Ağustos seçimleri ülkemiz için, milletimiz 
için, demokrasimiz için hayırlara vesile ol-
sun. Dualarınızda Filistin’i, Filistinli, Gaz-



Recep Tayyip ERDOĞAN

454

zeli kardeşlerimizi unutmayın. Dualarınız-
da Suriyeli mazlumları unutmayın. Allah 
bizi doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi 
millete hizmet yolundan ayırmasın. Allah 
bizi utandırmasın, mahcup etmesin. Bize 
Allah yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye 
yeter. Millî irade, millî güç, hedef 2023. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler…

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Ege’nin, Akdeniz’in 
incisi, Efeler diyarı İzmir’e, İzmir’deki tüm 
kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgi-

lerimi yolluyorum. İzmir bugün yine çok 
farklı. İzmir bugün yine kabına sığmıyor. 
İzmir, Maşallah, 16 Mart’taki o tarihî mi-
tingimizi aratmıyor. 16 Mart’ta İzmir’de, 
bütün dünyanın gıptayla izlediği bir mi-
ting yaptık. Ardından 30 Mart’ta sandıkta, 
yüzde 36 ile yerel seçimlerdeki en yüksek 
oyumuz aldık. İzmir, adım adım hizmet 

İzmir Mitingi

İzmir | 2 Ağustos 2014
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siyasetine yaklaşıyor. İzmir, proje siyaseti-
ne, eser siyasetine doğru koşuyor. İzmir’de 
aynen çalışmaya devam edeceğiz. Hatta 
daha çok çalışacağız. Kendimizi daha çok 
anlatacağız. Farkımızı ortaya koyacak, in-
şallah gelecek seçimde İzmir’i de AK Parti 
Belediyeciliği ile tanıştıracağız.

Kardeşlerim…

30 Mart yerel seçimlerini,  biz,  Yeni 
Türkiye’nin İstiklal Mücadelesi olarak 
görüyorduk. Hatırlayın; Paralel İhanet Şe-
bekesi, 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerini 
yaparak, Türkiye’de hukuka, demokrasiye, 
özellikle de millî iradeye karşı ahlak dışı 
bir saldırı başlatmıştı. Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu ahlak dışı saldırının vasıtası 
oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, bu ahlak 
dışı saldırının aracı oldu. Pensilvanya, 
Türkiye’nin millî kurumlarına, millî çıkar-
larına, millî değerlerine saldırırken, CHP 
ve MHP de buna çanak tuttu. Ne yaptık? 
Sabırla bekledik. Meydanlara çıktık, mille-
timizle dertleştik. Ardından sandığa gittik, 
hem bu Pensilvanya İhanet Çetesi’ne, hem 
de onun oyuncağı olan partilere gereken 
dersi sandıkta verdik. Bütün iftiralarına, 
yalanlarına, alçakça ve ahlak dışı saldırı-
larına rağmen, Türkiye, yüzde 45,5 oy ora-
nıyla, milletin partisine, AK Parti’ye destek 
verdi. Şu anda, milletten aldığımız bu güç-
lü destekle, sözümüzü tutuyor, inlerine gi-
rilmesini sağlıyoruz. İşte görüyorsunuz… 
Nice pislikleri ortaya döküldü. Daha da 
niceleri ortaya dökülecek. Herkesi dinle-
miş, kaydetmişler. Gazetecileri, sanatçıları, 
akademisyenleri, sivil toplum örgütlerini, 
sendikaları dinlemiş ve kaydetmişler. 

CHP’yi, MHP’yi, onların milletvekillerini, 
il başkanlıklarını, belediye başkanlıklarını 
dinlemiş ve kaydetmişler. Bakanları, Genel 
Kurmay Başkanlarını, Kuvvet Komutan-
larını, Başbakanı ve Cumhurbaşkanını 
dinlemiş, devletin en mahrem görüşmele-
rini kaydetmişler. Şimdi çıkmışlar, utan-
madan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan, 
“Biz haram yemedik” diyorlar. Daha ne yi-
yeceksiniz? En büyük haramı yemişsiniz; 
kul hakkına girmişsiniz. Vatanınıza ihanet 
etmişsiniz, ülkenize, milletinize ihanet 
etmişsiniz, insanların mahremine girmiş-
siniz, yatak odalarına kadar girmişsiniz, 
şantaj yapmışsınız. Daha ne halt yiyecek-
tiniz? Ne kadar muhalif varsa, ne kadar 
kendileri gibi düşünmeyen varsa, inancı-
na, fikrine, zikrine bakmadan bir dosyaya 
doldurmuş, hapse atmak için hazırlık yap-
mışlar. Rabbim düşmanın bile ahlaklısını 
versin. Bunlarda ahlak yok, bunlarda edep 
yok, bunlarda vatan, millet, bayrak sevgisi 
yok. 30 Mart’ta sandıkta milletten cevap-
larını aldılar, ama uslanmadılar. Şimdi de, 
10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi için, 
bir kez daha karşımıza Pensilvanya adayı 
çıkardılar. Bir kez daha CHP’yi, MHP’yi 
esir aldılar. Bakın buradan, İzmir’den 
söylüyorum: Bu monşer aday, CHP’nin, 
MHP’nin değil Pensilvanya’nın, onunla iş 
tutan medyanın, onların ipini tutan ulus-
lararası çevrelerin adayıdır. Bu ithal aday, 
yerli değildir, millî değildir, ülkesine, mil-
letine yabancı bir adaydır. Bu aday siyaset 
bilmez. Bu aday, Türkiye’yi de, Türkiye’nin 
sorunlarını da bilmez. En azından İstiklal 
Marşı’nı bilseydi… Gördünüz, daha ülke-
nin millî marşını dahi bilmiyor, tanımıyor. 
O kadar monşer ki, o kadar halkına ya-
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bancı ki; birilerine yaranmak, birilerinin 
gözüne girmek adına her yola başvuruyor. 
Bunun amiri de tıpkı bunun gibiydi. Kim 
bunun amiri? CHP Genel Müdürü… O da 
Ankara caddelerinde dolaşırken bozkurt 
işareti yapıyordu. Sonuç? 30 Mart’ta san-
dıkta hezimeti gördü.

Kardeşlerim…

30 Mart nasıl Yeni Türkiye’nin İstiklal 
Mücadelesi olduysa, 10 Ağustos da Yeni 
Türkiye’nin zaferinin inşallah ilan edildiği 
tarih olacak. 10 Ağustos’ta demokrasi güç 
kazanacak. 10 Ağustos’ta özgürlükler güç 
kazanacak. 10 Ağustos’ta Türkiye’nin gü-
cüne güç katılacak. Bakın buradan sadece 
İzmir’deki AK Partililere değil, herkese, 
tüm İzmirlilere sesleniyorum. CHP’ye, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesle-
niyorum. BBP’ye, Saadet Partisi’ne, diğer 
partilere oy vermiş kardeşlerime sesle-
niyorum. İzmir, inanıyorum ki, bu proje 
adaya oy vermeyecek. İzmir, bu ithal, bu 
memleketine yabancı, monşer adaya des-
tek vermeyecek. İzmir, İstiklal Marşı’yla 
Çanakkale şiirini birbirinden ayıramayan, 
kendi ülkesinin millî marşını dahi tanı-
mayan bu adaya inşallah aldanmayacak. 
Ne diyor CHP Genel Müdürü? “Tıpış tıpış 
gidecek, bu adaya oyunuzu vereceksiniz” 
diyor. Ey CHP Genel Müdürü, sana bir 
aday dayattılar ama sen bu monşer adayı 
millete dayatamazsın. Ey Devlet Bahçeli! 
Boynunu büktün, bu adayı sen kabullen-
din ama MHP’lilere bu adayı dayatamaz-
sın. CHP’nin de, MHP’nin de bünyesi böyle 
bir adayı kaldırmaz. İzmir’e soruyorum: 
Kaldırır mı? İzmir dayatmayı kabul eder 

mi? İstiklal Mücadelesi’nin şehri İzmir, 
ülkesine yabancı olanlara oy verir mi? İşte 
bu… Görüyorum ki İzmir, tıpış tıpış değil, 
gönüllü olarak sandığa gidecek, hür ira-
desiyle oyunu verecek. Buna hazır mıyız 
İzmir? Yeni Türkiye diyor muyuz İzmir? 
Büyük Türkiye diyor muyuz? Öncü Türki-
ye diyor muyuz? Türkiye’nin gücüne güç 
katıyor muyuz İzmir? Milletin adayına oy 
veriyor muyuz İzmir? Kim o aday? Kim o 
aday? Tamam inşallah… İzmir’de de bu iş 
bitmiş. Merhum Menderes’in şehri İzmir, 
10 Ağustos için kararını şimdiden vermiş.

Kardeşlerim… 

İzmir,  dikkatinizi  çekiyorum , sade -
ce İstiklal Mücadelesi’nin şehri değil, 
İstikbal Mücadelesi ’nin ,  Demokrasi 
Mücadelesi’nin de şehridir. İzmir, CHP 
zulmünü, CHP’nin Tek Parti Dönemi 
baskılarını iliklerine kadar yaşamış bir 
şehirdir. 1930’daki çok partili siyasi hayat 
denemesinde de, İzmir CHP’ye karşı tek 
yürek olmuştur. Merhum Menderes’in 
bağrından çıkaran şehir İzmir’dir. Mer-
hum Menderes’in hatırasına, partisine, 
siyasetine sahip çıkan şehir İzmir’dir. 
1946’dan, 1958’e kadar, her seçimde Mer-
hum Menderes’e en güçlü desteği veren 
şehirlerden biri İzmir’dir. Merhum Turgut 
Özal’a en güçlü desteği veren şehirlerden 
biri İzmir’dir. İzmir dayatmalara boyun eğ-
mez. İzmir tıpış tıpış değil, hür iradesiyle 
sandığa gider, hür iradesiyle oy kullanır. 
10 Ağustos’ta İzmir, inşallah farkını bir kez 
daha ortaya koyacak. 10 Ağustos’ta İzmir, 
korkulara aldanarak değil, sanal tehditlere 
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aldanarak değil, aklıyla, vicdanıyla, hür 
iradesiyle oy kullanacak.

Kardeşlerim…

Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçim-
lerinden birine giriyoruz. Cumhurbaşkanı-
nı milletin bizatihi seçmesi, demokrasimiz 
adına başlı başına sessiz bir devrimdir. 
Bugüne kadar, Cumhurbaşkanlarını Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, yani vekiller 
seçti. Ancak, birkaç istisna dışında, her 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Meclis’in ve 
vekillerin iradeleri tehdit edildi. 1938’de, 
Gazi Mustafa Kemal vefat edince, askerler 
Meclis’i kuşattılar ve tehditle İnönü’yü 
Cumhurbaşkanı seçtirdiler. 1961’de darbe-
ciler Cemal Gürsel’i tehditle Cumhurbaş-
kanı seçtirdiler. Cevdet Sunay aynı şekilde 
seçildi. Fahri Korutürk, eski Deniz Kuvvet-
leri komutanıydı. Kenan Evren, darbeci 
bir subaydı. Merhum Özal dışında, Sayın 
Abdullah Gül dışında, başka dengeler dev-
reye girdi, vesayet devreye girdi, statüko 
devreye girdi. 2007’de, biz Cumhurbaşkanı 
seçeceğimiz zaman, işte bu engeller karşı-
mıza çıktı. “Size Cumhurbaşkanı seçtirme-
yiz” dediler. “Milletin değil, bizim istediği-
miz Cumhurbaşkanı olur” dediler. Hukuku 
ayaklar altına alarak, milletin gözünün 
önünde, her türlü hileye başvurarak, bizi 
engellemeye çalıştılar. Ne yaptık? Millete 
gittik. 22 Temmuz’da milletimizden güçlü 
bir destek aldık. Aynı zamanda Anayasa’yı 
değiştirdik, onu da milletimize götürdük, 
yüzde 69 oy oranıyla milletimizden onay 
aldık. İşte şimdi, 10 Ağustos’ta, sadece ve 
sadece bir tek denge gözetilecek: Milletin 
Dengesi. Millet ne derse o olacak. Çeteler 

değil, statüko değil, vesayet değil, güçlüler 
değil, millet kimi seçerse o Cumhurbaşka-
nı olacak. Demokrasimiz güç kazanacak. 
Millî irade güç kazanacak. Devlet ile Millet 
arasındaki mesafe kapanacak, inşallah 
Devlet ile Millet artık daha bir muhabbetle 
kucaklaşacak. Halkın seçtiği Cumhurbaş-
kanı, Halkın seçtiği Hükümet, birlikte, el 
ele, omuz omuza, Türkiye’nin gücüne daha 
da güç katacak.

Kardeşlerim…

Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. 
Türkiye, 10 Ağustos’la birlikte artık farklı 
bir kulvara giriyor. Şunu burada, İzmir’de 
özellikle vurgulamak istiyorum. Eski 
Türkiye’nin sanal tartışmalarını artık 
geride bırakacağız. Anlamsız yasakları, 
kısıtlamaları artık geride bırakacağız. Eski 
Türkiye’nin eski kafalı muhalefetini artık 
geride bırakacağız. Enerjimizi, gereksiz 
tartışmalara, münakaşalara, gerilimlere 
değil büyümeye, kalkınmaya, refaha sarf 
edeceğiz. Korkuyu korkutamayanlar, 
geleceği inşa edemezler. Korkaklar, za-
fer anıtı dikemezler. İçine kapananlar, 
küçük hedeflere razı olanlar, ülkelerini 
de, milletlerini de büyütemezler. Büyük 
devletlerin korkuları olmaz. Büyük dev-
letler hiç kimseden çekinmez. Büyük dev-
letler içlerine kapanmaz. Yaşam tarzları 
üzerinden, korkutarak siyaset yapanlara 
aldanmayacağız. Etnik kökenler, inançlar 
üzerinden, ayrımcılık yaparak siyaset 
üretenlere prim vermeyeceğiz. Tehditle, 
istismarla siyaset yapanlara oy vermeyece-
ğiz. İzmir’de Türk bayrağını istismar edip, 
o şanlı bayrağı Hakkâri’de saklayanlarla, 
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Batı’da ayrı Doğu’da ayrı konuşanlarla 
yol yürümeyeceğiz. Ülkesine ihanet eden 
çetelerin dizinin dibine oturanlara destek 
olmayacağız. 77 milyon, biz bir olacağız, 
beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız. 
Bugüne kadar bölgelerimiz arasında ayrım 
yapmadık. Şehirlerimiz arasında ayrım 
yapmadık. Bize oy verenler-vermeyenler 
diye ayrım yapmadık. 81 vilayete ulaştık, 
77 milyona ulaştık. Türkiye’yi daha bir 
muhabbetle kucaklayacak, 81 vilayete, 77 
milyona daha çok hizmet götüreceğiz. 81 
vilayetle yetinmeyeceğiz. Nerede mazlum 
varsa elinden tutacağız. Nerede muhtaç 
varsa el uzatacağız. İzmir’e ulaşırken, kar-
deşi Gazze’yi unutmayacağız. Manisa’ya 
ulaşırken, kardeşi Musul’u, Kerkük’ü, 
Türkmenleri ihmal etmedik, ihmal etme-
yeceğiz. 

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşle-
rim… 

Artık yeni bir Türkiye doğuyor. Artık yeni 
bir Türkiye inşa ediliyor. Türkiye, 9 Eylül 
1922’de olduğu gibi, bir kez daha ayak-
larının üzerinde doğruluyor ve dünyaya 
“ben de varım” diyor. Artık öncü Türkiye 
var. Artık iddiaları olan, hedef leri olan 
bir Türkiye var. Özür dileyen değil, özür 
dileten, gündemi belirlenen değil, gündem 
belirleyen bir Türkiye var. Diliyor ve arzu 
ediyorum ki, İzmir bu vizyondan uzak 
kalmasın. İstiyorum ki, Yeni Türkiye ku-
rulurken İzmir seyirci olmasın. Geleceği, 
inançlarımızla, yaşam tarzlarımızla, ortak 
değerlerimizle birlikte inşa edelim. 77 mil-
yon, bu Yeni Türkiye ile hep birlikte gurur-
lanalım. Her başarı bizim ortak başarımız, 

her sevinç ortak sevincimizdir. Bir olalım, 
iri olalım, inşallah hep birlikte diri olalım, 
kardeş olalım.

Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesi-
ne, her bir bölgesine, her bir şehrine iş ve 
aş götürmek için, hizmet götürmek için 
mücadele ettik. Tek gayemiz milletimize 
hizmet oldu. Tek gayemiz ülkemizi ada-
letle kalkındırmak oldu. 81 vilayetimizin 
tamamını okullarla, hastanelerle, adliye 
saraylarıyla, bölünmüş yollarla, toplu 
konutlarla, birçok yatırım ve eserle donat-
tık. Bütün şehirlerimizin marka değerini 
arttırmak, bütün şehirlerimizin çehresini 
daha da güzelleştirmek, bütün şehirleri-
mizi daha da estetik bir hâle getirmek için 
çalıştık. İşte İzmir, Güzel İzmir bunun en 
güzel örneklerinden biri. 12 yılda İzmir’e 
tam 25 milyar liralık destek ve yatırım 
sağladık. Ulaştırma, haberleşme ve deniz-
cilikte 4.5 milyar; eğitimde 2.4 milyar lira; 
orman ve su işlerinde 2 milyar lira; tarım 
ve hayvancılıkta 1.9 milyar lira; toplu ko-
nutta 1.3 milyar; enerjide 1.3 milyar lira; 
gençlik ve sporda 1.2 milyar lira; sağlıkta 1 
milyar lira yatırım yaptık. 

Biliyorsunuz… 

İzmir için ürettiğimiz 35 proje var ve 
şu anda bunları tek tek hayata geçiriyo-
ruz. EGERAY’ı devreye aldık. Şimdi de 
EGERAY’ı genişletiyoruz. İzmir-Ankara 
arasını 3.5 saate düşürecek İzmir-Manisa-
Uşak-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı 
Treni’nin yapımına Afyonkarahisar’dan 
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başladık .  Kemalpaşa-Turgutlu Yeni 
Demiryolu’nu hizmete açtık. Öte yan-
dan, 12 yılda İzmir’e tam 238 kilometre 
bölünmüş yol yaptık. İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun yapımı süratle devam ediyor. 
İstanbul’u İzmir’e bağlayacak İzmit Körfez 
Köprüsü hızla yükseliyor. İzmir-İstanbul 
otoyolu tamamlandığında iki şehir ara-
sındaki mesafe 9 saatten 3.5 saate inecek. 
Otoyol ile İzmir-Bursa arası 2.5 saate 
inecek. Yapımı devam eden Sabuncubeli 
Tüneliyle de Manisa-İzmir arasını yaklaşık 
15 dakikaya düşüyoruz. Şimdi birçoğunuz 
bayram tatilinden döndünüz. Yolun, ulaşı-
mın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir 
yatırım olduğunu bir kez daha gördünüz. 
Biz de her zaman bu önemin altını çiziyo-
ruz. Yol medeniyettir, diyoruz. İnşallah, ya-
pılacak bu yeni ulaşım yatırımlarıyla İzmir 
ve ekonomisi bugünküne oranla çok daha 
gelişecek, çok daha büyüyecek.

Kardeşlerim…

İzmir’deki bir başka gurur projemiz Konak 
Tüneli. Projenin en önemli ayağını oluş-
turan Yeşildere’deki köprülü kavşağı ta-
mamlayıp trafiğe açtık. Konak Tüneli Pro-
jemizdeki çalışmalarımız hız kesmeden 
sürüyor. Kuzey Otoyolu, bir diğer adıyla 
İzmir-Çandarlı Otoyolu projesinin altya-
pı çalışmaları devam ediyor. Bitmiyor… 
Sağlık alanında da İzmir’i abad ediyoruz. 
İzmir’e kazandıracağımız toplamda 3 bin 
260 yatak kapasiteli Bayraklı ve Tepecik 
Şehir Hastaneleriyle ve 400 yataklı Buca 
Devlet Hastanesi’yle ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. Bu projelerle inşallah İzmir bir 
Tıp Kenti olacak. Yine İzmir’e TOKİ kana-

lıyla kazandıracağımız toplamda 30 bin 
seyirci kapasiteli 2 adet stadyumla ilgili 
çalışmalarımız da devam ediyor.

Kardeşlerim…

İzmir ’e  yetmeyen Adnan Menderes 
Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. 
20 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. 
İzmir turizmi ve kültürü için çok önemli 
olan Efes Kongre Merkezi’ni, geçtiğimiz 
yıl geldik, açılışını bizzat yaparak İzmir’e 
kazandırdık. Bizim İzmir için hayallerimiz 
bitmiyor. İzmir için hayal kuruyor ve onla-
rı tek tek gerçekleştiriyoruz.

Kardeşlerim…

Sizlerin teveccühüyle Cumhurbaşkanı se-
çilmem hâlinde, diğer bütün şehirlerimiz-
de olduğu gibi, İzmir’de de devam eden 
tüm projelerin takipçisi olmayı sürdürece-
ğim. İzmir’de, 35 projeyi bizzat ben, yeni 
Başbakan arkadaşım, Bakan arkadaşlarım 
takip edecek ve bunları bitireceğiz. Başla-
mış olan hiçbir yatırım yarım kalmayacak, 
hiçbir proje akamete uğramayacak. Bizim 
için şehirlerimize hizmet üretmekten, 
insanımızı huzur ve refaha ulaştırmaktan 
daha büyük bir bahtiyarlık olamaz. Bizim 
için insanımıza hizmet etmekten daha bü-
yük bir onur olamaz. Bugüne kadar, sizin 
oylarınızla, sizin teveccühünüzle, sizin 
iradenizle milletimize uzun yıllar hizmet 
etme şerefine nail olduk. İnşallah, Allah 
ömür verdikçe, siz yetki verdikçe aynı 
şekilde milletimin hizmetinde olmaya 
devam edeceğim. Cumhurbaşkanlığım sü-
resince de bu aziz millete ve vatana hizmet 
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için koşan, koşturan bir Tayyip Erdoğan gö-
receksiniz. Sizlerden, milletimden bunun 
için destek istiyorum. İnşallah, 10 Ağustos, 
ülkemiz için bir milat olacak. İradenize sa-
hip çıkın. Sandıklara sahip çıkın. Demok-
rasiye sahip çıkın. Şu anda Türkiye’nin 
önünde, bizim önümüzde çok önemli bir 
fırsat var. Türkiye, son 12 yıldan bu yana 
kendi tarihini yazmaya başladı. İnşallah, 
10 Ağustos’ta ve 10 Ağustos’tan sonra Tür-
kiye kendi tarihini yazmaya kaldığı yerden 
devam edecek. Bu kez çok daha güçlü, ken-
dinden çok daha emin bir Türkiye’nin ta-
rihini yazacağız. Yeni Türkiye’nin, Büyük 
Türkiye’nin tarihini yazacağız, el ele, gönül 
gönle çok daha güçlü bir Türkiye’yi inşa 
edeceğiz. Şimdiden 10 Ağustos seçiminin, 
bu seçimde kullanacağınız oyların hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Türkiye için 
dua edin. Gelecek nesillerimiz için dua 
edin Dualarınızda Gazze’yi unutmayın. 
Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı unutmayın. 
Suriye’deki, Irak’taki mazlum kardeşlerini-
zi unutmayın. Rabbim yâr ve yardımcımız 
olsun. Allah bizi utandırmasın, mahcup 
etmesin. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. 
Bize Türkiye yeter. Millî irade, millÎ güç, 
hedef 2023… Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli gençler, değerli hanımefendi-
ler, beyefendiler… 

Bugün bir kez daha sizleri en kalbî duygu-
larımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Buradan, Balıkesir’in tüm ilçelerine, 

tüm mahallelerine, oralarda yaşayan 
bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgi-
lerimi yolluyorum. Balıkesir’de bir kez 
daha, Çanakkale Savaşı’nın kahramanı 
Seyit Onbaşı’yı rahmetle yâd ediyorum. 
Balıkesir’in yetiştirdiği gönül insanlarını, 

Balıkesir Mitingi

Balıkesir  | 2 Ağustos 2014
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Birgivi Hazretleri’ni, Hasan Basri Çantay 
Hocamızı, Sarı Hoca’yı, Gönenli Mehmet 
Efendi’yi rahmetle, minnetle, hürmetle 
anıyor; mekânları inşallah cennet olsun 
diyorum. Balıkesirli tüm şehitlerimize de 
bugün buradan bir kez daha rahmet niyaz 
ediyorum.

Kardeşlerim…

28 Şubat’ta Balıkesir’e geldik, burada 
muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 
Balıkesir, 28 Şubat’ta tarihî günlerinden 
birini yaşadı. Balıkesir, AK Parti’ye, Baş-
bakanına öyle bir sahip çıktı ki; buradaki 
mitinge montaj diyenler oldu, fotoşop 
diyenler oldu; buradaki manzaraya bakıp 
da gözlerine inanamayanlar oldu. Hatta, 
MHP Genel Başkanı çıktı, “Balıkesir’deki 
miting montajdır” diye açıklama yaptı. Ba-
lıkesir, 28 Şubat’taki o manzaranın montaj 
olmadığını 30 Mart’ta sandıkta gösterdi. 
Balıkesir sandığa gitti, millî iradeye sahip 
çıktı, demokrasiye sahip çıktı, bir kez daha 
İstiklal Mücadelesi’ne sahip çıktı ve yüz-
de 40 oy oranıyla adayımızı Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçti. Bugün, Balıkesir’e, 
bize sahip çıktığı için, hareketimize, dava-
mıza, partimize, buradaki adayımıza sahip 
çıktığı için teşekkür ediyorum. Rabbim 
sizlerden razı olsun. Rabbim Balıkesir’i 
korusun. Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Kardeşlerim… 

Buradan, Balıkesir’den, bu muhteşem 
meydandan, dünyanın tüm mazlumları-
na, tüm mağdurlarına, ihtiyaç sahibi tüm 

kardeşlerimize bir kez daha gönül dolusu 
selamlarımızı gönderiyorum. Irak, Suriye, 
Mısır, Libya mazlumlarına Balıkesir’den 
bir kez daha dayanışma mesajlarımızı gön-
deriyorum. Zulmün altında inleyen, bom-
baların altında ölüm kalım mücadelesi 
veren Gazzeli kardeşlerimizi Balıkesir’den 
özellikle selamlıyorum. Türkiye, Katar 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yoğun 
gayretleri neticesinde, dün sabah Gazze’de 
72 saatlik bir ateşkes sağlandı. İsrail, her 
zaman yaptığı gibi, hukuku ve anlaşma-
ları çiğnedi, ateşkesi bir kez daha ihlal 
etti. Bunlar kana doymaz. Ama inanın, o 
doyamadıkları kanda boğulup gidecekler. 
O çocukların, o bebeklerin, o masum ka-
dınların kanında boğulup gidecekler. Bu 
arada, devletler sussa da, dünya halkları-
nın haykırışları yükselmeye devam ediyor. 
Dünyanın bir ço k ülkesinde halklar soka-
ğa çıkıyor ve çocuk katili İsrail’i protesto 
ediyor. 

Kardeşlerim… 

İsrail’in 7 Temmuz’da başlattığı saldırılar-
da, Gazze’de şehit olanların sayısı 1.500’ü 
aştı. Maalesef bu şehitlerimizin önemli bir 
kısmı çocuk ve kadın. Ramazan demediler, 
bayram demediler ölüm kustular. Çocuk, 
kadın, yaşlı demediler, ölüm yağdırdılar. 
Okul, cami, hastane demediler, masum in-
sanları alçakça katlettiler. Dünya şu anda, 
1.500 kişi öldükten sonra, yüzlerce çocuk 
hayatını kaybettikten sonra, Gazze’yle 
ancak ilgilenmeye, o da çok cılız şekilde 
ilgilenmeye başladı. Balıkesir’den tekrar 
ediyorum: Zulüm ile abad olunmaz. Maz-
lumun ahı, er ya da geç zalimden mutlaka 
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hesabını sorar. O masum çocukların ahı, 
o masum annelerin feryadı, er ya da geç 
İsrail’den sorulur. Uluslararası toplum, 
artık İsrail’in bu şımarıklığının, bu hukuk 
tanımazlığının, bu soykırım sevdasının 
mutlaka önüne geçmelidir. İsrail Hitler’i 
aratmayan bir soykırım yaparken, ne 
Ortadoğu’ya ne de dünyaya asla barış ge-
lemez, asla adaletten söz edilemez. Her 
gün çocukların öldüğü, her gün masum 
sivillerin boğazlandığı bir dünyada barış, 
dayanışma, hukuk ve adalet olamaz Bakın 
bizim polisimiz, İstanbul Taksim’de, camı 
çerçeveyi kıran, esnafa saldıran, sokaktaki 
insanlara saldıran vandallara, biber gazı 
ve tazyikli suyla karşılık verdiğinde, Batılı 
ülkeler, Batılı uluslararası medya ayağa 
kalkıyor, günlerce bunu konuşuyorlardı. 
Gazze’de 1.500’den fazla insan hayatını 
kaybetti, inanın bu uluslararası medya, 
bu Batılı yetkililer, Gezi olayları kadar bile 
bunu gündemlerine taşımadılar. Hatta, 
bazı ülkelerde Gazze için protesto gösteri-
leri yasaklandı, yine de gösteri yapanlara 
polis çok ağır şiddet uyguladı, bunu da 
hiç kimse konuşmadı. Bu çifte standarttır. 
Bu hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Bu, 
insanların vicdanlarındaki adalet duy-
gusunu yaralayan bir aymazlıktır. Bakın 
burada bir noktayı özellikle vurgulamak 
istiyorum: İsrail, Gazze’de soykırım yapar-
ken, dünyanın kendisine sessiz kalmasını, 
hatta kendisini desteklemesini istiyordu. 
Türkiye’den de beklentisi buydu. Çünkü 
on yıllar boyunca böyle oldu. İsrail keyfice 
saldırdı, keyfice zulmetti, keyfice öldürdü; 
Türkiye maalesef on yıllar boyunca, diğer 
dünya ülkeleri gibi sadece seyretti. Şimdi 

biz, İsrail zulmüne karşı gelince, bu zulme 
itiraz edince, bu soykırımı durdurmak için 
mücadele verince, İsrail bundan rahatsız 
oluyor. İstiyor ki Türkiye eskiden olduğu 
gibi sussun. İstiyor ki Türkiye eskiden 
olduğu gibi tepkisiz kalsın. İstiyor ki Tür-
kiye, geçmişte olduğu gibi özür dileyen 
ülke olsun. Geçti o günler… O günler 3 
Kasım 2002’de sona erdi. Artık işbaşında 
milletin iktidarı var. Artık bu ülkenin iç 
politikasına, dış politikasına, dışarıdan 
birileri değil, Hamdolsun millet kendisi 
istikamet çiziyor. Dikkatinizi çekiyorum: 
Rahatsız olan sadece İsrail değil; içeride, 
işte o Eski Türkiye’nin aktörleri de, bizim 
Gazze mücadelemizden ciddi şekilde ra-
hatsız oluyorlar. CHP, MHP, onların ortak 
Cumhurbaşkanı adayları, elbette bunları 
parmağında oynatan Pensilvanya, bizim 
İsrail zulmü karşısında dimdik durma-
mızdan çok rahatsız oluyorlar. İstiyorlar 
ki eskisi gibi olsun. İstiyorlar ki Türkiye 
görmesin, duymasın, söz söylemesin. Ne 
yapıyorlar? 7 Temmuz’da, İsrail saldırıla-
rı başladığından beri, içeride Hükümete 
saldırarak, İsrail’in işini kolaylaştırmaya 
çalışıyorlar. Hayret… Birden bire Türk-
menleri hatırladılar. İnanın gündemlerin-
de hiç yoktu. İnanın unutmuşlardı. Biz 
Gazze için sesimizi yükseltince, bunlar 
nasıl olduysa Türkmen kardeşlerimizi 
hatırladılar. Ama bilmedikleri bir şey var: 
Biz, ne kadar Gazze için mücadele veriyor-
sak, o kadar da, hatta fazlasıyla Türkmen 
kardeşlerimiz için mücadele veriyoruz. 
Suriye’deki, Irak’taki Türkmenlerin hak 
ve hukukunu korumak için yoğun gayret 
içindeyiz. Onların her ihtiyaçlarını karşı-
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lamak için tüm imkânlarımızı seferber et-
miş durumdayız. Biz, Türkmenlere yardım 
ulaştırmaya çalışırken, Pensilvanya’nın 
uzantıları, Adana’da tırlarımıza saldırdı. 
Türkmenlere giden yardımları bu Pensil-
vanya engellemeye çalıştı. Şu anda, CHP ve 
MHP bir yandan Türkmen kardeşlerimiz 
üzerinden istismar siyaseti yapıyor; öte 
yandan Pensilvanya İhanet Çetesi’ne kol 
kanat geriyorlar. Gitsinler bizi Suriye’de-
ki Türkmenlere sorsunlar. Gitsinler bizi 
Irak’taki Türkmenlere sorsunlar. Gitsinler 
bizi Kırım’daki, Yunanistan, Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova’daki Türklere sor-
sunlar. Hatta, cesaretleri varsa, gitsinler, 
bizi Urumçi’deki Uygur kardeşlerimize 
sorsunlar. Onların hepsi bizi tanır. MHP 
Genel Başkanı çıkmış, Uygur Türkleri 
üzerinden prim sağlamaya çalışıyor. Onlar 
bizi çok iyi tanır. Gittik, Urumçi’de onları 
ziyaret ettik. İlk kez bir Türkiye Cumhu-
riyeti Başbakanı Urumçi’ye gitti, oradaki 
kardeşlerimizle dertleşti. Peki Bahçeli hiç 
oralara gitti mi? Çin’e gitti, Pekin’e gitti… 
Oralara ödüller gönderdi. Ama gidip de 
Uygur kardeşlerimizin hâlini, hatırını 
sordu mu? MHP Genel Başkanı’nın siyasi 
tarihi boyunca becerebildiği en iyi iş, bo-
yun eğmek, vagon olmak, bir de hakaret 
etmek. Gidin siyasi tarihine bakın, başka 
bir başarı bulamazsınız.

