
Yeni Türkiye Vizyonu

KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ-2

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ-2





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ-2





Ekim 2009 - Ağustos 2014



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 83

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ - 2
YENİ TÜRKİYE VİZYONU

Birinci Baskı: 2019
ISBN: 978-605-9962-60-5

Tasarım ve Basım İşlemleri
Kurumsal İletişim Başkanlığı

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2019
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin yazılı 
izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla 
çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.



S. � 8 : Yıldız Teknik Üniversitesi 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı  
İstanbul | 7 Ekim 2009

S. � 13 : 4. Din Şurası | Ankara | 12 Ekim 2009

S. � 19 : Ahilik Haftası Etkinlikleri  | Kırşehir | 17 Ekim 2009

S. � 27 : Atatürk’ü Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2009

S. � 31 : İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Açılışı 
İstanbul | 16 Ocak 2010

S. � 36 : Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni | İstanbul | 30 Ocak 2010

S. � 39 : Türk Soydaş ve Akraba Topluluklarının Kurduğu Sivil Toplum Örgütleriyle 
Buluşma | İstanbul | 27 Şubat 2010

S. � 46 : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşunun 86. Yıldönümü ve Kur’an Yılı 
açılış töreni | Ankara | 3 Mart 2010

S. � 51 : 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 95. Yılı Etkinlikleri 
Töreni  | Çanakkale | 18 Mart 2010

S. � 56 : Şehitler Abidesi Töreni | Çanakkale | 18 Mart 2010

S. � 59 : Cer – Modern Sanatlar Merkezi Açılış Töreni | Ankara | 1 Nisan 2010

S. � 62 : Gazze Üniversitesi’nden Fahri Doktora Unvanı Tevdi Töreni  
Ankara | 16 Nisan 2010

S. � 64 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Çocukları Kabul 
| Ankara | 23 Nisan 2010

S. � 67 : 1.111 Vakıf Eseri Açılış Töreni | İstanbul | 8 Mayıs 2010

S. � 72 : Kuran-ı Kerim’in Nüzulünün 1400’üncü Yılı Uluslararası Kutlama 
Programı Açılış Konferansı | İstanbul | 5 Eylül 2010

S. � 77 : Adnan Menderes’in Mezarında Anma Toplantısı | İstanbul | 17 Eylül 2010

S. � 80 : Marmara Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı açılışı 
İstanbul | 29 Eylül 2010

S. � 87 : Piri Reis Üniversitesi 2010-2011 Eğitim Yılı Açılış Töreni 
İstanbul | 2 Ekim 2010

S. � 92 : İstanbul Şehir Üniversitesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni 
 İstanbul | 5 Ekim 2010

S. � 97 : Priştine Üniversitesi Tarafından Fahri Doktora Unvanı Tevdi Töreni 
 Priştine, Kosova | 4 Kasım 2010



S. � 100 : Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 25. Kuruluş Yıldönümü Sergisi Açılışı 
 Ankara | 5 Kasım 2010

S. � 102 : Üniversite Rektörleri ile Toplantı | İstanbul | 28 Kasım 2010

S. � 111 : Üniversite Rektörleriyle Toplantı - 2 | İstanbul | 4 Aralık 2010

S. � 119 : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 25. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 
 İstanbul | 9 Aralık 2010

S. � 124 : Mehmet Akif Ersoy’u Anma Toplantısı | Ankara | 27 Aralık 2010

S. � 129 : Türkiye Sarıkamış Şehitlerine Yürüyor Anma Programı 
Sarıkamış, Kars | 8 Ocak 2011

S. � 133 : Taras Şevçenko Ulusal Kiev Üniversitesi fahri doktora tevdi töreni 
Kiev, Ukrayna | 25 Ocak 2011

S. � 136 : Mehmet Çebi Hilye-i Şerif ve Tesbih Sergisi Açılışı | İstanbul | 12 Şubat 2011

S. � 138 : Ahmet Kabaklı’nın 10. Vefat Yıldönümü ve Türk Edebiyatı Vakfı ile 
Edebiyat Kıraathanesi’nin Açılış Töreni  | İstanbul | 13 Şubat 2011

S. � 141 : TRT Kafkas İslam Ordusu Belgeseli galası | İstanbul | 26 Şubat 2011

S. � 145 : Ümraniye Belediyesi İstiklal Marşı Besteleri Töreni | İstanbul | 12 Mart 2011

S. � 148 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeni ile Dünya 
Çocuklarını Kabul | Ankara | 23 Nisan 2011

S. � 150 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile çocukları kabul 
 Ankara | 23 Nisan 2011

S. � 153 : Dünya Çocuk Oyunları Açılış Töreni | Ankara | 24 Nisan 2011

S. � 156 : Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni 
Ankara | 1 Temmuz 2011

S. � 159 : İstanbul Aydın Üniversitesi Fahri Doktora Tevdi ve Mezuniyet Töreni 
 İstanbul | 2 Temmuz 2011

S. � 162 : Zeugma Müzesi ve Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni  
Gaziantep | 9 Eylül 2011

S. � 165 : “Batı’ya Doğru Akan Nehir” adlı medeniyet belgeseli tanıtım töreni  
İstanbul | 19 Eylül 2011

S. � 168 : İstanbul Üniversitesi Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni  
İstanbul | 12 Ekim 2011

S. � 174 : 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni  | Ankara | 10 Kasım 2011



S. � 178 : Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Sosyal Yardım Programı toplantısı  
Ankara | 16 Kasım 2011

S. � 183 : Milli İstihbarat Teşkilatı 85. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği  
Ankara | 11 Ocak 2012

S. � 186 : 2012 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dağıtım töreni  
İstanbul | 2 Mart 2012

S. � 190 : Harp Akademileri Komutanlığı konferansı | Ankara | 23 Mart 2012

S. � 200 : 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile gençleri kabul 
Ankara | 19 Mayıs 2012

S. � 203 : Kaid-i Azam Üniversitesi fahri doktora töreni | Pakistan | 22 Mayıs 2012

S. � 206 : Üsküdar Belediyesi Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Açılış Töreni 
 İstanbul | 29 Mayıs 2012

S. � 209 : Atatürk Üniversitesi Fahri Doktora Diploma Töreni 
Erzurum | 29 Haziran 2012

S. � 213 : El-Kudüs Üniversitesi Fahri Doktora Tevdi Töreni | Ankara | 21 Eylül 2012

S. � 216 : Ankara Üniversitesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni 
Ankara | 3 Ekim 2012

S. � 221 : Yıldız Teknik Üniversitesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni  
İstanbul | 5 Ekim 2012

S. � 226 : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ve Fahri 
Doktora Unvanının Tevdi Töreni | Rize | 12 Kasım 2012

S. � 232 : “Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakış Sempozyumu” Açılış Konseri 
Konuşması | İstanbul | 2 Aralık 2012

S. � 234 : Cumhurbaşkanı Mahamadu İssufu Tarafından Devlet Nişanı Takdim 
Töreni | Niamey, Nijer | 8 Ocak 2013

S. � 237 : Gaziantep Üniversitesi Fahri Doktora Tevdi Töreni 
Gaziantep | 19 Ocak 2013

S. � 242 : Marmara Üniversitesi Fahri Doktora Tevdi Töreni  
İstanbul | 26 Ocak 2013

S. � 247 : Aşk-ı Nebi Sergisi açılış töreni | İstanbul | 26 Ocak 2013

S. � 250 : 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98. Yılı Etkinlikleri 
Töreni | Çanakkale | 18 Mart 2013

S. � 254 : Şehitler Abidesi’nde Tören | Çanakkale | 18 Mart 2013



S. � 257 : Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Konuşması 
 Eskişehir | 23 Mart 2013

S. � 260 : 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği Dolayısıyla Dünya Çocuklarını Kabul  
Ankara | 17 Nisan 2013

S. � 263 : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Çeşitli İllerden Gelen 
Çocukları Kabul | Ankara | 23 Nisan 2013

S. � 267 : Osmanlı Arşivleri yeni binasının açılışı  | İstanbul | 2 Haziran 2013

S. � 269 : V. Muhammed Üniversitesi Fahri Doktora Töreni  
Rabat, Fas | 4 Haziran 2013

S. � 273 : Polis Akademisi Mezuniyet Töreni  | Ankara | 24 Haziran 2013

S. � 277 : Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı | İstanbul | 5 Temmuz 2013

S. � 284 : Birlik Vakfı Ankara Şubesi “Büyükdoğu Düşüncesi ve Necip Fazıl’ın 
Eserlerinde İdeal Türk Gençliği’nin Nitelikleri” Konulu Makale Yarışması 
Ödül Töreni | Ankara | 24 Eylül 2013

S. � 289 : Neşet Ertaş Birinci Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri 
Kırşehir | 28 Eylül 2013

S. � 292 : Yirmi Altıncı Ahilik Haftası Kutlamaları | Kırşehir | 28 Eylül 2013

S. � 297 : Türk Dil Kurumu’nda Atatürk’ü Anma Programı | Ankara | 10 Kasım 2013

S. � 301 : Ziraat Bankası 150. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu 
Ankara | 27 Kasım 2013

S. � 304 : Uluslararası İslam Üniversite Fahri Doktora Töreni 
Kuala Lumpur, Malezya | 10 Ocak 2014

S. � 309 : İmam Hatip 100. Yıl Yüz Yıllık Hikaye programı  | Ankara | 17 Ocak 2014

S. � 314 : Esenler Belediyesi Şehir Yazarları ve Akademisyenleri Toplantısı  
İstanbul | 9 Şubat 2014

S. � 319 : 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99. Yılı Etkinlikleri 
 Çanakkale | 18 Mart 2014

S. � 323 : 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği Dolayısıyla Dünya Çocuklarını Kabul 
Ankara | 17 Nisan 2014

S. � 325 : Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı-Çocukları Kabul  
Ankara | 23 Nisan 2014



S. � 328 : Türk Dünyası Yazarlar Meclisi’ni Kabul  | İstanbul | 7 Mayıs 2014

S. � 330 : 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Nedeniyle Gençleri Kabul  
Ankara | 19 Mayıs 2014

S. � 333 : Yörük-Türkmen ve Türk Dünyası Temsilcileri Toplantısı  
Ankara | 6 Ağustos 2014



Recep Tayyip ERDOĞAN

8

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin değerli 
rektörü… değerli öğretim üyeleri… sevgili 
öğrenciler… hanımefendiler… beyefendi-
ler… Sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, 
2009-2010 eğitim ve öğretim yılının Yıldız 
Teknik Üniversitemize ve tüm üniversite 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Ülkemizin en köklü üniversitelerinden 
birinde bulunmaktan, siz değerli öğrenci-

lerimize ve hocalarımıza hitap etmekten 
dolayı büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911 yılında, o 
zamanki adıyla Kondüktör Mekteb-i Alisi 
olarak faaliyete geçmişti. Aradan geçen 
98 yılda, yani yaklaşık bir asırlık süreçte, 
ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine çok 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2009-
2010 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı 

İstanbul | 7 Ekim 2009
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önemli katkılar sağladı. Yıldız Teknik Üni-
versitesi, sadece mühendis yetiştirmekle 
kalmadı, siyasette, ekonomide, ticarette, 
sanatta ve sosyal alanda çok sayıda başarılı 
ismi ülkemize kazandırdı. Ben, konuşma-
mın hemen başında, üniversiteye emeği 
geçen herkese ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyor, bugün aramızdan ayrıl-
mış olan tüm emektarları da rahmetle yad 
ediyorum.

Sevgili öğrenciler… değerli hocalarım…

Totaliter rejimlerde, dikta rejimlerinde, 
anti-demokratik rejimlerde eğitim, korku-
lan ve kontrol altına alınması gereken bir 
süreç olarak ele alınır. Eğitimli insan sor-
gulayan insandır, düşünen, okuyan, bilen, 
soru soran, merak eden, araştıran insandır. 
Böyle bir vatandaşı da tabii olarak baskıcı 
rejimler, idarelerine ve otoritelerine karşı 
bir “tehdit” olarak algılarlar. Böyle ortam-
larda sistem, soran ve sorgulayan değil, 
kendi otoritesine boyun eğen, kendi ideo-
lojisine körü körüne bağlanan, o ideolojiyi 
sürdüren ve geliştiren bireyler yetiştirmek 
ister. 

Şu noktanın da altını özellikle çizmek isti-
yorum: Eğitim üzerindeki baskı ve kontrol 
arzusu, aynı derecede olmasa bile, demok-
ratik ülkelerde dahi zaman zaman hayata 
geçirilmek istenmiş, bu arzu ve niyet her 
zaman tartışma konusu olmuştur. Nitekim 
ülkemizde gerek ilk ve orta öğretimin, 
gerek üniversitelerin bu bağlamda sıkça 
gündeme geldiği zamanları hepimiz hatır-
lıyoruz. Açık konuşmak istiyorum: Hükü-
met olarak, 7 yıllık iktidarımız süresinde 

zaman zaman kimi üniversitelerle, kimi 
idarecilerle görüş ayrılıklarımız oldu. Yine 
bu süreçte Milli Eğitim sistemi, üniversi-
teler tartışma konusu oldu. Ancak, 7 yıllık 
süreçte, eğitimin kalitesini ve yaygınlığını 
artırmak, üniversitelerimizin dünyayla 
rekabet edebilecekleri bir zemini inşa et-
mek ve üniversitelerimizi özgür ve özgün 
düşüncenin merkezi haline getirmek en 
büyük hedeflerimizden, ideallerimizden 
biri oldu.

Bizim, “herkes bizim gibi düşünecek” 
diye bir derdimiz, bir kaygımız yok, asla 
da olamaz. Geçmişte bu kaygıyla hareket 
edenlerin, tek sesliliği, tek renkliliği, tek 
tipi dayatanların, ülkemize de, insanımıza 
da, eğitim kalitemize de ne kadar büyük 
zarar verdiklerini maalesef gördük, yaşa-
dık. Tam tersine, biz diyoruz ki: Bu ülkenin 
her bir vatandaşı, birinci sınıf vatandaştır. 
Herkesin emaneti bizim omuzlarımızda-
dır. Herkesin yaşam tarzı bizim emniyeti-
miz altındadır. Herkes beni de sorgulasın, 
beni de eleştirsin, bana, partime, hüküme-
time yönelik görüşlerini, düşüncelerini 
serbestçe dile getirsin. Demokrasinin ge-
reği budur, hukukun gereği budur, ifade 
özgürlüğünün gereği budur. Bundan hiç-
bir korkumuz, çekincemiz, tereddüdümüz 
olamaz; tam tersine biz tüm bunları bir 
katkı olarak kabul eder, kendimizi gözden 
geçirme, kendimizi muhasebeye çekme 
vesilesi olarak görürüz.

Nitekim son 7 yıldır, demokratikleşme ala-
nında attığımız adımlar, ifade özgürlüğü 
noktasında yaptığımız reformlar, Türkiye 
demokrasisinin kalitesini, standartlarını 
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yükseltmek uğruna verdiğimiz mücadele 
bunun somut göstergesidir. Ancak, şunu 
da görmek durumundayız… İfade özgür-
lüğü, hakaret etme özgürlüğü değildir, 
incitme, yaralama özgürlüğü değildir. Baş-
kasının özel hayatına, başkasının özgürlük 
alanına müdahale özgürlüğü değildir. 
Eleştiri ve ifade özgürlüğü, camı çerçeveyi 
kırma, kamu malına, özel mülke zarar ver-
me, tahrip etme özgürlüğü hiç değildir.

Bakınız, dün, Uluslar arası Para Fonu ve 
Dünya Bankası Yıllık Toplantılarının Ge-
nel Kurulu burada, İstanbul’da başladı. 30 
Eylül’den itibaren hazırlık toplantıları ya-
pılıyordu, dün ve bugün Yıllık Toplantılar 
resmen yapılıyor. Dünyanın 200’e yakın 
ülkesinden, dikkat ediniz, 15 bine yakın 
katılımcı İstanbul’a geldi ve bu toplantı-
lara katıldı. Küresel ekonominin nabzı bir 
hafta boyunca burada, İstanbul’da attı. 
Tüm dünya medyasının gözü İstanbul’a 
çevrildi. Dün ben orada, Yıllık Toplantı-
ların açılışında katılımcılara seslendim. 
Yaşamakta olduğumuz küresel krizden 
dersler çıkarılması gerektiğini; küreselleş-
menin neden olduğu inanılmaz boyuttaki 
ekonomik refaha rağmen, ne yazık ki hala 
yoksulluğun önüne geçilemediğini ifade 
ettim. Dünyanın bir bölümü sınırsız bir 
şekilde tüketirken, diğer bir bölümü açlık 
nedeniyle hayatta kalma mücadelesi ve-
riyor. Dünyanın bir kısmında inanılmaz 
bir israf yaşanırken, diğer bir kısmında 
bir avuç pirinç bulmak dahi imkansız hale 
geldi. Bir kesim zenginleşirken, bir başka 
kesim fakirleşti. Bir yerde refah artarken, 
diğer bir yerde sefalet arttı. Yaşadığı acıla-
rı, dramları, merhametsizlikleri, insafsız-

lıkları kapitalizmin vahşi yüzü olarak nite-
leyen insanların sayısı hiç de az değil. Çifte 
standartlar, maddiyat temelli çatışmalar, 
ayrımcılıklar, hoşgörüsüzlük ve baskıcı 
müdahaleler halen sürüp gidiyor. Buna or-
tak bir çözüm üretmenin artık kaçınılmaz 
hale geldiğini; son küresel krizin de bize 
bu noktada çok önemli mesajlar ilettiğini 
orada belirttim.

Orada bir şey daha söyledim… Hem Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde bulunmam, hem 
de dün Taksim’de yaşanan olaylar nede-
niyle bu hususu burada gündeme getir-
mek istiyorum… Dün orada, “Dünyadan 
yükselen çığlığa, taleplere, salonun dışın-
da devam eden protestolara kulak verme-
miz gerekiyor” dedim. Dünyanın birçok 
ülkesinde zirvelere katıldım… Dünyanın 
birçok üniversitesinde bulundum, fahri 
doktora ünvanları aldım, öğrencilerle soh-
bet ettim. Özellikle de, son dönemde G-20 
Zirvelerinde ülkemizi temsil etme fırsa-
tım oldu. Özellikle G-20 zirveleri ve IMF-
Dünya Bankası Toplantıları nedeniyle o 
şehirlerde de gösteriler oluyor, protestolar 
oluyor… Bütün o protestolar, o gösteriler, 
bir amaca, bir hedefe dönük yapılıyordu, 
bir görüş ifade etmek, dikkat çekmek, ses-
lerini duyurmak için yapılıyordu. Bizde 
ise, işte dün şahit olduk, Türkiye manza-
rasını, İstanbul manzarasını dünyaya hiç 
de iyi aksettirmeyen olaylar yaşandı. Dün 
Taksim’de, İstiklal Caddesi’nde camlar kı-
rıldı, ağaçlar, çiçekler yerlerinden söküldü, 
esnafa, özel mülke zarar verildi. 

Bakın, Singapur’da 2006’da bizdeki gibi 
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantısı yapıl-
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dı ve orada gösterilere tümden yasak geti-
rildi. 2003’te Dubai’de aynı şekilde… Bizde 
ise gösteri yapma hakkı Anayasal ve yasal 
güvence altında. Ama bu hakkın bu dere-
cede kötüye kullanılması, istismar edilme-
si, vandalizme dönüşmesi, şiddete dönüş-
mesi son derece üzüntü vericidir. Ben, iki 
hafta önce ABD’de üniversite öğrencileriy-
le bir araya geldim. Birçok siyasetçiyi, dev-
let adamını, dünya liderini orada ağırla-
mışlar. İlk kez, benim katıldığım o toplantı 
için biletlerin tükendiğini ve salonun o 
derece dolduğunu ifade ettiler. Ama bizde 
bakıyorsunuz, tahammülün, hoşgörünün, 
başkasının fikrine saygının esas zemini 
olması gereken üniversite ortamları, sade-
ce birkaç art niyetli tarafından çok farklı 
bir kimliğe büründürülebiliyor. Kaybeden 
kim? Kaybeden, o kişileri dinleyemeyen, o 
kişilerin birikiminden istifade edemeyen 
öğrenciler oluyor.

Üniversitelerimizin ve üniversite gençli-
ğimizin bu hususu artık tartışmalarını, 
sorgulamalarını ben son derece önemli 
buluyorum. Dünya hızlı şekilde değişiyor, 
Türkiye hızlı şekilde değişiyor… Protesto-
ların, gösterilerin de demokrasi çerçeve-
sinde, hukuk çerçevesinde, başkalarının 
özgürlüklerini tehdit etmeyecek şekilde 
değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bakı-
nız, geçen hafta Dokuz Eylül Üniversite-
mizin açılışında da ifade ettim: Yıllar yılı 
üniversite koridorlarında, kampüslerde, 
eğitime bütçe sloganları atıldı. Türkiye 
bugün, bu iktidar döneminde, tarihinde 
ilk kez Eğitime bütçeden en fazla payı 
ayırdı. Ben diyorum ki, gelin artık bu 
sloganı aşalım, buna benzer sloganları 

aşalım, yapılanları görelim, daha farklı 
ufuklar, daha farklı hedefler için odakla-
nalım ve hep birlikte mesaimizi o mesele-
lere aktaralım. 

2002 yılında 7,5 milyar TL olan MEB Büt-
çesini 2009 yılında yüzde 267 oranında 
bir artışla 27.5 milyar TL’ye çıkardık. Aynı 
dönemde yüksek öğretim bütçesini 2.5 
milyar TL’den 8.8 milyar TL’ye çıkardık. 
Yine üniversitelerimizde araştırma geliş-
tirme faaliyetleri için ayrılan bütçeyi 5 
katına yükselttik. Zira Dünyanın en güçlü 
ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimi-
ze ulaşmada Ar-Ge ve yenilik çalışmaları-
nın hayati bir önemi olduğunu düşünü-
yoruz. 41’i Devlet, 22’si vakıf üniversitesi 
olmak üzere 63 yeni üniversite kurduk, 
81 ilimizin tamamını üniversiteye kavuş-
turduk. Yeni kurduğumuz 41 üniversiteye 
81 bin kadro ihdas ettik. Akademisyen 
ihtiyacımızı karşılamak için başta ABD 
olmak üzere birçok ülkeye yüksek lisans 
ve doktora eğitimi yapmaları için öğren-
cilerimizi gönderiyoruz. Bugüne kadar 
1.585 öğrencimizi Milli Eğitim Bakanlığı-
mız, 285 öğrencimizi de YÖK aracılığıyla 
lisansüstü veya doktora çalışmaları için 
yurt dışına gönderdik. Yeni kurduğumuz 
üniversitelerin dışında mevcut üniversi-
telere 261 fakülte, 72 Yüksekokul ile 134 
Enstitü ilave edildi.

Şurası da son derece önemli… Maalesef, 
bazı üniversite öğrencilerimiz, araştırma-
dan, soruşturmadan, gelişmeleri izleme-
den tepki ortaya koyuyorlar… Üniversite 
öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eği-
timlerine devam etmeleri için burs ve yurt 
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imkanlarını önemli ölçüde iyileştirdik. 
2002 yılında sadece 45 TL olan burs mik-
tarını 180 TL’ye çıkardık. Yine yüksek li-
sans öğrencilerimizin bursunu 90 TL’den 
360 TL’ye, doktora öğrencilerimizin bur-
sunu da 135 TL’den 540 TL’ye çıkardık. 
Şu anda, talep eden, müracaat eden her 
öğrenciye, burs ya da kredi şeklinde her ay 
ödeme yapılıyor. Biz geldiğimizde, Kredi 
Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımızın ya-
tak kapasitesi 188 bin kişi idi. Şu anda 224 
bin kişi kapasitesine ulaştık. Yıl sonunda 
inşallah 230 bin rakamını aşmış olacağız. 
7 yılda Türkiye genelinde tam 115 yurt ve 
blok inşa ettik. Mevcut sorunlarında üze-
rine kararlılıkla gidiyoruz… Üniversitele-
rimizle diyalog halinde, işbirliği halinde 
ben mevcut sorunları da aşacağımıza tüm 
yüreğimle inanıyorum.

Değerli öğrenciler… saygıdeğer katılım-
cılar…

“Üniversite” kelimesi, “evrensel” ve “kuşa-
tıcı” anlamlarına geliyor… Hiç kimse fark-
lı bir yöne çekmeye kalkışmasın, kelime 
anlamıyla söylüyorum, bizdeki “Külliye” 
kelimesi neredeyse tam olarak “Üniversi-
te” kelimesiyle aynı anlamı taşıyor. Yani 
Üniversite, birleştiren, bütünleştiren, kay-
naştıran ve her alanı kuşatan, her alanla 
ilgilenen bir eğitim kurumudur. Eminim 
ki burada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 
81 vilayetimizin her birinden gelmiş 
öğrencilerimiz bulunuyor. Bu zenginli-
ğin, toplumla iletişim kurma, toplumsal 
sorunlara karşılıklar üretme noktasında 
önemli bir fırsat olduğu düşüncesinde-
yim. 

Üniversitelerimizin toplumla, özellikle de 
iş dünyasıyla, ekonomiyle, ticaretle, sana-
yiyle iletişim kurması, işbirliği oluştur-
ması karşılıklı bir etkileşimi doğuracaktır. 
Bundan hem üniversitelerimiz, hem de 
ülkemiz istifade edecektir. İçine kapanan, 
etrafına duvarlar ören, sınırlar çizen bir 
üniversite, kendisine de, öğrencisine de 
ülkeye de hizmet etmez. Hükümet olarak 
biz, bu noktada üzerimize düşen neyse 
onu imkanlar ölçüsünde yerine getiriyo-
ruz. Aynı şekilde üniversitelerimizin de 
bu sürece katkı vermelerini istiyoruz. Ni-
tekim son dönemde bu katkıyı veriyor ol-
malarından dolayı da büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Ben, üniversitelerimiz adına 
umut doluyum. Türkiye’nin üniversiteleri-
nin, dünyayla rekabet edecek bir konuma 
ulaştığına, daha fazla bu noktada başarı 
elde edeceklerine inanıyorum. Sözlerime 
bu duygu ve düşüncelerle son veriyor, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi’ne, tüm öğrenci ve 
hocalarımıza 2009-2010 eğitim ve öğretim 
yılında başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… saygıdeğer bilim in-
sanları… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
4’üncü Din Şurası’nın ülkemize, milleti-
mize, tüm insanlığa hayırlı olmasını dili-
yorum. 

5 gün boyunca burada, ülkemizi ve mille-
timizi olduğu kadar tüm insanlığı ve tüm 
dünyayı yakından ilgilendiren sorun alan-
ları üzerinde beyin fırtınası gerçekleştiri-
lecek. Çok değerli bilim ve fikir insanları 
5 gün boyunca güncel sorunlara cevaplar 

arayacaklar. Konuşmamın hemen başında, 
bu büyük ve anlamlı organizasyonu ger-
çekleştiren, başta ilgili Devlet Bakanlığı-
mız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak 
üzere tüm kurumlarımıza, üniversiteleri-
mize, bilim ve fikir insanlarımıza şükran-
larımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar…

İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet 
Akif, yaşadığı dönemde İslam dünyasını 

4. Din Şurası

Ankara | 12 Ekim 2009
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çok yakından gözlemlemiş, o dönemin 
sorunlarını mesele edinmiş, bunları da 
Safahat’ta şiirsel bir ifadeyle dile getir-
mişti. Esasen, sadece Mehmet Akif değil, 
dönemin tüm fikir adamlarının, sanatçıla-
rının, ilim ve din erbabının, Batı ile İslam 
dünyası arasında oluşan ekonomik, sosyal, 
siyasi ve ilmi uçurumu tüm boyutlarıyla 
irdelediklerini görüyoruz.

Akif, Safahat’ın Asım bölümünde, o döne-
min ilmi manzarasını şu dizelerle ifade 
etmişti: Medresen var mı senin? Bence 
o çoktan yürüdü / Hadi göster bakayım 
şimdi İbnü’r Rüşd’ü / İbn-i Sina niye yok? 
Nerede Gazali görelim? / Hani Seyyid gibi, 
Razi gibi üç beş alim? / En büyük fazılı-
nız bunların asarından / Belki on şerhe 
bakıp, bir kuru mana çıkaran / Yediyüz 
yıllık eserlerle bu dinin hala / İhtiyacatını 
kabil mi telafi? Asla / Doğrudan doğruya 
Kur’andan alıp ilhamı / Asrın idrakine söy-
letmeliyiz İslamı… Elbette, Mehmet Akif 
ve çağdaşlarının, dönemin meselelerine 
önerdikleri çözümler aradan geçen yakla-
şık 100 yıl boyunca tartışıldı, tartışılmaya 
da devam ediyor. 

Şunu da ifade etmeliyim, bugün, Türkiye, 
eğitim ve bilim alanında hala eksikleri olsa 
da, sıkıntıları olsa da, dünyayla rekabet 
edebilir, sesini duyurabilir bir konuma gel-
di, gelmeye devam ediyor. Son dönemde 
kurduğumuz 63 yeni üniversiteyle birlikte 
üniversite sayımız toplamda 139’a yüksel-
di. Dünyaca tanınan bilim adamlarımız 
var. İşte bu salonda yer alan çok değerli 
bilim insanlarımız, mütefekkirlerimiz bile 
bu noktada haklı bir gururu taşıdığımızın 
somut göstergesi.

Ancak, bundan 100 yıl önce Mehmet Akif 
ve dönemindeki alim ve düşünürlerin 
odaklandıkları meselelerin de bugün çe-
şitlendiğine, çoğaldığına, farklılaştığına 
şahit oluyoruz. O gün, Batılılaşma, mo-
dernleşme, İslam dünyasının geri kalmış 
görünümü gibi problemler gündemi işgal 
ederken; bugün onlara ek olarak, post-
modernizm, küreselleşme, Medeniyetler 
Çatışması gibi yeni ve güncel meseleler de 
ajandamıza girdi. Yine Akif ’in ifade ettiği: 
Alınız ilmini garbın, alınız sanatını / Ve-
riniz hem de mesainize son süratini… şek-
lindeki yaklaşım, önemli bir gayrete vesile 
olsa da bugünün meselelerine tatminkar 
cevaplar üretme noktasında yeni girişimle-
ri gerektiriyor.

Dolayısıyla, bilim insanlarımızın, düşünür-
lerimizin, bu köklü problemler karşısında 
bakış açısını da kapsayacak şekilde genel 
bir durum değerlendirmesi yapmalarının, 
meseleleri derinlemesine irdelemelerinin 
gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda 
görüyorum. Bakınız; geçen hafta Uluslar 
arası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık 
Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Dünyanın 
yaklaşık 200 ülkesinden 15 bine yakın ka-
tılımcı, küresel ekonomiyi, ekonomik krizi, 
dünyanın geleceğini İstanbul’da konuştu. 
Orada, Yıllık Toplantı’nın açılışında da ifa-
de ettim…

Bugün dünyanın bir bölümü varlık için-
de, her türlü imkan ve fırsattan istifade 
ederek, hatta lüks ve israfı bir hayat tarzı 
haline getirirken, onlardan çok daha fazla 
insan günde bir dilim ekmek bulmakta 
zorlanıyor. Dünyanın bir bölümünde in-
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sanlar hipermarketlerde alışveriş arabala-
rını tıka basa dolduruyor, sınırsız şekilde 
harcıyor, sınırsız şekilde tüketiyor. Dünya-
nın başka coğrafyalarında 1 dolar, 2 dolar 
karşılığında 18 saat çalışmak zorunda 
olan insanlar var. Bazı ülkelerde çocuk-
lar gözlerini refaha, huzura, en gelişmiş 
eğitim ve sağlık imkanlarına açarken, bir 
başka yerde çocuklar gözlerini yokluğa, 
yoksulluğa, çaresizliğe, savaşa, çatışmaya, 
kitle imha silahlarına, fosfor bombalarına 
açabiliyorlar.

Küreselleşmenin bu boyutunu görmezden 
gelmek, işte bugün içinden geçtiğimiz 
küresel finans krizine zemin hazırladı. 
Gelişmiş dünya, bu tabloyu, bu manzarayı, 
bu adaletsizliği görmemek, duymamak, 
hissetmemek noktasında ısrarcı olursa, ge-
leceğin çok daha karanlık bir tablo olarak 
şekilleneceği de artık çok net olarak görü-
lebiliyor. Artık dünyadan yükselen çığlığa, 
mazlumların sesine, mağdurların ferya-
dına kulak vermek, onları duymak, dinle-
mek zorundayız. Bu gidişe dur diyecek, bu 
adaletsizliği adalete çevirecek somut karşı-
lıklar, uygulanabilir alternatifler üretmek 
zorundayız. Irak işgal edildi, Bağdat ve 
Basra, tüm insanlığın televizyonları başın-
da izlediği canlı yayınlarla bombardıman 
edildi. Aynı şekilde Gazze’de masum ço-
cukların üzerine yağan fosfor bombalarını 
tüm dünya, tüm insanlık rahat koltukların-
da, emniyetli yuvalarında, LCD televizyon-
larında patlamış mısır yiyerek seyretti.

Gazetelerin üçüncü sayfalarını dolduran 
ve kanlarımızı donduran insanlık dışı 
manzaralar, sanki bir başka dünyada, 

bir başka boyutta, bir başka evrende ya-
şanıyormuş gibi vicdanların yanına bile 
uğramıyor. Değerli arkadaşlarım, böyle 
bir manzara karşısında sessiz, tepkisiz, 
eylemsiz kalmak elbette mümkün değildir. 
Modern dünyanın bu içler acısı ve umut 
vaat etmeyen bir kısım olumsuzlukları 
karşısında yeni bir söylem ortaya koy-
mak, bu güncel meselelere karşılık olacak 
cevaplar üretmek siyasetçilerle, devlet 
adamlarıyla birlikte, hatta daha da çok bi-
lim insanlarının, düşünürlerin ve elbette 
din adamlarının mesuliyetindedir. 4’üncü 
Din Şurası’nın ana başlığının “Sosyal Prob-
lemler Karşısında Din ve Diyanet” olarak 
konulması bu açıdan da isabetli olmuştur.

Bakınız; ben, iki ay kadar önce başlattığı-
mız Milli Birlik Süreci bağlamında, kar-
deşliğimizi, ortak değerlerimizi, ortak kül-
türümüzü, ortak tarihimizi vurgulamak 
amacıyla sık sık bir örnek veriyorum… Oğ-
lunu her ne sebeple olursa olsun kaybeden 
annelerin, oğullarının cenazesi başında 
aynı Yasin’i okuduklarını, aynı Fatiha’yı 
okuduklarını, aynı duayı ettiklerini ve 
cemaatin aynı kıbleye yöneldiğini ifade 
ediyorum. Benim bu örneğimi, çok tipik 
bir refleksle karşılayanlar, alışılmış tepki-
ler verenler oldu. “Başbakan demokratik 
açılımı din üzerinden mi gerçekleştirecek” 
şeklinde fikir yürütenler çıktı. Dinin istis-
marı ne kadar yanlışsa, dinin toplumsal 
problemleri çözmede oynayabileceği sos-
yal rolü görmezden gelmek de yanlıştır. Ya-
pılan yanlışların, varolan yanlış tablonun, 
dinimizin özüyle çeliştiği de bir gerçektir 
ve benim vurgulamak istediğim, dikkati 
çekmek istediğim de işte budur.
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Bu noktada son derece acı bir gerçeği 
de burada ifade etmek durumundayım: 
Yürütülen propagandaların da etkisiyle, 
Müslüman dünya ne yazık ki yoksullukla, 
mahrumiyetle, terörle, cehaletle anılır 
bir hale getirilmek isteniyor. Özellikle 
11 Eylül saldırıları sonrasında başlayan 
yeni süreçte, İslam dünyasına biçilen yeni 
kıyafete karşı Müslümanların da başarılı 
bir karşı propaganda üretmedikleri ger-
çeğiyle karşı karşıyayız. İslam dininin, 
yürütülen tüm bu propagandalardan, 
kendisine biçilen kaftanlardan, özellikle 
kendi mensuplarının ona yaptığı fenalık-
lardan azade olduğunu biliyoruz. 

Ancak bu dinin mensupları olarak kendi 
muhasebemizi yapmamız da kaçınılmaz-
dır. Olgular dünyası ile değerler dünyası 
her zaman örtüşmez. ‘Olan’, her zaman 
‘ideal olan’ değildir. Bizim yaşadığımız 
gerçekliği doğru kavramamız ne kadar 
önemliyse, ideal olana ulaşmak için çaba 
göstermemiz de o kadar önemlidir. Bazen 
pratik durum ve gerçekler zihnimizde 
olandan ileridedir, bu durumda kendimi-
zi gözden geçirmemiz ve geliştirmemiz 
gerekir. Bazen ise zihnimizde olan, teorik 
olan, var olan durumdan daha ileridir, bu 
durumda da pratik durumun ciddi şekil-
de gelişmesi ve ilerlemesi gerekir. 

İslam düşüncesi ile İslam dünyasının fiili 
durumu bu açıdan değerlendirilebilir. 
Düşünce ve değer, pratik üzerinde, yaşam 
üzerinde ne derece etkili olabilirse, iste-
diğimiz şekilde netice alabilmemiz de o 
derece mümkündür. Türkiye olarak, ka-
sıtlı bir şekilde sürdürülen Medeniyetler 

Çatışması tezine karşı son derece başarılı 
bir şekilde Medeniyetler İttifakı tezini or-
taya attık ve İspanya ile birlikte bu girişi-
mi güçlendirerek sürdürüyoruz. Şu anda 
100’ün üzerinde ülke ve uluslar arası 
kuruluş Medeniyetler İttifakı girişimine 
destek veriyor. Katılım artarken, yürütü-
len projeler de artık etkisini bariz şekilde 
gösteriyor. Yüzyılımızın bu en önemli gi-
rişimine bilim insanlarının, sanatçıların, 
siyasetçilerin destek vermesi, katkıda bu-
lunması için İspanya ile birlikte çalışma-
larımız oldu. Şu anda üniversitelerimizde 
bu yönde ortak çalışmalar da yapılıyor. 
Ama bu girişimin daha geniş bir katılım 
ve daha yoğun bir akademik mesai ile des-
teklenmesi gerektiğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer katı-
lımcılar…

Bugün artık, her alanda olduğu gibi dini 
ilimler alanında da eski bildiklerimizi 
gözden geçirme, güncelleme, bugünün 
dünyasına ve bugünün taleplerine çö-
zümler üretme zamanıdır. Kastettiğim, 
asla ve asla “dinde reform” değildir. An-
cak, bilim dilinde, özellikle de ilahiyat bi-
liminin dilinde bir reformun kaçınılmaz 
olduğu da bir gerçek olarak önümüzde 
durmaktadır. Ünlü İslam alimi Gazali, 
bir yandan Kelam gibi son derece ağır bir 
ilim dalında yoğunlaşırken, eş zamanlı 
olarak halkla irtibatını muhafaza etmiş, 
halkın anlayacağı bir dil inşa etmiş ve 
İhya-yı Ulumid-Din adlı bugün bile başu-
cu kitabı olan eseriyle halkla arasına bir 
köprü kurmuştur.
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Halktan, halkın ihtiyaçlarından, taleple-
rinden, güncel meselelerden kopuk bir 
bilim dili, halk arasında boşluk doğura-
caktır. Bu boşluk da, bugün ibretle şahit 
olduğumuz gibi “medya vaizleri” tarafın-
dan doldurulacaktır. Bugün, bizde olduğu 
kadar tüm dünyada da “spor”, “siyaset” 
ve “din” konusunda herkes kendisini ehil 
olarak görüyor. Kahve köşelerinden te-
levizyon ekranlarına kadar her ortamda 
insanlar bilseler de bilmeseler de bu alan-
larda kendilerini en az bir profesör kadar 
birikimli zannediyorlar ve bu cesaretle 
konuşuyorlar. Özellikle din alanında böyle 
bir fikir serdetme, görüş bildirme, akıl yü-
rütme cesaretinin oluşması, “bir boşluğun 
doldurulduğu” gerçeğini ortaya koyuyor.

Bu boşluğun, hayatını ilme vakfetmiş çok 
değerli ilim erbabı tarafından doldurul-
ması gerektiği aşikardır. Bu noktada da 
ben bir özeleştiriyi kaçınılmaz görüyorum. 
Yine, güncel bir başka konu da laiklik 
konusudur. Laiklik, evrensel bir kavram 
olmasına rağmen, Türkiye’de farklı şe-
killerde yorumlanabilmiştir. Laikliğin 
uygulanmasına ilişkin her tartışma bilim-
sellikten uzak bir şekilde, bilim adamlarını 
dışarıda tutarak, siyasi bir yaklaşımla sür-
dürülmüştür.

Şunu burada tüm samimiyetimle ifade 
etmek durumundayım: Herhangi bir dinin 
istismarını, dinin kendisine saygısızlık ola-
rak görürüm. Dinin istismarı, bizzat dinin 
kendisini hedef alır ve ona zarar vermeye 
yöneliktir. Ancak dine samimi müntesipli-
ğin, istismar olarak nitelendirilmesi de din 
ve vicdan özgürlüğüne aykırı bir tutum 

olarak ele alınabilir. Ancak, aynı şekilde, 
laikliğin istismarı, bilimsellikten, toplum-
sal gerçeklerden ve evrensel uygulamala-
rından uzak bir şekilde yorumlanması ve 
uygulanması da zarar vericidir. Türkiye, 
on yıllar boyunca bu tartışmaları son de-
rece sağlıksız bir zeminde yapmış, yıllar 
önce çözüme bağlaması gereken tartışma-
ları bir gerilim aracı olarak muhafaza et-
miştir. Son dönemde, bu noktada oluşmuş 
olgunluğun ülkemiz ve geleceğimiz adına 
umut verici olduğunu düşünüyorum. Nite-
kim, son yaşadığımız seçimlerde, bazı siya-
si partilerin, yıllardır karşısında oldukları 
toplumsal değerle ilgiyle yaklaşmalarını 
ben şahsen sevindirici ve umut verici 
olarak değerlendirdim. Bu yaklaşımın bir 
din istismarı olmadığına inandığımı ifade 
ettim. 

Aynı şekilde, laikliğin de bu seçim sürecin-
de istismar aracı olarak kullanılmaması, 
Türkiye adına sevindirici bir siyasi olgun-
luk döneminin başladığına işaret etmiştir. 
Bu sürecin de ilgili her kesim tarafından 
desteklenmesinin ve takip edilmesinin 
hayati derecede önemli olduğu kanaatini 
taşıyorum. Asla karamsar bir tablo çizmek 
niyetinde değilim. Asla umutsuz değilim. 
İslam dünyasının ya da Müslümanların 
bugünkü dünyadaki tezahürü, görünümü, 
ahvali her ne olursa olsun, bu din aziz bir 
dindir, kapsayıcı, kuşatıcı bir dindir ve 
“İslam” kelimesinin de ifade ettiği üzere bu 
din barış dinidir. 

Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen 
saldırılar, içerden, bu saldırılara zemin 
hazırlatan hatalar, dinimizin özüne asla 



Recep Tayyip ERDOĞAN

18

ve asla nüfuz edemeyecektir. İnsanlığın 
en umutsuz olduğu dönemlerde bile akıl, 
inanç, dua ve teslimiyet yeni çıkış yolları 
üretmiştir. Dinin alanını genişletmek ya 
da daraltmak gibi özden uzak girişimler 
yerine, dinin özünü anlamaya ve idrak et-
meye yönelmek, yeni kapıların açılmasını 
muhakkak beraberinde getirecektir. Ben, 
değerli alimlerimizin, değerli ilahiyat-
çılarımızın, fikir insanlarımızın, kanaat 
önderlerimizin bu çıkış yollarını bulmada, 
yeni kapılar açmada özveriyle çalıştıkla-
rına ve başaracaklarına gönülden inanı-
yorum. Nitekim, İslam dininin özüne de 
uygun olarak Şura mekanizması işletiliyor, 
güncel meseleler istişare ediliyor, işte bu 
çıkış yolları aranıyor. Diyanet İşleri Baş-
kanlığımıza, bu yöndeki gayretlerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm katı-
lımcılara, destek veren, katkı veren, emek 
harcayan herkese teşekkür ediyor, 4’üncü 
Din Şurası’nın hayırlı olmasını diliyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Kırşehirliler… aziz vatandaşla-
rım… Sizleri sevgiyle, muhabbetle selam-
lıyor, buradan sizlerin aracılığıyla tüm 
Kırşehir’e, tüm Kırşehirli kardeşlerime 
selamlarımı yolluyorum. Ahilik Haftası 
vesilesiyle bugün bir kez daha Kırşehir’de 
bulunmaktan, sizlerle buluşuyor olmak-
tan, sizlerle hasret gideriyor olmaktan çok 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Bugün buraya, bu kadim şehre, Kırşehir’e 
b i r  ke z  d a h a  u l u  s ö z ü  d i n l e m e y e , 
Anadolu’nun ulu erenlerine kulak verme-
ye geldik. O erenler, bugün bu toprakların 
vatan haline gelmesi için çok büyük emek-
ler harcadılar. O erenler, tüm bu toprakla-
rın, Anadolu’nun, Trakya’nın hamurunu 
kardeşlikle yoğurdular, dostlukla yoğurdu-
lar, şefkatle, rahmetle, bereketle yoğurdu-
lar. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, 
Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Mevlana, 

Ahilik Haftası Etkinlikleri 

Kırşehir | 17 Ekim 2009
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Şeyh Edebali ve tabii ki Nasıruddin Mah-
mud El Hoyi, yani Ahi Evran, bu toprakları 
bir kardeşlik iklimine, bir dostluk iklimi-
ne, bir sevgi medeniyetine tahvil etmek 
için gece gündüz gayret sarf ettiler.

Önceki hafta bir konuşmamda da ifade 
ettim… Anadolu’yu, Trakya’yı imar eden, 
inşa eden, buralarda gönüller yapan, bu 
topraklarda sevgi medeniyetini kuran 
bu mübarek isimlere kulak vermeyen 
Türkiye köksüz kalır, ruhsuz kalır, dilsiz 
kalır, maneviyatsız kalır. Bu kutlu isimle-
re kulaklarını tıkayan, bu ulu isimlerden 
ilham almayan Türkiye, açık söylüyorum, 
geleceksiz kalır. İşte onun için, Hacı Bek-
taş Veli’ye kulak veriyor, “Bir olalım, iri 
olalım, diri olalım” diyoruz… İşte onun 
için Yunus Emre’ye kulak veriyor: Ben 
Gelmedim Kavga İçin / Benim İşim Sevgi 
İçin / Dostun Evi Gönüllerdir / Gönüller 
Yapmaya Geldim diyoruz… Mevlana 
Hazretlerine kulak veriyor, “Gel, Her Ne 
Olursan Ol, Yine Gel” diyoruz. Kendisi de 
bir Ahi olan Şeyh Edebali’ye kulak veri-
yor, “İnsanı Yaşat Ki, Devlet Yaşasın” diyo-
ruz… Ve biz, Kırşehirli Ahi Evran’a kulak 
veriyor: “Elini Açık Tut, Sofranı Açık Tut, 
Kapını Açık Tut” diyoruz.

Bakın, şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: Batı’da, Sivil Toplum 
kavramı 19’uncu Yüzyıl’da ortaya çıktı, 
20’inci Yüzyıl boyunca gelişti ve bugün 
demokratik sistemlerin vazgeçilmez bir 
unsuru oldu. Batı’da 19’uncu Yüzyıl’da 
ortaya çıkan Sivil Toplum kavramı, bizde 
ta 13’üncü Yüzyıl’da, burada, Anadolu’da, 
Kırşehir’de Ahilik Teşkilatıyla zaten ku-

rulmuştu. Aynı şekilde, Sosyal Güvenlik 
Sistemi… Batı bunu daha son birkaç Yüz-
yıl içinde keşfedip uygulamaya koyarken, 
bu topraklarda sosyal güvenlik sisteminin 
ilk temelleri atıldı, Ahilik Teşkilatı saye-
sinde son derece etkin şekilde uygulandı. 
Kalite Kontrol Sistemi, Tüketici Hakları, 
Sosyal Diyalog, Endüstri İlişkileri, İş Eti-
ği, Mesleki Eğitim gibi Batı’dan türediği 
iddia edilen birçok kavram, 8 Yüzyıl önce 
bu topraklarda zaten Ahilik Teşkilatı vası-
tasıyla uygulamaya konmuştu.

Şimdi, şurası da son derece enteresandır: 
Küresel ekonomik kriz Amerika Birleşik 
Devletleri’nde başladığında, Türkiye ola-
rak krizin çok farklı bir boyutuna dikkat 
çektim… Dedim ki, hırs, açgözlülük, doy-
mazlık, tatminsizlik, israf, bu krizin ne-
deni olmuştur. IMF-Dünya Bankası Yıllık 
toplantıları biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 
İstanbul’da yapıldı. 200’e yakın ülkeden 
15 bin katılımcı İstanbul’a geldi. Orada, 
açış konuşmamda da ifade ettim: Küre-
selleşmenin olumlu yanlarının yanında, 
olumsuz yanlarını da görmek zorundayız 
dedim. Dünyanın bir kısmı açlık içinde 
iken, bir bardak süte, bir dilim ekmeğe 
muhtaç iken, bir başka kısmı sınırsız şe-
kilde tüketiyor. Dünyanın bir kısmında, 
3G teknolojisi, 4G teknolojisi kullanılır-
ken, bir başka kesiminde daha hayatında 
bir kez olsun “ALO” dememiş önemli bir 
kesim bulunuyor. Bazı çocuklar refaha, 
huzura, emniyete, kaliteli bir eğitime, 
parlak bir geleceğe gözlerini açarken, ba-
zıları acıya, gözyaşına, kedere, umutsuz 
bir geleceğe, fosfor bombalarına gözlerini 
açıyorlar.



21

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

Bu, dünyamız için asla sürdürülebilir bir 
durum değildir. Adaletsizlik, eşitsizlik 
üzerine refah sistemi kurulamaz. Bu tezle-
rimizi, bu görüşlerimizi G-20 platformunda 
da, Yıllık Toplantılarda da dile getirdim. 
Dünyanın bugün farkına vardığı, bugün 
tartışmaya başladığı bu sorunları, bizim 
Ahilik Teşkilatımız, Ahilik kültürümüz tam 
800 sene önce keşfetmiş, gerekli uyarıları 
yapmış ve dünyaya örnek olacak bir sis-
temi tam o zamandan inşa etmişti. Sabah 
esnafa müşteri giriyor, esnaf diyor ki, “ben 
bugün siftah yaptım, ama komşum yapma-
dı, lütfen benden değil, ondan alın” diyor… 
Birlikte yükselmek, birlikte büyümek, ez-
meden ilerlemek, bir diğerinin omuzlarına 
basmadan kalkınmak, haksızlık etmeden 
dayanışmak gibi evrensel ve insani kültür 
daha o zamandan hayata geçiriliyor. Sahte-
liğin, yanıltıcılığın, kandırmanın, hilenin, 
kalitesiz mal üretmenin önüne ta o günden 
geçiliyor.

Şimdi bizim, millet olarak bunu çok iyi 
görmemiz, çok iyi anlamamız, kavramamız 
gerekiyor. Bizim son derece zengin bir tari-
himiz var… Bizim son derece zengin bir kül-
türümüz var. Bu ülke çok büyük bir ülke… 
Bu ülke, milletiyle, medeniyetiyle, tarihiyle 
ve kültürüyle son derece zengin bir ülke. 
Bu ülkeye küçük düşünmek asla yakışmaz. 
Bu millete küçük düşünmek asla yakışmaz. 
Biz iç politikada küçük düşünemeyiz. Biz 
dış politikada asla küçük düşünemeyiz. Biz 
ekonomide, sosyal politikalarımızda asla 
küçük düşünemeyiz. Büyük düşünmek, 
büyük adımlar atmak, büyük hedefler be-
lirlemek ve aydınlık yarınlara doğru emin 
adımlarla ilerlemek zorundayız.

Selçuklu Devletini kuran ve yaşatan Ahi-
ler, Osmanlı Devletini kuran ve 3 kıtaya ba-
rış götüren Ahiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran ve bugünlere taşıyan Ahiler büyük 
düşündüler. Cemiyetin meselelerine 
çözüm ürettikleri kadar, gerektiğinde 
silahlarını kuşanıp vatan topraklarını 
savunan, bu uğurda şehit olan, gazi olan 
Ahiler büyük düşündüler. Biz onlara 
mahcup olamayız… Biz onların huzuruna 
vardığımızda yüzümüzü yere eğemeyiz… 
Ahi Evran’ın Kırşehir’deki türbesi önünde 
hicab içinde yere bakamayız. Onlardan 
aldığımız emaneti muhafaza etmek, o 
emaneti çok daha engin ufuklara taşımak 
zorundayız. 

Şunu da bu fırsatla ifade etmek durumun-
dayım: Büyük devletler, küçük meseleler-
den ürkmezler, korkmazlar, çekinmezler. 
Büyük devletler, küçük meseleleri arkala-
rında bırakır, geleceğe bakarlar. Birilerinin 
Türkiye ile meselesi olabilir, birilerinin 
Türkiye’ye yönelik husumeti, garezi olabi-
lir… Ama bizim, hiçbir ülkeye karşı husu-
metimiz olamaz, garezimiz olamaz, farklı 
beklentilerimiz, farklı planlarımız olamaz. 
Biz, ülkemizde huzur istiyoruz, bölgemiz-
de barış istiyoruz, dünyada refah istiyoruz. 
Bütün politikalarımızı, bütün gayretleri-
mizi bunun üzerine inşa ediyoruz. Türki-
ye yıllarca komşularıyla problem yaşadı. 
Adeta, üç tarafı denizlerle, dört tarafı 
düşmanlarla çevrili bir ülke gibi gösterildi. 
Çözümsüzlük bir politika olarak görüldü… 
Her türlü mesele hasıraltı edildi ve çözüm-
süzlük büyütüldü.
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Biz ne yaptık? Hayır dedik… Çözümsüz-
lük bir politika olamaz dedik. Büyük bir 
Türkiye’yi yarınlara bu şekilde taşıya-
mayız dedik. Komşularla sıfır problem 
anlayışını benimsedik ve tüm komşuları-
mızla iyi ilişkileri geliştirmenin, var olan 
sorunları çözmenin mücadelesini verdik. 
Bugün Türkiye, bölgesinde bir huzur ül-
kesi, bir güven ülkesi, bir istikrar ülkesi 
haline geldi. Tüm dünyanın gıptayla izle-
diği, yıldızı parlayan bir ülke haline geldi. 
Demokrasisiyle, ekonomisiyle, aktif ve 
barışçı dış politikasıyla, mazlumların ya-
nında yer alan adaletli yaklaşımıyla Tür-
kiye tüm dünyadan takdirleri topluyor.

Kırşehirli kardeşimin şunu hassaten 
bilmesini istiyorum: Bugün, Pekin’den 
Londra’ya, Melbörn’den New York’a , 
Sana’dan Beyrut’a, Kahire’den Brüksel’e 
kadar dünyanın her yerinde Türkiye’nin 
yükselişi, Türkiye’nin barışa katkıları, 
Türkiye’nin dik duruşu konuşuluyor. 
Dün, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
ödül törenine katıldım… Bizim yurtdışın-
da iş yapan müteahhitlerimizin iş hacmi 
2002 yılında sadece 1.7 milyar dolar idi. 
Bugün Türkiye’nin müteahhitleri dünya 
genelinde 23.6 milyar dolarlık bir iş hac-
mine ulaşmış durumdalar. Türkiye, müte-
ahhitlik sektöründe, Çin’den sonra ikinci 
ülke konumuna yükseldi. Hangi ülkeye 
gitsem, hangi ülkenin devlet başkanıyla, 
başbakanıyla görüşsem, bana işadamları-
mızın, girişimcilerimizin, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının başarılarından 
bahsediyor. Bu ülkenin başbakanı olarak, 
dünyada inşa ettiğimiz havaalanlarını, 
yolları, barajları gördüğüm zaman, ülkem 

adına, milletim adına göğsüm kabarıyor, 
gururlanıyorum.

İşte, 7 yıl gibi kısa bir sürede bu hedeflere 
ulaştık. Türkiye dünyanın 26’ıncı büyük 
ekonomisiydi, Türkiye’yi 17’inci büyük 
ekonomi konumuna yükselttik, yıl sonun-
da inşallah bir basamak daha atlıyor ve 
16’ıncı büyük ekonomi oluyoruz. Bugün 
Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi üyesi 
bir Türkiye var. Bugün Medeniyetler İttifa-
kı gibi Yüzyıl’ın Barış Projesi olarak görü-
len projeye eş başkanlık yapan bir Türkiye 
var. Bugün Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerini yürüten bir Türkiye var. Bugün 
komşularıyla iyi ilişkiler kuran, bu iyi 
ilişkileri kendi vatandaşının refahına tah-
vil eden bir Türkiye var… Bu da yetmez… 
Daha fazlasını inşallah başaracağız… Bu 
millet, bu ülke çok daha fazlasını hak edi-
yor ve Allah’ın izniyle çok daha fazlasını 
hep birlikte yaşayacağız…

Değerli kardeşlerim… sevgili Kırşehirliler…

Ahi Cömert demektir… Ahi Koçak de-
mektir… Ahi eli açık, yiğit demektir… 
Ama Ahi, en çok da kardeş demektir, 
kardeşlik demektir, dayanışma demek-
tir… Kırşehir’den tüm Türkiye’ye yayılan 
ahiliği iyi anlamak, onu yaşatmak, onu 
tüm işlerimizde bir rehber edinmek du-
rumundayız. Ben bugün Kırşehir’e, Ahilik 
Haftası etkinlikleriyle birlikte, Kırşehirli 
kardeşlerimle dertleşmeye geldim. Sizlerle 
hasbıhal etmeye, sizlerle istişare etmeye, 
sizlerle muhabbete, sohbete geldim… Kır-
şehir, vatan savunmasında, terörle müca-
delede çok sayıda evladını şehit vermiş bir 



23

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

şehrimiz… Kırşehir’in nice delikanlıları, 
nice evlatları, nice gençleri, yiğitleri ülke-
leri için, vatanları için, bizim için canlarını 
feda ettiler. Kırşehirli nice anne, büyütüp 
askere gönderdiği evladının, bayrağımıza 
sarılı tabutlar içinde geri geldiğine şahit 
oldu. Kırşehirli nice annenin, nice ba-
banın, nice ailenin ocağına ateş düştü… 
Ahiliğin ocağı Kırşehir, memleketimize 
nifak tohumları saçmak isteyenlere, kar-
deşliğimizi incitmek isteyenlere karşı nice 
kurbanlar verdi.

Hükümet olarak dedik ki: Bu böyle git-
mez… Türkiye bu acıyı daha fazla taşıya-
maz… Türkiye bu gözyaşlarına daha fazla 
tahammül edemez… Bu meseleyi köklü 
şekilde çözeceğiz dedik… Millet olma vas-
fımıza yönelik her türlü tehdidin üzerine 
kararlılıkla gitme cesaretini gösterdik… 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde devam 
eden sorunları, azınlıkların sorunlarını, 
Alevi kardeşlerimizin sorunlarını, İşsizlik 
gibi sosyal sorunları Milli Birlik Projemiz 
içinde yeniden ele alacak, kardeşliğimizi 
pekiştirecek, ülkemizi ve milletimizi yü-
celtecek bir süreci başlatacağız dedik. 

Bakınız, bu süreçle ilgili son derece yanlış, 
yanıltıcı, aldatıcı bir iftira kampanyası yü-
rütülüyor. Buradan, Kırşehir’den bir kez 
daha ifade ediyorum… Bizim bu süreçte, 
terörle mücadeleden vazgeçmemiz, terörle 
mücadeleden taviz vermemiz, bu müca-
deleden geri adım atmamız asla ve asla 
söz konusu değildir, olamaz. Bu süreçten 
Türkiye’nin zarar göreceğini iddia edenler, 
kendi siyasetleri zarar göreceği için, iftira 
ile haksız ithamlarla, son derece çirkin 

sözlerle ve son derece basit bir üslupla 
bize saldırıyorlar. Cenazeler üzerinden 
siyaset yapanlar var… Annelerin gözyaşı-
nı istismar ederek siyaset üretenler var… 
İşte onlar, istismar zeminleri ayaklarının 
altından kayıp gideceği için feryat figan 
ediyorlar.

Kırşehirli kardeşim bu kara siyasete karşı 
lütfen uyanık olsun, dikkatli olsun… Tah-
rik edici açıklamalar, tahrik edici eylemler, 
tamamen Milli Birlik Sürecimizi, kardeş-
liğimizi, birlik ve bütünlüğümüzü hedef 
alıyor. Çözüm istemeyenler, çözümsüzlük-
ten beslenenler, annelerin gözyaşı akmaya 
devam etsin, babaların yüreği sızlamaya 
devam etsin, gençlerin kanı dökülmeye de-
vam etsin istiyorlar. Bu söylemlere kulak 
asmayın… Yapılan o eylemlere aldanma-
yın… Terör örgütü, bu ülkede hiçbir za-
man benim Kürt vatandaşımın temsilcisi 
olmamıştır, bundan sonra da olmayacak-
tır. Terör örgütünün uzantıları, taşeronla-
rı, benim Kürt kardeşimin temsilcisi olma-
mıştır, bundan sonra da olmayacaktır. 

Biz, hükümet olarak, tamamen halis bir ni-
yetle, tamamen samimi arzularla, ülkemiz 
için, memleketimiz için, milletimiz için, 
huzur için, refah için yola çıktık… Bu me-
seleleri geride bıraktığımızda Türkiye’nin 
neleri başaracağını lütfen tahayyül edin… 
Türkiye’nin kaynakları terörle mücadeleye 
harcanmazsa, bu mesele ortadan kalkar-
sa, Türkiye’nin enerjisi heba edilmezse, 
Türkiye’nin nerelere gideceğini, hangi 
yüksek seviyeleri yakalayabileceğini lüt-
fen düşünün. Kardeşliğimiz pekiştiğinde, 
sorunlarımız çözüldüğünde, birliğimiz, 
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bütünlüğümüz güçlendiğinde, Türkiye’nin 
nasıl güçlü, nasıl büyük, nasıl saygın bir 
ülke olacağını lütfen düşünün. 

Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, beraber 
yaşadık, birbirimize dost olduk, akraba 
olduk, hatta birbirimize kardeş olduk. 
Terör bizi birbirimizden ayıramaz… Terör 
hedefine ulaşamaz… Terör, kardeşliğimiz 
arasına nifak tohumları saçamaz… Kardeş-
liğimizi yücelterek, birbirimizi anlamaya 
çalışarak, Türkiye Cumhuriyeti üst kimliği 
altında toplanarak, aynı toprak üzerinde, 
aynı bayrak altında omuz omuza vererek 
geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. 

Ahilik nedir? Ahilik tevazu sahibi olmak, 
hataları yüze vurmamak, dostluğa önem 
vermektir… Ahilik dedikoduyu terk et-
mek, komşularına iyilik etmek, başkasının 
malına hıyanet etmemektir. Ahilik sabırlı, 
cömert, ikram ve kerem sahibi olmaktır. 
Ahilik maiyetinde ve hizmetindekileri ko-
rumak ve gözetmektir. Sır saklamaktır, içi, 
dışı, özü, sözü bir olmaktır. Dost ve akra-
bayı ziyaret etmektir ahilik. Biz Kırşehir’e 
kulak verdik bu yola çıktık… Ahi Şeyh 
Edebali’ye, Ahi Evran’a kulak vererek yola 
çıktık. Onlara mahcup olmamak için başa-
racağız… Bu ülkede uhuvveti, kardeşliği, 
dayanışmayı daha ileri noktalara taşımak 
için başaracağız. Ahilerin tesis ettiği bu 
ülkeyi, bu milleti daha ileri hedeflere taşı-
mak için başaracağız… 

Yeter ki Kırşehir bizim arkamızda olsun… 
Yeter ki Kırşehir, Kırşehir gibi bu ülkenin 
81 vilayeti, 780 bin kilometrekaresi, 72 
milyon vatandaşı bizim bu halis niyeti-

mizin arkasında olsun… İnanın başarırız, 
başaracağız. Yaklaşık üç aydır çok güzel 
çok olumlu tepkiler aldık, alıyoruz… Her 
kesimden, her ilimizden, her vatanda-
şımızdan çözüme yönelik katkı geliyor, 
destek geliyor, hayır duaları ediliyor. Sa-
dece Türkiye’de değil, dünyadan da güzel 
yansımalar alıyoruz… İşte Avrupa Birliği 
ilerleme raporu bizim gayretlerimizi teyit 
etti. Önceki gün Irak’ta yaptığım temaslar 
sırasında gördüm… Tüm bir Irak halkı, 
yetkilileri kanalıyla bize memnuniyetle-
rini, sevinçlerini, umutlarını iletti… Bu 
kardeşlik projesini, bu Milli Birlik Süreci-
ni, bu demokratik açılımları hep birlikte 
gerçekleştirecek, aydınlık yarınlara hep 
birlikte, el ele yürüyeceğiz…

Değerli kardeşlerim… değerli Kırşehirliler… 

Ahilik bize esnafımızın bir emaneti… Biz 
de bu emanete sahip çıktığımız kadar, es-
nafımıza sahip çıkmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz, çabalıyoruz. 7 Yılda esnafımız 
için, esnafımızı rahatlatmak, sorunlarını 
çözmek, imkanlarını artırmak için çok 
önemli adımlarımız oldu. İçinden geçtiği-
miz küresel krizden esnafımızın etkilen-
memesi için tedbirler aldık, bu tedbirlerin 
yansımalarını da somut olarak gördük. 
Esnafımızın yanında olmaya, onun so-
runlarını paylaşmaya, sorunlara birlikte 
çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Sicil kayıtlarına göre 2 milyona yakın esna-
fımız bulunuyor. Her ailede 5 kişi bulunsa 
bu konu 10 milyon vatandaşımı, kardeşi-
mi yakından ilgilendiriyor demektir. Özel-
likle finansman ihtiyacının karşılanması 
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açısından son derece sevindirici gelişme-
lere imza attık. Halk Bankası tarafından 
2002 yılında esnafımıza kullandırdığımız 
kredi miktarı sadece 154 milyon TL’ydi, 
2009’da ağustos ayı itibariyle esnafımızın 
kullandığı kredi miktarı 24 kat artışla 3,7 
milyar TL’ye ulaştı. Dikkat edin, bu dö-
nemde kredi faiz oranları yüzde 59 seviye-
sinden yüzde 8’e kadar indi. Esnafımızın 
kullanabileceği kredinin üst sınırını da 5 
bin TL’den 35 bin ve 50 bin TL’ye kadar 
çıkardık. KOSGEB aracılığıyla bir defaya 
mahsus olmak üzere imalatçı esnaf ve 
sanatkarlarımıza sıfır faizli 25 bin TL, 
imalatçı bayan girişimcilerimize de 30 bin 
TL’ye kadar kredi desteği sağladık.

Ocak ayında çıkardığımız sicil affıyla Mer-
kez Bankası nezdindeki negatif kayıtları 
sildik, böylece esnaf ve sanatkarlarımıza 
yeniden kredi kullanabilme imkanı oluş-
turduk. KOSGEB Kanunu’nda yaptığımız 
değişiklikle imalatçıların yanı sıra hizmet 
sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden 
faydalanması sağladık. Son olarak esnaf-
sanatkarlarımız ile tüm KOBİ’lerimize yö-
nelik üç ayaklı yeni bir kredi destek prog-
ramını açıkladık. Bu programların ilkiyle 
KOSGEB veritabanına kayıtlı 100 bin işlet-
meye 2.5 milyar TL’lik kredi sağlanmasını 
öngörüyoruz. 2008 yılının başında Türki-
ye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
TESK’e bizzat başbakan olarak ziyaret 
gerçekleştirdim. Dikkatinizi çekiyorum, o 
ziyaret, bir başbakanın TESK’e yaptığı ilk 
resmi ziyaret olması bakımından da çok 
anlamlı, çok önemli, çok manidardır.

Şurası da son derece önemli: Bizler, ger-
çekleştirdiğimiz ekonomik reformların 
topluma nasıl yansıdığını dijital ekranlara 
bakarak değil, esnaf ve sanatkarlarımızın, 
küçük işletmecilerimizin durumlarına, 
sokaktaki vatandaşımızın durumuna 
bakarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla 
esnafımızın yanında olmaya devam ede-
ceğiz. Esnafımızın sorunlarını çözmeye 
devam edeceğiz. Aynı şekilde, Kırşehir için 
hizmet üretmeye, Kırşehir’e kazandırma-
ya da devam edeceğiz. Ayrıntısına girmek 
istemiyorum… 

2003-2009 arasında Kırşehir’e 822 yeni 
derslik kazandırdık. 7 yılda Kırşehir’deki 
okullarımıza 1705 bilgisayar gönderdik. 7 
meslek lisesi, 5 genel lise, 5 Anadolu lisesi, 
1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 spor lisesi, 
2 bilim ve sanat merkezini bu dönemde 
Kırşehir’e biz kazandırdık. 2006 yılında 
Ahi Evran Üniversitesi’ni açtık. Bugün de 
bu törenin ardından Ahi Evran Üniversite-
mizin 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılını tö-
renle başlatıyoruz. 300 yataklı merkez dev-
let hastanesinin inşaatına devam ediyoruz. 
Kırşehir Adalet Sarayı’nın yapımına başla-
dık. 2002 yılına kadar Kırşehir’de sadece 
21 kilometre bölünmüş yol varken, biz 
sadece 7 yılda tam 101 kilometre bölün-
müş yol yaptık. TOKİ eliyle, bugüne kadar 
Kırşehir’de 715 konutu tamamladık. 500 
kişilik polis meslek yüksekokulumuzun 
inşaatını da bitirmek üzereyiz. Kırşehirli 
çiftçi kardeşime 2003-2008 döneminde 
toplam 294 milyon TL tarımsal destek ver-
dik. 2002’de 31,3 milyon TL olan tarımsal 
destek miktarını 2008’de 2 kat artırarak, 
62 milyon TL’ye çıkardık.
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Kırşehir, çok önemli termal zenginliklere 
sahip olmasına rağmen yıllarca bu imka-
nı ne yazık ki değerlendiremedi. İl özel 
idaresine ait olan Terme-Kür binasını 
üniversitemize tahsis ettik, ve burayı fizik 
tedavi ve rehabilitasyon yüksek okuluna 
dönüştürdük. Bu yüksek okul aynı zaman-
da son derece modern, kaliteli bir fizik 
tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak da 
hizmet verecek. Burada yetişen öğrenciler 
hem Kırşehir’in hem diğer illerimizin bu 
alandaki personel ihtiyacını karşılayacak. 
Böylece Kırşehir’in sağlık turizmi için son 
derece uygun olan kaplıcaları artık değer-
lendirilecek, böylece Kırşehir ekonomisi 
önemli bir artı değer kazanacak. Bu mer-
kezle ilgili inşaat bitme aşamasına gelmiş 
bulunuyor. Ben de binaya gidecek, orada 
son bir incelemede bulunacağım. 

Kırşehir çok daha fazlasını hak ediyor ve 
biz de Kırşehir’e hak ettiği hizmetleri adım 
adım, kademe kademe sunmaya devam 
edeceğiz. Ben sözlerime bu noktada son 
verirken, bir kez daha Ahilik Haftası’nın 
ülkemize, milletimize, Şirin Kırşehir’e ha-
yırlı olmasını diliyorum… Başta Ahi Evran 
olmak üzere, bugün hayatta olmayan tüm 
Ahilerimizi hürmetle ve rahmetle anıyor, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Kırşehir’i, Kırşehirli kardeşlerimi sevgiyle 
selamlıyor, hepinize saygılarımı, en kalbi 
muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun… 
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Sayın Cumhurbaşkanım… değerli misafir-
ler… hanımefendiler… beyefendiler… Sizleri 
saygıyla selamlıyorum…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, vefatının 71’nci yıldönü-
münde bir kere daha minnetle ve şükranla 
anıyoruz. Atatürk’le birlikte, Kurtuluş savaşı-
nın tüm kahramanlarını, cumhuriyetimizin 
kuruluşunda emeği geçen tüm şahsiyetleri, 
bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi 
ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad 

ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in, tüm bir 
yaşamının olduğu kadar, vefatının da aziz 
milletimizi birleştiriyor, kardeşliğimizi 
pekiştiriyor ve dayanışmamızı artırıyor ol-
masını bir teselli vesilesi olarak gördüğümü 
ifade etmek istiyorum.

Şunu asla unutmayalım: Önemli şahsi-
yetler yas tutularak anılmazlar; önemli 
şahsiyetler fikirleriyle, eserleriyle, fedakar 
gayretleriyle anılırlar… 10 Kasımların 
amacı da asla ve asla yas tutmak, ümitsiz-

Atatürk’ü Anma Töreni

Ankara | 10 Kasım 2009
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lik içinde yasımızı tazelemek değildir. Gazi 
Mustafa Kemal’in, “Beni görmek demek, 
behemehal (mutlaka) yüzümü görmek 
değildir. Benim fikirlerimi, benim duygu-
larımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu 
kafidir” sözleri de bu anlayışın tezahürü ve 
öngörüsüdür.

Bizler her 10 Kasım tarihine bu gözle 
bakıyor; Atatürk’ün temel felsefesini ve 
eserlerini anmak, anlamak ve geliştirmek 
bakımından önemli bir fırsat olarak görü-
yoruz. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki, 
Atatürk, kendisinin ortaya koyduğu en bü-
yük eserin, bugün hepimizin ortak değeri 
olan, hepimizin çatısı altında olmaktan bü-
yük gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuri-
yeti olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla, 
Atatürk’ün aziz hatırasına ve onun mirası-
na sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
daha güçlü, daha demokratik, çok daha 
kalkınmış ve ilerlemiş, kendi deyimiyle, 
“muasır medeniyetler seviyesinin üzerine” 
çıkartmak, bunun için gayret sarf etmek 
şeklinde olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal, cumhuriyetimizi 
abad edecek, imar edecek programın çer-
çevesini şu sözlerle dile getirmişti: “Süngü 
ile, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden 
sonra, kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi 
alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız. 
Milleti refah ve mutluluğa götürecek bu 
alanlarda güvenle, başarıyla yürüyebilmek 
ise, yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart şudur: 
Milletin, doğrudan doğruya kendi egemen-
liğine kendisinin sahip olmasıdır.” İşte bu 
anlayıştan yola çıkarak, Cumhuriyetimizin 
kuruluş amaçlarına ve ideallerine sımsıkı 
bağlı kalıyor; Cumhuriyetimizin temel de-
ğerlerini ve kazanımlarını korumak, ülke-

mizi hak ettiği çağdaş konuma ulaştırmak 
için kararlı bir mücadele veriyoruz.

Bakınız… Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı 
Devleti’nin birçok cephede, deyim yerin-
deyse 7 düvele karşı vatan topraklarını 
savunduğu bir dönemde askerlik vazife-
sine başlamıştı… Şam’da, 30’uncu Süvari 
Alayı’nda Bölük Komutanı iken… Harekat 
Ordusu’nda Kurmay Başkanı iken… Trab-
lusgarp Savaşı’nda, Tobruk ve Derne’de 
savaşırken… Balkan Savaşı’nda, Gelibolu, 
Bolayır, Dimetoka ve Edirne’yi savunur-
ken… Çanakkale Savaşı’nda Anafartalar 
Grup Komutanı olarak zafere imza atarken 
ve… Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı 
iken, topraklarımıza göz dikmiş ülkelerin 
ordularına karşı göğüs göğüse çarpışmalara 
katılmıştı.

Aynı Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’te, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasının hemen 
ardından, tüm bu devletlerle diplomatik 
ilişkileri başlatmış; kin, intikam, nefret 
duyguları üzerine değil, barış üzerine bir 
dış politikayı bizzat kendisi inşa etmiştir… 
Zira, Kurtuluş Savaşı, ülkemizi işgal etmek 
isteyenlere karşı verilmiş en anlamlı ve ni-
hai cevap olmuştur… Gazi’nin Çanakkale’de 
ifade ettiği üzere, tüm bu ordular, “geldik-
leri gibi gitmişlerdir”. Gazi, yeni dönemde 
husumeti değil, barışı, uzlaşmayı, diyalogu, 
işbirliğini kendisine şiar edinmiş ve bize 
de bu yolla son derece anlamlı bir miras 
bırakmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, 
güçlü devleti, barışçı dış politikası, dünya-
nın 17’inci en büyük ekonomisi, sağlam 
toplumsal yapısı ile, “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” ilkesini en somut şekilde yaşatmak-
tadır. Türkiye’nin bütün komşularıyla ve 
bölge ülkeleriyle tesis ettiği ve güçlendirdiği 
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iyi ilişkiler, Atatürk’ün mirasına, ilkelerine 
ve fikirlerine sahip çıkıldığının en güzel 
tezahürleridir. 

Esasen, Gazi Mustafa Kemal’in, savaşın ar-
dından yürüttüğü iç ve dış politikanın özü 
gayet aşikardır: Türkiye dar kalıplardan 
çıktıkça, dışa açıldıkça, bariyerleri, engelleri 
aştıkça, zihinleri özgürleştirdikçe, demok-
rasi ve insan haklarını çağdaş standartlara 
ulaştırdıkça ilerlemeye, kalkınmaya devam 
edecektir. Hükümet olarak, attığımız adım-
lar, gerçekleştirdiğimiz reformlar, barış 
üzerine kurduğumuz dış politika, Cumhuri-
yetimizin kuruluş ilkeleriyle bire bir örtüş-
mektedir. Türkiye’nin yönü, ekseni bellidir, 
böyle bir sorunu yoktur. Türkiye’nin temel 
ekseni batılı gelişmiş ülkeler olduğu kadar, 
aynı zamanda hem doğudur, hem kuzeydir, 
hem güneydir. Az önce Atatürk’ün bir asker 
olarak hangi bölgelerde görev yaptığını 
saydım. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetle-
rimiz dünyanın dört bir tarafında barış 
misyonu yürütmektedir. Avrupa Birliğiyle 
katılım müzakereleri yürüten ve birçok 
batılı kurumda önemli görevler üstlenen 
Türkiye’nin Türk dünyasına, Balkanlar’a, 
Kafkaslara, Ortadoğu’ya sırtını dönmesi 
asla düşünülemez. Avrupa Birliği’ne katılım 
yönünde ortaya koyduğumuz sağlam irade, 
başta komşularımız olmak üzere, çevremiz-
deki tüm ülkelerle tesis ettiğimiz iyi ilişki-
lerle pekişmekte ve Avrupa Birliği üyeliği-
mizi çok daha anlamlı hale getirmektedir…

Değerli katılımcılar…

Milli mücadele, herhangi bir sınıf, mezhep, 
meşrep, bölge ve grup yararına değil, bütün 
bir millet yararına yapıldığı içindir ki, aziz 
milletimiz bu mücadelede bir bütün olarak 

yer almıştır. Bu noktayı her zaman hatırı-
mızda tutmamız gerektiğine inanıyorum... 
Bu topraklara ve bu medeniyete ait her tür-
lü grup, İstiklal Savaşımızı yürüten bayrak 
ve sancak altında toplanmış, bir ve bütün 
olarak kurtuluş mücadelemizi vermiştir. 
Cumhuriyetimiz de, yine birleştirici ve 
bütünleştirici bir ruhla aynı bayrak altında 
hayat bulmuştur. Bu ülkeye hak ettiği istik-
bali sağlayacak olan güç, İstiklal mücadelesi 
ruhu ve bu ruhun ortaya koyduğu birlik ve 
bütünlük mefkuresidir.

Vefatının 71’inci yıldönümünde, Gazi’nin 
bu idealinin ve bu ideali başarmadaki bir-
leştirici rolünün bir kez daha hatırlanma-
sında büyük yarar olduğuna inanıyorum. 
Atatürk’ün en önemli başarılarından biri, 
her türlü farklılığı, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı paydasında birleştirmesi ve 
ülkenin onurlu, saygın, asli bir unsuru 
haline getirmesidir. Şunu asla unutmaya-
lım: Atatürk, milli mücadeleyi başlatırken 
milli birliği sağlamayı ve milli iradeyi 
tesis etmeyi en önemli öncelik olarak 
görmüştür. Nitekim Atatürk, Anadolu’ya 
çıktığı ilk günden itibaren, faaliyetlerini, 
‘milleti birleştirmek’ ve ‘milli birliği tesis 
etmek’ çizgisi üzerinde yürütmüştü. Milli 
mücadele, salt bir savunma mücadelesini 
ateşlememiş, aynı zamanda millet olma, 
milli bütünlüğü tesis etme anlayışını geliş-
tirmiştir.

Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kong-
releri, nihayet Ankara’da bir meclisin 
açılması gibi faaliyetler öncelikle, milleti-
mizi toparlamak, bir araya getirmek, milli 
iradeye dayalı bir hareket oluşturmak 
amacına yönelikti. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin, 23 Nisan 1920’de açılışı esna-
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sında, Ulus’ta, eski Meclis binası önünde 
toplanan kalabalığı gösteren fotoğraf, tek 
başına Cumhuriyetin ve Türkiye’nin özeti-
dir ve ruhunu yansıtmaktadır… 1920’den 
bugüne kadar teşekkül etmiş tüm dönem-
lere de bu özet ve bu ruh yansımıştır.

Birlikte kurduğumuz, birlikte yaşattığı-
mız bu cumhuriyeti, yine birlikte, bir ve 
beraber yüceltmek noktasında bugün her 
zamankinden çok daha kararlı olduğumu-
zu burada bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum… Yakın tarihimizde, ülkenin birliğine 
ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler, bizim 
bu topraklar üzerinde binlerce yıl boyunca 
oluşmuş kardeşliğimizi zedeleyememiştir, 
bundan sonra da asla zedeleyemeyecektir. 
Bilinmelidir ki, Cumhuriyet ideallerimize, 
birlik ruhumuza, kardeşliğimize yönelik 
her türlü saldırı, bu milletin arasında 
bugüne kadar asla sığınak bulamamıştır, 
bundan sonra da bulamayacaktır.

Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti vasfıyla, kendi coğrafya-
sında ve dünyada barış, huzur ve istikrar 
sembolü olarak yoluna devam edecektir. 
Türkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik alan-
larda yürüttüğü atılımlarını hızla tamam-
layarak, demokratik standartlarını yük-
selterek, modern ve çağdaş dünyanın en 
saygın ülkelerinden biri olma konumunu 
daha ileri noktalara taşıyacaktır. Milletçe 
en büyük arzumuz ve hedefimiz budur 
ve bu hedeflerimize de mutlaka ulaşaca-
ğımıza inanıyorum. Atatürk’ün vefatının 
71’inci yıldönümünde, Atatürk’ün ilke 
ve idealleriyle örtüşen, onun beklenti ve 
arzularıyla paralellik arz eden, yaşamın-
da gerçekleştirdiği reformlara yenilerini 

ekleyen, Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’ni 
başlatıyor olmanın da ayrı bir anlam taşı-
dığını vurgulamak istiyorum.

10 Kasım 1938, bir sürecin, bir dönemin 
sona ermesi değildir… 11 Kasım 1938’de, 
bu ülke ve bu millet, devraldığı mirası aynı 
hassasiyet ve kararlılıkla daha ileriye taşıma 
gayretinde olmuştur… Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, “Benim naçiz vücudum elbet 
bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cum-
huriyeti ilelebed payidar kalacaktır” sözleri, 
bugün attığımız adımlara ruh ve heyecan ka-
tan sözlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ni, barış 
içinde, kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik 
içinde yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhu-
riyetimizi, demokratik standartlarını yük-
seltmiş, ekonomisini çok daha güçlendirmiş, 
dış politikada güçlü, ağırlıklı, etkin bir ülke 
olarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz… 
Yapay veya kronik tüm sorunları arkada 
bırakacak, gelecek nesillere daha yaşanabi-
lir bir ülke emanet edeceğiz. Gazi Mustafa 
Kemal’in, diğer gazilerimiz ve şehitlerimizin 
hatırasına gölge düşürmeden, onlardan aldı-
ğımız kutsal emaneti yücelterek kararlılıkla 
yolumuzda ilerleyeceğiz. 

Bu düşüncelerle, vefatının 71’inci yıldönü-
münde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, 
gazilerimizi tekrar şükranla ve rahmetle anı-
yor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, böyle tarihi 
bir ana sizlerle birlikte şahit olmaktan, bu 
heyecanı sizlerle birlikte paylaşıyor olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

İstanbul’umuzla birlikte Türkiye, 11 ay-
lık bir aradan sonra Muhsin Ertuğrul 

Tiyatrosu’na bugün bu törenle yeniden 
kavuşuyor. 14 Şubat 2008’de, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemiz burada ilk kazmayı 
vurdu ve çalışmaları başlattı. Öncelikle 7 
kat yerin altında ve 5 katı da yerin üstün-
de olmak üzere toplam 12 katlı, 120 bin 
metrekare alan üzerine İstanbul Kongre 
Merkezi’ni inşa ettik, 17 Eylül 2009’da açılı-
şını gerçekleştirdik. IMF-Dünya Bankası yıl-
lık toplantıları burada başarıyla gerçekleşti. 

İBB Şehir Tiyatroları Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi Açılışı

İstanbul | 16 Ocak 2010
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Bundan yaklaşık 4 ay sonra, işte bugün de 
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nu hizmete alı-
yoruz. Tam 17 milyon TL tutarında bir har-
cama gerçekleştirdik, Türkiye’ye yakışan, 
İstanbul’a yakışan, Muhsin Ertuğrul’un 
anısına, hatırasına, emeklerine, gayretleri-
ne yakışan muhteşem bir eseri vücuda ge-
tirdik. Ben öncelikle, Türk tiyatrosunun ve 
Türk sinemasının unutulmaz ismi Muhsin 
Ertuğrul’u bu açılış vesilesiyle bir kez daha 
saygıyla yad ediyorum. Bu muhteşem ti-
yatroyu İstanbul’a ve ülkemize kazandıran 
Büyük Şehir Belediyemize, mimarlarımı-
za, mühendislerimize, işçilerimize, emeği 
geçen herkese ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Değerli dostlarım…

Burada önemli bir noktayı sizlerle bir kez 
daha paylaşmakta yarar görüyorum… 
Bakınız, özellikle, altını çizerek ifade edi-
yorum: Muhsin Ertuğrul, bu ülkenin bir 
değeridir ve elbette bizim de saygı duy-
duğumuz, hürmet gösterdiğimiz önemli 
bir şahsiyettir. Nasıl ki Mevlana, nasıl ki 
Yunus Emre, nasıl ki Hacı Bektaş Veli bu 
ülkenin ortak değeriyse… Nasıl ki Fuzuli, 
Baki, Nedim bu ülkenin değeriyse… Nasıl 
ki Mehmet Akif, Necip Fazıl bu ülkenin 
değeriyse, aynı şekilde Muhsin Ertuğrul 
da bu ülkenin değeridir. Nazım Hikmet bu 
ülkenin bir değeridir, Kemal Tahir bu ülke-
nin bir değeridir, Oğuz Atay bu ülkenin bir 
değeridir… 

Bu ülkeye ait, bu topraklara ait ne varsa, 
bu ülkenin bir ferdi olarak onların tama-
mı bizim değerimizdir, tamamına saygı 
duymamız gerekir. Milletin sahiplendiği, 
bir değer olarak kabul ettiği, yaşam tarzı 

olarak benimsediği her şeyi, her hükü-
met de sahiplenmek, ona saygı duymak 
durumundadır. Bunları burada ilk kez 
söylemiyorum… Siyaset sahnesinde yer al-
dığım andan itibaren ben bu yaklaşımı sa-
vundum. Hiç kimsenin yaşam tarzına bir 
kastımız olamaz, bir kısıtlamamız olamaz, 
tam tersine 72 milyon Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşının tamamının yaşam tarzı 
bizim teminatımız altındadır. 

Hiç kimsenin görüşüne, fikrine, ideolojisi-
ne, eleştirisine tahammülsüzlüğümüz ola-
maz. Evet, beğenmeyebiliriz, eleştirebili-
riz, karşıt görüşlerimizi söyleyebiliriz ama 
tahammülsüzlük, kısıtlama, susturma, 
sansür asla… Bunu biz yapmayız, yöne-
timde olduğumuz müddetçe yapılmasına 
da müsaade etmeyiz. Çünkü her insan dü-
şüncesiyle, tercihleriyle, kabulleriyle say-
gıdeğerdir. Farklı özelliklere sahip olmak, 
insan olmanın bir gereğidir; nasıl farklı bir 
dile, farklı bir etnik kökene, farklı bir cin-
siyete sahip olmamız insaniyetin doğal bir 
parçasıysa, farklı ideolojilere, mezheplere, 
dinlere, dünya görüşlerine sahip olmamız 
da insan olmanın doğal bir sonucudur. 

Kendi irademizle seçtiğimiz veya doğal 
olarak sahip olduğumuz her kimlik özel-
liğini korumak, geliştirmek, özgürce ya-
şamak en tabii hakkımızdır. İktidarlara 
düşen demokrasi ve hukuk çerçevesinde 
bu hakları korumak, yaşatmak ve yücelt-
mektir. Bu, insani, vicdani, hukuki ve de-
mokratik bir gerekliliktir. Bütün bunları 
neden söylüyorum?

Değerli arkadaşlarım, biz burada inşaata 
ilk kazmayı vurduk, protestolar başladı. 
O kadar ileri gidildi ki, bizim buraya bir 
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cami inşa edeceğimiz bile iddia edildi. Bu 
iddiaya inanan yazarlar oldu ve ciddi ciddi 
köşelerinde, sayfalarında, ekranlarında 
bunu ifade ettiler. Sanki biz tiyatro düşma-
nıyız… Sanki biz görsel sanatlara, gösteri 
sanatlarına karşıyız… Sanki bizim sanata 
karşı bir husumetimiz var… Sanki biz, 
Türkiye genelinde bütün tiyatroları yıktık, 
en son Muhsin Ertuğrul’a gelmişti, onu da 
ortadan kaldırıyoruz…

Allah aşkına, bize böyle bir yaftayı yapıştır-
maya, bizi böyle göstermeye, bizimle ilgili 
böyle bir imaj çizmeye kimin ne hakkı var? 
Üstelik bu, dün ya da bugün değil, yıllardır 
yapılıyor ve ısrarla yapılıyor… Şimdi çıkı-
yor bazıları diyor ki “Başbakan ve Partisi 
gerekli güvenceyi vermiyor, kitleleri ikna 
edemiyor, kitleler de böyle düşünüyor…” 
Allah aşkına, “tiyatroyu yıkıyorlar, cami 
yapacaklar” iddiasının ben neresine cevap 
vereceğim, neresini düzelteceğim? Bu tür 
dedikoduların, söylentilerin, iddiaların, 
ithamların, iftiraların peşine düşsem, on-
ları düzeltmeye kalksam ben bu ülkede 
taş üstüne taş koyamam, hizmet üretmeye 
fırsat bulamam. Bazıları da çıkmış, bu pro-
testolar olmasa tiyatro yapılmazdı diyor. 
Pes doğrusu. Bu kadar da önyargılı olunur 
mu?  Sürekli önyargıyla, suizanla, parano-
yayla hareket etmenin kime ne faydası ola-
bilir? Böyle takıntılarla hareket edersek, 
hoşgörüyü, uzlaşıyı, kucaklaşmayı nasıl 
sağlayabiliriz?

Yapılan yanlışları ısrarla vurgulamanın 
elbette bir faydası yoktur, olan olmuştur, 
geçen geçmiştir, ama yanlış yapanların da 
ısrarla yanlış yapmaya devam etmesi de 
doğru değildir. Tanınmayan, bilinmeyen, 
ne yapacağı belli olmayan insanlarla il-

gili iddialar üç beş gün anlam taşıyabilir. 
Ancak onlarca yıldır milletin önünde, 
milletin hizmetinde olan, ne yaptığı, ne 
yapacağı belli olan insanlar hakkında hala 
“gizli gündem” iddia etmek, yakıştırmalar-
da bulunmak doğru mudur? Biz, 1994’ten 
sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 
yönettik, 2002’den bu yana da Türkiye’de 
iktidardayız. Artık ne yaptığımız da belli, 
ne yapacağımız da… Bütün dünya gördü 
ki, bizim ülkemize ve milletimize hizmet-
ten başka bir amacımız yok. Yine bütün 
dünya görüyor ki, bizim baskıyla, dayat-
mayla, yok saymayla, dışlamayla işimiz 
yok. Kimseyi ötekileştirmek, karşı kutba 
itmek, dışlamak gibi bir tarzımız da yok. 

Bakınız değerli arkadaşlarım… İstanbul’a 
sadece şu son 6 yıl içinde 20 Kültür Mer-
kezi, 20 bin 529 kişilik yeni kapasite ka-
zandırdık. 4 yeni kültür merkezi inşaatı 
devam ediyor. Tepebaşı’ndaki TRT bina-
sının yerine, içinde dram tiyatrosunun da 
yer alacağı büyük bir kültür merkezi inşa 
etmek için çalışmalarımız devam ediyor. 
Toplam 30 milyon TL harcadık ve 3 tiyatro 
binasını tamir ederek çağdaş bir konseptle 
hizmete açtık, İstanbul’a kazandırdık. Fa-
tih Şehir Tiyatrosu ve Bahçelievler Sahnesi 
onarım çalışmaları devam ediyor. Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi restorasyonu plan 
dahilinde… Yine Şişhane Eski THY Bina-
sının tiyatroya çevrilmesi plan dahilinde… 
İstanbul’da Büyükşehir Belediyemize bağ-
lı 16 sahnede tam 4 bin 97 kişilik kapasite 
artırımı sağladı ki bu, kapasitenin yüzde 
60 oranında artması anlamına geliyor. 
İstanbul’a kazandırdığımız müzeler orta-
da, spor kompleksleri ortada, tarihi eserle-
re yaptığımız onarımlar ortada…
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İstanbul, hiçbir dönemde, şu bizim döne-
mimizde olduğu kadar sanatta, sporda, 
ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 
bu boyutlara ulaşmamış, bu kapasiteye 
ulaşmamıştı. Bakın bugün akşam, İstan-
bul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkin-
liklerinin açılışını yapıyoruz. İstanbul 
için son derece tarihi bir gündür bugün. 
Bunu da İstanbul’a kazandıran, Türkiye’ye 
kazandıran biz olduk. Sadece İstanbul’da 
değil, Türkiye’nin 81 vilayetinde sanatın 
her dalını teşvik eden biziz. Türkiye’ye 
kazandırdığımız tüm bu eserler, bizim sa-
mimiyetimizin en açık delilleridir. Tüm bu 
yapılanlara rağmen, haksız ithamlarda ve 
suçlamalarda bulunmak,  kusura bakma-
yınız, eleştiri sınırlarını aşan bir iftiradan 
ibaret kalır.

Esasen bu tavır, sadece İstanbul’da gösteri-
len, sadece Muhsin Ertuğrul Tiyatrosuyla 
ilgili gösterilen bir tavır da değildir… Attı-
ğımız her adımda, giriştiğimiz her reform-
da bu ve benzeri reaksiyonları karşımızda 
buluyoruz. Salı günü de ifade ettim… 
Takiyye yapıyorlar dediler… Gizli niyetle-
ri, gizli gündemleri var dediler… Laiklik 
elden gidiyor dediler… “Tehlikenin farkın-
da mısınız” diyerek toplumu kışkırttılar… 
İhanet gibi, hıyanet gibi, bölücülük gibi 
nezaket dışı ifadeler kullandılar. Mahalle 
baskısı dediler… İşte şu anda da sansür 
diyorlar, baskı diyorlar, sivil diktatörlük 
diyorlar, sivil faşizm diyorlar… 

Değerli arkadaşlarım, ülkede korku tacir-
leri var…

Korku pazarlayarak, korku salarak, kitle-
leri korkutarak, tedirgin ederek, kaygıya 
sevk ederek varlığını sürdürenler var. 

Burada bir kez daha ve altını çizerek ifade 
ediyorum… Demokrasinin teminatı biziz… 
Özgürlüklerin, hakların teminatı biziz… 
Sanatın da, sanatçının da teminatı biziz… 
72 milyon vatandaşımızın her birinin 
yaşam tarzının teminatı biziz… Bu tür 
korkutmalar, aslında Cumhuriyetimize 
yönelik bir güvensizlik oluşturuyor. 7 yıl-
da ortaya koyduğumuz hizmetler, eserler, 
reformlar, demokratikleşme adımları da 
bizim neyin teminatı olduğumuzun apaçık 
delilidir, ispatıdır. Haklar ve özgürlükler 
üzerinde hiçbir baskıyı, hiçbir kısıtlamayı 
kabul etmedik, etmeyiz, siyaset sahne-
sinde olduğumuz müddetçe de buna izin 
vermeyiz…

Bizim eleştiriden korkumuz yok, eleştiri-
lere karşı bir çekincemiz yok, tereddüdü-
müz, tahammülsüzlüğümüz yok. Yapıcı 
eleştirinin başımızın üzerinde yeri var… 
Ama yıkıcı eleştiriye, haksız eleştiriye, ha-
karete varan ithamlara karşı, biz de gere-
ken cevabı veririz. Hukukun dışına çıkma-
yız, demokrasi çerçevesinden ayrılmayız 
ama eleştirmek nasıl eleştirenin hakkıysa, 
ona cevap vermek de benim hakkımdır ve 
ben bu hakkı kullanırım. Benim, eleştiriye 
cevap verme hakkımı hiç kimse sansür ya 
da baskı olarak görmemelidir.  “Hükümet, 
vergi cezaları yoluyla sansür uyguluyor, 
baskı uyguluyor” diye feryat figan ediyor-
lar, Türkiye’yi yurtdışında şikayet etmeye 
kadar varan yöntemlere başvuruyorlar.

Ben burada tekrar söylüyorum: Vergi ceza-
sı, benim değil, ilgili devlet kurumlarının 
tamamen hukuk çerçevesinde, tamamen 
yasalar ve mevzuat çerçevesinde aldığı 
bir karardır. Benim bu noktada telkinim, 
zorlamam, baskım asla ve asla söz ko-
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nusu olamaz. Üstelik Türkiye bir hukuk 
devletidir… Kendisine haksız vergi cezası 
kesildiğini iddia eden, bağımsız mahkeme-
lere gider ve oraya şikayetini yapar. Hukuk 
önünde, Anayasa ve yasalar önünde hiç 
kimse imtiyazlı değildir. Bunu bir sansür 
gibi, basın üzerinde bir baskıymış gibi lan-
se etmeye de kimsenin hakkı yok. Hukuk 
ve demokrasi bir arada gelişmesi, yücel-
mesi gereken kurumlardır.  Birini göz ardı 
ederek diğerini ayakta tutamayız.

Bunun için yapmamız gereken anlayışlı 
olmaktır, birbirimizi anlamaya çalışmak-
tır, tahammülle diyalog ve ilişki içinde 
olmaktır… Her türlü korkunun panzehiri 
tanımaktır, bilmektir, gerçeklerle yüzleş-
mektir. Sanal, suni, hayali olanı bir kenara 
bırakıp, hayatın gerçeklerini, var olan du-
rumu nazara almalıyız… 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar de-
mokratik hak ve özgürlüklere kavuşmuş 
durumdadır. Biz bunları da yeterli gör-
müyoruz. Bu noktada en ileri standartları 
Türkiye’ye kazandırmak için tam bir irade 
ve samimiyet içindeyiz. Bir değişim ve dö-
nüşüm sürecinden geçiyoruz… Demokra-
sinin alanı genişledikçe elbette birilerinin 
alanı daralacaktır. Bu daralmayı tek parti 
diktatörlüğü, sivil diktatörlük, sivil faşizm 
gibi kavramlarla izah etmek, bu değişim 
ve dönüşüm sürecine haksızlık olur. 7 yıl 
önce bu ülkede tabular vardı, dokunul-
mazlar vardı, konuşulamayanlar, söylene-
meyenler vardı… O zaman cesaret göste-
remeyenler bugün cesaretle hükümeti de, 
kurumları da eleştiriyorsa, bu bile bizatihi 
Türkiye’nin ne kadar özgürleştiğinin ve 

demokratik bir ülke konumuna yükseldi-
ğinin göstergesidir.

Biz, milli iradeye sımsıkı bağlıyız… Milli 
egemenliğin korunması noktasında bugü-
ne kadar dik bir duruş sergiledik, bundan 
sonra da bu duruşumuzdan taviz verme-
yiz. Biz, milletin tercihiyle geldik, seçimle 
geldik, vakti zamanı geldiğinde de milletin 
tercihine boyun eğmeyi biliriz. Kimse kor-
ku pazarlamasın… Kimse korku tüccarlığı-
na soyunmasın… Türkiye tüm korkularını, 
tüm o sanal tehditleri geride bırakarak 
aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlar-
la ilerliyor. Biliyoruz ki, bu propagandayı 
yapanlar veya alet olanlar, Türkiye’nin 
demokratikleşmesine katkıda bulunmuş 
olmuyorlar, değişim sürecini desteklemiş 
olmuyorlar.

Biz, her şeye rağmen sanatı teşvik etmeye, 
sanatçıyı teşvik etmeye, böyle güzel tiyat-
rolar, sahneler inşa etmeye devam edece-
ğiz. Ben bir kez daha, İstanbul’a bu güzel 
eseri kazandıran Büyükşehir Belediyemize 
teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri kutlu-
yorum. Burada sahnelenecek oyunlarda 
bütün sanatçılarımıza başarılar, bütün 
izleyicilere iyi seyirler diliyorum. Muhsin 
Ertuğrul Tiyatrosu ülkemize, milletimize, 
İstanbul’umuza hayırlı olsun diyor, sizleri 
de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun.
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Değerli katılımcılar, saygıdeğer sanatçılar, 
değerli sanat dostları, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, 
bu anlamlı tören vesilesiyle aranızda bulun-
maktan, sizlere hitap etmekten büyük mem-
nuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Konuşmamın hemen başında, Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızı, 2009 Yılı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü’nün tevdi edileceği sa-

natçılarımızı, değerli Necdet Yaşar ve değerli 
Niyazi Sayın’ı tebrik ediyor; kendilerine şah-
sım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Gerçekten de, ülke olarak, mil-
let olarak kendilerine çok şey borçluyuz… 
Hayatını musikiye vakfetmiş, tanbur ve 
ney’i, deyim yerinde ise aşk ile dile getirmiş 
böyle iki üstada sahip olmanın, ülke olarak 
da millet olarak da haklı gururu içindeyiz.

Kültür ve Sanat Büyük Ödül 
Töreni

İstanbul | 30 Ocak 2010
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Değerli dostlarım…

Tanbur, bu toprakların sesini en saf 
şekilde aksettiren ve bugün dahi tama-
mıyla bu topraklara ait olan bir musiki 
aleti. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, 
İstanbul’da 500 tanburînin bulunduğunu 
ifade ediyor. Dikkat ediniz, 17’inci Yüzyıl 
İstanbul’unda 500 tanburi bulunuyor. 
Aynı şekilde, Ney de, yine bizim gök kub-
bemiz üzerinde adeta inlemiş, bu toprak-
ları manevi hazzıyla kuşatmış bir musiki 
aleti olarak önümüzde duruyor. Mevlana 
Celaleddin Rumi’nin o muhteşem eseri 
Mesnevi, sizler de bilirsiniz, Ney üzerine 
beyitlerle başlıyor… Dinle Neyden, Neler 
Hikayet Eder / Ayrılıklardan Nasıl Şika-
yet Eder… / Kestiler Der, Bir Kamışlıktan 
Beni, / Dinler Ve Ağlar, Erler, Kadınlar 
Beni / Hava Değil Ateştir Ney Sesi / Kim-
de Ateş Yok Ateş Olsun Hissesi…

Evet, ne tanbur, ne de ney, sıradan birer 
musiki aleti asla değildir, hele hele sadece 
birer musiki aleti hiç değildir. Gerek bu 
enstrümanlar, gerek benzeri birçok ens-
trüman, bizim Klasik musikimizin birer 
unsuru olmanın çok ötesinde, bizim me-
deniyetimizin, kültürümüzün çok önemli 
unsurları, hatta yapıtaşlarıdır. Bakınız, 
bizler, musikiyi, “iki ses arasındaki ma-
nevi münasebet” olarak tanımlayan bir 
medeniyetin mensuplarıyız. İşte buradaki 
çok değerli üstatlarımızdan ve onların 
talebelerinden gördüğümüz de budur… 
Görüyor ve anlıyoruz ki, tanbur icra et-
mek, kültürüyle, adabıyla, üslubuyla başlı 
başına bir yaşam tarzını benimsemek 
anlamına geliyor. Ney üflemek, yetişme 

tarzıyla, disipliniyle, edebi - terbiyesiyle 
başlı başına bir düstur olma vasfı taşıyor.

Her zaman söylüyorum: Bizim medeniye-
timiz “sevgi” medeniyetidir, bizim medeni-
yetimizin temelinde her şeyden önce “aşk” 
vardır. Çok geniş bir coğrafyayı köprülerle, 
kervansaraylarla, imaretlerle, camilerle 
süsleyen bu medeniyet, aynı şekilde o coğ-
rafyanın gök kubbesini de eşsiz sedalarla, 
benzersiz beste ve güftelerle süslemiştir. 
Yüzyıllar boyunca ayakta kalacak, depre-
me, kara, fırtınaya, azgın sulara dayanacak 
mimari eserler yapmakla yetinmemişler; 
yüzyıllar boyunca bu kubbede baki ka-
lacak eserleri de bize miras bırakmışlar. 
Hani, Sultan-us Şuara Baki diyor ya: Ava-
zeyi Bu Aleme Davud Gibi Sal / Baki Kalan 
Bu Kubbede Hoş Bir Seda İmiş… 

Değerli dostlarım… 

İşte o hoş sedaya sahip çıkmak, o mirasa 
sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak 
bizim asli vazifelerimiz arasında yer alıyor. 
Bizim tarihimizde, evet, Fatih gibi, Kanuni 
gibi devlet adamları; Sinan gibi mimarlar; 
Fuzuli gibi şairler, Mevlana gibi, Yunus 
gibi gönül insanları var… Ama aynı şekil-
de bizim tarihimizde Farabi gibi, Meragi 
gibi, Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey, Yesari 
Asım Ersoy, Münir Nurettin Selçuk gibi 
bestekarlar var. Açık söylüyorum, dünya 
üzerindeki hiçbir devletin, hiçbir milletin 
sahip olamayacağı büyük bir zenginliğe 
sahibiz. Ama idrakinde olunmadan, o zen-
ginlik hiçbir işe yaramıyor. Kendi sanatına 
ve kendi sanatçısına sahip çıkmayan bir 
toplumun istikbali karanlıktır. Kendi de-
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ğerlerine, kendi musikisine yabancılaşan 
bir toplum, tarihinden uzaklaşan bir top-
lum, geleceği de kurgulayamaz.

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir zamanda 
yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, kül-
türel bir yozlaşmanın da tüm dünyayı et-
kisi altına aldığı bir dönemden geçiyoruz. 
Avrupa’nın, Amerika’nın müzik listelerini 
ezbere sayan, ama kendi tarihinden üç bes-
tekarın ismini sayamayan bir gençliğin du-
rumu sorgulanmalıdır. Hamdolsun umut 
verici gelişmeler de oluyor… Özellikle son 
dönemde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
eliyle, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, 
Üniversitelerimiz, sivil toplum örgütleri-
miz, özellikle de yerel yönetimler eliyle 
çok güzel çalışmalar yapılıyor. Klasik sa-
natlar ve klasik musiki noktasında özellik-
le gençler arasında ilginin her geçen gün 
arttığını müşahede ediyoruz. Elbette yeter-
li değil… Elbette alınacak uzun bir mesafe 
var… Ama asla umutsuz değiliz…

Şurası da son derece önemli: Her dönemde, 
asli değerlerimize, mirasımıza sahip çıkan, 
onu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak 
için ömrünü vakfeden insanlar çıkıyor. 
İşte Necdet Yaşar üstadımız… Aşık Veysel 
dinleyerek çıktığı yolculuğu, “uzun ince 
bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece” di-
yerek bugünlere taşıdı. Niyazi Sayın üsta-
dımız hakeza. Onların ibret dolu, tecrübe 
dolu yolculuklarının talebeleri üzerinde 
olduğu kadar diğer gençler üzerinde de 
etkili olduğuna ve olacağına ben yürekten 
inanıyorum. Değerli Necdet Yaşar ve De-
ğerli Niyazi Sayın ülkemizin, milletimizin 
gururu oldular. Musikimizi taçlandırdılar, 

musikimizi dünya genelinde en iyi şekilde 
tanıttılar, asli değerlerimizi, zenginliğimizi 
geleceğe taşımak için büyük gayret sarf et-
tiler. İnanıyorum ki, bu ülke için gösterdi-
ğiniz üstün gayretler, ortaya koyduğunuz 
eserler milletimiz tarafından daima hayır-
la yad edilecek, hatırlanacaktır. 

Sizlere bir kez daha ülkem, milletim adı-
na şükranlarımı sunuyorum. 2009 yılı 
Kültür-Sanat Büyük Ödülünün son derece 
isabetli adreslere gitmiş olmasından duy-
duğum memnuniyeti ifade ediyor, sizleri 
tebrik ediyorum. Bu anlamlı törene katı-
lan, bu heyecanı ve coşkuyu paylaşan tüm 
konuklara da teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili kardeşlerim, can yoldaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, ülkenize, ülkemize, İstanbul’a 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 
Buradan, sizlerin aracılığıyla, dünyanın 5 
kıtasına yayılmış bütün Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarını, tüm soydaşlarımızı, 

tüm kardeşlerimizi saygıyla muhabbetle 
selamlıyorum. Berlin’de, Roterdam’da, 
Paris’te, Viyana’da, Brüksel’de… Avrupa 
kıtasının tüm kentlerindeki kardeşle-
rimi selamlıyorum. Melbörn’deki, Sid-
ney’deki… Avustralya kıtasındaki tüm 
kardeşlerimi selamlıyorum. NevYork’ta, 
Şikako’da, Toronto’da, Ottova’da… Ame-
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rika kıtasındaki tüm kardeşlerimi se-
lamlıyorum. Kahire’de, Keyp Tavn’da, 
Trablus’ta, Fas’ta, Tunus’ta… Afrika’da 
yaşayan, oralarda çalışan kardeşlerimi se-
lamlıyorum. Semerkant’taki, Buhara’daki, 
Mezar-ı Şerif ’teki, Urumçi’de, Kaşgar’da, 
Almatı’da… Asya’daki tüm kardeşlerimi, 
tüm soydaşlarımı selamlıyorum. Buradan, 
sizlerin aracılığıyla, Kırcali’ye, İskeçe’ye, 
Gümülcine’ye,  Üsküp’e,  Priştine’ye, 
Köstence’ye, Saraybosna’ya, Batum’a, 
Tif lis’e, Grozni’ye selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum. Yine buradan, Yukarı 
Karabağ’a, Nahcivan’a, Bakü’ye, Gence’ye, 
Saraybosna’ya, Mostar’a en kalbi muhab-
betlerimi gönderiyorum.

Tarih ve talih, bizi ayrı coğrafyalara dağıt-
mış olabilir... Ama bizim gönüllerimiz bir. 
Bizim yüreklerimiz ortak çarpıyor. Has-
retimiz bir, özlemlerimiz bir, arzularımız 
bir, kaderimiz bir... Biz hepimiz kardeşiz. 
Biz aynı boyun evlatlarıyız. Bizim sevin-
cimiz bir, hüznümüz bir... Zolingen’de bir 
kardeşimizin burna kanasa, aynı anda 5 
kıtada sızısını yüreğimizde hissederiz. 
Saraybosna’da bir masumun gözyaşı 
toprağa değdiğinde aynı anda hepimizin 
yüreğine ateş düşer. İskeçe dara düşse, 
Kırcali üzülse, Priştine hüzünlense, bili-
yorum ki, ta Melbörn’de, Toronto’da, Keyp 
Tavn’da, Tokyo’da yankısını bulur. İstan-
bul’daki, Diyarbakır’daki, Yozgat’taki, 
Sivas’taki düğün, hepimizin düğünüdür. 
Rize’de uşaklar horon teperken 5 kıta 
horona durur. İzmir’in zeybeği 5 kıtadan 
izlenir. Gaziantep Halay çekerken 5 kıta 
halay çeker. 

Biz bir sofranın etrafında toplanmış, tek 
bir ailenin fertleriyiz. Biz hep birlikte bir 
aileyiz. Biz, her birimiz, bin yılların öte-
sinden gelen, ortak bir kültürün, ortak 
geleneklerin, ortak tarihin mensuplarıyız. 
Tarihimizle gururluyuz, kültürümüzle 
gururluyuz, kardeşliğimizle gururluyuz. 
Bulunduğumuz her yerde, nefes alıp 
verdiğimiz her yerde bizler barışın tem-
silcileri olduk. Çalıştığımız ülkelerde 
çalışkanlığın, güzel ahlakın, dürüstlüğün 
timsali olduk. Bakınız… Şu son 7 yılda, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ola-
rak 81 ülkeye 233 ziyaret gerçekleştir-
dim. Yeni Zelanda’dan Amerika Birleşik 
Devletleri’ne, Afganistan’dan Belçika’ya, 
Japonya’dan, Moğolistan’dan Lübnan’a, 
Yemen’e, Irak’a kadar 81 ülkede temas-
larda bulundum. Şunu tüm samimiye-
timle söylüyorum: Gittiğim her ülkede, o 
ülkenin devlet başkanları, başbakanları, 
üst düzey yetkilileri, bana Türklerin çalış-
kanlığından, dürüstlüğünden, başarıların-
dan övgüyle söz etti. Her gittiğim ülkede, 
oradaki Türkiye cumhuriyeti vatandaş-
larından, oradaki soydaşlarımdan dolayı 
gururlandım, göğsüm kabardı. Soydaşla-
rımız, vatandaşlarımız, işadamlarımız, öğ-
retmenlerimiz, öğrencilerimiz, işçilerimiz, 
müteahhitlerimiz hem bizim, hem de men-
subu, vatandaşı oldukları ülkenin adeta 
medarı iftiharı haline geldiler.

Bize bu gururu yaşattığınız için sizlere 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Şunu da 
bilmenizi istiyorum... Bizim çabalarımız, 
sizin oralarda huzur içinde yaşamanız 
içindir. Bizim gayretlerimiz, sizlerin orada 
onurlu birer vatandaş olarak yaşamanız 
içindir. Bizim mücadelemiz, sizlerin, bir 
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Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bi-
rer vatandaşı olarak, oralarda alnınız ak, 
başınız dik şekilde gururla dolaşabilmeniz 
içindir. Türkiye ne kadar güçlü olursa, siz-
ler de oralarda o kadar güçlü olursunuz. 
Türkiye ne kadar itibarlı olursa, sizlerin 
de itibarı oralarda o kadar artar. İşte bu 
hedef doğrultusunda, Türkiye’nin gücünü, 
Türkiye’nin itibarını, Türkiye’nin saygınlı-
ğını artırmanın mücadelesi içinde olduk.

Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade 
etmek istiyorum... Sizler, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin 
vatandaşlarısınız. Sizler, Medeniyetler 
İttifakı’na eş başkanlık yapan bir ülkenin 
yurttaşlarısınız. Sizler, Avrupa Birliği’ne 
üyelik müzakerelerini kararlılıkla yürü-
ten bir ülkenin soydaşlarısınız. Sizler, her 
yerde hakkı savunan, adaleti savunan, 
barışı savunan, haksızlık karşısında dim-
dik duran, haksızlık karşısında eğilmeyen, 
bükülmeyen, hakkı cesaretle söyleyen bir 
ülkenin kardeşlerisiniz. Sizler, demokrasi-
si güçlü, ekonomisi güçlü, dış politikası iti-
barlı bir ülkenin gönüldaşlarısınız. Hiç bir 
yerde boynunuzu bükmeyin. Hiç bir yerde 
kendinizi yalnız hissetmeyin. Hiç bir yerde 
kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Şunu hiç 
bir zaman unutmayın. Burada güçlü bir 
ülke var, burada Türkiye var.

Değerli kardeşlerim, değerli misafirler…

Türkiye, yarım asır sonra ilk kez bizim 
dönemimizde Avrupa Birliği’ne üyelik 
yolunda somut kazanımlar elde etti. 2005 
yılında katılım müzakerelerine başladık 
ve şu anda da müzakereleri kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Şuraya da dikkatinizi çe-

kiyorum, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, 
oranın vatandaşı olarak yaşayan Türk 
sayısı 5,5 milyonun üzerinde. 5,5 milyon, 
bugün Avrupa Birliği üyesi olan kimi ülke-
lerin nüfusundan kat kat fazla. On yıllardır 
emeğimizle, terimizle, çabamızla, özverili 
gayretlerimizle Avrupa’da, bulunduğunuz 
ülkelerin inşasına, imarına katkı verdiniz. 
Oralarda dil öğrendiniz, eğitim aldınız, o 
ülkelerin vatandaşı oldunuz. Sizler, Tür-
kiye ile Avrupa arasında adeta bir köprü 
oldunuz. Türkiye hiç tartışmasız Avrupalı-
dır. Türkiye, ekonomisiyle, dış politikasıy-
la, sosyal yapısıyla, çağdaş kurumlarıyla 
Avrupalıdır. 

Bugün Avrupa’da, Türkiye’nin üyeliğine 
karşı çıkan, Türkiye’ye yeni yeni engeller 
çıkaran liderler, ne Avrupa’nın tarihini, 
ne de Avrupalı Türkiye’yi tanımıyorlar, 
bilmiyorlar. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
yük olacağını iddia edenler, ufuktan, 
vizyondan, gelecek tasavvurundan uzak, 
gelecek perspektifinden bigane olanlardır. 
72,5 milyon nüfusuyla, genç, dinamik 
iş gücüyle, eğitimli insanlarıyla Türkiye 
Avrupa Birliği’ne yük olamaz, tam tersine 
Avrupa Birliği’ne vizyon katar, güç katar. 
Türkiye’nin AB üyeliğini, Avrupa’daki 
Türk vatandaşlarını seçim malzemesi 
yapmak isteyenler, Türkler üzerinden istis-
mar siyaseti güdenler bilsinler ki, Türkiye 
onların dar ufuklarına sığmayacak kadar 
büyük bir ülkedir.

Değerli kardeşlerim...

Irkçılık bir insanlık suçudur. Başta Av-
rupa olmak üzere, kimi ülkelerde tırma-
nan, vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza 
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yönelen ırkçı saldırıları bir kez daha 
şiddetle kınıyorum. Artan ırkçı eğilimler 
karşısında sessiz kalan liderleri, açıkla-
malarıyla ırkçılığı körükleyen yetkilileri 
buradan bir kez daha, merhum Mehmet 
Akif ’in dizeleriyle uyarıyorum: Diyor ki 
Akif: Beş bin senelik hisse, yarım kıssa 
mı verdi? / Tarihi tekerrür diye tarif edi-
yorlar / Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü 
ederdi?.. Şunu da özellikle, altını çizerek 
ifade ediyorum: Antisemitizm bir insan-
lık suçudur. Irkçılık bir insanlık suçudur. 
Aynı şekilde, İslamofobia da bir insanlık 
suçudur. Marjinal örneklerden yola çıka-
rak, tüm Müslümanların töhmet altında 
bırakılması son derece yanlıştır. Kılık 
kıyafetinden, ibadethanelerinden, hatta 
kullandığı kelimelerden dolayı insanlara 
önyargıyla yaklaşılması, dışlanmaları, 
ötelenmeleri haksızlıktır, hukuksuzluk-
tur. Bunu anlayışla karşılamamız asla ve 
asla mümkün değildir.

Medeniyetler arası diyalog için, İspan-
ya ile birlikte yoğun çaba sarf ederken, 
sanatçıların , medya mensuplarının, 
karikatüristlerin, müzisyenlerin, bilim 
adamlarının, hatta siyasetçilerin, İslam 
karşıtlığını körükleyecek sorumsuzca 
davranışlar sergilemesi kabul edilemez. 
Müslümanlara yönelik rencide edici tavır, 
söylem, politika ve yayınlar, ifade özgür-
lüğü bahanesinin arkasına gizlenemez. 
Büyük devletler, farklı etnik ve kültürel 
grupların kendilerini “öteki” gibi hisset-
medikleri devletlerdir. Farklılıklar eşit 
saygıyı hak eder. Temel hak ve hürriyet-
lerde ayrımcılık, iç politika malzemesi 
yapılamaz. Temel haklar referanduma 

götürülemez. Çifte vatandaşlığa karşı 
çıkmak, temel hak ve özgürlüklere karşı 
çıkmaktır.

Değerli kardeşlerim...

Bütün İslam coğrafyasında, minareler 
estetik şekilde göğe yükselirken, aynı 
zamanda barış çağrısını, dostluk ve kar-
deşlik mesajını da yüceltirler. Bizim göğe 
yükselen minarelerimiz, çan sesini, hazan 
sesini bastırmaz, onları ötelemez, onları 
dışlamaz. İşte İstanbul, işte Mardin, işte 
Antakya... Türkiye’nin 81 vilayetinde, 
bütün İslam coğrafyasında kiliseler, 
havralar, camiler yan yana, omuz omuza 
varlıklarını sürdürürler. Aynı hoşgörü or-
tamını, aynı anlayışı, aynı saygılı yaklaşı-
mı başka coğrafyalarda görmek en büyük 
arzumuz. Biz, bir cana kıymanın, bütün 
bir alemin canına kıymak olduğunu ifade 
eden bir medeniyetin mensuplarıyız.

Haksızlığa uğrayan, hakkı çiğnenen her 
kim olursa olsun, rengi, dili, ırkı, inan-
cı ne olursa olsun biz onların yanında 
olmak, onların hakkını ve hukukunu sa-
vunmak durumundayız. Türkiye olarak, 
yerkürenin neresinde olursa olsun, gadre 
uğramış, haksızlığa uğramış, ötelenmiş, 
itilmiş insanlar için sesimizi yükselttik, 
yükseltmeye de devam edeceğiz. Bizim 
hassasiyetimiz, onların birer insan ol-
malarından kaynaklanıyor. Biz, Yunus 
Emre’nin diliyle, “yaradılanı, yaradandan 
ötürü seviyoruz.” Haiti’deki çocukların 
çığlıkları nasıl yüreğimizi sızlatıyorsa, 
Gazze’deki çocukların feryadı da aynı şe-
kilde yüreğimizi sızlatıyor. Gürcistan’da 
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masum sivillerin katledilmesi nasıl vic-
danımızı sızlatıyorsa, Karabağ’daki kar-
deşlerimizin Afganistan’daki, Irak’taki 
kardeşlerimizin durumu da aynı şekilde 
vicdanımızı sızlatıyor.

Biz, şu ülkenin, bu ülkenin değil, topye-
kun, küresel ölçekte tüm ülkelerin nükle-
er silah sahibi olmasına karşı çıkıyoruz. 
Biz adaleti savunuyoruz. Biz insani değer-
leri savunuyoruz. Biz evrensel değerleri 
savunuyoruz. Bunu yaparken de, ayrım 
gözetmiyor, birini diğerine üstün görmü-
yoruz. Türkiye, Avrupa Birliği’nin tabii 
bir üyesidir, evet, ama aynı Türkiye, Türk 
dünyasının, Ortadoğu’nun, Afrika’nın da 
kardeşidir, komşusudur, gönüldaşıdır. 
İşte onun için, komşu ülkelerle, bölge 
ülkeleriyle tam bir iletişim ve işbirliği 
içindeyiz. Yönümüzü Batı’ya dönerken 
Doğu’yu, Kuzey’i, Güney’i asla ihmal et-
miyoruz. Şu son bir kaç ay içinde, Türkiye 
ile Suriye, Lübnan, Ürdün, Katar, Libya, 
Arnavutluk, Tacikistan ve Tanzanya 
arasındaki vizeleri kaldırdık. İspanya ve 
Rusya ile aramızdaki vizeleri kaldırmak 
noktasında süreç işliyor. Son 7,5 yılda tam 
23 ülke ile aramızdaki vizeleri kaldırdık.

Bin yıllardır bir ve beraber yaşadığımız 
halklarla, topluluklarla, ülkelerle yeniden 
kucaklaşıyor, onlarla hasret gideriyoruz. 
İşte Suriye ile aramızdaki mayınları te-
mizliyoruz. Gaziantep’ten kalkan tren ar-
tık Musul’a gidiyor, Halep’e gidiyor. İstan-
bul Şam ile kucaklaşıyor. İzmir Beyrut’la 
kucaklaşıyor. Amman Ankara ile kucakla-
şıyor. Doha, Trablus, Tiran artık Türkiye 
daha da yakınlaşıyor. Sizlerin desteği ile, 

sizlerin hayır duaları ile çok daha fazlası-
nı inşallah birlikte başaracağız.

Sevgili kardeşlerim...

Bizim köklü medeniyetimizin, köklü tari-
himizin çok geniş bir coğrafyada yansıma-
ları var. Nasıl ki dünyanın dört bir tarafına 
yayılmış olan vatandaşlarımız ve soydaşla-
rımız üzerinde mesuliyetimiz varsa, aynı 
şekilde Türk kültürünün mirası üzerinde 
de mesuliyetimiz var. Türkiye olarak, ata-
larımızın yadigarına, kültür mirasımıza 
sahip çıkmak için yoğun gayret içindeyiz. 
Türklerin, bilinen en eski yazılı anıtları, 
Moğolistan’daki Orhun Kitabeleri… Onla-
ra biz sahip çıktık. Moğolistan Hükümetiy-
le işbirliği içinde o tarihi anıtları dünya mi-
rasına biz kazandırdık. Müzeyi kurduk, 42 
kilometrelik Karakurum-Orhun Kitabeleri 
yolunu yaptık. Priştina’da Fatih Camii’ni 
biz restore ettik. Kosova’da, Murat Hüda-
vendigar Türbesi’ni restore ettik, yeniden 
günyüzüne çıkarttık. Kırım’da Zincirli 
Medrese ve Sultan Giray Han Türbesine 
biz sahip çıktık, restorasyonlarını yaptık, 
bitirdik. Konya’da Selimiye Külliye’sini, 
Beyşehir Eşrefoğlu Külliyesi’ni, Akşe-
hir Ulu Camii’ni, Sahip Ata Medrese ve 
camii’ni tamir ettiğimiz gibi; Bosna’da Dri-
na Köprüsü, Trablusşam’da Mevlevihane, 
Şam’da Süleymaniye Külliyesi’ni biz yeni-
den inşa ediyoruz. Kudüs’te Mescid-i Aksa 
içindeki Kubbetüs Sahra’nın çinilerini biz 
yeniliyoruz. Yine Kudüs’te, Yusufiye Os-
manlı mezarlığının çevre düzenlemesini 
de biz yaptık. Kırım’da, Kırım Tatarlarına 
1.000 konut inşa ediyoruz, Afganistan’da 
50 den fazla okul, 11 hastane, 168 su 
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kuyusu, köprü, yol, meslek lisesini de 
biz yapıyoruz. İstanbul’a Fetih Müzesi’ni 
yaparken, Çanakkale’yi unutmadık, ken-
di kaderine terk edilmiş şehitliklerimizi, 
şehitlerimize yaraşan, Çanakkale ruhuna 
yaraşan şekilde yeniden düzenledik.

1998-2002 yılları arasında Türkiye gene-
linde sadece ve sadece 46 eserin restoras-
yonu yapılabilmişti. Biz ise, 2002-2008 
yılları arasında toplam 3 bin 363 adet 
tarihi eserimizin restorasyonunu gerçek-
leştirdik. Samsun’da, Polatlı’da, Amasya’da 
Kurtuluş Savaşımızın hatırasını yücelten 
biz olduk. TİKA aracılığıyla, Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız aracılığıyla, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Tür-
kiye içinde ve dışında mirasımıza sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Türk dünyasıyla 
ortak bir şekilde TRT AVAZ yayınlarına 
başladık, soydaşlarımıza kendi dillerinde 
sesleniyoruz. TRT Türk’ü kurduk ve tüm 
dünyaya Türkçe olarak seslenmeye baş-
ladık. Yunus Emre Enstitüsü’nü kurduk, 
Türkçeyi öğrenmek isteyenlere hizmet 
vermeye başladık. Büyük bir ülkeye yakı-
şan neyse Türkiye artık bunları adım adım 
gerçekleştiriyor. Yıllardır ihmal edilen hiz-
metler tek tek hayata geçiriliyor. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, her bir vatandaşı-
mız, her bir soydaşımız, yalnız olmadığını 
artık hissediyor.

Değerli kardeşlerim…

Bulunduğunuz ülkelerde sizler iyi birer 
vatandaş olmakla birlikte Türk kültürü-
nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil-
cilerisiniz. Bugün dayanışma her zaman-

kinden çok daha fazla önem arz ediyor. 
Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
değil, tüm soydaşların tam bir dayanışma 
içinde olması, ülkelerimiz adına, bulun-
duğunuz ülkeler adına son derece başarılı 
sonuçlar getirecektir. Tüm derneklerin, 
sivil toplum örgütlerinin, tam bir dayanış-
ma ve kaynaşma içinde olmasını, ittifak 
halinde olmasını, sorunların çözümünde 
birlikte hareket etmesini buradan bir kez 
daha rica ediyorum. Azeri’nin, Kazak’ın, 
Türkmen’in, Kırgız’ın, Türkistanlının, 
Boşnak’ın, Arnavut’un... Balkanlardan 
Kafkasya’ya, Orta Asya’ya kadar tüm akra-
ba ve kardeş toplulukların sorunları hepi-
mizin sorunudur.