Kardeşlerim…

Şu son 12 yıl içinde, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde hiç olmadığı kadar, mazlum-
ların, muhtaçların yanında olduk. Yakın 
tarihimizde hiç olmadığı kadar, Türkle-
rin, Türkmenlerin, akraba toplulukların 

yanı başında olduk. TİKA, bizden önce 
de vardı. Ama biz geldik, TİKA’yı yeniden 
yapılandırdık, TİKA’yı, dünyanın her 
köşesine ulaşan, yardım ulaştıran, pro-
jeler üreten bir kurum hâline getirdik. 
Gidin Moğolistan’a, Türklerden kalma ilk 
yazılı eserlerin TİKA tarafından ayağa 
kaldırıldığını görürsünüz. Gidin Bosna 
Hersek’e, Osmanlı yadigarı camilerimizin, 
köprülerimizin, medreselerin, türbelerin 
TİKA tarafından onarıldığını görürsünüz. 
TİKA gitti, Makedonya’da, Gazi Mustafa 
Kemal’in babası, Ali Rıza Efendi’nin evinin 
yerini buldu, aslına uygun olarak oraya 
hatıra evi inşa etti. Kosova’ya gitti, Meh-
met Âkif ’in babasının yaptırdığı Cami’nin 
yerini buldu, Cami’yi orada yeniden inşa 
etti. Gazze’de TİKA var, Kudüs’te TİKA var, 
Afrika’da, Türki Cumhuriyetlerde TİKA 
var. Kızılay aynı şekilde artık dünyanın 
her köşesine, her afet bölgesine ulaşıyor. 
AFAD, Suriye Türkmenlerine, Kürtlere, 
Irak Türkmenlerine yardım ulaştırıyor. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nı kurduk. Nerede Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı varsa gidiyor, bu-
luyor, derdini dinliyor, çözüm üretiyoruz. 
Anadolu Ajansı, TRT, Yunus Emre Enstitü-
leri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve daha nice 
kurumumuzla yeryüzünde biz de varız. 81 
vilayete, 780 bin kilometrekarenin her zer-
resine ulaşıyor; büyük bir devlet olmanın 
gerektirdiği şekilde dünyada varlık göste-
riyoruz. İnanın, bizim ulaştığımız yerlere 
CHP’nin, MHP’nin ne ufku ulaşır ne de 
hayalleri ulaşır. Onlar Ankara’da oturur, 
yalan üretirler. Onlar Ankara’da oturur, if-
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tira üretirler. Onlar sadece istismar üretir, 
biz iş üretiriz. 

Şimdi Bakın… 

30 Mart’ta bir seçim oldu, milletimiz san-
dıkta muhalefete gereken cevabı verdi. 4.5 
ay sonra, bu kez, Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine hazırlanıyoruz. Şurada seçime sade-
ce 8 gün kaldı. Ama CHP’ye bakın; “Ne-
reden çıktı bu seçim” havasında. MHP’ye 
bakın; “Bir bitse de kurtulsak” havasında. 
CHP’nin Genel Müdürü’ne bir aday dayat-
tılar; o da gitti bunu MHP’ye dayattı; ortak 
adaylarını sahaya sürdüler, kenara çekil-
diler. Salonlarda, şurada burada işi idare 
etmeye çalışıyorlar. Hakaret ederek, iftira 
atarak, yalan söyleyerek günlerini geçiri-
yorlar. Vizyon var mı? Yok. Proje var mı? 
Yok. Bir planları, bir hedefleri, bir hayalleri 
var mı? O da yok. Bir aday çıkardılar: Siya-
set bilmez, Türkiye’yi tanımaz. Türkiye’nin 
sorunlarından anlamaz. Hatta gördük ki, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşı’nı 
dahi tanımaz. “Babam Âkif ’in arkadaşıydı” 
diyor; ama İstiklal Marşı ile Çanakkale 
şiirini birbirinden ayıramıyor. İstiklal 
Marşı’nı dahi tanımayan birini getirdiler, 
CHP’nin, MHP’nin adayı yaptılar. Benim 
CHP’ye gönül vermiş kardeşlerim bu adaya 
oy verir mi? MHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerim bu adaya oy verir mi? Diğerleri, BBP, 
Saadet Partisi… O kardeşlerim oy verir mi? 
Bakın burada, Balıkesir’de açık açık söylü-
yorum… CHP’nin iradesini teslim aldılar. 
MHP’nin iradesini teslim aldılar. CHP’ye 
zaten kasetle Genel Müdür atamışlardı, 
şimdi bedelini ödetiyorlar. MHP’yi de, ina-
nın, kasetlerle teslim almış durumdalar, 

ona da bedel ödetiyorlar. Pensilvanya İha-
net Çetesi, bizim telefonlarımızı dinlediği 
kadar, bunların da telefonlarını dinlemiş. 
Her şeyi kaydetmişler. İşte MHP’nin Mil-
letvekilleri tek tek çıkıyor, kendilerine ya-
pılan alçakça şantajları anlatıyorlar. Ama 
Devlet Bahçeli, hakaret etmekten bunları 
duymuyor, ya da duymazlıktan geliyor. 
MHP’nin ipini Pensilvanya’ya teslim etti-
ler, Pensilvanya’nın kuyruğunda uçuruma 
doğru gidiyorlar. Bize şantaj yaptılar, bo-
yun eğmedik; ama bunlara şantaj yapılı-
yor, bunlar boyun eğdiler, boyun eğiyorlar. 
Bu şantajdan onları da biz kurtaracağız. 
Bu esaretten onları da biz kurtaracağız. 
Bu Pensilvanya İhanet Çetesi’nin inlerine 
gireceğiz dedik, işte şimdi giriliyor, bu 
şantajların bedeli de soruluyor. İşte onun 
için, Balıkesir’de, sadece AK Partili kardeş-
lerimden değil, CHP’li, MHP’li, diğer tüm 
partilere gönül vermiş kardeşlerimden 
destek bekliyoruz. Balıkesir buna hazır 
mı? Balıkesir Büyük Türkiye’ye hazır mı? 
Balıkesir Güçlü Türkiye’ye hazır mı? Ha-
zır mıyız Balıkesir? Türkiye’nin gücüne 
güç katıyor muyuz? Öncü Türkiye’yi, Yeni 
Türkiye’yi inşa ediyor muyuz? Milletin 
adayına oy veriyor muyuz? Kim o aday? 
Kim o aday? Maşallah… Allah sizlerden 
razı olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi, 
Balıkesir’imizi korusun. 10 Ağustos inşal-
lah ülkemiz, milletimiz, bayrağımız için 
bir milat olsun.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesi-
ne, her bir bölgesine, her bir şehrine iş ve 
aş götürmek için, hizmet götürmek için 
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ter döktük. Tek gayemiz milletimize hiz-
met oldu. Tek gayemiz ülkemizi adaletle 
kalkındırmak oldu. Hamdolsun, bu süre 
içinde 81 vilayetimizin tamamını okul-
larla, hastanelerle, adliye saraylarıyla, bö-
lünmüş yollarla, toplu konutlarla, birçok 
yatırım ve eserle donattık. Balıkesir’e 12 
yılda 11.5 milyar liralık destek ve yatırım 
sağladık. Ulaştırma ve haberleşmede 2.3 
milyar lira; tarımda 1.6 milyar lira; orman 
ve su işlerinde 1.2 milyar lira; enerjide 839 
milyon lira; toplu konutta 785 milyon lira; 
eğitimde (üniversite dâhil) 750 milyon 
lira; aile ve sosyal politikalarda 511 milyon 
lira yatırım yaptık. 2003 yılına kadar, yani 
79 yılda Balıkesir’e yapılan bölünmüş yol 
uzunluğu ne kadar biliyor musunuz? Sa-
dece 76 kilometre. Biz 12 yılda Balıkesir’e 
tam 446 kilometre bölünmüş yol ekledik. 
Bugün Balıkesir’in toplam bölünmüş yol 
uzunluğu 522 kilometreye ulaştı. İşte, bi-
zim, bizden öncekilerle farkımız bu kadar 
açık. Bildiğiniz gibi Dünyanın sayılı proje-
lerinden biri olan Gebze-Orhangazi- İzmir 
otoyolu Balıkesir için de son derece önemli 
bir proje. Otoyolun çalışmaları süratle 
devam ediyor. Bununla kalmıyoruz tabii… 
Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir’i 
kapsayan bir otoyol daha yapıyoruz. Ça-
nakkale Boğaz Köprüsü Projemizin de 
içinde olduğu güzergâh ile Trakya, Batı 
Anadolu birbirine bağlanacak. Otoyol, 
Balıkesir ’den Gebze-İzmir Otoyolu’na 
bağlanacak. Otoyol ve Çanakkale Boğazı 
Köprüsüyle günümüzde sadece feribotlar-
la ulaşımın sağlandığı Çanakkale Boğazı 
geçişinde kolaylık sağlanacak. Otoyolun, 
Çanakkale Boğaz Köprüsü de dâhil inşaat 
maliyetinin yaklaşık 6.5 milyar doları aşa-

cağını tahmin ediyoruz. Yani, bölge için 6.5 
milyar dolardan fazla bir yatırımdan bah-
sediyoruz. Bu projenin altyapı çalışmaları 
devam ediyor.

Kardeşlerim…

Biliyorsunuz, İstanbul-İzmir Yüksek Hızlı 
Tren Projemiz devam ediyor. Bu hat sade-
ce iki kenti ilgilendirmiyor. İstanbul, İz-
mir, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Kocaeli’ni 
kapsayan 6 vilayetimiz Hızlı Tren’le birbi-
rine yakınlaşacak. Karayollarıyla, demir-
yollarıyla, denizyollarıyla abad ettiğimiz 
Balıkesir’i, hava yollarında da abad ettik, 
ediyoruz. Kocaseyit Havalimanı’nı ulusla-
rarası uçuşlara uygun hâle getirdik. Yeni 
bir terminal binası, yeni bir apron, teknik 
blok ve kule yaptık, pistini uzattık. Aynı 
şekilde Balıkesir Merkez Havalimanı’nı da 
baştan aşağı yenileceğiz. Proje çalışmaları-
nı bitirdik, kamulaştırma çalışmaları sürü-
yor. İnşallah 2015 yılı yatırım programına 
alacağız. Sağlık, hükümetlerimizin en 
iddialı olduğu alanlardan biri. Balıkesir’e 
modern teknolojiyle donatılmış 850 ya-
taklı bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. 
Yapımına başladık, inşallah 2 yıl içinde de 
bitirmeyi planlıyoruz.

Kardeşlerim…

Balıkesir için yaptığımız hizmetleri sizler 
gayet iyi biliyorsunuz, bu hizmetlerin her 
birinden istifade ediyorsunuz. Onun için 
burada hepsini teker teker saymaya gerek 
duymuyorum. Biz, her bir şehrimizi 2023 
Türkiye’sine yakışır bir hâle getirmek için 
canla başla çalışıyoruz. Bu hedeflerden 
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asla vazgeçmeyeceğiz. Onun için, hiçbir 
endişeniz olmasın. Sizlerin teveccühüy-
le Cumhurbaşkanı seçilmem hâlinde, 
diğer bütün şehirlerimizde olduğu gibi, 
Balıkesir’de de devam eden tüm projelerin 
takipçisi olmayı sürdüreceğim. Başlamış 
olan hiçbir yatırım yarım kalmayacak, hiç-
bir proje akamete uğramayacak. Bizim için 
şehirlerimize hizmet üretmekten, insanı-
mızı huzur ve refaha ulaştırmaktan daha 
büyük bir bahtiyarlık olamaz. Bizim için 
insanımıza hizmet üretmek bir şereftir. 
Bugüne kadar, hamdolsun, sizler sayesin-
de, Hakk’tan güç alarak halka hizmet etme 
şerefine nail olduk. İnşallah, Allah ömür 
verdikçe, siz yetki verdikçe aynı şekilde 
milletimin hizmetinde olmaya devam 
edeceğim. Cumhurbaşkanlığım süresince 
de milletine, ülkesine hizmet için koşan, 
koşturan bir Tayyip Erdoğan göreceksiniz. 
Sizlerden, milletimden bunun için destek 
istiyorum. İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz 
için bir milat olacak. İradenize sahip çıkın. 
Sandıklara sahip çıkın. Demokrasiye sahip 
çıkın. Mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kul-
lanın. İleride, çocuklarınıza, torunlarınıza 
“10 Ağustos’ta tarih yazdık” diyeceğiniz 
bir hikâyeniz olsun. “Halkın oylarıyla be-
lirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
ben de oy kullandım” deyin. “Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurulan ve-
sayete, statükoya son vermek için ben de 
oy kullandım” deyin. Şimdiden 10 Ağustos 
seçiminin, bu seçimde kullanacağınız oy-
ların hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye için dua edin. Gelecek nesilleri-
miz için dua edin. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 

kardeşlerinizi unutmayın. Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Kocaeli... 

Seni yürekten selamlıyorum ey Kocaeli! 
Maşallah… Bugün yine İstanbul’la yarışı-
yorsun Kocaeli. Bugün yine kabına sığmı-
yorsun Kocaeli. Her zaman olduğu gibi, 
bu davaya, bu harekete, milletin adayına 
sahip çıkıyorsun Kocaeli. 3 Kasım 2002: 

Kocaeli’nin desteği yüzde 43. 28 Mart 
2004: Kocaeli’nin desteği Yüzde 43. 2007: 
Yüzde 49. 2009: Yüzde 42. 2011: Yüzde 
53. Ve 30 Mart 2014: Yüzde 51… Aşkınız, 
sevdanız, desteğiniz için her birinize te-
şekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı 
olsun. Rabbim Kocaeli’ni korusun. Rab-
bim Kocaeli’nin işçilerini, emekçilerini, 

Kocaeli Mitingi

Kocaeli | 3 Ağustos 2014
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çiftçilerini, esnafını, Kocaeli’ndeki tüm 
kardeşlerimi muhafaza etsin. 10 Ağustos 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemiz, mille-
timiz için, Kocaeli için inşallah hayırlara 
vesile olsun diyorum.

Kardeşlerim…

Şurada artık sadece 1 hafta kaldı. Gelecek 
hafta Pazar günü sandığa gidiyor, oyumu-
zu kullanıyor, tarihimizde ilk kez, Cum-
hurbaşkanını halkın oylarıyla tespit ediyo-
ruz. İnşallah, Pazar günü, milletin adayını 
Cumhurbaşkanlığı makamına, bizzat siz-
ler gönderiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı 
Forsu, oradaki güneş, oradaki yıldızlar, 
inşallah artık bir başka parlayacak. 

Kardeşlerim… 

Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda kaç yıldız 
var? 16… Bu 16 yıldız, bizim tarih içinde 
kurduğumuz 16 devletimizi temsil ediyor. 
Ancak, bu 16 yıldızın bir başka anlamı 
daha var. Bu 16 yıldız, 16 devlet kadar, o 
devletin sahibi olan milleti de temsil edi-
yor. Çünkü bizim devlet geleneğimizde, 
devletin sahibi millettir. Ne diyor Osmanlı 
Cihan Devleti’nin gönül mimarı: “İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın.” İnsan varsa devlet 
vardır. İnsan mutluysa devlet güçlüdür. İn-
sanıyla kucaklaşıyorsa devlet adildir. İşte 
10 Ağustos’ta, devlet ile millet kucaklaşı-
yor. 10 Ağustos’ta mesafeler ortadan kal-
kıyor. 10 Ağustos’ta millet, sahibi olduğu 
yıldızı, inşallah artık ehline teslim ediyor. 
Allah’ın izniyle, Türkiye’nin yıldızı artık 
daha da güçlü parlamaya başlıyor.

Kardeşlerim... 

30 Mart seçimlerine giderken, o seçimle-
rin, Türkiye’de yeni bir İstiklal Mücadelesi 
olduğunu söylemiştik. Çünkü ulusal gü-
venliğimizi tehdit ettiler. Önce Gezi dedi-
ler, ardından 17-25 Aralık dediler, seçilmiş 
Hükümeti tehdit ettiler. Her türlü ahlak-
sızlığı yaparak, milletin seçtiği Hükümeti 
devirmek istediler. Orada da kalmadılar. 
Milletin kurumlarına, milletin kazanımla-
rına, değerlerine taarruz ettiler. Açık açık, 
bu ülkeye, bu millete ihanet içine girdiler. 
Sabrettik. Bekledik. Ülkemiz 30 Mart’ta 
sandığa gitti. Sizler de iradenize sahip 
çıktınız, devletinize, Hükümetinize sahip 
çıktınız ve bu hainlere gereken cevabı 
verdiniz. Sizden aldığımız yetkiyle, sizden 
aldığımız güçle, biz de şimdi o hainlerden 
hesap soruyoruz. “İnlerine girilecek” de-
miştik; işte şimdi hukuk yoluyla inlerine 
giriliyor.

Kardeşlerim…

30 Mart ne kadar önemliyse, 10 Ağustos 
da inanın o kadar önemli. Çünkü artık 
yeni bir saf haya geçiyoruz. Artık Yeni 
Türkiye’nin kapılarını ardına kadar aralı-
yoruz. İnşallah, eski tartışmaları, gerilim 
alanlarını, sorunlarını artık geride bırakı-
yor, bütün enerjimizle geleceğe odaklanı-
yoruz. Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. 
Demokrasiyi daha da güçlendireceğiz. Öz-
gürlükleri daha da genişleteceğiz. Kardeş-
liğimizi daha da pekiştireceğiz. Ekonomiyi 
büyütecek, dış politikamızda öncü ülke 
vasfımızı daha da ileriye taşıyacağız.
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Kardeşlerim…

2002’de, göreve geldiğimizde, Türkiye’nin 
millî geliri 230 milyar dolardı. 12 yılda 
ekonomiyi 3 kattan fazla büyüttük. Yıllık 
ortalama yüzde 5 büyüme kaydettik. 2013 
yılında, dünyadaki krize rağmen yüzde 
4 oranında büyümeyi başardık. Şu anda 
millî gelirimiz 820 milyar dolar. Eğer çok 
çalışırsak, önümüzdeki 9 yılda, Allah’ın 
izniyle millî geliri hedefimiz olan 2 trilyon 
dolara ulaştırırız. İhracatı 36 milyar dolar-
dan devraldık. Şu anda ulaştığımız rakam 
152 milyar dolar. Çok çalışırsak, ihracatı 
da, hedefimiz olan 500 milyar dolara ra-
hatça ulaştırırız.

Kardeşlerim…

Türkiye büyüdükçe, millî gelirini artır-
dıkça, Allah’a hamdolsun, şehirlerimiz 
değişiyor, milletimizin geçim standardı 
değişiyor. Eğitimi tüm Türkiye’ye yay-
gınlaştırdık, teknoloji ile eğitimi buluş-
turduk, kaliteyi artırdık. Sağlıkta sessiz 
devrim yaptık, hastanelerde halkımızın 
insanca hizmet almasını sağladık. 17 bin 
kilometre bölünmüş yol yaparak ula-
şımda Türkiye’ye çağ atlattık. Uçakları 
zengin vasıtası olmaktan çıkardık, halkla 
buluşturduk. Türkiye’yi Hızlı Tren’le biz 
tanıştırdık. Önce Ankara Eskişehir, ar-
dından Konya, geçen hafta da Bilecik, Sa-
karya, İstanbul ve elbette Kocaeli’ni Hızlı 
Tren şehri yaptık. Marmaray’ı, İstanbul 
kadar Kocaeli’nin de hizmetine sunduk. 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, 3’üncü 
Havalimanı’nı, İstanbul kadar Kocaeli için 

de inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük asma 
köprülerinden birini Kocaeli’ne, Körfez’e 
inşa ediyoruz. Konutlarla, barajlarla, şehir 
hastaneleri, tüneller, köprüler, havaliman-
larıyla, şehirlerimizin, Türkiye’nin çehre-
sini değiştirdik, değiştiriyoruz. Bu ivmeyi 
inşallah kaybetmeyeceğiz. Bu hızla, bu ka-
rarlılıkla, emin adımlarla, geleceğe doğru 
kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. İnşal-
lah, Cumhurbaşkanı seçilirsek, Türkiye’ye 
daha fazla ilki,  daha büyük, küresel 
projeleri kazandırmaya devam edeceğiz. 
77 milyon bir olacağız. 77 milyon kardeş 
olacağız. 77 milyon el ele verecek, gönül 
gönle verecek, birlikte Türkiye olacak, Yeni 
Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Kardeşlerim…

Biz, Yeni Türkiye dedikçe, Eski Türkiye’nin 
aktörleri rahatsız oluyorlar. Biz Yeni Türki-
ye dedikçe, ışıktan korkanlar, değişimden 
korkanlar taarruz ediyorlar. Soruyorum 
size: Bu CHP’nin, siyasi tarihi boyunca or-
taya koyduğu bir eser var mı? Bu MHP’nin, 
siyasi tarihi boyunca ortaya koyduğu eser 
var mı? CHP, tek başına sadece Tek Parti 
döneminde iktidar oldu. Geride yıkım bı-
raktı, geride enkaz bıraktı, geride gözyaşı, 
baskı, zulüm bıraktı. CHP de, MHP de, 
zaman zaman Koalisyon ortakları oldular. 
Geride yoksulluk bıraktılar, geride eko-
nomik kriz bıraktılar. Bakın şu anda da, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Eski 
Türkiye’nin bu aktörleri yan yana geldiler, 
yalanla, iftirayla, şantajla, montajla, deği-
şime direniyor, aydınlığa ayak diretiyorlar.
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Kardeşlerim…

CHP’ye, MHP’ye, dışarıdan, ithal, monşer 
bir aday dayattılar. Dikkat edin: Her iki 
parti de kendi içlerinden aday çıkaramadı, 
dışarıdan, dayatma bir adaya boyun eğdi-
ler. Zaten kaybedecekler, ama en azından 
izzetleriyle kaybederlerdi. “Adayımızı çı-
kardık, seçime girdik ama kazanamadık” 
derlerdi. Bunu yapmadılar. Çünkü Pensil-
vanya bunlara geldi, şunu aday gösterin 
dedi. İstanbul’daki o malum medya patro-
nu geldi, şunu aday gösterin dedi. Sağdan, 
soldan, Eski Türkiye’nin ne kadar aktörü 
varsa, bir araya geldiler, bu monşeri öne 
sürdüler. Monşer sahaya çıktı ama, tam 
bir hayal kırıklığı… Her gün, ayaküstü de-
falarca pot kırıyor. Ama İstiklal Marşı’yla 
ilgili öyle bir şey yaptı ki; bu ne pot kırma, 
ne gaf, ne de sürçü lisan. İstiklal Marşı’nı 
hiç tanımadığını, bilmediğini, kamerala-
rın önünde açık etti. Sen bu ülkeye Cum-
hurbaşkanı olacaksın, İstiklal Marşı’nın 
o kıtasını tanımayacaksın. Sen profesör 
olacaksın, İstiklal Marşı’na Çanakkale 
şiiri diyeceksin. Üstelik de sen, babanın 
Mehmet Âkif ’le olan dostluğunu ilk gün-
den itibaren kullanacaksın, ama İstiklal 
Marşı’nı tanımayacaksın. Sana da yazıklar 
olsun; seni aday gösterenlere de yazıklar 
olsun. Bir de çıkıyor, inkâr ediyor. Çarkçı 
Kemal vardı; şimdi bir de Çarkçı Ekmel 
var. Dün çıkmış, Hatay’da, kendi aklınca 
bize üslup dersi vermeye kalkışıyor. Eğer 
o konuda bir birikimin, tecrüben varsa, o 
konuda ders verecek kapasiten varsa; git 
o dersi seni aday yapan Kılıçdaroğlu’na, 
seni aday gösteren ve sabah akşam hakaret 
eden Bahçeli’ye ver.

Kardeşlerim…

Eminim ki, Kılıçdaroğlu da, Bahçeli de, 
böyle bir aday seçtikleri için bin pişman-
lar. Ama yapacakları bir şey yok. Kendi 
iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kasetlerin 
ve şantajların bedelini ödüyorlar. CHP yö-
netimi bu bedeli öder, MHP yönetimi bu 
şantaja boyun eğer ama, ben biliyorum ki, 
tabandaki kardeşlerim bu oyuna gelmez. 
İnanıyorum ki, CHP tabanından, MHP 
tabanından bu adaya oy çıkmaz. Özellik-
le Kocaeli, bu monşere hiç yüz vermez. 
Şimdi, biliyorsunuz bugün, Kocaeli’nden 
sonra İstanbul’da mitingimiz var. Üstelik 
de Kocaeli’nin yakınında, Maltepe’de mi-
tingimizi yapıyoruz. 23 Mart’ta buradan, 
Kocaeli’nden seslendiniz, İstanbul Yenika-
pı’daki kardeşlerimiz sizi duydu. Bugün 
de buradan haykıracağız, Maltepe’ye sesi-
mizi duyuracağız. Hazır mıyız Kocaeli? 10 
Ağustos için hazır mıyız Kocaeli? Güçlü 
Türkiye’ye evet mi? Öncü Türkiye’ye evet 
mi? Yeni Türkiye’ye evet mi? Türkiye’nin 
gücüne güç katıyor muyuz Kocaeli? Mil-
letin adayına oy veriyor muyuz Kocaeli? 
Kim o aday? Kim? Maşallah… Maltepe bizi 
duydu, İstanbul bizi duydu. İnşallah, 10 
Ağustos’ta Kocaeli’ni tüm Türkiye duya-
cak. Kocaeli’nden farklı bir sonuç bekliyo-
ruz. 

Kardeşlerim,

Rehavet yok… Sandığa gidiyoruz. Bu tarihî 
olayı asla ıskalamıyoruz. Cumhur ilk kez 
Cumhurbaşkanını seçerken sandığın 
başında oluyor, tarih yazıyoruz. Tatil pla-
nımız varsa erteliyoruz. Tatilde olanları 
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çağırıyoruz. Bu arada, yurtdışında yaşayıp 
da, Türkiye’de tatil yapan kardeşlerime 
de bir uyarı yapmak istiyorum: Biz, yurt-
dışında oy verme imkânını sağlarken, 
gümrük kapılarında oy verme işlemini de 
değiştirdik. Eskiden, sadece giriş ve çıkışta 
oy kullanılıyordu. Şimdi, yurtdışındaki 
kardeşlerimiz, 10 Ağustos’a kadar, isteyen 
istediği zaman, belirlenen 44 gümrük ka-
pısından istediğinde oy kullanabilir. Gur-
betçimiz Antalya’da tatil mi yapıyor? Gider 
havalimanına, oyunu kullanabilir, tatiline, 
baba evine geri dönebilir. Bu demokratik 
haklarını da herkesin kullanmasını rica 
ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

12 yılda çok büyük bir ivme yakaladık. 
79 yılda yapılanların üstüne biz kat kat 
hizmet, kat kat yatırım ekledik. Ekonomik 
istikrardan, sosyal istikrardan, siyasi istik-
rardan asla taviz vermedik. Güven bunalı-
mı oluşmasına asla izin vermedik. Demok-
rasi mücadelemizi kararlılıkla yürütürken, 
Türkiye’yi büyüttük, Türkiye’nin itibarına 
itibar kattık. Bütün şehirlerimizi yeni ya-
tırımlarla, yeni hizmetlerle, yeni eserlerle 
donattık. 12 yılda Kocaeli’ne 13.5 milyar li-
ralık destek ve yatırım sağladık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 4.8 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.8 milyar lira; toplu 
konutta 1.1 milyar lira; gençlik ve sporda 
717 milyon lira; enerjide 677 milyon lira; 
aile ve sosyal politikalarda 538 milyon lira; 
sağlıkta 518 milyon lira yatırım yaptık. Ön-
ceki hafta Kocaeli’ni İstanbul’a, Sakarya-
Bilecik-Eskişehir ve Ankara’ya Hızlı Tren 

hattıyla bağladık. Hamdolsun bu hizmeti 
Kocaeli’ne, ülkemize kazandırmak bize 
nasip oldu. Kocaeli’ni hem üçüncü köp-
rüden karayoluyla, hem köprü üzerinden 
yapacağımız çift hatlı demiryoluyla ayrıca 
Avrupa’ya bağlıyoruz. Köseköy-İstanbul 
Kuzey Demiryolu’nun 59 kilometresi tü-
nellerden oluşuyor. Kocaeli’ni tek koldan 
değil, iki koldan Marmaray’a bağlıyoruz. 
Kocaeli’ni Sabiha Gökçen’e bağlıyoruz. 
Böylece Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz 
ulaşım sağlanabilecek. Bitmiyor… Kocaeli 
sanayisi, ekonomisi için çok önemli bir ya-
tırım olan Türkiye’nin en modern lojistik 
merkezlerinden birini Köseköy’e yapıyo-
ruz. Bakınız kardeşlerim, biz 12 yıl boyun-
ca her bir şehrimizi bir dünya kenti hâline 
dönüştürmek, bir dünya şehri olarak inşa 
etmek için çalıştık. Yeni Türkiye’ye estetik 
şehirler yakışır dedik. Yeni Türkiye’yi pırıl 
pırıl şehirler yakışır dedik. Yeni Türkiye’ye 
modern, kalkınmış, insanı merkeze alan 
şehirler yakışır dedik. Bu vizyonla, bu 
ruhla hareket ettik. 12 yılda kurduğumuz 
bütün düşleri gerçeğe dönüştürdük. İşte, 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi 
bunlarda biri. Evet… Gebze-Orhangazi-İz-
mir Otoyolu’nun en büyük ayağını İzmit 
Körfez Geçişi Asma Köprüsü oluşturuyor. 
Otoyol, İzmit Körfezi’ni, eşine az rastlanır 
teknolojiyle inşa ettiğimiz bir asma köp-
rüyle geçiyor. Bu köprü, kendi sınıfında 
dünyanın 4’üncü büyük köprüsü. İzmir-
İstanbul otoyolu tamamlandığında iki 
kent arasındaki mesafe 9 saatten 3.5 saate 
inecek. Gebze Dilovası’ndan yola çıkacak 
araç, önce İzmit Körfezini Asma Köp-
rüyle geçecek. Altınova ilçesinden Bursa 
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Orhangazi’ye, oradan Gemlik’e, Bursa’ya 
ve oradan da Çevre Yolu’na bağlanacak. 
Balıkesir’e, oradan da Manisa’ya ulaşacak. 
Daha sonra Belkahve Tüneli ile Bornova’ya 
gidecek. Yani Otoyol Anadolu Otoyolu 
üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı’ndan 
başlayıp İzmir Çevre Yolu üzerindeki mev-
cut Otogar Kavşağında son buluyor. Bu 
otoyol ulaşım konforunun yanı sıra hem 
ekonomimize hem de tek tek insanımızın 
cebine tasarruf sağlıyor. Bakınız, 79 yılda 
Kocaeli’nde 153 kilometre bölünmüş yol 
yapılmıştı. Biz, 12 yılda buna 100 kilo-
metre daha bölünmüş yol ekledik. Bugün 
Kocaeli’nin toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğu 253 kilometreye ulaştı.