Öyleyse çözümleri de birlikte, omuz omu-
za, el ele aramak zorundayız. Bulundu-
ğunuz ülkelerin dilini mutlaka öğrenin. 
Ekonomik, siyasal ve sosyal hayata azami 
derecede katılın. Fırsat eşitliği noktasında 
mücadelenizi yoğunlaştırın ve birleştirin. 
Siz bir ve beraber olursanız, asimilasyon, 
çifte vatandaşlık, ırkçılık, ayrımcılık gibi 
insanlık suçları size ilişemeyecektir. Kültü-
rünüze, ana dilinize, geleneklerinize sahip 
çıkın. Genç nesillerin anavatanlarını tanı-
maları noktasında hassas olun.

Buradan sizlere şu müjdeyi de vermek 
istiyorum: Türkiye dışındaki vatandaşları-
mızla ve soydaş topluluklarla daha yakın-
dan ilgilenmek, onların sorunlarına daha 
yoğun şekilde eğilmek, entegrasyonu des-
teklemek amacıyla yeni bir kurumu ihdas 
ediyoruz. “Yurtdışı Türkler Başkanlığı” adı 
altındaki bu yeni kurumun kurulmasını 
Bakanlar Kurulu’nda imzaladık ve Kanun 
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Tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
gönderdik. Amacımız, yeni bir bürokratik 
oluşum başlatmak değil. Hizmeti önde 
tutuyor ve buna göre bir yapılanma getiri-
yoruz. Daha önce kurulmuş olan farklı ku-
rumları, farklı yapıları bu sayede daha ko-
ordineli, daha verimli şekilde çalıştıracak 
ve sizlere çok daha hızlı, kaliteli, yaygın 
hizmet sunacağız. Bu kurumun da hayırlı 
olmasını diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, değerli misafirler...

Türkiye her zaman yanınızda olacak. Tür-
kiye, bu zamana kadar desteğini, katkısını 
sizlerden esirgemedi, bundan sonra da 
esirgemeyecek. Birliğimizi, bütünlüğümü-
zü, kardeşliğimizi sabote etmek isteyen-
lere asla fırsat vermeyeceğiz. Hacı Bektaş 
Veli’nin dediği gibi: Bir olacak, iri olacak, 
diri olacağız. Ben, bir kez daha İstanbul’a 
hoş geldiniz diyorum. Buradan döndü-
ğünüzde, ailelerinize, oradaki kardeşleri-
mize, soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza, 
gönüldaşlarımıza selamlarımı iletmenizi 
sizlerden rica ediyorum. Allah yar ve yar-
dımcınız olsun... Yolunuz da bahtınız da 
açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyor, 
kalın sağlıcakla diyorum.
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Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızın çok değerli mensupları, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kuruluşunun 86’ıncı yıldö-
nümünün ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünyaya ya-
yılmış 100 binden fazla personelini de bu 
vesileyle tebrik ediyor, gayretlerinden, öz-
verili çalışmalarından dolayı hepsine aziz 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
İmamlar olsun, Müezzinlerimiz olsun, Va-
izlerimiz, Kur’an Kursu öğreticileri ve diğer 
branşlardaki kardeşlerimiz olsun, Diyanet 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
kuruluşunun 86. Yıldönümü ve 

Kur’an Yılı açılış töreni

Ankara | 3 Mart 2010
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personelinin tamamı, Türkiye’nin 81 vilaye-
tinde ve yurtdışında gerçekten son derece 
fedakar biçimde vazifelerini yapıyorlar. 24 
saat esasına göre çalışan bu kardeşlerimiz 
her an hayatın içindeler, her an toplumun 
içindeler.

Türkiye’de birçok insanın yetişmesinde, 
erdem, fazilet, bilgi ve hikmete ulaşma-
sında formal eğitimle birlikte Diyanet per-
sonelinin çabaları da etkili oldu. Kur’an 
eğitiminden sağlıklı dini bilgi aktarımına 
kadar hayata müteallik her alanda onların 
bilgi ve tecrübesinden faydalandık. Millet-
çe Diyanet personeline şükran borçluyuz 
ve ben burada bu şükran ifadelerini kendi-
lerine sunmak istiyorum. Bugün, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın kuruluş yıldönümüy-
le birlikte önemli bir programı da başlatı-
yoruz. 2010 yılı Kur’an-ı Kerim Yılı Olarak 
ilan edildi ve Kur’an Yılı’nın da ülkemize, 
milletimize, İslam alemine hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum; yapılacak tüm 
faaliyetlere başarılar diliyorum.

Evet... İlahi mesaj, 1400 yıl önce Hazreti 
Peygamber aracılığıyla insanlığa ulaştı. 
“İKRA, yani OKU” emriyle nazil olmaya 
başlayan Kur’an, o andan itibaren tüm in-
sanlığı kucakladı ve sıcaklığıyla, hikmetiy-
le, nuruyla kuşattı. İlahi muhafaza altında 
olan kutsal kitabımız, bugün de gönüllere 
şifa olmaya, inananların yolunu aydın-
latmaya, tüm insanlığa barış ve kardeşlik 
mesajı vermeye devam ediyor. 

Elbette burada, Kur’an’a bir ömür adamış 
değerli hocalarımızın yanında Kur’an’ın 
anlaşılmasına ilişkin teorik görüşler serde-
decek değilim. Ancak, şu hususu da bura-

da dikkatlerinize sunmak isterim: Bakınız, 
sadece Başbakanlığım döneminde, 7 yıl 
içinde 81 ülkeye 233 ziyarette bulundum. 
İslam ülkelerindeki manzarayı görme 
fırsatım oldu. Bunun yanında, diğer ül-
kelerde de “İslam” imajını, “Müslüman” 
imajını ve algısını müşahede etme fırsatı 
buldum. Ortada hakikati en güzel şekilde 
ortaya koyan kutsal bir kitap varken, ve o 
kitap 1400 yıl boyunca muhafaza edilmiş 
iken, nasıl olup da böyle birbirinden çok 
zıt yorumların ortaya çıktığını, bu mesaja 
uygun olmayan durumların yaşandığını 
emin olun anlamakta zorlandım ve zorla-
nıyorum.

Elbette farklı yorumlar, farklı tefsirler ola-
cak. Bunu yadırgamıyorum. Hatta farklı, 
fakat birbiriyle çatışmayan yorumları, 
tefsirleri gördüğümüz zaman Kur’an’ın 
büyüklüğünü ve zenginliğini daha iyi anlı-
yoruz. Ama, eğer, Kur’an bir kesim tarafın-
dan hayat veren kitap olarak algılanıyor; 
diğer bir kesim tarafından bunun tam tersi 
bir şekilde algılanıyorsa, burada biz müs-
lümanları ilgilendiren çok ciddi bir mesele 
olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Kur’an’ın, 
özellikle Batı dünyasında ve toplumların-
da farklı şekillerde algılanmasında elbette 
art niyetin ve propagandanın etkisi var. 
Ama bu önyargıları gidermek için ne yap-
tık? Hatta bu önyargıları oluşturacak ne 
yaptık? Bunu da kendimize sormamız, bu 
özeleştiriyi artık gecikmeden yapmamız 
gerekiyor.

Merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel ifa-
de etmiş: İbret olmaz bize, her gün okuruz 
ezber de / Yoksa, bir maksat aranmaz mı 



Recep Tayyip ERDOĞAN

48

bu ayetlerde? / Lafzı muhkem yalnız, an-
laşılan, Kur’an’ın / Çünkü kaydında değil 
hiçbirimiz mananın / Ya açar Nazm-I Celi-
lin, bakarız yaprağına, / Yahut üfler geçeriz 
bir ölünün toprağına. / İnmemiştir hele 
Kur’an, bunu hakkıyla bilin / Ne mezarlık-
ta okunmak, ne de fal bakmak için...

Evet... Esasen Akif ’in gönül ve hikmet 
diliyle ortaya koyduğu bu dizeler, benim 
bahsettiğim o farklı algılamaların sebebini 
de gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor. 
Safahat’ın bir başka yerinde de şunları söy-
lüyor Akif: Doğrudan Doğruya Kur’andan 
Alıp İlhamı / Asrın İdrakine Söyletmeliyiz 
Kur’anı. 1400 yıl önce “OKU” emriyle na-
zil olmaya başlayan ve Akif ’in dediği gibi 
idraki kuşatması gereken bu ilahi kitabın 
müntesiplerine, açık söylüyorum, böyle 
bir manzara hiç yakışmıyor. Aydınların, 
yazarların, bilim adamlarının, özellikle 
de din alimlerimizin bu soruyu çok daha 
yüksek sesle ve çok daha gayretli biçimde 
sormaları ve sorgulamaları gerektiğine 
inanıyorum.

Ziya Paşa’nın o meşhur Gazel’inde ifade 
ettiği gibi bir manzarayla karşı karşıyayız: 
“Dolaştım mülk-i İslamı, bütün viraneler 
gördüm” diyor Ziya Paşa. Gerçekten de, 
yoksulluğun had saf hada olduğu, gelir 
dağılımındaki uçurumun büyüdüğü, hoş-
görüsüzlüğün arttığı, savaşların, çatışma-
ların, terörün artık alınyazısına, yaftaya 
dönüştüğü bir çağı yaşıyoruz. Hiç kuşku-
suz bu manzara bizi var eden öğretilerin 
eseri değil. Tam tersine bu manzara, bir 
uzaklaşmanın, teoriyle pratik arasında 
oluşan uçurumun eseridir.

Değerli arkadaşlarım...

Dünyayı değiştirmek, dönüştürmek için 
kafa yoranların, kendisine büyük büyük 
hedefler belirleyenlerin, bu yolda uçlara 
doğru yolculuk yapanların, mikro mese-
leleri unuttuğunu, ihmal ettiğini üzülerek 
görüyoruz. İslam dünyasının problemlerini 
belki de çok küçük hatalarda aramak gere-
kiyor... Acaba sokakta bir yaşlının ayağına 
mı bastık? Acaba semtimizde bir yoksul var 
da bizim haberimiz mi yok? Acaba birine 
hor gözle mi baktık? Kalp mi kırdık, bir 
gönül mü yıktık? Bence asıl sorulması gere-
ken sorular bunlardır.

Gençlere, çocuklara anlatılması gereken, 
hiç kuşkusuz dünyayı değiştirme hede-
finden ziyade kendisini değiştirme hedefi 
olmalıdır. Dünyayı kurtarmak için yola 
çıkanların, kendi yuvasını, sokağını, sem-
tini, mahallesini, ilini ve ilçesini gözetmesi 
öncelikle tavsiye edilmelidir. “Kendini bil-
meyen, rabbini bilmez” diyor ilahi mesaj... 
Ondan esinlenerek Yunus Emre, “İlim ilim 
bilmektir / ilim kendin bilmektir / sen ken-
dini bilmezsin / bu nice okumaktır” diyor. 
Kur’an’ın ve hadislerin birçoğunda “Güzel 
Ahlaka” vurgu yapılıyor. Ne yazık ki bu 
ayrıntı gibi görülen ilkelerin terk edilmesi, 
telafisi son derece güç zararlara yol açıyor. 
Ben, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu mana-
da çok önemli bir vazife yüklendiğine ina-
nıyor ve bu vazifeyi de hakkıyla taşıdığını 
düşünüyorum.

“Tabiat boşluk kabul etmez” değerli arkadaş-
larım... Bir alanı boş bıraktığınızda oraların 
nasıl doldurulduğunu, kimler tarafından 
doldurulduğunu acı tecrübelerle gördük, 
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görüyoruz. Evet, İslam’la, Müslümanla terö-
rü eşdeğer görmek art niyettir, kötü niyettir, 
sui zandır, çirkin bir propagandanın netice-
sidir. Ama bu algıyı pekiştiren, bu algının 
oluşmasına yol açan hataların yapıldığı da 
görmezden gelinemeyecek bir gerçektir. 
Bu hatalar, bir alanın boş bırakılmasının, 
ihmal edilmesinin, buna ehemmiyet göste-
rilmemesinin neticesidir.

Aynı şekilde, daha önce de ifade ettiğim 
gibi, gerçek bilim adamlarının, gerçek 
aydınların, münevverlerin boş bıraktığı 
alanların, “medya vaizleri” tarafından dol-
durulduğunu ve soru işaretlerinin hızla ço-
ğaldığını da müşahede ediyoruz. Açıkçası, 
ben Türkiye’nin ve Türkiye’nin güzide bir 
kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 
sadece ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte 
bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. Taraf 
tutmadan, soru işaretlerini artırmadan, 
sade bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, “mala-
yağni” tartışmalara kapılmadan dosdoğru 
bir yol tutturduklarını ve bu yolda kararlı-
lıkla ilerlediklerini görüyorum.

Radikal İslam değil, ılımlı İslam değil, buna 
benzer, önüne farklı sıfatlar getirilmiş İs-
lam anlayışı değil... Dosdoğru ve son derece 
sade bir anlayış, baskıdan uzak, zorlama-
dan uzak, iradeyi gözeten bir yaklaşım 
sergileniyor. Dünya konjonktürü dikkate 
alındığında Diyanet’in bu yaklaşımının 
ne kadar isabetli olduğunu da yakından 
görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı her 
türlü siyasi tartışmanın dışında tutulma-
lıdır. Bu kurumu daha da verimli kılacak 
olan tavır budur. Başkanlığın her adımının 
linç yaklaşımıyla eleştirilmesini; Başkanlık 
personelinin hakları söz konusu olduğunda 

konunun çok farklı yerlere çekilmesini ben 
ülkeye ve millete yönelik ciddi bir sorum-
suzluk olarak görüyorum.

Şunu da hatırlatmak durumundayım: Diya-
net İşleri Başkanlığı, Medeniyetler İttifakı 
Projesi’ne eş başkanlık yapan bir ülkenin 
Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Burası son de-
rece önemlidir. Biz, ülke olarak, kültürler 
arasında, medeniyetler arasında çatışmayı 
değil, uzlaşmayı ve diyalogu teşvik eden 
uluslararası bir projenin sahibiyiz. Tarih 
boyunca 3 kıta üzerinde kurulmuş devletle-
rimiz böyle bir hoşgörü iklimini inşa ettiler 
ve yaşattılar. Bugün o devletlerin mirasçısı 
olarak bu iklimi geliştirmek ve çağın im-
kanları doğrultusunda insanlığa taşımak 
gibi bir sorumluluk altındayız. 100’den 
fazla ülkenin ve uluslararası kuruluşun 
desteklediği Medeniyetler İttifakı Projesi, 
bizim tarihi tecrübemizin yanında Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın da gayretleriyle başa-
rıya doğru yol alacaktır. Bu noktada Diya-
net İşleri Başkanlığımızın önemli birikimi 
olduğunu biliyorum ve bu birikimle sürece 
verdikleri destekten dolayı da ayrıca teşek-
kür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Tabii, biraz önce de ifade ettim, önce kendi 
semtimiz, önce kendi mahallemiz, önce 
kendi topraklarımız... Medeniyetler İttifakı 
gibi uluslararası bir projeyi omuzlayıp ba-
şarıyla taşırken, ülke içinde de kardeşliği, 
birliği, bütünlüğü, beraberliği pekiştirecek 
adımlara destek olacak olan yine hiç tartış-
masız Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Tüm 
kurumlarımızla, tüm kuruluşlarımızla, 
sivil toplum örgütlerimizle, aydınlarımız, 
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sanatçılarımızla birlikte Diyanet İşleri Baş-
kanlığının ve onun değerli mensuplarının 
da Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’nde aktif 
rol almalarını ben bilhassa rica ediyorum.

Esasen sürecin başarıya ulaşmasında, ön-
yargıların kırılmasında, toplumsal hastalık-
ların şifa bulmasında Diyanet kurumumuz 
tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya. Bu 
yönde çok ciddi çalışmaların olduğunu 
biliyorum... Farklı dil ve lehçelerde vaaz 
ve hutbe, farklı dil ve lehçelerde Kur’an-ı 
Kerim meali, ilmihal gibi çalışmalar belli 
bir aşamaya geldi. Bunun ötesinde, gö-
nüllere hitap etmek, gönülleri birbirine 
ısındırmak, bizi var eden yapı taşlarını, bizi 
birbirimize bağlayan o sarsılmaz bağları 
tekrar hatırlatmak noktasında da sizlerden 
destek bekliyoruz.

Ülkenin sadece belli bölgelerinde değil, 7 
coğrafi bölgede, 81 vilayette, hatta yurtdışı 
teşkilatlarımızda, hükümetimizin başlattığı 
ve bir devlet projesi olan Milli Birlik ve kar-
deşlik Projesi’nin en iyi şekilde Diyanet İşle-
ri Başkanlığımız tarafından anlatılacağına 
yürekten inanıyorum. Hiç kimse bunu fark-
lı yerlere çekmeye kalkışmasın... Bakınız, 
“Hakkari’deki anne ile Yozgat’taki anne, ev-
latlarının başında aynı Fatiha’yı, aynı Yasin’i 
okuyorsa, aynı duayı ediyorsa, cemaat aynı 
kıbleye dönüyorsa, burada ciddi bir yanlış 
var” dedim ve bu ifadelerim bile farklı yer-
lere çekildi. “Başbakan meseleyi din üzerin-
den mi çözmek istiyor” şeklinde yüzeysel 
ve art niyetli yorumlar yapıldı. Ben türkü-
leri de dile getirdim, şarkıları dile getirdim, 
kahramanlarımızdan, savaşlarımızdan, bir-
likte gazi olduğumuzdan, birlikte şehit ver-
diğimizden bahsettim. Elbette inançlarımız 

da bu noktada ortak paydamızdır. Elbette 
sahip olduğumuz inancın temel ilkelerini 
hatırlatmak durumundayım.

Değerli arkadaşlarım, söz konusu olan kan, 
söz konusu olan gözyaşı... Söz konusu olan 
insan... Biz yeter ki insanı yaşatalım, yeter 
ki insanı yüceltelim... Bunu ne şekilde ve 
nasıl yaptığınız teferruattır. Ortak inancı 
paylaşan, aynı yöne dönen, aynı ruh ikli-
minde yaşayan insanların birbirine husu-
met duymasının hiç bir mazereti olamaz. 
Bizim tarihimizde Kerbela gibi, Hazreti 
Peygamberin torununun ve ailesinin kat-
ledilmesi gibi gerçekten son derece acı bir 
vaka var. Bu vakadan ders çıkarmak yerine, 
husumeti yaşatmak, yeni Kerbelalara ze-
min hazırlamaktır.

Ülkemizin hiçbir ferdi arasında husumet 
ve hoşgörüsüzlüğün mazereti olamaz. 
Birbirimizi dinleyecek, anlayacak, hoşgö-
rüyle birbirimize yaklaşacağız. Aramızdaki 
meseleleri konuşarak, asgari müşterekte 
uzlaşarak çözüm yoluna koyacağız. Bize ya-
kışan budur, medeniyetimize yakışan, inan-
cımıza yakışan budur. 1400 yıl boyunca 
dalga dalga büyüyen ilahi mesaj, “inananlar 
kardeştir” diyor. Bunun tevile de tefsire de, 
bence ihtiyacı yoktur. Ben, bu düşüncelerle 
sözlerimi noktalarken, bir kez daha Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın 86’ıncı kuruluş 
yıldönümünü kutluyorum. Kur’an Yılı’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez 
daha tüm Diyanet çalışanlarına şükranla-
rımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, hürmetle 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili vatandaşlarım, çok değerli katılım-
cılar, sevgili gençler, hanımefendiler, be-
yefendiler… Çanakkale Deniz Zaferimizin 
95’inci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu 
anlamlı günde hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Aynı şekilde, bugün, 
18 Mart Şehitler Günü’nde, bu topraklar 

için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimi-
zi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ruh-
ları şad olsun, mekanları cennet olsun…

Çanakkale’de Mehmetçiğin kanıyla yaz-
dığı bu büyük kahramanlık destanı, Kur-
tuluş Savaşı’mızın yolunu açtığı kadar, 

18 Mart Şehitler Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferinin 95. 

Yılı Etkinlikleri Töreni 

Çanakkale | 18 Mart 2010
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bizim millet olarak tarih sahnesinde yeni-
den şahlanışımızın da abidesi olmuştur. 
Çanakkale Deniz Zaferi, tarihin akışını 
köklü şekilde değiştirmiştir. Ancak, en az 
onun kadar, Çanakkale Zaferimiz bizim 
millet mefkuremizi artık sarsılmayacak 
şekilde çelik bir muhafazaya da kavuştur-
muştur. Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, 
A r ı b u r n u ’ n d a ,  S e d d ü l b a h i r ’ d e , 
Zığındere’de, bunun gibi bir çok cephede, 
Türkiye’nin hemen her köyünden, her bel-
desinden, hatta Hicaz’dan, Kafkasya’dan, 
Balkanlar’dan tüm kardeşlerin toplandığı-
nı ve omuz omuza çarpıştığını görürsünüz. 
Çanakkale’nin şehitler listesi, cephelerden 
bugüne kalan sararmış fotoğraflar, mek-
tuplar ve şiirler, buradaki savaşın nasıl 
ortak bir ruh ve ideal inşa ettiğini ortaya 
koyan delillerdir.

Çanakkale’de esir alınan Müslüman as-
kerlerin ifadelerini lütfen okuyunuz… 
Senegal’den, Hindistan’dan, Nepal’den, 
Gine’den buralara kadar getirilen Müs-
lüman askerler aynen şunu söylüyorlar: 
“Biz, başka bir ülkeye karşı savaşmak için 
getirildiğimizi zannediyorduk. Türklerle 
savaştığımızı esir olunca öğrendik. Biz ar-
tık sizin safınızdayız. Buradan hiçbir yere 
gitmeyiz…” Nepal’li bir esir ifade sırasında 
şunları söylüyor: “Çanakkale’ye savaşmak 
için Hindistan’dan getirilen iki Müslüman 
alayı vardı. “Çanakkale’ye geldiklerinde, 
“Biz burada harb etmeyiz, çünkü bizim hü-
kümdarımız buradadır” diye isyan ettiler. 
Haklarında takibat yapıldı fakat onlar yine 
de vazgeçmediler, savaşmadılar ve geri 
gönderildiler…”

Karşı cephedeki bu kardeşlik ruhu, çok 
daha anlamlı ve güçlü bir şekilde bizim 
cephelerimizde yaşanmıştır. Her türlü 
etnik grup, her inanç grubu, Hıristiyan ve 
Musevi vatandaşlar Çanakkale’de toprak-
larını müdafaa için kader birliği yapmışlar-
dır. Bizi tek bir millet yapan, bizi ortak bir 
kader ve ortak bir ideal çerçevesinde bir-
leştiren, bütünleştiren Çanakkale ruhunu 
iyi anlamak ve onu her daim diri tutmak, 
bizim şehitlerimize ve gazilerimize karşı en 
büyük mesuliyetimizdir.

Bugün burada özellikle bir hususu zikret-
mekte fayda görüyorum… Çanakkale’yi 
ruhuyla ve bedeniyle yaşamış olan Gazi 
Mustafa Kemal diyor ki: Uzak memleketin 
toprakları üzerinde kanlarını döken kahra-
manlar: burada dost bir vatanın toprağın-
dasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını 
harbe gönderen analar: gözyaşlarınızı din-
diriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuya-
caklardır. Bu toprakta canlarını verdikten 
sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlar-
dır…”

Değerli vatandaşlarım, sevgili gençler… 

Mustafa Kemal’in bu sözleri, esasen bizim 
binlerce yıllık sevgi ve hoşgörü medeniyeti-
mizin ruhunu yansıtan son derece anlamlı 
ifadelerdir. O dönemde bizim, Yemen’den, 
Hicaz’dan, Irak’tan, Filistin’den toplanan 
askerlerimiz Mısır’daki toplama kamp-
larında insanlık dışı şartlar altında kötü 
muameleye maruz kalırken, Çanakkale’de 
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esir düşen düşman askerlerine misafir mu-
amelesi yapılmış, ölülerine dahi hürmet 
gösterilmiştir. Düşününüz… Bu asil millet 
ve bu asil milletin aziz ordusu, kendisini 
öldürmek için uzak diyarlardan buralara 
kadar gelmiş askerlere şefkatini, cömertli-
ğini, misafirperverliğini ve dostluğunu her 
fırsatta gösterecek kadar büyük bir millet-
tir, büyük bir ordudur.

1915’te, onun öncesinde ve sonrasında, 
bu milleti yok etmek, tarih sahnesinden 
silmek için her türlü saldırı sahneye ko-
nulurken; bu millet yokluğa, yoksulluğa 
ve ölüme mahkum edilmek istenirken, 
tüm bu vahşeti görmeyerek başka yerlere 
takılmak, başka meseleleri gündeme sür-
mek haksızlıktır, vicdansızlıktır. Ayağında 
çarığı yokken, kursağından bir kaşık sıcak 
çorba geçmezken, göklerden ölüm yağar-
ken; bu Mehmetçik düşmanına kahve ik-
ram edecek kadar, peksimetini esir düşen 
düşman askeriyle paylaşacak kadar azizdir, 
kahramandır.

Ben, o askerin, o kahramanların, o şehitle-
rin büyüklüğünü anlatacak ifade bulamı-
yorum. Ama Merhum Mehmet Akif bunu 
en güzel şekilde anlatıyor: Ey, Bu Topraklar 
İçin Toprağa Düşmüş, Asker! / Gökten 
Ecdad İnerek Öpse O Pak Alnı Değer. / Ne 
Büyüksün Ki, Kanın Kurtarıyor Tevhid’i... 
/ Bedr’in Aslanları Ancak, Bu Kadar Şanlı 
İdi. / Sana Dar Gelmeyecek Makberi Kim-
ler Kazsın? / Gömelim Gel Seni Tarihe De-
sem Sığmazsın…

Evet, Mehmetçik, tarihe sığmayacak kadar, 
makbere sığmayacak kadar büyüktür. O 

Mehmetçik, tıpkı anne-babaları gibi, tıpkı 
dedeleri, ataları gibi, “can”ın, insan haya-
tının ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar 
mübarek olduğunu bilir, haksız yere cana 
kıymayı günahların en büyüğü sayar. Bizim 
kahraman Mehmetçiğimize, 1915 olayları 
bahane edilerek izafe edilen o asılsız iddia-
ların tamamını art niyetli ve çirkin gördü-
ğümüzü burada bir kez daha tekrar etmek 
istiyorum. Türkiye bugün tüm dünyada, 
barış ve adalet için son derece samimi, son 
derece hasbi bir mücadele veriyor. Tür-
kiye bugün birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin bir üyesi. Türkiye bugün Me-
deniyetler İttifakı gibi uluslar arası ölçekte 
hayatiyet arz eden bir girişimin eş başkanı. 
Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’nde, İslam Konferansı Örgütü’nde, 
NATO’da bölgesel ve küresel barış için en 
fazla katkı sağlayan ülkelerden biri.

Tüm dünyanın dilinin tutulduğu bir dö-
nemde, biz mazlum halklar için, mağdur 
halklar için sesimizi cesaretle yükselttik. 
Bulunduğumuz her platformda, her zemin-
de, her fırsatta hakkı söylüyoruz, hukuk 
diyoruz, adalet diyoruz, barış diyoruz ve 
bunu da gür bir sesle, yürekten haykırıyo-
ruz. Gürcistan için, Darfur için, Afganis-
tan, Lübnan, Aden Körfezi için nasıl barış, 
adalet ve huzur istiyorsak, aynı şekilde 
Gazze için, Kudüs için, Karabağ için de 
barış, adalet ve huzur istiyoruz. Çünkü biz, 
yüreğimizde şehitlerimizin, gazilerimizin 
emanetini taşıyoruz. Biz Çanakkale ruhu-
nu kendimize rehber edinmiş bir milletiz.

Altını çizerek ifade ediyorum: Bu ülkenin 
Mehmetçiği nasıl tarihe sığmayacak kadar 
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büyükse, bu ülkenin tarihi de parlamen-
tolarca çarpıtılamayacak kadar temizdir, 
azizdir, şanlıdır, güneş gibi parlak bir 
hakikattir. Bakınız… Çanakkale gibi tari-
himizin ve milletimizin en büyük zaferle-
rinden biriyle ilgili bugün bile yeni yeni 
belgeler, evraklar, mektuplar, resimler 
ortaya çıkıyor. Bugün bile bizim Çanakkale 
destanımız tam anlamıyla, bütün boyutla-
rıyla yazılmış değil. Çanakkale’nin tarihini 
yazanlar, yazmak isteyenler, hayatlarını bu 
işe vakfediyor ve arşivlerde belge bulmak 
için ömürlerini ortaya koyuyorlar.

Eğer 1915’te Türkiye’nin Doğu’sunda ya-
şanan olaylar aydınlatılmak isteniyorsa, 
bunun adresi binlerce kilometre uzaktaki 
parlamentolar değil, arşivlerdir, belgeler-
dir, anılardır, raporlardır, mektuplardır, 
resimlerdir. Çanakkale’de emperyalist 
duygularla ölüm kusan, Türk milletinin 
vatanına tasallut eden kimi ülkelerde bu-
gün görülen sorumsuz açıklamalar, alınan 
haksız kararlar, özür dilenmesi gereken bir 
millete karşı iftira atmaktan başka anlam 
taşımazlar. Dünya Savaşlarında milyonlar-
ca insanın ölümüne sebep olan kimi ülke-
ler, önce kendi anlayışlarını, kendi eylem-
lerini, kendi yanlışlarını gözden geçirmeli; 
sadece vatan savunması yapan mazlum 
ve masum bir millete bühtan da bulunma 
yanlışına düşmemelidir. 

Savaş dönemlerinde bile Türk milletinin 
gösterdiği insani, sağduyulu, şefkat dolu 
tavrı başka hiçbir milletin tarihinde kolay 
kolay göremezsiniz. Bizim medeniyetimiz-
de öldürmek, katletmek, soykırıma uğrat-
mak yoktur, bizim medeniyetimiz sevgi 

medeniyetidir, bizim medeniyetimiz hoş-
görü ve kardeşlik medeniyetidir. Biz her 
zaman savaşı değil barışı yüceltiriz, kin 
ve nefreti değil, sevgi ve hoşgörüyü esas 
alırız, dışlamayı değil kucaklamayı tercih 
ederiz. Gelecek, kin ve nefret üzerine kuru-
lamaz. Geleceğe barış ve kardeşlik üzerine 
kurmak durumundayız. Geçmişe takılıp 
kalanlar aydınlık bir geleceğe ulaşamazlar.

Sevgili gençler… Sevgili çocuklar… 

Sizlere özellikle seslenmek istiyorum… 
Sizler, gurur duymanız gereken şanlı bir 
tarihe sahipsiniz. Şehitlerimiz vazifelerini 
yaptılar, o tarihi kanlarıyla yazdılar. Şimdi 
sizler, o tarihi en doğru şekilde anlamak 
ve aktarmak gibi önemli bir mesuliyet 
taşıyorsunuz. Lütfen tarihinize bigane 
kalmayın. Tarihinize, geçmişinize sırtınızı 
dönmeyin. Bu toprakların tarihini en iyi 
yazabilecek, en doğru şekilde aksettirebi-
lecek, gerçekleri açığa çıkaracak olanlar en 
önce sizlersiniz. Özgüveniniz tam olsun… 
Türkiye’ye yönelik art niyetli girişimler, 
sizin sağduyulu, sabırlı, makul ve bilimsel 
mücadeleniz karşısında etkisiz kalsın.

Sizden özellikle rica ediyorum… Çanak-
kale Deniz Zaferi’ni iyi okuyun, buradaki 
ruhu iyi özümseyin. Çanakkale’yle birlikte, 
Kut-ül Amare Zaferimizi, Hicaz Müdafaası-
nı, Kurtuluş Savaşımızı iyi öğrenin. Baştan 
başa yeniden inşa ettiğimiz, farklı bir çehre 
kazandırdığımız Çanakkale şehitliklerini, 
onun yanında Sakarya’yı, Dumlupınar’ı, 
Sarıkamış’ı, tüm şehitliklerimizi yetim ve 
öksüz bırakmayın. Şunu da lütfen unut-
mayın… Sizler, 26’ıncı sıradayken, son 7 
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yıldaki hızlı büyümesi sayesinde bugün 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisine 
sahip bir ülkenin fertlerisiniz. Sizin ülke-
niz bugün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilke-
sini yücelten ve bu ilkeyi bulunduğu her 
platformda güçlü bir şekilde sergileyen bir 
ülkedir. 

Son dönemde 23 ülkeyle vizelerin kaldırıl-
mış olması, ihracatımızın 100 milyar dola-
rı aşmış olması bunun bariz örnekleridir. 
Eğitime, Sağlığa, Adalet ve Emniyete yap-
tığımız yatırımlarla Türkiye’nin çehresi 
hızlı şekilde değişiyor. Türkiye, 6 bin 101 
kilometre olan bölünmüş yol ağına 7 yıl 
içinde bunun yaklaşık iki katı, 11 bin 373 
kilometre ekledi. 142 bin 634 yeni dersliği, 
63 yeni üniversiteyi gençlerimizin eğitimi-
ne kazandırdık. 122 yeni adalet sarayı inşa 
ettik, 420 bin konutun inşaatına başladık. 
Demokrasinin standartlarını yükseltmek, 
evrensel hukuk değerlerini ülkemize ve 
milletimize kazandırmak için yoğun ve 
samimi gayret içinde olduk. 

Türkiye’yi 81 vilayetiyle, 780 bin kilomet-
rekaresiyle yeniden inşa etmek, geleceğe 
hazırlamak, daha modern, daha müreffeh 
ve daha huzurlu bir ülke yapmak için 
mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 
Birlik ve bütünlüğümüzü geliştirerek, 
kardeşliğimizi pekiştirerek, gücümüzü 
ve yüreklerimizi birleştirerek geleceğe 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yakın 
tarihinde Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı 
gibi büyük destanlar yazmış, vatanın her 
karış toprağını şehitlerin kanıyla sulamış 
bir ülkeye ve bir millete yakışan neyse, 
yaraşan neyse onu gerçekleştirmek için 

azimle çabalıyoruz. Birlik içinde, kardeşlik 
ruhuyla inşallah özlediğimiz, arzu ettiği-
miz Türkiye’yi hep beraber kuracağız.

Çanakkale Deniz Zaferimizin 95’inci yıldö-
nümü ülkemize, milletimize kutlu ve mü-
barek olsun. 18 Mart Şehitler Günü’nde 
tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle 
yad ediyor, ülkem ve milletim adına şehit-
lerimize ve gazilerimize bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür 
ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. 
Sağ olun, var olun.
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Değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
95’inci yıldönümünde, aziz şehitlerimizin 
manevi huzurunda sizleri saygıyla selam-
lıyorum. 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle 
bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle 
yad ediyor; milletçe kendilerine tarifsiz 
bir minnet ve şükran içinde olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum.

Bugün, 1915 yılında bütün dünyaya 
haykırdığımız “Çanakkale geçilmez!” sö-
zünü, 95 yıl aradan sonra yüreklerimiz-
de yeniden hissetmek üzere buradayız. 
Çanakkale’de ortaya konan istiklal müca-
delesi, kahraman Mehmetçiğin kanıyla 
yazılmış eşsiz bir destandır. Bu destan, 
sadece Türkiye’nin dört bir yanından bu-
raya koşan Mehmetler tarafından değil; 
onların Şam’dan, Bağdat’tan, Trablus’tan, 

Şehitler Abidesi Töreni

Çanakkale | 18 Mart 2010
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Üsküp’ten, Saraybosna’dan, Hicaz’dan kal-
kıp gelen kardeşleri tarafından yazılmıştır. 

Çanakkale’de mermiler, “ya istiklal, ya 
ölüm” haykırışı karşısında çaresiz kalmış-
tır. Mitralyözler, havanlar, gülleler, inan-
mış bir milletin göğsünde eriyip gitmiştir. 
Çanakkale’de sadece bir zafer doğmamış, 
adeta bir millet doğmuş, millet mefkuresi 
oluşmuş, Kurtuluş Savaşı’nın girizgahı 
burada, Çanakkale’de yazılmıştır. Milletler 
de, devletler de kendilerini var eden tarihi 
şuura sahip çıktıkları ölçüde gelecek tasav-
vuruna sahip olurlar. Bizler de şehitlerimi-
zin aziz hatırasından ilham alarak, bağım-
sızlık ve refah içinde, birlik, bütünlük ve 
kardeşlik anlayışı temelinde geleceği inşa 
etmenin mücadelesi içindeyiz.

95 yıl önce Çanakkale’de yazdığımız des-
tanı, 95 yıl boyunca olduğu gibi bugün de 
tekrar tekrar okuyor, o şuuru ve ruhu her 
dem diri tutuyoruz. Bu milletin tarihinde 
yokluk, mahrumiyet, mağduriyet hiçbir 
zaman istiklal için bahane ve mazeret 
olmamıştır. Bu aziz millet, en sıkıntılı, 
en umutsuz anlarında dahi ayaklarının 
üzerinde doğrulmayı, yeni başlangıçlar 
yapmayı, yeniden şahlanmayı başarmış bir 
millettir. Çanakkale destanı bu şahlanışın 
abideleşmiş bir timsalidir. Kut-ül Amare 
Destanı, Hicaz Müdafaası, nihayet Kurtu-
luş Savaşı bu şahlanışın somut timsalidir.

Varını yoğunu savaşlarda kaybeden, gen-
cecik delikanlılarını siperlerde feda eden 
bu ülke ve bu millet, Kurtuluş Savaşımızın 
hemen ardından bir kez daha doğrulmuş, 
ayağa kalkmış ve güçlü bir devlet olarak 
bugünlere ulaşmıştır. Çanakkale Savaşı’nı 
diğer savaşlardan ayıran en önemli özellik, 

savaşın kendine özgü askeri ve siyasi man-
tığının ötesinde insani değerlerin ön plana 
çıkmasıdır. Bu savaş dünya barışı için, in-
sani değerlerin yirminci yüzyıla taşınması 
için yeni bir ufuk açmıştır. 

Tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan 
biri olan bu mücadelede, Mehmetçik, kar-
şısındakini sadece bir ‘düşmanlık’ nesnesi 
olarak değil, kendisi gibi ümitleri, sevda-
ları ve hayalleri olan birer insan olarak 
görmüştür. Her iki taraf da, cephede ol-
masına, birbirleriyle savaşmasına rağmen, 
insani ilişkiler kurmayı başarabilmiştir. 
İki tarafın askerleri arasında doğan saygı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ileride o gün 
savaştığı ülkelerle kurduğu dostluk ve iş-
birliğinin insani dokusunu oluşturmuştur. 

Bugün, Çanakkale’de bize karşı savaşan 
milletlerle siperden sipere uzanan bir köp-
rü, cepheden cepheye büyüyen yeni bir 
dostluk kurulmuştur. Bu dostluğun arka 
planında, Türk milletinin barışa dayalı 
dünya görüşü yatmaktadır. Türkiye bugün 
de, gerek bölgesinde gerek dünyada sorun-
ları çözme ve istikrar üretmeye yönelik, 
yapıcı ve barışçı bir dış politika sürdür-
mektedir. Bizler, çatışmanın değil; diyalo-
gun, uzlaşmanın arayışı içindeyiz. Bizler, 
buradan, Çanakkale’den tevarüs ettiğimiz 
şuurla, bölgemizde ve dünyada barışı, 
adaleti, istikrar ve refahı tesis etmenin mü-
cadelesi peşindeyiz. Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye olması, 
İslam Konferansı Teşkilatında aktif roller 
üstlenmesi, Avrupa kurumlarında vazife-
ler alması, Medeniyetler İttifakı girişimine 
eş başkanlık yapması bu barış ve adalet 
çabalarının somut göstergeleridir. 
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Biz, savaşırken tanıştıklarımızla dostlu-
ğumuzu bugünlere taşıyacak kadar barış 
noktasında samimiyiz. Tarih boyunca nice 
acılar yaşamış bir millet olarak, acıların 
hissiyatımıza yön vermemesi gerektiğini 
biliyor; acı ve hüzün üzerine değil, umut 
üzerine bir gelecek inşa etmenin altını her 
fırsatta çiziyoruz. Bugün, Türkiye’ye ve 
tarihimize yönelik yapılan haksız yargıla-
malar, sübjektif ve art niyetli olmaları ne-
deniyle açıkçası bunu yapanların tarihine 
kara bir leke olarak yazılacaktır.

Değerli katılımcılar…

Çanakkale savaşında canını ortaya koyan o 
şanlı neferlerimiz, Cumhuriyetin temelin-
de yatan vatan sevgisini temsil etmektedir. 
Çanakkale zaferleri, Türk halkına muaz-
zam bir güven duygusu aşılamış, vatan için 
el ele verildiği takdirde, her türlü zorluğun 
üstesinden gelinebileceğini ispatlamıştır. 
Bugün de aynı dirayeti, aynı sabrı, aynı da-
yanışmayı gösterdiğimiz takdirde, istikbal 
mücadelemizi istiklal mücadelemiz gibi 
yaptığımız takdirde, bütün kalbimle inanı-
yorum ki, Türkiye’nin önünde hiçbir güç 
duramayacaktır. 

Milletimizin tarih boyunca edindiği mü-
cadele azmi, önümüze çıkan engelleri aş-
mamızda bizim en büyük yardımcımızdır. 
Çünkü bizler ayaklarımızı yere sağlam 
basıyoruz. Çünkü, ayaklarımızı bastığımız 
topraklarda en değerli mücevherlerle, ma-
denlerle bile kıyaslanmayacak bir zengin-
liği taşıyoruz. Şair Necmettin Halil Onan 
bunu en güzel şekilde ifade etmiş: Dur yol-
cu! Bilmeden gelip bastığın, / Bu toprak, 
bir devrin battığı yerdir. / Eğil de kulak ver, 
bu sessiz yığın, / Bir vatan kalbinin attığı 
yerdir.

Evet… Bugün de bu vatanın kalbi tek yürek 
halinde atıyor. Çanakkale’de kenetlenen 
bu halk, bugün de birbirine kenetlenerek 
istikbal mücadelesini hep birlikte veriyor. 
Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeni bir baş-
langıç yapan, adeta yokluktan yola çıkan 
Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisine sahip bir ülke 
konumuna yükselmiştir. İhracatımızla ve 
yatırımlarımızla dünyanın parlayan yıldı-
zı haline gelirken, küresel krizler karşısın-
da dahi sarsılmadan duran ekonomimizle 
dünyada söz sahibi oluyoruz. Uluslararası 
dev projeler, ulaştırma atılımları, eğitim, 
sağlık, emniyet, adalet, tarım ve enerjiye 
yaptığımız büyük yatırımlarla Türkiye’nin 
çehresi hızla değişiyor.

Türkiye bugün, demokrasi standartlarıyla 
bölgesinde farklılığını ortaya koyarken, 
değişim ve dönüşüm gayretleriyle bölge-
nin umudu haline geliyor. Hiç kimsenin 
şüphesi olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti 
100’üncü kuruluş yılını dünyanın en par-
lak yıldızlarından biri olarak kutlayacak-
tır. Yeter ki, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller 
olarak, şehitlerimizin miras bıraktığı bu 
vatanı, bir uçtan bir uca adaletle, özgür-
lükle, kardeşlikle, dostlukla şenlendirmek 
için var gücümüzle çalışalım, çabalayalım.

Bu duygularla, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
95’inci yıldönümünü kutluyor, 18 Mart 
Şehitler Günü’nde başta Anafartalar Ko-
mutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün 
kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anı-
yorum. Teşekkür ederim.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılışını 
yaptığımız Ankara Cer – Modern Sanatlar 
Merkezi’nin Ankara’ya, Ankaralı vatan-
daşlarımıza, ülkemize ve sanat dünyamıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Ankara’ya bu 
kadar güzel bir tesisi, bu kadar büyük bir 

merkezi kazandırdıkları için başta Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm 
emeği geçenleri kutluyor, ülkem ve mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum.

Ankara ,  Hicaz demiryolu üzerinde, 
İstanbul ile Medine arasında önemli 
istasyonlardan bir tanesiydi. Türkiye 

Cer – Modern Sanatlar Merkezi 
Açılış Töreni

Ankara | 1 Nisan 2010
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Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte de-
miryollarımız millileştirildi ve demiryolu 
sanayimizin ilk yatırımları da burada, 
bugün içinde bulunduğumuz alanda ger-
çekleştirildi. 1995 yılına kadar da Ankara 
Cer atölyeleri, Eskişehir ve Sakarya’daki 
fabrikalarımızla birlikte buradan demir-
yolu sektörümüze hizmet üretti. Cumhu-
riyetimizin bu ilk yatırımlarından birinin, 
ahde vefa ilkesi doğrultusunda böyle güzel 
bir mekana dönüştürülmüş olmasından 
büyük memnuniyet duyduğumu da ifade 
etmek istiyorum.

Tabii bu güzel eser sadece tarihimizi 
muhafaza etmekle kalmıyor, Ankara’nın 
çehresini ciddi ölçüde değiştirecek, hatta 
Ankara’nın atmosferini değiştirecek bir 
güzel Merkez’e de bu sayede kavuşmuş 
oluyoruz. Müzesiyle, çok amaçlı salonuyla, 
sergi salonları, atölyeler, müze mağazaları, 
kafeteryalarıyla Ankara, Türkiye’de örneği 
olmayan, Avrupa ölçeğinde modern bir 
tesise artık ev sahipliği yapıyor. 1920’ler-
de, 30 bin kişilik nüfusuyla bir kasaba gö-
rünümünde olan Ankara, gerçekten hızlı 
bir değişim ve dönüşüm yaşadı bugün 4 
milyonu aşan nüfusuyla bir dünya kenti, 
bir Avrupa kenti oldu.

Ankara, bilinenin aksine, kültür, sanat 
ve tarihi eserler noktasında da zengin 
bir şehir. Etnografya Müzesi, Resim ve 
Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Eski Meclis, Kale, Milli Kütüphane 
Ankara’nın sahip olduğu eşsiz zenginlik-
lerden sadece bir kaçı. Bu vesileyle içinde 
bulunduğumuz Kütüphaneler Haftası’nı 
da kutluyorum. Daha fazla genci, daha faz-

la öğrenciyi bu sanat merkezleriyle, kütüp-
hanelerle buluşturduğumuzda, eminim ki 
sanata ilgi daha da artacak, sanatın her da-
lında daha çok yetenek ortaya çıkacaktır. 
Ankara Cer – Modern Sanatlar Merkezi’nin 
bu alanda da önemli bir boşluğu doldura-
cağına inanıyorum.

Değerli dostlarım...

Biliyorsunuz çok ağır bir küresel kriz 2008 
sonlarından itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına aldı. Küresel kriz nedeniyle tüketi-
min kısılması, başta küresel ticaret hacmi 
olmak üzere bir çok alanda daralmanın 
ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye 
olarak bu büyük kriz karşısında başarılı 
bir sınav verdik ve dün açıklanan büyüme 
oranlarında da gördüğümüz gibi artık hız-
lı bir şekilde toparlanma sürecine girdik. 
Ben burada özellikle bir göstergeyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum... Türkiye 2002 yı-
lında 13 milyon turist ağırlamıştı. 2008 
yılında bu rakam 26 milyon kişiye ulaştı. 
Krizin en ağır seyrettiği 2009 yılında ise, 
geçen yıldan daha fazla, 27 milyon turist 
ülkemizi ziyaret etti. Yine, 2002 yılında 
toplam turizm gelirimiz 8,5 milyar dolar 
iken, 2008’de 21,9 milyar dolar rakamını, 
2009’da da buna yakın bir seviyeyi, 21,3 
rakamını elde ettik. Üstelik, bugün Türki-
ye sadece deniz tatili için gelen turistleri 
değil, sağlık turizmi, inanç turizmi gibi çok 
farklı turist kafilelerini de misafir etmeye 
başladı.

Bakınız, bugün, bu toplantı öncesinde 
Türk Kızılayı’nın Olağan Genel Kurulu’na 
katı ldım .  Sri  Lanka’da Kızı lay  var, 
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Endonezya’da Kızılay var, Şili’de, Sudan’da, 
Gazze’de Kızılay var. Ankara’dan 20 saatlik 
bir uçuşla ulaşabildiğiniz Haiti’de, dik-
katinizi çekiyorum, yardım dağıtımına 
başlayabilen ilk uluslararası kuruluş Türk 
Kızılay’ı oldu. Sadece Kızılayımızla değil, 
işadamlarımızla, sivil toplum örgütleri-
mizle, öğrencilerimizle, tabii ki elçilik-
lerimizle dünyanın her tarafında varız. 
Bizzat ben, 7 yılda 81 ülkeye 233 ziyarette 
bulundum. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi üyeliğimizle, Medeniyetler İtti-
fakı Eşbaşkanlığımızla, İslam Konferansı 
Örgütü Genel Sekreterliği, Avrupa komis-
yonu parlamenterler Meclisi Başkanlığı ile 
küresel ölçekte Türkiye adından sıkça söz 
ettiriyor. Bunun yanında artık Türkiye’nin 
filmleri yurtdışında önemli ödüller alıyor, 
Türkiye yurtdışına dizi ihraç ediyor.

Böyle aktif bir tanıtım sürecini, bizler de 
burada yaptığımız yatırımlarla destekli-
yoruz. Son yedi buçuk yılda bir çok ulus-
lararası spor organizasyonunu, zirveyi, 
konferansı, toplantıyı başarıyla gerçek-
leştirdik. Yoğun gayretlerimiz neticesin-
de İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmesini sağladık ve etkinlikler tüm 
hızıyla devam ediyor. Çok boyutlu düşün-
düğünüzde, geniş ufuklu, geniş vizyonlu 
hareket ettiğinizde başarı da arkasından 
geliyor ve işte bu turizm rakamlarına ula-
şabiliyorsunuz.

Şunu samimiyetle söyleyebilirim: Çok 
daha fazlasını başaracak güçteyiz, çok 
daha yüksek hedeflere ulaşacak potansi-
yelimiz var. Türkiye, şu an çektiğinden kat 
kat fazla turisti cezbedebilecek büyük bir 

zenginliğe sahip. Biz yoğun şekilde tanıtım 
faaliyetlerini sürdüreceğiz, yoğun şekilde 
yatırımlara devam edeceğiz, ulaşım başta 
olmak üzere alt yapı yatırımlarımızı sür-
düreceğiz, özellikle istikrar, güvenlik ve 
huzur noktasında Türkiye’yi daha ileri se-
viyelere taşıyacak ve daha büyük hedeflere 
ulaşacağız. Açık söylüyorum, ben, sadece 
Ankara’nın, mevcut potansiyeliyle, mevcut 
tarihi eserleriyle, sanat ve kültür merkez-
leriyle, yılda 10 milyon turisti ağırlama 
potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ankara 
Avrupa’nın bir sanat merkezi, bir kültür 
merkezi olabilir. Konser ve konferans 
noktasında, fuar noktasında çok daha ileri 
noktaları görebilir.

Bugün açılışını yaptığımız bu muhteşem 
tesisin, Ankara’yı bu hedefine biraz daha 
yaklaştıracağına inanıyorum. Ben, bir kez 
daha, bu güzel tesisi Ankara’ya kazandı-
ranlara, tesisin imarında, inşasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Ankara’ya 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; meşakkatli bir 
yolculuğun ardından Türkiye’ye, Başkent 
Ankara’ya hoş geldiniz diyorum.

1978 yılında kurulan Gazze İslam Üniver-
sitesi, tam 32 yıldır, son derece zorlu şart-
lar altında akademik faaliyetlerine devam 
ediyor. Bombaların, kurşunların, işgalin, 
insan hakları ihlallerinin ve büyük bir in-
sanlık dramının gölgesinde 32 yıldır faali-
yet gösteren, takdir edilecek bir akademik 
mücadele veren Üniversiteyi kutluyorum. 
Tüm bu zorlu şartlara rağmen Arap dün-
yasının saygın üniversiteleri arasında yer 
alabilmeyi başardığınız için de ayrıca teb-
rik ediyor, başarılarınızın devamını diliyo-
rum. Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları 
tarafından üniversitenize çeşitli destekler 
sağlandığını biliyor, Türkiyeli kardeşleri-
nizin her zaman yanınızda olduğunu özel-
likle vurgulamak istiyorum.

Değerli dostlarım...

Açıkçası, şu ana kadar gerek Türkiye’de, 
gerek Türkiye dışında birçok üniversite-

den şahsıma fahri doktora unvanı tevdi 
edildi. Ancak, bugün burada, Gazze İslam 
Üniversitesi tarafından verilen fahri dok-
tora unvanının çok farklı ve anlamlı bir 
yere sahip olduğunu ve beni ziyadesiyle 
duygulandırdığını ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’nin Filistin’le tarihi, kültürel, 
duygusal bağlarının olduğu hepinizin 
malumudur. Filistin’in kaderi Türkiye’nin 
kaderinden, Kudüs’ün, Ramallah’ın, 
Gazze’nin kaderi İstanbul’un, Ankara’nın, 
İzmir’in kaderinden ayrı değildir. Tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de, Filistin’in 
acısı bizim acımız, Filistin’in sevinci bizim 
sevincimizdir. 2008 yılında Hakk’a uğurla-
dığımız, sürgündeki şair Mahmut Derviş 
şöyle diyordu: Şu Engin Ufukların Ardında 
Kardeşlerimiz Var / Mükemmel Kardeşler. 
Bizi Seviyorlar, Bizi İzliyor Ve Gözyaşı Dö-
küyorlar. 

İşte, Mahmut Derviş’in de ifade ettiği 
gibi, Türkiye halkının yüreği her zaman 
Filistin’le birlikte attı, bundan sonra da 
aynı şekilde atmaya devam edecek. Ancak, 

Gazze Üniversitesi’nden Fahri 
Doktora Unvanı Tevdi Töreni 

Ankara | 16 Nisan 2010
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bu anlamlı tören vesilesiyle burada bir 
hususu hatırlatmakta fayda görüyorum: 
Bizim Filistin’e, Gazze’ye yönelik ilgimiz, 
aramızdaki tarihi ve kültürel bağların 
ötesinde, insan olmanın zorunlu kıldığı 
bir ilgidir. Biz, evet, Gazze diyoruz, Kudüs 
diyoruz, çocuklar öldürülmesin diyoruz, 
masum siviller hayatlarının baharında 
katledilmesin, evler yıkılmasın, okullar 
bombalanmasın diyoruz. Bunu, insaniyet 
adına söylüyoruz, vicdanımıza kulak ver-
diğimiz için söylüyor, kalpten söylüyoruz.

Dün nasıl Darfur için, Bağdat için, Kabil, 
Tiflis için sesimizi yükselttiysek, bugün de 
Gazze için, Haiti’nin, Şili’nin, Çin’in çocuk-
ları için sesimizi yükseltiyoruz. Biz, her ne 
sebeple olursa olsun, “çocuklar ölmesin, 
öldürülmesin” diyor, BARIŞ çağrımızı en 
gür şekilde dünyaya duyurmaya çalışıyo-
ruz. Yine biz, son derece samimi şekilde, 
Filistin’de barış yoksa, Ortadoğu’da barış 
yoktur diyor, Filistin meselesinin çözümü 
için yapıcı gayret gösteriyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Sizlere, bu tören vesilesiyle tüm Türkiye 
olarak gerçekten bizi inciten, yüreğimizi 
burkan bir meselede hissiyatımı iletmek 
isterim: Filistin’de taraflar arasındaki ih-
tilafları ve çekişmelerin, Filistin davasına 
yarar sağlamayacağını, bize üzüntü verdi-
ğini özellikle ifade etmeliyim. Biz DABKA 
için gözyaşı döktük, DEYR YASİN için göz-
yaşı döktük, SABRA-ŞATİLLA için gözyaşı 
döktük. Şimdi bir de kardeşler arasındaki 
kavga için gözyaşı dökmek istemiyoruz.

İnanın, kardeşler arasında yaşanan sıkın-
tılar, her acının üzerindedir ve derindir. 
Filistin’in ve bizlerin bu sızısını gidermek 
noktasında siz değerli üniversite mensup-
larının etkili olabileceğini düşünüyorum. 
Filistin’e döndüğünüzde, lütfen bu hissiya-
tımı oradaki kardeşlerime iletin. Filistin’de 
barışı, uzlaşmayı, kardeşliği, huzur ve is-
tikrarı en az Filistinli kardeşlerimiz kadar 
özlediğimizi, arzuladığımızı onlara akta-
rın. Filistin’de, özellikle Gazze’deki kardeş-
lerimiz, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla yan-
larında olduğunu, barış için mücadelesini 
sürdüreceğini bilsinler.

Bir kez daha bu anlamlı doktora unvanı 
için sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Filistin İslam Üniversitesi’nin tevcih 
ettiği bu fahri doktora unvanını, nefes 
alıp verdiğim sürece büyük bir gururla 
taşıyacağımı ifade ediyor, bir kez daha hoş 
geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili çocuklar, sizleri sevgiyle selamlı-
yor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı kutluyorum.

Dünyada, çocuklara armağan edilmiş, 
sahibi çocuklar olan yegane bayram, 23 
Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı-

mızdır. Türkiye’nin çocukları olarak, böyle 
bir bayrama sahip olduğunuz için ne kadar 
iftihar etseniz azdır. Bu güzel ve anlamlı 
bayramı en iyi şekilde değerlendirmenizi, 
bugün ve bu hafta boyunca, okulunuzda 
ve şehirlerinizde yapılacak etkinliklerde 
doyasıya eğlenmenizi diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Dolayısıyla 

Çocukları Kabul

Ankara | 23 Nisan 2010
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Sevgili çocuklar... Şunu bilmenizi isterim... 
Biz, büyükleriniz olarak, ne yapıyorsak, 
sizin için yapıyoruz. Amacımız, hedefimiz, 
gayemiz, sizlere bugünkünden çok daha 
gelişmiş, çok daha ilerlemiş, çok daha 
mutlu ve huzurlu bir Türkiye emanet ede-
bilmek. 90 Yıl önce bugün, yani 23 Nisan 
1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çok büyük bir yokluk ve yoksunluk içinde 
açıldı. İlk Meclis için seçilen milletvekil-
lerinin Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne ulaşması aylar sürüyordu. Bazı 
vekillerin vasıta bulamadığı için, yol gü-
venliği sağlanamadığı için Ankara’ya ula-
şamadıklarını biliyoruz.

Yine o günlerde, yazışma yapmak için, 
çıkarılan kanunları yazmak için inanın 
kağıt bulmakta bile güçlük çekiliyordu. 
90 yıl önce Ankara’ya kağnılarla, at araba-
larıyla, yürüyerek ulaşmak bile mümkün 
değilken, bugün, 90 yıl sonra, hızlı trenle, 
uçakla, otomobillerle güvenli ve hızlı şe-
kilde, dakikalar içinde Ankara’ya ulaşmak 
mümkün hale geldi. İnternet sayesinde 
artık Ankara’yı, hatta dünyayı eşzamanlı 
izleyebiliyor, gelişmelerden anında haber-
dar olabiliyoruz.

O gün Meclis’te kanunları yazacak kağıt 
bulunmazken, bugün 618 milyar dolar 
milli gelirle, dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi olduk. Meclis’in açıldığı günler-
de Türkiye’de eğitim görmek, hatta okur-
yazar olmak önemli bir imtiyazdı. Bütün 
çocukların okuyabileceği kadar okul yok-
tu, üniversite sayısı bir elin parmakları 
kadardı. Bugün ise bütün çocuklarımızı 
okulla buluşturuyor, en iyi eğitim imkan-

larını sizler için seferber ediyoruz. Sadece 
şu son yedi buçuk yılda Türkiye genelinde 
tam 142 bin 634 yeni derslik açtık. Okulla-
rımıza 739 bin bilgisayar gönderdik. Son 
açtığımız 6 üniversiteyle birlikte 69 yeni 
üniversite kurarak, üniversite sayımızı 
145’e ulaştırarak Türkiye’de üniversitesi 
olmayan il bırakmadık.

Nereden nereye geldiğimizi, nasıl bir yok-
luk ortamından bugünlere ulaştığımızı 
lütfen unutmayın sevgili çocuklar... Ve 
şunu da lütfen hatırınızdan çıkarmayın... 
Eğer çalışırsak, çabalarsak, daha fazla 
emek harcar, daha fazla gayret gösterirsek, 
inanın çok daha fazlasını başarabilir, bu-
günkünden çok daha güçlü bir ülke konu-
muna yükselebiliriz.

Sevgili çocuklar...

Sizlere bırakacağımız en büyük miras 
demokrasidir; demokratik değerlerdir, 
standartları yüksek demokratik işleyiştir. 
Bunu sağlamak için hiç bir fedakarlıktan 
kaçmıyoruz. Zira, demokrasiyle kalkınma, 
demokrasiyle insan hakları, demokrasiyle 
eğitim, demokrasiyle hukuk arasında ya-
kın bir ilişki olduğunu, geçmişten bugüne 
defalarca tecrübe ettik. Çocuklarımıza 
daha iyi bir gelecek kurma hayalimizin ha-
yata geçebilmesi demokrasiyle çok yakın-
dan alakalıdır. Onun için, egemenliğin mil-
lete ait olması ilkesine ve demokrasiye, her 
zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız.

Bu ülke, altını çizerek ifade ediyorum, 
birlik, beraberlik, kardeşlik en önemlisi 
de dayanışma ve paylaşma ruhu üzerinde 
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inşa edilmiştir. Bizim ülkemizde, bizim 
topraklarımızda ayrımcılık yoktur. Bu ül-
kenin tüm insanları, kardeşlik hukukuyla 
birbirine sımsıkı bağlıdır. Biz tarih boyun-
ca bu topraklara, Mevlana’nın dediği gibi 
her zaman sevgi tohumları ektik. Bu top-
raklar üzerinde biz birbirimizi, Yunus’un 
dediği gibi “Yaradılanı, yaradandan ötürü 
severiz” ilkesiyle sevdik. Sizlerin de bizim 
bu kadim sevgi ve hoşgörü kültürümüzü, 
sevgi medeniyetimizi sarsılmadan yaşat-
manızı istiyoruz. 

Okullarınızda, sınıflarınızda, mahallede, 
sokakta, parkta oyunlarınızda sevgiyi, 
dayanışmayı, paylaşmayı en güzel sizler 
sergiliyorsunuz. Sizlerden, çocuk kalbiniz-
le, çocuk saflığınızla, temizliğinizle, tüm 
büyüklerinize sevgide, dayanışmada, pay-
laşmada örnek olmanızı rica ediyorum. 
Bir de şunu unutmayın sevgili çocuklar... 
Büyükleriniz yokluklar ve imkansızlıklar 
döneminin çocuklarıydı; sizler, bilişim 
çağının çocuklarısınız… Anne ve babala-
rınızın fevkalade zorluklarla, sıkıntılarla 
ulaşabildikleri, hatta çoğu kez ulaşamadık-
ları bilgiye, sizler, inanılmaz bir hızla sahip 
oluyorsunuz…

Benim sizlerden ricam, tarihimizi en iyi 
şekilde, en doğru şekilde öğrenmeniz, 
tarihimizden aldığınız ilhamla geleceğe 
bakmanızdır. Sizler, dünyaya yön vermiş, 
büyük zaferler kazanmanın, büyük dev-
letler kurmanın yanında bilimde, sanatta, 
mimaride, edebiyatta, devlet idaresinde 
dünyaya örnek olacak eserler bırakmış 
bir medeniyetin takipçilerisiniz. Sizlerin 
tam bir özgüven içinde, kendinize tam 

anlamıyla güvenerek, büyük hedef ler 
belirlemeniz ve bu hedeflere doğru emin 
adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Kendinizi 
çok ama çok iyi yetiştirin, size sunulan im-
kanları en iyi şekilde değerlendirin. Sürek-
li yeni bilgiler edinin, kendi geleceğinize 
dair hayaller kurduğunuz gibi, ülkenize 
dair büyük hayalleriniz de olsun…

Ben biliyorum ki, bugünkü çocuklarımız 
içinden geleceğin büyük sanatçıları, bü-
yük mimarları, büyük siyasetçileri, büyük 
bilim adamları çıkacak… Bu ülkenin, 
bu milletin sizlere ihtiyacı var. Ben sizin 
gözlerinizde bu ışığı görüyor, geleceğimiz 
adına sizlere sonsuz güven duyuyorum. 23 
Nisan Milli Egemenlik ve çocuk Bayramı-
nız kutlu olsun diyorum. Sevgili çocuklar, 
bugün, bu anlamlı günde başbakanlık 
olarak sizlerle birlikte bir açılışı da ger-
çekleştiriyoruz. Başbakanlığın veb sitesine 
bütün çocukların erişebileceği ve istifade 
edebileceği bir bölüm ekliyoruz. “Basba-
kanlik.gov.tr” adresinden bu siteye ulaşa-
bilir, ilginizi çekebilecek çeşitli konularda 
oradan bilgi edinebilirsiniz. Size ait olan 
bu yeni veb sitesinin de hayırlı olmasını 
diliyorum. Nice bayramlarda buluşmak 
dileğiyle, hepinizi gözlerinizden öpüyor, 
sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili vatandaşlarım, sevgili İstanbullu-
lar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor, bugün, bu muhteşem 
açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan 
büyük heyecan duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Bu açılış coşkusunu uydu aracılığıyla izle-
yen; Ege Bölgesi’ndeki, Aydın’daki vatan-
daşlarımı; Marmara Bölgesi, Edirne’deki 
vatandaşlarımı; Akdeniz Bölgesi, Hatay’da-
ki kardeşlerimi; Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi, Mardin’deki kardeşlerimi; Karadeniz 
Bölgesi, Samsun’daki vatandaşlarımı, İç 
Anadolu Bölgesi, Niğde’deki vatandaşları-
mı, Doğu Anadolu Bölgesi, Van’daki kar-
deşlerimi de muhabbetle selamlıyor, orala-
ra selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

Evet… Dile kolay… Bugün tam 1.111 vakıf 
eserinin toplu açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. Bundan tam 4 yıl önce, Adana’da bir 
düğmeye basarak, tamiratını bitirdiğimiz 
1.111 vakıf eserinin açılışını toplu halde 
yapmıştık. Şu anda, buradan, İstanbul’dan, 
1.111 tanesini daha resmi olarak açıyor, 
milletimizle buluşturuyoruz. Esasen, açı-

lışa hazır olan 1.262 eser daha var. Onları 
da bitirdik, onların da tamiratını tamam-
ladık. O eserlerin de inşallah yerel bazda 
açılışlarını gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin yedi bölgesinde, 81 vilayeti-
mizde ata yadigarı eserlerimizi tespit ettik, 
onları ortaya çıkardık, tescilledik, tami-
ratlarını yaptık ve kullanılır hale getirdik. 
Bakın, 2002 yılında, Türkiye’de tespit ve 
tescil işlemleri yapılmış toplam 9 bin 483 
vakıf eseri bulunuyordu. Biz dedik ki, bu 
sayı az… Bu ülke vakıf kültürü, vakıf ruhu 
üzerine bina edilmiş bir ülke. Bundan çok 
daha fazla eser var dedik. Yedi buçuk yılda, 
dikkat ediniz, Cumhuriyet tarihimizin ta-
mamında tespit edilmiş eserden daha faz-
lasını, tam 10 bin 595 vakıf eserini tespit 
ettik, bunların tescilini gerçekleştirdik. Şu 
anda tespit ve tescil işlemi yapılmış vakıf 
eseri sayısı 20 bin 78’e ulaşmış durumda. 
Tespit etmek yetiyor mu? Hayır… Bunları 
ayağa kaldırmak gerekiyor dedik, bunları 
tamir etmek, restore etmek gerekiyor de-
dik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, farklı 
bir yaklaşımla, çok farklı bir anlayışla 
kolları sıvadı ve yedi buçuk yılda 3 bin 484 
eseri ellerinden tuttu, ayağa kaldırdı.

1.111 Vakıf Eseri Açılış Töreni

İstanbul | 8 Mayıs 2010
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Dikkatinizi çekiyorum değerli kardeşle-
rim… 1996-2002 arasında, o 7 yılda tamir 
edilen eser sayısı sadece 56. 2002-2010 
arasında, 7 yılda bizim tamir ettiğimiz 
eser sayısı 3 bin 484. İşte fark burada… 
Biz işimizi aşkla yapıyoruz, sevda ile yapı-
yoruz, gayretle yapıyoruz… Gayret bizden, 
Tevfik Allah’tan diyoruz ve gayretlerimi-
zin neticesini de hamdolsun alıyoruz. Ba-
kın, şu anda, Yenikapı Mevlevihanesi’nde 
bulunuyoruz… Açılışını yaptığımız 1.111 
eserin arasında, tamiratını bitirdiğimiz, 
yeni bir çehreye kavuşturduğumuz bu 
Mevlevihane de var. Bu vesileyle, gönül 
dostu Hazreti Mevlana’yı da bir kez daha 
şükranla, rahmetle yadediyoruz. Ne diyor 
Mevlana: Şu toprağa sevgiden başka to-
hum ekmeyiz / Şu tertemiz tarlaya, başka 
bir tohum ekmeyiz biz…

İşte sevgili kardeşlerim… Bizim köklü 
medeniyetimiz, bu topraklara sevgiden 
başka bir şey ekmedi. Millet olarak, uzun 
tarih yolculuğumuz boyunca, her nerede 
var oldu isek, orayı imar etmek, orayı ba-
yındır hale getirmek için emek sarf ettik. 
Şair Necip Fazıl’ın deyimiyle, biz, arkasın-
da enkazlar bırakan, arkasında yıkıntılar 
bırakan bir medeniyetin değil, arkasında 
“ÇİL ÇİL KUBBELER” bırakan bir mede-
niyetin mensuplarıyız. Bizim medeniyeti-
miz köprüler medeniyetidir. Bizim mede-
niyetimiz şadırvanlar, çeşmeler, sebiller 
medeniyetidir. Bizim köklü medeniyeti-
miz, imaretler, aşevleri, hanlar, bedesten-
ler medeniyetidir. En önemlisi de bizim 
medeniyetimiz vakıf medeniyeti, vakıflar 
medeniyetidir.

İşte onun için, sevgi, hoşgörü, ahde vefa, 
en önemlisi de geride eser bırakmak, bi-
zim topraklarımızın hamuru olmuştur. 
Öyle insanlar vardır ki, ölür gider, toprağa 
karışır, geride ne ismi kalır, ne hatırası… 
Öyle insanlar da vardır ki, öldükten yüz 
yıl, bin yıl sonra, hatta ebediyen eserleriyle 
anılır. Yaptırdıkları çeşmeden su içenin 
hayır duasını alırlar. İmarethanelerinde 
barınanların hayır duasını alırlar. Aşevle-
rinden ekmek yiyenlerin hayır dualarını 
alırlar. Vatan için can vermişlerdir, şehit 
olup toprağa girmişlerdir, arkalarında bı-
raktıkları vatan eserinden dolayı her dem 
hayırla yadedilirler.

Evet… Mesele arkada bir eser bırakmak… 
Mesele, arkada yaşayan bir hatıra bıraka-
bilmek… İşte bizim derdimiz bu, bizim ga-
yemiz bu… “Bir hükümet geldi, Türkiye’yi 
şuradan aldı, şuraya taşıdı, Allah onlardan 
razı olsun” denilsin, bu bize yeter… “Bir 
Başbakan geldi, bakanlar geldi, aşkla, şevk-
le, özveriyle bu ülkeye hizmet etti, geride 
iz bıraktı, eser bıraktı, hizmet bıraktı, Al-
lah onlardan razı olsun” denilsin, bu bize 
ziyadesiyle yeter. Yeter ki millete mahcup 
olmayalım, yeter ki, bu toprakları bizlere 
emanet eden atalarımıza, ceddimize, şehit 
ve gazilerimize mahcup olmayalım.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Vakıf lar 
Haftası’nın açılış törenlerinde de ifade 
ettim: Bu toprakları bize vatan kılan, uğur-
larına kan dökülmesi, şehitler verilmesi 
olduğu kadar, bu toprakların imar edilmiş, 
bayındır hale getirilmiş olmasıdır. Selçuk-
lu, Osmanlı başlangıçta bir tohumdu, bir 
fidandı. O tohum, o fidan büyüdü, gelişti, 
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serpildi, gölgesinde kıtaların serinlediği 
bir çınar haline dönüştü. Aynı şekilde, Tür-
kiye Cumhuriyeti de bir fidan olarak bu 
toprağa dikildi ve bugün o da bir çınar gibi 
büyüyor, gelişiyor, kalkınıyor, güzelleşi-
yor. Ama unutmayınız… Çınar, kökleriyle 
yaşar… Kökleri keserseniz, kökleri unu-
tursanız, ihmal ederseniz, çınarın toprakla 
bağlantısı kopar, o çınar devrilir, gider. Biz 
buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Tarihin 
unutturulmasına, tarihin çarpıtılmasına, 
tarihin farklı şekilde yazılmasına müsaade 
etmeyeceğiz. Bu ülkede camiler maalesef 
ahır olarak kullanıldı… Yüzlerce yıllık 
tarihi eserler kendi kaderine terk edildi. 
Binlerce yıllık kültürel mirasımız yağma-
landı, tahrip edildi, görmezden gelindi, 
ihmal edildi.

Dikkatinizi çekiyorum… Bugün burada, 
İstanbul’da açılışını yaptığımız eserlerden 
bu Mevlevihane, sadece ve sadece içinde 
sema yapılan, zikir yapılan, ibadet yapı-
lan bir yapı değildir. Bu Mevlevihane, bu 
toprakları sevgiyle, aşkla, hoşgörüyle bu-
günlere getiren anlayışın abideleşmiş bir 
eseridir. Bugün Edirne’de açılışını yaptığı-
mız üç şerefeli cami, sadece bir ibadethane 
değildir, bu ülkenin tarihini, kültürünü, 
geleneklerini, inançlarını, mimari esteti-
ğini yansıtan, kendinden sonraki eserlere 
ilham kaynağı olan bir eserdir. Bugün bu 
törenle Van’da açılışını yaptığımız Hüsrev-
paşa Camii, bir cami olmanın, bir ibadet-
hane olmanın ötesinde, dikkat ediniz, bu 
ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, kardeş-
liğinin, bu ülkenin doğusuyla batısıyla, ku-
zeyiyle, güneyiyle aynı yöne dönüp ibadet 
ettiğinin bir sembolüdür. Ve yine bugün, 

Hatay’da açılışını yaptığımız İskenderun 
Süryani Katolik Kilisesi, bir kilise, bir 
ibadethane olmanın ötesinde, bu ülkenin 
hoşgörüsünün, sağduyusunun, birbirine 
saygı ve sevgisinin anıtıdır.

Evet… Tüm bu eserlere bu gözle, bu na-
zarla bakmak zorundayız… Açılışını yap-
tığımız 1.111 eser, birer vakıf eseri, birer 
mimari eser, ata yadigarı, kültür mirası 
olmanın ötesinde, bu ülkenin kardeşliği-
nin, uhuvvetinin, ortak kaderinin ve ortak 
ideallerinin de simgeleridir. Bunları tüm 
çocuklarımızın görmesini sağlayacağız, 
tüm gençlerimizin bu eserleri görmesini, 
bu eserlerin içinde yetişmesini sağlayaca-
ğız. Mimar Sinan’ın, Mimar Hayrettin’in, 
Sedefkar Mehmet Ağa’nın eserleri arasın-
da yetişmiş çocuk farklıdır. Çocukluğu 
sebillerin, şadırvanların, kümbetlerin 
arasında geçmiş genç farklıdır. Dünyaya, 
geçmişe ve geleceğe kültürel eserlerimizin, 
vakıf eserlerimizin penceresinden bakmış 
bir nesil elbette farklıdır. Çanakkale’yi, 
Dumlupınar’ı, Polatlı’yı, Sarıkamış’ı gören, 
buraları ziyaret eden, buradaki şehitliklere 
şahitlik yapan bir çocuğun dünyası elbette 
farklıdır.

Siz, genç nesillere, çocuklara, tarihinizi 
gösteremezseniz, onlardan gelecek vizyo-
nu bekleyemezsiniz. Mimar Sinan’ın sade-
ce İstanbul’a eser bıraktığını zannedenler 
yanılırlar… Mekke’de, Şam’da, Halep’te, 
Budin’de, Sofya’da, Hersek’te eserle-
ri var Mimar Sinan’ın… Anadolu’nun, 
Trakya’nın her köşesinde, Edirne’de, 
Van’da, Kayseri’de, Ankara’da eserleri var. 
İşte bizim çocuklarımız, Mimar Sinan’ın 
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ufkunu, onun vizyonunu, onun ruh dün-
yasını anlamalı, dünyaya Mimar Sinan gibi 
bakabilecek bir motivasyona kavuşmalı, 
kavuşturulmalıdır.

Bakınız, burada önemli bir hususu da siz-
lerle paylaşmak istiyorum… Birkaç hafta-
dır terör örgütü karakollarımıza, güvenlik 
güçlerimize yönelik kalleşçe saldırılar 
düzenliyor. Öncelikle şehit evlatlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, 
milletimizin başı sağolsun. Güvenlik güç-
lerimize saldıran, bu yolla bu topraklara 
nifak tohumu, fesat tohumu ekmeye çalı-
şanlar beyhude bir çaba içindeler. Başta da 
belirttim… Bu topraklarda nifak yeşermez, 
fesat yeşermez; bu topraklarda sevgiden 
başka hiçbir şey yeşermez. Bu saldırılar, 
altını çizerek ifade ediyorum, Türkiye’deki 
iç siyasi gelişmelerle bağlantılı, provokatif 
saldırılardır.

Aziz milletimizin, bu ülke üzerinde karan-
lık güçlerin nasıl bir oyun oynadıklarını 
görmelerini, bunu aklı selimle değerlen-
dirmelerini rica ediyorum. Bakın, önceki 
gece yarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Türkiye’nin geleceği adına hayati derecede 
önemli, tarihi derecede anlamlı bir Anaya-
sa değişikliğini gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
ilerlemesine, kalkınmasına, demokratik, 
özgür, müreffeh bir ülke olmasına engel 
olan prangaları kırıp atma adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üzerine düşen görevi 
yaptı. Şimdi son sözü millet söyleyecek, 
son kararı millet verecek. Türkiye için 
bu son derece anlamlı süreci kendi kirli 
emelleri doğrultusunda yönlendirmek 
isteyenleri, halka korku salmak isteyenleri 

de milletim sağdusuyla bir kez daha berta-
raf edecektir.

İşte dün, Almanya’nın Dİ VELT (Die Welt) 
Gazetesi aynen şu başlığı atıyor: “TÜRK-
LER, YUNANİSTAN, PORTEKİZ, İSPANYA 
VE DEĞER KAYBEDEN AVRO’YA BA-
KIYOR VE GÜLÜMSEMEDEN GEÇEMİ-
YOR”. Gazete, “TÜRKİYE AB’DEN ÇOK 
DAHA FAZLA EKONOMİK BÜYÜME 
HIZINA SAHİP” yorumunu yapıyor. Tür-
kiye emin adımlarla, kararlı adımlarla, her 
türlü krizi, her türlü badireyi, engeli başa-
rıyla aşarken, bakıyorsunuz, bu sevinci, bu 
başarıyı gölgelemek için kiralık katiller, ki-
ralık tetikçiler devreye giriyor. Biz bunlara 
boyun eğmeyeceğiz değerli kardeşlerim. 
Biz büyük düşünüyoruz. Büyük bir tari-
hin, büyük bir medeniyetin mensupları 
olarak büyük düşünüyor, büyük adımlar 
atıyor, büyük hedeflere doğru koşuyoruz. 
Şu Anadolu’yu, Trakya’yı, Ortadoğu’yu, 
Balkanları, Afrika’yı vakıflarla donatan, 
oralara ölmez eserler bırakan bir geleneğin 
takipçileri olarak biz büyük oynuyoruz.

Şunu görelim değerli arkadaşlarım… Sivil 
toplum örgütü kavramının, birkaç yüz 
yıl öncesine kadar Avrupa’da hiçbir kar-
şılığı yokken, biz Vakıf kültürünü, Ahilik 
geleneğini bu topraklarda 10 asır önce 
kurduk ve bugüne kadar yaşattık. Yoksul-
larla dayanışmayı kurumsallaştırdık, yol 
kalmışlarla, kimsesizlerle paylaşmayı ku-
rumsallaştırdık. Bırakınız insanı, hayvan-
ları gözeten, göçmen kuşları tedavi eden 
vakıf ları bu ülkede inşa ettik. Böyle bir 
zenginliğin üzerinde oturup, bunları gör-
memek insaf değildir… Hani diyor ya şair: 
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OL MAHİLER Kİ, DERYA İÇREDİR, DER-
YAYI BİLMEZ… Yani balık, denizde yaşar 
ama denizden haberi yoktur… Bizim İstan-
bul’umuz var… İstanbul gibi bir şehri olan 
insanlara küçük düşünmek yakışabilir 
mi? Tabi ki İstanbul büyüyecek, gelişecek, 
en modern imkanlardan azami derecede 
yararlanacak. Tabi ki İstanbul yeni şartlara 
göre oluşan ihtiyaçlara cevap üretecek.

Ama bunu, tarihe sahip çıkarak, tarihi ko-
ruyarak yapmak zorundayız. İstanbul’da 
da biz bunu yaptık, yapmaya devam ediyo-
ruz. Bir yandan modern caddeler, modern 
semtler, ileri standartlarda yaşam alanları 
inşa ediliyor; bir yandan tarihi miras gün 
yüzüne çıkıyor. Bir yandan MARMARAY 
Projesi, Üçüncü Köprü Projesi, Metro pro-
jeleri, diğer ulaşım projeleri ilerliyor; diğer 
yandan İstanbul’da tam 342 eserin onarı-
mı gerçekleşti, gerçekleşiyor. İstanbul’da, 
eskiyle yeni, mazi ile istikbal uyum içinde 
yükseliyor. On yıllarca bizim çocuklarımız, 
gençlerimiz, nice nesillerimiz bizim zen-
ginliğimizden, potansiyelimizden bi haber 
yaşadı.

Ben, açık söylüyorum, Vakıf eserlerimizin 
yeniden diriliyor olmasından, yeniden 
gün yüzüne çıkıyor olmasından dolayı 
tarifsiz bir gurur içindeyim. Bütün kültür 
mirasımızı şanına yaraşır şekilde gün 
yüzüne çıkarmanın da mücadelesi içinde-
yim. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dış 
İşleri Bakanlığımız, TİKA, TOKİ aracılığıy-
la, hem ülke içinde, hem ülke dışında mira-
sa sahip çıkıyoruz. Başta İstanbul’dakiler 
olmak üzere çeşitli eserlere sivil toplum 
örgütlerinin de sahip çıktığını büyük bir 

memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gele-
ceği biz bu miras üzerine inşa edeceğiz. 
Geçmişten aldığımız ilhamla geleceği şe-
killendireceğiz.

Ben, bu kutlu yolculukta bize eşlik eden 
her bir arkadaşıma ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün 
Türkiye’nin 7 bölgesinde açılışını yaptığı-
mız 1.111 eserimizin, Türkiye’ye bugüne 
kadar kazandırdığımız 3 bin 484 eserimi-
zin, ülkemize, milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu eserlerin onarımında, 
restorasyonunda, tescil ve tespitinde 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma, özellikle 
ilgili Devlet Bakanlığımıza, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 
Türkiye’ye hayırlı olsun, çocuklarımıza, 
gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza hayır-
lı olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun.



Recep Tayyip ERDOĞAN

72

Değerli arkadaşlarım, kıymetli Misafir-
lerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, Kuran-ı Kerim’in nüzulünün miladi 
olarak 1400’üncü yıldönümünün bütün 
insanlık için kutlu olmasını, mübarek 

olmasını diliyorum. Yine, Ramazan-ı 
Şerif ’in ve bin aydan daha hayırlı olarak 
kabul ettiğimiz Kadir Gecesi’nin tüm 
İslam aleminin, ülkemizin, milletimizin 
önünde yeni bir ufuk açmasını temenni 
ediyorum.

Kuran-ı Kerim’in Nüzulünün 
1400’üncü Yılı Uluslararası 

Kutlama Programı Açılış 
Konferansı

İstanbul | 5 Eylül 2010
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Bu vesileyle, İslam Konferansı Teşkilatı ve 
IRCICA üyesi devletlerden ülkemizi teşrif 
eden bakanlara, diyanet işleri başkanları-
na, Balkanlar, Avrupa, Rusya ve Afrika’da-
ki Müslüman toplulukların temsilcilerine; 
dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli 
coğrafyalarından ülkemize gelen misafir-
lerimize, kardeşlerimize hoş geldiniz di-
yorum. İslam Medeniyeti’nin en önemli 
şehirlerinden biri olan, yüzlerce hatta bin-
lerce eseriyle yüksek medeniyetimizin, bü-
yük medeniyetimizin sembol şehri haline 
gelen bu güzel şehirde, İstanbul’da sizleri 
ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. 

Derler ki: Kuran-ı Kerim Mekke’de inmiş, 
Kahire’de en güzel şekilde okunmuş, 
İstanbul’da en güzel şekilde yazılmıştır. 
İstanbul’un, sadece dini mekanlarında 
değil, Fatih’le başlayan süreçte hemen her 
yapıda, her eserde, Kuran’dan esinlenmiş 
muazzam hat sanatının şaheserlerini gö-
rürsünüz. Bizim medeniyetimiz, yazıyı 
kutsal görmüş, her bir harfi, Kuran’dan bir 
parça olarak değerlendirmiş, her bir harfi 
kağıda, taşa, deriye aşkla ve inançla nak-
şetmiştir. İşte onun için, bu kadim şehir, 
İstanbul, aynı zamanda bir Kuran şehridir; 
Kuran-ı Kerim’in tarihine en yakından şa-
hitlik etmiş şehirlerden biridir. 

Değerli kardeşlerim…

İlahi mesaj, bundan 1400 yıl önce, alem-
lere rahmet olarak gönderilen Hazreti 
Peygamberimiz aracılığıyla tüm insanlığa 
ulaştı. “İkra”, yan, “Oku” emriyle nazil 
olmaya başlayan Kuran, o andan itibaren 

tüm insanlığı kucakladı ve sıcaklığıyla, 
hikmetiyle, nuruyla kuşattı. Her bir va-
hiyle insanlık daha da aydınlandı; her bir 
damla nurla gönüller daha da zenginleş-
ti. 610 yılında, Hira mağarasında inen 
ilk vahiy, zaman içinde adeta bir nurlar 
deryasına, adeta bir hikmet okyanusuna 
dönüştü. O ilahi mesaj, küçücük bir ma-
ğaradan bütün dünyaya, bütün alemlere 
dostluk, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik 
çağrıları ulaştırdı. Ülkeler, coğrafyalar, 
kıtalar aşarak, tüm dünyayı etkisi altına 
aldı; o mesajlar sayesinde insanlık rahme-
te kavuştu, o mesajlar kanalıyla insanlık 
barışa, esenliğe kavuştu… Kuran’ın mesajı 
etrafında bütünleşen insanlar, kavmiyet 
gözetmeksizin, ırk gözetmeksizin, coğ-
rafya gözetmeksizin birbirleriyle kardeş 
oldular…

İşte bugün buradaki birlikteliğimiz, böy-
lesi bir kardeşliğin, böylesi bir bütünleş-
menin fotoğrafıdır. İlahi muhafaza altında 
olan kutsal kitabımız, bugün de gönüllere 
şifa olmaya, inananların yolunu aydın-
latmaya, tüm insanlığa barış ve kardeşlik 
mesajı vermeye devam ediyor. Elbette 
burada, Kuran’a bir ömür adamış değerli 
alimlerimizin, bilim adamlarımızın, hoca-
larımızın yanında felsefi, teorik görüşler 
serdedecek değilim. Ancak, şu hususu da 
burada dikkatlerinize sunmak isterim: Ba-
kınız, sadece Başbakanlığım döneminde, 
8 yıl içinde 100’e yakın ülkeye defalarca 
ziyarette bulundum. İslam ülkelerindeki 
manzarayı gördüm. “Dolaştım mülk-i İsla-
mı, bütün viraneler gördüm” diyor ya Ziya 
Paşa… Maalesef, İslam ülkelerine yaptığım 
gezilerde, ben de Ziya Paşa’nın dediği o acı, 
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o buruk manzaralarla karşılaştım. Gerçek-
ten de, yoksulluğun had safhada olduğu, 
gelir dağılımındaki uçurumun büyüdü-
ğü, hoşgörüsüzlüğün arttığı, savaşların, 
çatışmaların, terörün artık alınyazısına, 
yaftaya dönüştüğü bir çağı yaşıyor İslam 
ülkelerinin geneli…

Hiç kuşkusuz bu manzara bizi var eden 
öğretilerin eseri değil. Hiç kuşkusuz, 
bugünkü manzara, medeniyetimizin te-
mellerini oluşturan kaynaklardan yola 
çıkarak vardığımız bir nokta olamaz. Tam 
tersine bu manzara, bir uzaklaşmanın, 
teoriyle pratik arasında oluşan uçurumun 
eseridir. Bu manzaralara şahit olunca, 
Kuran’ın mesajı etrafında tarih boyunca 
nice faziletli şehirler, nice yüce devletler, 
nice büyük imparatorluklar, büyük mede-
niyetler kuran Müslümanlar, bugün neden 
insanların hayranlığını kazanan eserler, 
görkemli şehirler inşa etmekten uzaklar 
diye düşünmeden edemedim… 10’uncu, 
11’nci, 12’inci, 13’üncü ve 14’üncü yüzyıl-
larda altın çağını yaşayan İslam coğrafyası, 
20’nci 21’inci yüzyılda neden bu etkinli-
ğini devam ettirmiyor diye düşündüm. 
Tıptan astronomiye, cebirden geometriye, 
fizikten coğrafyaya kadar hemen her bilim 
dalında insanlığın önünü açan, çağının 
ötesinde fikirler ve buluşlar ortaya koyan 
İslam dünyası, bugün neden tarihe, gele-
ceğe yön verecek fikir ve buluşların altına 
imza atamıyor diye düşündüm. Sonra 
dedim ki, elbette her günün bir gecesi, 
her gecenin bir gündüzü vardır. Çok iyi 
biliyorum ki, medeniyetler, ülkeler, mil-
letler için de geceler ve gündüzler vardır. 
İnsanlık tarihine, insanlığın ortak kültür 

ve bilim birikimine eşsiz katkılar sağlamış 
bu derin medeniyet, elbet bir gün, aslına, 
özüne dönecek ve yeryüzündeki haklı ko-
numunu elde edecektir. 

Değerli kardeşlerim…

Geleceğe dair inançlarımızı, umutlarımızı 
korumakla birlikte, gelecek için elbirliği, 
işbirliği içinde her zamankinden daha 
fazla çalışmamız, bugünkü meselelerimize 
ciddiyetle eğilmemiz gerektiğini hatır-
latmakta yarar görüyorum. Bakınız, yine 
yaptığım gezilerde, özellikle batılı ülkeler-
de “İslam” imajının, “Müslüman” imajının 
ve algısının hakkaniyetten son derece 
uzak, tamamen yanlış yansıtıldığını, yan-
sıtılmak istendiğini müşahede ettim. İşte 
hepiniz görüyorsunuz… Şu anda, özellikle 
batıda ciddi bir İslamofobia var. İslam’ı 
karalamak, İslam’la terörizmi, terörizmle 
Müslümanları özdeş kılma girişimlerini 
yadırgıyorum, şiddetle reddediyorum. 
Biz, Türkiye olarak hemen her platform-
da, her kürsüde özellikle vurguluyoruz. 
İslamofobia bir insanlık suçudur, diyoruz. 
Bütün dünyanın bunu böyle kabul etmesi 
yönündeki ısrarlı vurgularımızı sürdürü-
yoruz. İslam’ın bir barış dini olduğunu, 
bir hayat dini olduğunu; her şeyden evvel 
bütün insanların yaşama hakkına sahip 
çıktığını söylüyoruz. İslam peygamberinin 
yine Kuran’ın ruhuna, mesajına uygun 
olarak, “Bir insanı dirilten bütün insanlığı 
diriltmiş gibidir; bir insanı öldüren bütün 
insanlığı öldürmüş gibidir” dediğini hatır-
latıyoruz. Aynı şekilde, İslam’ın hoşgörü 
dini olduğunu, herkese, dinlerini yaşama 
özgürlüğü sunduğunu ifade ediyoruz.
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Elbette, Kuran’ın, özellikle Batı dünyasın-
da ve toplumlarında farklı şekillerde algı-
lanmasında art niyetin ve propagandanın 
büyük etkisi var. Fakat art niyetlerin, 
kirli propagandaların olması bir mazeret 
olarak kabul edilebilir mi? Gerçekten de, 
ortada hakikati en güzel şekilde ortaya 
koyan kutsal bir kitap varken, o kitap 
1400 yıl boyunca muhafaza edilmiş 
iken, nasıl olur da Kuran mesajını bizler 
dünyaya anlatmakta; kendimizi ifade 
etmekte zorlanabiliriz? Eğer, Kuran’ın 
mesajı, aradan geçen 1400 yılda hala tam 
olarak anlaşılamıyor, anlatılamıyorsa, 
burada biz Müslümanların da ciddi bir 
özeleştiri yapmalarında fayda görüyo-
rum. Mevcut önyargıları gidermek için 
ne yaptık, neler yapıyoruz diye oturup 
düşünmeliyiz. Özellikle alimlerimize, bi-
lim adamlarımıza, din adamlarımıza bu 
konuda büyük görev ve sorumluluklar 
düşüyor. “Bir mum diğer mumu tutuştur-
makla ışığından bir şey kaybetmez.” diyor 
Hazreti Mevlana. İşte bizim elbirliğiyle 
bu mumu tutuşturmamız lazım. Hepimiz 
kendi evlatlarımızın üzerine titrediğimiz 
gibi yeni nesillerimizin, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin üzerine de titremek zo-
rundayız. Nerede bir iyilik yükseliyorsa 
orada olmak zorunda olduğumuz gibi, ne-
rede bir yanlışlık, nerede bir zulüm varsa 
onu bertaraf etmek noktasında da bizim 
katkımızın, bizim hissemizin olması ge-
rekir. Bunu başarmamızın yolu, Kuran’ın 
mesajını layıkıyla anlatmaktan geçiyor. 

İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet 
Akif Ersoy ne güzel ifade etmiş: 
 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de 

Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? 

Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kuran’ın: 

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. 

Ya açar nazm-ı celilin, bakarız yaprağına; 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 

İnmemiştir hele Kuran, bunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak,  
 ne de fal bakmak için... 

Evet... Esasen Akif ’in gönül ve hikmet 
diliyle ortaya koyduğu bu dizeler, benim 
meramımı çok net biçimde ortaya koyu-
yor. Asrın idrakine, hatta asırların idrakine 
sunmalıyız yüce Kuran’ın mesajını… Yeter 
ki bizler insanı yaşatalım, yeter ki “eşref-i 
mahlukat” olarak gördüğümüz insana hak 
ettiği değeri verelim… 1400 yıl boyunca 
dalga dalga büyüyen ilahi mesaj, “inanan-
lar kardeştir” diyor. Bunun tevile de, tefsi-
re de, bence ihtiyacı yoktur. 

Bu vesileyle, Pakistan’da, sel felaketine ma-
ruz kalan kardeşlerimizi de burada özellik-
le anmak istiyorum. Bu yaşanan hadiseler 
kardeşliğimiz için de bir test anlamı taşı-
yor. Tüm İslam dünyasının bu testi başa-
rıyla geçeceğine, Pakistan için ellerinden 
gelen yardımı yapacaklarına olan inancım 
tamdır. Türkiye olarak bugüne kadar dai-
ma Pakistan’ın yanında olduk. Sel felake-
tinden sonra da, Pakistan başbakanı Sayın 
Gilani’yi arayarak, her türlü yardıma hazır 
olduğumuzu bildirdim. Nakdi yardımın 
yanı sıra, ülkedeki okulların, hastanelerin, 
köprülerin onarımı için de yardıma hazır 
olduğumuzu kendilerine ilettim. Hamdol-
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sun, milletimiz de bu konuda son derece 
büyük bir hassasiyet içinde, başlattığımız 
yardım kampanyalarına gönülden destek 
veriyor. 

Pakistan’la ülkelerimiz arasında, halkları-
mız arasında diplomatik, siyasi bağların 
ötesinde kalbi bir bağ var. Sizler aracılığıy-
la buradan tüm İslam dünyasının, Pakis-
tanlı kardeşlerimizin imdadına koşması, 
onların yardım çağrılarına cevap vermesi, 
yaralarına merhem olması, gözyaşlarını 
dindirmesi için gecikmeden yardım elini, 
şefkat elini uzatmaları noktasında çağrı-
da bulunmak istiyorum. İnanıyorum ki, 
bütün İslam dünyası, bütün insanlık, her 
şeyden önce vicdani bir görev olarak Pakis-
tan’daki muhtaçların, selden zarar gören 
kardeşlerimizin yardımına koşacaktır. 
Bize yakışan budur, medeniyetimize yakı-
şan, inancımıza yakışan budur.

Ben, bu düşüncelerle sözlerimi nokta-
larken, bir kez daha Kuran-ı Kerim’in 
nüzulünün miladi olarak 1400’üncü yıldö-
nümünün bütün insanlık için kutlu olma-
sını, mübarek olmasını diliyorum. Kadir 
Gecesi’nin İslam alemine, insanlığa huzur, 
barış ve kardeşlik getirmesini temenni 
ediyorum. 3 gün sonra kutlayacağımız 
Ramazan Bayramı’nın da kutlu mübarek 
olmasını diliyor; tüm misafirlerimize ye-
niden hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli dostlar, hanımefendiler, beye-
fendiler, bugün burada, rahmetli Adnan 
Menderes’i ve arkadaşlarını anmak üzere 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Merhum Menderes, çok partili hayatımı-
zın, Türk demokrasisinin sembol ismidir. 
Merhum Menderes’in hayatı kadar ölümü 
de siyasi tarihimize kazınmıştır. Aziz Mil-
letimizin ‘yeter söz milletindir’ haykırışı 

Demokrat Parti’yle birlikte horlanan, dış-
lanan, küçümsenen milyonları da iktida-
ra taşımıştır. Sessiz kalabalıklar, sahipsiz 
kitleler Menderes hareketiyle milli ege-
menliği hissetmiş, yönetimde söz sahibi 
olmuştur. Bundan tam 49 sene önce bir 
17 Eylül gününün öğle saatlerinde, İmra-
lı adasında kurulan darağacında hayatı 
sona eren rahmetli Menderes, çok doğru 
bir ifadeyle demokrasi şehididir. Kendi-

Adnan Menderes’in Mezarında 
Anma Toplantısı

İstanbul | 17 Eylül 2010
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sinden bir önceki gece darağacında ha-
yatları sönen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
gibi Menderes de, bizleri hüzne boğan bir 
sonla bu dünyaya veda ederken, milleti-
mizin gönlündeki ebedi yerini almıştır. 

Menderes ve arkadaşları, bu ülkeye ve 
bu millete yaptığı hizmetlerin bedeli ola-
rak son nefeslerini vermişlerdir. Bizim 
inancımız Allah için ülkesine, milletine 
hizmet yolunda ölenleri, öldürülenleri 
şehit olarak kabul eder. Menderes’in, 
Zorlu’nun, Polatkan’ın şehadeti, onlar 
ve aileleri için bir utanç değil, büyük bir 
gurur kaynağıdır. Türk milleti onlarca 
yıldır bu aziz insanları hürmetle, şükran-
la, hayır dualarıyla anmaktadır. Onları 
idama gönderenler ise hiçbir dönemde bu 
cinayetin vebalinden, bu utançtan kurtu-
lamamışlardır. 

Türk milleti, kendi iradesiyle göreve 
getirdiği bu masum insanların katledil-
mesini her zaman lanetle anmıştır. Pazar 
günü gerçekleşen halkoylamasına ortaya 
çıkan irade bir kez daha darbeci anlayışa, 
vesayetçi anlayışa gereken cevabı hay-
kırmıştır. Ülke ve millet olarak bir daha 
böyle acılar yaşamamamız en büyük di-
leğimizdir. Tesellimiz ise, yarım asırdır 
dinmeyen bu acının boşa gitmemiş olma-
sıdır. Menderes ve arkadaşlarının yaktık-
ları demokrasi meşalesi, elden ele her gün 
daha yükseğe taşınmış ve nihayet bugün 
bizlere kadar ulaşmıştır. Menderes’in 
ortaya koyduğu irade ve kararlılık, başlat-
tığı demokrasi ve kalkınma mücadelesi, 
merhumun manevi mirası olarak milleti-
mizce daima sahiplenilmiştir. 

Merhum Menderes’in idamından hemen 
önce verdiği mesaj, bu bakımdan çok 
manidardır. Diyor ki merhum Menderes: 
“Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi 
milletle el ele vererek, Adnan Menderes’in 
ruhu sizi ebediyete kadar takip edecek ve 
bir gün sizi silip süpürecektir.” Nitekim 
rahmetli Menderes’in ruhu, onun başlat-
tığı demokrasi mücadelesi, bu toprakla-
rın öz evlatlarını birinci sınıf vatandaş 
yapma kararlılığı bugüne kadar gelmiştir. 
Menderes’ten, hemen yanı başında yatan 
merhum Turgut Özal’a, oradan bugüne ka-
dar varlığını sürdüren ruh, işte bu ruhtur. 
Milletle birlikte, milletin istediği istika-
mette yürüyen herkes, Menderes’in belirt-
tiği gibi, her fırsatta milletin değerlerinin, 
tarihinin, medeniyetinin düşmanlarına 
tokat üzerine tokat vurmaktadır. 

Menderes’i idam etmekle milletin kendi 
iradesine sahip çıkma mücadelesinin 
önünü kesebileceğini zannedenler, yaşa-
dıklarından maalesef ders almıyorlar. Yıl-
lar önce merhum Menderes’in haykırdığı 
“Yeter söz milletindir” şiarını bugün de ka-
rarlılıkla sürdürüyoruz. Her fırsatta “Yeter 
söz de milletin, karar da milletin” diyoruz. 
Menderes’in haykırışı bütün Türkiye’de 
yankı bulmuş, milleti ayağa kaldırmıştı. 
Merhumun milletle kurduğu gönül köp-
rüsünü başka türlü yıkamayacaklarını 
görenler, fani bedenini ortadan kaldırarak 
amaçlarına ulaşacaklarını sandılar. “Bizi 
buraya getiren irade böyle emrettiği için 
bu kararları aldık” diyecek kadar çaresiz-
liklerini ifade ettiler, vicdanlarının sesini 
susturmaya çalıştılar. Ama, Menderes’in 
dediği gibi, ebediyete kadar onun ruhu ta-
rafından takip edilmekten kurtulamadılar. 
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İşte bizler bugün burada bir aradayız ve 
bütün milletimizle birlikte şehitlerimizin 
arkasından fatiha okuyoruz. Gittiğimiz her 
yerde Menderes ismini andığımızda, yıkıl-
maya çalışılan o gönül köprüsünün daha 
da güçlenmiş olarak yerli yerinde durdu-
ğuna şahit oluyoruz. 

Sevgili dostlar…

Menderes’in temellerini attığı Türkiye 
demokrasisi atlattığı badirelere rağmen, 
dimdik ayaktadır. Rahmetli Menderes’in 
mücadelesinin işler kıldığı çok partili 
sisteminden kimse geriye adım atmaya 
cesaret edemedi. Bu süreçte, daha sonra 
da pek çok kayıplar verildi, acılar yaşandı. 
Birçok alanda uçurumun kıyısına getiril-
dik, kirli oyunlara maruz bırakıldık. Ama 
her badireyi aştık, her oyunu bozduk. Milli 
iradeyi küçümseyenlere, vesayet altına 
almaya çalışanlara, ülkemizin değişim 
azmini kırmak isteyenlere gereken cevabı 
verdik. Her karanlık günün aydınlığa dö-
neceğine inanarak azimle, sabırla, cesaret-
le mücadele ettik. Milletimizin emanetine 
halel getirmedik, milletimizin rotasından 
sapmadık. 

Bu vesileyle, Türkiye’nin aydınlık yarın-
larının temel taşlarını inançla, sabırla ve 
hayranlık veren bir öngörüyle oluşturan 
rahmetli Özal’ı da şükranla yad etmek is-
tiyorum. Milletimizin gönlünde ikinci bir 
Menderes olarak yerini alan Özal’ı da rah-
metle anıyorum. Bu millet, ne Menderes’i 
ve arkadaşlarını dar ağacına gönderenleri, 
ne Özal’a dünyayı dar edenleri hayırla yad 
etmiyor, ama onların kimler olduğunu da 
asla unutmuyor. Milletimiz, Menderes ve 
Özal gibi kendisine hizmet edenleri ise 

asırlar boyunca gönlünde baş tacı etmiştir. 
En büyük paye, en büyük mevki, en büyük 
makam da budur zaten. Ne mutlu onlara. 
Bu anlamlı toplantı vesilesiyle Menderes’i 
ve arkadaşlarını minnetle bir kez daha 
anıyorum. Allahın rahmeti onların üzerine 
olsun. 

Konuşmamı merhum Necip Fazıl Kısakü-
rek üstadımızın, kendisinin ardından yaz-
dığı şiirden birkaç kıta okuyarak bitirmek 
istiyorum.
 
Zeybeğimi, birkaç kızan, vurdular; 

Çukurda üstüne taş doldurdular. 

Bir de, ya kalkarsa diye kurdular... 

Zeybeğim, zeybeğim, ne oldu sana? 

Allah deyip, şöyle bir doğrulsana! 

Beyni tırmık tırmık, pençelere sor! 

Mevsim niçin ölgün, bahçelere sor! 

Sor; çukuru nerde, serçelere sor! 

Ağla, bir dinmeyen hasretle ağla; 

Zeybeksiz yolları gözetle, ağla!

Evet, dinmeyen bir hasretle milletin adam-
larını anmaya devam ediyoruz. Menderes, 
Polatkan ve Zorlu ailelerine, milletim adı-
na bir kez daha başsağlığı diliyor, sizlere 
sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 
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Marmara Üniversitesi’nin kıymetli Rektö-
rü, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenci-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, 2010-2011 
Eğitim ve Öğretim Yılı’nın Marmara Üni-
versitemize, öğretim üyelerimize, öğren-
cilerimize ve tüm üniversite camiamıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün bir kez daha, mezun olduğum üni-
versitenin yeni eğitim ve öğretim dönemi 
açılışında bulunmanın heyecanını yaşıyo-
rum. Bu vesileyle, emeği geçen hocaları-
ma, üniversite çalışanlarına bir kez daha 
saygılarımı ve şükranlarımı iletiyorum. 
Türkiye’nin en eski, en köklü ve en seçkin 
üniversitelerinden biri olan Marmara 
Üniversitesi’nin bir mezunu olmaktan 

Marmara Üniversitesi 2010-2011 
eğitim-öğretim yılı açılışı

İstanbul | 29 Eylül 2010
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büyük onur duyduğumu ve bu payeyi ha-
yatım boyunca gururla taşıyacağımı ifade 
etmek istiyorum.

Bizim neslin, bizden önceki nesillerin 
eğitimde yaşadığı imkansızlıkları, gelecek 
nesillerin de yaşamaması için her türlü 
imkanı seferber ediyoruz. Şu göstergelere 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 
2002 yılında 7.5 milyar TL olan MEB Büt-
çesini 2010 yılında yüzde 278 oranında 
bir artışla 28 milyar TL’nin üzerine çıkar-
dık. 2003-2009 yılları arasında toplam 7 
bin 303 resmi ve özel okulu eğitim öğreti-
me kazandırdık. 150 bin yeni derslik inşa 
ederek eğitim ve öğretime büyük güç kat-
tık. Modern eğitim imkânlarını Türkiye’ye 
sunduk, Hakkâri’den Edirne’ye kadar tüm 
yurtta, teknoloji sınıfları kurduk… 

Aynı dönemde yüksek öğretim bütçesi-
ni 2.5 milyar TL’den yaklaşık 9.5 milyar 
TL’ye çıkardık. Yine üniversitelerimizde 
araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrı-
lan bütçeyi 5 katına yükselttik. 49’u devlet, 
29’u vakıf üniversitesi olmak üzere 78 yeni 
üniversite kurduk, 81 ilimizin tamamını 
üniversiteye kavuşturduk. Yeni kurduğu-
muz 49 üniversitede 100 binin üzerinde 
kadro ihdas ettik. Var olan ve yeni kurulan 
üniversitelere toplam 459 Fakülte, 133 
Yüksekokul ile 211 Enstitü ve 122 Meslek 
Yüksekokulu ilave edildi. Akademisyen 
ihtiyacımızı karşılamak için başta ABD 
olmak üzere birçok ülkeye yüksek lisans 
ve doktora eğitimi yapmaları için öğrenci-
lerimizi gönderiyoruz.

Üniversite öğrencilerimizin daha iyi şart-
larda eğitimlerine devam etmeleri için 
burs ve yurt imkanlarını önemli ölçüde 
iyileştirdik. 2002 yılında sadece 45 TL 
olan kredi ve burs miktarını 2010 yılında 
3.5 kat arttırarak 200 TL’ye çıkardık, ye-
mek parası olarak da ayda 120 TL öğrenci-
lerimize destek veriyoruz. Bunun yanında 
yüksek lisans yapan öğrencilerimize 400. 
doktora öğrencilerimize ise 600 TL ödü-
yoruz. 2003 yılından bugüne kadar top-
lam 60 bin 854 yatak kapasiteli 148 adet 
yurt ve bloğu yükseköğretimin hizmete 
sunduk. Sadece İstanbul’da mevcut olan 
yurtlarımızdaki yatak kapasitesini 11 bin 
400’den 15 bin 512’ye yükselttik. 8 kişilik, 
6 kişilik odaları büyük oranda azalttık, 
buna rağmen Türkiye genelinde hizmet 
veren yurtlarımızdaki yatak sayısını 240 
binin üzerine çıkardık.

Biz, bundan sonra da yüksek öğretimin ka-
litesini artırmaya, gençliğimize destek ol-
maya devam edeceğiz. Üniversiteler özgür 
düşüncenin, özgün düşüncenin yeşermesi 
gereken ortamlardır… Bu ülkenin genç-
leri ne kadar özgür bir ortamda yetişirse, 
özgüveni ne kadar yüksek, ülkesine olan 
aidiyeti ne kadar sağlam olursa, inanıyo-
rum ki, Türkiye’nin geleceği de o kadar ay-
dınlık, o kadar güçlü olacaktır. Ben, ülkem 
adına, üniversitelerimiz adına, özellikle de 
gençlerimiz adına son derece umutluyum. 
Üniversitelerimizin, Türkiye’nin yeni 
konumuna ayak uyduracaklarına, hatta 
Türkiye’ye ışık tutan, öncülük yapan, yol 
açan bir konuma ulaşacaklarına bütün 
kalbimle inanıyorum.
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Benim Marmara Üniversitesi’nde oku-
duğum yıllar, sadece benim değil, bizim 
neslimizin gençlik çağı, Türkiye’nin en 
bunalımlı, en buhranlı yıllarıydı. 12 Ey-
lül 1980 müdahalesi olduğunda ben bu 
sıralarda öğrenciydim. İnanın o karanlık 
günlerin acısını en çok üniversiteler, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler yaşadı. Gençler, 
görünmez bir takım karanlık ellerin mari-
fetiyle kutuplaştırıldı. Yüzlerce gencimiz, 
yüzlerce üniversite öğrencisi kampusların 
içinde, okul önlerinde, sokak aralarında 
maalesef hayatını kaybetti. Aynı şekilde 
üniversitelerimizde görev yapan akade-
misyenlerimiz, bilim adamlarımız da o 
karanlık günlerin ceremesini yaşadılar, 
o dönemdeki şiddetin kurbanı oldular… 
Nice bilim adamımızın itibarı, onuru, 
akademik saygınlığı ayaklar altına alın-
dı… Nice bilim adamımız fişlendi; haksız 
yere tahkikata, takibata, soruşturmaya, 
fiziksel ve psikolojik işkenceye uğradı… 
Müdahaleye karşı çıkan, demokratik bir 
tavır sergileyen, baskılara direnen onurlu 
bilim adamlarımız, tabir-i caizse “akade-
mik mahalle baskısına” maruz kaldılar. Bir 
kısmı görev yaptıkları üniversitelerden 
uzaklaştırıldılar, hatta yurtdışına çıkmak, 
birikimlerini, potansiyellerini yurtdışın-
daki üniversitelerde kullanmak zorunda 
kaldılar.

Hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda ol-
duğunu düşünüyorum değerli arkadaş-
larım... 1983 yılında, 1402 Sayılı yasanın 
ikinci maddesi Sıkıyönetim Komutanlığı 
tarafından değiştirildi. Bugün inanmakta, 
anlamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Ama 
aynen şu ifadeler yasaya eklendi: “Genel 

güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısın-
dan çalışmaları sakıncalı görülen kamu 
personelinin işine son verilmesi, yerel yö-
netimde çalışanların görevden uzaklaştı-
rılması veya işlerine son verilmesi ilgili ku-
rum ve organlarca derhal yerine getirilir.” 
Bu yasanın ardından, çoğu profesör olan 
yaklaşık 100 öğretim üyesinin işine son 
verildi. Binlerce öğretim üyesi, bu yasadan 
dolayı istifa etmek zorunda kaldı.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum 
değerli arkadaşlar... Ben, biraz önce de 
belirttiğim gibi, 12 Eylül öncesindeki kaos 
ortamını da, 12 Eylül sonrasının baskıları-
nı da, genç bir üniversite öğrencisi olarak 
tüm boyutlarıyla yaşadım. Çok şükür... 
Kanlı çatışmaların içinde olmadık, kar-
deş kavgası hatasına asla düşmedik, kirli 
ellerin, kirli odakların tuzağına gelmedik. 
Ama, bu kirli tuzaklara aldırış etmemiş 
olmamıza rağmen, şahsımıza yönelik, 
arkadaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara 
maruz kaldık. Benim bugün, bu acı hatıra-
ları yad etmemin, yeni bir eğitim öğretim 
yılının heyecanını yaşarken 30 yıl öncesi-
nin o karanlık tablosunu hatırlatmamın 
bir nedeni var değerli arkadaşlarım. Yeni 
nesil, özellikle 1970 ve sonrasında doğmuş 
olanlar, 12 Eylül’ün ne anlama geldiğini 
hatırlamayabilir, anlamayabilir, o günler-
de ve sonrasında yaşananlara bir anlam 
veremeyebilir. Bugün sahip olduğumuz 
demokratik standartları ve demokratik 
ortamı anlayabilmek, değerini bilmek açı-
sından o günlerin mutlaka hatırda bulun-
durulması gerektiğine inanıyorum. Acıla-
rın tekrar yaşanmaması için, ders almak 
için, geleceğe güvenle bakabilmek için 12 
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Eylül’lerin mutlaka iyi analiz edilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum.

Türkiye’de 1960 ve sonrasında, hemen her 
10 yılda bir demokrasiye müdahale yaşan-
dı. Bu kadar çok müdahalenin yaşanma-
sı, açık söylüyorum, bu müdahalelerin 
yeterince sorgulanmamasının, bunlarla 
yüzleşilmemesinin, bunların hesabının 
sorulmamasının bir neticesidir. 27 Mayıs 
unutturulduğu için 12 Mart yaşandı. 12 
Mart unutturulduğu için 12 Eylül yaşan-
dı. Aynı şekilde, 12 Eylül unutturulduğu 
için 28 Şubat yaşandı. Çok ilginçtir, biz, 
12 Eylül’ü hatırlattığımız için, 12 Eylül’de 
yaşanan acıları hatırlattığımız için, 12 
Eylül’ün işkencelerini yaşamış, baskısını 
görmüş bazı kesimler tarafından kıyasıya 
eleştirildik. Oysa o gün yaşananlara nasıl 
samimiyetle karşı çıktıysak, öncesinde ve 
sonrasında yaşanan müdahalelere de aynı 
samimiyetle karşı çıktık.

Artık bir halkoylaması sürecinde değiliz, 
artık bir kampanya sürecinde değiliz ve 
ben şunları tüm yüreğimle söylemek isti-
yorum. Bunları söylemeyi bu safhada bir 
borç olarak görüyorum: 12 Eylül öncesi ve 
sonrasında, hangi taraftan olursa olsun, 
gençlerin vefatı bizim yüreğimizi sızlattı. 
Rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu’nun, Rah-
metli Necdet Adalı’nın, Rahmetli Hüseyin 
Kurumahmutoğlu’nun, Rahmetli Erdal 
Eren’in vefatına aynı derecede üzüldük. 
Bizim bu isimleri anmamızın tek sebebi, 
onların yaşadığı, o neslin, bizim nesli-
mizin yaşadığı acıların tekrar etmemesi 
içindir.

Bakınız değerli arkadaşlarım... 12 Eylül’ün 
etkisi gerek Anayasa marifetiyle, gerek 
bir takım kurumlar marifetiyle 30 yıldır 
ülkemizin üzerinde kısmen de olsa devam 
ediyor. Biliyorsunuz, 2 hafta kadar önce, 
12 Eylül’de bir halkoylaması yapıldı ve 
Anayasa’nın 26 maddesi değiştirildi. 1982 
Anayasası bugüne kadar defalarca deği-
şikliğe uğradı. Ama, 12 Eylül 2010’daki 
değişiklik, 1982 Anayasasının ruhuna ve 
özüne bu ölçüde dokunan ilk değişiklik 
olma özelliğini taşıyor. Ama bu Anayasa 
Değişikliği’nin asıl önemi, bundan sonra 
yapılacak reformlar için sağlıklı bir zemini 
teşkil etmiş olması, yoldaki engelleri bü-
yük oranda kaldırmış olmasıdır.

Şimdi muhalefet çıkıyor, “12 Eylül’le yüz-
leşecekseniz YÖK’ü kaldırın” diyor. Bunu 
söyleyenler, 12 Eylül sonrası dönemde bu 
ülkede zaman zaman iktidar ortağı oldu-
lar. Onların iktidar oldukları dönemler, 
YÖK’ün bilim ve bilim insanları üzerinde-
ki baskısının en ağır şekilde hissedildiği 
dönemlerdi. O gün YÖK’ü kaldırmak için 
adım atmayanlar, bugün de maalesef 12 
Eylül’le yüzleşmek için adım atmadılar. Ba-
şörtüsü meselesinin mucitleri olanlar, 30 
yıl boyunca bu meseleyle Türkiye’yi meş-
gul edenler, sorunun çözümünün önünde 
duranlar; bugün çözüm istediklerini ifade 
ediyorlar. İnanın, söylediklerinde samimi 
olmalarını diliyoruz ve buna inanmak 
istiyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de, 
Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak, demokra-
sinin standartlarını daha ileri noktalara 
götürecek her türlü projenin içinde ola-
cağımızı, destek vereceğimizi, işbirliği 
yapacağımızı bütün samimiyetimizle ifade 
ediyoruz.
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Her şeyi konuşalım... 12 Eylül’den kalan 
her izi konuşalım... YÖK’ü de konuşalım, 
başörtüsü sorununu da konuşalım, yeni 
Anayasa’yı da konuşalım... Bu ülkenin 
yararına olacak ne varsa, hepsini masaya 
getirelim, hepsini istişare edelim. Ama lüt-
fen, gençlerimize örnek olmak adına, bunu 
samimiyet duygusuyla yapalım. Siyasetçi-
lerin samimiyet testini seçmenler yaparlar. 
Siyasetçinin ne söylediğine bakarlar, nasıl 
söylediğine bakarlar, söylediğinin arkasın-
da ne kadar durduğuna bakarlar ve ona 
göre kararı verirler. Şu son 8 yılda, biz 2 
genel seçimden, 2 yerel seçimden birinci 
parti olarak çıktık. 2 Halkoylaması’nda 
halkımızla paralel düşündüğümüzü gös-
terdik. Bizim bu başarıyı elde etmemizin 
altında yatan en önemli nedenler, hizmet-
lerimizdir, eserlerimizidir ve bunların 
yanında vatandaşla kurduğumuz samimi 
gönül bağıdır.

Biz siyasete yeni bir dil kazandırmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Biz, en az güvenilen 
kurum olan siyaset kurumunun prestijini 
yukarı çekmenin mücadelesini veriyoruz 
ve bunda da başarı sağlıyoruz. Söylediğine 
inanılmayan, kendisine güvenilmeyen, 
sözüne itibar edilmeyen siyasetçi profili-
ni artık milletin zihninden silip atmanın 
gayreti içindeyiz. Açık söylüyorum... Biz 
gençlere mahcup olmak istemiyoruz, üni-
versite öğrencileri karşısında mahcubiyet 
yaşamak istemiyoruz. Gençlerin, siyaset-
ten soğumasının ülke adına, gelecek adına 
kaygı verici olacağına inanıyoruz. Onun 
için tutarlı bir siyaset izliyoruz; yapacak-
larımızı söylüyor, yapamayacaklarımızı 
vaad etmiyor, her türlü gelişmeyi şeffaf bir 
şekilde milletimizle paylaşıyoruz.

Her zaman ifade ediyorum: Bize oy verme-
yenler olabilir, bizi beğenmeyenler, politi-
kalarımızı onaylamayanlar olabilir. Ama 
biz, onların da hükümetiyiz ve bunu bir an 
bile olsun hatırımızdan asla ve asla çıkar-
mıyoruz. Çünkü demokrasinin de gereği 
budur, geleceğe eser bırakmanın da gereği 
budur. Bugüne kadar, siyasetçiler kendile-
rine oy çıkmayan illeri, bölgeleri, kesimleri 
adeta cezalandırma yöntemini seçtiler. 
Hizmetler esirgendi, yatırımlar esirgendi, 
belli iller ve bölgeler ihmal edildi. Biz bu 
anlayışa asla prim vermedik, hizmette, 
yatırımda ayrımcılığa asla düşmedik. Ben 
Halkoylaması sonrasında defalarca ifade 
ettim: Bugün hükümet olarak bize düşen, 
Yüzde 42’yi EVET demediği için yok say-
mak değildir; bize düşen, yüzde 42’nin 
neden HAYIR dediğini anlamak, anlamaya 
çalışmaktır. Demokratik olgunluğun gere-
ği budur. Standartları yüksek bir demok-
raside yaşamanın gereği budur. Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten, 
bölgesel bir güç haline dönüşen, küresel 
projelerin içinde yer alan bir ülkenin hü-
kümetine düşen işte budur.

Siyasetin kutuplaştığı yerde ülke de kutup-
laşır. Siyaset ve siyasetçi kendisini değiş-
tirmiyorsa, ülke de değişmez. Biz, geçmişe 
takılıp kalmak istemiyoruz, geçmişin pa-
rametrelerine takılıp kalmak istemiyoruz. 
Aykırı fikirlere, farklı düşüncelere taham-
mül, değişik renklere sağduyulu yaklaşım 
demokrasinin, özgürlüğün temel şartıdır. 
Elbette eleştiri olacak, elbette gerektiğinde 
haklı ve demokratik tepkiler ortaya ko-
nacak, elbette protestolar yapılacak. Ama 
kırarak, dökerek, yağmalayarak, özellikle 
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de kalp kırarak, rencide ederek değil; 
bunun yasalar çerçevesinde, demokratik 
bir olgunluk içerisinde yapılması, ölçülü 
tepki kadar tahammülün de gözetilmesi, 
verilecek mesajın da alınmasını sağlaya-
caktır. Ama bizde maalesef protestoların 
demokratik olgunluğun dışına çıktığını, 
gereğinden fazla reaksiyoner olduğunu 
görüyoruz.

Yakın zamanlarda, bu tavrı, Dünya Bas-
ketbol Şampiyonası’nda gördük… Aynı 
şekilde, dünyanın en ünlü müzik grubu 
U2, Bono’nun konserinde de benzer man-
zaralara şahit olduk… Uluslararası bir 
spor organizasyonunda, kendi ülkesinin 
Cumhurbaşkanını, Başbakanını protesto 
etmenin ne ölçüde adab ve erkana sığdığı-
nı kamu oyunun vicdanına bırakıyorum. 
Biz kendimizi sorguluyoruz değerli arka-
daşlarım, kendi özeleştirimizi yapıyoruz. 
Aynı sorgulamayı, aynı özeleştiriyi artık 
muhalefetin de, medyanın da, üniversite-
lerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın 
da yapmasını bekliyoruz. 12 Eylül Hal-
koylamasıyla Türkiye yeni bir sayfa açtı. 
Bu yeni sayfanın biz diyalogla, istişareyle, 
işbirliğiyle doldurulması gerektiğine ina-
nıyoruz. Bu noktada hiç bir kompleksimiz, 
hiç bir çekincemiz, hiç bir ön kabulümüz 
yok. Demokrasi içinde her sorunu çöze-
bilir, her engeli aşabilir, Türkiye’yi bugün 
olduğundan çok daha ileri seviyelere taşı-
yabiliriz.

Bakın değerli arkadaşlarım... İstanbul 
bugünlerde iki önemli toplantıya ev sa-
hipliği yapıyor. Dün, Uluslararası Kiel 
Enstitüsü’nün düzenlediği Küresel Ekono-

mi Sempozyumu başladı. Küresel ölçekte 
ekonomiye yön veren, ekonomi üzerinde 
söz sahibi olan her düzeyde 500 misafir 
küresel ekonomiyi İstanbul’da konuşuyor-
lar. Dün akşam katıldığım gala yemeğinde, 
Türkiye ekonomisine yönelik çok büyük 
övgüler aldım. Bugün yine Atlantik Kon-
seyi tarafından düzenlenen Karadeniz 
Ekonomi ve Enerji Forumu da İstanbul’da 
başlıyor. Öğleden sonra katılacağım bu 
toplantıya, enerji arz ve güvenliğinde kü-
resel ölçekte stratejik bir ülke olarak ev 
sahipliği yapıyoruz.

Türkiye’nin her alanda uluslararası önemi 
artıyor. Türkiye ekonomisi, 2010 yılının 
ilk iki çeyreğinde ortalama yüzde 11 ora-
nında büyüyen bir ülke olarak dünyada 
ilk 3 arasında yer alıyor. Küresel ekonomi 
içinde yıldızı parladığı kadar, küresel poli-
tikalarda da Türkiye adından daha çok söz 
ettiriyor, ağırlığını daha fazla hissettiriyor. 
Türkiye 8 yıl gibi kısa sürede bu seviyelere 
ulaştı; inanın çok daha fazlasını başarabi-
lir, çok daha ileri hedeflere ulaşabiliriz.

Buradan, medya aracılığıyla Türkiye 
genelinde sevgili öğrencilerimize de 
bir ricada bulunmak istiyorum: Lütfen 
Türkiye’nin yaşadığı değişim ve dönüşü-
me kayıtsız kalmayın, lütfen Türkiye’nin 
demokratikleşmesine bigâne kalmayın. 30 
yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin vesayetçi 
anlayışlarıyla, statükocu yaklaşımlarıyla 
Türkiye’nin dünyayla bütünleşmesinin, 
dünyayla rekabet etmesinin mümkün ol-
madığını bilin… Türkiye 30 yıl öncesine, 
50 yıl öncesine, hatta 8 yıl öncesine göre 
çok farklı bir yerde… Türkiye artık küçük 
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düşünerek, içe kapanarak, dünyadan 
yalıtılmış bir vaziyette, küçük olsun ama 
benim olsun anlayışıyla yola devam eden 
bir ülke değil… Türkiye bugün bölgesinin 
ve dünyanın en önemli, en itibarlı, en güç-
lü ülkelerinden biri haline geldi… İnşallah 
gençlerimizin de işgücüne katılımıyla, de-
mokratik süreçlere verecekleri katkılarla 
ülkemizi elbirliğiyle dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri yapacağız. Bu ülke-
nin demokrasisini, temel hak ve özgürlük-
lerini, adalet ve hukuk standartlarını elbir-
liğiyle evrensel standartlara, hatta daha da 
ileri bir düzeye yükselteceğiz. Standartlara 
uyan değil, standart belirleyen ülkelerden 
biri haline geleceğiz. Tarih boyunca farklı 
medeniyetlerin, farklı coğrafyaların, farklı 
inançların kavşağında yer alan bir ülke 
olarak, gelecekte dünyada öncü bir rol üst-
leneceğiz. 

Gençlerimizin buna inanmasını, bu özgü-
ven içinde geleceğe bakmalarını önem-
siyorum. Türkiye’nin her bir vatandaşı, 
özellikle de gençleri tam bir özgüven için-
de olmalıdır. Hükümet olarak, bu özgü-
veni tesis etmenin mücadelesi içindeyiz. 
Ekonomisiyle, iç ve dış politikasıyla güçlü 
bir Türkiye’yi imar etmenin mücadelesi 
içindeyiz. Her bir vatandaşımızın da, bu 
vizyonu taşımasını, bu heyecanla geleceğe 
bakmasını son derece önemsiyoruz. Ben 
bir kez daha, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nın Marmara Üniversitemize hayırlı 
olmasını diliyorum. Tüm öğretim üyele-
rimize, öğrencilerimize, çalışanlarımıza, 
üniversite camiamıza başarı dileklerimi 
iletiyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Çok değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyor; 2010-
2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın Piri Reis 
Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine, öğre-
tim üyelerine, üniversite camiamıza hayır-
lı olmasını diliyorum.

2008 yılında kuruluş kararını aldığı-
mız Piri Reis Üniversitesi’nin bugün 
Türkiye’nin, hatta dünyanın en dikkat çe-
kici üniversitelerinden birine dönüşmüş 
olmasından büyük heyecan duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 2009 yılında 
Üniversitenin sadece Denizcilik Yüksek 
Okulu’na öğrenci alınmıştı. İlgi o kadar 

Piri Reis Üniversitesi 2010-2011 
Eğitim Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 2 Ekim 2010
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fazla oldu ki, bizler de Bakanlar Kurulu 
kararıyla Denizcilik Yüksek Okulu’nun bir 
Denizcilik Fakültesi’ne dönüştürülmesi 
kararına hiç tereddüt etmeden imzamızı 
koyduk.