Kardeşlerim…

Sağlık alanında da 12 yılda ülkemizin, mil-
letimizin kaderini değiştirdik. 81 ilimizi 
sağlık tesisleriyle, hastanelerimizi tıbbi 
cihazlarla donattık. 500 yataklı Darıca 
Farabi Devlet Hastanesi ve 300 yataklı 
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi bizim 
Kocaeli’ne kazandırdığımız sağlık yatı-
rımlarından sadece bir kaçı… 400 yataklı 
Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve 200 yatak-
lı Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yapımları 
devam ediyor. Yetmez dedik… Kocaeli’ne 
toplamda 5 ihtisas alanından oluşan 1.180 
yataklı bir Şehir Hastanesi kazandırıyoruz. 
Hastanemizin altyapı çalışmaları sürü-
yor. Aynı şekilde spor yatırımlarıyla da 
Kocaeli’ni zenginleştiriyoruz. 33 bin seyir-
ci kapasiteli stadyumun yapımı sürüyor, 
inşallah bir yıl içinde tamamlıyoruz.

Kardeşlerim… 

10 Ağustos sonrasında, Türkiye’ye ya-
kışan, Türkiye’nin önünü açan, yeni bir 
dönem başlayacak. 2023, 2053, 2071 he-
defleriyle, Türkiye’ye çizdiğimiz vizyon 
doğrultusunda ilerlemeye devam ettik, 
devam edeceğiz. Bu hedeflerden asla vaz-
geçmeyeceğiz. Onun için, hiçbir endişeniz 
olmasın. Sizlerin teveccühüyle, sizin irade-
nizle Cumhurbaşkanı seçilmem hâlinde, 
diğer bütün şehirlerimizde olduğu gibi, 
Kocaeli’nde de devam eden tüm projelerin 
takipçisi olmayı sürdüreceğim. Başlamış 
olan hiçbir yatırım yarım kalmayacak, hiç-
bir proje akamete uğramayacak. Bizim için 
şehirlerimize hizmet üretmekten, insanı-
mızı huzur ve refaha ulaştırmaktan daha 
büyük bir bahtiyarlık olamaz. Bizim için 
insanımıza hizmet üretmek bir şereftir. 
Bugüne kadar, hamdolsun, sizler sayesin-
de, Hakk’tan güç alarak halka hizmet etme 
şerefine nail olduk. İnşallah, Allah ömür 
verdikçe, siz yetki verdikçe aynı şekilde 
milletimin hizmetinde olmaya devam 
edeceğim. Cumhurbaşkanlığım süresince 
de milletine, ülkesine hizmet için koşan, 
koşturan bir Tayyip Erdoğan göreceksiniz. 
Sizlerden, milletimden bunun için des-
tek istiyorum. İnşallah, 10 Ağustos, Yeni 
Türkiye’nin inşası için bir milat olacak. 
İstiklalimizi kazandığımız ruhla, inşallah 
istikbalimizi kuracağız. Yeter ki siz iradeni-
ze sahip çıkın. Yeter ki siz sandıklara sahip 
çıkın. Yeter ki siz demokrasimize sahip 
çıkın. Mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kul-
lanın. İleride, çocuklarınıza, torunlarınıza 
“10 Ağustos’ta tarih yazdık” diyeceğiniz 
bir hikâyeniz olsun. “Halkın oylarıyla be-



475

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

lirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
ben de oy kullandım” deyin. “Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurulan ve-
sayete, statükoya son vermek için ben de 
oy kullandım” deyin. Şimdiden 10 Ağustos 
seçiminin, bu seçimde kullanacağınız oy-
ların hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye için dua edin. Gelecek nesilleri-
miz için dua edin. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 
kardeşlerinizi unutmayın. Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Korkma!

Ankara, Trabzon, İzmir, Antalya, Erzurum, 
Diyarbakır korkma! Türkiye, korkma! Biz 
buradayız Gazze, biz buradayız Filistin, 
sakın ha korkma! Bakü, korkma! Lefkoşe, 
Musul, Kerkük, Gümülcine, Kırcaali kork-

ma! Korkma Bağdat! Korkma Şam, Halep, 
Hama, Humus! Beyrut, Kahire, Trablus, 
Saraybosna korkma! Sakın ha korkma Me-
dine! Biz buradayız, sakın ha korkma Ku-
düs. İstanbul! Şehirlerin annesi İstanbul! 
Mazlumların umudu İstanbul! Hele sen, 
hele sen hiç korkma!

İstanbul Mitingi

İstanbul  | 3 Ağustos 2014
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al san-
cak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu 
celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşa-
rım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşa-
rım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın... belki yarından da ya-
kın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder -varsa- taşım;

Her cerîhamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

İstanbul!

Bugün seni bir kez daha yürekten selamlı-
yorum İstanbul. Bugün seni bir kez daha 
muhabbetle selamlıyorum İstanbul. Bütün 
ilçelerini, tüm semtlerini, sokaklarını, 
caddelerini, tepelerini, minare ve kubbe-
lerini gönülden selamlıyorum İstanbul. 
Bir kez daha Hazreti Yuşa’yı, bir kez daha 
Eyyüp El Ensari Hazretlerini hürmetle 
selamlıyorum. İstanbul’daki sayısız evli-
yayı, gönül dostlarını, alimleri hürmetle 
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selamlıyorum. Cihanı titreten sultanlarını 
minnetle selamlıyorum. İstanbul’un tüm 
sakinlerini, tüm İstanbullu kardeşlerimi, 
hemşehrilerimi selamlıyorum.

İstanbul!

Yine çok muhteşemsin İstanbul.  23 
Mart’ta, Yenikapı’da, bir buçuk milyonluk 
mitingle sen tarih yazmıştın. İşte bugün 
de Anadolu Yakası’nda, Maltepe’de, yine 
tarih yazıyor, yine tarih inşa ediyorsun ey 
İstanbul. Şu muhteşem manzara var ya… 
Şu İstanbul’daki heyecan, coşku, şu İstan-
bul’daki kükreyiş var ya… İnanın, bu man-
zara, dostlarımızın yüreğine su serpiyor. 
İşte şu muhteşem manzara, kardeşlerimi-
zin gönlünü ferahlatıyor. Şu aşk, şu sevda, 
şu heyecan mazlumlara umut ışığı oluyor. 
Senin şu dik duruşun, şu onurlu duruşun 
var ya İstanbul… İnan, zalimlerin yüreğine 
korku salıyor.

İstanbul…

Sen burada böyle durduğun müddetçe, 
Allah’ın izniyle ezanlar susmaz. Sen bu-
rada böyle dimdik durduğun müddetçe, 
inanın, adaletin sancağı yere düşmez. Sen 
burada böyle mertçe durduğun sürece, ina-
nın, zalimlerin gözüne uyku girmez. Sen 
umutsun İstanbul. Sen Fatih’in şehrisin; 
sen Fatih Sultan Mehmet’in torunlarının 
şehrisin. İstanbul! Sen şehitler diyarısın.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i... 

Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i, 

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 

Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât, 

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

 

Allah sizlerden razı  olsun .  Rabbim 
İstanbul’u korusun. Rabbim İstanbul’un 
tüm sakinlerini muhafaza eylesin. Şu 
meydandaki coşkuyu, heyecanı, buradan 
yayılan umudu Rabbim inşallah daha 
da çoğaltsın. Burada âmin diye haykıran 
kullarının yüzü suyu hürmetine, Rabbim 
duaları kabul etsin.

Kardeşlerim… 

Bugün burada, İstanbul’da, Maltepe’de-
ki bu muhteşem meydanda, sadece 10 
Ağustos mitingimizi yapmıyoruz. Bugün 
buradan, Irak’a, “Biz buradayız” diyoruz. 
Bugün buradan, İstanbul’dan, Suriyeli kar-
deşlerimize, Myanmarlı, Somalili, Mısırlı, 
Libyalı kardeşlerimize, “Biz işte burada-
yız” diye haykırıyoruz. Bugün buradan 
Filistin’e, Kudüs’e, Ramallah’a, Nablus’a, 
Eriha’ya, “Kardeşleriniz işte burada” diye 
sesleniyoruz. Buradan, Gazze’nin çocukla-
rına selam gönderiyoruz. Gazze’nin maz-
lumlarına, masumlarına selam gönderiyo-
ruz. İstanbul’un annelerinden, Türkiye’nin 



479

Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-2

tüm annelerinden Gazze’nin annelerine 
dayanışma mesajlarını gönderiyoruz. Her 
biri fatih namzedi olan İstanbul’un genç-
lerinden, Filistin’in, Gazze’nin gençlerine 
selamlarımızı yolluyoruz. Biz işte burada-
yız Gazze… Öfkemizle buradayız. Yanan 
yüreklerimizle buradayız. Dillerimizde 
dualarımızla buradayız. Ekmeğimizle, 
aşımızla, hatta canımızla, kanımızla bu-
radayız. Sanma ki uzaktayız Gazze. Senin 
yanında, senin yanı başındayız. 100 yıl 
önce, Şücaiye’den Mehmetçiğimizi çektik 
ama yüreğimizi çekmedik. Yüreğimi-
zin yarısı İstanbul’daysa, bilin ki yarısı 
Gazze’dedir. Teodor Herzl, Ulu Hakan 
Abdülhamit Han’a bir elçi gönderiyor… 
Filistin’den toprak almak için çok yüklü 
miktarda para teklif ediyor. Sultan Abdül-
hamit şu cevabı veriyor: “Benim, Filistin 
ve Suriye’den gelen iki alayım, Plevne’de, 
son neferine kadar kırılmaya can attılar. 
Bir teki bile hayatta kalmadı, hepsi cansız 
bir şekilde toprağa serildiler. Türk impa-
ratorluğu, Türk halkınındır, benim değil! 
Onun tek bir parçasını vermem. Yahudi-
ler, milyonlarını saklasınlar. İmparator-
luğum parçalanınca, belki de Filistin’i tek 
kuruş ödemeden elde edeceklerdir. Fakat, 
ancak kadavramız parçalara ayrılabilir. 
Vücudumuzun canlı canlı kesilip biçilme-
sine razı olamam!”

Kardeşlerim…

İşte tam da sultan Abdülhamit’in dediği 
gibi oldu. Önce Osmanlı’yı parçaladılar, 
kadavra yaptılar. Ardından da Filistin 
için, Filistinliler için ağır zulüm başladı. 
Adım adım, karış karış, sürerek, öldüre-

rek, zulmederek Filistinlilerin o toprak-
larda yaşam haklarını ellerinden aldılar. 
Şu anda, orada hayata tutunmaya çalışan 
Filistinlilere de tahammülleri yok. Onlar 
da ölsün istiyorlar. Onlar da sürgüne git-
sin istiyorlar. Onlar da evlerini, vatanları-
nı, yurtlarını terk etsin istiyorlar. Hitler, 
Almanya’da nasıl ârî bir ırk oluşturmaya 
çalıştıysa, İsrail Devleti de şu anda orada 
aynı hedefin peşinden koşuyor. Kadınları 
öldürüyorlar ki Filistinli doğurmasınlar. 
Bebekleri öldürüyorlar ki büyümesinler. 
Erkekleri öldürüyorlar ki, vatanlarını 
savunmasınlar. Kundaktaki bebeklerden 
bile korkuyorlar. Parklarda, sahillerde oy-
nayan çocuklardan dahi korkuyorlar. Has-
tanedeki yaralıdan, tekerlekli sandalye-
deki engelliden dahi korkuyorlar. İnanın, 
öldürdükçe daha da çok korkacaklar. Kan 
akıttıkça, o akıttıkları kanın içinde boğu-
lacaklar. Hiçbir zulüm ebedi değildir, gün 
gelecek, zulümlerinin hesabını mutlaka 
verecekler. Çünkü burada biz varız. İşte 
İstanbul burada. Hesap gününün gelme-
sini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hukukun 
işleyeceğine, adaletin tecelli edeceğine 
yürekten inanıyoruz. Bu bebek katilleri-
nin, bu İsrail yönetiminin, er ya da geç, 
yaptıklarının hesabını hukuk içinde vere-
ceğini biliyoruz. Filistin yalnız değil. Gaz-
ze yalnız değil. Dünyada, vicdan sahipleri 
Filistin’in, Gazze’nin yanında. Samimi 
müminlerin hepsi Gazze’nin yanında. İşte 
İstanbul Gazze’nin yanında, Diyarbakır 
Gazze’nin yanında, Trabzon, adana, 81 
vilayet, 77 milyon Gazze’nin yanında. İn-
şallah, son nefesimize kadar da, Hakk’ın, 
adaletin, barışın ve Gazze’nin, Filistin’in 
yanında durmaya devam edeceğiz.
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Kardeşlerim, sevgili İstanbullular... 

Şu anda, dualarımızla birlikte, itirazı-
mızla, haykırışlarımızla, diplomatik gi-
rişimlerimizle birlikte, en zor şartlarda 
ulaştırdığımız yardımlarla da Gazze’nin 
yanındayız. 7 Temmuz’dan bugüne ka-
dar, AFAD koordinasyonunda, Gazze’ye 8 
milyon dolarlık yardım ulaştırdık. 17 bin 
360 aileye gıda paketi, 15 bin kişiye sıcak 
yemek, 20 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 14 
jeneratör ve yakıt temin edildi. AFAD’la, 
TİKA’yla, Kızılay’la, gönüllü kuruluşla-
rımızla, Anadolu Ajansı’mız, TRT’mizle, 
Gazze’deyiz ve Gazzelilerin yanındayız. 
Yaralıların taşındığı, tedavi edildiği Şifa 
Hastanesi’ni de Türkiye yaparak, Gazzeli 
kardeşlerine armağan etmişti. Bize, “Gazze 
için ne yaptınız?” diye soranlar, bize değil, 
gitsinler, Gazzelilere bunu sorsunlar, ce-
vaplarını alacaklardır.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum kardeşle-
rim…

7 Temmuz’da, Gazze’de katliam başladığı 
andan itibaren, Türkiye’de de muhalefet, 
Hükümete karşı saldırılarını, yalan ve if-
tiralarını artırdı. Dışarıda bazıları kadar, 
içeride de bazıları, bizi susturmak, bizi 
oyalamak, bizim Gazze’den dikkatimizi 
çekmek, yani İsrail’in işini kolaylaştırmak 
için hücuma geçtiler. Kim bunlar? Siz bun-
ları iyi tanıyorsunuz. Pensilvanya ve onun 
medyası bu işte başı çekiyor. Çünkü onla-
rın otoritesi o. Bu Pensilvanya İhanet Çete-
si, biliyorsunuz, otoriteden izin almadan, 
talimat almadan iş yapmaz. 7 Temmuz’da 
bir kez daha otoritelerinden talimatı aldı-

lar, bize karşı hücuma geçtiler. Başka kim? 
Pensilvanya’nın oyuncağı olan CHP, MHP, 
bir de onların monşer adayı. Ne diyorlar? 
“Gazze’yi bırak, Türkmenlere bak.” Ama 
benim Türkmen kardeşlerim bunlara gere-
ken cevabı önceki gün bir kez daha verdi. 
Türkmenler, Türkiye’de, CHP ve MHP’nin 
elinde istismar malzemesi yapılmak isten-
mediklerini açıkça ifade ettiler.

Kardeşlerim…

CHP ve MHP eğer gerçekten Türkmen 
kardeşlerimizi düşünseler, onları istismar 
etmez, onlar üzerinden istismar siyaseti 
yapmazlar. Çünkü onlar burada konuştuk-
ça, Türkmen kardeşlerimizin şartları zor-
laşıyor. Onlar burada konuştukça, Uygur 
kardeşlerimizin şartları zorlaşıyor. Güven-
likleri tehlike altına giriyor. Özellikle de 
bizim yaptığımız yardımlar riske giriyor. 
Ama bu CHP’nin, MHP’nin, böyle hassasi-
yetleri, böyle dertleri yok. Bu monşer aday 
zaten bu işlerden hiç anlamaz. Pensilvanya 
derseniz, Adana’da Türkmenlere giden 
yardım tırlarının önünü kesen, bizim Millî 
İstihbarat Teşkilatımızın elemanlarına 
alçakça saldıran, işte bu Pensilvanya’dır, 
onun uzantılarıdır.

Bakın burada açıklıyorum…

I Ş İ D ’ i n  s a l d ı r ı l a r ı n d a n ,  y a n i  1 0 
Haziran’dan sonra, AFAD, TİKA ve Kızılay 
aracılığıyla, 92 tır dolusu yardım malzeme-
sini Irak’a ulaştırdık. 441 bin kutu ilaç böl-
geye ulaştı. Yeterli sayıda gıda kolisi, çadır, 
battaniye bölgeye ulaştı. Şırnak, Silopi’de 
bir İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi 
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kurduk; oradan da sürekli ihtiyaçları gön-
dermeye devam ediyoruz. CHP istismar 
üretir, biz iş üretiriz. MHP, istismar üretir, 
hakaret üretir, biz iş üretiriz. Hiç kusura 
bakmasınlar; muhtaçlara ulaşma, maz-
lumların hakkını savunma, Türkmenlerin, 
Türklerin sorunlarına eğilme konusunda 
ne CHP ne de MHP bizim elimize su dahi 
dökemez. Bunların milliyetçiliği fasondur 
fason. Bunların milliyetçiliği de, halkçılığı 
da sahtedir. İşte biz bunların milliyetçili-
ğini, çıkardıkları ortak adaylarında, yani 
monşerde gördük.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim…

Yıl, 1949… Demokrat Parti, merhum 
Menderes ve arkadaşları gümbür gümbür 
iktidara yürüyorlar. Halk, akın akın De-
mokrat Parti’ye koşuyor. Tabii, dönemin 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de kara kara 
düşünüyor. “Bu Demokrat Parti’nin önünü 
nasıl keserim...” diye hesaplar yapıyor. Son-
ra aklına bir fikir geliyor. “En iyisi, dindar 
bir insanı Başbakan yapayım, seçimlere 
girsin, Demokrat Parti’nin oylarını alayım” 
diyor. Çok ilginç… Hikâye aynen bugün-
küne benziyor. Kimi buluyor? Şemsettin 
Günaltay. Kimdir bu Şemsettin Günaltay? 
Bir: merhum Mehmet Âkif ’in arkadaşı. İki: 
Profesör. Üç: İlahiyatçı, tarihçi. Dört: 3 dil 
biliyor. Aynen bugünkü gibi, hiç farkı yok. 
Peki sonuç ne oluyor? 14 Mayıs 1950’de 
seçim yapılıyor; CHP ve Şemsettin Gü-
naltay ağır yenilgi alıyor, Demokrat Parti 
ezici bir zafer kazanıyor. CHP bugün de 
aynısını yaptı. Gitti, dışardan aday ithal 
etti. MHP’yi de kandırdı, zaten vagon, va-
gonu da arkasına taktı, bir monşeri aday 

gösterdi. Neymiş, profesörmüş. Neymiş, 
dil biliyormuş. Neymiş, babası merhum 
Âkif ’in arkadaşıymış. Peki sonuç? Sonuç: 
istiklal marşını bile tanımayan bir monşer. 
İstiklal Marşı’yla, Çanakkale şiirini bile 
birbirinden ayırt edemeyen bir monşer. 
Üstelik bir de bunu inkâr ediyor. Sadece 
monşer değil, CHP’nin Genel Müdürü gibi 
bu da çarkçı. Bir Çarkçı Kemal’imiz vardı, 
şimdi bir de artık Çarkçı Ekmel’imiz var. 
Dün Hatay’da konuşuyor; dünyayı ne ka-
dar tanıdığını, uluslararası ilişkilerde ne 
kadar usta olduğunu övüne övüne anla-
tıyor. Çekoslovakya Devlet Başkanı arka-
daşım diyor. Çekoslovakya diye bir devlet 
mi kaldı ya? Çekoslovakya 2 ayrı devlet 
olalı 21 sene oldu. Yarın çıkıp Yugoslavya 
derse şaşırmayın. Öbür gün çıkıp Sovyet-
ler Birliği derse ona da şaşırmayın. CHP 
Genel Müdürü’yle MHP Genel Başkanı 
milleti eğlendiriyordu, şimdi yanlarına bir 
kafadar daha buldular. Hisseli Harikalar 
Kumpanyası… Ne diyor? “Cumhurbaşkan-
lığı makamı devletin sigortasıdır” diyor. 
Daha seçime bir hafta var, monşerde sigor-
talar attı. Tabii ben çok üzülüyorum. İna-
nın, CHP’ye gönül vermiş, MHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerim adına üzülüyorum. 
Bu partilerin üst yönetimleri ne olursa 
olsun, bu partilerin tabanları inanın bunu 
hak etmiyor. Bu yapılan, CHP seçmenine 
haksızlıktır. Bu yapılan, MHP seçmenine 
haksızlıktır. İnanıyorum ki, CHP’liler de, 
MHP’liler de, 10 Ağustos’ta bunun hesa-
bını sandıkta soracaktır. Bu monşer adayı, 
bu çarkçı adayı, getirdiler, CHP ve MHP 
yönetimine dayattılar. Pensilvanya, İstan-
bul’daki holding medyası, elitler, içeride 
dışarıda kimi odaklar, getirdiler bu adayı 
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piyasaya sürdüler. Ama mızrak çuvala 
sığmıyor. 40 günde siyasetçi olunmaz. Tür-
kiye ile dertlenmeyen, Türkiye’den itibar 
göremez. Türkiye’nin sevincine, hüznüne 
ortak olamayan, bu milletten teveccüh 
göremez. İnanıyorum ki İstanbul, 1 hafta 
sonra, haftaya bugün, bu çakma adaya ce-
vabını sandıkta verecek. Buna hazır mıyız 
İstanbul? Öyle bir haykırın ki, Edirne de 
sizi duysun, Van da sizi duysun… Buna 
hazır mıyız İstanbul? 10 Ağustos’a hazır 
mıyız İstanbul? Yeni Türkiye’ye hazır 
mıyız İstanbul? Türkiye’nin gücüne güç 
katıyor muyuz? Türkiye’nin yıldızını par-
latıyor muyuz? Sandığa gidiyor muyuz 
İstanbul? Milletin adayına destek oluyor 
muyuz İstanbul? Kim o aday? Kim o aday? 
Maşallah… İstanbul, bir kez daha “tamam 
inşallah”. İstanbul tamamsa, 80 vilayet 
de tamam inşallah. Rabbim sizlerden razı 
olsun.

Kardeşlerim... 

Biz yola bu kutlu şehirden çıktık. İstanbul 
kutlu başlangıçların, kutlu açılışların, yani 
fetihlerin ve Fatiha’nın şehridir. Biz de bu 
kutlu şehirde, Alemlere Rahmet olarak 
gönderilmiş Hazreti Nebi’nin övdüğü bu 
güzel şehirde bismillah dedik. İstanbul her 
zaman bizim rehberimiz oldu. İstanbul 
bizim ışığımız oldu. İstanbul bize kılavuz 
oldu. Biz burada, sadece İstanbul’u değil, 
Anadolu’yu tanıdık, Trakya’yı tanıdık, 
Ortadoğu’yu, Balkanlar’ı, Kaf kasya’yı, 
Kuzey Afrika’yı, Avrupa’yı birlikte tanı-
dık. Çünkü İstanbul merkezdir. İstanbul, 
Türkiye’nin de, dünyanın da özüdür, özeti-
dir. Siyasete ilk adımı burada, İstanbul’da 

attık. Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı 
yaptık. Ardından, İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanlığı görevini üstlendik. Beyoğlu 
İlçe Başkanlığı yaptık. İstanbul İl Başkan-
lığı yaptık. 1989’da, 1991’de, İstanbul’da 
seçimlere girdik .  Nihayet ,  1994’te , 
İstanbul’un teveccühüyle, İstanbul’a Bü-
yükşehir Belediye Başkanı seçildik.

Kardeşlerim…

Hiçbir zaman, makamların, mevkilerin, 
rütbelerin peşinden koşmadık. Bizim me-
selemiz her zaman hizmet oldu. Bizim me-
selemiz her zaman millet oldu, ülke oldu. 
Birileri hırslarının peşinden koştular; ama 
biz millete hizmet sevdasının peşinden 
koştuk. Birileri makamın, paranın, iktidar 
ve itibarın peşinden koştular; biz ülke, 
millet, bayrak aşkının peşinden koştuk. Bir 
kez daha altını çiziyorum: Siyasi mücade-
lemiz boyunca, hiçbir zaman ben diyenler-
den olmadık; her zaman biz dedik. Sadece 
yola bakanlardan olmadık, asıl olan yol 
arkadaşıdır dedik; yol arkadaşlarımızı iyi 
seçtik, kadrolarımızı iyi kurduk. Hani, 
pervaneler ateşe uçar da, o ateşte kavrulup 
gider ya… Biz, milletin aşk ateşinde yan-
mak için, kavrulmak için bu yola çıktık. 
Allah’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Bize, 
İstanbul gibi bir dünya şehrine, Osmanlı 
Cihan Devleti’nin bu kadim başkentine, 
Eyüp El Ensari Hazretleri’nin şehrine, Haz-
reti Nebi’nin övdüğü bu şehre hizmetkâr 
olmayı nasip etti. İstanbul’a hizmetkâr 
olmak şereftir. İstanbul’a şehremini olmak 
bahtiyarlıktır. Biz bu şerefi, bu bahtiyarlığı 
tattık.
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Kardeşlerim…

Siirt’te bir şiir okuduk, bizi mahkûm etti-
ler. Sandıkta yenemeyeceklerini anladılar, 
hukuku çiğneyerek bizi saf dışı bırakmak 
istediler. Hani, Yunus Emre diyor ya…

Canlar canını buldum,

Bu canım yağma olsun.

Dost vaslına eriştim,

Gümanım yağma olsun.

Ballar balını buldum,

Kovanım yağma olsun… 

Evet… Ben milleti bulmuşum, ben millete 
aşkı tatmışım, ben millet ile hemhâl olmu-
şum. Sizin zindanınız bana ne yapar, sizin 
ipiniz, darağacınız, tehditleriniz bana ne 
yapar? Hani diyor ya üstad: “Beni Allah 
tutmuş, kim eder azad?” Biz millete esir 
olmuşuz, biz millete teslim olmuşuz, biz 
Hakk’ın ve halkın aşk ateşinde erimiş, 
fenâ olmuşuz. Sizin manşetleriniz bize 
işlemez. Sizin tehditleriniz bize işlemez. 
Sizin kurşunlarınız, sizin suikast planla-
rınız, sizin işaret ettiğiniz darağacı yolları 
bize işlemez. Allah’a hamdolsun, işlemedi. 
“Muhtar bile olamaz” diye manşetler at-
tılar; o manşetler bize tesir etmedi. Nice 
suikast girişiminde bulundular, o tehditler 
bizi yolumuzdan çevirmedi. Pınarhisar’a 
girdik ve çıktık; “Bir es” demiştik, “Bir 
mola, bir durak” demiştik… “Nerede 
kalmıştık” diyerek, ara verdiğimiz nokta-
dan yeniden başladık. 11 gün sonra, 14 

Ağustos’ta, inşallah, 13’üncü kuruluş yıl-
dönümünü idrak edeceğiz. Evet… 2001’de, 
AK Parti’yi kurduk. İstanbul’dan başladık, 
Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış dolaştık. 
Nereye gittiysek, coşkuyla karşılandık. 
Nereye gittiysek, milletin muhabbetiyle 
kucaklandık. Yollarda yaşlı teyzeler önü-
müzü çevirdi. Otobüsümüzün önünü ke-
serek, otobüsümüzü zorla durdurup bizi 
kucaklayanlar oldu. Yaşlı nineler, dedeler, 
bütün o yollarda bize hayır dualarını azık 
olarak verdiler. Türkiye’nin, demokrasiye, 
özgürlüklere, insanca muamele görmeye 
nasıl aç, nasıl susuz, nasıl hasret olduğunu 
gördük. 3 Kasım 2002’de görevi devraldık.