Tuzla’da, dünyaya örnek teşkil edecek bir 
kampus inşaatının devam ettiğini de bü-
yük bir memnuniyetle öğrendim. İnşallah 
2012’den itibaren Piri Reis Üniversitemiz 
bu yeni ve yeşile duyarlı kampusta eğitim 
öğretimine devam edecek. Buradan me-
zun olacak öğrenciler, sadece Türkiye’nin 
denizlerinde değil, tüm dünya ülkelerinde, 
dünya denizlerinde aranan elemanlar ola-
caklar ve bulundukları her yerde inanıyo-
rum ki Türkiye’nin medarı iftiharı haline 
gelecekler. Ben, başta Sayın Rektörümüz 
olmak üzere, Deniz Ticaret Odası’na, Türk 
Deniz Eğitim Vakfı’na; bu başarıda emeği 
geçen herkese ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir üni-
versitenin kuruluşunda imzam olduğu 
için gurur duyduğumu da bu tören vesile-
siyle huzurlarınızda ifade etmek isterim.

Değerli dostlarım...

Bu üniversitemize ismini veren, efsanevi 
denizcimiz Piri Reis, Kitab-ül Bahriye, yani 
Denizcilik Kitabı adlı eserini şu dizeyle 
tamamlıyor: “Hangi ilim vardır ki sonu 
bulunsun?” Şimdi bakınız... Bahçeşehir 
Üniversitemiz tarafından bir süredir, 
“Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye Osmanlı’nın 
Dünyaya Bakışı” adlı bir harita sergisi, 
hem Türkiye’nin çeşitli illerinde, hem de 
dünyada sergileniyor ve çok büyük bir ilgi 
görüyor. Washington’da, Brezilya’nın Rio 
kentinde ben de bu sergilerin açılışında 
bizzat bulundum ve o ilgiyi bizzat müşa-

hede ettim. 500 yıl önce, uçağın olmadığı, 
uydunun olmadığı, radarların, GPS cihaz-
larının, bugün haritacılıkta kullanılan bir 
çok teknolojik cihazın bulunmadığı bir 
çağda, gerçeğe bu kadar yakın bir dünya 
haritasının çizilmiş olması sergiyi gezenle-
ri adeta büyülüyor.

Biz, millet olarak gerçekten eşsiz hazine-
lere, eşsiz değerlere sahibiz. Mimar Sinan 
gibi, Piri Reis, Katip Çelebi, İbni Sina, Mev-
lana, Harezmi, Ali Kuşçu, El Biruni gibi 
dünya bilimine, bugünün birikimlerine 
öncülük etmiş nice şahsiyet bu topraklar-
dan yetişti, bu kültürün ve medeniyetin 
içinde yoğruldu. Ancak, bundan daha da 
ötesi şudur değerli arkadaşlarım... Bizim 
köklü medeniyetimizde, alimlerimizin bil-
gi karşısında takındığı tavır, elde ettikleri 
büyük başarının temelini oluşturmuştur. 
Piri Reis, bugün bile hayretle bakılan ha-
ritalarını çizerken, işte biraz önce ifade 
ettiğim dizede vücud bulan bir anlayışla 
çiziyor. “Bilginin nihayeti yoktur, sonu 
yoktur” diyor... Ortaya koyduğu eserlerde 
hata olabileceğini ifade ediyor, her kulun 
hatası olabilir diyor ve eseriyle ilgili hata-
ları ortaya koyacak olanlara da ta o günden 
minnettarlığını iletiyor.

Yunus Emre’nin o meşhur dizelerini hepi-
niz bilirsiniz:
 
İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsen,

Ya nice okumaktır.
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İşte bu tevazu, bu samimiyet, bu gönül 
enginliği, bizim bilime, öğrenmeye, öğ-
retmeye yüklememiz gereken anlamı da 
ortaya koyuyor. Bir diplomanın peşinden 
koşturanlar, gün gelir, o resmi belgeyi elde 
ederler. Ama bilginin peşinden koşanlar, 
diplomanın, o resmi belgenin çok çok öte-
sinde, eşsiz bir zenginliğin de sahibi olur-
lar. Bizde ne yazık ki, üniversite sınavını 
kazanan, bir bölüme yerleşen öğrenci, o 
andan itibaren her şeyin bittiğine ve haya-
tının artık garanti altına alındığına inanı-
yor. Mezun olup iş başvurusu yaptığında 
ise, okuldaki 4 yılını, 5 yılını iyi değerlen-
diremediğini anlıyor ve fakat ne yazık ki 
geç kalmış oluyor.

Evet, diploma var... Ama dil biliyor mu? 
Hayır. Bilgisayar kullanıyor mu? Hayır. 
Türkiye’nin meselelerine, küresel meselele-
re vakıf mı? Hayır. Mezun olduğu bölümle 
ilgili tecrübe edinmiş mi? Hayır... Ben, “Her 
üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey 
yok” dediğim için eleştirildim. Oysa dünya-
nın hiç bir yerinde, her üniversite mezunu 
işe yerleşir diye bir kural yok. Bütün üni-
versite mezunlarına iş vermiş hiç bir ülke 
yok. İş piyasasında çok ciddi bir rekabet 
var ve kendisini geliştiren, kendisini bil-
giyle donatan, dil bilen, teknoloji kullanan, 
gündemi takip eden kişiler her zaman bu 
rekabette bir adım önde oluyorlar. Bizim 
üniversitelerimizden, üniversite öğrencile-
rimizden beklentimiz de bu yönde...

Bakınız, Türkiye’de bir Denizcilik İhtisas 
Üniversitesi’nin açılmış olması, bu üniver-
sitenin kısa zamanda büyük başarılar elde 
etmesi elbette milletçe hepimizin gurur 

duyacağı bir gelişmedir. Ancak, Türkiye’de 
2008 yılına kadar böyle bir üniversitenin 
kurulmamış olması da ayrıca sorgulan-
ması gereken çok ciddi bir durumdur. 
Siz, ilkokuldan itibaren, adeta bir ezber 
şeklinde öğrencilere “Türkiye üç tarafı de-
nizlerle çevrili bir ülkedir” tekerlemesini 
öğreteceksiniz, ama sizin denizcilik üzeri-
ne bir üniversiteniz olmayacak. Ben size 
bunun temel sebebini açıklayayım değerli 
arkadaşlarım... Çünkü on yıllar boyunca, 
bir yandan “Türkiye üç tarafı denizlerle 
çevrili bir ülkedir” tekerlemesi söylenir-
ken, onun hemen ardından, “Türkiye dört 
tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkedir” te-
kerlemesi söylendi.

Denizlerin gereği on yıllar boyunca yerine 
getirilmedi ama sanal düşmanlar için bu 
ülkenin kaynakları, enerjisi, umudu heba 
edildi. İçerde ve dışarıda üretilen sanal 
düşmanlarla uğraşmaktan, Türkiye, de-
nizlerine, madenlerine, akarsularına, en 
önemlisi de insanına, insan potansiyeli-
ne, gençlerine, çocuklarına, eğitime, yani 
geleceğe vakit ayıramadı, kaynak ayıra-
madı. Hükümet olarak bu anlayışı tersine 
çevirmek, statükoyu kırmak ve ezberleri 
bozmak için 8 yıldır kararlı bir mücadele 
veriyoruz. 

İlk kez bizim dönemimizde, 2005 yılından 
itibaren, Milli Eğitim’in bütçeden aldığı 
pay diğer tüm kalemlerin önüne geçti. 
2002 yılında 7.5 milyar TL olan Milli Eği-
tim Bütçesini 2010 yılında yüzde 278 ora-
nında bir artışla 28 milyar TL’nin üzerine 
çıkardık. Türkiye genelinde 150 bin yeni 
derslik inşa ettik. Cumhuriyet tarihi bo-
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yunca, 79 yılda yapılan, hatta Osmanlı’dan 
devralınan toplam dersliklerin yaklaşık 
yarısı kadarını biz şu 8 yılda Türkiye’ye 
kazandırdık. Yüksek öğretim bütçesi 2002 
yılında 2.5 milyar TL olarak gerçekleş-
mişti. Biz, 2010 yılında bunu 9.5 milyar 
TL’ye kadar ulaştırdık. 49’u devlet, 29’u 
vakıf üniversitesi olmak üzere 78 yeni 
üniversite kurduk, 81 ilimizin tamamını 
üniversiteye kavuşturduk. Akademisyen 
ihtiyacımızı karşılamak için başta ABD 
olmak üzere birçok ülkeye yüksek lisans 
ve doktora eğitimi yapmaları için öğrenci-
lerimizi gönderiyoruz. 

Üniversite öğrencilerimizin daha iyi şart-
larda eğitimlerine devam etmeleri için 
burs ve yurt imkanlarını önemli ölçüde 
iyileştirdik. 2002 yılında sadece 45 TL 
olan kredi ve burs miktarını 2010 yılında 
yaklaşık 4.5 kat arttırarak 200 TL’ye çıkar-
dık, yemek parası olarak da ayda 120 TL 
öğrencilerimize destek veriyoruz. Bunun 
yanında yüksek lisans yapan öğrencileri-
mize 400, doktora öğrencilerimize ise 600 
TL ödüyoruz. 2003 yılından bugüne kadar 
toplam 60 bin 854 yatak kapasiteli 148 
adet yurt ve bloğu yükseköğretimin hiz-
mete sunduk. Sadece İstanbul’da mevcut 
olan yurtlarımızdaki yatak kapasitesini 11 
bin 400’den 15 bin 512’ye yükselttik.

Sonuç ortada... İşte şu Piri Reis Üniver-
sitesi, yaptığımız tüm bu yatırımların 
nasıl sevindirici, umut verici bir netice 
doğurduğunu çok somut şekilde ortaya 
koyuyor. Buradan mezun olacak öğrencile-
rin, en az 2 bin, 3 bin dolar maaşla, sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada iş bulabi-

leceklerini büyük bir memnuniyetle öğ-
rendim. Buradan önemli bir gelişmeyi de 
hatırlatmakta fayda görüyorum: Avrupa 
Deniz Emniyeti Ajansı, kısa adıyla EMSA, 
2004’ten beri Türkiye’de denizcilik eğitimi 
üzerine incelemelerde bulunuyordu. Bu 
noktada tüm eksikleri tamamladık ve bu 
yıl EMSA, Türkiye’nin denizcilik okulla-
rından yetişen elemanların, Avrupa Birliği 
ülkelerine ait gemilerde çalışmasının yolu-
nu açmış oldu.

Denizlerimiz noktasında elbette sadece 
eğitim üzerinde durmuyoruz. Şu rakamla-
ra özellikle dikkatlerinizi çekiyorum: 2002 
yılına göre 2009 sonu itibariyle, liman ve 
iskelelerimizden yüklenen genel yükte 
yüzde 64 oranında artış oldu. Konteynır 
Taşımacılığında yine 2002’ye göre yüzde 
130’un üzerinde, kruvaziyer yolcu mikta-
rında yüzde 346 oranında artış kaydettik. 
Türk sahipli toplam filo kapasitesine göre 
Türkiye, 2007 yılında Dünyada 19’ncu 
sırada iken 2008 yılında 17’nci sıraya ve 
bugün itibariyle dünyada 16’ncı sıraya 
yükseldi. 2003 yılında 37 adet olan tersa-
ne sayımız bugün itibariyle 67’ye ulaştı. 
Yatırımda bulunan tersane sayımız da 59. 
İnşa edilen gemilerin çoğu Avrupa Birliği 
ülkelerine ihraç ediliyor. Tersanelerimiz 
2002 yılında 488 milyon dolar ihracat 
yapmışken, 2008 yılı sonu itibariyle 2 mil-
yar 650 milyon dolar rakamına ulaşıldı. 
Dünya yeni gemi inşa siparişlerinde adet 
bazında Türkiye 5’inci sırada. Süper yat 
inşasında ise dünyadaki yüzde 6’lık payla 
yine 5’inci sırada.
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Bugün, buraya gelmeden önce, milletçe 
hepimizi gururlandıracak iki büyük açılış 
törenine katıldım. Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’mızın etkinliğini ve caydırıcılığını 
artıracak olan Süratli Amfibi Gemi Projesi 
kapsamında ilk gemimizi törenle denize 
indirdik. Çıkartma gemimiz, dikkatinizi 
çekiyorum, tamamıyla kendi mühendis-
lerimiz tarafından tasarlandı. Gemilerin 
silah atış kontrol sistemleri de yine milli 
savunma sanayi kuruluşlarımızdan ASEL-
SAN tarafından geliştirilerek gemilere 
entegre edildi. Ocak ayında ilk kaynağı 
yapılan gemi, 7 ay gibi kısa bir süre içinde 
denize indirilme aşamasına ulaştı. Yine 
bugün, ülkemizde inşa edilen en büyük 
kuru yük gemisinin, Kaptan Arif Bay-
raktar Gemisi’nin teslim törenini yaptık. 
Denizcilik sektörümüz, tersanecilik sek-
törümüz geçmişle kıyas kabul etmeyecek 
bir seviyeye ulaştı ve büyümeye de devam 
ediyor.

Bu büyümenin, mesleki eğitimle destek-
leniyor olması son derece önemli. Piri 
Reis Üniversitesi, diğer tüm fakülteleri-
mizle, yüksek okullarımızla, denizcilik 
liselerimizle birlikte, gelecekte Türkiye’nin 
denizlerinden çok daha fazla istifade ede-
bileceğine dair umutlarımızı çoğaltıyor. 
Konuşmamı, yine Piri Reis’in, Kitab-ül 
Bahriye adlı eserine başlarken kullandığı 
ifadelerle tamamlamak istiyorum. Diyor 
ki Piri Reis: “Ey vefalı kişi... Bil ki bu deniz 
bilimidir ve fevkalade zordur...” Piri Reis 
Üniversitesi’nin zoru kolaya çevirdiğini 
görüyoruz. Hocalarımızın gayret ve fe-
dakarlığı, öğrencilerimizin gözlerindeki 
umut ışığı, eminim ki bu zor bilim dalını 

kolaylaştıracak, dünya sularına donanım-
lı, birikimli, disiplinli Türk denizcilerinin 
hükmetmesinin yolunu açacaktır.

Bugün, bu tören öncesindeki açılışlarda, 
amfibi gemimiz ve kuru yük gemimiz için, 
denizcilerin sık kullandığı bir temenni 
dile getirildi. Esasen, bu temenniyi en çok 
da buradaki öğrencilerimiz hak ediyor: 
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. 
Allah yolunuzu, bahtınızı, rotanızı her 
daim açık tutsun. Bir kez daha, bu güzide 
eğitim kurumunu Türkiye’ye kazandıran 
Deniz Ticaret Odası’na, Türk Deniz Eğitim 
Vakfı’na, Üniversite kurucularına, Sayın 
Rektörümüze ve mütevelli heyetine şük-
ranlarımı sunuyorum. Tüm hocalarımıza, 
öğrencilerimize 2010-2011 eğitim öğretim 
yılında başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Rektör, çok değerli öğretim üye-
leri, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor; 2010-2011 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nın İstanbul Şehir Üniversitemizin 
tüm öğrencilerine, öğretim üyelerine, 
üniversite camiamıza hayırlı olmasını di-
liyorum.

İstanbul Şehir Üniversitemiz, öğrencileriy-
le ilk defa bu öğretim yılında buluşuyor. 
Üniversitenin bu heyecanını da siz değerli 
öğretim üyeleri ve öğrencilerle paylaşıyor 
olmaktan ayrıca büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Üniversi-
tenin kuruluşunu gerçekleştiren Bilim ve 
Sanat Vakfı’na, onun değerli yöneticilerine 

İstanbul Şehir Üniversitesi 
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 

Açılış Töreni

İstanbul | 5 Ekim 2010
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de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Olduk-
ça kapsamlı bilimsel çalışmalara ve istişa-
relere dayalı olarak hazırlanan bir stratejik 
rapor doğrultusunda örgütlenen İstanbul 
Şehir Üniversitemizin, faaliyet gösterdiği 
her alanda farkını ortaya koyacağını düşü-
nüyorum. Özellikle Dragos Yerleşkesinin 
de faaliyete geçmesiyle, İstanbul Şehir 
Üniversitesi, sadece ülke içinde değil, ulus-
lararası alanda da iddia sahibi bir bilim 
kuruluşu haline gelecek, kalitesiyle, stan-
dartlarıyla, farklı eğitim anlayışıyla öne 
çıkacaktır.

Tabi, üniversitenin ismi için ŞEHİR keli-
mesinin seçilmiş olmasını da son derece 
anlamlı ve isabetli bulduğumu ifade etmek 
istiyorum. Medeniyet kavramı, şehir, kent 
anlamına gelen Medine kelimesinden tü-
remiştir. Şehir, farklılıkları barındıran, bir 
arada yaşama kültürünün egemen olduğu, 
insanların, belli kurallar ve belli sınırlar 
içinde birbirine saygı temelinde yaşamla-
rını idame ettirdikleri yerdir. Şehir, bün-
yesindeki insanların önüne belli yaşam 
kuralları koyduğu gibi, özgürlük ve çeşit-
liliği de içinde barındırır ve bu boyutuyla 
bilimin, sanatın gelişmesine, ilerlemesine 
zemin hazırlar. Konya, Selçuklu devletinin 
başşehri olduğu kadar, Mevlana gibi, Şems 
gibi, Sadreddin Konevi gibi ilim erbabının 
şehridir. 

Aynı şekilde Bursa, aynı şekilde Edirne ve 
elbette İstanbul, bir cihan imparatorluğu-
nun başkentleri oldukları kadar, bilimin, 
sanatın, mimarinin başkentleri olarak 
da dönemlerinde ön plana çıkmışlardır. 
Şurası son derece önemli değerli arkadaş-

larım: Konya ile, Bursa, Edirne, İstanbul ile 
özdeşleşen ve isimlerini tarihe yazdırmış 
olan bir çok bilim adamı, ya kendileri, ya 
da babaları, dedeleri, bu şehirlere sonra-
dan yerleşmiş kişilerdir. Şehir, bu insanları 
cezbetmiştir; şehir bu insanlara faaliyet 
imkanı sunmuştur, fikir üretme ve fikir 
beyan etme özgürlüğü sunmuştur, fikirle-
rini özgürce paylaşma fırsatı sunmuştur. 
Şehrin yöneticileri, şehrin esnafı, önde 
gelenleri, şehirlerine bir ilim adamının 
gelmiş olmasından büyük mutluluk duy-
muş, onu yenilerinin takip etmesi için mi-
safirperverliğin en yücesini sergilemekten 
kaçınmamışlardır.

Bizim artık şunu enine boyuna sorgula-
mamız gerekiyor: Bilim adamları neden 
Doğu’nun şehirlerini değil de, Batı’nın 
kentlerini tercih ettiler? Bin yıl boyunca 
bilimin, sanatın merkezi olan Bağdat gibi, 
Şam gibi, Beyrut, Kahire, Konya, İstanbul 
gibi şehirler, bu unvanlarını nasıl oldu 
da Avrupa’nın, Amerika’nın şehirlerine 
kaptırdılar? Bırakınız dünyanın diğer ül-
kelerinden bilim insanlarını, bizim kendi 
bilim insanlarımız dahi neden uzun süre 
kendi ülkelerindeki üniversiteler yerine, 
Batı’daki üniversiteleri tercih ettiler? Ni-
çin uzun zaman doğudan batıya doğru bir 
beyin göçü yaşandı?

Bizler elbette, bilgiye “yitik mal” olarak ba-
kan ve onu her neredeyse almakla mükel-
lef bir medeniyetin mensuplarıyız; “İlim 
Çin’de dahi olsa, gidin, alın” emrine muha-
tap bir medeniyetin mensuplarıyız. Ancak, 
şehirlerimizin bilgiye ve bilim insanlarına 
kapılarını neden kapattığını, bu kapıların 
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yeniden ve ardına kadar nasıl açılabilece-
ğini de enine boyuna sorgulamak zorunda-
yız. Bakınız bu topraklar, tarihte bilinen ilk 
üniversiteye ev sahipliği yapmış topraklar-
dır. Bugün hala Harran’da o üniversitenin 
kalıntılarını görmek mümkündür. Yine bu 
topraklar, farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış, dolayısıyla çok zengin bir medeni-
yet ve bilgi birikimine sahip topraklardır.

Tarihle övünmenin hiç kimseye faydası 
yoktur değerli arkadaşlarım. Ama üretti-
ğimiz bilgiyle, yetiştirdiğimiz bilim insan-
larıyla, dünya bilimine ve bilim tarihine 
kazandırdığımız eserlerle övünmeye hak-
kımız olduğuna inanıyorum. Zira, askeri 
zaferler gelip geçer, imparatorluklar gelip 
geçer, zenginlik, refah gelip geçer... Ama 
bilgi adına, medeniyet adına ortaya konan 
her şey, gelecek tasavvurunuzu, gelecekte-
ki medeniyet tasavvurunuzu belirler. Her 
başarı ve zaferin ardında büyük bir bilgi 
birikimi vardır.

Ben bu açıdan gelecek adına son dere-
ce umutluyum... Mevlanası olan, Yunus 
Emre’si, Hacı Bektaş’ı, Ahmet Yesevi’si, El 
Biruni’si, İbni Sina’sı ve daha nice alimi, 
arifi olan bir medeniyetin gelecek adına 
umutsuz olmasını ben tahayyül edemiyo-
rum. Konya gibi, Sivas gibi, Bursa, Edirne 
gibi, en önemlisi de İstanbul gibi mede-
niyet merkezlerine, böyle bir medeniyet 
havzasına sahip olan toplumun umutsuz 
olması için hiç bir sebep görmüyorum. Öz-
güven içinde, gururla, inançla bilim mer-
kezlerimizi yeniden inşa edebiliriz ve çok 
şükür inşa da ediyoruz. Bakınız, şu 8 yılda 
78 yeni üniversitenin kuruluşunu gerçek-

leştirdik. Bu 78 üniversite içinde bazıları, 
bir kaç yıl içinde bir kaç on yıllık mesafe 
katettiler ve hem Türkiye ölçeğinde, hem 
küresel ölçekte isimlerini duyurdular.

Bu atılımın ben katlanarak artacağına ina-
nıyorum. Her yıl daha çok üniversitemizin 
öne çıkacağına, her yıl daha çok üniversi-
temizin dünyaya adını duyuracağına ina-
nıyorum. Zira her geçen yıl, tersine beyin 
göçü de hız kazanacak. Türkiye’de aradığı 
imkanları bulamayarak, aradığı özgürlük 
zeminini bulamayarak yurtdışına gitmiş 
bir çok vatandaşımızın, değişen Türkiye’yi 
görerek, hissederek geri döneceğine ina-
nıyorum. Sadece tersine beyin göçü ile 
değil, bölgenin bir bilim merkezi, eğitim 
merkezi, bölgenin bir çekim merkezi 
olma potansiyeline de ziyadesiyle sahibiz. 
Şunu çok açık söylüyorum: Bizim aktif dış 
politikamızı, çok yönlü, çok boyutlu dış 
politikamızı anlamakta zorlananlar, esa-
sen bizim tarihimizi, bizim kültürümüzü, 
bizim medeniyet kodlarımızı görmeyenler, 
anlamayanlardır.

Halkının çoğunluğu Müslüman olan Tür-
kiye demokratik, laik, sosyal hukuk siste-
miyle çok farklı bir konumdadır. Balkan-
lara, Kafkasya’ya, Ortadoğu’ya komşu olan 
Türkiye, aynı zamanda da Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini yürüten, dünya-
nın dört bir yanıyla yoğun ilişkilere sahip 
bir ülkedir. Yönünü yalnızca Batı’ya dönen 
ve Doğu’yu, Kuzey’i, Güney’i ihmal eden 
bir Türkiye kendisini inkar eder. Böyle bir 
Türkiye, hiç bir açıdan cazibe merkezi ola-
maz. Böyle bir Türkiye, ekonomide, ticaret-
te, dış ve iç politikada olduğu kadar, bilim 
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ve sanatta da büyüme ve ilerleme şansını 
yakalayamaz.

Başta da ifade ettim: Birlikte yaşamayı, 
birbirine saygı temelinde yaşamayı, özgür 
düşünme ortamını ne ölçüde tesis eder-
seniz, o ölçüde bölgede varlık gösterir, o 
ölçüde güç kazanırsınız. Türkiye uzun 
yıllar boyunca enerjisini gereksiz müna-
kaşalarla, sanal gündemlerle heba etti de-
ğerli arkadaşlarım. Yıllarca uluslararası 
sermaye, uluslararası yatırımlar renklere 
ayrıldı. Zihinlerdeki kalıplar, ideolojik 
yaklaşımlar Türkiye’yi uluslararası yatı-
rımların bir cazibe merkezi olmaktan alı-
koydu. Hükümet olarak geldik, bu ayrımı 
kaldırdık, hatta yerli yabancı ayrımına 
son verdik ve uluslararası yatırım nokta-
sında her yıl rekor seviyelere ulaştık.

Benzer şekilde, üniversitelerimiz gereksiz 
tartışmaların odağında yer aldı. Özgür 
düşüncenin merkezi olması gereken 
üniversiteler, ne yazık ki yıllarca yasak-
larla anıldı. Bugün üniversitelerimizi bu 
ideolojik baskılardan, bu gereksiz tartış-
malardan uzak tutmanın, onlara en ideal 
anlamda özgürlük zemini tesis etmenin 
mücadelesi içindeyiz. Bu çabalarımızın 
olumlu sonuçlar doğuracağına bütün 
kalbimle inanıyorum. 8 yıl gibi kısa bir 
sürede, Türkiye dış politikasıyla, ekono-
misiyle nasıl bir cazibe merkezi, bir ağır-
lık merkezi konumuna yükseldiyse inanı-
yorum ki üniversitelerimizin çabalarıyla 
da bilim için, bilim adamları için, eğitim 
ve öğretim için bir cazibe merkezine dö-
nüşecektir.

Değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler… 

Geçen hafta Türkiye’nin ilk ve tek deniz-
cilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis 
Üniversitesi’nin açılışına katıldım ve ora-
da da ifade ettim: Diploma sahibi olmak, 
bugünün dünyasında tek başına bir anlam 
ifade etmiyor. 4 yıl, 5 yıl üniversitede oku-
yup, ne yazık ki kampus içindeki kütüp-
hanenin yerini bilmeyenler olabiliyor. 4 
yıl, 5 yıl İstanbul’da eğitim görüp, fakülte 
binasının hemen yanı başındaki müzeye, 
tarihi esere uğramayanlar olabiliyor. Aynı 
şekilde, en az bir yabancı dili öğrenmeden, 
bilgisayara vakıf olamadan, Türkiye’nin 
ve dünyanın gündemiyle ilgilenmeden 
mezun olanlar, iş dünyasının rekabetçi 
ortamıyla baş başa kaldıklarında bazı ger-
çekleri görebiliyorlar.

Oysa bugünün gençleri, bugünün üniver-
site öğrencileri bizim neslimize nazaran 
kıyas dahi kabul etmeyecek imkanlara 
sahipler. Bizim öğrencilik yıllarımızda 
en değerli hocalar, baskılar nedeniyle 
üniversiteyi, hatta ülkeyi terk etmek zo-
runda kalıyorlardı. Bugün ise, çok geniş 
bir özgürlük zeminine, çok değerli bilim 
adamlarına sahibiz; hatta yurt dışından 
hocalar gelip üniversitelerimizde ders 
verebiliyor, yurtdışından önemli isimler 
gelip konferans verebiliyor. Bizim döne-
mimizde bilgisayar dahi yokken, bugün 
işte Şehir Üniversitesi’nin yaptığı gibi, her 
öğrencisine dizüstü bilgisayar hediye eden 
üniversiteler var. Daha 8 yıl öncesine ka-
dar, devlet üniversite öğrencilerine aylık 
sadece 45 TL burs ya da kredi verebiliyor; 
onu da üç aydan üç aya ödüyordu. Bugün 
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lisans öğrencilerine 200 TL burs ya da 
kredi veriyor, bunu da aylık ödüyoruz. Ba-
rınma imkanlarının yok denecek kadar az 
olduğu, öğrencilerin 8-10 kişilik odalarda 
barındığı bir dönemden, bugün 4 kişilik, 2 
kişilik odalara sahip yurtların inşa edildiği 
bir döneme geldik.

Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekil-
de değerlendirmelerini istiyoruz. Eğitime 
yapılan her yatırımın, milletin vergileriyle 
yapıldığını, milletin dişinden, tırnağından 
artırarak bu imkanların, bu zeminin oluş-
turulduğunu bilmenizi ve bunun gereğini 
yerine getirmenizi sizlerden rica ediyoruz. 
Kültürünüzü ve bilginizi, ahlakınızla, 
çalışkanlığınızla, güvenirliğinizle, saygın-
lığınızla taçlandırdığınızda, önünüzde 
açılmayacak hiçbir kapının olmadığını 
göreceksiniz. Türkiye, işte bu vasıftaki 
insan gücüyle geleceğe ilişkin iddialarını 
hayata geçirecektir. Bilim alanında öne 
çıkabilmemiz de buna bağlıdır. Dünyanın 
en iyi üniversiteleri listesinde ne kadar 
çok bilim kuruluşumuz yer alırsa, o derece 
güçlü oluruz. Bilimsel araştırma, bilimsel 
yayın, teknolojik yenilik alanlarında ne 
kadar çok kendimizi duyurursak, o derece 
hedeflerimize yaklaşırız. 

Dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına gir-
mek, sadece ekonomik verileri zorlamakla 
mümkün değil. Özellikle ve öncelikle bilim 
alanında en ileri düzeylere çıkmamız gere-
kiyor. Bilgiyi ve teknolojiyi sadece kulla-
nan ve uyarlayan değil, üreten, tasarlayan 
konumuna gelmeden arzu ettiğimiz başa-
rıya ulaşamayız. Bunun için öğretim ele-
manlarıyla, öğrencileriyle, fakülteleriyle, 

enstitüleriyle üniversitelerimize büyük gö-
rev düşüyor değerli arkadaşlarım. Türkiye 
kabuğunu kırdı. Türkiye, 8 yıl boyunca 
yaptığı reformlarla çok farklı bir kulvarda 
yerini aldı. Üniversitelerimizin desteğiyle, 
çabasıyla, gayretleriyle, daha fazla refor-
mu gerçekleştirebileceğimize, Türkiye’yi 
bugünkünden daha farklı seviyelere taşı-
yabileceğimize gönülden inanıyorum.

B e n  b i r  k e z  d a h a ,  İ s t a n b u l  Ş e h i r 
Üniversitesi’nin kuruluşuna öncülük eden 
Bilim ve Sanat Vakfı’nı, onun değerli yö-
neticilerini tebrik ediyorum. Üniversite 
yönetimine, değerli rektörümüze ve arka-
daşlarına, tüm hocalarımıza, üniversite 
camiasına başarılar diliyorum. İstanbul 
Şehir Üniversitesi’nin ilk öğrencileri olan 
siz değerli öğrencilerimize de başarı dilek-
lerimi iletiyor, yolunuz açık olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Başbakan S ayın  Haşim Taçi ,  S ayın 
Rektör, değerli öğretim görevlileri, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, şahsıma tevdi 
edilen Fahri Doktora payesi için Piriştine 
Üniversitesi’ne, Sayın Rektöre ve Senato 
üyelerine en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum. Kosova’nın en önemli ve en eski 
üniversitesi olan Priştine Üniversitesi’nin 
şahsıma Fahri Doktora unvanı tevdi etme-
sinden büyük heyecan ve gurur duyduğu-
mu da ifade etmek isterim.

Değerli kardeşlerim...

Bağımsızlık ilanının ardından, Kosova’yı 
ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olmanın eşsiz memnuniyeti 
içindeyim. Şunu bilmenizi isterim: Ko-
sova, bizim için uzak bir diyar, uzak bir 
ülke asla ve asla değildir. Kosova, bizim 
komşumuzdur, Kosova bizim dostumuz-
dur, Kosova bizim kardeşimizdir. Kosova 

ile Türkiye’nin kardeşliği hasbel kader bir 
kardeşlik değil, ortak tarihe, ortak kültüre, 
ortak değerlere dayanan bir kardeşliktir. 

Sadece şu kadarını söylemek isterim... 
Türkiye’nin İstiklal Şairi, o muhteşem 
İstiklal Marşı’nın dizelerini yazan, büyük 
mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, Kosova kö-
kenlidir. Milli Şairimizin Babası Mehmet 
Tahir Efendi Suşitsa köyünde doğmuştu. 
İşte o büyük şair ve mütefekkirin şu di-
zelerini burada, Priştine Üniversitesi’nde 
sizlerle paylaşmak isterim:
 
Ne reng-i muzlime girmiş o yemyeşil Kosova!

Şimale doğru bütün Pirzerin, İpek, Yakova, 

Feza-yı mahşere dönmüş gıriv-i matemden

Hem öyle arsa-i mahşer ki: yok şefaat eden!

Ne bir yaşındaki masum için beşikte hayat;

Ne seksenindeki mazlum için eşikte necat:

O, baltalarla kesiktir, bu, süngülerle delik 

Öbek öbek duruyor, pıhtı pıhtı kanla kemik.

Priştine Üniversitesi Tarafından 
Fahri Doktora Unvanı Tevdi 

Töreni 

Priştine, Kosova | 4 Kasım 2010
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Evet... Şair Mehmet Akif Ersoy, yaklaşık 
100 yıl önce Kosova’nın yaşadığı dramı, 
Kosovalıların acısını işte bu satırlarla dile 
getiriyor. Ne yazık ki Kosova, geride bı-
raktığımız 100 yıl içinde de acılar yaşadı. 
Eğer yaşasaydı, eğer bugünlere erişseydi, 
eminim ki Mehmet Akif, en az Kosovalılar 
kadar, sizler kadar bağımsızlığa sevinir, 
Rabbine şükrederdi. Zira Türklerin yüreği 
her zaman Balkanlardaki kardeşleriyle bir 
attı. Kosova acıyı tattığında, aynı şiddette 
biz de yüreğimizde acı hissettik. Kosova 
hüzünlendiğinde biz de hüzünlendik. 
Kosova sevindiğinde sevindik, Kosova coş-
tuğunda biz de coştuk. İşte onun için, Ko-
sova bağımsızlığını ilan ettiğinde, dünyada 
buna en çok sevinen ülke Türkiye olmuş-
tur. Milletimizin bu sevincini, Kosova’yı ilk 
tanıyan ülkelerden biri olarak somutlaş-
tırdık. Kosova’nın tüm dünya tarafından 
tanınması için de Türkiye olarak samimi 
çaba sarf ediyor, Kosova’nın refahı, hu-
zuru, istikrarı için kararlı şekilde gayret 
gösteriyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Birazdan, Obiliç’e gidecek, Osmanlı 
Devleti’nin tek şehit sultanı Sultan Murat 
Hüdavendigar’ın kabrini ziyaret edecek, 
orada restore edilen selamlığın açılışını ya-
pacağız. Sultan Murat Hüdavendigar, Tür-
kiye ile Balkanlar arasındaki dostluğun, 
kardeşliğin ve dayanışmanın bir nişane-
sidir. Kin gibi, intikam gibi, husumet gibi 
kavramlar, Sultan Murat’ın kişiliğine de, 
hatırasına da uygun düşmeyen kavramlar-
dır. Nitekim Sultan Murat’ın Kosova’da şa-
hadeti, onun engin hoşgörüsünün, şefkat 

ve merhametinin bir neticesidir. Biz, bir 
Osmanlı Padişahı’nın Kosova’daki kabrini, 
iki ülkeyi, iki toplumu, hatta Balkanlarla 
Türkiye’yi birbirine yakınlaştıran bir vesi-
le olarak gördük ve görüyoruz.

21’inci yüzyılın dünyasında artık sem-
bollerin çatışmasına yer olamaz. 21’inci 
yüzyılın dünyasında artık inançların hu-
sumetine yer olamaz. İnsanlığın kadim 
tarihi, semboller savaşının geride bıraktığı 
enkazla doludur. İletişim çağında, bilgi 
çağında, küreselleşme çağında, hoşgö-
rüsüzlük, tahammülsüzlük ülkelerin 
kaderinde, toplumların kaderinde rol oy-
nayamaz. İşte onun için, anlamsız sembol 
savaşlarına, tarihin tozlu raflarında kalmış 
meselelere, sebebi unutulmuş husumetle-
re Balkanlar’da artık bir son verilmesini 
en az Balkan halkları kadar biz de istedik. 
Kosova’nın bağımsızlığını, bir umut olarak 
gördük, Balkanlarda barış adına yeşeren 
bir umut olarak değerlendirdik. İnanıyo-
rum ki Kosova’nın bağımsızlığıyla yeşeren 
bu umut, koca bir çınara dönüşecek ve bu 
topraklarda barış daim olacaktır.

Bundan sonrası için temennimiz, geçmişte 
büyük acılar yaşanmış bu coğrafyada, ta-
rihten ders alınarak kalıcı barışın, güven-
liğin ve istikrar ortamının sağlanmasıdır. 
Türkiye olarak, tüm Balkan halklarının 
dünya refahından hak ettiği payı alabil-
mesini, küreselleşmenin getirdiği fırsat-
lardan en üst düzeyde yararlanabilmesini 
istiyoruz. Kosova’nın Avrupa-Atlantik 
yönelimini ve bu yöndeki çabalarını güçlü 
şekilde destekliyoruz. Hükümetlerimiz 
ve halklarımız arasındaki dostluk ve kar-
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deşlik her geçen gün daha da pekişiyor, 
daha ileri bir seviyeye ulaşıyor. Özellikle 
askeri, iktisadi ve eğitim gibi alanlarda iliş-
kilerimiz giderek derinleşiyor. Ülkemiz, 
KFOR ve EULEX önemli katkılar yapıyor. 
Giderek daha çok Türk şirketi Kosova’da 
yatırım yapıyor, Kosova’nın geleceği için 
kilit öneme sahip altyapı projelerini hayata 
geçiriyorlar.

Öte yandan, eğitim alanındaki ilişkilerimi-
zin de her geçen gün daha çok geliştiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitim 
alanındaki yakın ilişkilerin, halklarımızı 
birbirine daha çok yakınlaştırdığına, iki 
ülke arasındaki işbirliğine kalıcı katkı-
larda bulunacağına inanıyoruz. Her yıl 
yaklaşık 100 Kosovalı öğrenci, ülkemiz-
deki yükseköğrenim kurumlarında devlet 
bursu ile lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimi alıyor. Birçok sivil toplum kurulu-
şu tarafından sağlanan burslarla bu sayı 
yaklaşık 400 öğrenciye ulaşıyor. Priştine 
Üniversitesi’nin de, ülkemizdeki birçok 
üniversite ile ilişki içinde olmasını, bu 
vesileyle ülkelerimiz arasındaki öğrenci 
değişimine değerli katkılarda bulunması-
nı da çok yararlı, çok isabetli gördüğümü 
özellikle belirtmek istiyorum. Üniversi-
tenizdeki Türkoloji Bölümü bünyesinde, 
bizleri birbirimize bağlayan en önemli un-
surlardan birini teşkil eden Türk dilinde 
eğitim verilmesi de yine bizim için özel bir 
anlam taşıyor. Bu bölüm, iki ülkenin genç 
nesilleri arasındaki anlayışın gelişmesine 
değerli katkılar sağlıyor.

Kosova’nın ikinci kamu üniversitesi 
olan Prizren Üniversitesi’nin kuruluyor 

olmasından da büyük memnuniyet duy-
duğumuzu ilave etmek istiyorum. TİKA 
aracılığıyla, söz konusu üniversitenin, 
hayata geçirilmesine önemli katkılarda 
bulunduk. Temennimiz, bu üniversitenin 
Prizren’in çok kültürlü, çok etnili yapısına 
uygun bir şekilde birçok farklı dilde eğitim 
vererek, bölgede bir çekim merkezi olma-
sıdır.

Kosova’nın her zaman yanında olmaya de-
vam edeceğiz. Kosova’nın sevincini paylaş-
maya, bağımsızlık coşkusunu paylaşmaya 
devam edeceğiz. Priştine Üniversitesi’nin 
şahsıma tevdi ettiği bu fahri doktora unva-
nını, kadim Kosova Türkiye kardeşliğinin 
bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Sayın 
Rektöre, değerli öğretim üyelerine, Üni-
versite Senatosuna ve kardeşim Başbakan 
Sayın Taçi’ye şükranlarımı ifade ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı’mızın 25’inci kuruluş yıldönümü vesi-
lesi ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk 
duyuyorum. Başkanlığını yaptığım Savun-
ma Sanayii İcra Komitesi’nin kararlarının 
hayata geçmesi doğrultusunda faaliyetle-

rini yürütmekte olan Müsteşarlığımızı ba-
şarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. 

Himayem altına aldığım savunma sanayi 
alanındaki çalışmaları çok yakından ta-
kip ediyorum. Bu çalışmalar, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin ileri teknolojiye dayalı 
bir altyapı ile etkinliğinin arttırılması 

Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın 25. Kuruluş 

Yıldönümü Sergisi Açılışı

Ankara | 5 Kasım 2010
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bakımından fevkalade önem taşıyor. Ülke-
mizin ileri teknoloji sanayi yeteneklerinin 
geliştirilmesi açısından da bu çalışmalar 
stratejik öneme sahip. Bugün gelinen nok-
tada, mutlulukla görüyorum ki aldığımız 
kararlarla başlatılan projeler başarıyla 
yürüyor. ATAK Helikopteri, ALTAY Tankı, 
ANKA İnsansız Hava Aracı, MİLGEM Sa-
vaş Gemisi, GÖKTÜRK Uydusu ve Milli 
Piyade Tüfeği gibi stratejik projelerden 
somut sonuçlar almaya başladık.

Bütün bu gelişmeler, ülkemiz sanayine, 
araştırmacısına, mühendisine, teknisye-
nine, işçisine duyduğumuz güvenin hak-
lılığını ortaya koydu. Artık Türkiye’nin, 
dünyada bütün hızıyla süren teknoloji sa-
vaşında önemli bir mevzi sahibi olduğunu 
söyleyebiliriz. Savunma sanayinde atılan 
adımlar, ekonomide ve dış politikada elde 
ettiğimiz başarılarla birlikte değerlendi-
rilmelidir. Ekonomisi güçlü, dış politikası 
güçlü bir Türkiye’nin ileriye teknolojiye 
dayalı savunma sanayinde de aynı iddiaya 
ve güce sahip olması şarttır. 

Savunma sanayine ayırdığımız kaynak-
ların, orta ve uzun vadede çok büyük bir 
katma değerle geri döneceğini biliyoruz. 
Bunun için savunma sanayimizi destekle-
meye kararlılıkla devam edeceğiz. Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığımızın çalışanla-
rını yürüttükleri özverili çalışmalar için 
kutluyorum. Kurumun bugünlere ulaş-
masında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Nice 25 yıllara temennilerimle 
savunma sanayi sergimizi açıyor, hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Çok değerli rektörler, saygıdeğer hocala-
rım, yüksek öğretim camiamızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Başbakanlık İstanbul Dolmabahçe 
Ofisi’nde sizleri ağırlamaktan, sizlerle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet duy-
duğumuzu ifade etmek istiyorum.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz çerçeve-
sinde bir süredir bu salonda toplumun çe-

şitli kesimlerinden önde gelen temsilcilerle 
çok verimli toplantılar gerçekleştiriyoruz. 
Bu yılın Şubat ayında, ilk olarak ülkemiz-
de beğeniyle izlenen ses sanatçılarını bu 
salonda ağırladık. Ardından, sinema ve 
tiyatro dünyamızın önde gelen sanatçıla-
rıyla, yazarlarla, spor dünyamızın ünlü 
simalarıyla, gazete ve televizyonların genel 
yayın yönetmenleriyle yine bu salonda top-
lantılar yaptık. Bugün de, üniversitelerimi-

Üniversite Rektörleri ile 
Toplantı

İstanbul | 28 Kasım 2010
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zin siz değerli rektörleriyle, yüksek öğretim 
camiamızın siz değerli mensuplarıyla bir 
araya geliyor; bir anlamda, demokratik açı-
lım kapsamında istişare toplantılarımızın 
en önemlilerinden birini bugün gerçekleş-
tiriyoruz.

Esasen, bu salon, ülkemizdeki tüm rektör-
lerini bir arada toplayabilecek kapasiteye 
sahip. Ancak biz, sayının fazla olması ne-
deniyle herkesin görüş beyan edebilmesi 
için iki ayrı toplantı yapmanın daha doğru 
olacağını düşündük. Zira biz elbette ken-
dimizi anlatacağız, derdimizi anlatacağız, 
hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız ama 
bundan daha da önemlisi, biz, sizleri din-
lemek, sizlerin görüşlerini, önerilerini, 
eleştirilerini almak ve bunlardan azami 
ölçüde istifade etmek gayreti içindeyiz. 
Dolayısıyla, bu hafta rektörlerimizin bir 
kısmıyla bu istişare toplantısını yapacak, 
inşallah önümüzdeki hafta sonu da diğer 
rektörlerimizle bir araya geleceğiz. Ben bir 
kez daha, davetimize icabet ettiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Toplantının, 
ülkemiz, milletimiz, milli birlik ve kardeş-
liğimiz, bütün bunlarla birlikte üniversi-
telerimiz, eğitim sistemimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Değerli hocalarım, çok değerli katılımcılar...

Bizde, bugünkü anlamıyla üniversitenin 
kuruluşuna ilişkin birbirinden farklı 
tezler öne sürülüyor. Bazı bilim adamla-
rımız, 1846’da kurulan Darülfünun’u bu 
topraklardaki ilk üniversite olarak kabul 
ederken, bazı bilim adamlarımız, Fatih 
döneminde kurulan medreseleri modern 

anlamdaki ilk üniversiteler olarak değer-
lendiriyor. Bugünkü anlamda üniversi-
telerin ne zaman teşekkül ettiği bir yana; 
şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyo-
rum ki, bu topraklarda bilim, her zaman 
değerli oldu, bilim insanları her zaman 
el üstünde tutuldu. Selçuklu Devleti’nde, 
Osmanlı Devleti’nde, ardından Türkiye 
Cumhuriyeti’nde bilime ve bilim insanla-
rına her zaman büyük hürmet gösterildi.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bilim tarihi-
nin yazılmasında etkili olamadığımız için, 
bizim topraklarımızın, bizim medeniye-
timizin, dünya bilimine olan katkılarını 
dünyaya anlatmakta da büyük sıkıntılar 
yaşıyoruz. Bilimi üretme ve aktarma ko-
nusunda bugün arzu ettiğimiz seviyede 
olmadığımız bir gerçektir. Ama, bu durum, 
tarih boyunca bilime yaptığımız hayati de-
recede önemli katkıların görmezden gelin-
mesine bir gerekçe teşkil edemez. 9’uncu 
yüzyılda Harezmi’nin matematik üstüne 
yaptığı çalışmalar, takdir edersiniz ki bu-
günkü modern matematiğin tarihteki ilk 
temellerini atmıştır. Ama bilim tarihi için-
de Harezmi’nin adının geçtiğine şahit ola-
mıyoruz. Ali Kuşçu, 15’inci yüzyılda, Fatih 
Döneminde, Semerkant Rasathanesi’nde 
yer kürenin eksenini bugünkü hesapla-
malara çok çok yakın bir şekilde hesap-
lamıştı. Ama kendisinin Kopernik kadar 
tanınmadığını görürüz. Galileo’ya izafe 
edilen dünyanın döndüğü keşfinin, ondan 
yüzyıllar önce El Biruni tarafından; mikro-
bun, Pastör’den 400 yıl önce Akşemseddin 
tarafından, cebirin, bu bilime de ismini ve-
ren El Cabir tarafından keşfedildiği, “sıfır” 
kavramının ilk kez bizim medeniyetimiz 
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tarafından bulunduğu elimizdeki eserlerle 
tartışmaya mahal bırakmayacak derecede 
ispatlanmış gerçeklerdir.

Modern anlamda olmasa bile, tarihin bi-
linen en eski üniversitesi de yine bu top-
raklarda, bugün Harran dediğimiz bölgede 
kurulmuş, bu üniversite dünya bilimine 
yön çizecek çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
Harran Üniversitesi’nin idarecisi, yani 
bugünkü anlamda rektörü olan Cabir Bin 
Hayyan, bundan yaklaşık 1200 yıl önce 
atoma ilişkin çalışmalar yapmış ve bu-
günküne çok yakın gerçekleri 12 asır önce 
açıklamıştır. İbni Sina, Mimar Sinan, İbni 
Rüşd, El Biruni, Ömer Hayyam, El Tusi, 
Katip Çelebi, Piri Reis gibi isimler, yaşadık-
ları dönemdeki keşif ve icatlarıyla hiç tar-
tışmasız bugünkü modern bilimin ilk te-
mellerini atmış kişilerdir. Bizim tarihimiz, 
atların nal sesleriyle, kılıçların gölgesinde 
kurulan düzenlere değil, kalemin, bilimin 
ışığında kurulan düzenlere şahit olmuştur. 
Uluğ Bey, Zic-i Uluğ Bey adlı eserinin başı-
na şu ifadeleri koyuyor: “Bıraktığımız izler, 
ne olduğumuzu gösterir...”

Biraz önce de ifade ettim... Eğer bilim ta-
rihini sizler yazmıyorsanız, bilim tarihini 
dünyaya sizler anlatmıyorsanız, geçmişte-
ki o gücü bugüne taşıyamıyorsanız, şanlı 
ve görkemli tarihiniz fazla bir şey ifade 
etmiyor. Ben bir bilim adamı değilim... Ben 
bir siyasetçiyim... Dolayısıyla, düne baka-
rak, bugünü şekillendirme konusunda ben 
bir başka önemli noktayı bugün sizlerin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. Evet... 
Geçmişte bilime büyük katkılarda bulun-
duk. Geçmişte, bilim adına çok büyük ke-

şif ve icatların altına imza attık. Geçmişte 
neden böyleydi ve bugün neden böyle 
değil sorusunun cevabını, ben şahsen 
doğrudan doğruya siyasi ve idari ortamla 
bağlantılı görüyorum.

Dikkat ediniz... Selçuklu hükümdarları, 
dönemlerinin en güçlü ve kudretli hüküm-
darlarıydı... Ama yakın çevrelerinden alim-
ler hiç eksik olmuyordu. Selçuklu Hüküm-
darı Melikşah, Nizamülmülk gibi, Ömer 
Hayyam gibi dehaları yanından ayırmıyor, 
döneminin tüm bilim adamlarına izzet ve 
ikramdan hiç kaçınmıyordu. İstanbul’un 
ötesinde, Konya, Buhara, Semerkant, 
Bağdat, Şam, İsfahan, bilim adamlarına 
kucak açarak bilimin merkezleri oldular. 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Başkenti 
Konya, döneminin tüm bilim adamlarına 
kucak açmış, meşhur alimlerin Konya’ya 
gelmesi, yerleşmesi, burada yaşaması için 
bizzat hükümdarlar tarafından her türlü 
imkan seferber edilmiştir. Döneminin 
büyük hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın, 
Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled 
hakkındaki şu ibretlik ifadelerini burada 
sizlerle paylaşmak isterim: Diyor ki Key-
kubat: 

Heybetinden gönlüm tir tir titriyor, yüzüne 
bakmaktan korkuyorum. Bu alim şahsı gör-
dükçe, gerçekliğim, dinim artıyor. Bu alem, 
benden korkup titrerken, ben, bu adamdan 
korkuyorum, ya Rabbi, bu ne hal?

Evet... Dünyayı tir tir titreten kudretli bir 
hükümdarın, mütevazı bir bilim insanı 
karşısındaki tarihe geçmiş bu ifadeleri ger-
çekten ibretliktir... Fatih ile Akşemseddin’i, 
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Molla Gürani’yi, Yavuz ile İbn-i Kemal’i, 
Kanuni ile Mimar Sinan’ı, Osmanlı Sultan-
larının bilimle ve bilim adamlarıyla ilişki-
sini sizler hepiniz biliyorsunuz. Söylemek 
istediğim şudur değerli arkadaşlarım... 
Bilimi, bilim ortamını, bilim adamını 
baskı altına aldığınızda; bilim için gerekli 
özgür ortamı tesis etmediğinizde, bilimin 
gelişmesinin hiç ama hiç şansı ve imkanı 
yoktur. O görkemli tarihimizde bilimin 
bu kadar değerli olmasında ve dünyayı 
etkileyecek ürünler ortaya çıkarmasında, 
otoritenin bilime ve bilim adamına düş-
künlüğünün, bilim ve bilim insanları için 
tesis ettiği özgürlük ortamının önemli bir 
katkısı vardır. Hiç tartışmasız, bugün de, 
bilimin geliştiği, ürettiği, üniversitelerin, 
eğitim sisteminin en ideal şekilde işlediği 
ülkelerin, bu başarıya, en ideal özgür or-
tamı tesis ederek ulaştıklarını görüyoruz.

Amerika’da, Kolombiya Üniversitesi’nden 
Profesör Edward Said’in, Filistin’de, Filis-
tinli çocukların direnişine destek verirken 
çekilmiş fotoğrafının yayınlanma-sının 
ardından büyük bir tartışma başladı. 
Said’in, Kolombiya Üniversitesi’nden atıl-
ması için kampanya yürütüldü. Üniversite 
Rektörünün, bu kampanya karşısında 
yayınladığı mesaj son derece anlamlıdır... 
Diyor ki Rektör: “Kolombiya’da, diğer öğ-
retim görevlileri gibi, Edward Said’in de 
faaliyetleri, akademik özgürlük teminatı 
altındadır. Biz Kolombiya’da ifade polisi 
gibi davranmayı reddederiz...” Evet değerli 
arkadaşlarım... Üniversitelerimizi tartışır-
ken, üniversitelerimizin sorunlarını konu-
şurken, devletin ve hükümetlerin sorum-
luluklarını konuştuğumuz kadar, bizzat 

üniversitelerin, bizzat üniversite mensup-
larının sorumluluklarını da konuşmak ve 
tartışmak durumundayız.

Biz, komünizm tehdidi gerekçesiyle, Rus 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinin kapatıl-
dığı dönemleri gördük. Ardından, irtica 
paranoyasıyla, Arap Dili ve Edebiyatı Bö-
lümlerinin kapatıldığına, bu bölümlere 
öğrenci alınmadığına şahit olduk. Nice 
bilim adamlarımız, nice bilim kadınları-
mız, mastır ve doktora tezlerinde seçtik-
leri konulardan dolayı, referanslarından, 
dipnotlarından dolayı takibe uğradılar, 
soruşturmaya tabi tutuldular, hatta üni-
versiteden uzaklaştırıldılar. Özgürlüklerin 
zemini, özgürlüklerin teminatı olması 
gereken üniversiteler, bizim ülkemizde on 
yıllar boyunca yasaklarla, kısıtlamalarla, 
baskılarla, üzülerek ifade ediyorum, ikna 
odaları gibi insanlık dışı uygulamalarla 
anıldılar. On yıllar boyunca bu ülkede, 
bilim, bilim insanlarının sorunları, üniver-
sitelerimizin kalitesi değil, maalesef sakal, 
bıyık, kılık kıyafet konuşuldu; üniversi-
teler sadece bu konularla gündemde yer 
alabildi.

Benim bildiğim, bilim sorgulamaktır, bi-
lim soru sormaktır, bilim, teze karşı anti 
tez üretmektir... Bilim ile statükonun yan 
yana bulunması, yan yana varlık göster-
mesi, bilimin bizatihi özüne, gayesine, 
hedefine aykırıdır. Statükonun yanında 
yer almayan bilim insanlarının takibata 
uğradığı bir zeminde bilim nasıl yeşerebi-
lir, nasıl filizlenebilir, nasıl ışık ve aydınlık 
üretebilir? Farklı düşüncelere tahammü-
lün olmadığı bir bilim ortamı tahayyül 
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edilebilir mi? Düşünce özgürlüğünün, 
ifade özgürlüğünün, inanca saygının tesis 
edilmediği, teşvik edilmediği, desteklen-
mediği bir bilim kurumu olabilir mi? 

Şimdi eminim ki birileri çıkıp, “öyleyse 
protestocu gençlerin maruz kaldığı mu-
amele nedir?” diye soracaktır. Peşinen 
söylüyorum: Benim bu konuda hiç bir suç 
duyurum olmamıştır. Mesele tamamen 
yargının tasarrufudur. Hatta yaşandığı 
söylenen olaylardan bile haberim olma-
mış, gazete haberlerinden sonra bilgi 
sahibi olmuşumdur. Ayrıca, protestonun, 
kırıp dökmek olmadığı, şiddete başvur-
mak olmadığı, demokratik bir hak olarak 
protesto ile yakıp yıkmanın yan yana gele-
meyeceği de açık bir gerçektir. Hiç kimse, 
demokratik ortamdan, özgürlük ortamın-
dan istifade ederek, bu hakkı başkalarını 
susturmak, başkalarını konuşturmamak, 
başkalarına şiddet uygulamak olarak 
kullanamaz. Özgürlük ortamı, eleştiriye, 
tartışmaya, sorgulamaya açık olmaktır, 
yumurta atarak, ayakkabı fırlatarak, ha-
karet ederek konuşan insanları sustur-
maya çalışmak, ifade özgürlüğü değildir. 
Üniversitesi için yatırım yapan, destek 
veren, açılışa gelen devlet yöneticilerine 
karşı öğrencileri kışkırtmak, eyleme sevk 
etmek de özgürlükten yana olmak değildir. 
Bizim, şu 8 yılda, demokratikleşme nokta-
sında, ifade özgürlüğü noktasında attığı-
mız adımlar hepinizin malumudur. İdeal 
bir konumda olmasak da, bu yolda 8 yılda 
büyük mesafe kat ettik ve gelecek adına da 
çok önemli eşikleri geride bıraktık. Sadece 
eğitim noktasında yaptığımız yatırımlar, 
bu ülkenin özgür zihinlere ulaşabilmesi 

için ne kadar farklı bir yerde durduğumu-
zun en açık ispatıdır. 

Bakın değerli hocalarım... Bazı iktidar-
ların, eğitime ilişkin sorunların çözümü 
noktasında tereddüt gösterdikleri söyle-
nebilir. Zira, eğitime yapılan yatırım orta 
ve uzun vadede sonuçları alınabilecek 
yatırımdır. Ayrıca, eğitimli bir toplum, 
statükonun sorgulanmasını getireceği 
için, eğitim yatırımları her zaman kısıtlı ve 
kontrollü olmuştur. Oysa bizim için eğitim 
yatırımları her zaman için birinci sırada 
gelmiştir. Orta vadede, uzun vadede de 
olsa, çocukların, genç nesillerin en kaliteli, 
en yaygın eğitim şartlarına kavuşabilmesi 
için her imkanı seferber ettik. Eğitimi biz, 
toplumun nefes alması için, en alttakilerin 
en üste çıkma fırsatına kavuşabilmeleri 
için en önemli araç olarak görüyoruz. 
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin her va-
tandaşı, bu ülkedeki en üst kademelere, 
siyasette, ticarette, bilimde, sanatta, sporda 
en üst seviyelere ulaşabilecek potansiye-
le erişir duruma gelmiştir. Öyle ki, artık 
eğitim önünde hiç bir mazereti kabul et-
miyoruz... Öğrencileri, velileri, okulları, 
öğretmenleri, kız çocuklarını, özürlüleri 
her açıdan destekliyor, en modern eğitim 
araçlarını Türkiye’nin en ücra köşelerine 
kadar ulaştırıyoruz. Cumhuriyet dönemin-
de, eğitimi en fazla önemseyen, eğitime en 
büyük yatırımları yapan bir hükümetiz. Bi-
zim bugün toprağa attığımız tohumların, 
gelecekte Türkiye’nin demokrasi ve özgür-
lük zeminini şekillendireceğine yürekten 
inanıyoruz.
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Aynı hassasiyeti yüksek öğretimde de 
gösterdik ve gösteriyoruz... Şunu büyük 
bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum: 
Bizim dönemimizde, üniversiteler siya-
sallaşmamış, tam tersine siyasetle gerek-
tiği şekilde bir ilişki içinde olmuş, asli 
işlerine yönelmiştir. Çünkü biz, günlük 
siyasi meselelere angaje olan, kutuplaşan, 
ideolojik tavırlar ve uygulamalar içine gi-
ren üniversitenin bilim üretemeyeceğine, 
topluma, ülkeye hizmet üretemeyeceğine 
inanıyoruz. Bu inancımızın bir gereği 
olarak da, üniversitelerimizi çok samimi 
şekilde destekliyor, Türkiye’nin bir bilim 
yurdu, bir bilim merkezi, yüksek öğretim-
de uluslararası bir cazibe merkezi olması 
için her imkanı seferber ediyoruz. Yüksek 
öğretim bütçesi 2002 yılında 2.5 milyar TL 
iken 2010 yılında 9 milyar TL’ye yükselt-
tik. Artış oranı yüzde 275... 2011 yılı bütçe 
tasarısında yüksek öğretim bütçesini 11.5 
milyar TL olarak planladık. Böylece artış, 
2002’ye göre yüzde 361’e ulaşıyor. Üni-
versite ARGE bütçesi 2002 yılında 86.6 
milyon TL iken 2010 yılında 480 milyon 
TL’ye yükselttik. Artış oranı yüzde 455... 
TÜBİTAK’ın üniversitedeki araştırmacı-
larımızın projelerine verdiği destek 2000-
2004 yıllarını kapsayan 5 yıllık sürede 
37milyon lira iken, 2005-2010 dönemin-
deki 5 yıl için, 23 katlık bir artışla 850 
milyon liraya ulaştı. Türkiye genelinde, 
AR-GE Harcamaları 2002 yılında 2.9 mil-
yar TL iken, 2009 yılında 8.5 milyar TL’ye 
çıktı. Yani üç kat arttı. Türkiye, 2003-2008 
arasında, OECD ülkeleri arasında, Ar-Ge 
harcamalarını en hızlı artıran birinci ülke 
oldu. Ar-Ge harcamalarının milli gelir için-
deki payının 2013 yılında yüzde 2 oranına 
ulaşması için gayretlerimiz sürüyor. 

2002 yılında 53 devlet, 23 vakıf olmak 
üzere toplam 76 üniversitemiz vardı. 
2003-2010 arasında 49’u Devlet, 29’u 
Vakıf Üniversitesi olmak üzere 78 yeni 
üniversite kurduk ve toplam üniversite sa-
yımız 154’e ulaştı. Yani Cumhuriyet tarihi 
boyunca kurulan üniversiteden fazlasını 
biz şu 8 yılda kurduk. Yeni kurulan 49 üni-
versiteye 102.682 kadro ihdas edildi. 2002 
yılından bugüne kadar yeni kurulan üni-
versitelerle beraber mevcut üniversitelere 
488 fakülte, 150 yüksekokul, 220 Enstitü 
ve 152 Meslek Yüksekokulu kazandırdık. 
Personel noktasında aynı şekilde üniver-
sitelerimizi destekledik. 2002-2003 eğitim 
öğretim yılında üniversitelerimizde 10 bin 
187 profesörümüz vardı, bugün 14 bin 
571 profesörümüz var. 5 bin 401 olan do-
çent sayımız 7 bin 827’ye yükseldi. 27 bin 
426 olan araştırma görevlisi sayısı 35 bin 
177 oldu. Yurtdışına yüksek lisans için bu 
dönemde 1.526 öğrenci gönderdik; işlemi 
devam eden öğrencilerle birlikte bu sayı 2 
bin 264’e ulaşacak. 

Yükseköğretimi yaygınlaştıracak, des-
tekleyecek, kaliteyi artıracak en önemli 
yatırımlardan birinin barınma ve burs ol-
duğunu biliyoruz. Bu alanda da çok büyük 
bir atılım gerçekleştirdik. 8 yılda 162 yurt 
binası ve blok açtık. Yurtlardaki kapasite, 
188 binden 244 bin rakamına ulaştı. Bunu, 
odalarda kalan öğrenci sayısını düşürerek 
artırdığımızı da hatırlatmak isterim. Sade-
ce bu yıl içinde, yılsonuna kadar, üniversi-
te öğrencilerimiz için 79 bin yeni kapasite 
daha oluşturmuş olacağız. Burs ve kredi 
miktarını 2002 yılında 45 TL’den aldık, 
200 TL’ye yükselttik ve dileyen her öğren-
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cimize burs ya da kredi veriyoruz. Mastır 
öğrencilerimiz burs ve kredi olarak 400, 
doktora öğrencilerimiz ise 600 TL alıyor-
lar. Kredi Yurtlar Kurumumuzun Kuruluş 
Kanunu’nda bir değişikliğin hazırlıklarını 
da tamamladık. Bu kanunla birlikte, artık 
yurtdışında eğitim gören öğrencilerimize 
de kredi vermek mümkün olacak. Ayrıca 
yine bu kanunla, kredi geri ödeme süresi-
ni kredi verilen süre kadar uzatıyoruz ve 
böylece geri ödemeyi de çok çok kolaylaş-
tırıyoruz.

YÖK Başkanımız dün son derece memnu-
niyet verici, heyecan verici bir gelişmeyi 
bize aktardı. Yabancı Öğrenci Sınavı’nın 
kalkmasıyla birlikte, üniversitelerimize 
yurtdışından çok ciddi bir teveccüh oluş-
tu. Sadece Gaziantep Üniversitemize 900 
öğrenci, Zirve Üniversitemize 100 öğrenci 
geldi. Kars’taki, Iğdır’daki, Van’daki üni-
versitelerimiz yurtdışından öğrencilerle 
tanıştı. Trakya Bölgemizdeki üniversite-
lere 3 bin 200 müracaat yapıldı. Barınma 
sorunu nedeniyle bu müracaatların tama-
mını karşılayamadık. Ama şimdi, Kredi 
Yurtlar Kurumumuzun yasasındaki deği-
şiklikle, yurt noktasında yeni bir dönemi 
de başlatıyoruz. TOKİ’yi yurt inşasında 
devreye alıyor ve eksiği bir an önce gider-
mek için kollarımızı sıvıyoruz.

Bunlar, yükseköğretim sistemimiz için, 
üniversitelerimiz için, bilim için 8 yılda 
yaptıklarımızdan yalnızca bir kısmı. Bu 
ülkenin çocuklarının okuması, bu ülkenin 
çocuklarının, dünyanın tüm diğer çocuk-
larından çok daha iyi, çok daha kaliteli 
eğitim alması için ne gerekiyorsa, samimi-

yetle, cesaretle, kararlılıkla biz onu yerine 
getiriyoruz. Biraz önce de ifade ettim: Üni-
versitelerin, kendi asli alanları dışına yo-
ğunlaşması, siyasallaşması, kutuplaşması, 
herkesten ziyade bizi rahatsız eder. Bizim, 
yatırım noktasındaki desteklerimizin, bu-
nun yanında özgür bir üniversite zemini-
nin oluşması yönündeki hassasiyetimizin, 
siz değerli rektörlerimiz tarafından değer-
lendirildiğini görmekten ayrıca memnu-
niyet duyuyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu, 
YÖK Yasasında değişiklik için kolları sıva-
dı. Bir komisyon eşliğinde, tüm üniversite-
lerle istişare halinde, üniversitelerin, bili-
min, özgür düşüncenin önünü açacak bir 
yasayı inşallah seçim sonrasında ele alacak 
ve YÖK’ü, düzenleme yapan, politika üre-
ten bir kurum haline dönüştüreceğiz.

Ben yüksek öğretim, bilim, bilimsel araş-
tırmalar noktasında ciddi bir kıpırdan-
manın, ciddi bir heyecanın oluştuğunu 
görebiliyorum. Özellikle vakıf üniversite-
leri, bilimsel rekabette yeni bir heyecan 
oluşturdu. Devlet üniversiteleri arasındaki 
rekabet yeni bir boyut kazandı. Her ilde 
kurduğumuz üniversiteler, o illerde bir 
heyecan dalgası oluşturdu. Şehirlerimizin 
geleceği adına ciddi bir umut ışığına dö-
nüştü. İnşallah, 4-5 yıl içinde, Türkiye’nin 
artık üniversiteleriyle, bilim insanlarıyla, 
bilime yaptığı katkılarla da dünyada ilk 
sıralarda yer alacağına tüm kalbimle ina-
nıyorum.

Değerli hocalarım, saygıdeğer rektörler... 

Bilenlerle bilmeyenler bir değildir... Biz 
buna bütün kalbimizle inanıyoruz... Bil-
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ginin insanı değiştirdiğini, yücelttiğini, 
büyüttüğünü ve güçlendirdiğini çok iyi 
biliyoruz. Ancak, biliyor olmanın, bilme-
yenlerle arayı açmak, toplumla bağları 
koparmak, hatta kendi toplumuna sırtını 
dönmek şeklinde tezahür etmesinin son 
derece sakıncalı olduğunu da gördüğümü-
zü, acı şekilde tecrübe ettiğimizi hatırlat-
mak isterim. Toplumdan uzak, milletten 
uzak, bulunduğu şehirden, ülkenin ve 
milletin gerçeklerinden uzak bir üniversi-
te, üniversite kavramının özüne ve ruhuna 
aykırıdır. Üniversite toplumun önünde 
olmalıdır, topluma öncü olmalı, rehber ol-
malıdır. Üniversite, sadece topluma değil, 
devlete, siyasete, siyasi iktidara da öncü ve 
yol gösterici olmalıdır.

Bugün İngiltere’de, Amerika’da, o ülke-
lerin dış politikalarını şekillendiren, o 
ülkelere dış politika üreten üniversiteler 
olduğunu görüyoruz. Ülkelerin dış politi-
kalarının, üniversitenin ürünleri çerçeve-
sinde şekillendiğini müşahede ediyoruz. 
Bizde bunun olmamasının, biz kendi adı-
mıza özeleştirisini yaparız ve yapıyoruz. 
Ama aynı özeleştirinin üniversitelerimiz 
tarafından da yapılması gerektiğine ina-
nıyoruz. Türkiye’nin gerçekten mühim ve 
acil sorunları var... Ekonomiden demok-
ratikleşmeye, eğitimden kültüre kadar 
çok geniş bir yelpazede çözüm bekleyen 
meselelerimiz var. Siyasi iktidarın tüm bu 
sorunları tek başına aşması, kendi gayre-
tiyle çözüme kavuşturması takdir edersi-
niz ki mümkün olamaz. Biz istiyoruz ki, 
artık üniversitelerimiz Türkiye’nin kronik 
sorunlarına yoğunlaşsınlar. Üniversitele-
rimiz, şekil sorunlarını aşsınlar, yasakları 

yasaklasınlar, statüko bekçiliği gibi bir 
hatanın içinde asla bulunmasınlar. Biz, 
özgür bir ortamda, özgür bir zeminde, te-
rör meselesinden kalkınmaya, farklı inanç 
gruplarının sorunlarından dış politikaya 
kadar her alanda üniversiteler Türkiye’ye 
ışık tutsunlar istiyoruz.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nde, 
üniversitelerimiz, özellikle de Doğu ve 
Güneydoğu Bölgelerimizdeki devlet üni-
versitelerimiz, vakıf üniversitelerimiz, 
yeni kurulan üniversitelerimiz daha fazla 
inisiyatif yüklensin, toplumla içiçe toplu-
ma rehberlik etsin istiyoruz. Her alanda 
olduğu gibi, terör sorunun doğmasında 
ve büyümesinde de eğitim imkanlarının 
azlığı, eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitimin 
demokratik bir zeminden yoksunluğu 
önemli rol oynadı. O bölgeye okul yapıl-
madı, eğitimin kalitesini yükseltmek nok-
tasında gayret gösterilmedi, bölgeye giden 
her öğretmen, göreve başladığı andan iti-
baren geri dönmenin yollarını aradı. Terör, 
beslendiği kaynağın kurutulmaması için 
eğitim yatırımlarını engelleme mücadele-
si verirken, ne yazık ki hükümetler buna 
direnmek yerine geri adım attılar. Açık 
söylüyorum: Bizim bugün, tüm Türkiye’de 
olduğu gibi, o bölgede kurduğumuz üni-
versiteler, bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl 
önce kurulmuş olsaydı, inanın bölgenin 
de, bölge gençlerinin de arz ettiği manzara 
bugünkünden çok çok farklı olurdu. Şu 
anda bile kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 
üniversitelerin eleştirildiğini görüyoruz. 
Zaman zaman bu eleştirinin bizzat aka-
demisyenlerden geldiğine üzülerek şahit 
oluyoruz. Biz, kurduğumuz üniversitelerin 
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henüz ideale ulaşmadıklarını görüyoruz 
ve biliyoruz. Ama orta ve uzun vadede bu 
üniversitelerin bulundukları şehirleri dö-
nüştüreceğini bugünden görüyoruz.

Üniversite, adı üstünde, evrenseli yansı-
tır, evrenseli yakalar ve öğrenciye de bu 
evrensel değerleri aktarır. Üniversite, de-
mokratik değerleri özümsemiş bir kurum 
olmak zorundadır. Üniversite, bu değerleri 
özümsediği kadar, geliştiren, demokrasi 
standartlarını yükselten, demokratik dö-
nüşüme rehberlik eden bir kurum olma-
lıdır. İşte onun için, Türkiye’nin demokra-
tikleşme mücadelesinde biz üniversiteleri 
en ön safta görmek istiyoruz. Türkiye’nin 
birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine üni-
versiteler katkı sağlasın; üniversiteler 
bu noktada öncü ve rol gösterici olsun 
istiyoruz. Son 30 yılda, 40 yılda, üniversi-
teler enerjilerini bu alanlara yöneltseydi, 
eminim ki bugün çok farklı bir yerde 
olurduk. Zeki öğrencilerimiz, parlak öğ-
rencilerimiz, bir hiç uğruna, şekil uğruna, 
inançlarının gereğini yerine getirdikleri 
bahanesiyle yurtdışındaki üniversitelerde 
eğitime zorlandı. 

Daha basitini ifade ediyorum: Yurtdı-
şındaki Türk bilim insanlarını ülkemize 
davet ediyoruz, ama 30 yıl Amerika’da, 
İngiltere’de yaşamış bu bilim insanların-
dan dil belgesi istiyoruz. Bütün bu engel-
leri aşabiliriz ve aşmalıyız değerli dost-
larım... Üniversiteleri şehirle daha fazla 
kaynaştırabiliriz. Üniversite sanayi işbirli-
ğini çok daha ileri seviyelere taşıyabiliriz. 
Üniversite kampuslarının duvarlarını 
yıkabilir, üniversiteyi milletle kucaklaştı-
rabiliriz. Şunu da unutmayınız: Bu ülke-

nin en büyük değeri, en büyük zenginliği 
insan gücü ve insan potansiyeli. Ülkemin 
81 vilayetini her fırsatta ziyaret ediyorum. 
Her gittiğim vilayette, gözlerinden umut 
fışkıran, zeka fışkıran çocuklar görüyo-
rum. Eğer bu cevheri işleyebilirsek, bu 
cevheri üniversitelerimiz eliyle birer mü-
cevhere dönüştüre-bilirsek, küresel reka-
bette en üst seviyeye rahatlıkla erişeceğiz. 
Bu ülkenin tarihi, birikimi ve medeniyet 
tasavvuru, bu potansiyeli açığa çıkaracak 
her türlü enstrümana sahip. Esas mesele, 
ortak iddiayla, ortak hedefle, ortak işlerle 
sonuca ulaşmaktır. 

Özgüvenin her şeyden daha önemli oldu-
ğunu, özgüven sahibi nesiller yetiştirmek-
ten daha büyük ideal olmadığını düşü-
nüyorum. Özgüveni yaralı olan insanlar, 
özgüveni yaralı toplumlar özellikle bu 
çağda ayakta kalamaz. Hiç şüphe duyma-
yalım ki, Türkiye, sevgiyi bilgiye, bilgiyi de 
emeğe çevirdikçe dünya ufkunda parlayan 
bir yıldız olacaktır. Biz, siz değerli rektörle-
rimize güveniyoruz. Son dönemde Türkiye 
üniversitelerinin elde ettiği başarının, tüm 
üniversite camiamızla birlikte siz rektörle-
rimizin eseri olduğunu biliyoruz. Birlikte 
çalışarak, birlikte üreterek, çok daha faz-
lasını başarabileceğimizi şimdiden görebi-
liyoruz. Ben, burada sizlere arzularımızı, 
beklentilerimizi aktarmaya çalıştım. Bize 
düşeni, bizim sorumluluklarımızı, sizlerin 
bizlerden beklentilerini de kapalı oturum-
da her birinizden büyük bir memnuniyetle 
dinleyecek, not edecek ve görüşlerinizden 
istifade edeceğiz. Katıldığınız, katkı ver-
diğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
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Çok değerli rektörler, saygıdeğer hocala-
rım, yüksek öğretim camiamızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz kapsa-
mında farklı üniversitelerimizin değerli 
rektörleriyle yaptığımız bu ikinci toplantı-
nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Geçen hafta Pazar günü yine bu salonda 
rektörlerimiz ve üniversite camiamızın 
mensuplarıyla son derece verimli bir top-
lantı gerçekleştirdik. Üniversite sayımızın 
çokluğu nedeniyle, görüş alışverişini daha 
sağlıklı bir ortamda yapmak, birbirimizi 
daha iyi dinleyebilmek ve anlayabilmek 
adına, rektörlerimizle toplantıyı iki bölüm 
halinde gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta 

Üniversite Rektörleriyle 
Toplantı - 2
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yaptığımız toplantı gibi, bu toplantımızın 
da, başta yükseköğretim alanındaki ge-
lişmeler olmak üzere ülkemizin önemli 
meselelerine ufuk açmasını, yol gösterici 
olmasını temenni ediyorum.

Türkiye’de yükseköğretimin artık çok cid-
di bir kıpırdanma içinde olduğunu mem-
nuniyetle müşahede ediyoruz. Nitekim 
geçen haftaki toplantımıza katılan rek-
törlerimizden bu izlenimi aldık. Eğitime 
ve yükseköğretime ayırdığımız bütçedeki 
yüksek oranlı artışlar, yeni üniversitelerin 
kurulması, Ar-Ge için ayırdığımız paylar; 
bunun yanında üniversitelerin siyasetten 
arındırılması için verdiğimiz çabaların 
etkili olduğuna, önümüzdeki dönemde bu 
etkinin katlanarak artacağına ben inanıyo-
rum. Takdir edersiniz ki, Türkiye her alan-
da değişirken, üniversitelerimizin bu de-
ğişime ayak uyduramaması düşünülemez.

Bakın şu anda, ekonomi noktasında küre-
sel ölçekte iddialı bir ülke konumuna yük-
selmiş durumdayız. Dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisine sahip olan Türkiye, 
son 8 yılda gerçekleştirdiği köklü yapısal 
reformlar sayesinde bugün dikkatle iz-
lenen, hayranlıkla izlenen bir ekonomik 
büyüme sergiliyor. Türkiye ekonomisinin, 
2010 yılının ilk iki çeyreğinde yüzde 11 
gibi bir büyüme oranına ulaşmış olması, 
üzerinde dikkatle durulması gereken son 
derece önemli bir gelişmedir. Başta ABD, 
Japonya, Avrupa Birliği ülkeleri olmak 
üzere, gelişmiş ekonomiler küresel kriz sü-
recinde ekonominin tüm göstergelerinde 
ciddi gerilemeler ve duraksamalar yaşıyor. 
Ekonomiler küçülüyor, ihracat daralıyor, 

işsizlik rekor seviyelerde artıyor ve sosyal 
harcamalar tarihi düzeyde kısılıyor.

Böyle bir süreçte, Türkiye tam aksi bir 
grafik sergiliyor, istikrarlı şekilde ve re-
kor oranda büyüyor, işsizliğini azaltıyor, 
ihracatını, turizm gelirlerini artırıyor ve 
sosyal harcamalardan en küçük bir kısıntı 
yapmıyor. Ekonomimizin bugün ulaştığı 
seviyeler, içerde pek dile getirilmese de, 
uluslararası platformlarda, uluslararası 
kuruluşlar ve yayınlar nezdinde sıkça 
vurgulanıyor ve Türkiye, küresel krizde 
gösterdiği performansla tüm dünyaya 
örnek gösteriliyor. Ekonomiyle birlikte, 
Türkiye dış politikasıyla da artık güçlü, 
itibarlı ve iddialı bir ülke konumuna yük-
seldi. Bir yandan Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürütüyor, aynı anda Bal-
kanlar, Ortadoğu ve Orta Asya gibi farklı 
bölgelerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. 
Bir yandan uluslararası örgütlerde kilit gö-
revler üstleniyor, bir yandan Medeniyetler 
İttifakı gibi yüzyılın projelerine öncülük 
ediyoruz. Barışı, güvenliği, uluslararası 
hukuk ve adaleti güçlü şekilde savunur-
ken, yoksulluğun azaltılması, terörün sona 
erdirilmesi, çatışmaların bitirilmesi için 
etkin politikalar yürütüyoruz.

Geçen haftaki toplantımızda, bizim mede-
niyetimizin bilime verdiği değeri ve bilime 
yaptığı katkıları özet bir şekilde hocaları-
mıza hatırlatmak istedim. Söylemek iste-
diğim şudur değerli arkadaşlarım: Bizim, 
hiç bir alanda küçük düşünmek gibi lüksü-
müz, böyle bir seçeneğimiz yok. Tarihe yön 
vermiş, tarihe iz bırakmış, tarih yazmış bir 
millet, bir ülke, açık söylüyorum, inanarak 
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söylüyorum, dünyadaki gelişmelere seyir-
ci kalamaz, mevcutla yetinemez. Bizim bir 
çok alanda, binlerce yıla aşkın birikimimiz 
var. Vakıf müessesini kurmuş, Ahilik teş-
kilatını başarıyla işletmiş, Ombudsmanlık 
sistemine öncülük etmiş; ekonomide, dev-
let yönetiminde, toplumsal barışta, siyaset-
te, askeriyede, sanatta ve bilimde öncülük 
etmiş, dünyaya ilkleri kazandırmış bir 
medeniyete sahibiz. Aynı zamanda, geniş 
bir coğrafya ile tarih bağımız, kültür bağı-
mız var. Dikkatinizi çekiyorum, 13’üncü 
yüzyılda çok geniş bir coğrafya üzerinde 
seyahat eden İbni Batuta, Türkçe bilen bir 
insanın Endülüs’ten Hindistan’a kadar ile-
tişim sıkıntısı çekmeden yolculuk edebile-
ceğini ifade ediyor.

Şimdi siz böyle bir geçmişe, böyle bir ta-
rihe sahip olduğunuz kadar, isteseniz de, 
istemeseniz de, böyle bir tarihin yükünü, 
sorumluluğunu, birikimini de üzerinizde 
taşırsınız. Ben, milletimizin her ferdinin, 
en küçüğünden en büyüğüne kadar böyle 
bir misyonun farkında olduğunu, böyle bir 
vizyona sahip olduğunu büyük bir mem-
nuniyetle görüyorum. Ancak, toplumun 
önünde gidemeyen, toplumla paralel iler-
lemeyen, hatta toplumun gerisinde kalan 
kurumların, Türkiye’ye de, milletimize de 
bir yük teşkil ettiğini, yol üzerinde engel 
teşkil ettiğini, Türkiye’nin ayağına adeta 
bir pranga olduğunu da üzülerek gördük 
ve görüyoruz.

Çok güncel bir konu üzerinden örnek ver-
mek istiyorum: Amerika Birleşik Devletle-
ri Hariciyesi’nin gizli yazışmaları bir süre-
dir ortalığa saçılıyor. ABD’li diplomatların, 

dedikodu, magazin, iddia ve iftiralardan 
oluşan gayri ciddi yazışmaları internet 
yoluyla tüm dünyaya yayılıyor. Şimdi biz, 
bu yazışmalar yayınlanmaya başlandığı 
andan itibaren, devlet ciddiyetinin ge-
rektirdiği, soğukkanlılığın gerektirdiği 
bir tavır içinde, gelişmelerin izlenmesi, 
etekteki taşların tamamen dökülmesinin 
beklenmesini ifade ettik. Çünkü yapılanın 
ne olduğunu tam olarak görmek istedik. 
Gerçekten yaşanmış olayların, bir kısım 
devlet sırlarının ifşa edilmesi mi var, yoksa 
bu işin arkasında bir art niyet, farklı bir 
hedef mi var? Bu yazışmaların yayınlan-
ması, sitenin iddia ettiği gibi bir şeffaflaş-
ma mı? Yoksa belli yazışmaların, belli bir 
takvim çerçevesinde, belli süzgeçlerden 
geçirilerek, bir sansür dahilinde dolaşıma 
sokularak bir takım operasyonların ger-
çekleştirilmesi mi, örtülü bir kara propa-
gandanın yürütülmesi mi? Bu yolla, acaba 
belli ülkeler arasındaki ilişkiler etkilenme-
ye, manipüle edilmeye veya yeniden şekil-
lendirilmeye mi çalışılıyor?

Şu anda, bu yazışmaların içeriğinden zi-
yade, artık bunları kendilerine göre bir 
yorumla çerçeveleyerek yayınlayanların 
niyetleri sorgulanıyor. Kullandıkları sem-
boller, yöntem, hedef, gaye tartışılıyor. 
Böyle bir ortamda, meseleyi hiç analiz 
etmeden, düşünmeden, üzerinde tartış-
madan, istişare etmeden, hemen ilk çıkan 
iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, 
vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin gös-
tergesinden başka bir şey olamaz. Devlet 
ciddiyetine sahip, vizyonu olan, dış politi-
ka diye bir derdi olan hiç kimse, özellikle 
de hiç bir siyasetçi, ortaya çıkan iftiralara 
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sevinç çığlığı ile sarılıp, bunlardan medet 
ummaz, çare beklemez. Nitekim, muhale-
fetin bir kısmı, buradaki tehlikeyi görerek, 
temkini, sağduyuyu, soğukkanlılığı tercih 
etmiştir. Muhalefetin diğer bir kısmı ise, 
diplomatların iftira ve hezeyanlarından 
yola çıkarak, kendi ülkesinin başbakanını 
töhmet altında bırakmayı tercih etmiştir.

Düşünebiliyor musunuz, Ana Muhalefet 
Partisi’nin bazı mensupları çıkıyor, art ni-
yetli Amerikan diplomatlarının hezeyan-
larına sarılarak Dış İşleri Bakanı’nı istifaya 
çağırıyor. Biz Monşer dediğimizde, bunlar 
küplere biniyordu... Monşer işte budur. 
Monşer, üçüncü sınıf diplomatların ipe 
sapa gelmez iftiralarını dikkate alıp istifa-
yı dillendirecek kadar ülkesine yabancı, 
tarihine yabancı ve milli menfaatlerine 
uzak olanlardır. Türkiye’nin ekonomideki, 
dış politikadaki, iç politikadaki vizyonu, 
işte bu ezik ve çapsız anlayışla kıyaslana-
mayacak kadar büyüktür, itibarlıdır ve 
güçlüdür. Biz, muhalefet de dahil, medya 
da dahil, bu ülkenin tüm kurumlarının, 
güçlü bir vizyonla, geniş bir ufukla gele-
ceğe bakmalarını, Türkiye kadar büyük 
düşünmelerini, bu aziz millet kadar büyük 
ve itibarlı olmalarını istiyor ve bunun 
mücadelesini veriyoruz. Özellikle üniver-
sitelerimizin, Türkiye’nin iddialarını sa-
hiplenmelerini, Türkiye’ye yol açmalarını, 
yol göstermelerini, topluma vizyon çizme-
lerini istiyoruz.

Açık söylüyorum değerli arkadaşlarım: 
Biz, asla ve asla, üniversitelerin bizimle 
her konuda bire bir aynı düşünmelerini 
istemeyiz, isteyemeyiz. Böyle bir beklenti, 

üniversitenin de, bilimin de ruhuna aykı-
rıdır. Üniversiteler elbette sorgulayıcıdır, 
akademisyenler elbette bağımsız hareket 
edebilirler, ancak üniversitelerin gelişmesi 
aynı zamanda hükümetlerin bu meselelere 
el atmasıyla, üniversite ile yakın bir ilişki 
içinde olmasıyla mümkündür. Nitekim, şu 
son 8 yılda, üniversiteler siyasetten arındı-
rılmış, en küçük bir siyasi baskı hissetme-
miş, özgür düşünce ve özerklik noktasında 
en serbest dönemlerini yaşamışlardır. 
Üniversitelerden korkan, üniversitelerden 
çekinen, üniversite mezunlarından tedir-
gin olan bir Hükümet, çıkıp da 78 yeni 
üniversite kurmaz. Üniversiteleri baskı 
altına almaya çalışan bir iktidar, üniversite 
bütçelerini, milli eğitim bütçesini, kredi 
ve yurt imkanlarını bu kadar artırmaz, 
bu alanlarda bu kadar büyük yatırımlar 
yapmaz.

Çünkü biz şuna inanıyoruz: Türkiye’nin 
ekonomideki ve dış politikadaki iddiası, 
ancak ve ancak üniversitelerin iddialı 
olmalarıyla hedefine ulaşabilir. Maalesef, 
bizde uzun yıllar boyunca, üniversite ne 
sanayi ile işbirliğine gitti, ne dış politika 
için vizyon geliştirdi, ne de bulunduğu 
şehirle bütünleşebildi. Kampusların içine, 
sırça saraylarına, kendi kabuğuna çekilen 
üniversite, ülkenin ve milletin gerçekle-
rinden, sorunlarından kopuk halde varlık 
gösterdi. Bakınız... Bizim ülkemizde, önce-
ki dönemlerden bu yana kız çocuklarının 
okutulmaması, okula gönderilmemesi 
diye bir meseleyle uğraşıyoruz. Ailelerin 
kız çocuklarını okula göndermeme nokta-
sında cehalet ne kadar büyük bir etken ise 
güvensizlik de önemli bir etkendir. Vatan-
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daş ile devlet arasındaki güven eksikliği, 
devletin kurumlarına karşı da bir güven-
sizliğin oluşmasına olmuştur.

Ama şu anda, Batman Üniversitemizin 
yarıya yakını kız öğrencilerden oluşuyor 
ve bu kızlarımız Batman dışından değil, 
Batman’da yaşayan ailelerimizin kızları 
olarak üniversiteye devam ediyor. On 
yıllardır kırılamayan direnç, şu anda 
devlet-millet kaynaşmasıyla kırılıyor. 
Yeni kurulan üniversiteleri eleştirenlerin 
görmedikleri, görmek istemedikleri işte 
budur: Anne Babalar, huzur içinde, gönül 
rahatlığı içinde, hiç bir gerekçeye, baha-
neye sığınmadan çocuklarını üniversitede 
okutma imkanına kavuştular. Batman’ın 
kız çocukları üniversiteye akın ederken, 
İstanbul’daki, Ankara’daki, İzmir’deki kız-
larımızı, kılık kıyafetlerinden dolayı kapı 
dışı edenler, bu ülkenin çocuklarına ne 
büyük bir haksızlık ettiklerini umuyorum 
ki bu gelişmelerle görür ve fark ederler. 
Bir yandan üniversite kapısına gelmiş kız 
çocuklarını umutsuzluğa ve geleceksizliğe 
mahkum edenler, bir yandan da çıkıp, bu 
ülkede kız çocuklarının okutulmamasın-
dan şikayet edemezler. Kendi öğrencilerini 
yurtdışındaki üniversitelerde okumak 
zorunda bırakanlar, takdir edersiniz ki 
Türkiye’nin eğitimde uluslararası bir cazi-
be merkezi olması gibi bir vizyonu taşıya-
mazlar.

Sormayan, sorgulamayan, araştırmayan, 
eleştirmeyen, hele hele toplumla iletişim 
kuramayan bir kurumun, sadece tabela-
sında üniversite yazar. İşte biz bunu kır-
maya, bu zihniyeti değiştirmeye, üniver-

siteleri asli işlerine, özlerine döndürmeye 
gayret ediyoruz. Baskıcı, otoriter, yasakçı 
idare anlayışından, üniversitenin ruhuna, 
özüne uygun, özgürlükçü, demokratik, bir 
arada yaşama kültürünü özümsemiş bir 
üniversiteyi inşa etmenin mücadelesini 
veriyoruz. Statüko - üniversite işbirliğini 
değil; iş dünyası –üniversite işbirliğini, 
toplum-üniversite işbirliğini tesis etmeye 
çalışıyoruz. Bakın, Suriye ile vizeleri kal-
dırdık, Gaziantep’i ziyaret eden Suriyeli 
turist sayısı yıllık bir milyon rakamına 
yaklaştı. Bundan 8 yıl önce, Gaziantep’te 
iki vakıf üniversitesi kurulacak denilseydi 
buna kim inanırdı? Bundan 8 yıl önce, 
Gaziantep’teki üniversitelere, Malatya’ya, 
Ağrı’ya, Van’a akın akın yabancı öğrenci-
ler koşacak denilseydi buna kim inanırdı? 
Ama bugün, bu şehirlerimiz, sanayisiyle 
birlikte üniversiteleriyle, üniversitelerde-
ki uluslararası öğrencileriyle artık ulus-
lararası bir şehir hüviyetine kavuşmaya 
başladı. Öyle bir canlılık oluştu ki, bir 
şehirde birden fazla üniversite varsa, artık 
bu üniversiteler hem dayanışma içine giri-
yor, hem de tatlı bir rekabet sergiliyorlar.

Ben gittiğim birçok yerde şu tepkiyle kar-
şılaşıyorum... İşadamları geliyor, “Başba-
kanım, üniversite bize işbirliği teklif etti, 
birlikte çalışmayı önerdi, bizim derdimizi 
kendisine dert edindi, ben hayatımda ilk 
kez bir rektörle, bir dekanla diyalog ve 
işbirliği geliştiriyorum” diyor. En sınırda-
ki şehirlerde yeni kurulan üniversitelere 
gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, TÜBİTAK’la, 
DPT ile, TUBA’yla, UNESCO’yla; OECD, 
NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, 
Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını, 
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proje imkanlarını takip ediyorlar. ERAS-
MUS Programından yararlanma noktasın-
da üniversitelerimiz yüzde 75 oranlarına 
ulaşmış durumda. Bunun yüzde 100’e çık-
masıyla üniversitelerimiz daha uluslarara-
sı boyut kazanacaklar. BOLONYA (Bolog-
na) sürecine katılan ülkeler arasında yer 
alan Türkiye, 45 ülke arasında BOLONYA 
hedeflerine en iyi uyum sağlayan ülkeler-
den biri oldu. BOLONYA Süreci kapsamın-
da öğrenci hareketliliğini hızlandırmak, 
yaşam boyu eğitimi güçlendirmek için 
üniversitelerimizin daha fazla inisiyatif 
yüklenebileceklerine inanıyorum.

Bakın ben, bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
şunu gönülden arzu ediyorum: Küresel 
ölçekte, tarım denildiğinde, tarımın ilk 
kez yapıldığı, tarihte ilk üniversitenin ku-
rulduğu Şanlıurfa ve Harran Üniversitesi 
akla gelmeli. Dünyada petrol denildiğin-
de, Batman Üniversitemiz ilk adres olmalı. 
Balıkçılık denildiğinde Rize, denizcilik 
denildiğinde Trabzon, demir-çelik denil-
diğinde Karabük, savunma sanayi denildi-
ğinde Kırıkkale’deki üniversitelerimiz öne 
çıkmalı. Dünya’da, “Ortadoğu’yu kim bi-
lir” diye sorulduğunda, cevap Şırnak’taki, 
Mardin’deki üniversitelerimiz olmalı. Biz 
Anadolu uygarlıklarını Amerikan üniver-
sitelerinden değil, Hitit Üniversitesi’nden 
öğrenelim. Roma tarihini İtalya ile birlikte 
Ege’deki üniversitelerimizden okuyalım. 
Bilecik Osmanlı tarihinde otorite olmalı; 
Iğdır, Ağrı, Kars Kafkasya’yı herkesten çok 
daha iyi bilmeli. İslam tarihi, İslam edebi-
yatı, doğu dilleri, Türkiyat araştırmaları, 
Kürdoloji denildiğinde Türkiye’nin üni-
versiteleri öne çıkmalı.

Bu kadar büyük, çeşitli ve renkli coğrafi 
zenginliği, tarihi, kültürel zenginliği üni-
versitelerimiz bilime tahvil etmeli. Elbette 
bir “kalite” sorunumuz var... On yıllar 
boyunca tek tip insan yetiştirmeyi maha-
ret olarak görmüş, kışla mantığıyla idare 
edilmiş üniversitelerin bir kalite sorunu-
nun olmasından daha tabii bir şey olamaz. 
Ama her veçhesiyle bu kalite sorunun da 
aşmak zorundayız ve aşıyoruz... Üniversi-
telerimizin büyük değişim yaşamalarının 
yanında, yurtdışına gönderdiğimiz yüksek 
lisans öğrencileri, tersine beyin göçüyle 
geri gelen vatandaşlarımız, yabancı akade-
misyenler, süreç içinde eminim ki kaliteyi 
de yukarıya çekeceklerdir. Bunları hayalin 
ötesine geçirebilecek her türlü enstrüma-
na sahibiz. Yeter ki kendimize inanalım, 
yeter ki birbirimize güvenelim ve yeter ki 
gelecek adına bu hayalleri kuralım.

Hükümet olarak, üniversitelerin önünü 
açmak için gereken her şeyi imkanlarımızı 
zorlayarak yaptık ve emin olunuz yapma-
ya devam edeceğiz. Anayasadan yasalara, 
mevzuattan idari engellere kadar her soru-
nu geçtiğimiz hafta da konuştuk. Bir süreç 
yaşıyoruz... Ekonominin güç kazandığı, 
demokratik standartların yükseldiği, deği-
şimin hız kazandığı bir süreçten geçiyoruz. 
Bu süreç, kademe kademe büyüyecek ve 
her alanda kendisini daha fazla hissetti-
recek. Allah’ın izniyle her engeli birlikte 
aşacak, istişareyle, diyalogla aşacak ve üni-
versitelerimizi en ideal seviyelere birlikte 
ulaştıracağız.
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Değerli rektörler, saygıdeğer hocalarım…

Özellikle ekonomi ve dış politika nokta-
sında üniversitelerimizin yol gösterici 
bir fonksiyon üstlenmesi gerektiğini her 
zaman vurguluyorum. Ancak, ekonominin 
de, dış politikanın da ülke içindeki istikrar 
ve güven ortamıyla doğrudan bağlantılı 
olduğunu sizler de biliyorsunuz. Yaklaşık 
30 yıldır devam eden terör olayları, on bin-
lerce cana, milyarca lira kaynağa mal oldu. 
Terör saldırıları, yanlış analizler, yanlış 
tespitler ve yanlış politikalar neticesinde 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne, kardeş-
liğine zarar verecek boyutlara kadar ulaştı. 
8 yıl boyunca, hükümet olarak, doğru 
tespitleri yapmak, sorunu da, çözüm yolla-
rını da en doğru şekilde belirlemek, çözüm 
yolunda doğru adımlar atmak için büyük 
hassasiyet içinde olduk.

Bir sorunu görmemek, görmezden gel-
mek, inkar etmek, o sorunu ortadan 
kaldırmıyor; tam tersine sorunu daha da 
kronik bir hale getiriyor. İşte biz, on yıl-
lar boyunca bunu yaşadık ve bugün hala 
sorunu inkar etmeyi bir politika olarak 
benimsemiş olanlarla mücadele ediyoruz. 
Hiç kuşkusuz, sorunun bu kadar büyü-
mesinde, kronik bir hal almasında, inkar 
edilmesinde, az ya da çok kurumların, 
siyasetçilerin ihmalleri hataları oldu. Ama 
açık söylüyorum, üniversiteler, siyasete, 
şekil sorunlarına, ideolojik tartışmalara, 
yasaklara ayırdığı mesaiyi, eğer bu soruna 
ayırmış olsaydı, ben eminim ki bugün Tür-
kiye çok farklı bir yerde olurdu. Üniver-
siteler, başörtüsü meselesini konuştuğu 
kadar; Türkiye’nin demokratikleşmesini, 

Kürt meselesini, Doğu Güneydoğu mesele-
sini, iç göç meselesini, tarımsal verimliliği 
konuşmuş olsalardı, bölgenin ekonomik 
kalkınmasına, toplumun sorunlarına eğil-
miş olsalardı, eminim ki bugün manzara 
çok daha değişik olurdu. Terör örgütünün, 
bölgeye yönelik her türlü yatırımı engel-
leme girişimi, esasen gençleri geleceksiz, 
seçeneksiz bırakmaktan başka gaye taşı-
mamaktadır.

Özgür bir üniversite ortamında, soran, 
sorgulayan, tartışan; her türlü imkanla 
dünyayı takip edebilen bir gencin, enerji-
sini yıkmaya değil, yapmaya, inşa etmeye 
sarf edeceğini hepimiz biliyoruz. Dün, kale 
gibi korunan duvarlarla çevrili kampus-
ların, bugün gençlerle, toplumla, şehirle 
bütünleştiğini görüyor ve gelecek adına 
çok büyük umutlar taşıyoruz. Türkiye 
genelinde 3 milyon üniversite öğrencimiz 
var. Harçlıklar konusunda yapılan bir araş-
tırma, 3 milyon öğrencinin yılda 22 milyar 
TL harcama yaptığını ortaya koyuyor. Yani 
Üniversite sadece geleceği şekillendirmi-
yor, şehrin ekonomisine can katıyor. 

Hayal kurmuyorum değerli arkadaşlarım: 
Belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra, Hakkari’de, 
Mardin’de, Adıyaman’da, Van’da, cadde-
lerin, Türkiye’nin 81 vilayetinden gel-
miş gençlerle coşacağına, hatta Irak’tan, 
İran’dan, Suriye’den, Lübnan’dan, Balkan-
lardan, Avrupa’dan, Afrika’dan gelen öğ-
rencilerle renkleneceğine bütün kalbimle 
inanıyorum. Yıllarca bir dilin konuşul-
ması yasaklanırken, artık şehirlerimizin 
İngilizce’den Arapça’ya, Boşnakça’dan 
Urduca’ya çok farklı dilleri kullanan 
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uluslararası öğrencilerle renkleneceğine 
inanıyorum. Muş’un, Bitlis’in, Tunceli’nin, 
Batman, Şırnak, Mardin’in üniversitelerle 
sadece çehresi değil, geleceğinin değişece-
ğine inanıyorum. Dün sakalla, bıyıkla, kı-
lık-kıyafetle meşgul olan, yasakları yücel-
ten bir üniversite varken, bugün toplumla, 
toplumun diliyle, kültürüyle, sorunlarıyla 
hemhal olan bir üniversite var. Mardin 
Artuklu Üniversitemiz Yaşayan Diller Ens-
titüsü kurdu ve Kürt Dili ve Kültürü Ana 
Bilim dalına bu yıl ilk kez 20 yüksek lisans 
öğrencisi alındı. Süryanice ve Arapça için 
hazırlıklar sürüyor. Gazikent Üniversite-
miz, Kürtçe, Arapça, İbranice, Ermenice 
gibi dillerde seçmeli derse hazırlanıyor. 
Batman Üniversitemiz, çok dilli müzik ko-
rosuyla kültür ve sanat noktasında adeta 
çığır açıyor.

Bütün bunlar olurken, korku senaryoları 
gerçeğe dönüşmüyor, birliğimiz, bütünlü-
ğümüz zedelenmiyor, kardeşliğimiz incin-
miyor; tam tersine heyecan artıyor, coşku 
artıyor, umut artıyor. İnanın, 73 milyon, 
artık kan görmek, gözyaşı görmek değil, 
mürekkep görmek istiyor. Parmaklara 
barut kokusu değil, mürekkep bulaşsın is-
tiyoruz. Anneler, askerden gelecek, dağdan 
inecek çocukları için gözlerini yollara dik-
mesin; sabah, “Allah zihin açıklığı versin” 
diyerek çocuklarını uğurlasın, akşam, üni-
versiteden gelecek çocuklarına yemekler 
hazırlasın istiyoruz. Biz böyle bir geleceğe 
inandık, böyle bir geleceği kurmak için 
yola çıktık değerli hocalarım... 73 milyon 
bu meseleyi aşmak için yüreğini ortaya 
koydu. Sanatçılarımız, sporcularımız, 
yazarlarımız, aydınlarımız, medyamız bu 

meseleyi aşmak için samimi şekilde elini 
taşın altına koyuyor.

Ama öncü siz olacaksınız, rehber siz ola-
caksınız. Herkesten ziyade, Geleceğin 
şekillenmesinde en büyük katkıyı sizler 
sağlayacaksınız. Bizim de, bu ülkenin 
gençlerinin de hayallerini gerçeğe dönüş-
türmek sizlerin elinde. “Yarınki Türkiye” 
sizin ellerinizde yoğrulacak sevgili hoca-
larım... Ben bir kez daha, katıldığınız için, 
katkılarınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Toplantımızın, ülkemiz için, milleti-
miz için, geleceğimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 
saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri sevgiyle selamlıyor, 
bugün 25’inci Hizmet yılını dolduran 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı teb-
rik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum. 
Borsanın kuruluşunda emeği geçen, 25 
yıl boyunca çeşitli kademelerde Borsa’ya 
katkıda bulunan herkese de bu vesileyle 
şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tür-
kiye ekonomisine kazandırdığı canlılığın, 
ekonominin dışa açılmasına yaptığı katkı-
nın yanı sıra, sosyal faaliyetlere, özellikle 
de eğitime yaptığı yatırımlarla çok farklı 
bir hizmeti ifa etti. İMKB öncülüğünde 
açılmış olan Türkiye genelindeki 400 
okuldan dolayı da Borsamızı ayrıca tebrik 
ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye 

İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası 25. Kuruluş Yıldönümü 

Etkinlikleri

İstanbul | 9 Aralık 2010
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ekonomisinde son dönemde yaşanan bü-
yük dönüşümün somut olarak izlenebildi-
ği yerlerden biri de hiç kuşkusuz İstanbul 
Borsası oldu. Son 8 yılda borsa rekor üstü-
ne rekor elde ederken, birçok ilki de hayata 
geçirerek uluslararası ölçekte adından söz 
ettirdi. 

Biraz önce Başbakan Yardımcımız da ifade 
etti, İstanbul’un bir finans merkezi olması 
için yoğun bir çaba içindeyiz. İstanbul, 
merkezinde bulunduğu bütün bu coğraf-
yanın imkanlarını kullanarak bir finans 
merkezine dönüşürken, İstanbul Borsası 
da daha fazla uluslararası hüviyete kavu-
şacak ve inanıyorum ki Türkiye ekonomi-
sinin sesini dünyaya daha güçlü şekilde 
duyuracaktır. Biz, İstanbul’un, bölgenin 
güçlü bir finans merkezi olabilmesi için 
her türlü imkan ve araca sahip olduğuna 
inanıyoruz. İstanbul’u merkeze alarak ya-
pacağınız 2 saatlik bir uçak yolculuğu ile, 
üç kıtada çok geniş bir coğrafyaya ulaşabi-
liyorsunuz.

Üstelik bu coğrafya, sadece Avrupa ile kı-
sıtlı bir coğrafya da değil... İstanbul, yüzü 
Avrupa’ya dönük bir şehir olmanın yanı 
sıra, Ortadoğu’ya, Kafkasya’ya, Balkanlar’a, 
Afrika’ya da hitap eden, bu bölgelerle de 
çok kolay iletişim kurabilen bir şehir. Ta-
rih boyunca olduğu gibi İstanbul bugün ve 
yarın da Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i 
buluşturmaya, kaynaştırmaya devam ede-
cek. Umuyorum ki bu güzel şehir dünya 
ekonomisinde önemli bir merkez haline 
dönüşecek ve dönüşüyor.

Son küresel finans krizinde Türkiye’nin 
gösterdiği performans, esasen Türkiye’yi 
de, İstanbul’u da artık dünya ekonomileri 

arasında çok farklı bir konuma taşımış du-
rumda. 2008 sonu ve 2009’daki sert düşüş-
lerin ardından, 2009’un son çeyreğinden 
itibaren Türkiye ekonomisi yüksek oranlı 
büyüme sürecine girdi. 2009 son çeyrekte 
büyüme oranı yüzde 6 olurken, 2010 ilk 
çeyreğinde yüzde 11.7 ve ikinci çeyreğin-
de de yüzde 10.3 büyüme kaydettik ve bu 
oranlarla Avrupa’da ilk, dünyada üçüncü 
sırada yer aldık. 2009 yılında Türkiye’de 
finans sektörü yüzde 8,5 oranında büyü-
me kaydetti. Türkiye, küresel finans krizi 
sürecinde OECD ülkeleri arasında finans 
sektörüne müdahale etme gereği duyma-
yan tek ülke oldu. ABD’de, Avrupa’da bü-
yük bankalar, finans kuruluşları, sigorta 
şirketleri ciddi sıkıntılar yaşarken, bizim 
finans sektörümüz büyüdü, tek bir banka 
bile sıkıntı yaşamadı.

Aynı şekilde borsamız, 2009 yılında, 
yani krizin en ağır seyrettiği dönemde, 
en çok kazandıran borsa sıralamasında 
Avrupa’da birinci, dünyada 7’inci sırada 
yer aldı. Krizin etkilerini aşma noktasında 
Türkiye gerçekten farklı bir performans 
sergilemeye devam ediyor. Büyümenin 
yüksek oranlı ve istikrarlı şekilde devam 
edeceği tüm uluslararası kuruluşların ra-
porlarıyla teyit ediliyor. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları 2009 yılında 
Türkiye’nin kredi notunu iki kademe 
birden artırmıştı. 2010 yılında da, en son 
Kasım ayında kredi notumuz durağandan 
pozitife yükseltildi. Yine bu süreçte ihraca-
tımız artıyor, turizm gelirlerimiz krizden 
etkilenmiyor, işsizlik çok ciddi oranlarda, 
2-2.5 puanlık oranlarla her ay gerileme 
kaydediyor. 2002 yılında İMKB 100 ortala-
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ma endeksi 10 bin 987 idi. Son haftalarda 
endeks 70 bin seviyesini gördü ve dün ak-
şam itibariyle de 67 bin 704’ten kapandı. 
Yaklaşık olarak söylüyorum: 11 binden, 
70 bine... İMKB Hisse senetleri piyasası 
değeri, 2002 yılında 34 milyar dolar iken, 
bugün 323 milyar dolara ulaştı. Günlük 
işlem hacmi ise 281 milyon dolardan 1.7 
milyar dolara çıktı.

Şu hususun altını özellikle çizmek isti-
yorum değerli arkadaşlarım... Türkiye, 
krizin en ağır seyrettiği bir dönemde, 2009 
yılının Mart ayında bir yerel seçim yaşadı. 
Yine bu yılın Eylül ayında, Anayasa Deği-
şikliğini halkoylamasına sunduk. Yaklaşık 
7 ay sonra ise bir genel seçim yapacağız. 
Dikkatinizi çekiyorum, seçim kelimesinin 
telaffuz edildiği anda tüm göstergelerin 
alt üst olduğu, borsanın düştüğü, faizle-
rin yükseldiği, bütçe açığının büyüdüğü 
dönemleri Türkiye sıkça yaşadı. Özellikle 
popülist politikalar neticesinde seçim dö-
nemlerinde musluklar ardına kadar açıldı, 
Merkez Bankası’na para bastırıldı, vaatler 
havalarda uçuştu ve oluşan zararın bedeli 
seçim sonrasında tamamen halka yüklen-
di. Böyle bir Türkiye’den, tarihin en ağır 
küresel krizi döneminde, 2 seçim yaşayan, 
1 seçime hazırlanan ve borsası yükselen, 
faizleri düşen, bütçe açığı hedefini yakala-
yan, kriz karşısındaki duruşuyla dünyada 
parmakla gösterilen bir Türkiye’ye geldik. 

Bakın değerli arkadaşlarım... 8 yıl boyun-
ca, ekonomideki iyileşmeye her türlü kulp 
takıldı... Bir yandan sürekli kriz telaffuz 
edildi. Kriz için tarih verildi. Sanayicinin, 
girişimcinin, tüketicinin, yatırımcının 

moralini bozmak için her türlü yönteme 
başvuruldu. Bir yandan da, ekonomideki 
iyileşme küresel şartlara bağlandı. Küresel 
ekonominin iyiye gittiği, Türkiye’nin de 
bu sayede göstergelerini iyileştirdiği ifade 
edildi. İşte bugün geldiğimiz nokta, bugün 
ulaştığımız seviye, ekonomiye ilişkin tüm 
bu yorumları, tüm bu felaket senaryola-
rını, başarıyı dış etkenlerden arayan tüm 
analizleri boşa çıkardı ve sahiplerini de 
mahcup etti.

Türkiye’de 8 yıl boyunca ekonomik iyi-
leşmeyi küresel şartlara bağlayanlar, 
bugün küresel şartların en kötü olduğu 
bir dönemde Türkiye’nin başarısını da 
maalesef görmüyor, görmek istemiyorlar. 
Türkiye’nin, böyle bir başarıyı elde etmiş 
olabileceğine dahi inanmak istemeyenler 
var. Oysa bu başarı, tek başına Hükümetin 
başarısı değil; bu ülkenin başarısıdır, bu 
milletin başarısıdır. Türkiye’nin ekonomi-
de elde ettiği sevindirici gelişmeler, tüm 
milletin gurur duyacağı gelişmelerdir. Bu 
başarılarla sevinmeyenler, bu başarılarla 
gururlanamayanlar, açık söylüyorum, 
milletle aynı yöne bakamayanlardır. 
Türkiye’yi bu seviyelere kendi iç dinamik-
leri taşımıştır. İstikrar taşımıştır, güven 
zemini taşımıştır, vizyoner ve aktif dış po-
litika taşımıştır. Türkiye’yi bu seviyelere, 
yapısal reformlar taşımıştır, mali disiplin 
taşımıştır. En önemlisi de Türkiye’yi bu 
seviyelere, milletin özgüveni, milletin ka-
rarlılığı, cesareti taşımıştır. Allah’ın izniyle 
geriye dönüş de olmayacaktır. 

Biz geçmişteki kötü örnekleri değil, her 
fırsatta gelecek hedeflerimizi konuşuyo-



Recep Tayyip ERDOĞAN

122

ruz. Kendimize çok büyük, son derece 
iddialı ve kesinlikle gerçekleşebilir hedef-
ler belirledik ve kararlılıkla bu hedeflere 
doğru koşuyoruz. Türkiye, 2023 yılında, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasında yerini alabilir diyor, 
buna inanıyor ve tüm hazırlıklarımızı da 
buna göre yapıyoruz. Şu anda, küresel eko-
nomiye yön veren G-20 platformu içinde 
tezlerini güçlü bir şekilde ifade eden bir 
Türkiye var. IMF içinde en yüksek kotaya 
sahip 20’inci ülke olan bir Türkiye var. 
İhracatta tarihi rekorlar elde etmiş, doğru-
dan yatırımlarda 22 milyar dolar seviye-
lerini görmüş bir Türkiye var. Bölgesinde 
barışın adresi olmuş, dayanışmanın adresi 
olmuş, küresel ölçekte itibarını yükseltmiş 
bir Türkiye var.

Böyle bir Türkiye’nin, bir kez daha altını 
çiziyorum, muhalefet partileri de en az 
iktidar partisi kadar vizyoner olmak zo-
rundadır. İktidar partisinin küresel bir 
vizyonla hareket ettiği ortamda, muhalefe-
tin siyasetin seviyesini bu kadar aşağı çek-
meye çalışması, Türkiye’ye de, Türkiye’nin 
itibarına da, vizyonuna da haksızlıktır. 
Dikkat edin... Bizim küresel ekonomiyi 
konuştuğumuz, küresel ekonomiye yön 
verdiğimiz bir ortamda, son derece sevi-
yesiz, son derece nezaketsiz ve son derece 
çapsız bir üslupla ülke içindeki istikrar ve 
güven zemini yıpratılmak, tahrip edilmek 
isteniyor. Son dönemdeki öğrenci olayları, 
son günlerdeki şiddet içeren protestolar, 
şu anda tüm gücünü, tüm motivasyonunu 
muhalefetin ve medyanın kışkırtmasın-
dan alıyor. Ana Muhalefet Partisi ve ma-

lum medya, hiç bir konuda ortak paydası-
nın olmadığı marjinal öğrenci gruplarının 
reklamını yaparak, bu grupları hükümete 
karşı cesaretlendirerek, adeta şiddet içe-
ren protestoları körüklüyor. Yeter ki Hü-
kümet karşıtı olsun... Ne amaçla yapıldığı, 
kimler tarafından yapıldığı, nasıl yapıldığı 
hiç önemli değil, yeter ki hükümet hedef 
alınsın. Yaptıkları illegal eylemlerin tam 
sayfa yayınlandığını, dakikalarca ekranda 
tutulduğunu, ana muhalefet partisinden 
tam destek aldığını gören bu gruplar da, 
doğal olarak şiddetin, protestonun dozunu 
artırıyor.

Milletin teveccühü, milletin takdiri dışın-
da her yola başvuran, bunu mubah gören 
bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız... 
Dikkat edin... Ekonomiye ilişkin sadra şifa 
olacak tek bir önerilerini bulamazsınız. 
Ayakları yere basan tek bir öneriyle gel-
diklerini göremezsiniz. Dış politikaya ufuk 
katacak, vizyon katacak en küçük bir çaba, 
gayret, samimiyet göremezsiniz. Ama iftira 
söz konusu olunca, tahrik söz konusu olun-
ca, çamur atma söz konusu olunca, işte 
orada kimse ellerine su dökemez. Şimdi 
malzeme de iyice tükenmiş durumda. Eski 
Genel Başkanlarının tozlu raflarını karış-
tırmaya başladılar herhalde. Günlerce ko-
nuşulan, defalarca cevabını verdiğimiz, 
çürüttüğümüz iddialar yolsuzluk iddiası 
diye yeniden gün yüzüne çıktı. Delil ne? 
Belge ne? Gazete kupürleri, 1999’da dö-
nemin İstanbul Valisi tarafından yazılmış 
ve dönemin Hükümeti tarafından dahi 
ciddiye alınmamış, tamamen duyumlara 
dayalı iddialar. Yaklaşık 2 senede bir, bu 
iddia yolsuzluk diye gündeme getiriliyor. 
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Bir belge edebiyatı tutturmuş gidiyorlar... 
Bayatlamış, tükenmiş, tüketilmiş malze-
meleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. 
Şuradan belge getir, buradan belge getir, 
belge aşağı belge yukarı...

Ya, Ana Muhalefet Partisinin Genel Baş-
kanı, 12 Eylül Halkoylamasında muhtar-
dan belgesini alamadı ve oy kullanamadı. 
Dünyada örneği var mıdır bilmiyorum... 
Muhtardan belgesini alamayıp oy kul-
lanamayanlar, bugün bizden belge isti-
yorlar. Bu üslup Ana Muhalefet Partisi 
seçmenlerinin de, Türkiye’nin de hayrına 
bir üslup değil. Biz tüm bunlara gereken 
cevabı verecek ama bu seviyeye düşmeye-
cek, Türkiye’ye hizmetten kendimizi asla 
alıkoymayacağız. Bizim gündemimiz çok 
farklı. Biz Türkiye’yi büyütmeye, ekonomi-
yi büyütmeye, Türkiye’nin saygınlığını yü-
celtmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha 
İMKB’nin 25’inci Kuruluş Yıldönümünü 
tebrik ediyorum. İki gün sürecek etkin-
liklere başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim.. Asım’ın 
Nesli olan siz değerli kardeşlerimi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, Mehmet Akif ’i 
hürmetle, minnetle anıyorum. Mehmet 
Akif gibi büyük bir şairi, Mehmet Akif gibi 
büyük bir mütefekkiri, vefatının 74’üncü 
sene-i devriyesinde yad ediyor olduğunuz 
için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Mer-
hum Mehmet Akif Ersoy’u ben de sizler gibi 

minnetle, hürmetle yad ediyor, mekanı cen-
net olsun diyor, millet olarak kendisine bir 
kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Ne mutlu sizlere ki, Mehmet Akif gibi pâk 
bir ruhu, temiz bir vicdanı yâd etmek için, 
onun yüksek ideallerini, davasını, aşkını, 
heyecanını paylaşmak için bugün bura-
dasınız. Merhum Akif ’i hakkıyla anmak, 

Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Toplantısı

Ankara | 27 Aralık 2010
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ona minnet borcunu ödemeyi gerektirir. 
Mehmet Akif ’e minnet borcunu ise, onu 
okuyarak, anlayarak, onu hissederek ancak 
ödeyebiliriz. Onu hakkıyla anmak ve O’na 
layık olmak, Akif ’i düşünceleriyle, dünya 
görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla 
tanımayı gerektirir. 

Çanakkale şehitlerimizin ruhu da, bizi mil-
let kılan ve büyük saldırılar, büyük deprem-
ler karşısında ayakta tutan mâna da Akif ’in 
Safahat’ındadır, Akif ’in destanındadır. 
Onun idealindeki genç Asım’dır. Asım; ada-
leti, hakkaniyeti, vicdanı, merhameti temsil 
eder. O, hayali bir kimlik, yaşanmamış bir 
roman ya da film kahramanı değildir. Keza, 
Asım ve Asım’ın temsil ettiği değerler siste-
mi hiçbir zaman tarihte kalmış, efsaneleş-
miş, mitolojik bir kavram da değildir. Asım, 
dün, yani düveli muazzamanın, topuyla, 
tankıyla üzerimize geldiği dün, Mehmet 
Akif ’ti. Bugün ise sizlersiniz. Asım bugün, 
lisede sınıfındadır, üniversite amfisinde-
dir, kütüphanededir, fabrikada işçi olarak, 
mühendis olarak, hastanede doktor olarak, 
hemşire olarak alın teri dökmektedir. Asım, 
askerde Mehmetçiktir, memleketin en ücra 
köşelerinin okullarında öğretmendir. Asım, 
gücün, zulmün, zorbalığın karşısında asla 
boyun eğmeyendir. O, hakikati eğip bük-
meyendir. O, şartlar ne olursa olsun Hakkı 
tutup kaldırandır. Kavgadan değil, barıştan, 
çatışmadan değil kardeşlikten, bencillikten 
yana değil, adaletle üretip, adaletle paylaş-
maktan yana taraf olandır.

Mehmet Akif ’in idealindeki Asım’ın işi gö-
nüller kırmak, öfkeyi beslemek, kin gütmek 
değil, kırık gönülleri kazanmaktır, yara-

ları sarmaktır... Necid Çölleri’ndeyken de, 
Mısır’dayken de, yüreğinde kine, nefrete, 
öfkeye hiç ama hiç yer vermemiştir. Akif ’in 
hayatı gözyaşıdır... O, sadece parçalanan 
Osmanlı için, kendi milleti için değil, bütün 
mazlumlar, bütün mağdurlar için gözyaşı 
dökmüş, hepsinin sızısını yüreğinde his-
setmiştir. Hicaz Çölleri’nde vatan görevi ya-
parken, kulağı ve kalbi her an Çanakkale ile 
birlikte atmaktadır. Zafer muştusunu alın-
caya kadar, çölün kızgın kumlarını an be 
an gözyaşıyla sulamıştır. Bir telgrafla zafer 
müjdesini aldığında da, Rabbine yalvarmış, 
sevinç gözyaşları dökmüştür.

Akif, bu toprakların, bu geniş coğrafyanın 
adeta vicdanıdır. İşgale karşı çıktığı kadar 
yoksulluğa karşı durmuştur. Kahramanlığı 
övdüğü kadar, geri kalmışlığı yermiştir. Bi-
limi yücelttiği kadar, hikmeti de yüceltmiş, 
insan merkezli bir medeniyeti övmüştür. 
Akif, Çanakkale dediği kadar, İstanbul, An-
kara, İzmir, Kurtuluş Savaşı dediği kadar, 
Filistin demiştir, Medine demiştir, Kahire 
demiş, Pakistan’ı, Bangladeş’i, Kosova’yı, 
Arnavutluk’u, Makedonya ve Bosna’yı di-
linden düşürmemiştir. Mısır’da yapılan bir 
şiir sohbetinde, Mısır’ın ünlü Şairi İbrahim 
Sabri’ye, Türkiye’nin en büyük şairinin kim 
olduğu sorulur. İbrahim Sabri, Çanakkale 
şiirini okumaya başlar. “Şüheda gövdesi bir 
baksana, dağlar, taşlar” mısraına gelince 
gözyaşlarını tutamaz. 
 
Asım’ın nesli... diyordum ya... Nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek 

Şüheda gövdesi bir baksana, dağlar, taşlar... 

O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar, 
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Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor 

Bir hilal uğruna ya rab, ne güneşler batıyor... 

Mısırlı Şair İbrahim Sabri, bu dizeleri oku-
duktan sonra şunları söylüyor: “Efendiler... 
‘Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batı-
yor’ mısraı var ya, dünya şairleri bir araya 
gelseler, böyle bir mısraı söyleyemezler. 
Adeta güller gibi açıyor, bülbüller gibi şakı-
yor ve sular gibi akıyor...”

Evet... Akif, dikkatinizi çekiyorum, kalemiy-
le yazmaktan ziyade, gönlüyle, kalbiyle ya-
zan bir şairdi. Şunu da özellikle hatırlatmak 
durumundayım sevgili gençler... Mehmet 
Akif, sadece İstiklal Marşımızın Şairi, sa-
dece Milli Şairimiz değildir. Mehmet Akif, 
Sadece Çanakkale’nin de şairi değildir. Akif, 
bir şair olmanın çok çok ötesinde, bir mü-
tefekkir, bir münevver, bir gönül insanıdır. 
Her an dudaklarımızdan dökülen İstiklal 
Marşı, esasen bir milletin serencamı, bir 
ülkenin topyekun felsefesidir. Akif ’in tüm 
şiirleri ve fikirleri, bizi biz eden, bize ışık 
tutan, bizim yolumuzu aydınlatan birer me-
şaledir. Biz bugün Pakistan diyorsak; Bang-
ladeş, Somali, Haiti, Şili diyorsak, Mehmet 
Akif ’ten aldığımız ilhamla diyoruz. Biz eğer 
bugün Kabil diyorsak, Bağdat diyorsak, 
Beyrut diyorsak, Akif ’ten aldığımız ruhla 
diyoruz. Biz, ülkemizde de, bölgemizde de, 
tüm dünyada da, kardeşlik diyorsak, daya-
nışma diyorsak, paylaşma diyorsak, Akif ’le 
gönlümüzü zenginleştirdiğimiz için diyo-
ruz. Biz bugün, Filistin diye, Gazze diye, Ku-
düs diye sesimizi yükseltiyorsak, Akif ’e ku-
lak verdiğimiz için, onun cesaretini miras 
devraldığımız için sesimizi yükseltiyoruz.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!... 

- Boğamazsın ki, 

- Hiç olmazsa yanımdan kovarım

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum! 

Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğe-
rim, 

Onu dindirmek için, kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu 

İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu?

 İşte onun için, tüm gençlerin, özellikle 
de siz AK Gençliğin Akif ’i okumasını, an-
lamasını, idrak etmesini özellikle istiyor 
ve arzuluyorum. Akif ’teki insan sevgisini, 
millet sevgisini, vatan sevgisini kalbinize 
indirmenizi; Akif ’teki mücadele ruhunu, 
kahramanlığı ve cesareti özümsemenizi siz-
lerden özellikle rica ediyorum.

Sevgili gençler…

Bakınız, bunları özellikle söylüyorum. Bu 
değerleri sonuna kadar savunursak geçmi-
şin yaralarını sarabiliriz. Üzerimize düşeni 
yaparsak geleceğe emniyet içinde yürüyebi-
liriz. Biliyorum ki, her biriniz en az Türkiye 
büyüklüğünde düşünüyorsunuz. Biliyorum 
ki, bu millete, bu ülkeye, bu memlekete, bu 
vatana, bu toprağa, 73 milyon insanımıza 
karşı büyük bir sorumluluk duygusu için-
desiniz. Öyle olmalısınız, öylesiniz. Diliniz, 
düşünceleriniz daima birlik ve bütünlük 
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içinde olsun. Birileri tahriklerle, kışkırtma-
larla yara açmak için konuşabilir ama siz 
daima birlik ve beraberliğimizi, kardeşliği-
mizi derinleştirmelisiniz. Birileri marjinal 
düşünebilir, önyargılarının mahkumu 
olabilir ama siz daima meşruiyet çizgisin-
den ayrılmamak ve istikamet üzere olmak 
durumundasınız.

Biz, bu ülkenin, bu vatanın bütün renkle-
rine, bütün desenlerine birlik ve kardeşlik 
esasıyla bakıyoruz. Toplumun bütün talep-
lerine, ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız ve da-
ima öyle olacağız. 8 yıllık hükümetimizde 
derdi olan, yarası olan, sorunu olan, şika-
yeti olan hiç kimsenin meselesine bigane 
kalmadık, kalmayacağız. Sabrımızın en çok 
zorlandığı zamanlarda bile sorumlulukla-
rımızın hiçbirini zamana yaymadık, erte-
lemedik, sorunları sümen altı etmedik, et-
meyeceğiz. İstiklal Marşımızın temsil ettiği 
mânadan, Akif ’in bizi teşvik ettiği çalışma 
azminden, Cumhuriyetimizin ideallerin-
den hiç şaşmadık ve şaşmayacağız. Mehmet 
Akif, bir şiirinde, gezip gördüğü coğrafyayı 
şu dizelerle aktarmıştı: 
 
Örümcek bağlamış, tütmez ocakla;  
 yanmış ormanlar; 

Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler,  
 küflü harmanlar; 

Ipıssız aşiyanlar, kimsesiz köyler,  
 çökük damlar; 

Emek mahrumu günler,  
 fikr-i ferda bilmez akşamlar...