Kardeşlerim… 

Neredeyse 12 yıl bitecek. Bütün bir Parti 
olarak, Teşkilat olarak, Milletvekilleri, Ba-
kanlar olarak, “durmak” kavramını unut-
tuk. “Mola, dinlenmek, ara vermek” gibi 
kavramları lügatimizden çıkardık. Uzak, 
ücra gibi kavramları tanımadık. Rabbim 
bize dayanma gücü, tahammül gücü verdi. 
81 vilayetin her birine defalarca gittik. 
Dünyanın 100’e yakın ülkesine, kimilerine 
defalarca olmak üzere resmî ziyaretlerde 
bulunduk. Önce çocuklar dedik, gençler 
dedik, 205 bin yeni derslik inşa ettik. 
Türkiye’de 76 üniversite vardı, biz 12 yıl-
da 99 üniversiteyi daha şehirlerimize, 
gençlerimize kazandırdık. Ders kitaplarını 
ücretsiz dağıttık, okulları, sınıfları bilgisa-
yarla, internetle tanıştırdık; çocuklarımı-
za tablet bilgisayar dağıtmaya başladık. 
Sağlık dedik… İnsanımızın insanca sağlık 
hizmeti alması için sessiz devrim yaptık, 
hastaneleri yeniledik, yeni hastaneler 



Recep Tayyip ERDOĞAN

484

inşa edip, en modern cihazlarla donattık. 
Doktor, hemşire, ebe, teknisyen sayısını 
çoğaltırken, ambulans sayılarını katladık; 
Türkiye’yi uçak, helikopter ambulansla, 
paletli ambulansla, deniz ambulansıyla 
tanıştırdık. Hastaneleri birleştirdik, ec-
zane ayrımını kaldırdık, ilaç fiyatlarını 
ucuzlattık. Şehir hastaneleri hayalimizi 
gerçekleştirmek için temelleri atmaya 
başladık. Adalet dedik… Hukuku, seçkin-
lerin, güçlülerin tekelinden aldık, millete 
teslim ettik. Emniyet dedik… 77 milyonun 
bir, beraber ve kardeşçe yaşaması için ne 
gerekiyorsa cesaretle yaptık. 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yola 17 bin kilometre 
yeni bölünmüş yol ekledik. Uçağı sadece 
zenginlerin değil, halkın vasıtası yaptık. 
Hızlı Tren’le Türkiye’yi, Ankara, Eskişehir, 
Konya ve nihayet geçen hafta İstanbul’u 
tanıştıran da yine biz olduk. Konutlar inşa 
ettik, barajlar inşa ettik, Marmaray’ı inşa 
ettik, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, 
3’üncü Havalimanı’nın temellerini attık. 
Ekonomiyi büyüterek sofradaki ekmeği 
büyüttük. En önemlisi de, çözüm diyerek, 
barış diyerek, gönül kırıklıklarını tamir 
etmenin, gönüller yapmanın mücadelesini 
verdik.

Kardeşlerim…

12 yılda yaptıklarımızı anlatmak, günler 
sürer. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz, 
bu ülkeye özgüvenini iade ettik. Milleti-
mize, Fatih’in torunları olduklarını hatır-
lattık. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın bakiyesi 
bir büyük devlet olduğumuzu hatırlattık. 
İstersek, inanırsak, hiçbir hedefin hayal 
olmadığını gösterdik. İnşallah, sizlerin 

takdiriyle Cumhurbaşkanı seçilirsek, 
aynı aşkla, aynı sevdayla, aynı tutkuyla 
hizmetkârınız olmaya devam edeceğiz. 
77 milyonu bir ve beraber olarak kucak-
lamaya, 77 milyonun ayağına hizmet 
götürmeye devam edeceğiz. Önce 2023 di-
yecek, bu güzel ülkeyi, dünyanın en büyük 
10 ülkesinden biri yapacağız. Ardından, 
İstanbul’un Fethi’nin 600’üncu yıldönümü 
olan 2053 hedeflerine yöneleceğiz. Biz gö-
remeyiz ama çocuklarımız, torunlarımız 
için, 2071 hedeflerinin taşlarını döşeyece-
ğiz. Cumhurbaşkanlığı safhasında da, Yeni 
Türkiye’nin inşasını kararlılıkla devam 
ettireceğiz.

Kardeşlerim…

Önümüzdeki hafta, Pazar günü, eğer sizler 
takdir ederseniz, eğer sizler seçerseniz, 
İstanbul’dan başlayan kutlu yolculuğu 
artık bir başka safhaya ulaştıracağız. Öyle 
tahmin ediyorum ki bu, Başbakan olarak, 
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz son mi-
ting. 

Şunu bilmenizi istiyorum değerli kardeş-
lerim…

Bu yola, buradan, sizlerle birlikte çıktık. 
Bu yola, buradan, sizlerin hayır dualarıyla 
çıktık. Hep birlikte olduk. Ne yaptıysak 
birlikte yaptık. Neyi başardıysak birlikte 
başardık. Türkiye’nin bugün ulaştığı sevi-
ye, Partimizin, Teşkilatımızın olduğu ka-
dar, emin olun, İstanbul’un başarısıdır. Bu 
kutlu şehir rehber olmasaydı, ilham ver-
meseydi, bize dualarını göndermeseydi, bi-
liyorum ki bu kadar eser vücuda gelmezdi.
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Kardeşlerim…

Burada bir kez daha ifade ediyorum: Ben 
bugün İstanbul’a veda etmiyorum. Ben bu-
gün sizlere veda etmiyorum. Allah takdir 
ederse, doğduğum bu şehirde, bugünlere 
kadar teneffüs ettiğim bu şehirde vefat 
etmek, hiç olmazsa bu şehre defnedilmek, 
benim en büyük arzumdur. İnşallah, son 
nefesime kadar milletimle, yol arkadaş-
larımla, en çok da İstanbul’la olmayı sür-
düreceğim. Biz, nereye geldiğinden daha 
ziyade, nereden geldiğini önemseyen bir 
kültürün mensuplarıyız. Sizin karşınızda 
Milletvekili değil, Başbakan değil, Cum-
hurbaşkanı adayı değil, en başta Kasım-
paşalı Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah 
hep de öyle olacak.

Kardeşlerim...

Bu son mitingimizi tamamlarken, bir kez 
de sizlerden helallik diliyorum. Yeni bir 
başlangıcın arifesinde, bana haklarınızı 
helal etmenizi istiyorum. Siyasete ilk adı-
mı attığım bu şehirde, daha en başından 
bugüne kadar, bir arada yol yürüdüğümüz 
tüm arkadaşlarımdan helallik diliyorum. 
Siyasi mücadelemiz sırasında hayatını 
kaybeden tüm kardeşlerime de rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. İsimlerini tek tek 
sayamayacağım nice dostum, arkadaşım, 
yakınım var… Üstadım Necip Fazıl’ı bir 
kez daha rahmetle yâd ediyorum. Yol arka-
daşım, ilk acı kayıplarımızdan biri, Metin 
Yüksel kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. 
İstanbul’da Hakk’a uğurladığım sevgili 
babamı, annemi rahmetle yâd ediyorum. 
Siyasi mücadelemiz sırasında, kaza yapa-

rak, saldırıya uğrayarak, başka sebeplerle 
aramızdan ayrılmış tüm yol arkadaşla-
rıma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Kasımpaşa’da, ardından Üsküdar’da, saat-
lerce, bazen günlerce eve gelmemi bekle-
yen, eşimden, çocuklarımdan, bir kez de 
şehrim İstanbul’da helallik diliyorum.

Evet…

Bu bir son değil. Bu bir veda değil. Bu bir 
bitiş, bir nihayet değil. İstanbul’da, besme-
le çektik, Fatiha okuduk, yola revan olduk. 
Defalarca kitabın son sayfasını kapattık, 
yeniden ilk sayfasını açtık, yeniden bes-
mele çekip Fatiha okuduk. Bugün de bir 
hatime günü. Bugün de İstanbul’da bir 
sayfayı kapatıyor, yeni bir sayfayı açıyoruz. 
İşte onun için diyorum ki: Bismillahirrah-
manirrahim… “Esirgeyen ve bağışlayan 
Allah’ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah’a 
hamdolsun. O, Rahman’dır, Rahim’dir. 
O ki, din gününün sahibidir. Ancak sana 
ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. 
Bizi doğru yola ilet. Bizi, kendisine nimet 
verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğra-
yanların, sapkınların yoluna değil.” Âmin. 
Rabbim tekrar tekrar sizlerden razı olsun. 
Yolumuz, bahtımız her daim açık olsun. 
Yol arkadaşlığımız, kardeşliğimiz ebedi 
olsun. 10 Ağustos, ülkemiz, milletimiz 
ve bayrağımız için hayırlara vesile olsun. 
Aşkım, sevdam, tutkum, kavgam İstanbul! 
Allah’a emanet olasın İstanbul.
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Sevgili Aydınlılar, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler... 

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan Aydın’a, 
tüm ilçelerine, mahallelerine, Aydınlı tüm 

kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Merhum Adnan Menderes’i, 
doğduğu, büyüdüğü, özellikle de Yassıa-
da zindanlarında hasretini çektiği, kendi 
şehri Aydın’da bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Adnan Menderes’in verdiği o 
büyük mücadele, Türkiye’yi ve demokra-

Aydın Mitingi

Aydın  | 6 Ağustos 2014
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simizi işte bugünlere taşıdı. Allah O’ndan 
razı olsun, mekânı inşallah Ccennet olsun.

Kardeşlerim... 

Adnan Menderes, Aydın’dan yola çıktı, 
kutlu bir mücadele başlattı, çok kısa süre-
de milletin sevgilisi oldu. Millet CHP’den, 
CHP’nin Tek Parti dönemi zulmünden bık-
mıştı. Millet yorulmuştu. Millet, kendi de-
ğerlerine düşman yöneticiler elinde adeta 
bezmişti. Aydınlı Adnan Menderes ve ar-
kadaşları, millete bir umut ışığı olarak, bir 
kurtarıcı olarak, CHP’ye bir itiraz, bir isyan 
olarak siyaset sahnesine çıktılar. İktidarda 
bulundukları 10 yıl boyunca, Türkiye’ye, 
millete çok büyük hizmetler kazandırdılar. 
Demokrat Parti’yi sandıkta yenemeyeceği-
ni, milletin gözünden düşüremeyeceğini 
gören CHP ve yandaşları, 27 Mayıs’ta dar-
be yaptılar, Demokrat Parti’yi iktidardan 
uzaklaştırdılar, yetmedi, düzmece mahke-
melerde yargılayıp idam ettiler.

Kardeşlerim… 

Şunu burada özellikle hatırlatmak is-
tiyorum: 27 Mayıs darbesini yapanlar, 
sadece Adnan Menderes’i, sadece Hasan 
Polatkan’ı, sadece Fatin Rüştü Zorlu’yu 
değil; dönemin Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ı da idama mahkûm etmiş-
lerdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, yaşlı 
olduğu için idam edilmedi. Eğer yaşı 
daha genç olsaydı, sadece dönemin Baş-
bakanını, 2 bakanını değil, dönemin Cum-
hurbaşkanını da idam edeceklerdi. Celal 
Bayar’ı müebbet hapse mahkûm ettiler. 

4.5 yıl hapiste yattı, hastalığı nedeniyle 
4.5 yıl sonra ancak hapisten çıkabildi. İşte, 
27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı makamını kökten de-
ğiştirdiler. Cumhurbaşkanlığı makamının, 
Cumhurbaşkanının yetkilerini kökten 
değiştirdiler. Celal Bayar gibi, halkın te-
veccüh ettiği, itibar ettiği, halkın sevdiği, 
milletinin sevgilisi bir Cumhurbaşkanı 
olmasın diyerek, Anayasa’yı o istikamette 
yazdılar. Ne yaptılar? “Devlet ayrı, millet 
ayrı” dediler. “Hükümet ayrı, Cumhurbaş-
kanı ayrı” dediler. “Hükümet milletindir, 
Cumhurbaşkanı devletindir” dediler, 
devletle milletin arasını açtılar. Cumhur-
başkanlığı makamını, bir vesayet makamı 
hâline getirdiler. Türkiye’de, 1960’tan 
itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanı seçerken, Meclis’in irade-
sini her seferinde tehdit ettiler. Merhum 
Menderes’e, merhum Celal Bayar’a darbe 
yapılırken, CHP başroldeydi. Merhum 
Menderes ve arkadaşları asılırken CHP 
başroldeydi. Cumhurbaşkanları seçilirken, 
Meclis’i, Meclis iradesini tehdit edenler 
arasında CHP en ön sıradaydı. İşte en son, 
2007’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanı seçeceği zaman, CHP yine 
o tarihî rolünü üstlendi, Cumhurbaşkanı 
seçtirmemek için her türlü çirkinliği yaptı. 
Biz de ne yaptık? “Yeter” dedik… “Artık 
cumhurbaşkanını millet kendisi seçecek” 
dedik. “Cumhur, Başkanını kendisi, kendi 
hür iradesiyle seçecek” dedik.

Kardeşlerim... 

10 Ağustos tarihi sıradan bir tarih değil. 
10 Ağustos, 27 Mayıs’ın son izlerinden bi-
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rinin daha silineceği tarihtir. 10 Ağustos, 
Aydınlı merhum Menderes’in, merhum 
Celal Bayar’ın ruhlarının şad olacağı 
tarihtir. 10 Ağustos, tıpkı Menderes ve 
Bayar döneminde olduğu gibi, devletle 
milletin kucaklaşacağı tarihtir. Bizim 
yeni reklam filmimizi seyrettiniz mi? 
Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu, millet inşa 
ediyor. Millet, devletin yıldızını getiriyor, 
o emanetleri sandığından, çekmecesinden 
çıkarıyor, artık ehline teslim ediyor. Cum-
hur ile Başkan, kucaklaşıyor. Devlet ile 
millet artık bir oluyor, bütün oluyor. Tıpkı 
Selçuklu’da, Osmanlı’da olduğu gibi, “İnsa-
nı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesi artık tam 
manasıyla hayata geçiyor. Allah’ın izniyle, 
10 Ağustos’ta millet, Türkiye’nin gücüne 
güç katıyor. MHP, filmdeki ezan sesin-
den, seccadeden, duadan rahatsız olmuş. 
YSK’ya şikayet etmişler, reklam filmimiz 
yasaklanmış. Seçim süreci başladığı gün-
den beri, milletin içinde değil; YSK’nın, 
Anayasa Mahkemesi’nin önündeler. Bizim 
adaylığımızı iptal ettirme girişimiyle baş-
ladılar, şimdi reklam filmini yasaklatmaya 
kadar düştüler. O güzel reklam filmi in-
şallah yeni şekliyle de ekranlarda olmaya 
devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar; 
Cumhurun Cumhurbaşkanıyla kucaklaş-
masını engelleyemeyecekler.

Aydın... 

10 Ağustos’a hazır mıyız aydın? Efeler 
diyarı Aydın 10 Ağustos’a hazır mı? Mer-
hum Menderes’in şehri aydın 10 Ağustos’a 
hazır mı? 27 Mayıs’ın hesabını soruyor 
muyuz aydın? Devletle milleti kucaklaştı-
rıyor muyuz aydın? Türkiye’nin yıldızını 

parlatıyor muyuz? Türkiye’nin gücüne 
güç katıyor muyuz? Yeni Türkiye’yi inşa 
ediyor muyuz? Milletin adayına oy ve-
riyor muyuz aydın? Kim o aday? Kim? 
Maşallah, barekallah… Aydın bugün çok 
farklı. Aydın bugün kabına sığmıyor. Ay-
dın, demokrasinin bir kez daha heyecanı-
nı yaşıyor. Artık şurada sadece 3 günümüz 
kaldı. 3 gün, gece gündüz çalışıyoruz, 
kapı kapı dolaşıyoruz. İnşallah, Aydın’dan 
farklı bir netice alıyoruz. Tatilde olanları 
çağırıyoruz. Yaylalara çıkanları çağırıyo-
ruz. Bu tarihi günde, Türkiye’nin ilk kez 
tecrübe edeceği günde, inşallah, herkesi 
sandık başında topluyoruz. Bu arada, 
Aydın’dan, hem buradaki hem Türkiye 
genelindeki, tatilini yapmaya gelmiş tüm 
gurbetçi kardeşlerime bir uyarıyı tekrarla-
mak istiyorum. Yurtdışında oy kullanma 
süresi sona erdi, ama 44 gümrük kapı-
sında 10 Ağustos’a kadar devam ediyor. 
Üstelik, artık sadece giriş çıkışta değil, 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız iste-
dikleri zaman gidip gümrüklerde oylarını 
kullanabilirler. Aydın ve civar illerde tatil 
yapan kardeşlerimiz de gitsinler, gümrük 
kapılarında oylarını kullansınlar.

Değerli kardeşlerim, sevgili Aydınlılar... 

Cu m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  s e ç i m i  i ç i n  5 
Temmuz’da Samsun’dan yola çıktık . 
Bugün, Aydın’da, 26’ncı il mitingimizi 
yapıyoruz. Ayrıca ilçelerimize uğradık, 
açılışlar yaptık, salon toplantıları yaptık. 
1 aydır yollardayız, 1 aydır Anadolu’nun, 
Trakya’nın şehirlerinde milletimizle ku-
caklaşıyoruz. Allah’a hamdolsun, hangi 
ilimize gittiysek, büyük bir coşkuyla, bü-
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yük bir heyecanla karşılandık. Milletimiz 
sıcak demedi, meydanlara koştu. Oruç 
demedi, açlık, susuzluk demedi, meydan-
lara koştu. Her bir ilimizde meydanlar 
muhteşemdi. Pazar günü İstanbul’da, 
Maltepe’de, mahşeri bir kalabalıkla bu-
luştuk. Milletim sağ olsun, adayına sahip 
çıkıyor. Milletim Yeni Türkiye’ye, Güçlü, 
Öncü Türkiye’ye sahip çıkıyor.

Kardeşlerim…

Şimdi ben sizlere burada soruyorum: 
Seçime sadece 3 gün kalmış; CHP’nin Ge-
nel Müdürü nerelerde? MHP’nin Genel 
Başkanı nerelerde? Bunların piyasaya sür-
dükleri ortak adayları nerelerde? Daha bir 
tane bile miting yapamadılar. Otobüslerle 
gezerek işi idare ediyorlar. Basın toplan-
tıları yaparak durumu kurtarmaya çalışı-
yorlar. Salonlarda toplantılar yaparak, göz 
boyamaya çalışıyorlar. Meydanlarda yok-
lar, milletin arasında değiller, milletle ku-
caklaşamıyorlar. Neden? Çünkü bir aday 
buldular, alladılar, pulladılar, tezgâha 
sürdüler. Tam bir hayal kırıklığı… Seçime 
3 gün kaldı, daha CHP’nin, MHP’nin Baş-
kanları adayın ismini telaffuz edemiyor-
lar, adayın ismini dahi öğrenemediler. 

Bakın burada bir şey söyleyeceğim... 

Bu monşer aday, birkaç gündür, kendin-
ce bize üslup dersi vermeye kalkışıyor. 
Kendince nezaketten filan bahsediyor. 
Ancak, kendisini piyasaya sürenlerin, yani 
efendilerinin diline, üslubuna, edep, adap 
dışı konuşmalarına bakmıyor. Kim bunun 
efendileri? Bir: Pensilvanya… Bu Ekmel’i 

tezgâha sürenlerin başında Pensilvanya 
var. Aylardır sesi soluğu kesilmişti. 30 
Mart’ta milletin kendisinden nasıl nefret 
ettiğini görünce, dizlerinin bağı çözüldü, 
dili kilitlendi. Önceki gün çıkmış, bir kez 
daha beddua etmiş. Ağıza alınmayacak 
ifadeler. Denge bozulmuş; haşhaş, bey-
ni artık iyice uyuşturmuş. Diliyle beyni 
arasında rabıta kalmamış. “Hocayım” id-
diasındaki, “Âlimim” iddiasındaki, hatta 
bunları bırakın, “İnsanım” iddiasındaki 
birisine yakışmayacak, edep dışı, adap dışı 
hezeyanlar. Bize kendince üslup dersi ve-
ren Ekmel, gitsin, o dersi Pensilvanya’daki 
hocasına versin. Tencere yuvarlanmış, 
kapağını bulmuş. Üzüm üzüme baka baka 
kararmış. Bu ortak adayın ikinci efendi-
si kim? CHP’nin Genel Müdürü… O da 
dün, kameraların, mikrofonların önüne 
geçmiş, o da seviyesini ortaya koymuş. Bu-
rada tekrar edemeyeceğim ifadeler kulla-
nıyor. Kendi dar muhayyilesiyle, yerlerde 
dolaşan edebiyle, milletin adayı kavramı-
na, aslında bizzat milletin kendisine ha-
karet ediyor. Eğer, Ekmel’de ders verecek 
kapasite varsa, gitsin, ikinci efendisi CHP 
Genel Müdürü’ne üslup dersi, edep dersi 
versin. Geliyorum üçüncü efendisine… 
Üçüncü efendisi kim? Devlet Bahçeli… 
Onun hakaretten başka bildiği bir şey za-
ten yok. Sabah uyanıyor hakaret, akşam 
oluyor yine hakaret. Siyasete, Türkiye’ye, 
Türkiye’nin meselelerine ilişkin tek cüm-
lesi yok. Sadece ve sadece hakaret ediyor. 
Biliyorsunuz, bu devlet bahçeli kendisini 
matematiğe vermişti… Sayıları topluyor, 
çıkarıyor, çarpıyor, bölüyor, 40 rakamı-
nı bulmaya çalışıyordu. Matematikten 
çaktı. Ardından kendisini geometriye 
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verdi. Üçgenler çizmeye, üçgenlerin iç 
açılarını toplamaya başladı. Geometriden 
de çaktı. Şimdilerde kendisini edebiyata, 
şiire vermiş. Siyasette, matematikte, ge-
ometride başarılı olamadı, şiir yazmaya 
başlamış. Orada da çok kötü. Şiirinde ölçü 
yok, kafiye yok, ruh yok, insicam yok. 10 
Ağustos’tan sonra çok vakti olacak; artık 
roman yazmaya, hikâye, masal yazmaya 
başlar.

Ah benim Aydınlı kardeşlerim…

Bunlar milletle alay ediyorlar alay. CHP 
Genel Müdürü’nü oraya kasetle getirdiler, 
milletle alay ediyor. MHP genel başkanını 
orada şantajla tutuyorlar, o da milletle 
alay ediyor. Bir Cumhurbaşkanı adayı 
çıkardılar, o da tam evlere şenlik… İstik-
lal Marşı’nı bilmeyen, tanımayan birini 
getirdiler, cumhurbaşkanı adayı diye seç-
menlerine dayattılar. Şimdi bu Ekmel dün 
çıkmış ne diyor? “Halk” diyor, “şiir falanla 
uğraşmak istemiyor” diyor. “Halk ciddi 
meseleleri konuşmak istiyor” diyor. Ek-
mel! Bir kere o sadece şiir değil, o İstiklal 
Marşı. O, bu milletin marşı. O mısralar bu 
milletin hissiyatı. O mısralar bu milletin 
mazisi, bugünü, istikbali. Senin şiir diye 
geçiştirmeye çalıştığın o mısralar, bu mil-
letin kalbine yazılmış ve asla silinmeyecek 
kitabedir. İstiklal Marşı’nı bilmeyeceksin, 
tanımayacaksın, bir de utanmadan bunu 
inkâr edeceksin, hatta bir de çıkıp bunu 
gayri ciddi mesele olarak göreceksin. Bu 
millet sana İstiklal Marşı’nı öğretecek. Bu 
millet sana, 10 Ağustos’ta sandıkta İstiklal 
Marşı dersi verecek. 

Kardeşlerim, sevgili Aydınlılar... 

Bu ortak aday, CHP tabanına hitap etmi-
yor. Bu ortak aday, MHP tabanına hiç hitap 
etmiyor. CHP, MHP yönetimine bu adayı 
zorla dayattılar, onlar da millete bu adayı 
dayatmak istiyorlar. Ama millet bu dayat-
maya gelmez. Aydın, bu dayatmaya gel-
mez. Ne diyor Devlet Bahçeli… “MHP’liler 
senin kardeşin değil” diyor. Gitti, CHP 
ile kardeş oldu. Gitti, Türk Solu dergisiy-
le kardeş oldu. Sosyalist İşçi Partisi’yle 
kardeş oldu. Devrimci Halk Partisi’yle 
kardeş oldu. Ama AK Parti’ye gelince, 
“MHP’lilerin kardeşi değil” diyor. Yazıklar 
olsun… Göreceksiniz, 10 Ağustos’tan son-
ra, CHP’nin de, MHP’nin de tabanı bunlara 
hesap soracak. Yeni Türkiye’de, artık Mu-
halefet de değişecek. Kutuplaştıran muha-
lefet değişecek. Gerilim üreten muhalefet 
değişecek. Korkutan muhalefet değişecek. 
Etnik kökenler, yaşam tarzları üzerinden 
istismar siyaseti yapan muhalefet değişe-
cek. Yeni Türkiye’de inşallah bu tarz bir 
muhalefete yer olmayacak. Kardeşlerim, 
bir bizim gündemimize bakın, bir de bu 
muhalefetin gündemine bakın… Biz Hızlı 
Tren diyoruz. Biz köprüler, viyadükler, 
otoyollar inşa ediyoruz. Biz üniversiteler, 
okullar, derslikler, hastaneler, konutlar, 
barajlar yapıyoruz. Biz ekonomiyi büyütü-
yor, Türkiye’nin itibarına itibar katıyoruz. 
Onlarsa, takılmışlar Pensilvanya’nın arka-
sına, ihanet şebekelerinin kuyruğunda ik-
bal arıyorlar. 10 Ağustos, bu kutuplaştırıcı 
siyasete inşallah son verecek. 10 Ağustos, 
projesiz, plansız, vizyonsuz siyasete son ve-
recek. 10 Ağustos’ta millet kazanacak, eser 
siyaseti kazanacak, hizmet siyaseti kazana-
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cak. Doğusuyla, Batısıyla, Kuzeyiyle, Güne-
yiyle bir olacak, beraber olacak, iri olacak, 
diri olacak, hep birlikte Türkiye olacağız. 
77 milyon, kardeşçe geleceği inşa edeceğiz. 
Seçilmiş bir Cumhurbaşkanıyla, seçilmiş 
bir Hükümetle; inşallah, Türkiye’yi zirve-
lere ulaştıracağız. Aydın’dan 10 Ağustos’ta 
çok güçlü destek bekliyorum. Efeler diyarı 
Aydın’dan, merhum Menderes’in şehri 
Aydın’dan çok büyük destek bekliyorum. 
İnşallah, 10 Ağustos’ta Aydın tarih yaza-
cak.

Sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesi-
ne, her bir bölgesine, her bir şehrine iş ve 
aş götürmek için, hizmet götürmek için 
mücadele ettik. AK Partilidir, AK Partili 
değildir diye bir ayrım yapmadık. Hiçbir 
şehrimizi, hiçbir insanımızı ötekileştirme-
dik, dışlamadık; hepsini, herkesi adaletle 
kucakladık. Tek gayemiz milletimize hiz-
met oldu. Tek gayemiz ülkemizi adaletle 
kalkındırmak oldu. Aydın’ı da bu şuurla, 
bu anlayışla daha da kalkındırdık, daha da 
güzelleştirdik. Aydın’a 12 yılda toplam 11 
milyar liralık yatırım yaptık. Orman ve su 
işlerinde 4 milyar lira; tarım ve hayvancı-
lıkta 1.6 milyar lira; ulaştırma ve haberleş-
mede 900 milyon lira; eğitimde (üniversite 
dâhil) 746 milyon lira; aile ve sosyal po-
litikalarda 604 milyon lira; sağlıkta 300 
milyon lira yatırım yaptık. Aydın’a 2002 
yılına kadar, yani 79 yılda sadece 114 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, sadece 
12 yılda tam 231 kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Böylece Aydın’ın toplam bölünmüş 
yol uzunluğunu 345 kilometreye çıkardık. 

Aydın-Denizli, Aydın-Muğla, Söke-Milas 
ve Selçuk-Kuşadası-Söke bağlantılarını 
bölünmüş yollarla sağladık. İzmir-Aydın 
Otoyolu’nu tamamlayarak trafiğe açtık. 
Aydın-Denizli Otoyolu’yla ilgili çalışmala-
rımız sürüyor.

Sevgili kardeşlerim…

Sağlıkta Türkiye’yi nereden nereye getir-
diğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Diğer 
80 ilimiz gibi sağlıkta Aydın’da da sessiz 
devrim gerçekleştirdik. 12 yılda Aydın’a, 
Nazilli ’ye, Söke’ye, Çine’ye, Didim’e, 
Buharkent’e, Bozdoğan ve Karacasu’ya, 
Kuşadası’na Devlet Hastanelerini kazan-
dırdık, kazandırmaya da devam ediyo-
ruz. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni 
projeler üretiyor, yeni yatırımları hayata 
geçiriyoruz. Aydın’a bir Genel Hastane, 
bir de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nden oluşan 600 yataklı bir Şehir 
Hastanesi kazandırıyoruz. Hastaneyle ilgi-
li çalışmalarımız devam ediyor.

Kardeşlerim…

Adnan Menderes’in hayalini gerçekleştir-
mek de hamdolsun bize nasip oldu. 141 
yıllık bir hayali, Çine Barajı’nı Aydın’a 
kazandırdık. Aydın’a İkizdere Barajını, Ka-
racasu Barajı’nı yaptık. Gökbel Barajı’nın 
inşası sürüyor. İnşallah, Aydın, önümüzde-
ki dönemde çok daha büyük yatırımlarla, 
çok daha büyük eserler ve hizmetlerle bu-
luşacak. Biz, her bir şehrimizi 2023 Türki-
ye’sine yakışır bir hâle getirmek için canla 
başla çalışıyoruz. Onun için, hiçbir endi-
şeniz olmasın. Sizlerin teveccühüyle Cum-
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hurbaşkanı seçilmem hâlinde, diğer bütün 
şehirlerimizde olduğu gibi, Aydın’da da 
devam eden tüm projelerin takipçisi ol-
mayı sürdüreceğim. Başlamış olan hiçbir 
yatırım yarım kalmayacak, hiçbir proje 
akamete uğramayacak. Bizim için şehir-
lerimize hizmet üretmekten, insanımızı 
huzur ve refaha ulaştırmaktan daha büyük 
bir bahtiyarlık olamaz. Bizim için insa-
nımıza hizmet etmekten daha büyük bir 
onur olamaz. İnşallah, Allah ömür verdik-
çe, milletimin hizmetinde olmaya devam 
edeceğim. Cumhurbaşkanlığım süresince 
de bu aziz millete ve vatana hizmet için 
koşan, koşturan bir Tayyip Erdoğan göre-
ceksiniz. Sizlerden, milletimden bunun 
için destek istiyorum. İnşallah, 10 Ağustos, 
ülkemiz için bir milat olacak. İradenize sa-
hip çıkın. Sandıklara sahip çıkın. Demok-
rasiye sahip çıkın. Yeni Türkiye’nin, Büyük 
Türkiye’nin tarihini yazacağız, el ele, gönül 
gönle çok daha güçlü bir Türkiye’yi inşa 
edeceğiz. Onun için sizlerden rica ediyo-
rum. Mutlaka sandığa gidin, özgür irade-
nizle, Güçlü Türkiye için, Yeni Türkiye için 
oyunuzu kullanın. İleride, çocuklarınıza, 
torunlarınıza “10 Ağustos’ta tarih yazdık” 
diyeceğiniz bir hikâyeniz olsun. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ben de oy kullandım” deyin. 
“Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı üzerinden 
kurulan vesayete, statükoya son vermek 
için ben de oy kullandım” deyin. Şimdiden 
10 Ağustos seçiminin, bu seçimde kullana-
cağınız oyların hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye için dua edin. Gelecek 
nesillerimiz için dua edin. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, 
Libya’yı unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki 

mazlum kardeşlerinizi unutmayın. Rab-
bim yâr ve yardımcımız olsun. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. 
Millî irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Muğlalılar, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler... 

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Artık büyükşehir olan, 
Efeler diyarı, yiğitler diyarı Muğla’nın, 
tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, Muğlalı 

tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Samsun’dan başladık, bugün 
27’nci il mitingimizi Muğla’da yapıyoruz. 
Uğradığımız tüm illerden, ilçelerden sizle-
re selam getirdik. Allah’a Hamdolsun, hep-
sinde büyük bir coşkuyla karşılandık. Her 
birinde, sokakların, caddelerin, meydanla-
rın heyecanı bizi kucakladı. Tıpkı bugün 

Muğla Mitingi

Muğla | 3 Ağustos 2014
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burada olduğu gibi, milletimizle hasbihal 
ettik, dertleştik, milletimizle sohbet ettik.

Kardeşlerim... 

1 0  A ğ u s t o s ’ u n  h eye ca n ı  a r t ı k  t ü m 
Türkiye’yi sardı. İnşallah, 10 Ağustos’ta 
sandık başına gidiyor, Yeni Türkiye’nin, 
öncü Türkiye’nin kapılarını ardına kadar 
aralıyoruz. Demokrasi mücadelemizi artık 
bir üst aşamaya yükseltiyoruz. Ekonomide 
istikrarlı büyümeyi bir üst aşamaya yük-
seltiyoruz. Toplumsal barışı, dayanışmayı, 
kardeşliği daha da güçlendiriyoruz. Bölge-
sinde ve dünyada öncü, daha da itibarlı, 
daha da güçlü Türkiye’ye doğru yürüyo-
ruz. Yeni reklam filmini izlediniz mi? Mil-
let, devletiyle artık daha bir muhabbetle 
kucaklaşıyor. Millet, devletinin yıldızına 
sahip çıkıyor, o yıldızı ehline emanet edi-
yor. İnşallah, Türkiye’nin yıldızı daha gür, 
kendinden emin, gururla parlıyor. Birileri 
reklam filmindeki ezandan, seccadeden, 
duadan rahatsız olmuş. Onlar ne kadar ra-
hatsız olursa olsun; devlet ile milletin aynı 
istikamete bakacağı bir süreç, inşallah 10 
Ağustos’ta başlıyor.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta hep birlikte sandığa gidi-
yoruz. Gitmeyenleri de sandığa gitmeye 
ikna ediyoruz. Yaylalarda olanları çağı-
rıyoruz, tatile gidenleri çağırıyoruz. Bu 
tarihi günde, ilk kez yapılacak bu seçimde, 
herkesin oy kullanmasını inşallah temin 
ediyoruz. Bu arada, yurtdışında yaşayıp 
da, Muğla’da tatil yapan kardeşlerimden 
de rica ediyorum. En yakın gümrük kapı-

sına gitsinler, 10 Ağustos’a kadar oy kul-
lansınlar. Eskiden sadece girişte ve çıkışta 
oy kullanılabiliyordu; bunu değiştirdik, 
istedikleri zaman gidip, oylarını kullanıp 
tatillerine devam edebilirler.

Kardeşlerim... 

Bu seçimde Muğla’dan inşallah çok fark-
lı bir sonuç bekliyoruz. Muğla’nın, Yeni 
Türkiye’ye, Öncü Türkiye’ye çok güçlü 
destek vereceğine yürekten inanıyoruz. 
Muğla’da, CHP’ye gönül vermiş, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerimin de, bu seçim-
de milletin adayını destekleyeceklerini 
biliyoruz. Bakın, CHP, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, kendi içinden bir aday çıka-
ramadı. MHP, aynı şekilde, kendi içinden 
bir aday bulamadı. Hiç kimseye danış-
madılar. CHP de MHP de Genel Başkan 
Yardımcılarına, Parti Kurullarına, Mil-
letvekillerine hiç bilgi vermeden, onların 
görüşlerini, onaylarını almadan, bir adayı 
tezgâha sürdüler. Kim var bu adayın ar-
kasında? Pensilvanya var. Başka kim var? 
O malum medya kuruluşları var. Başka 
kim var? Uluslararası bazı çevreler var. 
Şimdi Almanya’da bir dergi, özel ek yap-
mış, Türkçe ve Almanca… Bizi eleştiriyor, 
bu dayatma adaya övgüler düzüyor. Bunu 
niye yapıyor? Ta Almanya’dan buraları ka-
rıştırmak için bu gayret niye? Çünkü işin 
içinde iş var. Bir Alman dergisi, durup du-
rurken Türkiye’deki seçimlere müdahil ol-
maz. Bunların içerideki yol arkadaşı olan 
medya, çıkarı olmayan işe girmez. Dert, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı 
seçmek değil, Cumhura Başkan seçmek 
değil, dert başka. Bunların işlerini göre-
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cek, bunların sözünü dinleyecek, bunların 
gösterdiği istikamette yürüyecek biri Cum-
hurbaşkanı olsun istiyorlar. İstiyorlar ki 
Cumhurbaşkanı, bu CHP gibi, bu MHP gibi 
Pensilvanya’nın dizinin dibine otursun. 
İstiyorlar ki Cumhurbaşkanı, İsrail’in soy-
kırımlarına göz yumsun, sessiz kalsın. İs-
tiyorlar ki Cumhurbaşkanı, Eski Türkiye’yi 
muhafaza etsin. İstiyorlar ama, malzeme 
çürük. Tezgâha öyle birini sürdüler ki, 
tam bir hayal kırıklığı. Her konuşması 
facia, her hareketi facia. Neymiş? Babası 
Mehmet Âkif ’in arkadaşıymış… Gittiği 
her yerde bunu anlatıyor. Ancak, İstiklal 
Marşı’yla, Çanakkale şiirini birbirinden 
ayırt edemeyecek kadar da bu ülkeye, bu 
topraklara, bu millete yabancı. Biz bunu 
söyleyince, utanmadan, sıkılmadan inkâr 
ediyor. Görüntüler ortada. Dün de çıkmış, 
“Halk şiirle uğraşmak istemiyor, halk ciddi 
meseleleri konuşmak istiyor” diyor. Allah 
aşkına, İstiklal Marşı’ndan daha ciddi me-
sele nedir? Bir Cumhurbaşkanı adayının, 
bir profesörün, hem de babasının Mehmet 
Âkif ’in arkadaşı olduğunu söyleyen bir za-
tın İstiklal Marşı’nı tanımıyor olmasından 
daha ciddi ne olabilir? Kalkmış bir de bize 
üslup dersi veriyor. Kendi efendilerinin 
nasıl konuştuğunu görmüyor, duymuyor. 
Belli ki, onu o tezgâha sürenlerin konuş-
malarını hiç dinlemiyor. Pensilvanya’da 
bir hocası var; güya itikaftan yeni çıkmış, 
beddua üstüne beddua ediyor. Belli ki, iti-
kaf dediği, haşhaş partisi… Fazla kaçırmış, 
dil ile beyin arasındaki irtibat tamamen 
kopmuş. İnsanın kalbinde ne varsa, dili de 
onu söyler. Pensilvanya’nın kalbindeki cü-
ruf, artık dilinden akıyor. Yazıklar olsun… 
Yıllarca “Ben hocayım, ben âlimim” diye 

milleti kandırdı. Ağzına aldığı ifadeler bir 
alime yakışır mı? Ağzına aldığı ifadeler bir 
hocaya yakışır mı? 30 Mart’ta dengesini ta-
mamen yitirmiş, artık iyice hezeyan içine 
batmış. Bizde beddua yok; bizde bedduaya 
karşı dua var. Allah ıslah etsin. Allah akıl 
fikir versin. CHP Genel Müdürü aynı şe-
kilde… Edep, adap, usul, erkan, hepsi kay-
boldu. Onun da kulağı artık ne söylediğini 
duymuyor. MHP Genel Başkanı derseniz, 
uzun süredir hakaretten, küfürden başka 
bir şey söylemiyor.

Kardeşlerim…

30 Mart’ta bu ittifak kaybetti. Şimdi 10 
Ağustos’ta da kaybedeceklerini anladı-
lar, işi tamamen çirkefliğe vurdular. 10 
Ağustos’ta sadece seçim kaybetmekle 
kalmayacaklar; yıllardır tutundukları ve 
hiç kalkmadıkları o koltuklarını da kay-
bedecekler. CHP tabanı, MHP tabanı, bu 
beceriksizliği hak etmiyor. Devlet Bahçeli, 
bizim karşımızda 8 seçim kaybetti, şimdi 
9’uncuyu kaybediyor. CHP Genel Müdürü 
bizim karşımızda 3 seçim kaybetti, şimdi 
4’üncüyü kaybediyor. Ama bunlarda öze-
leştiri yok, bunlarda kaybedince gitmek 
yok. Pensilvanya’ya tutundular, olmadı. 
İrili ufaklı partilere tutundular, olmadı. 
Medyayı arkalarına aldılar, olmadı. Belli 
sermaye kesimlerini arkalarına aldılar, 
yine olmadı. Milleti arkalarına almadıkları 
sürece, bu ülkede seçim kazanamazlar.

Bakın kardeşlerim…

CHP Genel Müdürü, Türkiye’yi, gittiği 
her ülkede yabancılara şikayet ediyordu. 
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“Türkiye’de gazeteciler tutuklu” diye, 
hapisteki teröristlere, hem de mahkûm 
teröristlere sahip çıkıyordu. Hatta bir ara 
çıktı, “İsrail’in Türkiye’den iyi olduğunu, 
İsrail’de gazetecilerin özgür olduğunu” 
iddia etti. O zaman ona gereken cevabı 
verdik. Fakat, şu anda, Gazze’deki son 
operasyonda, İsrail, 10 gazeteciyi katletti. 
Bu Kılıçdaroğlu’ndan ses var mı? İsrail’i 
kınadığını duydunuz mu? Basın özgürlü-
ğünden bahsettiğini duydunuz mu? Duya-
mazsınız. Çünkü kendi ülkesini gider yurt-
dışında karalar, ama gazeteci katili, bebek, 
çocuk, kadın katili İsrail’e söz söyleyemez. 
Son günlerde çıkmış, “Başbakan IŞİD’i 
eleştirmiyor” diyor. Bunu söyleyerek, 
Musul’da alıkonulan bizim vatandaşları-
mızın hayatını tehlikeye atıyor. Bizi böyle 
bir tartışmanın içine çekerek, Musul’daki 
vatandaşlarımızın hayatlarıyla adeta alay 
ediyor. İşte bunların dış politika anlayışı 
bu. Bunların diplomasiden anladıkları 
bu. Bunların sırtında yumurta küfesi yok, 
ama kendi ülkesinin vatandaşlarını dert 
edecek kadar akıl da yok, vicdan da yok. 
Öbür taraftan MHP Genel Başkanı çıkı-
yor, oy uğruna, siyaset uğruna, kendisini 
kurtarmak uğruna, Türkmen kardeşleri-
mizin hayatını tehlikeye atıyor. O burada 
konuştukça, Suriye’deki, Irak’taki, Uygur 
Bölgesi’ndeki kardeşlerimizin şartları 
daha da zorlaşıyor. Ama Bahçeli’nin umu-
runda değil. Onun derdi Türk de değil, 
Türkmen de değil. O sadece istismarını 
yapar. Yaptığı açıklamaların nereye vara-
cağını hesap edecek kapasite yok. Allah’a 
hamdolsun, biz Suriye’deki, Irak’taki, 
dünyanın diğer bölgelerindeki Türk ve 
Türkmen kardeşlerimize çok güçlü şekilde 

el uzatıyoruz. Bugüne kadar hiçbir Hükü-
metin yapmadığını yaptık ve yapıyoruz, 
her türlü imkânı kardeşlerimize sağlıyo-
ruz. Zaten onlar da çıktılar, bunu ifade 
ettiler. Bahçeli’nin açıklamalarının şartları 
ne kadar zorlaştırdığını söylediler. İnanın 
bunlarda sorumluluk duygusu yok, tutar-
lılık yok. Bir yandan Türkmenler diyorlar, 
bir yandan Pensilvanya’nın sözcülüğünü 
yapıyorlar. Adana’da, Türkmenlere yardım 
götüren tırlarımızın önünü kim kesti? 
Bu Pensilvanya’nın emniyet ve yargıdaki 
uzantıları kesti. Milliyetçisiniz de, bunlara 
neden ses çıkarmadınız? Türkmenleri dü-
şünüyorsunuz da, bu Pensilvanya’ya niye 
ses çıkarmadınız? Çünkü Pensilvanya bun-
ları esir almış. Kayıtlarla, şantajla, bunları 
esir almış. Bunlar da şimdi bedel ödüyor-
lar. Kendilerini hukuksuzca dinleyen ve 
şantaj yapan polisler gözaltına alınıyor, 
bu CHP, bu MHP, bunların monşer adayı 
çıkıp operasyonu eleştiriyor. Şantaj çok 
etkili olmuş. İpin ucunu Pensilvanya’ya 
kaptırmışlar, o ipten kurtulamıyorlar. Ama 
biz, CHP’yi de, MHP’yi de onlara yapılan 
şantajlardan inşallah kurtaracağız ve kur-
tarıyoruz. “Bu Paralel Yapı’nın inlerine 
girilecek” dedik, milletimizden bu yönde 
yetki aldık, işte şimdi inlerine giriliyor.

Kardeşlerim... 

Yeni Türkiye, eski tartışmalarla yoluna 
devam edemez. Yeni Türkiye, eskinin o 
gerilim taraftarı, kutuplaştırma yanlısı si-
yaset tarzıyla yoluna devam edemez. Eski 
tartışmaları Eski Türkiye’de bırakacağız. 
Gerilimi, kutuplaşmayı, etnik kökenler 
ve yaşam tarzları üzerinden korkutma 
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siyasetini Eski Türkiye’de bırakacağız. 77 
milyon tek yürek olacağız. Bir olacak, be-
raber olacak, birlikte Türkiye olacağız. 10 
Ağustos’la birlikte, seçilmiş bir Cumhur-
başkanı, seçilmiş bir Başbakanla, inşallah 
Türkiye’yi uçuracağız.

Şunu da unutmayın kardeşlerim…

10 Ağustos, 27 Mayıs’ın izlerinin silineceği 
bir tarihtir. 10 Ağustos, Muğla’nın evladı 
Adnan Menderes’in ruhunu şad edecek bir 
tarihtir. Muğla’nın, bu yeni döneme, Yeni 
Türkiye’ye en güçlü şekilde sahip çıkaca-
ğını biliyorum. Muğla, CHP ve MHP’nin 
dayatma adayına oy vermeyecek. Muğla 
hiçbir zaman dayatmalara boyun eğme-
di, bu monşer aday tuzağına da inşallah 
düşmeyecek. 10 Ağustos’a hazır mıyız 
Muğla? Yeni Türkiye’ye hazır mıyız Muğ-
la? Türkiye’nin gücüne güç katıyor muyuz 
Muğla? Güçlü ekonomiye evet mi? Öncü 
Türkiye’ye evet mi? Hizmet siyasetine evet 
mi? Milletin adayına evet mi Muğla? Kim 
o aday? Kim? Maşallah… Muğla bugün çok 
farklı. Muğla, inşallah, 10 Ağustos’ta tarih 
yazacak. 10 Ağustos’ta Muğla bir kez daha 
demokrasi destanı yazacak. Sağ olun, var 
olun, Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili kardeşlerim…

Muğla’ya 12 yılda toplam 8.5 milyar lira-
lık destek ve yatırım sağladık. Orman ve 
su işlerinde 1.9 milyar lira; ulaştırma ve 
haberleşmede 1.1 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 755 milyon lira; tarım 
ve hayvancılıkta 875 milyon lira; enerjide 
693 milyon lira; toplu konutta 319 milyon 

lira; kültür ve turizmde 160 milyon lira ya-
tırım yaptık. Bakınız, Muğla’ya 2002 yılına 
kadar, yani 79 yılda sadece 90 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı. Biz ise sadece12 
yılda tam 308 kilometre bölünmüş yol 
daha yaptık. Bu sayede Muğla’nın toplam 
bölünmüş yol uzunluğunu 398 kilometre-
ye ulaştırdık. Nasıl karayollarında yeni bir 
devir başlattıysak, yeni bir sayfa açtıysak, 
aynı şekilde hava yollarında da yeni bir 
devir başlattık, yeni bir sayfa açtık. Eski-
den, havayolunu büyük ölçüde varlıklı 
kesim kullanıyordu. Bizden önce havayolu 
seçkinlerin yoluydu. Bizimle birlikte hava 
yolları halkın yolu oldu. Milas-Bodrum 
Havalimanı’na yılda 5 milyon yolcu kapa-
siteli yeni bir terminal binası inşa edildi. 
Dalaman Havalimanı da aynı şekilde büyü-
tüldü. Bu yatırımlar devletin kasasından 
beş kuruş para çıkmadan yap-işlet-devret 
modeliyle hayata geçirildi. Ören ve Datça 
Yat Limanlarının yapımları sürüyor. 500 
yataklı Muğla Devlet Hastanesi’nin, Orta-
ca, Köyceğiz, Datça Devlet Hastanelerinin 
yapımları sürüyor. Milas, Bodrum, Mar-
maris ve Yatağan’a yeni Devlet Hastaneleri 
kazandırıyoruz. Muğla’ya 700 yataklı bir 
Şehir Hastanesi yapıyoruz. Hastanenin 
altyapı çalışmaları sürüyor. 1995 yılında 
başlanmış, atıl kalmış, Türkiye’nin 6’ncı 
büyük barajı olan Dalaman Akköprü 
Barajı’nı ve HES’ini biz tamamladık. Ak-
gedik Barajı, Bayır Barajı Muğla’ya kazan-
dırdığımız diğer sulama yatırımlarımız. 
Derince, Girme ve Boğalar Seki Barajları-
nın yapımları sürüyor. Bodrum’un yıllar-
dır çözülemeyen içmesuyu sorununu biz 
çözdük.
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Kardeşlerim…

12 yılda büyüyen, gelişen ülkemiz turizm-
de de rekorlar yaşadı. Gezi olaylarına rağ-
men 2013 yılında 35 milyon kişi ülkemizi 
ziyaret etti. 2014 yılının ilk 6 aylık döne-
minde ise ülkemizi ziyaret eden yabancı 
turist sayısı geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 civarında artış göstererek 15 
milyon 238 bin kişi oldu. Türkiye, gelen tu-
rist sayısı açısından dünyada 6’ncı sırada. 
Hedefimiz inşallah kısa zamanda 5’inciliği 
almak ve daha ileriye yürümek. Muğla’mız 
da turizmde rekorları tecrübe etti. Geçti-
ğimiz yıl Muğla, 3 milyondan fazla turisti 
ağırladı.

Sevgili kardeşlerim…

Muğla, inşallah, önümüzdeki dönemde 
çok daha büyük yatırımlarla, çok daha 
büyük eserler ve hizmetlerle buluşacak. 
Biz, her bir şehrimizi 2023 Türkiye’sine 
yakışır bir hâle getirmek için canla başla 
çalışıyoruz. Şundan hiçbir endişeniz ol-
masın: Sizlerin teveccühüyle, sizlerin oy-
larıyla Cumhurbaşkanı seçilmem hâlinde, 
Muğla’da devam eden tüm projelerin 
takipçisi olmayı sürdüreceğim. Başlamış 
olan hiçbir yatırım yarım kalmayacak, 
hiçbir proje akamete uğramayacak. Bizim 
için şehirlerimize hizmet üretmekten, 
insanımızı huzur ve refaha ulaştırmaktan 
daha büyük bir bahtiyarlık olamaz. Bizim 
için insanımıza hizmet etmekten daha 
büyük bir onur olamaz. Bugüne kadar, 
sizin oylarınızla, sizin teveccühünüzle, 
sizin iradenizle milletimize uzun yıllar 
hizmet etme şerefine nail olduk. İnşallah, 

Allah ömür verdikçe, milletimin hizme-
tinde olmaya devam edeceğim. Cumhur-
başkanlığım süresince de bu aziz millete 
ve vatana hizmet için koşan, koşturan bir 
Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, 
milletimden bunun için destek istiyorum. 
İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz için bir milat 
olacak. İradenize sahip çıkın. Sandıklara 
sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Bir 
kez daha sizlerden rica ediyorum: Mutlaka 
sandığa gidin, özgür iradenizle, Güçlü Tür-
kiye için, Yeni Türkiye için oyunuzu kulla-
nın. İleride, çocuklarınıza, torunlarınıza 
“10 Ağustos’ta tarih yazdık” diyeceğiniz 
bir hikâyeniz olsun. “Halkın oylarıyla be-
lirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
ben de oy kullandım” deyin. “Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurulan ve-
sayete, statükoya son vermek için ben de 
oy kullandım” deyin. Şimdiden 10 Ağustos 
seçiminin, bu seçimde kullanacağınız oy-
ların hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye için dua edin. Gelecek nesilleri-
miz için dua edin. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 
kardeşlerinizi unutmayın. Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Gaziantep... 

Senin Allah’ına gurban Gaziantep! Hepi-
nizin gadasını alayım Gaziantep! Atana 
babana rahmet Gaziantep! Hele neydiysi-
niz yöorum? Maşallah, maşallah, süpha-
nallah! Allah senden razı olsun Gaziantep! 
Bu ne güzel manzara... Bu ne muhteşem 

manzara... Yine çok farklısın Gaziantep! 
Yine kabına sığmıyorsun Gaziantep! Bu-
gün bir kez daha tarih yazıyorsun ey Ga-
ziantep! Rabbim sizleri korusun. Rabbim 
Gaziantep’i muhafaza eylesin. Gaziantep 
yiğitlerin şehridir. Gaziantep kahraman-
ların şehridir. Gaziantep gazilerin şehri-
dir. Ama şimdi Gaziantep aynı zamanda 

Gaziantep Mitingi

Gaziantep | 7 Ağustos 2014
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Ensar’ın şehri. Siz Muhacirlere sahip 
çıktınız. Siz sabrettiniz. Siz ekmeğinizi kar-
deşlerinizle paylaştınız. Rabbim hayırla-
rınızı inşallah kabul buyursun. Allah sizi, 
cennetine dahil etsin, inşallah, Medine’nin 
Ensar ashabına sizleri Rabbim komşu eyle-
sin. Rabbim bir kez daha hepinizden razı 
olsun.

Kardeşlerim, sevgili Gaziantepliler... 

Bugün sizleri bir kez daha hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Gaziantep’e en 
son 14 Mart’ta geldik ve burada muhteşem 
bir buluşma gerçekleştirdik. Ardından 30 
Mart’ta sizler sandığa gittiniz. Yüzde 55 oy 
oranıyla, adayımızı, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Eski Bakanımızı Gaziantep’e Büyük-
şehir Belediye Başkanı seçtiniz. 30 Mart’ta 
sandığa sahip çıktığınız için sizlere teşek-
kür ediyorum. 30 Mart’ta, bir kez daha 
İstiklal Mücadelesi’ne sahip çıktığınız için 
sizlere teşekkür ediyorum. Bu kardeşinize, 
Büyükşehir ve ilçelerdeki adaylarımıza 
sahip çıktığınız için her birinize tek tek 
şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim…

Türkiye, son derece zorlu, çalkantılı bir 
coğrafyanın yanı başında bulunuyor. Ga-
ziantep, serhat şehrimiz olarak, bölgedeki 
çalkantıları elbette çok yakından hissedi-
yor. Suriye’den göç etmek zorunda kalan 
1 milyon 200 bin civarında kardeşimizin 
önemli bir kısmı, Gaziantep’teki kamp-
larda, Gaziantep’te kalıyor. Bunun bazı 
külfetleri olduğunu biliyoruz, hepimiz bu 
külfetleri az ya da çok yaşıyoruz.

Kardeşlerim…

Biz, hiçbir zaman bencil bir millet ol-
madık. Hiçbir zaman, sadece kendisini 
düşünen, kendisinden başkasına kayıtsız 
kalan bir millet olmadık. Şunu lütfen 
unutmayın: Bugün, Suriyeli kardeşleri-
mizin yaşadıklarını, geçen yüzyıl içinde 
Balkanlar’daki Türkler yaşadı. Yüzbinlerce 
Türk, asırlardır yaşadıkları topraklardan 
koparıldı, sürgün edildi. Bulgaristan’da 
bir dönem yaşanan mezalim nedeniyle 
oradan binlerce aile ülkemize göç etti. 
Kafkasya’dan benzeri büyük göçler yaşan-
dı. Onlar bizim kardeşlerimiz, akrabala-
rımızdı ve hepsine kucak açtık. 1991’de, 
Kuzey Irak’tan yüzbinlerce Kürt kardeşi-
miz zulümden kaçtı, onlara da kucak açtık. 
Şu anda da, zor şartlar altında bulunan 
Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu 
kalıcı bir durum değil. Bu, ilelebet devam 
edecek bir durum değil. İnşallah, Suriye’de 
şartlar düzeldiğinde, Suriye’de o eli kanlı 
rejim gittiğinde; buradaki kardeşlerimiz 
de, şehirlerine, köylerine, evlerine geri dö-
necekler. İşte o ana kadar, Ensar olmanın 
sorumluluğunu yerine getirecek, inşallah, 
Ensar olmanın gururunu da, kendimizle, 
çocuklarımızla, torunlarımızla her zaman 
yüreğimizde taşıyacağız.

Bakın kardeşlerim…

Cumhuriyet Halk Partisi, bölgedeki tüm 
diktatör, darbeci ve zalim yöneticilerin 
arkasında duruyor. Daha ilk andan itiba-
ren, CHP, ESED rejiminin ve zalim Esed’in 
arkasında durdu. CHP, Esed’in yanında 
durduğu için, Esed zulmünden kaçan ve 
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buraya sığınanlara karşı da, son derece 
merhametsiz, son derece vicdansız bir 
tavır takınıyor. Hatay’ı, Kilis’i, Gaziantep’i, 
Kahramanmaraş’ı, Kayseri’yi karıştırmak 
için, buralarda nifak çıkarmak için hem 
Esed’in dostu CHP hem de onun kuyruğu 
hâline gelen MHP birlikte çalışıyorlar. 
Şimdi bunlara bir de monşer aday katıldı. 
O da aynı zihniyette. Zaten, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreteriyken, İslam coğ-
rafyasındaki her meseleye kayıtsız kaldı, 
bugün de coğrafyamızın her meselesini 
tam bir monşer tavrıyla uzaktan izliyor. 
Geçen gün Hatay’da ne diyor? Suriyeli kar-
deşlerimizi kastediyor; “Bunlara gelin den-
di, geldiler” diyor. “Kabahat bunları buraya 
getirende” diyor. Düşünün… Bu şahıs, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’nda Genel Sekreter-
lik yapmış bir şahıs. 8 sene yaptı bu görevi. 
İnsan 8 senede bir şey öğrenemez mi? “Çe-
koslovakya Devlet Başkanı dostum” diyor. 
İşte dünyayla ilgisi bu kadar. Çekoslovakya 
2 ayrı devlet olalı 21 yıl olmuş ama haberi 
bu monşer adaya daha ulaşmamış. Sadece 
dünyaya değil, kendi ülkesine de yabancı, 
kendi ülkesine de Fransız. İstiklal Marşı ile 
Çanakkale şiirini birbirinden ayıramaya-
cak kadar bu toprakların yabancısı. Şimdi 
CHP çıkmış, böyle bir adaya oy istiyor. 
MHP çıkmış, böyle bir adaya oy istiyor. 
Ya bunun neresine oy vereceksin? İstiklal 
Marşı’nı Çanakkale şiirinden ayırt edeme-
yen bir adaya, CHP’li kardeşlerim, MHP’li 
kardeşlerim oy mu verecek? Bakın aynı 
şeyi Gazzeli kardeşlerimize de yaptılar. 
Gazze ateş altındayken, Gazze bombala-
nırken, orada çocuklar, bebekler, masum 
kadınlar ölürken, CHP, MHP ve bunların 
ortak adayı bizim Gazze için sesimizi yük-

seltmemizden rahatsız oldular. Bu Pen-
silvanya’daki şahsın yaptığını gördünüz 
değil mi? Ramazan’da, güya itikaftaymış. 
İtikaftan çıkıyor, Gazze için taziye yayınlı-
yor. İsrail’e bir tek söz söyleyemiyor, Gazze 
için yayınladığı taziyede, kendi ülkesini, 
Türkiye’yi eleştiriyor. Sonra itikafa geri gir-
miş… İtikafı sona erip çıkınca da, ülkesine, 
milletine, bu milletin hükümetine ağza 
alınmayacak ifadeler kullanıyor, beddua-
lar ediyor. Normalde, âlimler otururlar, ça-
lışırlar, yeni eserler yazarlar, yeni kitaplar 
çıkarırlar. Bu sahtesi ya… Bu sadece yeni 
beddualar çıkarıyor. Bunun eseri beddua. 
Lanet ediyor, bela okuyor, sağa sola ateşler 
salıyor. ama İsrail’e yine bir tek kelime yok, 
Gazze için bir tek kelime yok. Çok yazık… 
Saf zihinleri, “Ben âlimim, ben hocayım” 
diye kandıran, ananas peşinde, rafineri pe-
şinde koşan, Hazreti Peygamber’i, Hazreti 
Cebrail’i, Hazreti Kur’an’ı hırsına alet eden 
herkese yazıklar olsun.

Kardeşlerim…

Siz bize 30 Mart’ta yetki verdiniz. Siz bize 
30 Mart’ta talimat verdiniz. Bu ihanet 
şebekesiyle mücadele için bize sorumlu-
luk yüklediniz. Allah’ın izniyle, bu ihanet 
şebekesinin inlerine girdik ve girmeye de-
vam edeceğiz. Bunların bütün pisliklerini 
ortaya dökeceğiz. Ülkelerine nasıl ihanet 
ettiklerini, başka ülkelerin hesabına nasıl 
casusluk yaptıklarını belgeleriyle ortaya 
koyduk ve daha da koyacağız. Bunlara rağ-
men, Pensilvanya’ya, CHP’ye, MHP’ye rağ-
men, Gazze’nin sesi olmayı sürdüreceğiz. 
Bunlara rağmen Suriye’deki mazlumların 
elini tutmayı sürdüreceğiz. Bunların so-



Recep Tayyip ERDOĞAN

502

rumsuz, son derece tehlikeli açıklamaları-
na rağmen, Türkmen kardeşlerimizi koru-
maya, kollamaya, her an onların yanında 
durmaya devam edeceğiz. 

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşle-
rim… 

Biz büyük bir devletiz. Biz, ekonomisiyle 
büyük bir devletiz. Tarihimizle, medeniye-
timizle, ecdadımızla, vizyonumuzla büyük 
bir devletiz. Hiç kimse bize mahalle baskısı 
yapamaz. Biz Hakk’ı savunurken hiç kimse 
bizi susturamaz. Artık hiç kimse, hiçbir 
odak bu ülkeye istikamet çizemez, gün-
dem dayatamaz, gündemini belirleyemez. 
Allah’ın izniyle Gazze’yi de biz savunaca-
ğız. Mısır’daki mağdurların sesi olmaya 
devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize 
kardeş olmaya, onlara Ensar olmaya de-
vam edeceğiz. Irak’ta kardeş kavgasının 
karşısında dimdik durmaya devam edece-
ğiz.

Kardeşlerim, sevgili Gaziantepliler... 

10 Ağustos, Türkiye’de büyük bir dönü-
şümün tarihidir. 10 Ağustos, Yeni Türki-
ye için bir milattır. 10 Ağustos’ta sadece 
Cumhurbaşkanı seçmeyecek, inşallah, 
Türkiye’nin gücüne güç katacaksınız. 
Reklam filmimizi izlediniz mi? Ne oluyor 
orada? Millet, sahibi olduğu yıldızı ehline 
emanet ediyor. Millet, devletiyle kucak-
laşıyor. “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” 
ilkesi 10 Ağustos’ta tam manasıyla hayata 
geçiyor. MHP bu reklam filminden rahat-

sız olmuş. Daha doğrusu, filmin içindeki 
ezandan, seccadeden, namazdan rahatsız 
olmuş. CHP ile bu kadar ittifak yapanın 
sonu işte böyle olur. Ne derler? Bana kim 
olduğunu değil, arkadaşını söyle. MHP’nin 
yol arkadaşı CHP. MHP’nin yol arkadaşı 
artık Sosyalist İşçi Partisi, Devrimci Halk 
Partisi.