Bir başka şiirinde de şöyle yalvarıyordu 
Akif: 

Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?

Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı!

Bu manzaraya, bu serzenişe rağmen hiç 
umudunu kaybetmedi Akif... Asım’a inandı, 
Asım’ın nesline inandı ve geleceğe ilişkin 
hep güzel umutlar besledi, güzel umutları 
besledi... Hamdolsun Allah’a, büyük me-
safeler aldı ülkemiz. Yenilmesi imkansız 
görülen sorunları aştık. Hukuk içinde, meş-
ruiyet kanallarını genişlettik. Türkiye, de-
mokrasinin önündeki engelleri aşmaktadır. 
73 milyon vatandaşımız demokrasiyle, ada-
letle, kalkınmayla, emekle, üretimle, alın te-
riyle aldığımız bu mesafeden memnundur. 
Yeni açtığımız 80 üniversiteyle, üniversite 
sayımızı 156’ya yükselttik. Yeni açtığımız 
160 bin derslikle Türkiye’nin eğitimine en 
büyük yatırımı yaptık. 6 bin kilometre bö-
lünmüş yola biz tam 13 bin 555 kilometre 
yeni bölünmüş yol ekledik. 470 bin konut 
inşa ederek vatandaşımızın, şehirlerimizin 
yüzünü güldürdük. Hastanelerle, adalet 
saraylarıyla, emniyet ve huzur ortamıyla 
Türkiye’nin umudunu çoğalttık. Türkiye’yi 
dünyanın itibarlı, güçlü bir ülkesi konumu-
na yükselttik.

Buradan geriye gidiş olmayacaktır. Bura-
dan sadece daha çok demokrasiye, daha çok 
adalete, daha çok paylaşıma, daha derinleş-
miş bir kardeşlik ve huzur iklimine gidile-
cektir. Nifak, hiçbir zaman muvaffak ola-
mayacaktır… Fitne, hiçbir zaman muradına 
eremeyecektir… Provokatörler bundan böy-
le huzur iklimini sabote edemeyecektir… 
Bütün vatandaşlarımız için, sonuna kadar, 
evet sonuna kadar meşruiyet çizgisinde, 
hukuk ve adalet çizgisinde olacağız… Kendi 
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haklarını savunamayanların dahi haklarını 
savunmak boynumuzun borcudur. Herkesi, 
bizim gibi düşünmeye, bizim gibi yaşamaya 
değil, meşruiyet çizgisinde olmaya çağırı-
yoruz.

Sevgili gençler…

AK Parti’ye gönül veren sevgili yol arkadaş-
larım… İstiklal Marşı’na ilişkin tartışmala-
rın yapıldığı bir dönemde Akif şunları söy-
lemişti: “O şiir bir daha yazılmaz... Onu ben 
de yazamam... Onu yazmak için, o günleri 
görmek, yaşamak lazım... O şiir artık benim 
değil, milletin malıdır. Benim millete en 
kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu 
millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma-
sın...” Evet... Bu mirasa gözümüz gibi sahip 
çıkacağız. O destana, o büyük zafere, o bü-
yük zaferin ardından kurulan Cumhuriyete 
daima sahip çıkacağız. Ruhun şad olsun 
Mehmet Akif... Asım’ın nesli diyordun ya, 
nesilmiş gerçek... İşte çiğnetmedi namusu-
nu, çiğnetmeyecek... Rahmetle yad ediyor, 
mekanı cennet olsun diyorum. Bu anlamlı 
toplantıyı düzenlediği için AK Parti Genç-
lik Kollarımızı bir kez daha tebrik ediyor, 
hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerime son 
verirken, İstiklal Marşımızın son kıtasını 
burada bir kez daha gönül huzuruyla dile 
getiriyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum:
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal,

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal,

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklal.

Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun...
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Çok değerli katılımcılar, sevgili Karslılar, 
sevgili Sarıkamışlılar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün, 
Sarıkamış Harekatının 96’ıncı Yıldönü-
münde burada bulunmaktan, Sarıkamış 
şehitlerimizi burada sizlerle birlikte ya-
dediyor olmaktan büyük heyecan duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Sarıkamış 
şehitlerimizin huzurunda, bütün şehitleri-

mize, bütün gazilerimize şahsım, ülkem ve 
milletim adına şükran ve minnet duygu-
larımı sunuyorum. Kabirlerinden nur ek-
silmesin, mekanları cennet olsun, Allah’ın 
rahmeti onları kuşatsın diliyorum.

Bugün, başta Sarıkamış ve Kafkas Cephesi 
şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimi-
ze, Mehmet Akif ’in şu dizeleriyle seslen-
mek istiyorum: 

Türkiye Sarıkamış Şehitlerine 
Yürüyor Anma Programı

Sarıkamış, Kars | 8 Ocak 2011
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Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. 

Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez; 

Gufrana bürünmüş, yalnız fatiha bekler.

Evet... Millet için, vatan için, bayrak, inanç, 
namus ve şeref için canlarını ortaya koyan 
Mehmetler, bugün bizlerden dua bekliyor, 
bugün bizlerden bir fatiha bekliyor... Millet 
olarak, şehitlerimizi unutmayacağımızı, 
dualarımızla, fatihalarımızla, minnet ve 
şükran ifadelerimizle onların aziz ruhla-
rını ve muhterem hatıralarını her zaman 
yadedeceğimizi burada bir kez daha vur-
gulamak istiyorum.

Osmanlı cihan devletinin ilk tohumu 
Bilecik’te, Söğüt’te toprağa atılmıştı. O 
tohum, kısa sürede boy verdi, filizlendi 
ve dalları Dicle-Fırat’tan Tuna’ya, Nil’e; 
Hazar’dan Akdeniz’e, Hint Okyanusu’ndan 
Karadeniz’e kadar bütün bir coğrafyayı 
gölgelendiren ulu bir çınara dönüştü. 
Bütün bu coğrafyada, gittiğim her ülkede, 
Osmanlı’ya ait köprüler, kervansaraylar, 
medreseler, camiler, bedestenler, şadırvan-
lar gördüğüm kadar, adeta toprağa saçıl-
mış, adeta toprağa bir tohum gibi ekilmiş 
şehitlikler de gördüm, oradaki şehitleri-
mizi de ziyaret ettim. Kırım’dan Yemen’e; 
Avustralya’dan Viyana’ya; Endonezya’dan 
Galiçya’ya kadar 4 kıtada Mehmetçiğin izi-
ne, Mehmetçiğin aziz hatırasına rastladım.

Ancak, şurası son derece enteresandır... 
Nasıl ki, bir ağacın meyveleri, tohumla-
rı, dibine dökülürse, işte o ulu çınarın, 
o cihan devletinin de tohumları, dalları, 
yaprakları, kurumaya yüz tuttuğunda 

dibine döküldü. Sarıkamış şehitlerinin 
de içinde bulunduğu, Kaf kas Cephesi 
şehitlerinin isim ve memleket listesine 
hepinizin dikkatlerini çekmek istiyorum. 
Burada, Kars’ın, Erzurum’un, Tokat’ın, 
Sivas’ın, Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in, 
Muğla’nın evlatları yatıyor. Burada, Van’ın, 
Hakkâri’nin, Şanlıurfa’nın, Mardin’in, 
Diyarbakır’ın evlatları yatıyor. Burada, 
aynı zamanda, Sofya’dan, Volçetrin’den, 
Üsküp’ten, Yafa’dan, Bakü’den, Cenin’den, 
Kudüs’ten, Şam’dan, Halep’ten, İdlib’ten, 
S ü l e y m a n i y e ’ d e n ,  M a n a s t ı r ’ d a n , 
Nablus’tan şehitler, buradaki kardeşleriyle 
yan yana, omuz omuza yatıyor. 

Kosova’nın Piriştine şehrinden Nezir, 
Koptepesi’nin Şimal Şarkındaki tepelerde 
şehit düştü. Kudüs’ten Abdülcelil, Meydan 
Harbi’nde şehadet şerbetini içti. Üsküp’ten 
Aziz ,  S arıkamış ’ t a  Hakk’a  yürüdü . 
Kerkük’lü Hammad Ağa, Kayserili İbiş’le 
aynı siperde vuruldu. Ve büyük dedem, 
Rize Güneysulu Kemal Mutlu, burada, 
Sarıkamış’ta şehit düşerek Hakkın rahme-
tiyle kucaklaştı. Sarıkamış Şehitliği, Kafkas 
Cephesi Şehitliği, bizim tarihimizin, bizim 
medeniyetimizin, en önemlisi de bizim 
kardeşliğimizin sarsılmaz bir abidesidir. 
Sarıkamış şehitliği, Van ile Erzurum’un, 
Ka r s  i l e  D i y a r b a k ı r ’ ı n ,  M a r d i n’ l e 
İstanbul’un, Ankara ile Üsküp’ün, İzmir ile 
Beyrut’un, Tokat ile Bağdat’ın nasıl birbiri-
ne kardeş olduğunun anıtıdır.

Sarıkamış’ı, Sarıkamış Harekatını çok iyi 
anlamak, buradaki ruhu, buradaki kardeş-
liği, buradaki dayanışmayı bütün veçhele-
riyle işte bugüne taşımak zorundayız. Şu 
Sarıkamış Türküsü, esasen her şeyi bütün 
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netliğiyle, bütün berraklığıyla ortaya ko-
yuyor: 
 
Sarıkamış üstünde kar, kar altında  
 Memedim yatar. 

Gülüm donmuş, kara dönmüş gören  
 sanmış yarin sarar. 

Kimi Yemen, kimi Harput üzerinde  
 ince çaput. 

Avut yiğit, gönlün avut yar sarmazsa,  
 Mevla’m sarar.

Değerli kardeşlerim...

Biz bugün, Anadolu’dan, Trakya’dan, Sa-
rıkamış şehitlerimizi anmak için, onları 
rahmetle yadetmek için buraya toplan-
dık. Burada geçireceğimiz bir gün, bir 
gece bile, Sarıkamış kışının, Allahu Ekber 
Dağı ayazının ne demek olduğunu an-
latmaya yetiyor. Yemen’den, üzerlerinde 
sahra elbiseleriyle, sahra kıyafetleriyle 
buraya gelmiş Mehmetlerin, Allahu Ekber 
Dağları’nda çektiği acıyı sizlerin muhayyi-
lesine bırakıyorum. Hani diyorlar ya... Gâh 
kar yağardı, gâh karanlık... Bu dağlar, Alla-
hu Ekber Dağları, 1914 ve 1915 kışında, 
beyaz ölümü, sessiz ölümü Mehmetçiğin 
adeta üzerine yağdırdı. 1915 baharında, 
yağmur yağıp gün ışıyınca, Mehmetlerin 
şehit bedenleri bu topraklar üzerinde ışıl-
damaya başladı. Sarıkamış’ta kırılan gonca 
gülün tazeleri bir bir gün yüzüne çıkmaya 
başladı.

İstanbul’dan erler, Mehmetler, Sarıkamış’a 
şu marşla uğurlanmıştı: 
 

Şehitsen, secdeler yüce ruhuna der

Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber... 

Evet... İstanbul’dan, Van’dan, Antalya’dan, 
Üsküp’ten, Kudüs’ten gelen nice erler, 
nice Mehmetler, Allahu Ekber Dağı’nda, 
dayanılmaz uykuya, soğuğa, ayaza, açlığa, 
susuzluğa son raddeye kadar kahraman-
ca direnip, ruhlarını sükûnetle sahibine 
teslim ettiler. Bütün şehitlerimize, tüm 
Sarıkamış şehitlerimize, Kafkas Cephesi 
şehitlerimize minnet duygularımızı ifade 
etmekte gerçekten yetersiz kalıyoruz. Ama 
ben, bugün burada, aziz şehitlerimizin ma-
nevi huzurunda, ülkem ve milletim adına 
onların aziz hatırasına sesleniyorum:

Aziz Şehitler... Bizler, bugün, torunlarınız 
olarak burada, huzurunuzdayız. Sizler, Al-
lahu Ekber Dağları’nda bir destan yazdınız. 
Sizler, burada, fedakarlığın, tahammülün, 
inancın ve sevdanın olduğu kadar, kahra-
manlığın ve kardeşliğin de destanını yaz-
dınız. Sizin yazdığınız bu destana sahip çı-
kacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla 
yere düşürmeyeceğiz. Canınızla, kanınızla 
yazdığınız kahramanlık anıtı olan vatanı-
mıza, sizin kadar sahip çıkacak, onu yü-
celtmeye, onu büyütmeye devam edeceğiz. 
Sizin hatıranıza halel getirmeyecek, aziz 
ruhlarınızı, şehit bedenlerinizi incitmeye-
ceğiz. Sizin bize en büyük vasiyetiniz olan 
kardeşliği yıpratmayacak, tıpkı sizler gibi, 
kardeşliğimize uzanan harici ellere karşı 
göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz.

Sizler, Sarıkamış cephelerinde, Allahu 
Ekber Dağlarında, Bitlis’te, Bayburt’ta, 
Oltu’da, Tortum’da, Erzurum’da, Kop 
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Dağı’nda, Bardızı’da, Soğanlı’da; Vanlı, 
Diyabakırlı, Edirneli, Üsküplü, Gazzeli, 
Bakülü kardeşlerinizle omuz omuza çar-
pıştınız, beraber şehadet şerbetini içtiniz. 
Sizden aldığımız ilhamla, vatanımız üze-
rinde, bütün dünya üzerinde, tıpkı sizin 
gibi kardeşlik demeye, dayanışma demeye, 
paylaşma demeye, hak ve hukuk deme-
ye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun. 
Mekânınız Cennet olsun. Allah’ın rahmeti, 
mağfireti üzerinize olsun diyorum. Sarıka-
mış şehitlerimizi, tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmetle, minnetle yadediyor, hepinizi 
muhabbetle selamlıyorum.
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Sayın Rektör, değerli Öğretim Üyeleri, 
sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; Taras Şevçenko Ulusal Kiev Üniver-
sitesi tarafından şahsıma tevdi edilen bu 
doktora ünvanını almaktan büyük gurur 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başta 
Sayın Rektör olmak üzere, Üniversite Se-

natosuna, bana bu fahri doktora ünvanını 
tevdi ettikleri için ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Bu fahri doktora ünvanını, Taras Şevçenko 
ismini taşıyan bir üniversiteden almak 
beni ayrıca gururlandırıyor, ayrıca heye-
canlandırıyor. Zira, Taras Şevçenko’nun 

Taras Şevçenko Ulusal Kiev 
Üniversitesi fahri doktora tevdi 

töreni

Kiev, Ukrayna | 25 Ocak 2011
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hayatı, yeryüzündeki hemen her insana 
örnek teşkil edecek kadar ibret dolu bir ha-
yat. Şevçenko, 12 yaşında öksüz ve yetim 
kaldığı andan itibaren, kölelik, yoksulluk 
üzerine baskı, hapis ve sürgün dolu bir 
hayatı yaşadı. Resim yaptığı için defalarca 
dövülmesine rağmen, resimden ve şiirden; 
sanat yoluyla özgürlük mücadelesinden 
hiç vazgeçmedi. 1861’de, ölümünden bir 
kaç gün sonra, kölelik resmi olarak son 
buldu. Şevçenko köleliğin son bulduğunu 
göremedi, ancak bütün hayatını, köleliğin, 
yoksulluğun, sefaletin giderilmesine sar-
fetti.

İşte böyle büyük bir mücadele insanının, 
böyle büyük bir şair ve ressamın adını taşı-
yan, Ukrayna’nın saygın üniversitesinden 
bu fahri doktora ünvanını almak benim 
için büyük anlam ifade ediyor. Taras Şev-
çenko, Ukrayna’nın tarihinde ve Ukrayna 
kimliğinin oluşmasında önemli bir yer 
tutuyor. Sanatçıların, özellikle de şairle-
rin, milli bilincin oluşmasında, birlik ve 
beraberliğin kuvvetlenmesinde, dayanış-
manın, paylaşmanın, insan sevgisinin inşa 
edilmesinde ne büyük vazifeler üstlendik-
lerini ben kendi ülkemden biliyorum.

Bizim köklü medeniyetimizde önemli bir 
ilke vardır; biz her zaman şunu söyleriz: 
Kalem, kılıçtan üstündür. Kalem, kılıçtan 
keskindir ve kalem, kılıcı keser... Evet, fi-
kirler, fikirleri cümlelere taşıyan dizeler; 
fikirle, duyguyla, samimiyetle ortaya ko-
nulmuş eserler, çağları, yüzyılları aşarak 
bugünlere ulaşmıştır ve eminim ki yüz-
yıllar boyunca da ayakta kalacaktır. Taras 
Şevçenko’nun hatırasına hürmeten, ben 

burada özellikle bir hususun altını çizmek 
istiyorum...

Küreselleşme çağında yaşıyoruz; dünya-
nın küçük bir köye dönüştüğü, iletişim 
teknolojilerinin mesafeleri kısalttığı bir 
süreçten geçiyoruz. Artık, görebildiğimiz, 
haber alabildiğimiz, hissedebildiğimiz 
fiziki mekan, köyümüzden, şehrimizden, 
ülkemizden ibaret değil. Dünyanın en ücra 
köşelerinden haber alabiliyor, yaşanan her 
olayı anında duyabiliyoruz. Biliyor, görü-
yor ve duyuyor olmak, bizim sorumluluğu-
muzu daha da artırıyor.

Şunu çok net söylüyorum değerli dostla-
rım: “insan, insanın kurdudur”; ya da “bü-
yük balık, küçük balığı yutar” türünden 
anlayışlar, bugünün dünyasında yoksul-
lukla mücadeleye, adaletli bir kalkınmaya 
hizmet edemez. Şevçenko’nun bütün bir 
hayat hikayesi, esasen bu tür anlayışlara 
bir reddiyedir, bir karşı çıkıştır. Bugün 
yaşanan küresel finans kriz, en derin 
yoksulluğun yanında sınırsız zenginliğin 
mümkün olmadığını, sürdürülebilir ol-
madığını bize göstermiştir. Paylaşmanın 
olmadığı, insanların diğerlerinin dertleri-
ne, sorunlarına duyarsız kaldığı bir dünya, 
inanın, adalet duygusunun yitip gittiği bir 
dünyadır.

Bugün artık, Afganistan’ın sorunu, sadece 
Afganistan’ın değil, “ben insanım” diyen 
herkesin sorunudur. Irak’ın, Pakistan’ın, 
Bangladeş’in, Tunus’un, Filistin’in sorun-
ları, sadece o sınırlar içinde yaşayanların 
değil, vicdanı olan herkesin sorunudur. 
Yoksulları, ezilmişleri, mağdurları, haksız-
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lığa uğrayanları kendi hallerine terk ettiği-
nizde, kendinizi bu sorunlardan kurtara-
mazsınız. Kimi zaman küresel finans krizi 
olarak, kimi zaman terörizm olarak, göç 
olarak bu sorunların gelip sizi bulduğunu 
görürsünüz. Tarih bunların örnekleriyle 
doludur. İşte onun için, Kiev’in sorunları 
kadar, Ukrayna’nın meseleleri de sizler 
için önemli olmalı. Ukrayna’nın sorunları 
kadar, bölgenin sorunları, dünyanın so-
runları da sizler için önemli olmalı ve ilgi 
alanınız içinde olmalı. 

Şunu memnuniyetle söylemek istiyorum: 
Karadeniz’in kuzey ve güneyindeki iki 
ülke olarak, Türkiye ve Ukrayna bu nok-
tada çok örnek bir dayanışma içindeler. 
Kendi ülkelerimiz, kendi halklarımız için 
olduğu kadar, bölgemiz için, bölgemizin 
huzur, barış ve istikrarı için ortak hareket 
ediyor, örnek bir işbirliği sergiliyoruz. 
Bölgenin iki önemli ülkesi, Türkiye ve Uk-
rayna ne kadar güçlü, istikrarlı ve ne kadar 
refah içinde olursa, şundan emin olun ki 
tüm bir Karadeniz bundan etkilenecek, 
Karadeniz bir refah denizine, bir barış de-
nizine dönüşecektir.

Ukrayna’daki resmi temaslarımız çerçeve-
sinde, ülkelerimiz ve bölgelerimiz adına 
gerçekten önemli adımlar attık, önemli 
belgeler imzaladık. Kriz öncesi dış ticare-
timiz 8 milyar 300 milyon dolar seviye-
sine yükselmişti. Şu anda da Türkiye ile 
Ukrayna’nın dış ticaret hacmi 4.5 milyar 
doları aşmış durumda. Bunu önümüzdeki 
5 senede 25 milyar dolara, 10 senede ise 
50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyo-
ruz. Bunu imkansız gibi görenler olabi-

lir... Ama 8 yıl önce 1 milyar 300 milyon 
dolar olan dış ticaret hacmini, 8 senede 
nasıl 6 kat artırdıysak, on senede de on 
kat artırmak elbette mümkündür. Yeter 
ki, gücümüze inanalım... Yeter ki, dostlu-
ğun, komşuluğun, aynı coğrafyada yaşıyor 
olmanın fırsatlarına inanalım. Yeter ki 
Taras Şevçenko’ya, onun çağrılarına kulak 
verelim. İnanın, ulaşamayacağımız hiç bir 
hedef, aşamayacağımız hiç bir engel olma-
dığını göreceğiz.

Tabii Ukrayna ile ilişkilerimizi sadece 
ekonomik boyutta sürdürmek niyetinde 
değiliz. Ekonominin yanı sıra, başta eği-
tim olmak üzere her alanda işbirliğini 
geliştirmenin çabası içindeyiz ve umu-
yorum ki kısa süre içinde bütün bu alan-
larda da mesafe katetmiş olacağız. Ben 
bir kez daha, Taras Şevçenko Ulusal Kiev 
Üniversitesi’ne, bu anlamlı fahri doktora 
ünvanından dolayı teşekkür ediyorum. 
Üniversiteye, değerli öğretim görevlileri-
ne, sevgili öğrencilere başarılar diliyorum. 
Bu ünvanı büyük bir gururla taşıyacağım-
dan emin olmanızı istiyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim, değerli hanımefen-
diler, beyefendiler... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, Sayın Mehmet Çebi 
koleksiyonundan derlenmiş bu güzel ser-
ginin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Denilir ki: Kur’an-ı Kerim, Mekke’de nazil 
olmuş, Kahire’de okunmuş ve İstanbul’da 
yazılmıştır... Gerçekten de, İstanbul tarih 
boyunca yazının, hat sanatının merkezi ol-
muş, arkasında muhteşem sanat şaheserle-
ri bıraktığı kadar, köklü bir gelenek, engin 
bir birikim bırakmıştır. Bizim halkımız, 
yerde yazılı bir kâğıt parçası bulduğunda, 
onu öper ve yüksek bir yere kaldırır... Esa-
sen bu, kağıt parçasında yazılana hürmet-
ten ziyade, yazıya olan hürmetin bir ifade-
sidir. İçeriği her ne olursa olsun, bu millet, 
kalemi, kâğıdı, mürekkebi, diviti; hülasa 
yazıyı kutsal görmüş, yazıya da, yazana da 
hürmet göstermiştir.

H a t  s a n a t ı n d a  s ı k ç a  k u l l a n ı l a n , 
Anadolu’da, Trakya’da bir çok evi süsleyen 
bir ifadeye “Edeb Ya Hu” ifadesine, özellik-
le dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hilye-i 

Şerif, esasen, bu ifadenin hat üzerindeki 
bir yansımasıdır. Hazreti Peygamberin 
tasvirini resimle yapmaktan haya duyan 
sanatçılar, bunu yazıyla, hat ile en güzel 
şekilde adeta resmederek nesilden nesile 
aktarmışlardır. 

Hilye-i Şerif ’in, bu noktada son derece 
önemli ve manidar olduğunu vurgulamak 
durumundayım... Bizim medeniyetimizin, 
edeb noktasında nasıl bir hassasiyet, nasıl 
bir incelik ve nasıl bir nezaket içinde ol-
duğunu en müşahhas şekilde işte Hilye-i 
Şerif ’ler ortaya koyuyorlar. Tarihe mal 
olmuş, kendilerine saygı duyulan, hürmet 
gösterilen şahsiyetlerin, yaşadıkları dö-
nemde olduğu kadar sonrasında da nasıl 
ihtiramla anıldıklarını, aziz hatıralarına 
nasıl incelikle yaklaşıldığını Hilye-i Şe-
rif ’lerden anlıyoruz. İşte bunun için, hat 
sanatımızın muhafaza edilmesi, gelecek 
nesillere aktarılması son derece önemli.

Hat sanatımızla birlikte diğer geleneksel 
sanatlarımızın yaşatılması, öğrenilmesi ve 
öğretilmesi son derece önemli. Zira, ney 

Mehmet Çebi Hilye-i Şerif ve 
Tesbih Sergisi Açılışı

İstanbul | 12 Şubat 2011
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üflemeyi öğrenen kişi, sadece bir enstrü-
manı kullanmayı değil, onun merkezinde 
yer aldığı felsefeyi, hayat tarzını, kültürü 
de öğreniyor. Bir Ebru sanatı, bir tezhib sa-
natı, bir hat sanatı, şekilsel bir üretimden 
ziyade, bir felsefe üretiyor. O nedenle gele-
neksel sanatlara sımsıkı sahip çıkmamız, 
geliştirmemiz, muhafaza etmemiz gerekti-
ği inancındayım.

Bu geleneği muhafaza edenlere, bu köklü 
birikimi genç nesillere taşıyan, tanıtan ve 
öğretenlere bu vesileyle bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu güzel koleksiyo-
nu ziyaretçilerle, bizlerle paylaştıkları için 
Sayın Mehmet Çebi’ye ayrıca teşekkür edi-
yorum. Güzel musiki ziyafeti için değerli 
Sanatçımız Ahmet Özhan’a da teşekkür 
ediyor, serginin hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Türk Edebiyatı Vakfı ailesinin kıymetli 
mensupları, sevgili dostlar, muhterem 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; bugün 
hep birlikte açılışını yaptığımız Türk Ede-
biyatı Vakfı hizmet binasının ve Edebiyat 
Kıraathanesi’nin hayırlı olmasını, hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum. Türk 
Edebiyatı Vakfı, inanıyorum ki bu tarihi 
hizmet binasında yeni edebiyatçılar, yeni 
sanatçılar yetiştirmeye çok daha azimli 
şekilde devam edecektir.

Yine, açılışını yaptığımız Edebiyat Kı-
raathanesi de, adı üstünde, bir okuma 
mekânı olmanın ötesinde, ümit ediyorum 
ki sanatçılarımız ve edebiyatçılarımız için 
bereketli bir sohbet zemini de olacaktır. 
Cevrî Kalfa Sibyan Mektebi’ni restore ede-
rek, kültürümüze, edebiyatımıza, sanat 
camiamıza yeniden kazandıran İstanbul İl 

Özel İdaremizi, restorasyonda emeği geçen 
herkesi tebrik ediyor, kendilerine teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Tabii bugün, bu anlamlı açılış töreniyle 
birlikte, bir büyük üstadımızı, bir müte-
fekkiri, bir gönül insanını, merhum Ahmet 
Kabaklı’yı da vefatının 10’uncu sene-i 
devriyesinde rahmetle, hürmetle yâd 
ediyoruz. Allah, rahmetini, merhametini 
esirgemesin; mekânı inşallah cennet olsun 
diyorum. Geride bıraktığı onca eserin, 
yetiştirdiği onca şair ve yazarın yanında, 
bize miras bıraktığı Türk Edebiyatı Vakfı 
ve Türk Edebiyatı Dergisi, Ahmet Kabaklı 
merhumun hatırasının yaşatılmasında 
eminim ki en güzel vasıtalar olacaktır.

Esasen,  Türk Edebiyatı  Dergisi ’nin , 
448’inci sayısında, merhum Ahmet Kabak-
lı Özel Dosyası’nda, kendisi için kullanılan 

Ahmet Kabaklı’nın 10. 
Vefat Yıldönümü ve Türk 

Edebiyatı Vakfı ile Edebiyat 
Kıraathanesi’nin Açılış Töreni 

İstanbul | 13 Şubat 2011



139

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

sıfatlar, geride nasıl bir miras, nasıl bir eser 
ve nasıl bir iz bıraktığını gayet güzel şekil-
de ortaya koyuyor. Sevgili Beşir Ayvazoğlu, 
Ahmet Ağabey için, “Aziz Hocamız” ifadesi-
ni kullanıyor. Sayın Altan Deliorman, mü-
cadeleci vasfına vurgu yapıyor. Sayın Avni 
Özgürel, “ömrünü Türk-İslam kültürünün 
yücelmesine adayan mütefekkir” diyor. 
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu kardeşimiz, 
Ahmet Kabaklı için, “dönemine tercüman” 
vasfını kullanıyor. Nevzat Yalçıntaş hoca-
mız, “yıldız şahsiyet” derken, Sacit Adalı 
bey, “alperen, derviş, vakıf insanı” diyerek 
hocamızı tavsif ediyor. Yavuz Bülent Ba-
kiler hocamız, “kahraman”; Sibel Eraslan 
hanımefendi, “çağımızın Dede Korkut’u” 
ifadelerini seçiyor. 

Eminim ki, bir insan için en büyük bah-
tiyarlık, işte geride bıraktığı bu teessür-
dür... Nasıl bilirdiniz sorusunun cevabı, 
vefatından 10 yıl sonra dahi, iyi bilirdik 
ifadesinin ötesine taşmış bir insandan söz 
ediyoruz. Ben, özellikle gençlik dönemin-
de olmak üzere, kendisinden çok istifade 
etmiş (kendisiyle de tanışma şerefine 
erişmiş) biri olarak, bugün burada bir kez 
daha kendisi için şahadet ediyor, iyi bilir-
dik diyorum. Eminim ki ismi, edebiyatla, 
Türkçeyle, mücadeleyle, fikirle her daim 
yan yana anılacaktır. 

Merhum Hocamız, bu toprakların kültü-
rüne ve fikir hayatımıza çok önemli katkı-
ları olan pek çok eser vermiş bir aydındır. 
O, aynı zamanda, Yunus Emre, Mevlana, 
Mehmet Akif, Necip Fazıl, Yahya Kemal, 
Fuzuli, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi 
gönül dünyamızın önemli isimlerini yeni 

nesillere tanıtmak için yoğun çaba sarf et-
miş bir öğretmendir. Tek başına yazdığı 5 
ciltlik Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Millî 
Kültürümüze yaptığı en büyük hizmetler-
den biridir. Tarihte ve kültürde devamlılık 
fikri üzerine kurduğu milliyetçilik anlayışı 
adeta bir neslin meşalesi olmuştur. Kuru 
milliyetçiliğe, haşa, kafatası milliyetçiliği-
ne, slogan milliyetçiliğine asla prim ver-
memiş; muhteşem bir tarihi, muhteşem 
bir geleceğe tahvil etmenin mücadelesi 
içinde olmuştur.

Diyor ki Üstad: “Çanakkale’den Bolayır’a, 
Rumeli’ye, sallarla geçip, kırk mübarek 
atlı ile Üsküp’ün, Belgrad’ın kalelerini alan 
kahramanlarla birlikte yaşadım”. Tarihi, 
içindeymiş gibi özümseyen, özünü tarihle 
tahkim eden; bunun yanında, Temellerin 
Duruşması adlı eserindeki gibi, tarihi 
kuru kuruya bir hamaset olarak görmeyip, 
belgeye, bilgiye dayandıran bir hassasiyet 
içindeydi. Bu düşünce ve bu ruh, bugün 
de hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duy-
duğumuz en önemli perspektifi tarif edi-
yor. O, eserlerinde, Alperenler’ in, kaleler, 
topraklar zapt etmekten ziyade, gönülleri 
fethettiğini anlattı. Genç nesillere, öğren-
cilerine, bizim kadim medeniyetimizde, 
kalemin kılıçtan üstün olduğunu, hatta 
kalemin kılıcı kestiğini izah etme gayreti 
içinde oldu.

Bakınız şu anda, Hükümet olarak, Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız, TİKA, Dış Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, 
Vakıf lar Genel Müdürlüğümüz, Kızılay, 
TRT ve Yunus Emre Enstitüleri’yle, esasen, 
gönül dünyamızın fatihleri gibi, Ahmet 
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Kabaklı Hocamızın mirasına, ideallerine 
denk düşecek şekilde, 5 kıtada bizler de 
gönülleri fethetmenin mücadelesi içinde-
yiz. 5 kıtada ecdat yadigârı eserlerimizi 
bulup, onarıp, dünya kültür mirasına 
armağan ediyoruz. Türkiye içinde vakıf 
eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Soydaşla-
rımızla, akraba topluluklarla daha yoğun 
iletişim kuruyoruz. Türkiye’nin yardım eli-
ni, Türkiye’nin barış çağrılarını, Türkçenin 
güzelliğini 5 kıtaya ulaştırmak için gece 
gündüz mesai sarf ediyoruz.

Biz, Ahmet Kabaklı hocamızın da, Yahya 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet 
Kaplan Cemil Meriç gibi üstatlarımızın da 
milliyetçilik tasavvurunu en iyi şekilde an-
lamaya ve işte bu hizmetlerle milliyetçiliği 
müşahhas hale getirmeye gayret ediyoruz. 
Zira biz, milliyetçiliği, millete, ülkeye hiz-
met olarak görüyor, böyle değerlendiriyo-
ruz; slogandan beslenen değil, işte böyle 
çınarların gölgesinde yoğrulmuş, kendi 
öz kültürümüz ve medeniyetimizden bes-
lenen bir milliyetçilik anlayışını benim-
siyoruz. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, 
paylaşmaya karşı çıkan; hem kendi ülkesi 
içinde, hem bölgesel ve küresel ölçekte, 
dayanışmayı dışlayan bir anlayışın karşı-
sında en önce Ahmet Kabaklı hocamızın 
aziz ruhunun muazzeb olacağını biliyor ve 
hissediyoruz.

Değerli dostlarım... Ahmet Kabaklı hoca-
mız, diğer bütün vasıflarıyla beraber şüp-
hesiz bir gönül insanı, bir muhabbet eh-
liydi... Sohbet ortamlarını sever, kendisini 
oralarda ifade etmekten, gönüldaşlarıyla 
oralarda hemhal olmaktan keyif alırdı. 

Türk Edebiyatı Vakfı’nda 30 yıl boyunca 
sürdürdüğü Çarşamba Sohbetleri, bu ba-
kımdan önemli ve örnek bir sohbet mec-
rası olmuştur. Çarşamba Sohbetleri’nin 
devam ettiğini öğrenmekten çok büyük 
bir memnuniyet, büyük bir heyecan 
duydum. Yeni Vakıf binasıyla, Edebiyat 
Kıraathanesi’yle, bu sohbetlerin daha da 
zenginleşerek, koyulaşarak devam edece-
ğini umuyorum. Bizlere düşen, bu büyük 
insanlara, bu çınarlara vefa borcunu yeri-
ne getirmektir. Bizlere düşen, gönül coğ-
rafyamızı şekillendiren tüm gönül insanla-
rına mahcup olmayacak şekilde yaşamak, 
o şekilde hizmet etmektir. İnşallah, nefes 
alıp verdiğimiz sürece de, bu minval üzere 
ilerlemeye devam edeceğiz.

Ben bir kez daha, merhum Hocamızı, 
Ahmet Kabaklı üstadımızı, vefatının 
10’uncu sene-i devriyesinde rahmetle yad 
ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız Türk 
Edebiyatı Vakfı hizmet binası ve Edebiyat 
Kıraathanesi’nin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Sizlerle buluşmaktan, sizlerle 
bir araya gelmekten büyük bir heyecan 
duyduğumu tekrar ifade ediyor, hepinizi 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dost-
larım, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; TRT 
tarafından yaptırılan Kafkas İslam Ordusu 
Belgeseli’nin galasında sizlerle bir arada 
bulunmaktan büyük heyecan duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Yakın tarihimizin çok önemli bir sayfasını 
aydınlatan böyle bir belgesel yaptıkları 

için, Yönetmen Sayın Süleyman Gündüz’e, 
yapımcı firmaya, Görüntü Yönetmeni Sa-
yın Uğur Günyüz’e, Senaryo Kurulu Yönet-
meni Rıdvan Şentürk’e, elbette TRT Kuru-
mu ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
Kafkas İslam Ordusu ile ilgili yapılan bu 
belgeselin, son derece anlamlı ve isabetli 
olduğunu belirtmek istiyorum.

TRT Kafkas İslam Ordusu 
Belgeseli galası

İstanbul | 26 Şubat 2011
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Bakınız, şu anda, yakın çevremizdeki bir 
çok ülkede halk hareketleri yaşanıyor. 
Tunus’ta başlayan olaylar, Mısır, Libya, Ce-
zayir, Fas, Ürdün, Irak ve Bahreyn’e sıçra-
mış durumda. Ne yazık ki, Libya ve Irak’ta, 
olayların kanlı şekilde devam ettiğine, bir-
çok masum sivilin hayatını kaybettiğine 
şahit oluyoruz. Bölgedeki olaylara ilişkin 
olarak, tüm dünyada olduğu gibi bizde de 
medya, aydınlar, uzmanlar değerlendirme-
ler yapıyor, olayların sebepleri ve istikame-
ti üzerine analizler ortaya koyuyorlar.

Burada nacizane şu eleştirimi ifade et-
mek durumundayım: Bütün bu bölgede 
yaşanan olayları, Birinci Dünya Savaşı’nı 
bilmeden, öğrenmeden, anlamadan, derin-
lemesine incelemeden analiz etmek asla ve 
asla mümkün değildir. Bizim yakın tarihi-
miz, tüm bu bölgenin yakın tarihiyle iç içe 
geçmiş; ortak tarihimiz ise Birinci Dünya 
Savaşında araya sınırların çizilmesiyle bir-
birinden ayrılmıştır. Türkiye’nin tarihini, 
Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Filistin, 
Ürdün ve diğer tüm bölge ülkelerinin ta-
rihinden kopuk şekilde okuyamazsınız. 
Aynı şekilde, bu ülkeleri analiz ederken, 
Türkiye tarihiyle kesiştikleri safhaları dev-
re dışı bırakarak da analiz edemezsiniz. Bu 
ülkeler nasıl oluştu, sınırlar nasıl çizildi, 
idareler nasıl şekillendi ve şekillendirildi… 

Bütün bunlar, Birinci Dünya Savaşı’yla, 
Osmanlı Devleti’nin çöküşüyle son de-
rece ilişkili hadiselerdir. Bugün yaşanan 
olaylarda, Türkiye’nin şu anda bir model 
olarak gösterilmesi dikkate değerdir. Aynı 
şekilde, Türkiye, bu hadiselere zemin 

hazırlayan tarihi sürecin de 100 yıl ön-
cesinde içerisinde bulunmuş bir ülkedir. 
Atatürk’ün hayatı anlatılırken sıkça geçen 
Selanik, Derne, Tobruk, Trablus şehirle-
ri; atasözlerimize, deyimlerimize kadar 
girmiş Halep, Dimyat, Fizan şehirleri; soy-
daşlarımızın yaşadığı Gümülcine, Prizren, 
Kırcaali şehirleri esasen bu ortak tarihin 
gündelik yaşama yansıyan izleridir. Bosna 
Hersek 1992’de bağımsızlığını ilan ettiğin-
de, Saraybosna’nın, Travnik’in, Mostar’ın 
kapıları dünyaya açıldığında, oralardaki 
camileri, minareleri, köprüleri, imaretleri 
gören birçok vatandaşımız şaşkınlık yaşa-
mıştı. Çünkü, tarihimize ilgisiz bırakıldık, 
daha da ileriye gidiyorum, tarihimiz bize 
unutturulmak istendi.

Osmanlıyı bilmeden, okumadan, Kanal ve 
Hicaz muharebelerini anlamadan, bugün 
Filistin meselesini anlamanın asla ve asla 
imkânı yoktur. Osmanlı’yı okumadan, Ko-
sova’daki, Bosna’daki, Makedonya, Kara-
dağ, Sırbistan’daki olayları analiz etmenin 
imkânı yoktur. Türkiye tarihi okunmadan 
Ortadoğu’nun, Balkanların, Kafkasya’nın 
tarihi asla ve asla yazılamaz, bugünkü 
olaylar da asla anlaşılamaz. Aynı şekilde, 
dünyadaki hiçbir uzmanın, araştırmacı-
nın, gazetecinin, bölgedeki olayları bizim 
kadar anlama, analiz etme, değerlendirme 
imkânı da yoktur. 

Ama buna rağmen, bu imkâna rağmen, 
Arapça birçok ismin, hem de bizim çok 
yaygın kullandığımız birçok ismin , 
Batı dilleri üzerinden telaffuz edildiği-
ne üzülerek şahit oluyoruz. Bildiğimiz 
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Muhammed’i, Mohammad olarak yazıp te-
laffuz edenler çıkıyor. Bildiğimiz Mahmut 
ismini, Mahmoud olarak yazıp telaffuz 
edenler çıkabiliyor. İşte şu son hadise-
lerde, birçok televizyon kanalımız canlı 
yayın tercümelerini, doğrudan Arapça’dan 
yapmak yerine İngilizce’den yapmak du-
rumunda kaldılar. Bu noktada da TRT’yi 
tebrik ediyorum. Özellikle TRT Türk ve 
TRT Arapça kanallarının doğrudan yerli 
dillerden ve yerel kaynaklardan haber 
aktarmış olmasından iftihar duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Değerli dostlarım… Bugün TRT’de gös-
terilmeye başlanan Kafkas İslam Ordusu 
belgeseli de, Türkiye’nin başta Azerbaycan 
olmak üzere Kafkasya ile kesişen tarihine 
ışık tutuyor. Esasen, bizim Azerbaycan’la 
ilişkimiz, sadece bir gönül ilişkisi değil. 
Biz, evet, aynı dili konuşan iki kardeş 
halkız. Ama bu söylemi tarihimizin her 
aşamasında da somutlaştırmış iki ülkeyiz. 
Yani, kardeşliğin hukuku neyi gerektiri-
yorsa, onu tarihin her safhasında yerine 
getirmiş ülkeleriz. Bizim Azerbaycan’la 
ilişkilerimiz, Azerbaycan’ın Sovyetlerden 
bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında baş-
lamadı. Biz tarih boyunca hep bir olduk, 
beraber olduk, Azerbaycan’la yüreğimiz 
her zaman ortak vurdu.

Bu belgeselle de bir kez daha hatırlanaca-
ğı gibi, Nuri Paşa komutasındaki, 8 bini 
Anadolu Türkü, 7 bini Azeri olan Kafkas 
İslam Ordusu, 1918 yılının Haziran ayın-
da Gence’yi, 15 Eylül günü de Bakü’yü 
düşman işgalinden kurtardı. Ardından da 
Derbent ve Dağıstan’da işgale son verildi. 

Dönemin Azeri Şairi Ahmet Cevat, “Selam 
Türk’ün bayrağına” diyerek bu dayanış-
mayı selamlamış; kahramanlara “Ey şanlı 
ülkenin şanlı ordusu / Unutma Kafkas’a 
geldiğin günü” diyerek hitap etmişti.

Ş u r a s ı  d a  s o n  d e r e c e  a n l a m l ı … 
Anadolu’nun tam ortasında, Kayseri’de, 
Kafkas İslam Ordusu’na katılacak askerler 
için bir merasim tertip ediliyor. Bakü’yü 
işgalden kurtarmak için gönüllü olan 
Kayserili Topallıoğlu Mustafa’ya annesi 
şöyle sesleniyor: “Oğul, eğer sana arkadan 
kurşun değerse, sütümü helal etmem! 
Arkadan değmesin kurşun. Önden değsin. 
Düşmana arkanı çevirme!” Bir annenin, 
Anadolu’nun ortasında bir annenin, oğlu-
nu bu şekilde şehadete yollaması, bizim 
kardeşliğimizin ne boyutta olduğunu baş-
ka söze hacet bırakmadan ortaya koyuyor.

B e n ,  K a f k a s  İ s l a m  O r d u s u ’ n u n , 
Azerbaycan’da medfun şehit ve gazilerini 
de rahmetle ve minnetle yadediyorum. 
Ruhları şadolsun, Allah onlardan razı ol-
sun… Bu vesileyle TRT yönetimine de şu 
temennilerimi iletmek istiyorum… Bu bel-
gesel, TRT 1, TRT Avaz, TRT Arapça gibi 
kanallarda mutlaka yayınlanacaktır… Ama 
ben bunun özellikle, geçtiğimiz haftalarda 
açılışını yaptığımız TRT Okul’da yayınlan-
masını istiyorum. Bizim neslimiz, tarihin 
unutturulması yoluyla köksüz bırakılmak 
istendi. Ama genç nesillerin, gelecek ne-
sillerin, kendi öz tarihlerini, tarihimizin 
diğer halkların, diğer ülkelerin tarihleriyle 
kesişen noktalarını en iyi şekilde öğrenme-
lerini ben son derece önemsiyorum.
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Tek başına Kafkas İslam Ordusu Belge-
seli de takdir edersiniz ki yeterli değil… 
Bizim başta yakın tarihimiz olmak üzere, 
belgelendirilmeye, anlatılmaya muhtaç, 
genç nesillere aktarılmayı bekleyen çok 
hikâyemiz var. Sarıkamış’ın daha dört başı 
mamur bir belgeseli yok. Birinci Dünya 
Savaşı ve öncesinde Mehmetçiğin savaş-
tığı Kanal’ın, Kut-ül Amare’nin, Yemen’in, 
Balkan Harplerinin belgeseli yok. Medine 
Müdafaasının bir belgeseli yok. TRT’den 
bunları da beklediğimizi, bugüne kadar 
sürdürdüğü başarılı belgesel çalışmaları-
na yenilerini ekleyeceğine inandığımızı 
ifade ediyorum.

Bir kez daha bu güzel çalışmaya imza atan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, saygıdeğer sanat-
çı dostlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Ümraniye Belediyemizin düzenlediği bu 
anlamlı ve son derece önemli toplantı ve-
silesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Ümraniye Belediyemize, 
İstiklal Marşımızın Kabülünün 90’ıncı Yıl-
dönümünde böyle güzel bir anma töreni 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. 
Değerli sanatçı dostlarımıza da katkıla-
rından, yapacakları icralardan dolayı şim-
diden şükranlarımı sunuyorum. İstiklal 
Marşı’nın kabülünün 90’ıncı yıldönümün-
de, merhum Mehmet Akif ’i ve Marşı kabul 
eden Meclis’teki üyeleri rahmetle, minnet-
le yadediyorum. 

Biliyorsunuz bu yıl, yani 2011 yılı, Hükü-
metimiz tarafından Mehmet Akif Yılı ola-
rak kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakan-
lığımız eliyle, yıl sonuna kadar Mehmet 
Akif ’i, onun ruhuna, hatırasına, idealleri-
ne yakışır şekilde anmanın yoğun gayreti 
içinde olacağız. Bugün, Ankara’da, Tacet-

tin Dergahı’nda iki önemli hizmetin açılışı 
yapıldı. Mehmet Akif Müze Kütüphanesini 
ve İstiklal Marşı Anıtını Kültür ve Turizm 
Bakanımız hizmete aldı. Yıl sonuna kadar, 
eserlerle, yayınlarla, bu tür anıtlarla Akif ’i 
anmaya devam edeceğiz. Akif ’i kuru kuru 
anmayacak, onun ruh dünyasını gelecek 
nesillere aktarmak için samimi çaba için-
de olacağız. 

Şunu en başta ifade etmek durumunda-
yım... İstiklal Marşı, bizim öğrencilerimiz 
için, ezberlenmesi gereken 10 kıta ol-
maktan çıkmalıdır. İstiklal Marşı bir “ev 
ödevi” sınırında kalmamalıdır. İstiklal 
Marşı, törenlerde, okulların açılışında, 
kapanışında okunan, manası ıskalanan 
bir marş olmamalıdır. Zira İstiklal Marşı, 
bizim ülkemizin, milletimizin topyekün 
tarihinin, ete kemiğe bürünmesi, kelime-
lerde, dizelerde tecessüm etmesidir. İstik-
lal Marşı, bizim tarihimiz olduğu kadar, 
geleceğimizdir, gelecek tasavvurumuzdur 
ve gelecek ideallerimizin, hedef lerimi-
zin adeta Amentüsü’dür. Akif ’in İstiklal 
Marşı’nı hangi şartlar altında ve hangi 

İstanbul | 12 Mart 2011

Ümraniye Belediyesi İstiklal 
Marşı Besteleri Töreni
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hissiyatla yazdığını her an hatırda tutmak 
zorundayız.

Akif, bir cihan devletinin parçalanışını, 
yıkılışını, çöküşünü görmüş bir mütefek-
kirdi. Osmanlı Cihan Devleti’nden kopan 
her bir toprak parçası, Akif ’in yüreğinden 
bir parça olarak kopup gitmişti. Hayatı 
boyunca gözü, kulağı, kalbi hep Osmanlı 
coğrafyasında oldu. Hicaz için, Mısır için, 
Irak, Filistin için samimi gözyaşları döktü. 
Balkanlardan gelecek her bir habere pür 
dikkat kesildi. Pakistan’dan, Bangladeş’ten 
sevindirici bir haber aldığında, inanın, on-
lardan çok daha fazla Akif sevindi. Üstad 
Necip Fazıl’ın dediği gibi, Akif, mürekkep 
yerine adeta damarlarından kalemine kan 
çekerek, gönül diliyle şiirlerini yazdı, gö-
nül diliyle İstiklal Marşı’nı yazdı. 

Akif ’in kardeşlik tanımını ve kardeşlik 
hissiyatını anlamak ve tatmak gerçekten 
önemli değerli dostlarım... Son derece 
samimi bir insandı. İnsan sevgisiyle do-
nanmış, insanlığın hüznüyle hüzünlenen, 
sevinciyle sevinen, heyecanıyla heyecan-
lanan bir insandı. Akif, Çöküş’ü gördüğü 
kadar, kuruluş’u da gördü, bizzat yaşadı. 
Hatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunda, bizzat rol aldı ve yoğun emek sar-
fetti. Kastamonu’da, Burdur’da, Ankara’da 
kalabalıklara yönelik hitapları, gözyaşla-
rının adeta sel olup akmasına vesile oldu. 

Bir milletin, kazmasıyla, küreğiyle, istiklal 
ve hürriyet için seferber olmasında Akif ’in 
gerçekten büyük gayretleri oldu. Tabii 
burada tevazuuna özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Alçakgönüllüydü, mü-

tevazıydı, tam bir gönül insanıydı. İstiklal 
Marşı için açılan şiir yarışmasına, ödül 
karşılığı için katılmamış, “ben para kar-
şiliği şiir yazmam” demişti. Ancak, ödül 
kaldırıldıktan sonra İstiklal Marşı’nı yazdı 
ve sonrasında hiç bir hediyeyi, kendisine 
sunulan hiç bir imkanı kabul etmedi.

İstiklal Marşı’nın şairi, çayına şeker bula-
mayan, bulduğu bir avuç üzümü çayına şe-
ker olarak kabul eden bir insandı. Tevazu-
su, İstiklal Marşı’nın sahipliği konusunda 
da örnek teşkil eder. “Onu kimse yazamaz” 
diyordu Akif... “Onu hiç bir şair yazamaz... 
Onu, ben bile yazamam” diyordu... Istiklal 
marşi benim değil, milletindir diyordu. 
Milletin, derin ruh kökünü, derinlerdeki 
ahlak anlayışını, medeniyyet tasavvurunu 
kendi cisminde, kendi zihninde harmanla-
mış ve abide bir şahsiyet haline gelmişti. 
İşte onun için, Akif ’in, bir İstiklal Marşı 
Şairi olmanın ötesinde, hatta bir şair olma-
nın ötesinde, bir mütefekkir ve bir gönül 
insanı olarak genç nesillere tanıtılmasını 
ben son derece önemsiyorum.

Akif, İstiklal Marşı şairi denilip geçilecek, 
ya da şair denilip geçilecek kadar dar 
kavramlar içine sığdırılamaz. Akif, içinde 
bulunduğumuz geniş coğrafyayı özümse-
miş, benimsemiş, bu coğrafyayı bütün ben-
liğinde sıcacık hissetmiş bir mütefekkir ve 
münevverdir. Onun için de şiirleri kadar 
fikirleri, fikirleri kadar yaşam tarzı, edebi 
eserleri kadar, edebi, terbiyesi önemlidir 
ve örnektir. İstiklal Marşımızın şu kıtasına 
özellikle dikkatlerinizi çekiyorum... 
 
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 



147

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

Senin iman dolu göğsün gibi serhaddin var 

Ulusun! Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, 

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar...

Evet... Tek başına bu dizeler bile, tıpkı Akif 
gibi, İstiklal Marşımızın da sadece bizim 
değil, çok geniş bir coğrafyanın istiklal 
marşı olduğunun güzel bir ispatıdır.

Bir önemli nokta da şudur ki, Akif, mede-
niyyet ve millet tasavvuruyla önümüzdeki 
en güzel örnektir. Milleti, belli idealler, 
belli hedefler etrafında toplanmış insanlar 
olarak, kader birliği yapmış halklar ola-
rak tanımlıyordu Akif. Nitekim, kendisi, 
Kosova’nın İpek şehrinde doğmuş Arnavut 
bir babanın oğluydu. Bir Arnavut kökenli 
olarak, dünyanın en görkemli, en muhte-
şem İstiklal Marşını kaleme almıştı. Etnik 
kökenler üzerinden, ırklar üzerinden, 
kavimler üzerinden ayrımcılığı kesin kes 
reddediyor, kardeşliğe, dayanışmaya, mil-
let olma şuuruna sürekli vurgu yapıyordu. 

İşte bugün yapılan bir çok tartışmayı 
aydınlatacak olan da, Akif ’in 75 yıl önce 
yaşantısıyla, 90 yıl önce İstiklal Marşıyla 
ortaya koyduğu ruh ve idealdir. Ben sözü 
daha fazla uzatmadan, sahneyi değerli sa-
natçılarımıza bırakmak istiyorum. İstiklal 
Marşı için yapılmış birbirinden güzel 11 
besteyi seslendirecek sanatçılarımıza bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Ümraniye 
Belediyemize, Sayın Başkan ve ekibine de 
bu anlamlı tören vesilesiyle şükranlarımı 
sunuyorum. Elbette, Akif ’i de hayırla, şük-
ranla, minnetle yadediyor, mekanı cennet 
olsun, Allah O’ndan razı olsun diyorum. 

Sağolun, varolun diyorum ve hepinize şük-
ranlarımı sunuyorum.
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Sevgili çocuklar… Türkiye’ye hoş geldiniz. 
Ülkemize getirdiğiniz bu heyecan, neşe ve 
güzellikler için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Sizleri böyle neşeli görmek, biz 
büyükleri her zaman çok mutlu ediyor. Bu 
mutluluğunuzun hiç kaybolmamasını, ha-
yatınız boyunca yüzünüzden gülücüklerin 
hiç eksik olmamasını diliyorum.

Sizler, bu dünyanın geleceğisiniz. Sizler, 
bizim de, dünyamızın da yarınlarısınız. 
Size çok daha iyi bir gelecek hazırlamak, 
sizlere daha yaşanabilir bir dünya teslim 
etmek için bizler de var gücümüzle çalışı-
yoruz. En iyi şekilde eğitim görmeniz, en 
güzel şekilde yetişmeniz; mutlu, huzurlu, 
barış dolu bir dünyada kardeşlik içinde, 
dayanışma içinde hayatınızı sürdürmeniz 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Biz, anne babalarınız olarak, tüm çocukla-
rın, oyunlarla, oyuncaklarla, sevdikleriyle 
birlikte güzel günler geçirmesini arzulu-
yoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir 

bölgesinde çocuklar ağlamasın, çocuklar 
üzülmesin, çocuklar korkmasın istiyoruz. 
Dikkatinizi çekiyorum sevgili çocuklar: 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı 
tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. 
Her yıl, büyük bir coşkuyla bu bayramı 
kutluyor; her yıl, dünyanın farklı ülkele-
rinden yüzlerce çocuğun, burada, barış 
ülkesi Türkiye’de tanışmasını, kaynaşma-
sını, kucaklaşmasını sağlıyoruz. Çocukları 
tanışan, çocukları kaynaşan ve kucaklaşan 
bir dünya, sevginin egemen olduğu, her 
türlü nefretin, öfkenin, çatışmanın ötelen-
diği bir dünyadır.

Sevgili çocuklar…

Her yıl, 23 Nisan’da Türkiye’de misafir 
ettiğimiz çocuklar, buradan unutulmaz 
anılarla ve hiç bitmeyecek dostluklarla 
ülkelerine döndüler. Her yıl 23 Nisan’da 
dünya çocukları buradan, Türkiye’den 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Nedeni ile Dünya 

Çocuklarını Kabul

Ankara | 23 Nisan 2011
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tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları 
yolladılar. İnanıyorum ki, sizler de, burada 
bulunduğunuz süre içinde güzel dostluk-
lar kuracak, hayatınız boyunca unutama-
yacağınız anılara sahip olacaksınız. Yine 
inanıyorum ki, buradan tüm dünyaya 
çok anlamlı mesajlar göndereceksiniz. 
Savaşlar olmasın diyeceksiniz. İnsanlar 
birbirleriyle çatışmasın diyeceksiniz. Tüm 
düşmanlıklar artık bitsin diyeceksiniz. 
Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin 
diyeceksiniz. İnanın, sizlerin bu çağrısını 
dünyadaki tüm büyükler duyacaktır. Sesi-
niz bütün dünyada yankılanacak ve mutla-
ka karşılık bulacaktır. Bugün olmasa bile, 
yarın, sizler büyüdüğünüzde, dünyamız 
barışa, kardeşliğe, dostluğa bir adım daha 
yaklaşmış olacaktır. Eğer siz buna inanır-
sanız, tüm dünya da buna inanacak, tüm 
dünya arzu ettiğiniz gibi bir yer olacaktır. 

Sizlerden, birbirinizle iletişimi hiç kopar-
mamanızı özellikle rica ediyorum. Hem 
birbirinizle, hem Türkiye’deki kardeşleri-
nizle her an irtibat halinde olun. Birbiri-
nize mektuplar yazın, e-postalar gönderin. 
Burada kurduğunuz dostlukları bir ömür 
boyu yaşatın. Birbirinizle olduğu kadar, 
dünyanın farklı ülkelerinde, annesi babası 
olmayan, defteri, kitabı, bilgisayarı olma-
yan, oyuncakları olmayan çocuklarla da 
iletişim içinde olun. Çocuk yaşında çalış-
mak zorunda kalan milyonlarca arkadaşı-
nız olduğunu unutmayın. Çocuk yaşında 
ağır işlerde çalıştırılan, hatta savaşlarda 
asker olarak kullanılan çocuklar olduğunu 
lütfen hatırınızdan çıkarmayın. Çocuklu-
ğunu yaşayamadan, büyüklerin savaşında 

anne babalarını, hatta kendi uzuvlarını 
kaybeden çocuklar olduğunu hatırlayın ve 
anne babalarınıza hatırlatın. Bütün o ço-
cuklar için, akşam yatağa girdiğinizde dua 
etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. 
Geleceğin dünyasını siz şekillendireceksi-
niz; yarının dünyasını siz inşa edeceksiniz. 
Siz, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı 
ne kadar büyütürseniz, dünyada da sevgi o 
kadar büyüyecektir. 

Sevgili çocuklar… 

Sizlere, burada, Türkiye’de, bir bayram 
sevinci yaşatabilmenin, dünyanın en gü-
zel duygusu olduğuna inanıyoruz. İşte 
bu düşüncelerle, Türkiye’de çok iyi vakit 
geçirmenizi diliyor, sizlerin ve tüm dünya 
çocuklarının bayramı olan 23 Nisan’ı en 
iyi şekilde değerlendirmenizi temenni 
ediyorum. Bu güzel bayramın taşıdığı an-
lamı, burada oluşan sevgi ve dostluğu, ül-
kemizden bir selam olarak ülkelerinizdeki 
çocuklara da götürmenizi istiyorum.23 
Nisan çocuk bayramınızı kutluyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Çok sevgili çocuklar, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor; 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten 
kutluyorum. Dünyanın bu ilk ve tek Çocuk 
Bayramı’nın, ülkemizin tüm çocukları, 
tüm dünya çocukları için, huzur, barış ve 

sevinç dolu bir geleceğe vesile olmasını 
diliyorum. Bu güzel bayramı çocukları-
mıza armağan eden, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü şükranla anıyor, Kurtuluş Sava-
şımızın tüm şehit ve gazilerini rahmetle 
minnetle yâd ediyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeni ile 

çocukları kabul

Ankara | 23 Nisan 2011
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Sevgili çocuklar... 

Sizler, çok büyük bir ülkenin çocuklarısı-
nız. Sizden her zaman, ülkenizle, milleti-
nizle, özellikle de tarihinizle ve kültürü-
nüzle gurur duymanızı istiyorum. Sizler, 
çok eski çağlardan beri, egemenliğine, is-
tiklaline, hürriyetine âşık olan; bunlardan 
hiç bir şekilde taviz vermeyen bir milletin 
evlatlarısınız. Biz, sadece zaferleriyle, sa-
dece kazandığı savaşlarla, sadece şehit ve 
gazileriyle övünen değil; onlarla birlikte 
âlimleriyle, düşünürleriyle, sanatçılarıyla, 
ürettiği eserleriyle de övünmeyi hakeden 
bir milletiz.

İbni Sina, Ali Kuşçu, Farabi, Mimar Si-
nan, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, 
Mehmet Akif gibi, daha isimlerini burada 
sayamayacağım nice büyük gönül insanı, 
bizim topraklarımıza, bizim medeniye-
timize bilgi ve sevgi tohumları ekmiştir. 
Bugün, dünya biliminin ve büyük mede-
niyetlerin temelinde, bizim kendi bilim ve 
sanat insanlarımızın eserlerinin çok bü-
yük katkıları vardır. Müzik kültürümüz, 
mimari eserlerimiz, vakıf medeniyetimiz, 
devlet geleneğimiz, çok geniş bir coğrafya-
yı etkilemiş, birçok ülke ve millete ilham 
kaynağı olmuştur. Elbette, sadece geç-
mişle övünmek bize bir şey kazandırmaz. 
Şanlı bir tarihimiz vardı, büyük bir mede-
niyetimiz vardı diyerek, biz avunmakla 
yetinemeyiz.

Yarının büyükleri olarak, benim sizlerden 
arzum şu: Tarihimizi ve medeniyetimizi 
çok iyi öğrenin, çok iyi anlayın ve geleceği 
o büyük tarih ve medeniyetten ilham ala-

rak yeniden inşa edin. Büyük bir ülkenin, 
büyük bir milletin çocukları olduğunuz 
hissiyatıyla hareket edin ki, yarının bü-
yük Türkiye’sini inşa edebilesiniz. Yarının 
Büyük Türkiye’si, sizlerin omuzlarında 
yükselecek. Sizler, küçük düşünmeyecek, 
tıpkı dedeleriniz, atalarınız gibi büyük 
düşünecek, büyük adımlar atacak ve 
arzuladığımız o büyük Türkiye’yi imar 
edeceksiniz. Bizim gayemiz, çabamız, işte 
sizlere bu Büyük Türkiye’nin yollarını, 
kapılarını açmaktır. Biz, sizlerin en iyi, en 
kaliteli, en modern eğitim imkânlarından 
yararlanmanızı, kendinizi iyi yetiştirme-
nizi istiyoruz.

Bakın sevgili çocuklar… Son 8.5 yılda, 
Türkiye’nin her yerinde, tam 162 bin yeni 
dersliği eğitimin hizmetine kazandırdık. 
Zengin fakir demeden, bütün öğrencileri-
mize ders kitaplarını ücretsiz dağıttık ve 
dağıtıyoruz. Yine bu süre içinde, 89 yeni 
üniversite kurarak, Türkiye’deki üniversi-
te sayısını 165’e yükselttik. Ana sınıfından 
başlayarak, üniversite, doktora seviyesine 
kadar, tüm öğrencilerimizi maddi olarak 
çeşitli şekillerde destekliyoruz. Engelli 
öğrencilerimizin, kızların, yoksul öğren-
cilerin, köylerde, mezralarda, yaylalarda 
yaşayan öğrencilerin okuması, en iyi eği-
timi alması için başlattığımız seferberliği 
büyüterek sürdürüyoruz. Bu millet, çalışı-
yor, üretiyor, kazanıyor ve vergisiyle, yar-
dımlarıyla, sizlerin okuması için kazan-
dıklarını sizlere harcıyor. Sizler de, lütfen, 
sizin için seferber edilen bu imkânları en 
iyi şekilde değerlendirin, kendinizi en iyi 
şekilde geleceğe hazırlayın.
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Sevgili çocuklar…

23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, çok büyük hayallerle, çok büyük 
umutlarla açıldı. O Meclis, önce Kurtuluş 
Savaşı’nı idare etti, ülkemize bağımsız-
lığını kazandırdı. Ardından da 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyeti ilan etti. O günler, 
gerçekten zor günlerdi. Ama biz, millet 
olarak birbirimize kenetlendik ve o zor 
günleri aşmayı başardık.1923’ten bu-
güne, yani 88 yılda Türkiye çok önemli 
mesafe katletti. Özellikle son dönemde 
yaptığımız yatırımlarla, reformlarla, 
Türkiye’yi büyük, itibarlı, istikrarlı ve 
huzurlu bir ülke konumuna yükselttik. 
Ama biz bunu yeterli  görmüyoruz… 
Türkiye’nin çocuklarının çok daha iyiyi, 
çok daha güzeli hak ettiğini düşünüyoruz.