CHP’ye gönül vermiş kardeşlerim, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim... 

10 Ağustos’ta bu partilerin üst yönetimine 
öyle bir ders verin ki, ibret alsınlar. Akılla-
rını başlarına toplasınlar. Başarısız olduk-
larını anlasınlar ve kendilerini sorgulasın-
lar. Yeni Türkiye, inşallah, bu Eski Türkiye 
zihniyetinin de tasfiye olacağı Türkiye’dir. 

Gaziantep... 

Bizimle misin Gaziantep? 10 Ağustos’a 
hazır mısın Gaziantep? Sandığa gidiyor 
muyuz? Yeni Türkiye’ye evet diyor muyuz? 
Güçlü Türkiye’ye evet diyor muyuz? 77 
milyon kardeş Türkiye’ye evet diyor mu-
yuz? Milletin adayına oy veriyor muyuz? 
Kim o aday? Kim o aday? Bir kez daha 
atana, babana rahmet Gaziantep. 2007 hal-
koylamasında Gaziantep, yüzde 80’le evet 
dedi. 2010 halkoylamasında Gaziantep, 
yüzde 70’le evet dedi. 10 Ağustos’ta inşal-
lah Gaziantep’ten rekor bekliyoruz. Sadece 
AK Partililer değil, CHP’li, MHP’li, HDP’li, 
Saadet Partili, BBP’li, diğer partilere gönül 
vermiş tüm kardeşlerimizden büyük bir 
destek bekliyoruz.
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Sevgili kardeşlerim…

3 Kasım 2002 Türkiye için bir milat oldu. 
Bu tarihten sonra devletle-millet arasında 
açılan uçurum kapandı, vatandaşını hor-
layan, dışlayan devlet gitti, vatandaşına 
hizmeti her şeyin üstünde tutan bir devlet 
anlayışı geldi. 780 bin kilometrekarelik 
vatanımızın tamamını yürekten kucak-
ladık, 77 milyon insanımızın tamamını 
samimiyetle kucakladık. Huzuru, güveni, 
istikrarı, emniyeti, adaleti tesis ettik. De-
mokrasimizi, hukukumuzu, ekonomimizi 
daha da güçlendirdik. Hiçbir insanımızı 
ötekileştirmedik, yabancılaştırmadık, dış-
lamadık. Türkiye’nin büyümesinden, kal-
kınmasından rahatsız olan çevrelerin teh-
ditlerine, iftiralarına, provokasyonlarına 
kulak asmadık. Millete hizmet yolundan 
bir an olsun yüz çevirmedik; “Durmak yok, 
yola devam” dedik. Proje üstüne proje yap-
tık, eser üzerine eser ürettik. Eğitimden 
sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan 
enerjiye, toplu konuttan barajlara kadar 
bu ülkenin her bir bölgesini dev projelerle, 
dev yatırımlarla buluşturduk. Tek gaye-
miz milletimize hizmet oldu. Tek gayemiz 
ülkemizi adaletle kalkındırmak oldu. İşte 
Gaziantep buna şahittir. Gaziantep bu 
yatırımların her birine şahittir. 12 yılda 
Gaziantep’e 13.5 milyar liralık yatırım yap-
tık. Ulaştırma ve haberleşmede 2.1 milyar 
lira; eğitimde (üniversite dâhil) 1.8 milyar 
lira; toplu konutta 1.2 milyar lira; aile ve 
sosyal politikalarda 936 milyon lira; tarım 
ve hayvancılıkta 820 milyon lira; enerjide 
430 milyon lira yatırım yaptık. 

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız, şu anda Konya-Karaman arası 
Hızlı Tren hattının yapımı sürüyor. Bu 
Yüksek Hızlı Tren hattı Karaman, Ulukış-
la, Mersin, Adana, Osmaniye güzergâhını 
takip ederek Gaziantep’e kadar gelecek. 
Projeleri hazır. Buradan da Şanlıurfa’ya, 
Mardin’e, sınıra kadar devam edecek. Ada-
na-Gaziantep yeni demiryolu projesinin 
parçası olan Gaziray’la ilgili altyapı çalış-
maları da son sürat devam ediyor. Burası 
tamamlandığında, Gaziantep, Türkiye’nin 
en özgün kent içi raylı sistemlerinden biri-
ne sahip olacak.

Sevgili kardeşlerim…

Gaziantep’e, 2003 yılına kadar, yani 79 
yılda sadece 116 kilometre bölünmüş yol 
yapıldı. Biz 12 yılda tam 230 kilometre 
bölünmüş yol yaptık. Böylece Gaziantep’in 
toplam bölünmüş yol uzunluğunu 346 
kilometreye çıkardık. Aynı şekilde, sağlık 
alanında da Gaziantep’e çok önemli eserler 
inşa ettik. Toplamda 1.216 yatak kapasiteli 
sağlık tesislerini Gaziantep’e kazandır-
dık. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 
Gaziantep’e, içinde her türlü konfora sahip 
olacak 1.867 yataklı dev bir Şehir Hastane-
si kazandırıyoruz. Şehir Hastanemiz 7 ihti-
sas alanında faaliyet gösteren modern bir 
sağlık kampüsü olacak. Yapımı sürüyor, 
3 yıl içinde tamamlayıp sizin hizmetinize 
sunacağız. Buna ilave olarak, Şahinbey’e 
de 300 yataklı bir Devlet Hastanesi kazan-
dırıyoruz. Gaziantep’in, Gaziantepsporlu 
kardeşlerimin spora olan tutkusunu da 
çok iyi biliyorum. Şu anda biliyorsunuz, 
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33 bin seyirci kapasiteli stadyumun yapı-
mı devam ediyor. Bu stadyum da inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak. 

Kardeşlerim…

Şundan hiçbir endişeniz olmasın: Sizlerin 
teveccühüyle, sizlerin oylarıyla Cumhur-
başkanı seçilmem hâlinde, Gaziantep’te 
devam eden tüm projelerin takipçisi ol-
mayı sürdüreceğim. Başlamış olan hiçbir 
yatırım yarım kalmayacak, hiçbir proje 
akamete uğramayacak. Eğer seçilirsem, 
Rabbim ömür verdikçe, milletimin hizme-
tinde olmaya devam edeceğim. Cumhur-
başkanlığım süresince de bu aziz millete 
ve vatana hizmet için koşan, koşturan bir 
Tayyip Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, 
milletimden bunun için destek istiyorum. 
İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz için bir milat 
olacak. İradenize sahip çıkın. Sandıklara 
sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. 
Mutlaka sandığa gidin, özgür iradeniz-
le, Güçlü Türkiye için, Yeni Türkiye için 
oyunuzu kullanın. İleride, çocuklarınıza, 
torunlarınıza “10 Ağustos’ta tarih yazdık” 
diyeceğiniz bir hikâyeniz olsun. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ben de oy kullandım” deyin. 
“Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı üzerinden 
kurulan vesayete, statükoya son vermek 
için ben de oy kullandım” deyin. Şimdiden 
10 Ağustos seçiminin, bu seçimde kullana-
cağınız oyların hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye için dua edin. Gelecek 
nesillerimiz için dua edin. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, 
Libya’yı unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki 
mazlum kardeşlerinizi unutmayın. Rab-

bim yâr ve yardımcımız olsun. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. 
Millî irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Malatya... 

Bugün bir kez daha Allah’ına gurban Ma-
latya! Seni bir kez daha, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum ey Malatya! Malatya 
yine farklı. Malatya yine kabına sığmıyor. 
Malatya düşmana korku salıyor; dostla-

rın, kardeşlerin yüreğine umut veriyor. 
Malatya dimdik, gururla, Battal Gazi’nin, 
Hamido’nun, Turgut Özal’ın hatırasına 
sahip çıkıyor. Rabbim sizlerden razı olsun. 
Allah Malatya’yı esirgesin. Rabbim kardeş-
liğimizi, yol arkadaşlığımızı, kader arka-
daşlığımızı daim etsin.

Malatya Mitingi

Malatya | 7 Ağustos 2014
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Kardeşlerim…

6 Mart’ta geldik, burada muhteşem bir 
buluşma gerçekleştirdik. Sonra 30 Mart’ta 
sandığa gittik. Malatya ne yaptı? Malatya 
kendisine yakışanı yaptı. Malatya CHP’ye 
ders verdi. Malatya MHP’ye ders verdi. 
Malatya, Pensilvanya İhanet Çetesi’ne 
ders verdi. Yüzde 62 oy oranıyla, Malatya 
30 Mart’ta bir kez daha AK Parti dedi. 81 
vilayet içinde Rize birinci, Şanlıurfa ikinci, 
Konya üçüncü, Malatya dördüncü… Ama 
biz, Pazar günü Malatya’dan birincilik 
bekliyoruz. Malatya çok çalışırsa birinci-
liği alır. Ama Rize de çok çalışıyor. Şanlı-
urfa, Konya da çok çalışıyor. Pazar günü 
akşam, gözüm Malatya’nın sonuçlarında 
olacak. İnşallah Malatya rekorunu koru-
yacak, hatta daha da yükseltecek. 2007 
halkoylamasında Malatya’dan yüzde 82 
evet oyu çıkmıştı. 2010 halkoylamasında 
yüzde 75 evet oyu çıktı. İnanıyorum ki, 
10 Ağustos’ta, Malatya’da CHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerim de bizi tercih edecek, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerim, diğer 
partilerden kardeşlerim de bizi tercih 
edecek. 10 Ağustos’ta rekora hazır mıyız 
Malatya? Sandığa gidiyor muyuz Malatya? 
Yeni Türkiye’ye evet mi? Güçlü Türkiye’ye 
evet mi? Öncü Türkiye’ye evet mi? Mille-
tin adayına evet mi Malatya? Kim o aday? 
Kim? Sizin Allah’ınıza gurban… Maşallah, 
süphanallah, barekallah. Malatya’da bu iş 
tamam. Malatya kararını vermiş. Rabbim 
kararınızı hayırlı eylesin inşallah. 10 Ağus-
tos seçimi ülkemiz, milletimiz, Malatya 
için hayırlara vesile olsun inşallah.

Kardeşlerim…

Malatya’nın evladı merhum Turgut Özal, 
1983 yılında Başbakan oldu. 1989 yılına 
kadar, Başbakan olarak ülkesine, milletine 
çok hayırlı hizmetlerde bulundu. 1989 
yılında da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci 
Cumhurbaşkanı oldu. Görevini tamam-
lamasına ömrü vefa etmedi. 1993 yılının 
17 Nisan Günü, ruhunu Rahman’a teslim 
etti. Allah ondan razı olsun, Allah taksi-
ratını affetsin. Hem farklı bir Başbakandı 
hem de çok farklı bir Cumhurbaşkanıydı. 
Başbakanlıkta milletin hizmetkârıydı, 
Cumhurbaşkanlığında da, statükonun 
değil, milletin tarafını tuttu. Ancak, bakın 
ben burada, 1989 yılında, merhum Özal’ın 
Cumhurbaşkanı seçildiği döneme ilişkin 
bazı hatırlatmalar yapacağım. O dönem 
muhalefette kim var? Süleyman Demirel 
var. Başka kim var? SHP, yani bugünkü 
CHP var. Merhum Özal’ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesine itiraz ettiler. Seçtirmemek için 
ne gerekiyorsa yaptılar. Hatta, sonradan 
CHP’nin Genel Başkanlığını da yapmış 
bir zat (Deniz Baykal), o dönem SHP’nin 
Genel Sekreteri’ydi, Özal’a “diktatör” 
dedi, “sivil diktatör” dedi, “tek adam olma 
heveslisi” dedi. “Özal’ı Çankaya’dan onur-
suzca indiririz” dedi. Bugün CHP bize ne 
söylüyorsa, merhum Özal’a da aynen onu 
söyledi. Bugün, CHP bize ne söylüyorsa, 
gidin arşive bakın, merhum Menderes’e de 
aynen onları söylemişti. 2007’de, 10’uncu 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresi dolunca, 
Meclis’te hazırlıklarımıza başladık. Mer-
hum Özal nasıl seçildiyse, aynı şekilde 
seçim yaptık. Sayın Demirel, Sayın Sezer 
nasıl seçildiyse, aynı şekilde seçim yaptık. 
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Ama işte bu CHP zihniyeti, bu darbeci, bu 
vesayet aşığı zihniyet karşımıza çıktı. “Size 
Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz” dediler. 367 
gibi bir garabeti öne sürdüler. Arkalarına 
da mahkemeleri aldılar, Meclis’i, yani 
millî iradeyi çiğnemek istediler. Ne yap-
tık? Hemen halka gittik. Bir yandan genel 
seçim yaptık, yüzde 47 ile milletimizden 
güvenoyu aldık, bir yandan da Anayasa’yı 
değiştirdik, yüzde 69 oy oranıyla, Cumhur-
başkanını halkın seçmesini temin ettik.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta sandık başına gidecek, 
tarihimizde ilk kez, doğrudan, Cumhur-
başkanını seçeceğiz. O eski tartışmalara 
artık son veriyoruz. Darbeci, vesayetçi 
sistemi artık devre dışı bırakıyoruz. Teh-
ditle, silah zoruyla, korkutarak Cumhur-
başkanı seçme dönemlerini artık geride 
bırakıyoruz. Sandığa gidiyor, bu ülkenin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
kim olacak, onu bizzat millet olarak siz 
belirliyorsunuz. Reklam filmini izlediniz 
mi? Ne oluyor o reklam filminde? Millet, 
sahibi olduğu yıldızı, ehline teslim ediyor. 
Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 yıldız, 
hem 16 Türk devletini hem de o devletin 
sahibi olan milleti temsil ediyor. İşte 10 
Ağustos’ta inşallah, devlet ile millet kucak-
laşıyor, devlet ile millet artık bir oluyor. 
MHP, bu reklam filminden rahatsız olmuş. 
Üstelik de reklamdaki hangi mesajlardan 
rahatsız olmuş? Ezandan, seccadeden, 
namazdan rahatsız olmuş. İşte şimdi ar-
tık, CHP ile MHP’nin yönetimi tamamen 
birleşti. Arada artık fark kalmadı. CHP 
de böyleydi… Ezandan rahatsız oluyordu. 

Ezanın aslından rahatsız olup Türkçeleş-
tiriyordu. Camilerden rahatsız olup cami 
yıkıyordu. Kur’an-ı Kerim’in öğretilme-
sinden rahatsız oluyordu. Başörtüsünden 
rahatsız oluyordu. İşte MHP yönetimi de 
artık aynı çizgiye geldi. MHP yönetimi 
aynı çizgiye geldi, ama MHP tabanı bun-
dan çok rahatsız. MHP tabanı, partilerinin 
CHP’ye vagon yapılmasından rahatsız. 
Dün, CHP Genel Müdürü çıkmış, MHP’ye 
talimatlar veriyor. “Sokağa çıkın” diyor. 
“MHP daha görünür olsun” diyor. “Ortak 
adayla daha fazla görünün” diyor. Hâle bak 
ya… CHP’nin Genel Müdürü, MHP’ye tali-
matlar veriyor. 

Ey Bahçeli… 

Sana da yazıklar olsun… MHP’li kardeşle-
rime bu muameleyi layık gördüğün için 
sana da yazıklar olsun. Ama ben biliyorum 
ki, MHP’li kardeşlerim buna itiraz edecek-
ler. Hem MHP’li hem CHP’li kardeşlerim 
10 Ağustos’ta, partilerinin yönetimine 
gereken cevabı verecekler. MHP’li, CHP’li 
kardeşim, gidip de, İstiklal Marşı’nı dahi 
bilmeyen, tanımayan, İstiklal Marşı’nı 
Çanakkale şiirinden ayırt edemeyen bir 
adaya oy vermez. Bu monşer aday ne 
diyor? “Şiirle filan uğraşmayalım” diyor. 
“Daha ciddi meseleler var” diyor. Ey mon-
şer… O şiir değil, o İstiklal Marşı, o bu 
milletin bağımsızlık marşı. Şiir deyip ge-
çiştirmeye çalıştığın o mısralar bu milletin 
gönlüne yazılmış kitabedir. Şimdi çıkmış, 
monşer aklıyla bize üslup dersi vermeye 
kalkışıyor. Ya sen git üslup dersini önce 
Pensilvanya’daki sahte hocana ver. Ağzı-
nı açtığında bela okuyan, lanet okuyan, 
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ağzından cüruf fışkıran Pensilvanya’daki 
hocana edep dersi ver. Ey monşer... Sen git, 
önce, ağzından çıkanı kulağı duymayan, 
edepten, terbiyeden nasibini almamış, 
milletin adayına edepsizce hakaret eden 
CHP Genel Müdürü’ne üslup dersi ver. Ey 
monşer… Sen eğer üslup dersi vereceksen, 
git, sabah akşam ağzından küfür saçılan 
MHP Genel Başkanı’na üslup dersi ver. 
Bakın bunların dengeleri artık tamamen 
bozuldu. Pensilvanya’nın dengesi bozuldu, 
ağzından çıkanı kulağı artık duymuyor. 
Kendi ülkesine, kendi ülkesinin Devletine, 
Hükümetine, milletine en ağır bedduaları 
ediyor; ama bir kez olsun Gazze diyemiyor, 
bir kez olsun İsrail diyemiyor. Diyemez… 
Derse, efendileri ipini çeker. Ramazan’da 
ne diyorlardı? İtikafta diyorlardı. İtikaftan 
çıkmış, akla, izana, vicdana, edebe sığma-
yacak beddualar ediyor. Gelip Malatya’da 
değil de, Pensilvanya’da itikafa girersen 
böyle olur. Rabbim kimseye kıblesini 
şaşırtmasın. Rabbim kimseyi böyle rezil, 
rüsva, zelil etmesin.

Kardeşlerim…

CHP Genel Müdürü’nün de şirazesi da-
ğıldı, o da ne söylediğini bilmiyor. MHP 
Genel Başkanı zaten bildiğiniz gibi. Bunla-
rın ortak adayı, monşerin de artık dengesi 
bozuldu, sigortaları yandı. Kılıçdaroğlu 
önceki gün bir televizyona çıkmış, “AK 
Parti kitlesinin sorgulama yeteneği yok” 
diyor. “Halkın ahlak reformuna ihtiyacı 
var” diyor. Oradan da gazeteci kılıklı bir 
militan çıkmış, “Müslüman ülkede bunu 
beklemek zor değil mi?” diyor. Karşılıklı 
oturmuşlar, hem seçmene hakaret ediyor 

hem Müslümanlara hakaret ediyorlar. 
Siz bu kafayla devam edin. “Bidon kafalı” 
diyerek, “göbeğini kaşıyan adam” diyerek, 
sorgulamayan kitle diyerek, “Müslüman” 
diyerek aşağılamaya devam edin. Bu millet 
de sizi işte bunun için hiç bir zaman iktida-
ra getirmeyecek.

Kardeşlerim… 

10 Ağustos, inşallah, Türkiye için büyük 
değişimin tarihidir. 10 Ağustos, Eski 
Türkiye’nin kapılarının kapanacağı, Yeni 
Türkiye’nin kapılarının ardına kadar açı-
lacağı tarihtir. İnşallah 10 Ağustos, artık 
bu eski kafalı muhalefetin de kendisini 
yenileyeceği, yenilemek zorunda kalacağı 
bir tarihtir. Muhalefetin ürettiği kutuplaş-
maları artık Eski Türkiye’de bırakacağız. 
Muhalefetin ürettiği korku siyasetini artık 
Eski Türkiye’de bırakacağız. Ayrımcılığı, 
ırkçılığı, yaşam tarzları ve etnik kökenler 
üzerinden istismar siyasetini artık Eski 
Türkiye’de bırakacağız. Türkiye, 77 milyon 
tek yürek olacak. Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Arap’ıyla, diğer tüm unsurlarla, tek mil-
let olarak 2023’e yürüyeceğiz. Çözüm 
Süreci’yle kardeşliğimizi daha da güçlen-
direceğiz. Çok çalışacak, ekonomiyi daha 
da büyüteceğiz. Toplumsal refahı daha 
da artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi, 
dünyada barışı, adaleti, Hakk’ı egemen 
kılmak için mücadele edeceğiz. İçeride 81 
vilayete ulaşacak, dışarıda mazlumların 
yanında olacağız. Seçilmiş bir Cumhurbaş-
kanıyla, seçilmiş bir Başbakanla, inşallah, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ay yıldızlı bayra-
ğını en yüksek burçlara dikeceğiz.
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Kardeşlerim… 

Burada, Malatya’da, kahraman diyarı, yiğit-
lerin, mert insanların şehri Malatya’da, bir 
önemli hususa da dikkatlerinizi çekmek is-
tiyorum. 7 Temmuz’da, bir Ramazan günü 
İsrail, Gazze’ye karşı bir operasyon başlattı. 
Ne yazık ki, Ramazan bizim için çok acılı 
geçti. Kadir Gecesi’ni kederli ihya ettik. 
Ramazan Bayramı’nda katliam devam 
etti, bayramı da buruk yaşadık. Önceki 
gün başlayan ateşkese kadar, Filistin’de, 
Gazze’de, 2 bine yakın kardeşimiz şehit 
edildi. 8 bine yakın kardeşimiz yaralandı. 
350 binden fazla Gazzeli kardeşimiz evle-
rini terk etmek zorunda bırakıldı. Rabbim 
onlara da sabır versin, tahammül gücü ver-
sin. Bu tarafa geldiğimizde, yanı başımızda 
Suriye aynı şekilde Ramazanı ve bayramı 
yine acılarla yaşadı. Yine yanı başımızda 
Irak, Ramazan’ı ve bayramı kanlı geçirdi. 
Yaptığımız her mitingde, Türkiye’nin tek 
yürek olduğunu, Türkiye’nin tek yürek 
hâlinde, dimdik, Irak halkının, Suriyeli 
mazlumların, Gazzeli kardeşlerinin ya-
nında durduğunu gördük. Erzurum, tek 
yürek hâlinde Müslüman kardeşlerinin 
yanında. Diyarbakır, tek yürek hâlinde 
Müslüman kardeşlerinin yanında. Şanlıur-
fa aynı şekilde. İstanbul, aynı şekilde. Bu-
gün Gaziantep’e gidiyoruz, inanıyorum ki 
orada da manzara muhteşem olacak. Yarın 
Kayseri’de, Ankara’da, ertesi gün Konya’da 
inşallah manzara aynı şekilde olacak. 81 
vilayet, tek yürek hâlinde mazlumların 
yanında duruyor.

Kardeşlerim… 

Sizin şu dik duruşunuz, inanın, düşmana 
korku salıyor, dostlarımızın, kardeşlerimi-
zin yüreklerine ferahlık veriyor. İşte hep 
böyle dimdik duracağız. Hep böyle izzetli 
duracağız. Şu Malatya’da, şu meydanda, 
nasıl ki biriz, beraberiz, kardeşiz; ebediyen 
de bir ve beraber olacak, ülkemizin, mil-
letimizin umudu olmaya devam edeceğiz. 
Siz burada böyle durduğunuz müddetçe, 
inşallah Filistin Bayrağı yere düşmeyecek. 
Siz burada böyle dimdik durduğunuz 
müddetçe, inşallah, İslam coğrafyasının 
umudu hiç sönmeyecek.

Bakın kardeşlerim… 

İsrail, bütün dünyada mahalle baskısı 
oluşturmuş. Keyfîce katlediyor. Şımarıkça 
hareket ediyor. Hukuk tanımıyor, insan 
hakları tanımıyor. Eğer, dünyada bir gaze-
te, bir televizyon, çıkar da İsrail’in yaptığı 
soykırımı eleştirirse, hemen linç ediyorlar. 
Bir sanatçı, bir gazeteci çıkar da Hakk’ı 
söylerse, dünyanın neresinde olursa olsun, 
çıkıyor, onu linç ediyorlar. İnsanlar, şehit 
olmuş bebeklerin o masum bedenlerini gö-
rüyor, içlerinden isyan ediyor, ama korku-
dan bunu dile getiremiyorlar. Bu mahalle 
baskısı Türkiye’de de var. Türkiye’de bir kı-
sım medyanın üzerinde, işverenlerin üze-
rinde, bir kısım sivil toplum örgütlerinin, 
hatta siyasetçilerin üzerinde bu mahalle 
baskısı var.
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Kardeşlerim… 

İsrail, Gazze’de, 1 ay içinde 10 gazeteciyi 
katletti. Medya kuruluşlarının ofisleri, 
koordinatları verildiği hâlde hedef ya-
pıldı, bombalandı. Dünyadan bir tepki 
duydunuz mu? Uluslararası basın kuru-
luşlarından ciddi bir tepki duydunuz mu? 
Türkiye’de polis öldürmekten, bekçi öldür-
mekten, hırsızlıktan, terörden hükümlü 
kişileri gazeteci olarak dünyaya gösteren, 
o basın kuruluşundan İsrail’e karşı bir 
tek tepki duydunuz mu? Sabah akşam 
Türkiye ile uğraşıyordu. “Türkiye’de basın 
özgürlüğü yok” diye yaygara koparıyordu. 
“Türkiye’de 100’den fazla gazeteci tutuk-
lu” diye yalan söylüyordu. Filistin’de 10 
gazeteci öldü, bu örgütten ses çıkmadı, 
ses çıkmıyor. CHP’nin Genel Müdürü de 
bu örgütün sözcülüğünü yapıyor, gidiyor, 
dünyaya kendi ülkesini şikayet ediyordu. 
Şimdi Filistin’de 10 gazeteci öldürüldü, bu 
Kılıçdaroğlu’ndan tek kınama, tek değer-
lendirme geldi mi?

Kardeşlerim… 

İşte biz, bu mahalle baskısına boyun eğme-
yiz. Bizim için kimin ne dediği değil; bizim 
ne dediğimiz, bizim ne düşündüğümüz 
önemlidir. Hiç kimse bize gündem daya-
tamaz. Hiç kimse benim ülkeme istikamet 
çizemez. Biz tarih boyunca Hakk’ı söyle-
dik, Hakk’ın mücadelesini verdik, şu anda 
da hakkı söylemeye, hak için mücadeleye 
devam ediyoruz. Eski Türkiye artık geride 
kaldı. Boynunu büken, her şeye rıza gös-
teren, gündemi belirlenen, özür dileyen 

Türkiye artık geride kaldı. Biz güçlü bir 
devletiz. Ekonomimizle güçlü bir devletiz. 
Kardeşliğimizle güçlü bir devletiz. Mil-
letimizle, tarihimizle, medeniyetimizle, 
ecdadımızla güçlü bir devletiz. İnşallah, 
10 ağustos, bizi daha da güçlü yapacak. 
10 ağustos, Türkiye’nin gücüne güç kata-
cak. 10 Ağustos, 81 vilayetimizin, elbette 
Malatya’nın da gücüne güç katacak.

Sevgili kardeşlerim…

12 yılda Malatya’ya tam 8.7 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
1.9 milyar lira; toplu konutta 1 milyar lira; 
eğitimde (üniversite dâhil) 690 milyon 
lira; orman ve su işlerinde 930 milyon lira; 
aile ve sosyal politikalarda 613 milyon lira; 
tarım ve hayvancılıkta 450 milyon lira; 
enerjide 344 milyon lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Sağlık alanında Türkiye’de ne kadar büyük 
işler başardığımızı sizler çok iyi biliyorsu-
nuz. Sağlıkta yeni bir sayfa açarak adeta 
sessiz bir devrime imza attık. Diğer 80 
ilimiz gibi Malatya da bundan faydalan-
dı. Malatya’yı sağlık tesisleriyle donattık, 
hastanelerimizi modern teknolojiyle bu-
luşturduk. Malatya’ya 640 yataklı Bölge 
Hastanesi’ni kazandırarak sağlıkta bir 
merkez konumuna yükselttik. Şimdi, bu 
bölge hastanemize iki ihtisas alanında 300 
yataklı bir ek blok daha yapıyor, hastane-
mizi büyüterek, bir Şehir Hastanesi hâline 
getiriyoruz.
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Kardeşlerim…

Malatya’ya 2003 yılına kadar ne kadar 
bölünmüş yol yapılmıştı biliyor musunuz? 
Sadece 36 kilometre. Biz ise, Malatya’ya 
12 yılda tam 277 kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Bugün Malatya’nın bölünmüş yol 
uzunluğu toplam 313 kilometreye ulaştı. 
Malatya Çevre Yolu’yla ilgili kamulaştırma 
ve altyapı çalışmalarımız sürüyor. Sivas-
Kangal-Alacahan-Hekimhan-Yazıhan-
Malatya yolunda da çalışmalar sürüyor, 
yolun bütünü iki yıl içinde tamamlanıyor. 
Malatya-Çelikhan-Adıyaman yolunda da 
aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Sporda da 
Malatya’mızı abad ediyoruz. Malatya’ya 25 
bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapıyo-
ruz. Stadyum tribünlerinin tamamı kapalı. 
UEFA kriterlerinde, 1.252 araçlık otoparkı 
ile modern bir spor kompleksi olacak. İn-
şallah en kısa sürede burayı tamamlayıp 
Malatya’mızın hizmetine sunacağız. Aynı 
şekilde Malatya’ya kazandırdığımız baraj-
ları biliyorsunuz. Turgut Özal Barajı, Recai 
Kutan Barajı, Arapgir Barajı, Darende-So-
fular Barajı ve Hekimhan-Güzelyurt Barajı 
Malatya’mıza kazandırdığımız sulama 
yatırımlarımızın en önemlileri arasında…

Sevgili kardeşlerim…

Malatya’nın benim gönlümde her za-
man özel bir yeri oldu. Malatya, inşallah 
önümüzdeki dönemde çok daha büyük 
yatırımlarla, çok daha büyük eserler ve 
hizmetlerle buluşacak. Biz, her bir şehri-
mizi 2023 Türkiye’sine yakışır bir hâle ge-
tirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan 
hiçbir endişeniz olmasın: Sizlerin teveccü-

hüyle, sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı 
seçilmem hâlinde, Malatya’da devam eden 
tüm projelerin takipçisi olmayı sürdüre-
ceğim. Başlamış olan hiçbir yatırım yarım 
kalmayacak, hiçbir proje akamete uğra-
mayacak. Bizim için şehirlerimize hizmet 
üretmekten, insanımızı huzur ve refaha 
ulaştırmaktan daha büyük bir bahtiyar-
lık olamaz. Bizim için insanımıza hizmet 
etmekten daha büyük bir onur olamaz. 
Bugüne kadar, sizin oylarınızla, sizin te-
veccühünüzle, sizin iradenizle milletimize 
uzun yıllar hizmet etme şerefine nail ol-
duk. İnşallah, Allah ömür verdikçe, milleti-
min hizmetinde olmaya devam edeceğim. 
Cumhurbaşkanlığım süresince de bu aziz 
millete, bu aziz vatana hizmet için koşan, 
koşturan bir Tayyip Erdoğan göreceksiniz. 
Sizlerden, milletimden bunun için destek 
istiyorum. İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz 
için bir milat olacak. İradenize sahip çıkın. 
Sandıklara sahip çıkın. Demokrasiye sahip 
çıkın. Şu anda Türkiye’nin önünde, bizim 
önümüzde çok önemli bir fırsat var. İnşal-
lah, 10 Ağustos’ta ve 10 Ağustos’tan sonra 
Türkiye çok daha güçlenecek, çok daha 
büyüyecek, çok daha müreffeh bir ülke 
hâline gelecektir. Yeni Türkiye’nin, Büyük 
Türkiye’nin tarihini yazacağız, el ele, gönül 
gönle çok daha güçlü bir Türkiye’yi inşa 
edeceğiz. Onun için sizlerden rica ediyo-
rum. Mutlaka sandığa gidin, özgür irade-
nizle, Güçlü Türkiye için, Yeni Türkiye için 
oyunuzu kullanın. İleride, çocuklarınıza, 
torunlarınıza “10 Ağustos’ta tarih yazdık” 
diyeceğiniz bir hikâyeniz olsun. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ben de oy kullandım” deyin. 
“Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı üzerinden 
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kurulan vesayete, statükoya son vermek 
için ben de oy kullandım” deyin. Şimdiden 
10 Ağustos seçiminin, bu seçimde kullana-
cağınız oyların hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye için dua edin. Gelecek 
nesillerimiz için dua edin. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, 
Libya’yı unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki 
mazlum kardeşlerinizi unutmayın. Rab-
bim yâr ve yardımcımız olsun. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. 
Millî irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Kayseri, ey kardeşim, dostum, yol arkada-
şım, kader arkadaşım Kayseri…

Bugün seni bir kez daha gönülden selam-
lıyorum Kayseri! Bugün seni bir kez daha 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum Kay-
seri… Maşallah, barekallah… Kayseri yine 
çok farklı. Kayseri yine çok muhteşem. 

Kayseri bugün bir kez daha tarih yazıyor. 
Rabbim şu manzarayı nazarlardan sakla-
sın. Rabbim şu coşkuyu, şu heyecanı, şu 
muhabbeti nazarlardan saklasın. Rabbim 
Kayseri’yi korusun. Allah kardeşliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı 
daim eylesin.

Kayseri Mitingi

Kayseri | 8 Ağustos 2014
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Kayseri, gadasını aldığım Kayseri!

Rabbim inşallah senden razı olsun. Dedik 
ki… 30 mart seçimleri öncesinde, en son 
mitingimizi Kayseri’de yapalım. Dedik ki, 
en son Kayseri’nin duasını alalım; 30 Mart 
öncesinde en son Kayseri ile muhabbet 
edelim. Ama biliyorsunuz, bu mümkün 
olmadı. Biz buraya gelemesek de, Bakan-
larımızla, milletvekillerimizle burada 
muhteşem bir miting yaptığınızı gördük, 
izledik. 29 Mart’ta sizin hayır dualarınızı 
aldık. 1 ay sonra da, 27 Nisan’da Kayseri’ye 
geldik, hem toplu açılış yaptık hem de siz-
lerle hasret giderdik. Bu önemli seçimde 
de, 10 Ağustos öncesinde Kayseri’yi en 
sona bıraktık. Bugün Kayseri diyoruz, 
ardından Ankara diyoruz yarın Konya’da 
muhteşem bir buluşma gerçekleştirip, bu 
süreci artık nihayete erdiriyoruz. Pazar 
günü sandığa gidiyor, tercihimizi yapıyor, 
inşallah, milletin adayını Cumhurbaşkan-
lığına taşıyoruz. Rabbim Türkiye için bir 
milat olan 10 Ağustos’u hayırlara vesile 
kılsın. Türkiye’nin yolu, bahtı, inşallah 
daha da açık olsun.

Kardeşlerim…

Kayseri, Cumhurbaşkanlığı makamının 
da, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ne 
anlama geldiğini en iyi bilen, en yakın-
dan takip eden illerimizden biri. 2007 
yılındaki o süreci sizler çok yakından izle-
diniz, çok yakından takip ettiniz. 10’uncu 
Cumhurbaşkanı’nın görev süresi dolunca, 
11’inci Cumhurbaşkanı’nı seçmek üzere 
hazırlıklarımıza başladık. Bir grup top-
lantımızda, adayımızı açıkladık. Ne de-

dik? “Cumhurbaşkanı adayımız, kardeşim 
Abdullah Gül’dür” dedik. Kayserili bir 
kardeşimizi, Kayseri Milletvekilimizi, yol 
arkadaşımız, dava arkadaşımız Abdullah 
Gül’ü, 11’inci Cumhurbaşkanı olmak üze-
re aday gösterdik. Geçmişte, Cumhurbaş-
kanlığı süreçleri nasıl işlediyse, aynısını 
yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
Anayasa, yasalar, İç Tüzük çerçevesinde 
seçim turlarını başlattık. İşte o esnada, 
demokrasiden, millî iradeden ve mil-
letten hazzetmeyenler devreye girdiler. 
Cumhuriyet tarihi boyunca yaptıklarını 
yaptılar, seçimleri kilitlemeye başladılar. 
Ne dediler? “Kayseri’den Cumhurbaş-
kanı çıkamaz” dediler… “Anadolu’nun, 
Trakya’nın bir evladı, milletin içinden 
bir aday Cumhurbaşkanı olamaz” dediler. 
“AK Parti içinden biri Cumhurbaşkanı se-
çilemez” dediler. “AK Parti’ye Cumhurbaş-
kanı seçtirmeyeceğiz” dediler. 367 diye 
bir garabeti ortaya getirdiler. Merhum 
Özal’ın, Sayın Demirel’in, Sayın Sezer’in 
seçimi sırasında olmayan bir şartı, bizim 
önümüze getirdiler, bize dayattılar. Arka-
larına da birtakım emekli hukukçuları 
aldılar. Arkalarına birtakım kurumları, 
mahkemeleri aldılar. Anayasa Mahkemesi 
de, 367 şartını bize dayattı ve maalesef 
seçim sonuçsuz kaldı.

Kardeşlerim…

Vazgeçebilirdik. Bizden öncekilerin yaptı-
ğı gibi, geri adım atabilirdik. Uzlaşma adı 
altında, dışarıdan dayatılacak adaylara 
boyun eğebilirdik. Statükoya, vesayete, 
çetelere, hukuksuzluğa eyvallah diyebi-
lirdik. Ama bunu yapmadık. “Biz milletin 
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partisiyiz, bize milletten başka hiç kimse 
istikamet çizemez” dedik. Danıştay’a 
saldırı yapıp gözdağı vermek istediler, 
tehditlere aldırmadık. Bildiri yayınla-
dılar, buruşturduk, çöpe attık. Hukuku 
çiğnediler, öyleyse hodri meydan dedik… 
Önce seçim kararı aldık. 22 Temmuz’da 
milletim, yüzde 47 ile bizim arkamızda 
olduğunu gösterdi. Seçimin ardından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldik, 
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yeni-
den başlattık, Abdullah Gül kardeşimizi 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Cum-
hurbaşkanı seçtik. Ama orada durmadık. 
1938’den beri, Türkiye için kriz sebebi, 
kaos sebebi olan; her seferinde büyük 
tartışmalara yol açan Cumhurbaşkanlığı 
seçim sistemini değiştirdik. Ne dedik? 
“12’nci ve sonraki Cumhurbaşkanlarını 
artık millet seçecek” dedik. “Vekiller de-
ğil, millet sandığa gidecek, Cumhurun 
başını bizzat kendisi tayin edecek” dedik. 
Ona da itiraz ettiler. Onu da engellemeye 
çalıştılar. Anayasa değişikliği dönemin 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. 
Biz kararımızda ısrar edince mesele hal-
koylamasına kaldı. Millet sandığa gitti, 
yüzde 69’la bize destek verdi. Böylece bir 
dönemi kapattık. 2007’de attığımız bu 
adımla, Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı 
makamını bir vesayet makamı olmaktan 
çıkardık. 7 yıl boyunca da, Sayın Abdul-
lah Gül ile son derece uyumlu, son derece 
başarılı bir çalışma dönemi yaşadık. Ken-
disine buradan, memleketi Kayseri’den 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemiz 
için, milletimiz için, bayrağımız, vatanı-
mız, devletimiz için yaptıklarından dolayı 
kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Şunu lütfen unutmayın kardeşlerim…

Biz bu yola çıktığımız andan itibaren, 
birileri pusuya yattılar. Partimiz içinde 
nifak çıksın diye çok uğraştılar. Partimiz 
içine fitne yerleştirmek için çok uğraştılar. 
Allah’a hamdolsun, hiçbir zaman başara-
madılar. Çünkü o pusuda yatanlar, bizim 
nasıl bir davanın, nasıl bir dava ahlakının, 
nasıl bir dava kültürünün sahipleri oldu-
ğumuzu hiçbir zaman anlamadılar. Biz, 
kökü Selçuklu’da olan ulu bir çınarın kol-
larıyız. Biz, cihanı titreten Osmanlı çınarı-
nın dallarıyız. Biz bu yola dün çıkmadık; 
biz asırlardır bu kutlu yolda yürüyenlerin 
takipçisiyiz. Bizim davamızda ben yoktur. 
Bizim davamızda koltuk hırsı, makam hır-
sı, rütbe hırsı yoktur. Bizim davamızda, yol 
arkadaşını yolda satmak yoktur. Bizim da-
vamızda sinsilik yoktur, sırttan hançerle-
me yoktur, arkadaşının kuyusunu kazmak 
yoktur. Biz millete hizmetkârlık uğruna 
yola çıkmış dava arkadaşlarıyız. Millete 
hizmet yolunda, bencillik yoktur.

Kardeşlerim…

Haçlılar geldiler, bu toprakları işgal ettiler, 
asla umudumuzu yitirmedik. Moğollar 
geldiler, bu toprakları işgal ettiler, asla 
umudumuzu yitirmedik. Çanakkale’ye 
en modern, en güçlü ordularla geldiler, 
bir adım bile geriye gitmedik. Mondros 
dediler, Sevr dediler, boyun eğmedik. 
Ezanımızı susturdular, ama biz susmadık. 
Camilerimizi yıktılar, ama biz yıkılmadık. 
Kızlarımızın başlarını zorla açmak iste-
diler, yılmadık. Hapsettiler, tehdit ettiler, 
seçtiğimiz Başbakanı idam ettiler, darbeler 
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yaptılar, sinmedik. Defalarca partilerimizi 
kapattılar, vazgeçmedik. Her seferinde, 
“Allah’ın yardımı yakındır” dedik. Her 
seferinde, “Sabreden zafere erişir” dedik. 
“Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır” 
dedik. “Kaderin üstünde bir kader vardır” 
dedik. İşte biz, böyle bir kültürle, böyle bir 
sabırla, böyle bir teslimiyetle bugünlere 
ulaştık, inşallah da bu dava bu şekilde is-
tikbale yürüyecek.

Kardeşlerim…

İsimler fanidir, baki olan davadır. Asırlar 
boyunca, isimler üzerine bina edilmiş 
fani davaların peşinden gitmedik. Allah’ın 
izniyle, bizim dava sancağımızı omuzlaya-
cak, en yüksek burçlara dikecek nice Genç 
Osmanlarımız var. Biz, nifak için, fitne için 
pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz. AK 
Parti içinde sorun çıksın diye ellerini ovuş-
turanlara malzeme vermeyeceğiz. Onlarca 
asırlık bir davanın yıpratılmasına, horlan-
masına asla fırsat tanımayacağız. Bizim, 
ülkemiz için daha yapacak çok işimiz var. 
Milletimiz için üreteceğimiz daha çok 
hizmet var. Bir olacak, beraber olacak, bu 
ülke, bu vatan, bu bayrak için hep birlikte 
çalışmayı sürdüreceğiz.

Kardeşlerim…

Büyük güne, 10 Ağustos’a artık sadece 1 
gün kaldı. Allah’ın izniyle, milletimizin 
takdiriyle, Pazar günü milletin adayı ema-
neti devralacak. Reklam filmini izlediniz 
mi? Millet, devletinin parlayan yıldızını 
inşallah 10 Ağustos’ta ehline emanet 
edecek. Merhum Özal döneminde, Sayın 

Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkan-
lığı makamı bir vesayet makamı olmaktan 
çıkmış, halkla kucaklaşmıştı. İnşallah, 28 
Ağustos’tan itibaren, devletle millet daha 
bir muhabbetle kucaklaşacak.

Kardeşlerim…

10 Ağustos öncesinde muhalefetin duru-
mu içler acısı. Bir ortak aday çıkardılar, ev-
lere şenlik… Siyaseti bilmiyor. Türkiye’yi 
tanımıyor. Dünyayı tanımıyor. Hatta ve 
hatta İstiklal Marşımızı dahi tanımıyor. Di-
yorum ki, keşke bu aday 40 gün önce değil 
de, aylar önce ortaya çıksaydı da, milletçe 
daha fazla eğlenseydik. En iyi bildiği ko-
nunun edebiyat olduğunu, tarih olduğunu 
iddia ediyordu, orada çaktı. En iyi bildiği 
konunun uluslararası ilişkiler olduğunu 
iddia ediyordu, orada da çaktı. Keşke, eko-
nomi konularına girseydi de, o konuda da 
fikirlerini öğrenebilseydik. Kim bilir ne 
inciler dökülecekti ağzından… Hayırlısı 
olsun.

Kardeşlerim…

Özellikle Kayseri’deki MHP’li kardeşleri-
me sesleniyorum. Özellikle Kayseri’deki 
CHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Bu 
adayı kimlerin desteklediğini görün, ne ol-
duğunu, neye hizmet etmek istediğini ora-
dan anlayın. Pensilvanya, 3 gün üst üste 
düzenlediği beddua seanslarıyla bu adayın 
arkasında. Doğan medyası, var gücüyle, 
bütün imkânlarıyla bu adayın arkasında. 
Almanya’da, Der Şipigel dergisi bu adayın 
arkasında. Zalim Esed’den tutun, bölgenin 
tüm diktatörleri, tüm zalimleri bu adayın 
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arkasında. Nerede Türkiye’nin hasmı var-
sa, nerede milletin hasmı varsa, inanın, 
bu adayın arkasında. AK Parti içinde fitne 
çıkarmak isteyenler bu adayın arkasında. 
Büyük Türkiye’den, Yeni Türkiye’den, tam 
bağımsız Türkiye’den rahatsız olanlar bu 
adayın arkasında. İşte onun için, benim 
CHP’li kardeşim, MHP’li kardeşim, Saadet 
Partili, BBP’li, kardeşlerim, inanıyorum 
ki bu ithal adaya, bu monşer adaya oy 
vermeyecekler. 10 Ağustos, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın değil, milletin ve Türkiye’nin 
kazanacağı bir tarih olacak. 10 Ağustos, 
77 milyonun hep birlikte kazanacağı bir 
dönüm noktası, bir milat olacak.

Kayseri…

10 Ağustos’a hazır mıyız Kayseri? Sandığa 
gidiyor muyuz Kayseri? Yeni Türkiye’ye 
evet mi? Güçlü Türkiye’ye evet mi? 
Türkiye’nin gücüne güç katıyor muyuz 
Kayseri? Milletin adayını seçiyor muyuz 
Kayseri? Kim o aday? Kim? Maşallah, 
barekallah… Gadasını aldıklarım… Bu iş 
Kayseri’de de tamam inşallah.

Kardeşlerim…

12 yıl boyunca hep birlikte çok çalıştık. 
Türkiye’de ilkleri başardık, Türkiye’ye çok 
büyük başarıları yaşattık. 10 Ağustos’ta 
durmuyoruz. Daha çok çalışarak, daha 
fazla üreterek, Türkiye’yi büyütmeyi sür-
dürüyoruz. Eski tartışmaları artık Eski 
Türkiye’de bırakıyoruz. Yasakları, kısıtla-
maları, haksızlıkları artık Eski Türkiye’de 
buruk bir hatıra olarak bırakıyoruz. 
Kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. 

77 milyon, birbirimize daha da kenetleni-
yoruz. Yeni Türkiye’de inkâr olmayacak. 
Yeni Türkiye’de, dillerin, etnik kökenle-
rin, kültürlerin inkârı asla söz konusu 
olmayacak. Yeni Türkiye’de inançlar inkâr 
edilmeyecek. Başörtüsü zulmü bitmiştir, 
gelecekte de inşallah geri gelmeyecek. 
Kur’an’ın, din eğitiminin, inançlara göre 
yaşamanın önündeki engeller kalkmıştır, 
gelecekte de geri gelmeyecek. Türk de, 
Kürt de, Arap da, azınlıklar da, Ermeni-
ler, Hristiyanlar, Museviler de bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşladır. Aleviler de, 
Sünniler de, Süryaniler ve Ezidiler de bu 
ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bu 
topraklar üzerinde nefes alıp veren, bu 
bayrağın gölgesi altında yaşayan 77 mil-
yon, devlet nazarında birdir. Gerilimleri 
bir kenara bırakacağız. Muhalefetin kutup-
laştırma siyasetine, korkutma siyasetine 
artık prim vermeyeceğiz. Kayseri nasıl ki 
bir oldu, beraber oldu, çok çalıştı ve dünya 
markası hâline geldiyse; Türkiye de bir 
olacak, beraber olacak, inşallah dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri konumuna 
yükselecek. Bakın önceki gün, Keşan’da, 
bir özel sektör firması tarafından üretilen 
Bayraktar adlı insansız hava aracımız, 24 
saat 34 dakika havada kalarak bir rekora 
imza attı. İşte Türkiye bu seviyelere ulaş-
tı. Türkiye kendi insansız hava araçlarını 
yapıyor. Türkiye kendi savaş gemilerini, 
helikopterlerini, tanklarını, piyade tüfek-
lerini, roketlerini üretiyor. Türkiye dün-
yanın her yerinde mazlumlara ulaşıyor. 
Herkes susarken Türkiye cesaretle konu-
şuyor. Herkes sırtını dönerken, Türkiye, 
Gazze’deki, Suriye’deki, Irak’taki mazlum-
ların yardımına koşuyor. İşte bugün de, 
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bir yandan Gazze’den yaralıları Türkiye’ye 
getiriyoruz. Bir yandan Suriyelilere kucak 
açıyoruz. Bir yandan Türkmenlere sahip 
çıkıyoruz. Bir yandan Kuzey Irak’ta zor 
durumdaki herkese yardım ulaştırıyoruz. 
Biz büyük devletiz. 81 vilayete ulaşacak 
gücümüz de var, Gazze’ye, Halep’e, Erbil’e 
ulaşacak gücümüz de var. Daha da fazlası-
nı, inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.

Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim…

12 yıl boyunca tek gayemiz milletimize 
hizmet oldu. Tek gayemiz ülkemizi adalet-
le kalkındırmak oldu. Okullar inşa ettik, 
sağlık tesisleri inşa ettik, adliye sarayları 
inşa ettik, bölünmüş yollar inşa ettik, top-
lu konutlar inşa ettik. İşte Kayseri buna 
şahittir. Kayseri bu yatırımların her birine 
şahittir. 12 yılda Kayseri’ye toplam 11 
milyar liralık yatırım yaptık. Ulaştırma 
ve haberleşmede 1.6 milyar lira; eğitimde 
(üniversite dâhil) 1.2 milyar lira; orman 
ve su işlerinde 1 milyar lira; toplu konutta 
1 milyar lira; tarım ve hayvancılıkta 910 
milyon lira; enerjide 632 milyon lira; aile 
ve sosyal politikalarda 533 milyon lira ya-
tırım yaptık.

Kardeşlerim…

Biliyorsunuz, şu anda yurdumuzun bir-
çok yerini Yüksek Hızlı Trenlerle, demir 
ağlarla örüyoruz. Şehirlerimizi Yüksek 
Hızlı Tren hatlarıyla birbirine bağlıyo-
ruz. Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi’yle 
Kayseri’yi de, yapımı devam eden Ankara-
Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na bağlama 
kararı aldık. Bunun müjdesini sizlere 

daha önce vermiştim. Bu büyük proje-
mizi yatırım programına aldık, inşallah 
Kayseri’yi de hızlı trenle Ankara, İstanbul 
başta olmak üzere diğer şehirlerle buluş-
turacağız. Kayseri Havalimanı’na yeni iç 
hatlar terminal binası yaparak havalima-
nını büyüttük. Sağlık alanında Kayseri’ye 
büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Kayseri 
merkez ve ilçelerine yeni hastaneler ka-
zandırdık. Şu anda, Kayseri’ye 1.584 yatak 
kapasiteli 5 branşta bir Şehir Hastanesi 
yapıyoruz. Hastanemizin inşası devam 
ediyor, inşallah önümüzdeki yıl burayı da 
tamamlıyoruz. Kayseri’ye 33 bin seyirci 
kapasiteli bir stadyum yaptık. Sarıoğlan 
Barajı’nı, Kayserili kardeşlerimin 40 yıl-
dır beklediği Zamantı Tüneli’ni, Yamula 
Barajı’nı ve Hidroelektrik Santrali’ni, Bah-
çelik Barajı’nı Kayseri’ye biz kazandırdık. 
Yamula Barajı’yla Kayseri’ye adeta denizi 
getirdik. Ülkemizdeki kış turizminin can 
damarlarından olan Kayak Merkezi’ni de 
Kayseri’ye biz kazandırdık. İşte bizim far-
kımız bu. Biz eserlerimizle konuşuruz. Biz, 
projelerimizle, yatırımlarımızla, hizmetle-
rimizle konuşuyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Kayseri’nin benim gönlümde her zaman 
özel bir yeri oldu. Sizlerin teveccühüyle, 
sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçil-
mem hâlinde, Kayseri’de devam eden tüm 
projelerin takipçisi olmayı sürdüreceğim. 
Şunu unutmayın kardeşlerim: Bir Kayseri-
li Cumhurbaşkanı emaneti devrediyor, bir 
Kayseri aşığı Cumhurbaşkanı inşallah gö-
reve geliyor. İnşallah, Allah ömür verdikçe, 
Kayseri’nin, 81 vilayetimizin tamamının, 
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milletimin hizmetinde olmaya devam 
edeceğim. Cumhurbaşkanlığım süresince 
de bu aziz millete, bu aziz vatana hizmet 
için koşan, koşturan bir Tayyip Erdoğan 
göreceksiniz. Sizlerden, milletimden bu-
nun için destek istiyorum. İnşallah, 10 
Ağustos, ülkemiz için bir milat olacak. 
Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin tari-
hini yazacağız, el ele, gönül gönle çok daha 
güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun 
için sizlerden rica ediyorum. Mutlaka san-
dığa gidin, özgür iradenizle, Güçlü Türkiye 
için, Yeni Türkiye için oyunuzu kullanın. 
İleride, çocuklarınıza, torunlarınıza “10 
Ağustos’ta tarih yazdık” diyeceğiniz bir 
hikâyeniz olsun. “Halkın oylarıyla belir-
lenen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
ben de oy kullandım” deyin. “Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı üzerinden kurulan ve-
sayete, statükoya son vermek için ben de 
oy kullandım” deyin. Şimdiden 10 Ağustos 
seçiminin, bu seçimde kullanacağınız oy-
ların hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Türkiye için dua edin. Gelecek nesilleri-
miz için dua edin. Dualarınızda Gazze’yi 
unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, Libya’yı 
unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki mazlum 
kardeşlerinizi unutmayın. Rabbim yâr ve 
yardımcımız olsun. Allah bizi utandırma-
sın, mahcup etmesin. Bize Allah yeter. Bize 
millet yeter. Bize Türkiye yeter. Millî irade, 
millî güç, hedef 2023. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ankara! Dünya mazlumlarının başkenti 
Ankara, barışın, kardeşliğin, adaletin, da-
yanışmanın başkenti Ankara… 

Seni bugün bir kez daha, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum Ankara! Senin bütün 

ilçelerini selamlıyorum. Senin bütün 
semtlerini, caddelerini, sokaklarını selam-
lıyorum. 80 vilayetten gelip buralı olan, 
Ankaralı olan tüm Ankaralı kardeşlerimi 
selamlıyorum. Hacı Bayram Veli Hazretle-
rini bir kez daha hürmetle yâd ediyorum. 
Seyyit Hüseyin Gazi Hazretleri’ne, Abdül-

Ankara Mitingi

Ankara  | 8 Ağustos 2014
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hakim Arvasi, Bünyamin Ayaşi, Ali Semer-
kandi, Taceddin-i Veli Hazretleri’ne bir kez 
daha hürmetlerimi iletiyorum. Gazi Mus-
tafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızın kahra-
man kumandanlarını, şehitlerimizi, gazi-
lerimizi bir kez daha hürmetle anıyorum. 
İstiklal Marşı’nı Ankara’da yazan merhum 
Mehmet Âkif ’e bir kez daha Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum.

Ankara… 

Biz seninle iftihar ediyoruz Ankara. Artık 
80 vilayete elini uzattığın için seninle ifti-
har ediyoruz. Dünya başkentleri arasında 
itibarlı bir yerin olduğu için seninle iftihar 
ediyoruz. Mazlumlara umut ışığı olduğun 
için seninle iftihar ediyoruz Ankara! An-
kara, sen Gazze’nin yanında dimdik duru-
yorsun. Sen Mısırlı mazlumların yanında 
sarsılmadan duruyorsun. Sen Suriyeli 
gariplere sahip çıkıyorsun. Sen, kardeşin 
Türkmenlere güç veriyorsun. İşte onun 
için de seninle iftihar ediyoruz Ankara! 
Allah senden razı olsun Ankara! Rabbim 
Ankara’yı korusun. Rabbim kardeşliği-
mizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı 
daim eylesin. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimi, inşallah, ülkemiz için, milletimiz 
için, tüm dost ve kardeş halklar için hayır-
lara vesile olsun.

Kardeşlerim… 

Artık son 1 güne giriyoruz. Büyük güne, o 
büyük dönüm noktasına sadece 1 gün kal-
dı. 5 Temmuz’da Samsun’dan yola çıktık. 
30 vilayetimizde, ilçelerimizde mitingler 
yaptık. Dün Malatya’da muhteşem bir ku-

caklaşma yaşadık. Gaziantep’te muhteşem 
bir buluşma yaşadık. Bugün Kayseri aynı 
şekilde muhteşemdi. İşte şu anda Anka-
ra’dayız, yarın Konya ile bu süreci artık ka-
patıyoruz. Buradan Ankara’ya, coşkunuz, 
heyecanınız, ahde vefanız için teşekkür 
ediyorum. 81 vilayetimizin hepsine, bu 
harekete, bu davaya, bu kardeşlerine sahip 
çıktıkları için sonsuz şükranlarımı sunu-
yorum. Pazar günü inşallah, milletimiz 
sandığa gidiyor, tarihinde ilk kez, doğru-
dan doğruya, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanını tayin ediyor. Allah’ın 
izniyle, sizlerin takdiriyle, Pazar günü 
akşam, milletin kendi oylarıyla seçtiği ilk 
Cumhurbaşkanı belli oluyor. Pazar günü-
ne hazır mıyız Ankara? Sandığa gidiyor 
muyuz Ankara? Yeni Türkiye’ye evet mi 
Ankara? Güçlü Türkiye’ye evet mi? Öncü 
Türkiye’ye evet mi? Türkiye’nin gücüne 
güç katıyor muyuz Ankara? Milletin adayı-
na oy veriyor muyuz Ankara? Kim o aday? 
Kim? Maşallah, süphanallah, barekallah… 
Ankara kararını vermiş. Başkent Ankara 
tercihini yapmış. Ankara tarihî güne hazır-
lanmış. Rabbim sizlerden razı olsun.

Kardeşlerim… 

Ankara, Selçuklu dönemini yaşadı. An-
kara, Cihan Devleti Osmanlı dönemini 
yaşadı. Ankara, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışına, İstiklal Mücadelemi-
ze, Cumhuriyetimizin kuruluşuna en ya-
kından şahitlik yaptı. Bakın kardeşlerim… 
10 Kasım 1938’de, Gazi Mustafa Kemal 
hayata gözlerini yumdu. Hemen ertesi 
gün, 11 Kasım’da, şurada, Ulus’taki İkinci 
Meclis Binası’nı askerler kuşattı. Neden bi-
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liyor musunuz İsmet İnönü’yü zorla Cum-
hurbaşkanı seçtirebilmek için. Bunu da 
yaptılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
tehdit ederek, İsmet İnönü’yü Cumhur-
başkanı seçtirdiler. Çankaya milletten 
koptu. Çankaya diğer vilayetlerden koptu. 
Çankaya, yanı başındaki Yenimahalle’ye, 
Keçiören’e, Mamak’a, Gölbaşı’na bile uzak-
laştı. Çankaya duymaz oldu, görmez oldu, 
hissetmez oldu. Çankaya milletin derdiyle 
dertlenmez oldu. O kadar ki, bazı kendini 
bilmezler çıktılar, “Kabe Arap’ın olsun, 
bize Çankaya yeter” diye şiirler yazdılar.

Kardeşlerim…

23 Nisan 1920’de, Ulus’ta İlk Meclis açıl-
dığında, Meclis’in duvarında ne yazıyordu 
biliyor musunuz? Şura Suresi’nin 38’inci 
ayeti: “Onlar, aralarında işlerini istişa-
reyle görürler.” Sonra bunu kaldırdılar, 
“Hâkimiyet milletindir” yazısını koydular. 
Sonra bunu da değiştirdiler, “Egemenlik 
ulusundur” yazdılar. İsmet İnönü döne-
minde, bu yazıyı da Meclis’in duvarından 
sildiler. Sadece Çankaya’yı değil, Meclis’i 
de milletten koparmak istediler. 1950’de, 
demokrat parti seçimi kazanınca, Ankara-
lılar Ulus’taki meclis binasının önüne akın 
ettiler. Binlerce kişi toplandı. Gece yarıları-
na kadar kalabalık oradan ayrılmadı. Mer-
hum menderes ve arkadaşlarının Meclis’te 
ilk işleri, “Egemenlik ulusundur” levhasını 
meclis duvarına asmak oldu.

Kardeşlerim…

Merhum Menderes geldi, millet ile Mec-
lisini kucaklaştırdı. Merhum Celal Bayar 

geldi, Çankaya ile milleti kucaklaştırdı. 
Merhum Özal geldi, Sayın Abdullah Gül 
geldi, Çankaya milletle buluştu. Şimdi 
inşallah, 10 Ağustos’ta, Çankaya ile millet 
arasındaki bütün engeller ortadan kal-
kıyor. 10 Ağustos’ta, millet, Çankaya’nın 
kilitlerini tamamen kırıyor. 10 Ağustos’ta 
millet, bir kez daha, ama bu sefer daha 
güçlü şekilde, Çankaya ile kucaklaşıyor, 
Çankaya ile bir oluyor, beraber oluyor.

Kardeşlerim…

Televizyonda yeni reklam filmimizi sey-
rettiniz mi? Evet… Sürgün, artık sona 
eriyor. Aşık ile maşuk artık buluşuyor. 
Millet, sahibi olduğu yıldızı, getiriyor, eh-
line emanet ediyor. Çankaya’nın kapıları 
artık ardına kadar millete açılıyor. Meclis 
üzerindeki, millî irade üzerindeki baskı-
ları kaldırmıştık. Şimdi artık, Çankaya 
üzerindeki, Cumhurbaşkanlığı üzerindeki 
tüm baskıları, tehditleri kaldırıyor; Cum-
hurbaşkanlığı makamını vesayet kurumu 
olmaktan tamamen çıkarıyoruz.

Kardeşlerim…

Başkent Ankara, on yıllar boyunca, mil-
letin gündeminden farklı gündemlerle 
meşgul oldu. Buradaki siyasetçiler, idare-
ciler, kimi zaman Cumhurbaşkanları, kimi 
zaman Başbakanlar, milletin sorunlarıyla 
uğraşmak yerine başka işlerle uğraştılar. 
Milletin yoksulluğunu görmediler, ezanla 
uğraştılar. Milletin feryadını duymadılar, 
camilerle, Kur’an-ı Kerim’le uğraştılar. 
Eğitimin kalitesini yükselteceklerine, 
eğitimi yaygınlaştıracaklarına, on yıl-
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larca başörtüsüyle uğraştılar. Türkiye’yi 
büyütmek yerine, gittiler, halkın diliyle, 
inancıyla, kültürüyle uğraştılar. Ekono-
miyi büyütmek yerine, sermayeye yeşil 
dediler, kızıl dediler, ak, kara dediler, 
milletin ekmeğiyle uğraştılar. İşte biz, 3 
Kasım 2002’de buna son verdik. Gereksiz 
tartışmaların içine girmedik. Yapay ge-
rilimlerle oyalanmadık. Yasaklara savaş 
açtık, yoksulluğa savaş açtık, yolsuzluğa 
savaş açtık. 12 yılda Ankara, bambaşka 
bir şehir oldu. Ankara şu anda, bölgesinde 
demokrasinin başkenti. Ankara şu anda, 
bölgesinde özgürlüklerin başkenti. Ankara 
artık yasaklayan değil, özgürlükleri teslim 
eden bir Başkent. Başörtüsü üniversitede 
artık serbest mi? Başörtüsü artık kamuda 
serbest mi? Farklı dil ve lehçelerde konuş-
mak, yayın yapmak serbest mi? Göğsünü 
gere gere, “Ben Türk’üm, ben Kürt’üm, ben 
Sünni’yim, ben Alevi’yim demek serbest 
mi? İnançları yaşamak, yaşam tarzlarını 
idame etmek serbest mi? İşte bunu sağla-
dığımız için Türkiye büyüdü. Bunu tesis 
ettiğimiz için Türkiye ekonomisi büyüdü. 
Ankara, Hızlı Tren’in başkenti oldu. Anka-
ra, havayollarının merkezi oldu. Ankara, 
savunma sanayiinin, uzay ve uydu sanayii-
nin başkenti oldu. Bakın önceki gün, Edir-
ne Keşan’da, Türkiye’de üretilen bir insan-
sız hava aracı, 24 saat 34 dakika havada 
kalarak bir rekor kırdı. Adı: Bayraktar… 
Türkiye’de üretiliyor, kendi mühendisleri-
miz, teknisyenlerimiz üretiyor. Tankımızı, 
helikopterlerimizi, savaş gemilerimizi, 
piyade tüfeklerimizi, uydularımızı, roket-
lerimizi artık kendimiz tasarlıyor, kendi-
miz üretiyoruz. Sabah akşam başörtüsüyle 
uğraşırsan, bu seviyeye gelemezsin. Sabah 

akşam milletin inançlarıyla uğraşırsan, ta 
Moğolistan’daki ilk Türk anıtlarına, Saray-
bosna’daki Osmanlı camilerine, köprüleri-
ne ulaşamazsın. Milletin diliyle, inancıyla, 
kültürüyle, yaşam tarzıyla uğraşırsan, 
ekonomiyi büyütemezsin, ihracatı artıra-
mazsın, kardeşliği, birliği, huzuru sağla-
yamazsın. Bakın şu anda CHP ne yaptı? 
Sözüm ona dindar, muhafazakâr bir şahsı 
Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. CHP Genel 
Müdürü, şimdi gittiği yerlerde kitaptan, 
Hazreti Peygamber’den bahsediyor; Allah 
lafz-ı celilini ağzına alıyor. İnanın, bunu da 
biz yaptık, CHP’yi bu noktaya biz getirdik, 
CHP’yi de bu seviyelere taşıyan biz olduk. 
Öbür taraftan HDP’nin adayı, 77 milyona 
hitap etmeye, bayrak demeye, vatan deme-
ye başladı. İşte bunu da biz yaptık, bunu da 
biz başardık. Biz sadece Türkiye’yi değil, 
muhalefeti dahi dönüştürdük, değiştirdik.

Kardeşlerim… 

Burada, seçime sadece 1 gün kala, artık 
muhalefete ve onun adayına söz söyle-
yecek değilim. Muhalefetin ne kadar 
içler acısı bir durumda olduğunu sizler 
zaten görüyorsunuz. Pensilvanya, artık 
dengesini yitirdi, beddua üzerine beddua 
ediyor. CHP seçimden umudunu kesti, 
artık millete hakaret ediyor, Müslüman-
lara hakaret edilmesine seyirci kalıyor. 
MHP derseniz, bu yönetim MHP’yi aldı, 
CHP’nin ve Pensilvanya’nın kuyruğu 
hâline getirdi. Durumları gerçekten iç-
ler acısı. 30 Mart’ta Ankara’da bir ortak 
aday çıkardılar, derslerini aldılar. Ortak 
adayları hâlâ kaybettiğine inanmış değil; 
mahkeme kapılarında sonuç bekliyor. 10 
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Ağustos’ta da ortak adaylarının akıbeti 
aynı olacak. Ortak aday, tam manasıyla 
evlere şenlik. Diyorum ki, keşke 40 gün 
önce değil de, şöyle 2-3 ay önce piyasaya 
çıksaydı, milleti daha çok eğlendirirdi. Her 
gün gaf, her gün hata, her gün skandal. 
Dünyayı tanımıyor, Türkiye’yi tanımıyor, 
İstiklal Marşımızı dahi tanımıyor. Ben ina-
nıyorum ki, Ankara’da, CHP’ye, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim, Büyük Birlik 
Partisi’ne, Saadet Partisi’ne, diğer partile-
re gönül vermiş kardeşlerim, bu monşer 
adaya destek olmayacaklar. Ankara’dan 
10 Ağustos’ta inşallah farklı bir sonuç 
bekliyoruz. Ankara’da, sadece AK Partili 
kardeşlerimden değil, bütün vatandaşla-
rımdan güçlü bir destek bekliyoruz. 10 
Ağustos, Ankara’yı değiştirecek. 10 Ağus-
tos Çankaya’yı değiştirecek. 77 milyon bir 
olacağız. Tek yürek olacağız. Bir olacağız, 
iri olacağız, diri olacağız. Türkiye’yi in-
şallah daha da büyüteceğiz. Ankara’yı, 
Ankara’nın ilçelerini, mahallelerini daha 
da büyüteceğiz. Ankara, Kızılcahamam’ın 
Güvem Mahallesi’ne de ulaşacak, Gazze’ye 
de ulaşacak. Ankara Şeref likoçhisar’ın 
Yeşilyurt Mahallesi ’ne de ulaşacak, 
Somali’ye de ulaşacak. Güdül’ün Çukurö-
ren Mahallesi’ne de ulaşacak, Irak’ta, Tuz-
hurmatu’daki Türkmenlere de ulaşacak. 
Selçuklu’nun mirasını geleceğe taşıyaca-
ğız. Osmanlı Cihan Devleti’nin mirasını ge-
leceğe taşıyacağız. Cumhuriyetimizi daha 
da güçlendirecek, bayrağımızın, pasapor-
tumuzun, paramızın itibarını daha da 
çoğaltacağız.

Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim…

12 yılda Ankara’ya tam 50 milyar liralık 
yatırım gerçekleştirdik. Ulaştırma ve ha-
berleşmede 12.3 milyar lira; toplu konutta 
11 milyar lira; eğitimde (üniversite dâhil) 
5 milyar lira; gençlik ve sporda 2.4 milyar 
lira; enerjide 2.3 milyar lira; orman ve su 
işlerinde 1.8 milyar lira; sağlıkta 1.6 milyar 
lira yatırım yaptık.

Sevgili kardeşlerim…

Ankara, sağlıkta da yaptığımız tesislerle ül-
kemizin kalbi olacak. Toplamda 7 bin 226 
yatak kapasiteli Etlik ve Bilkent sağlık kam-
püslerinin yapımı devam ediyor. Ankara’yı 
Ko nya’ yl a ,  E sk i ş e h i r ’ l e ,  B i l e c i k ’ l e , 
Sakarya’yla, Kocaeli’yle, İstanbul’la Hızlı 
Tren aracılığıyla buluşturduk. Devamı ge-
liyor… Ankara-İzmir, Ankara-Sivas-Erzin-
can, Bursa, Konya-Karaman Yüksek Hızlı 
ve Hızlı Tren Projeleriyle 17 ilimizi Ankara 
merkezli olmak üzere Yüksek Hızlı Tren’le 
buluşturuyoruz. Bu 17 ilin nüfusu, ülke-
mizin yarısına tekabül ediyor. Avrupa’nın 
en büyük yüksek hızlı tren garlarından 
birini inşa ediyoruz. Başkentray’ın çalış-
maları aynı şekilde devam ediyor. Batı-
kent-Sincan, Kızılay-Çayyolu Metrolarını 
tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. 
Keçiören-Tandoğan Metro Hattı yapım ça-
lışmalarında sona yaklaşıyoruz, test sürüş-
lerine başlayacağız. Kızılay’dan Esenboğa 
Havalimanı’na giden, Ulus’un, Siteler’in, 
Kuzey Ankara Projesi’nin, Pursaklar’ın, 
Saray Fuar Alanı’nın da güzergâhında bu-
lunduğu bir metro hattı daha yapıyoruz. 
Bunları da hayata geçirdiğimizde, Ankara 
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toplu taşıma konusunda çağ atlamış ola-
cak. Ankara-Niğde, Ankara-İzmir, Ankara-
Samsun arasında 3 adet otoyol projemizle 
ilgili altyapı çalışmalarımız son sürat de-
vam ediyor.

Kardeşlerim…

İnşallah, 10 Ağustos, ülkemiz için de Anka-
ra için de bir milat olacak. İradenize sahip 
çıkın. Sandıklara sahip çıkın. Demokra-
simize sahip çıkın. Şu anda Türkiye’nin 
önünde çok önemli bir fırsat var. Türkiye, 
son 12 yıldır tarih yazıyor. İnşallah, 10 
Ağustos’ta ve 10 Ağustos’tan sonra Yeni 
Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin tarihini 
yazacağız, el ele, gönül gönle çok daha güç-
lü bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun için 
sizlerden rica ediyorum. Mutlaka sandığa 
gidin, Güçlü Türkiye için, Yeni Türkiye için 
oyunuzu kullanın. İleride, çocuklarınıza, 
torunlarınıza “10 Ağustos’ta tarih yazdık” 
diyeceğiniz bir hikâyeniz olsun. “Halkın 
oylarıyla belirlenen ilk Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ben de oy kullandım” deyin. 
“Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı üzerinden 
kurulan vesayete, statükoya son vermek 
için ben de oy kullandım” deyin. Şimdiden 
10 Ağustos seçiminin, bu seçimde kullana-
cağınız oyların hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye için dua edin. Gelecek 
nesillerimiz için dua edin. Dualarınızda 
Gazze’yi unutmayın. Dualarınızda Mısır’ı, 
Libya’yı unutmayın. Suriye’deki, Irak’taki 
mazlum kardeşlerinizi unutmayın. Rab-
bim yâr ve yardımcımız olsun. Allah bizi 
utandırmasın, mahcup etmesin. Bize Allah 
yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. 

Millî irade, millî güç, hedef 2023. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun. 
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Bismillahirrahmanirrahim… 

“İnna fetahna leke fetham mübına. Li yağ-
fira lekellahü ma tekaddeme min zembike 
ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu 
aleyke ve yehdiyeke sıratam müstegıyma. 
Ve yensurakellahü nasran aziza…”

Sadakallahul azim.

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla…

“Doğrusu, biz sana apaçık bir fetih verdik. 
Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek gü-
nahlarını bağışlar. Sana olan nimetini ta-

Konya Mitingi

Konya  | 9 Ağustos 2014
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mamlar ve seni dosdoğru yola ulaştırır. Ve 
Allah, sana şanlı bir zaferle yardım eder.”

Allah’a hamdolsun. Bizi bu günlere eriş-
tiren rabbime sonsuz şükürler olsun. Ya 
Rab! Sen bu aziz milleti koru. Ya Rab! 
Tarihin sahnesine çıktığı andan itibaren, 
mazlumların umudu olan bu kahraman 
milleti koru. 1071’de, Malazgirt’ten baş-
layarak bugünlere kadar, gururuyla, şe-
refiyle, kahramanlığıyla yürüyen; senin 
ismini yüceltmek için; barış için, adalet 
için, kardeşlik için mücadele veren bu 
aziz milleti muhafaza et. Ya Rab! Şurada 
sana âmin diyen bu aziz millet, Kılıçarslan 
gibi bir cengaveri yetiştirmiş millettir. Bu 
aziz millet, senin mücahidin Alparslan’ı, 
Selahattin Eyyubi’yi, Alaaddin Keykubat’ı 
yetiştirmiş millettir. Ya Rab! Burada sana 
yakaran bu aziz millet, Mevlana’yı yetiş-
tirmiş, Konevi’ye, Şemsi Tebrizi’ye, İbni 
Arabi’ye, Tahir Büyükkörükçü’ye sahip 
çıkmış, onların izinden yürümüş millet-
tir. Ya Rab! Bu millet, fatihlerin neslidir, 
fethin neslidir. Bu millet, bağrından Gazi 
Mustafa Kemal’i, Adnan Menderes’i, Tur-
gut Özal’ı, Profesör Doktor Necmeddin 
Erbakan’ı çıkarmış bir millettir. Allah’ım! 
Sen Gazze’yi bu aziz milletin duasıyla aziz 
et. Sen Suriye’yi, bu aziz milletin duasıyla 
ferahlat. Sen Irak’ı, bu aziz milletin duasıy-
la muhafaza et. Bu aziz milletin yüreğini 
yakan Somali’ye, Myanmar’a, tüm dün-
ya mazlumlarına sen merhamet et. Bizi 
Resulünün izinden ayırma ya Rab! Bize 
Kılıçarslan cesareti ver. Bize Nurettin Zen-

gi inancı ver. Bize Mevlana ilmi ver. Bize 
Konevi hikmeti ver. Allah’ım! Bizi kıyamet 
gününde onlara mahcup etme. Bize taka-
timizin yetmeyeceği yükü yükleme. Bizi 
sen doğru yoldan ayırma. Kardeşliğimizi, 
dirliğimizi, birliğimizi bozma, bozmak 
isteyenlere fırsat verme yarabbi. Âmin, 
âmin, âmin.

Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan!

Göğsündeki imanına mazi bile hayran

Tebrik ediyor bak seni mabedler, ezanlar,

Ey Hak yolunun yolcusu, kurban sana canlar!

Oldukça o yüksek idealler sana hakim,

Sarsılmayan imanına zincir vuracak kim?

Alkışlıyor iclalini göklerde melekler,

Atide nesiller, senin irşadını bekler.

Dünyalara hükmettiğimiz günleri yâd et.

Mabedleri, kürsileri, minberleri şad et.

Ey şanlı emel kaynağı, nur çehreli yıldız!

Ruhumdan kopan fırtınalar, senden alır hız…

Konya…

Seni yürekten selamlıyorum Konya! Seni 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum kon-
ya! Sen Selçuklu’nun başkentisin. Sen 
Mevlana’nın şehrisin. Sen, yiğitliğin, mü-
cadelenin, sadakatin, ahde vefanın şehri-
sin. 
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Konya! 

Sen, bizim kadim mücadelemizin ilham 
kaynağısın, sen bu kutlu mücadelenin en 
yakın şahidisin. Sen sevdamsın Konya! 
Sen kutup yıldızımsın. Sen benim hem 
rehberim, hem yol arkadaşım, hem kader 
arkadaşımsın Konya. Sen, kutlu başlangıç-
ların şehrisin Konya! İşte onun için bugün 
sana geldim. İşte onun için bugün sana yüz 
sürmeye geldim. Senin duanı almaya gel-
dim Konya. Kitabın bir sayfasını kapatıp, 
yeni bir sayfasını açarken, senin buna bir 
kez daha şahitlik etmeni istedim Konya! 
Yeni bir yola çıkarken, yeni bir yolculuğa 
başlarken, seni bir kez daha yol arkadaşı 
olarak görmek istedim Konya! Biliyorum 
ki sen bizimlesin Konya. Sen dualarınla 
bizimlesin. Sen elinle, dilinle, kalbinle 
bizimlesin. Sen göğsündeki imanla, dama-
rındaki kanla, elinde kalemle bizimlesin. 
Ben bunu yürekten biliyorum. Ama isti-
yorum ki bunu dünya da duysun. Bizimle 
misin Konya? Tarihinle, ilminle, hikmetin-
le bizimle misin Konya? Dilinde dualarla 
bizimle misin Konya? Kutlu bir başlangı-
cın arifesinde, yanımızda mısın Konya? 
Yeni Türkiye’ye evet mi Konya? Yeniden 
Büyük Türkiye’ye evet mi Konya? Milletin 
adayına evet mi Konya? Kim o aday? Kim? 
Allah senden razı olsun Konya! Rabbim, 
nefes aldığım müddetçe, beni sana yol 
arkadaşı olmaktan ayırmasın. İnanın, şu 
anda bu manzarayı İstanbul seyrediyor, 
Ankara seyrediyor, Diyarbakır seyrediyor. 
İnanın, Konya’daki şu muhteşem manza-
rayı 80 vilayet gıptayla, hayranlıkla, büyük 
bir mutlulukla, belki de sevinç gözyaşla-
rıyla izliyor. Sizin şu duruşunuz, sizin şu 

haykırışınız, inanıyorum ki Bağdat’tan, 
Musul ’dan ,  Basra’dan ,  Kerkük’ten , 
Erbil’den duyuldu. Sizin şu dualarınıza 
Bakü’den, Lefkoşe’den, Saraybosna’dan, 
Üsküp’ten âmin denildi. İnanıyorum ki 
sesiniz, Gaziantep’ten, Kilis’ten, Hatay’dan 
duyuldu; oralardaki Suriyeli muhacir 
kardeşlerimizin yüreklerine su serpti. Ben 
inanıyorum ki, sizin şu haykırışınız, şu 
samimi dualarınız bugün Gazze’den dahi 
duyuldu. Gazze bombalanır; ama Kon-
ya ayaktaysa gam yok. Şam yağmalanır; 
ama Konya ayaktaysa keder yok. Basra, 
Bağdat, Erbil, Musul, Kerkük talan edilir; 
ama Konya buradaysa tasa yok. Kaderin 
üstünde bir kader vardır. Yenilgi yenilgi 
büyüyen bir zafer vardır. Hesapların üze-
rinde Allah’ın hesabı vardır. Tuzakların 
üzerinde Allah’ın tuzağı vardır. Siz burada 
böyle dimdik durduğunuz sürece, inşal-
lah, mazlumların yüreğindeki umut ışığı 
sönmeyecek. Sizin imanınız, sizin cesare-
tiniz, sizin aklınız, birliğiniz, kardeşliği-
niz mazlumların feneri olacak. İşte onun 
için dimdik durmaya devam edeceksiniz. 
Yıkılmayacaksınız. Boyun eğmeyeceksi-
niz. Geri adım atmayacaksınız. Bir büyük 
mücadeleyi Türkiye’de fethe ulaştırdınız; 
dünya mazlumlarının elinden de sadece, 
ama sadece sizler tutacaksınız. Sizler, her 
biriniz bir Kılıçarslan, bir Alparslan, bir 
Fatih’siniz, bunu unutmayacaksınız. Bizi 
tahkir edenlerin dönemleri artık geçti. 
Bizim ezanlarımızı susturanlar unutuldu. 
Bizim camilerimizi kapatanlar, yıkanlar, 
ahıra çevirenler gitti. Bizim inançlarımızı 
aşağılayanlar, bizim değerlerimizi, kim-
liklerimizi, kültürlerimizi tahkir edenler 
kaybetti. Artık millet kazandı. Millet, sar-
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sılmaz şekildeki egemenliğini artık ilan 
etti. 77 milyon, bu aziz millet, artık yöneti-
me el koydu; iradesine sahip çıktı, ülkesine 
sahip çıktı. Bu ülke artık 77 milyon bizim 
ülkemiz. Bu ülkenin sahibi 77 milyon bi-
ziz. Bu ülkeye istikameti artık 77 milyon 
biz çizeriz. Burada artık ayrı gayrı yok. 
Burada ezenler ve ezilenler yok. Burada 
seçkinler ve sıradanlar yok. Biz, hepimiz, 
77 milyon buradayız. Bayrağımıza sahip 
çıkıyoruz. Vatanımıza, devletimize sahip 
çıkıyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. 
Şehitlerimizin, kahramanlarımızın hatıra-
sına sahip çıkıyoruz.

Kardeşlerim… 

Konya’yı, il mitinglerimizde en sona bı-
raktık. 10 Ağustos’un arifesinde, kapanışı 
ve yeni bir başlangıcı Konya’da yapalım 
istedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu mi-
ting, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, 
AK Parti’nin Genel Başkanı olarak belki de 
benim son mitingim. İstedik ki, kapanışın 
duasını da Konya yapsın, açılışın duasını 
da Konya yapsın.

Kardeşlerim… 

Yarın, inşallah, yeni bir Türkiye kuruluyor. 
Yeniden Güçlü Türkiye bir kez daha kül-
lerinden doğuyor. 3 Kasım 2002’de, sizler 
Hükümet görevini milletin partisine tevdi 
etmiştiniz; yarın da inşallah, milletin doğ-
rudan seçtiği Cumhurbaşkanı tayin edili-
yor. Artık Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor. 
Eski tartışmalar, artık Eski Türkiye’de kal-
mıştır. Kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı, korku 
siyasetinin son kullanma tarihi dolmuştur. 

Etnik kökenler, yaşam tarzları üzerinden 
siyaset hükmünü yitirmiştir. İnkar bizim 
çabalarımızla sona ermiştir. Milletin der-
dini, milletin talebini, arzusunu reddeden 
devlet anlayışı geride kalmıştır. Kültürleri 
yok sayan, kimlikleri yok sayan, millî ve 
manevi değerlerimizi yok sayan zihniyet, 
egemenliğini kaybetmiştir. Başörtüsü 
meselesi, inşallah, geri gelmemek üzere 
artık kapanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in, imam 
hatip okullarının, insanların inançlarını 
gerektiği gibi yaşamalarının önündeki 
tüm engeller kaldırılmıştır. Biz bu ülkede 
artık yapay kavgalar, yapay gerilimler 
istemiyoruz. Birilerinin Türkiye’ye gün-
dem dayatmasına, Türkiye’nin içine nifak 
sokmasına artık müsaade etmiyoruz. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak, 
Sünni’nin Alevi’ye, Alevi’nin Sünni’ye 
üstünlüğü yoktur. Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün 
Laz’a , Çerkez’in Gürcü’ye, Roman’ın 
Pomak’a üstünlüğü yoktur. Azınlıklar, 
hangi dinden, hangi inançtan olursa ol-
sun, Ermeni, Rum, Ezidi, Süryani, kim 
olursa olsun, onlar da bu ülkenin birinci 
sınıf vatandaşlarıdır. Kimse dilinden do-
layı aşağılanamaz. Hiç kimse, derisinin 
renginden, inancından, mezhebinden do-
layı dışlanamaz. Kimsenin yaşam tarzına 
müdahale edilemez. 77 milyon, bu ülkede 
biriz, beraberiz, kardeşiz; biz hep birlikte 
Türkiye’yiz. Kavgaları bir tarafa bırakaca-
ğız. Gerilimleri bir tarafa bırakacağız. Bu 
ülkede fitne, nifak, gerilim, çatışma üret-
mek isteyenlere karşı hep birlikte dikkatli 
olacağız. Artık, 77 milyon, istikbale odak-
lanacağız. Demokrasimizin standartlarını 
daha da yükselteceğiz. Toplumsal barışı, 
kardeşliği, huzuru, adaleti, güvenliği daha 
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da sağlam hâle getireceğiz. Ekonomiyi 
daha da büyüteceğiz. Dış politikada, daha 
etkin, daha güçlü, öncü bir ülke olacağız. 
Mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. 
Mazlumlara el uzatmayı sürdüreceğiz. 
Selçuklu Devleti’nden, yani Konya’dan, 
Osmanlı Devleti’nden, yani Söğüt, Bur-
sa, Edirne, İstanbul’dan gördüğümüzü, 
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da ve tüm 
81 vilayetimizde yaşatacak; dünyada ada-
letin savunucusu olacağız. Bu ülkeye 12 
yılda okullar, derslikler, üniversiteler inşa 
ettik; daha da fazlasını inşa edeceğiz. Has-
taneler imar ettik; insanımıza insanca bir 
sağlık hizmeti verilmesini sağladık; bunu 
çok daha ileri standartlara kavuşturacağız. 
Ankara–Konya; Eskişehir Konya; Anka-
ra İstanbul Hızlı Tren Hatları yetmez… 
Türkiye’yi Hızlı Tren ağlarıyla örecek; 
Konya’yı, bu kadim Selçuklu başkentini, 
İstanbul’u, Osmanlı başkentini, Ankara’yı, 
Cumhuriyet’in başkentini 81 vilayete ya-
kın hâle getireceğiz. Biz geçmişte yaptık… 
Selçuklu döneminde yaptık, Osmanlı dö-
neminde yaptık; bir kez daha yapacağız, 
yine başaracağız, yine Türkiye’yi bir dünya 
lideri, bir küresel güç konumuna yükselte-
ceğiz.

Kardeşlerim…

Bu millet için ulaşılamaz hayal, ulaşılamaz 
hedef yoktur. Geride bıraktığımız 12 yıl, 
işte bunun şahididir. Demokrasi dedik, in-
san hakları dedik, Çözüm dedik, kardeşlik 
dedik ve işte bugünlere ulaştık. Yine de-
mokrasi diyecek, yine çözüm diyecek, kar-
deşlik diyecek ve önce 2023’e, ardından 
2053 ve 2071’e milletçe ulaşacağız.

Konya, ey Sevgili Konya, sevdam, yol arka-
daşım, kader arkadaşım Konya…

Sen bize rehber olmaya, sen bize kılavuz 
olmaya, sen bize Kutup Yıldızı olmaya de-
vam edeceksin Konya. Başkentler susmaz. 
Başkentler susturulamaz. Ne kadar eski ol-
salar da, başkentler ruhlarını, ilhamlarını 
kaybetmez.

Konya…

Sen, Selçuklu çınarına toprak oldun, ruh 
oldun, gıda oldun. Sen Osmanlı’nın göz-
bebeği oldun. Sen Cumhuriyet’te parlayan 
yıldız oldun, gurur abidesi oldun, haksızlı-
ğa karşı direniş oldun. Sen, 1980’de, bizzat 
benim de katıldığım, merhum Necmettin 
Erbakan Hocamızın Kudüs’le Dayanışma 
Mitingi’ne zemin oldun. Sen 1980 şehit-
lerimize türbe oldun, türbedar oldun. Sen 
hep mazlumun yanında oldun Konya. Sen 
hep Kudüs’ün yanında oldun Konya. Sen, 
Mekke ve Medine’nin, Kudüs’ün, Şam’ın 
yol arkadaşı oldun Konya. Bu kardeşinizin 
siyasi mücadelesinin her safhasına sen 
şahit oldun Konya. Sende başladık, sende 
bitiriyoruz; yine sende başlıyoruz. 

Her gün bir yerden göçmek ne iyi, 

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 

Dünle beraber gitti cancağızım, 

Düne ait ne varsa, 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. 

Sen dünsen, sen bugünsün, sen inşal-
lah yarınsın Konya. Yine bir ayağımız 
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Konya’da olacak. Diğer ayağımızla, bir per-
gel gibi, dünyayı, evreni, alemleri gezmeye, 
mazlumların sesi, nefesi, umut ışığı olma-
ya devam edeceğiz. Ne senden ayrılırız 
ne de diğer 80 vilayetten. Allah ömür ver-
dikçe, bu can, bu tende oldukça, inşallah 
hep beraberiz. Bu bir veda değil… Bu, olsa 
olsa Eski Türkiye’ye vedadır. Bu, belki de 
Başbakanlığımıza, Genel Başkanlığımıza 
vedadır. Bu, ancak ve ancak kapanan bir 
döneme vedadır. Ama bu aynı zamanda bir 
merhabadır. Bu, inşallah Yeni Türkiye’ye 
merhabadır. İnşallah bu, Cumhurbaşkanlı-
ğı makamına merhabadır. Her birinizden, 
tek tek helallik diliyorum. Bana hakkınızı 
helal ediyor musunuz? Her birinizden, bu 
meydandaki kardeşlerimden dua bekliyo-
rum. Evlerinde bizleri izleyen vatandaş-
larımdan, dudaklarından zikir düşmeyen 
ninelerden; seccadesinin üzerindeki de-
delerden, hanımefendi kardeşlerimden, 
beyefendi kardeşlerimden, çocuklardan 
dua bekliyorum. 12 yıl boyunca her birine 
ulaşmaya çalıştığımız engelli kardeşle-
rimden, gariplerden, yolda kalmışlardan, 
dertlilerden, mazlumlardan dua bekliyo-
rum. Bilin ki, bu can, Allah yoluna, millete 
hizmetkârlık yoluna fedadır. Rabbim siz-
lerden razı olsun. Rabbim, kardeşliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı 
daim eylesin. Rabbim dualarınızı kabul 
buyursun. Eğer seçilirsem, inşallah, cum-
hurbaşkanı sıfatımla da sizlerle kucaklaş-
maya, muhabbet etmeye, Konya’yı fırsat 
buldukça ziyaret etmeye devam edeceğim. 
Siz, 30 mart seçimlerinde, 81 vilayet için-
de Rize’den sonra ikinci, büyükşehirler 
arasında birinci oldunuz. Yarın, Konya’dan 
birincilik, rekor bekliyorum. CHP’ye, 

MHP’ye, Saadet Partisi’ne, Büyük Birlik 
Partisi’ne, HDP’ye, diğer partilere gönül 
vermiş tüm kardeşlerimin güçlü desteği-
ni bekliyorum. Allah yâr ve yardımcımız 
olsun. Artık nihayete erdirdiğimiz bir 
yolculukta, Allah kusurlarımızı affetsin. 
Yeni yolculuğumuzda Rabbim yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin. 1 Temmuz’da, Cum-
hurbaşkanlığı adaylığım açıklandığında, 
bunun bir hatime değil, bir Fatiha olduğu-
nu söylemiştim. İstanbul’da, o muhteşem 
kalabalığa, oradaki kardeşlerime de “Bu 
bir Fatiha” demiştim. Son gün, son miting-
de, Konya’da, diyorum ki, bu bir hatime 
değildir. Bu bir bitiş, bu bir son değildir. 
Bu, son sayfası okunan kitabın, ilk say-
fasının tekrar açılmasıdır. İşte onun için 
diyorum ki: Bismillahirrahmanirrahim… 
“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. 
Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun. O, 
Rahman’dır, Rahim’dir. O ki, din gününün 
sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak 
senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. 
Bizi, kendisine nimet verdiklerinin yolu-
na ilet. Gazaba uğrayanların, sapkınların 
yoluna değil.” Amin. Rabbim tekrar tekrar 
sizlerden razı olsun. 10 Ağustos, ülkemiz, 
milletimiz ve bayrağımız için hayırlara ve-
sile olsun. Allah’a emanet olasın Konya…