Şu anda, ülke olarak kendimize 2023 yı-
lını önemli bir tarih, önemli bir dönüm 
noktası olarak belirledik. 2023’te, biliyor-
sunuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. 
Sizler de inşallah büyümüş, bu ülkenin 
gençleri, bu ülkenin sanatçıları, bilim 
insanları, mühendisleri, doktorları, idare-
cileri olacaksınız.2023 hedeflerimiz, esa-
sında sizlere çok daha büyük bir Türkiye 
bırakma hedefidir. Bu hedeflere ulaşmak 
için hep birlikte çok çalışmak, çok gay-
ret etmek zorundayız. Biz, büyükleriniz 
olarak, işimizi en iyi şekilde yapacağız. 
Sizlerden de isteğimiz, kendinizi çok iyi 
yetiştirerek, 2023 Türkiye’sine eğitim yo-
luyla hazırlanmanızdır.

Sevgili çocuklar… 

Biz, sizlere en güzel yarınları hazırlamanın 
çabası içindeyiz. Sizler de, ülkenize güve-
nin, kendinize güvenin, özgüven içinde 
geleceğe hazırlanın. Sevgi, kardeşlik, daya-
nışma ve paylaşma her zaman rehberiniz 
olsun. Ülkenizi sevin, milletinizi sevin 
ve bu topraklara sevgi tohumunu ekin. 
Sizlerin sevgi üzerine inşa edeceğiniz bir 
gelecek, hiç şüpheniz olmasın ki aydınlık 
bir gelecek olacaktır. Ben, bu duygularla, 
bir kez daha sizlerin Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bu güzel 
bayram günlerinde gönlünüzce eğlen-
menizi, en iyi şekilde vakit geçirmenizi 
diliyorum. Tebessüm, gülücük, neşe ve 
coşku yüzünüzden hiç eksik olmasın, nice 
bayramlar görün diyor, sizleri sevgiyle ku-
caklıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden, dünya şehirlerinden 
Ankara’ya gelen sevgili çocuklar, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Ankara’da 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Dünya Çocuk 
Oyunları’nın sevgiye, barışa, kardeşliğe 
vesile olmasını diliyorum. Dünya Çocuk 
Oyunları için Ankara’ya gelen çok değerli 
misafirlerimize, Değerli Belediye Baş-
kanlarına, yerel yöneticilere, çok değerli 
sporcularımıza ve burada yarışacak sev-
gili çocuklarımıza, Başkent Ankara’ya hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 2 bini 
Türkiye dışından olmak üzere, 6 bin 500 
sporcuyu Ankara’da ağırlamaktan çok 

büyük bir gurur duyduğumuzu, heyecan 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Ankara Büyükşehir Belediyemize, Genç-
lik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, Spor 
Federasyonları’na, bu güzel, bu anlamlı 
oyunları tertip ettikleri için teşekkür edi-
yorum. 

Dün, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu açı-
lış vesilesiyle, ülkemizin tüm çocuklarının, 
tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik 
ediyorum. Bu Nisan ayında, bu bahar 
günlerinde, Ankara, dünya çocuklarıyla 
adeta farklı bir şekilde çiçek açıyor. Anka-

Dünya Çocuk Oyunları Açılış 
Töreni

Ankara | 24 Nisan 2011
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ra, çocukların cıvıltıları, kahkahaları, neşe 
ve sevinçleriyle, özellikle de çocuk ma-
sumiyetiyle, dünyaya bir kez daha, barış, 
dostluk, kardeşlik mesajları gönderiyor. 
Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımızın 
eliyle, bugün Başkent Ankara, tüm dünya-
ya, çatışmaların, kavgaların, öfke ve nefre-
tin ne kadar anlamsız, ne kadar gereksiz ve 
ne kadar iç karartıcı olduğunu haykırıyor. 
82 ülkeden çocuklar, burada, Ankara’da 
buluşarak, tanışarak, Ankara’da kucakla-
şarak, sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın 
güzelliğini ve erdemini hiç silinmeyecek 
şekilde hafızalarına nakşediyorlar. 

Evet... Bizler, bu dünyayı aslında çocukları-
mızdan emanet aldık. Bizler şu anda ecda-
dımızın emanetini üzerimizde taşıyoruz. 
Vakti zamanı geldiğinde, bu emaneti ço-
cuklarımıza, yarınların gerçek sahiplerine 
teslim edeceğiz. Biz, çatışmaların, savaşla-
rın, yoksulluğun kol gezdiği bir dünyada 
büyüdük. Ama, çocuklarımızın, çok daha 
huzurlu, istikrarlı, varlıklı bir dünyada ya-
şamasını istiyor, onlara çok daha güzel bir 
dünya teslim etmeyi arzuluyor, gecemizi 
gündüzümüze katarak böyle bir dünyanın 
mücadelesini veriyoruz. Buradan, Baş-
kent Ankara’dan tüm dünyaya seslenmek 
istiyorum. Dünyanın neresinde olursa ol-
sun, çocuk her yerde çocuktur. Dünyanın 
her yerinde çocuklar masumdur. Hangi 
renkte doğmuş olurlarsa olsunlar, anne 
babalarının dili, dini, inancı her ne olursa 
olsun, her çocuk, okumayı, sağlıklı şekilde 
yetişmeyi, oynamayı, kendisi için güvenli, 
huzurlu bir gelecek inşa etmeyi doğuştan 
hak ediyor.

Şunu yürekten söylüyorum: Çocukları 
mahzun bir dünya, asla ve asla masum bir 

dünya değildir. Bir tek çocuğun dahi, eği-
tim hakkından, ekmekten, sütten, oyun ve 
oyuncaktan mahrum bırakılması, dünya-
nın üzerinde, insanlığın vicdanı üzerinde 
kara bir lekedir. Hele hele, çocukların, sa-
vaşlar yoluyla, terör ve çatışmalar yoluyla, 
anne babasız bırakılması, vicdanların kö-
relmesi, insanlığın katledilmesidir. Biz, tek 
bir çocuk dahi ağlamasın, gözyaşı dökme-
sin istiyoruz. Anneler nasıl çocuklarına tit-
riyorsa, anneler nasıl bebeklerine, çocukla-
rına kol kanat geriyorsa, aynı şekilde bizler 
de, Türkiye’nin çocuklarını, dünyanın tüm 
çocuklarını adeta kendi yavrularımız ola-
rak görüyor, dünyanın tüm çocuklarının 
sevincini kendi sevincimiz, hüznünü ken-
di hüznümüz olarak kabul ediyoruz.

Değerli misafirler, sevgili çocuklar... 

Türkiye, bir barış ülkesidir. Türkiye, bu-
lunduğu coğrafyada, merkezinde bulun-
duğu bu bölgede, tüm dünyada, barışı, 
dayanışmayı, paylaşmayı samimiyetle 
savunan, bunun da gereklerini cesaretle 
yerine getiren bir ülkedir. Biz her insanı, 
inancına, etnik kökenine, diline, düşün-
cesine bakmadan, önce insan olarak görü-
yoruz. Büyük Türk Şairi Yunus Emre’nin 
söylediği gibi: Biz, Yaratılanı, yaratandan 
ötürü seviyoruz. Bizim medeniyetimizde, 
bizim kültürümüzde ve geleneklerimizde, 
her insan kutsaldır, her insanın canı, malı 
dokunulmazdır, her insan, eşit haklarla, 
evrensel insan haklarıyla yaşamını idame 
ettirme hakkına doğuştan sahiptir. Öfke, 
nefret, şiddet ve ayrımcılık, dünyayı içten 
içe çürüten, dünyanın geleceğini ciddi 
şekilde tehdit eden duygulardır. İşte onun 
için diyorum ki; çocukların bizleri örnek 
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almasını istediğimiz kadar, ne olur bizler 
de çocuklarımızı örnek alalım.

Çocukların sevinci, neşesi, gülücükleri, he-
yecanları hepimizin rehberi olsun, ışığımız 
olsun. Aslında büyükler çocukların ellerin-
den değil, çocuklar büyüklerin ellerinden 
tutsun. Tüm dünyaya, çocuk masumiyeti, 
çocuk saflığı, çocukların temiz hayalleri 
hâkim olsun. Dünya, çocukları örnek alsın 
hiç kirlenmesin, çocuklar büyüse dahi o 
güzel masumiyet hiç ama hiç bozulmasın.

Sevgili çocuklar... 

Sizler Ankara’ya sadece yarışmak için gel-
mediniz. Sizler, sporun, birleştirici ve barış 
dilini, buradan, Ankara’dan tüm dünyaya 
duyurmak için burada bir araya geldiniz. 
Bir hafta boyunca, spor yaparken, müsa-
baka yaparken, başarı için ter dökerken, 
aynı anda birbirinizle tanışmanızı, kaynaş-
manızı, birbirinizle bozulmaz, eskimez, 
yıpranmaz dostluklar kurmanızı temenni 
ediyorum. Ankara’da tanıdığınız, tanıştığı-
nız arkadaşları lütfen bir ömür boyu unut-
mayın. Burada sevgi üzerine dostluklar 
kuracaksınız. Büyüdükçe, bu dostlukları 
küçültmeyin, tam tersine büyütün. Sizin 
burada çoğalttığınız sevgi, inanıyorum ki, 
dünya barışı adına, aydınlık bir gelecek 
adına hepimizin umudu olacaktır. Burada 
coşku ve heyecan içinde yarışırken, burada 
sevincinize sevinç, coşkunuza coşku ka-
tarken, lütfen dünyanın diğer çocuklarını, 
sizlerle aynı imkânlara, fırsatlara sahip 
olmayan çocukları da hatırınızdan çıkar-
mayın.

Sizlerin en iyi şekilde eğitim görmeniz, en 
donanımlı, en birikimli şekilde geleceğe 

hazırlanmanız için biz büyükleriniz yo-
ğun bir gayret içindeyiz. Sizlere sunulan 
eğitim imkânlarını lütfen en iyi şekilde 
değerlendirin. Kendi ülkelerinizi, dünyayı 
yakından takip edin. Okumaktan, araştır-
maktan, sormaktan ve sorgulamaktan hiç 
bir zaman çekinmeyin. Burada çok farklı 
dillerle, çok farklı kültürlerle tanışacak-
sınız. Burada, dünyanın ne kadar renkli 
olduğunu; farklılıkların nasıl güzel bir 
zenginlik oluşturduğunu göreceksiniz. 
Bu farklılığı, farklılıktan doğan zenginliği, 
hayatınız boyunca birbirine saygının, hoş-
görünün, muhabbetin bir zemini olarak 
görün ve bu şekilde değerlendirin. 

Evet... Eğitim çok önemli, spor çok önemli... 
Ama sizlerden rica ediyorum... Eğitim adı-
na, spor adına, diğer oyunları, eğlenceleri 
ne olur ihmal etmeyin, ötelemeyin... Ço-
cukluğunuzu doyasıya yaşayın. Doyasıya 
oyun oynayın. Parklarda, bahçelerde, oyun 
alanlarında çocukluğunuzu en güzel şekil-
de yaşayın. Sizlerin gözlerindeki umut ışı-
ğı, esasen, dünyanın geleceğini parlatacak 
yegâne ışıktır. Gözlerinizdeki umut ışığı 
hiç sönmesin istiyorum. Sevinciniz, coşku-
nuz, heyecanınız hiç eksilmesin istiyorum. 

Dünya sizinle güzel, sizinle güzel olmaya 
devam edecek. Bu düşüncelerle, bir kez 
daha sizlere hoş geldiniz diyorum. Dünya 
Çocuk Oyunlarında her birinize başarılar 
temenni ediyorum. Ülkelerinize, bizler-
den, Türkiye’den selam götürün. Anneleri-
nize, babalarınıza, yakınlarınıza bizim en 
iyi dileklerimizi iletin. Kardeşliğiniz, arka-
daşlığınız, dayanışmanız ve paylaşmanız 
daim olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
kucaklıyorum.
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Sayın Başkan, çok değerli öğretim üyeleri, 
sevgili öğrenciler, çok değerli veliler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; Polis Akademisi Gü-
venlik Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan 
tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. 
Öğrencilerimizle aynı heyecanı yaşayan 
velilere, gençlerimizin anne ve babalarına, 

böyle temiz, böyle yürekli evlatlar yetiştir-
dikleri için şükranlarımı sunuyorum. 

Elbette ki hocalarımızı hassaten tebrik 
ediyorum. Engin bilgi ve tecrübelerini 
gençlerimize aktardıkları, sahip oldukları 
ışığı öğrencilerimizle paylaştıkları için ken-
dilerine teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş 

Polis Akademisi Güvenlik 
Bilimleri Fakültesi Mezuniyet 

Töreni

Ankara | 1 Temmuz 2011
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ülkelerden gelerek burada eğitimlerini 
tamamlayan misafir öğrencilerimizi de kut-
luyorum. Kendi ülkelerinde üst düzey polis 
yöneticileri konumuna gelecek bu arkadaş-
larımızın, ülkeleriyle Türkiye arasında bir 
dostluk ve kardeşlik köprüsü olacaklarına 
yürekten inanıyorum. 

Burada şu hususu tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum: Polis Akademisi; Güven-
lik Bilimleri Fakültesi’yle, Enstitüsüyle, 
Araştırma Merkezleri ve Polis Yüksekokul-
larıyla, hem ülkemizin, hem de dünyanın 
en önemli güvenlik eğitimi kurumlarından 
biri haline geldi. Akademinin uluslararası 
faaliyetleri, misafir öğretim görevlileri ve 
misafir öğrencileri, kurduğu ortaklıklar, 
tesis ettiği işbirliği zeminleri, esasında bu 
uluslararası boyutu somut olarak ortaya 
koyuyor. Polis Akademisi’nin önderliğinde, 
Uluslararası Polis Akademileri Birliği’nin 
kurulma çalışmalarının tamamlandığı-
nı, yarın da imza töreninin yapılacağını 
öğrendim. Bundan da büyük bir memnu-
niyet ve gurur duyduğumu ifade ediyor, 
Sayın Başkan’ı, değerli yöneticilerimizi 
tebrik ediyorum. Hükümet olarak, Polis 
Akademisi’nin, Güvenlik Bilimleri Fakülte-
mizin ihtiyaçlarını karşılamaya, her alanda 
desteklemeye devam edeceğiz. Böyle özel ve 
uluslararası boyutta bir eğitim kurumunu, 
bugün ulaştığı seviyenin çok daha ötesine 
taşımak için imkânlarımızı seferber etmeyi 
sürdüreceğiz.

Sevgili öğrenciler, çok değerli dostlarım…

Akademinin ve Fakültenin, 2010-2011 
döneminde gerçekleştirdikleri bilimsel 

faaliyetleri ana başlıklarıyla inceleme 
fırsatım oldu. Yayınlar, sempozyumlar, pa-
neller, araştırma, rapor, proje ve çalıştaylar 
vasıtasıyla, güvenlik alanında çok derin, 
ayrıntılı ve son derece kapsamlı çalışma-
ların yapıldığını gördüm. Toplumda, polis 
denildiğinde, ne yazık ki sadece üniforma, 
sadece silah, cop, kelepçe, karakol, biber 
gazı gibi kavramlar öne çıkıyordu. Ne 
yazık ki, medyanın da bu noktada yanlış 
yönlendirmeleriyle, güvenlik kavramı çok 
farklı bir imajla topluma sunuluyor. Elbet-
te geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler var. 
Ama bugün, güvenlik kavramının, polis 
kavramının, asayiş kavramının çok ama 
çok değiştiğini, imajının çok ötesinde bir 
derinlik ve kalite kazandığını görüyoruz. 

Örneğin; geçen yıl Akademi bünyesinde 
bir öğrenci sempozyumu düzenleniyor ve 
medeniyetler çatışması, Meksika ve uyuş-
turucu sorunu, islamofobi, PKK Tamil kap-
lanları karşılaştırması gibi konular özgür 
bir biçimde analiz ediliyor. Polis Akademi-
si, hiçbir komplekse, hiçbir sınırlamaya ve 
kısıtlamaya maruz kalmaksızın, Türk So-
lunun Kürt Sorununa Bakışı gibi bir konu-
yu ele alıp, bunu özgürce tartışıyor. Üstelik 
tüm bu bilimsel çalışmalar, kapalı devre 
olarak değil; ulusal ve uluslararası sivil 
uzmanların, akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleşiyor. Ben bunu gerçekten heye-
can verici, gerçekten umut verici bir geliş-
me olarak değerlendiriyorum. Türkiye’de 
artık polis, kısıtlamanın, yasaklamanın, sı-
nırlandırmanın bir aracı olarak değil, tam 
tersine, demokrasi ve hukukun teminatla-
rından biri olarak öne çıkıyor. Polis, devleti 
muhafaza eden değil, milleti, bireyi, hak ve 
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özgürlükleri muhafaza eden, adaleti, mül-
kiyeti, can ve mal ve güvenliğini koruyan 
bir unsur olarak toplumda yerini alıyor.

Sevgili gençler…

Şunu özellikle sizlere hatırlatmak duru-
mundayım; Bizim, ülke olarak son dönem-
de kaydettiğimiz ilerleme ve gelişme, dış 
politikadaki, ekonomideki başarılarımız 
kadar, demokratikleşme alanında ulaştı-
ğımız ileri standartların da bir neticesidir. 
Bugün artık, dün olduğu gibi, demokrasi 
ve hukuk, güvenlik için heba edilmiyor. 
Sanal bir takım tehditler bahane edilerek, 
özgürlükler kısıtlanmıyor. Devletin bekası 
mazeretine sığınılıp, bugün fikirler, görüş-
ler, düşünceler potansiyel suçlu olarak de-
ğerlendirilmiyor. İşkence bir insanlık suçu 
olarak görülüyor ve sıfır toleransla, asla ve 
asla işkenceye müsamaha gösterilmiyor. 
Çok zor bir coğrafyada, terör mağduru 
bir ülke olmamıza rağmen, terörle, suçla 
mücadele, demokrasi ve evrensel hukuk 
çerçevesinde yürütülüyor. 

Elbette henüz kaydetmemiz gereken mesa-
feler var. Ama işte burada biz bugün, umu-
dun temellerini atıyoruz. Sadece bir me-
zuniyet töreni gerçekleştirmiyor, gelecek 
adına, aydınlık bir Türkiye adına bugün 
çok büyük bir gurur ve heyecanı paylaşı-
yoruz. Ben inanıyorum ki, bugün mezun 
olan her bir kardeşimiz, görev aldıkları her 
kademede, demokrasiyi ve hukukun üs-
tünlüğünü en üst seviyede gözeteceklerdir. 
Bugün mezun olan gençlerimiz, kendileri-
ni millete efendi değil, millete hizmetkâr 
olarak görecek, vazife aldıkları her şehirde 

ve her makamda milletin huzur, güvenlik 
ve refahı için ter dökeceklerdir. Asla umut-
suz olmayın. Özgüveninizi asla yitirmeyin. 
Önünüze çıkan engeller sizi hedefleriniz-
den, ilke ve ideallerinizden asla saptırma-
sın. Bugün, bu mezuniyet töreninde sahip 
olduğunuz heyecanı, göreviniz süresince 
muhafaza etmeye gayret edin. Zira sizler, 
asil bir milletin evlatları, son derece asil 
bir teşkilatın mensuplarısınız. İşkenceye, 
kötü muameleye, insanlık dışı muameleye 
en önde sizlerin karşı çıkacağına da yürek-
ten inanıyorum. 

Unutmayınız ki, insan, en kutsal varlıktır. 
74 milyonun her bir ferdi, 780 bin kilo-
metrekare vatan toprağının her bir köşesi 
size eşit mesafede olmak durumundadır. 
Kardeşliğimiz yüceldikçe, dayanışmamız 
arttıkça, terör de, diğer sorunlar da artık 
varlık zemini bulamayacaktır. İşte sizler, 
bu ülkede kardeşliğin yücelmesinde, daya-
nışmanın artmasında, özellikle de devlet-
millet kaynaşmasının daha da pekişmesin-
de en kritik noktada görev alacaksınız. Her 
birinize, hayatınızın bu yeni döneminde, 
yükleneceğiniz yeni vazifelerinizde üstün 
başarılar diliyorum. Gideceğiniz, görev 
yapacağınız şehirlerin umudu, sevinci, 
heyecanı olmanızı sizlerden özellikle rica 
ediyorum. Misafir öğrencilerimizin de, ül-
kelerine, halklarına, ailelerine bizim barış, 
kardeşlik ve dostluk mesajlarımızı, selam-
larımızı iletmelerini temenni ediyorum. 
Bir kez daha mezuniyetinizi tebrik ediyor, 
ailelerinizi, öğretmenlerinizi kutluyor; he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli Mütevelli Heyet Başkanı, sayın 
rektör, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğ-
renciler, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mezuniyet töreninde 
sizlerle aynı heyecanı paylaşıyor olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Mezun olan öğrencileri-
mizi tebrik ediyorum; iş hayatlarında da 

kendilerine başarılar diliyorum. Mezun 
olan öğrencilerimizle birlikte, o büyük 
heyecanı, o büyük gururu yaşayan sevgili 
anne babaları, sevgili velileri de yürekten 
kutluyorum. Mütevelli Heyet Başkanımı-
za, Sayın Rektör’e, öğretim görevlilerine, 
Üniversite personeline, Üniversitenin 
ismiyle müsemma bu aydın çocukları 
yetiştirdikleri için ülkem, milletim adına 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Fahri Doktora Tevdi ve 

Mezuniyet Töreni

İstanbul | 2 Temmuz 2011
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şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Aydın 
Üniversitesi Senatosu tarafından şahsıma 
tevdi edilen doktora ünvanından dolayı da 
büyük gurur ve bahtiyarlık duyduğumu 
belirtiyor, teşekkür ediyorum.

Burada şunu özellikle ifade etmek iste-
rim ki; yeni açılmış üniversitelerimizin 
mezuniyet törenlerine katıldıkça, yeni 
üniversitelerin kurulması için aldığımız 
kararların ne kadar isabetli olduğunu da 
görüyorum. Son 8.5 yılda, Türkiye genelin-
de, 50’si devlet, 39’u vakıf olmak üzere 89 
yeni üniversitenin kuruluş kararını aldık. 
Türkiye’de biz görevi devraldığımızda 76 
olan üniversite sayısı, bugün 165 sayısına 
ulaştı. Şu oran son derece önemli: 8.5 yıl 
önce, 2002’de Türkiye’de Yükseköğretim 
okullaşma oranı yüzde 27 iken, şu anda bu 
oran yüzde 44 rakamına ulaşmış durumda. 

Bingöl’e gidin, üniversite var; Bitlis’e gi-
din, Üniversite var, Batman’da, Şırnak’ta, 
Hakkari’de, Tunceli’de, Artvin’de artık üni-
versite var. Bu üniversiteler birer tabela 
üniversitesi de değil. Her biri çok hızlı bir 
gelişim kaydediyor, büyüyor ve bulunduk-
ları şehrin adeta umudu haline geliyor. 
Doğu ve Güneydoğu’da bulunan üniversi-
telerimizde, kız öğrencilerin oranı erkek 
öğrencileri yakalamış durumda. Genelde 
yüzde 50-50 ya da 49-51 gibi oranlar görü-
lüyor. Mersin, Gaziantep, Kayseri, Konya 
gibi şehirlerimiz birden fazla üniversiteye 
kavuştu. Sanayi üniversiteyi, üniversite sa-
nayiyi destekler hale geldi. 2003 yılından 
itibaren attığımız eğitim adımları, bugün 
çok şükür meyvelerini veriyor; toprağa atı-
lan tohum, bugün artık çınara dönüşüyor. 

Şimdi ben, sevgili gençlerimizden, özellik-
le bugün mezun olarak hayata atılan genç-
lerimizden bir şey rica ediyorum. Asla ve 
asla umutsuz olmayın, özgüveninizi hiçbir 
şart altında yitirmeyin. Bugün mezun olan 
siz öğrencilerimiz, ortalama 22 yaşında-
sınız. Sizler, çok şükür 12 Eylül müdaha-
lesini görmediniz, yaşamadınız. 12 Eylül 
öncesinde ve sonrasında, üniversite genç-
liğinin, bizlerin yaşadığı çileyi, acıyı sizler 
yaşamadınız. Belki bunları okudunuz, 
belki bunlar sizlere anlatıldı ama biz, siz-
lerin o tür atmosferleri yaşamamanız için 
azami bir hassasiyet içinde olduk. Sürekli 
gelişen, istikrarla, güvenle büyüyen bir 
ülkemiz var. 

İşte en son, 2011 yılının ilk çeyreğinde Tür-
kiye ekonomisi yüzde 11 oranında büyüdü 
ve bir kez daha dünyada en hızlı büyüyen 
ülke konumuna yükseldi. Bugün, geçmişle 
kıyas dahi kabul etmeyecek derecede aktif 
dış politikamız, geçmişle kıyaslanmayacak 
standartlara sahip demokrasimiz var. Ge-
leceğe bugün her zamankinden daha fazla 
umutla bakıyoruz. Kendimize artık büyük 
hedefler belirliyor, bu hedeflerin arkasın-
da koşuyoruz. Ne işsizlik, ne yoksulluk, 
ne terör, sizi ürkütmesin, sizi yılgınlığa, 
hele hele karamsarlığa asla sevketmesin. 
Siz kendinize ne kadar güvenirseniz, siz, 
geleceğe ne kadar umutla bakarsanız, ina-
nın bu sorunlar da o kadar çözüm yoluna 
girecek, o kadar Türkiye’nin gündeminden 
çıkacaktır.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili gençler, 
Türkiye, sıradan bir ülke değil. Türkiye, 
tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle oldu-
ğu kadar, büyük potansiyeliyle de farklı 
bir ülke, büyük bir ülke, dünya genelinde 
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ağırlığı, itibarı ve gücü olan bir ülke. Sizler, 
çok büyük bir ülkenin, büyük bir milletin 
evlatlarısınız. Üniversite kantinlerinde 
bir araya geldiğinizde, gündelik meseleler 
kadar, dersleriniz, sınavlarınız kadar, ülke 
ve dünya meselelerini de konuştunuz, tar-
tıştınız. Üniversite kantinlerinde, amfiler-
de, sınıflarda müzakere ettiğiniz, istişare 
ettiğiniz meseleler, ne olur orada kalma-
sın. Bugün, mezun olarak, aslında şikayet 
ettiğiniz tüm meseleleri çözme makamına 
ulaştınız. Bugün, diplomalarınızı alarak, 
aslında çok büyük sorumluluklar yüklen-
diniz. Bu ülkenin ekonomisini artık sizler 
büyüteceksiniz. Demokrasiye artık sizler 
yön vereceksiniz. İlerlemeyi, kalkınmayı, 
değişimi artık sizler yöneteceksiniz. Gün 
gelecek, siyasette yerinizi alacak, idarede 
yerinizi alacak ve bu ülkeye istikameti siz-
ler çizeceksiniz. Hangi işi yapıyor olursa-
nız olun. Öğretmen, bilim adamı, sanatçı, 
avukat, hâkim, mühendis, tekniker, uzman 
olarak bu ülkenin sorunlarına artık sizler 
çözüm üreteceksiniz. Şunu unutmayın; 
Hiçbir mesele “çaresiz” değil. Tam tersine, 
çare, “sizsiniz”.

Sevgili gençler, sevgili öğrenciler…

İnanın, bu millet, sizlerin en iyi şartlar-
da yetişmesi için çok ama çok büyük 
fedakârlıklarda bulundu. Şunu hiç abart-
madan, hiç mübalağa yapmadan ifade 
ediyorum: Çanakkale’de şehit olan on bin-
lerce Mehmetçik, işte size bu mezuniyet tö-
renini, bu sevinci, coşkuyu, heyecanı yaşat-
mak için canlarını feda etti. Sarıkamış’ta 
donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik, 
siz bu diplomaları alasınız ve geleceğe 
umutla bakasınız diye gözlerini yumdu. 
Kurtuluş Savaşımız, bağımsız, özgür, mut-

lu ve huzurlu bir ülkede, gençler kendileri-
ni en iyi şekilde yetiştirip, ülkeye, millete, 
bayrağa sahip çıksınlar, ülkenin onurunu 
yüceltsinler diye verildi. Okuduğunuz sı-
ralarda, amfilerde, sınıflarda, bu milletin 
her bir ferdinin boğazından kısarak, gönül 
rahatlığıyla verdiği katkılar var. Anne ba-
balarınızın maddi katkıları kadar, milletin 
vergileri, bağışları, yardımları, sizin işte 
bu gururu yaşayabilmeniz için seferber 
edildi. 

Yani sizler, bu güzel üniversitede, en iyi, 
en kaliteli eğitimi görerek, bu milletin 
emanetini de yüklenmiş oldunuz. Her 
birinizin o emanete sımsıkı sahip çıka-
cağınızı biliyorum. Anne babalarınızın, 
hocalarınızın fedakârlığına olduğu kadar, 
milletin fedakarlığına da ebediyen saygı 
göstereceğinize yürekten inanıyorum. Her 
birinizin, bu ülkenin istikbali için ter dö-
keceğinize bütün kalbimle güveniyorum. 
Biliniz ki, bu ülke, bu millet size güveni-
yor, size inanıyor. Sizin de bu ülkeye ve 
aziz milletimize inanmanızı, güvenmenizi, 
Türkiye’nin umudu, geleceği, aydınlığı 
olmanızı hepinizden arzuluyorum. İstan-
bul Aydın Üniversitesi’nden mezun olan 
tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik 
ediyorum; yolunuz açık olsun, her daim 
aydın ve aydınlık olsun diliyorum. Anne 
babaları, velileri, hocalarımızı, üniversite 
yönetimini, bu heyecanı yaşadıkları ve 
yaşattıkları için ayrıca kutluyorum. Üni-
versitemizin diğer öğrencilerine de başa-
rılar diliyorum. Şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora ünvanından dolayı da bir kez daha 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Gaziantepli-
ler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Birçok medeniyetlerin izlerini taşıyan 
bu güzel şehrimizde bulunmaktan, bir kere 
daha sizlerin aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

İstiklal savaşımızın destansı mücadelele-
rinin yaşandığı bu toprakların bizim gön-
lümüzde elbette ayrı bir yeri var. Gazilik 
unvanı taşıyan bu müstesna şehri elbette 
hepimiz bir başka seviyoruz. O sebeple ki 

Gaziantep’e yapılan her hizmetten, yüksel-
tilen her eserden sizler kadar bizler de bir 
başka mutlu oluyor, bir başka gururlanıyo-
ruz. Bugün işte o mutluluğu, o heyecanı, o 
gururu ziyadesiyle yaşadığımız günlerden 
biri... Çünkü bugün medeniyetler şehri 
Gaziantep’e çok yakışacak eserler kazan-
dırmak, tesisler kazandırmak için bir araya 
geldik. Bu törenle birlikte inşallah dünya-
nın en modern müzelerinden biri olarak 
tasarlanan Zeugma Müzesi’ni hizmete açı-
yoruz. Yine bu törenle birlikte sizlerin pek 

Zeugma Müzesi ve Diğer 
Tesislerin Toplu Açılış Töreni 

Gaziantep | 9 Eylül 2011
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çok derdinize derman olacak 36 tesisi de 
Gaziantep’imize kazandırıyoruz.

Biz gittiğimiz hiçbir yere elimiz boş git-
miyoruz. Gittiğimiz her şehrimizde böyle 
mutlu açılışlar, böyle hayırlı törenler ger-
çekleştiriyoruz. Hizmete açılan her yeni 
tesisi ülkemizin geleceğinin imarı yolunda 
kazanılmış bir zafer olarak görüyoruz. 
Bütün gayretimiz yıllar yılı ihmal edilen 
hizmetleri, tesisleri ülkemizin her köşesine 
kazandırmak içindir. Göreve geldiğimiz 
ilk günden bugüne kadar şehirlerimizin 
ihtiyaçlarına, sizlerin beklentilerinize dai-
ma büyük bir hassasiyet gösterdik. Çünkü 
biz ilerlemenin ancak devletin milletin 
hizmetinde olmasıyla mümkün olacağına 
inanıyoruz. 

Bütün bu yatırımların yapılması devletin 
vatandaşlarına bir lütfu değil, aksine ön-
celikli görevidir. Bizim attığımız bu imar 
adımları, yıllar önce atılması gereken 
adımlardır. Bu ülkeyi yönetenler yıllar yılı 
bu ülkenin şehirlerini ihmal ettiler. Batı-
sından doğusuna, kuzeyinden güneyine ül-
kemizin her köşesi maalesef bu mahrumi-
yetleri yaşadı. Şimdi bir yandan geçmişin 
ihmal edilmiş yatırımlarını tamamlamaya 
gayret ederken, bir yandan da şehirlerimi-
zin geleceğini inşa etmenin mücadelesini 
veriyoruz. 

Bu mücadeleyi sadece biz vermiyoruz, siz-
ler de veriyorsunuz. Görevde olduğumuz 
dokuz yıl boyunca sizler bize güvendiniz, 
destek oldunuz. Gönül birliği içinde, duygu 
birliği içinde sizlerle birlikte şehirlerimizde 
büyük bir değişim başlattık. Bu değişim 
neticesinde bir uçtan bir uca Türkiye’nin 
bütün şehirlerinin çehresi değişmiştir. İşte 

bu törenleri, bu açılışları, bu büyük değişi-
min işaret fişekleri olarak görüyor, bunun 
heyecanını yaşıyoruz.

Değerli vatandaşlarım... 

Bildiğiniz gibi Gaziantep sadece milletimi-
zin tarihinden değil, insanlık tarihinden 
de derin izler taşıyan bir şehir... Bugün 
hizmete açtığımız Zeugma Mozaik Müzesi 
Gaziantep’in bu medeniyet misyonuna 
çok yakışan, bu misyonu taçlandıracak bir 
eser… 1931 yılından bu yana çeşitli aşama-
larla sürdürülen kazılar neticesinde ortaya 
çıkan çok değerli tarih mirası eserler bura-
da sergilenecek. 2008 yılında yapımına baş-
lanan müze, 30 bin metrekarelik bir alanda 
kurulmuş durumdadır. Üç ayrı binadan 
oluşan müzede 1.160 kişilik toplam 5 adet 
seminer ve konferans salonu, geçici sergi 
alanları ve 7 bin 75 metrekarelik sergi sa-
lonları hizmet verecek. Çalışmalar tamam-
landığında yaklaşık 4 bin metrekareye ula-
şacak mozaik sergisiyle dünyanın en büyük 
mozaik müzelerinden biri haline gelecek. 
Gaziantep’in büyük bir turizm potansiyeli 
var, inşallah böyle tesislerle bu potansiyelin 
şehre çok daha fazla ekonomik kazanımları 
olacaktır. 

Bu törenle hizmete açtığımız diğer tesisler 
de Gaziantep’in yarınları adına çok değerli 
kazanımlardır. Bu tesislerin içinde gelece-
ğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın 
yetişeceği okullar var. 21 ilköğretim okulu 
ve iki anaokulu bugün hizmete açılıyor. 
Yollar, kavşaklar, kültür ve iş merkezleri ve 
sosyal tesisler hep bu bütünün içinde… Bu 
eserler Gaziantep’in çehresini değiştirecek 
tesisler… Her biri bir ihtiyacı giderecek, 
şehre hayat kazandıracak tesisler… Gazi-
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antep gelişme çıtasını sürekli yükseltme-
miz gereken şehirlerimizden biri… Özel-
likle son yıllardaki hızlı yükselişi ile bütün 
bunları hakediyor. Gaziantep bugün 173 
ayrı ülke ile ticaret yapıyor ve 2010 yılı 
rakamlarına göre en çok ihracat yapan 6. 
ilimiz konumunda… Ülkemizin ilk 1000 
ihracatçı firması arasında Gaziantepli 
firma sayısı 53… Bu sıralamada Gazian-
tep; İstanbul, İzmir ve Bursa’dan sonra 4. 
sırada... Üstelik bu ihracatın içinde sanayi 
ürünlerinin payı yüzde 92.8 gibi çok yük-
sek bir oranda… Demek oluyor ki Gazi-
antep Türkiye’nin gelişiminde lokomotif 
şehirlerimizden biri, potansiyel olarak da 
bundan çok daha fazlasını vadediyor. 

Gaziantep’e yapılan her yatırım işte bu-
nun için çok önemli… Görevde olduğu-
muz süre boyunca elimizdeki imkanların 
azamisini seferber ederek Gaziantep’e 
hak ettiği yatırımları yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz. 9 yılda 5 bin 516 dersli-
ğin yapımını tamamlayarak Gaziantep’e 
kazandırdık. Gaziantep Üniversitesi’ne 
bu süre zarfında 6 yeni fakülte, 3 meslek 
yüksek okulu, 2 yüksek okul kazandırdık. 
Yine Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı ola-
rak hizmet verecek Hukuk, Diş Hekimliği 
ve İlahiyat fakültelerinin kurulması için 
çalışmaları başlattık. Bunun haricinde 
2008’de Gazikent Üniversitesi’ni, 2009’da 
Zirve Üniversitesi’ni kurarak Gaziantep’e 
2 yeni üniversite kazandırdık. Şehit Kamil 
Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi, Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi 
ek binası, 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi ek binası gibi pek çok 
sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açtık. 
Oğuzeli, Nurdağı, Araban ilçe hastaneleri-
ni tamamlayarak faaliyete geçirdik. Hasta-

nelerimize gerekli ilave üniteleri inşa ettik, 
teknik donanım eksiklerini önemli ölçüde 
giderdik. 

Gaziantep Adalet Sarayı’nı tamamlayarak 
hizmete açtık. Islahiye ve Nizip Adalet Sa-
raylarının yapımına süratle devam ediyo-
ruz. TOKİ aracılığı ile Gaziantep’te bugüne 
kadar 9 bin 322 konut uygulaması başlattık 
ve bunların 8 bin 70’ini tamamlayarak 
sahiplerine teslim ettik. 1.252 konutun 
da yapımı da devam ediyor. 2002 yılına 
kadar sadece 116 kilometre bölünmüş yol 
yapılan Gaziantep’e, biz sadece 9 yılda 211 
kilometre yeni bölünmüş yol kazandırdık. 
Gaziantep’i Kilis’e bölünmüş yol ile bağ-
ladık. Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusay-
bin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu hattıyla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor. TCDD ile 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirli-
ğiyle Gaziantep’in ulaşımına önemli katkı 
yapacak Gaziray’ı hayata geçiriyoruz. 2007 
yılında biliyorsunuz Gaziantep’e doğalgaz 
arzı sağladık, şu an hem konutlarda hem de 
sanayide doğalgaz kullanılıyor. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum, bu liste 
böyle uzayıp gidiyor. Bugün olduğu gibi 
Gaziantep’in kalkınma zincirine adeta her 
gün yeni halkalar ekleniyor. Sizler de zaten 
bu gelişmenin, bu kalkınmanın farkındası-
nız, şahidisiniz. İnşallah Gaziantep sadece 
Türkiye’nin değil, çevre ülkeleri de içine 
alacak bir coğrafyanın cazibe merkezlerin-
den biri olmaya doğru adım adım ilerliyor. 
Bunu hep beraber başaracağız. Adım adım 
ama kararlılıkla ilerleyeceğiz. İşte bugün 
o hayırlı adımlardan birini daha hep bir-
likte atıyoruz, Gaziantep’e, sizlere, bütün 
ülkemize hayırlı olsun, bereketli olsun. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli misafirler, değerli basın mensup-
ları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, 
“Batıya Doğru Akan Nehir” adlı medeniyet 
belgeselinin tanıtım toplantısında sizlerle 
bir arada bulunmaktan büyük bir memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Medeniyet tartışmalarının öne çıktığı bir 

dönemde böyle bir belgeselin hazırlanmış 
olmasını önemsiyor, emeği geçenleri teb-
rik ediyorum. 

Medeniyet, medine, medeni, bunlara din 
ve dünya’yı da ekleyebilirsiniz, birbiriyle 
alakalı, birbirini doğuran kavramlardır. 
Medeni, Medineli, yani şehirli olmak de-

“Batı’ya Doğru Akan Nehir” adlı 
medeniyet belgeseli tanıtım 

töreni

İstanbul | 19 Eylül 2011
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mektir. Biliyorsunuz, Medine’nin eski ismi 
“Yesrib” idi, Peygamber Efendimiz Hicret-
ten sonra bu şehre “Medine” ismini verdi. 
Yesrib bir ayrılık, bir nifak ve fesat diyarıy-
dı ama Medine olunca hem medenileşmiş, 
hem de 1400 yıllık medeniyetimizin inşa 
edildiği merkez olmuştur. Peygamberimi-
zin gelmesiyle birlikte, o zamana kadar 
kardeş ve kabile kavgalarıyla çalkalanan 
Yesrib, Medine olunca sulh ve güven zemi-
nine dönüşmüştür.

Medeniyet kavramı, Batı terminolojisine 
çevrildiğinde esas mecraından çıkarılmış, 
dünyanın zayıf ülkeleri üzerinde bir ta-
hakküm aracına dönüştürülmüştür. Güçlü 
olanlar dünyada tek tip bir medeniyet 
tanımı yaparak diğer medeniyetleri tahkir 
ve tezyif etmişlerdir. Bu büyük yanlış ne 
yazık ki, bugün de aşılabilmiş değildir. Bu 
kendi medeniyet ailesini üstün görme ve 
diğer medeniyetleri ötekileştirme anlayışı, 
bugün dünya barışının önündeki en büyük 
engeldir. O kadar “evrensel değer”, o kadar 
“demokrasi”, o kadar “özgürlük ve eşitlik” 
vurgusuna rağmen dünya haritasına bir 
bütün olarak baktığınızda, bu kavramların 
gerçekte ne kadar evrenselleştiğini görür-
sünüz. 

Bunun en son ve en açık örneği Somali’dir. 
Bugün Somali’de yaşanan trajediyi sonlan-
dırmayan, bir lokma ekmek, bir damla su 
bulamadığı için ölen Somalili, Etiyopyalı, 
Kenyalı çocuğa merhamet elini uzatmayan 
bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Böy-
le bir dünyada kimse, ama kimse evrensel 
değerlerin, medeniyetin temsilcisi olduğu-
nu, demokrasinin beşiği olduğunu iddia 

edemez. Gücü, silahı ve acımasızca reka-
beti merkezine alan bir medeniyet anlayışı 
kabul edilemez. 

 Değerli arkadaşlar...

Artık eski dünyada değiliz. Bugün bütün 
dünya ile diyalog halindeyiz. Bu çok yön-
lü iletişimin bütün imkan ve araçlarına 
sahibiz. İnsanlık kendi tarihini de, başka-
larının tarihini de yeni araçlar üzerinden 
okuyor, izliyor, takip ediyor. Yakın zaman-
lara kadar çok büyük kültürel taarruzlara 
maruz kaldık. Belki geçmişte bu taarruz-
lara karşı kendi sözümüzü söyleme imka-
nını bulamıyorduk, ama artık bu durum 
değişmiştir. Bugün bir yandan medeniyeti-
mize yapılan saldırıları göğüsleyebilecek, 
bir yandan da kendi eksiklerimizi telafi 
edebilecek durumdayız. Yeryüzü çapında 
yaşanan gelişmeleri entelektüellerimiz, 
yazarlarımız, sanatçılarımız, sinemacıları-
mız, akademisyenlerimiz yakından takip 
ederek dünyaya Türkiye’nin mesajını, ko-
numunu aktarmak, anlatmak durumun-
dadır. 

İşte bugün tanıtım toplantısında olduğu-
muz bu belgeselin de böyle bir çabanın 
ürünü olduğunu düşünüyorum. Batı 
dünyasının tek yönlü medeniyet algısını 
değiştirecek, tarihi doğru bilmenin, doğru 
okumanın zeminini oluşturacak bu türden 
çalışmaların önemi büyük… Diliyorum 
ki böyle güzel örnekler, medeniyet tarihi-
ne ışık tutacak pek çok başka belgeselin, 
filmin de önünü açsın, yeni çalışmalara 
ilham versin. Böylece insanlığın asırlar ön-
cesinden bugünlere uzanan hikayesi çok 
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daha hakkaniyetli ve doğru değerlendirile-
bilsin, taşlar yerine doğru otursun.

 Değerli misafirler… 

Bugünün dünyasında görsel araçlar bil-
ginin aktarımındaki öncelikli konumla-
rını giderek daha da pekiştiriyorlar. Bu 
gidişatın doğru bir gidişat olup olmadığı 
ayrıca tartışılabilir, ancak vakıa budur. 
Bugünün gerçeklerine, bugünün ihti-
yaçlarına uygun materyalleri üretmek, 
yeni kuşakları eksik öğrenmekten, yanlış 
bilmekten, meseleleri yüzeysel biçimde 
değerlendirmekten korumalıyız. Bunu sa-
dece kitaplarla, yayınlarla, konferanslarla, 
tez çalışmalarıyla değil; görsel araçlarla da 
yapabilmeliyiz. 

Belgesellerle, dramatik yapımlarla, sinema 
filmleriyle bu toprakların zengin mede-
niyet tecrübelerini genç kuşaklarımıza 
aktarabilmeliyiz. Doğru düşünebilmek 
için doğru bilgilere ulaşabilmek gerekiyor, 
çocuklarımıza bu imkanı verebilmeliyiz. 
Bu toprakların insanı ithal tarih algıları-
na, yanlı ve objektiflikten uzak bilgi kay-
naklarına, kompleksli değerlendirmelere 
muhtaç değildir. Bu topraklarda asırlar 
boyunca insanlarımız bir tarih şuuruna, 
bir medeniyet tasavvuruna sahip olarak 
hayat sürdüler.

Bugün yapmamız gereken son birkaç 
yüzyılda zihinlerimize sokulan ezberleri 
bozmak, o tarih şuurunu, o medeniyet 
tasavvurunu küllerinden yeniden canlan-
dırmaktır. Bunu bir içe kapanma, kendini 
dünyadan yalıtma hali gibi görmemek 

lazımdır. Aksine, bilgi vasfını taşıyan, 
hikmetli olan, kaynağını insanlığın kadim 
değerlerinden alan her söz, her tasavvur, 
her bilgi bizim için çok değerlidir. İlim her 
neredeyse gidip onu oradan alma azmine 
sahip olmalıyız. 

Ancak şunu da artık biliyoruz ki, kendi 
medeniyet değerlerini, kendi tarih serüve-
nini doğru okuyamayan toplumlar, başka 
toplumların tecrübelerinden de doğru 
yararlanamıyorlar. Bazı sayfaları aşırı 
aydınlatılmış, bazı sayfaları karanlıkta bı-
rakılmış bir tarih kitabı doğru okunabilir 
mi? Maalesef bugün dünya kamuoyunda 
hakim olan medeniyet perspektifi böyle 
arızalı bir okumanın ürünüdür. Dolayısıy-
la popüler olan tarih ve medeniyet algısı 
da yanlışlarla doludur. Yanlışı düzeltmek 
elbette bize düşüyor. Tarihin bugüne kadar 
karanlık bırakılan, görmezden gelinen say-
falarına ışık tutmak ve gerçekleri görünür 
hale getirmek bizim sorumluluğumuz. 
İnanın zihinlerdeki bu tek yönlü algılar 
değişirse, güncel çatışma konularının pek 
çok malzemesi de beraberinde ortadan 
kalkmış olacaktır.

“Batı’ya Doğru Akan Nehir” belgeseli, geç-
mişe tek yönlü bir pencereden bakmaya 
mahkum bırakılmış bütün zihinler için 
inanıyorum ki ufuk açıcı bir tecrübe ola-
caktır. Emeği geçen herkesi can-ı gönülden 
kutluyor, bu güzel çalışmanın hayırlı ve 
bereketli sonuçlar doğurmasını diliyorum. 
Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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İstanbul Üniversitesi’nin değerli mensup-
ları, değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, 
sizleri en kalbî duygularımla selamlıyo-
rum. İstanbul Üniversitemizin yeni eğitim 
öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle diğer bütün üniversiteleri-
mize ve bütün öğrencilerimize başarılı, 
hayırlı bir yeni eğitim-öğretim yılı temenni 
ediyorum.

Her yeni başlangıç umut demektir, he-
yecan demektir. Konu eğitim öğretim 
olunca bu umut ve heyecan kampüslerin, 
okulların, sınıf ların ötesine taşıyor, bü-
tün bir ülkenin, yediden yetmişe bütün 
insanlarımızın umut ve heyecanı haline 
geliyor. Çünkü eğitim öğretim kurumları 
bir ülkenin geleceğinin inşa edildiği, tesis 
edildiği temel kurumlardır. Sadece maddi 
bir gelecek vizyonundan söz etmiyorum; 
insani değerlerimizin, sosyal bağlarımızın, 
kültürel zenginliklerimizin geleceğe akta-
rılması için de donanımlı genç nesillere 
ihtiyacımız var. Özellikle üniversitelerimi-
zin geçmişle gelecek arasındaki köprülerin 
sağlıklı biçimde kurulmasında hayati bir 
rolü ve önemi vardır. 

Bugün çok hızlı değişimlerin yaşandığı, in-
sani ve toplumsal ilişkilerin karmaşıklaştı-
ğı, problemlerin çeşitlendiği yeni bir çağla 
karşı karşıyayız. Geçmişten bugüne taşıdı-
ğımız, çözmekte geciktiğimiz, ihmallerle 
büyüttüğümüz pek çok sıkıntıyı bugün 
yaşamaya devam ediyoruz. Bu meseleleri 
bir an önce çözüme kavuşturmak mecbu-
riyetindeyiz. Ama sadece mevcut problem-
leri çözmek yolundaki gayretlerimizin bizi 
daha güzel bir geleceğe taşımayacağını da 
biliyoruz. 

Biz geçmişten gelen bütün sıkıntılarımızı 
bir bir çözüme kavuştursak bile, insanlığın 
yaşadığı çok yönlü, çok hızlı değişimin 
getirdiği zorluklar yeni problem alanları 
üretmeye devam ediyor olacak. O halde 
ne yapacağız? Bir denge üzerinde hareket 
edeceğiz. Bir taraftan bugünü sıkıntıya 
sokan mevcut problemleri çözerken, diğer 
taraftan geleceğin önümüze çıkartabile-
ceği zorluklara karşı kendimizi hazır hale 
getireceğiz. Bunun yolu da bir yüzü bugü-
nün dünyasına bakan, diğer yüzü geleceğe 
bakan dinamik nesiller yetiştirmektir. Bu 
zorlu görev, bu tarihi sorumluluk hepimi-

İstanbul Üniversitesi Yeni 
Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 

İstanbul | 12 Ekim 2011
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zin omuzlarındadır. Bu çerçevede en kritik 
sorumluluğun üniversitelere, siz değerli 
hocalarımıza ve daha aydınlık bir gelece-
ğin heyecanını kalplerinde hissettiğine 
inandığım sevgili öğrencilerimize düştü-
ğünü ifade etmek isterim.

Sevgili dostlar… 

Hükümet olarak göreve geldiğimiz gün 
Türkiye’de yolunda gitmeyen, işleme-
yen, ülkemizin potansiyelini harekete 
geçirmeyen ne varsa değişmesi gerekti-
ğini söyledik. Halkımızın iradesi de artık 
Türkiye’nin hak ettiği yerlere gelmesine 
imkân verecek köklü bir değişimin hayata 
geçmesi yönündeydi. Bir ülke değişecekse, 
yanlış olanın yerine doğrusunu koyma ira-
desini ortaya koymuşsa işe ilk başlayacağı 
yerlerden biri eğitim olmalıdır. Bu sadece 
çok yönlü bir atılımın hayata geçirilebil-
mesi için değil, zaman içinde elde edilen 
kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve 
geliştirilmesi için de elzemdir. 

Bu çerçevede eğitim alanında adeta bir 
seferberlik başlattık. Eğitime bütçeden 
ayrılması gereken payı olması gereken se-
viyeye taşıdık. 2002-2010 yılları arasında 
bütçeden eğitime ayrılan payda aşamalı 
olarak yüzde 267 oranında artış gerçek-
leşmiş durumda. 2011 bütçesinde eğitime 
ayırdığımız payla birlikte bu oran yüzde 
354.6 seviyesine çıkacak. Benzer bir du-
rum yükseköğretim bütçesinde de yaşan-
dı. 2002-2010 yılları arasında bütçeden 
yükseköğretime ayrılan pay yine aşamalı 
olarak yüzde 275’lik bir oranda artış gös-
terdi. 2011 yılı bütçesinde yükseköğretim 

bütçesine ayrılan payla birlikte artış oranı 
2002’ye göre yüzde 361 oranını yakalamış 
olacak. Aynı dönemde Yurtkur bütçesinde, 
ARGE bütçelerinde çok daha çarpıcı artış-
lar gerçekleştirildi. 2003-2011 yılları ara-
sında 50’si Devlet, 39’u Vakıf Üniversitesi 
olmak üzere 89 yeni üniversite kuruldu. 
Buna göre toplam üniversite sayısı 103 
Devlet, 62 Vakıf olmak üzere 165’e ulaşmış 
durumda. 

Artık her ilimizde üniversitemiz var. Malu-
munuz olduğu üzere üniversitelerimizin 
öğrenim elemanı, kamu kurum ve kuru-
luşlarının uzman personel ihtiyacının 
karşılanması amacıyla lisansüstü seviyede 
öğrenim görmek amacıyla yurtdışına öğ-
renci gönderiyoruz. Bu amaçla yılda 1000 
öğrenci olmak üzere 5000 öğrencinin 
lisansüstü öğrenimleri için proje hazırla-
dık ve uygulamaya koyduk. Bu kapsamda 
halen 1800 öğrenci yurtdışında öğrenim-
lerine devam ediyor. Şu anda yurtdışı çıkış 
işlemleri devam eden 803, yurtiçinde dil 
kurslarına katılan 135 olmak üzere toplam 
938 öğrencimiz de en kısa zamanda onlara 
katılacaklar. Geçen ay bu kapsamda 1257 
öğrencinin seçimi gerçekleştirilerek pro-
jeye dâhil edildi. Yoğun talebi karşılamak 
üzere üniversite sınavı kontenjanlarında 
da önemli artışlar sağladık. Bu çerçevede 
yürütülen çalışmalarla yükseköğretim 
kontenjanlarında 2008, 2009 ve 2010 yıl-
larında sırasıyla yüzde 28.1. yüzde 16.6 ve 
yüzde 8.8 oranında artışlar kaydedildi. 

2007 yılında ÖSS’ye başvuran her 100 kişi-
den sadece 23’ü bir yükseköğretim progra-
mına yerleşme imkânına sahipken, bu sayı 
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2010 yılı itibariyle yüzde 44’e ulaşmış du-
rumdadır. Bu tabloyu daha da geliştirece-
ğiz, geliştirmek zorundayız. Sadece sayısal 
olarak değil; imkân olarak da, kalite olarak 
da eğitime, özellikle de yükseköğretime 
yeni değerler katmamız lazım… Bu elbette 
zaman alan, zorlukları olan, imkânlarla da 
doğrudan ilgili bir süreç… Ancak bu uzun 
yolu dirayetle, kararlılıkla, azimle yürü-
mek durumundayız. İstanbul Üniversitesi 
gibi köklü ve örnek eğitim-öğretim kurum-
larımız bu atılımın ilham kaynağı olmaya 
devam edecektir, etmelidir. 

Değerli dostlar…

Çatısı altında bulunmaktan onur duy-
duğum bu abidevi eğitim ocağı, sizlerin 
de mutlaka farkında olduğunuz üzere 
ülkemizin tarih yolculuğunda müstesna 
bir yere sahiptir. Tarihi 558 yıl öncesine, 
İstanbul’un fethedildiği günlere kadar uza-
nan ve Türkiye’nin ilk üniversitesi ünvanı-
na sahip olan İstanbul Üniversitesi tarihi 
boyunca ülkemizin öncü kurumlarından 
biri olmuştur. 

Sadece eğitim alanındaki öncülüğüyle 
değil, toplumsal hayata yön veren pek 
çok ilmî, fikrî ve kültürel açılımın zemini 
ve menşei olmasıyla da tarihinin hakkını 
veren çok değerli bir irfan ocağıdır. Darul 
Fünun’dan bugünlere; bu çatı altında nice 
değerli ilim adamı, nice aydın, nice sanat-
çı, her biri kendi alanında üstad kabul edi-
len nice hocamız burada eserler vermiştir. 
Hepsi bu ülkeye hizmet eden öğrenciler 
yetiştirmiş, nice nesilleri aydınlatmış, 

hizmetleri ve fikirleriyle bugünlere de ışık 
tutan izler, eserler bırakmışlardır. 

H a l i d e  E d i p’ t e n  Ta n p ı n a r ’ a ,  Z i y a 
Gökalp’ten Mustafa Şekip Tunç’a, Ne-
cip Fazıl’dan Orhan Pamuk’a, Süheyl 
Ünver’den Ahmet Yüksel Özemre’ye, Lütfi 
Kırdar’dan Feza Gürsey’e, Nihat Çetin’den 
Ahmet Ateş’e, Mina Urgan’dan Faruk Kad-
ri Timurtaş’a, Ali Nihat Tarlan’dan Semavi 
Eyice’ye kadar dünya ölçeğinde saygınlığı 
olan pek çok ismi burada zikredebiliriz. 
Dahası bu parlak listeyi iftiharla uzata-
biliriz. Hepsi bu ülkenin ilmine, fennine, 
kültürüne, sanatına, düşünce hayatına 
çok değerli katkılar yapmış, gençlerimizin 
dünyasında yeni ufuklar açmışlardır. 

Bu misyon bugün de yaşıyor, İstanbul 
Üniversitesi çatısı altında pek çok değerli 
isim bugüne ve geleceğe ışık tutmaya, tıp-
tan işletmeye, hukuktan ekonomiye kadar 
her alanda ülkemizin gelişimine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Siyaset dünya-
sında da hem geçmişte, hem bugün bu çatı 
altında yetişmiş pek çok isim görev yap-
mış, ülkelerine hizmet etme imkânı bul-
muştur. Bizim kabinelerimizde de İstanbul 
Üniversitesi’nde yetişmiş bakanlarımız gö-
rev aldı, şu anda da almaya devam ediyor. 

Eğitim dünyamızın adeta çınarı olan 
bu tarihi üniversitemizden geleceğe dö-
nük beklentilerimiz de elbette bu parlak 
geçmişle orantılı olarak büyüktür. Ben 
inanıyorum ki bu çatı altından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hem yüzüncü kuruluş 
yıldönümüne, hem sonrasındaki yüzyıl-
larına damga vuracak nice öncü nesiller 
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yetişecektir. Bugün tarihin öyle bir sayfası 
önümüzde açılıyor ki; Türkiye’nin umudu 
olan o kuşaklar yakın gelecekte insanlığın 
da umudu olacaklar.

Değerli dostlar…

Ülkelerin tarihlerinde parlak dönemler 
olduğu gibi, zorlu ve sıkıntılı dönemler 
de olabiliyor. Her zorluğun altından kal-
kabilecek donanıma sahip, her gelişmeyi 
öncesinde görebilecek birikim ve dikkate 
sahip gençler yetiştirmek zorundayız. Di-
yebilirim ki bu hepimiz için bütün diğer 
sorumluluklarımızdan hem daha önemli, 
hem daha öncelikli bir sorumluluğumuz-
dur. İnsanlık, bugünden yavaş yavaş şe-
killenmeye başlayan ve nimetleri olduğu 
gibi mutlaka külfetleri de olacak yeni bir 
dünyaya doğru koşar adım gidiyor. 

Gelecekte bizi neyin beklediği konusunda 
pek çok toplum, pek çok ülke ne yazık 
ki yeterince hazırlıklı değil… Bugün ma-
lumunuz gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere bütün dünyayı etkileyen büyük bir 
ekonomik kriz yaşanıyor. Son birkaç yılda 
yaşananlara baktığımızda, ortaya çıkan 
bu ağır ekonomik faturanın, bu sarsıcı 
dalgalanmaların birçok ülkede şok etkisi 
meydana getirdiğini görüyoruz. Bu tablo, 
geçen birkaç on yılda dünyanın geleceğine 
ilişkin orta ve uzun vadeli öngörülerini iyi 
yapamadığını gösteriyor. Her ülke ilerle-
meyi elbette ister. Ancak bu ilerleme man-
tığının doğru bir hesaba, sürdürülebilir 
politikalara ve bütün insanlığın esenliğini 
kollayan bir anlayışa dayanması şarttır. 

Bugün yaşanan bütün küresel ve toplum-
sal sıkıntıların altında, bu hesabın özellik-
le son elli yılda yanlış ve adaletsizce yapıl-
mış olması yatıyor. Üzülerek ifade edeyim 
ki, özellikle gelişmiş ülkelerin yönetimleri 
bu mantığı sadece kendi kısa vadeli menfa-
atlerini gerçekleştirmek adına ürettiler. Bu 
yanlış hesap kaçınılmaz olarak çatışmayı, 
güç savaşlarını, sömürüyü ve adaletsizliği 
doğurdu. Bugün görüyoruz ki kendilerine 
parlak dünyalar kurmak adına insanlığın 
en temel değerlerini, barışı, adaleti rahat-
lıkla gözden çıkarabilen gelişmiş dünya as-
lında sadece bindiği dalı kesmiştir. Şimdi 
o yanlış hesabın, o adaletsiz ilerleme man-
tığının, insanlığın bütününü gözetmekten 
uzak o tek yönlü sömürü anlayışlarının 
faturası bugün bütün dünyanın temel 
problemidir.

Dünyadaki sıcak çatışmaların, açlığın, 
yoksulluğun, çevre ve sağlık sorunlarının, 
sosyal çözülmelerin ve bunlar karşısında 
uluslararası toplumun can sıkıcı çaresiz-
liğinin başka bir izahı yoktur. Yeni dünya, 
insanlığın bu haksız ve adaletsiz gidişata 
artık yeter diyeceği, bütün hesapların 
zorunlu olarak yeni baştan yapılacağı bir 
dünya olacaktır. Çünkü bu yanlış hesabın 
miadı dolmuş, ömrü tamamlanmıştır. 
Gücün ve ihtirasların egemen olduğu bu 
kara düzen artık sürdürülemez. Sadece in-
sanlığın moral değerleri değil, yeryüzünün 
tükenmezmiş gibi sömürülen kaynakları 
da heder edilmiştir. 

İnsanlık yeni bir çağa çok daha aydınlık 
yeni fikirlerle, yeni çare arayışlarıyla ve 
mutlaka daha eşit, daha adaletli, daha öz-
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gür bir dünya idealiyle girecektir. Bu tarihi 
kargaşa döneminin başka çıkışı yoktur. 
Türkiye, dünyanın insan odaklı, barış ve 
adalet öncelikli bu yeniçağına bir öncü 
ülke olarak en ön saflarda girmelidir. İşte 
bizim insanlığa çare olacak bilgili, dona-
nımlı, özgür düşünebilen yepyeni zihinle-
re ve gençliğe ihtiyacımız var derken tam 
olarak bunu kastediyorum.

Sevgili dostlar… 

Kendine özgü şartları nedeniyle Türkiye 
geleceğin zorluklarını bütün bu ülkeler-
den çok daha önce yaşamaya başladığı 
için böyle bir dünyada nasıl ayakta kalı-
nabileceği noktasında değerli tecrübelere 
sahip oldu. Ekonomik olarak neredeyse 
boşa geçirilmiş yılların ağır faturasını öde-
yip, milletçe gözümüzü geleceğe çevirme 
imkânına kavuşmuş durumdayız. Şükür-
ler olsun ki dünyayı kasıp kavuran küresel 
ekonomik kriz, krizlerle yaşama tecrübesi-
ne sahip bir ülke olarak bizde herhangi bir 
yıkıcı tesir bırakmadı. Ekonomimiz bütün 
olumsuz küresel şartlara rağmen büyü-
me iradesini, istikrarını, dinamizmini 
koruyor. Demokrasimiz artık tartışılmaz 
olmaktan çıktı, millet iradesinin önünü 
kesen bütün baskıcı girişimler, gölgeli 
alanlar ülkemizin gündeminden kalktı. El-
bette halen çözüm bekleyen sorunlarımız 
var, ancak bunları millet iradesine uygun 
olarak çözebilecek bir demokratik ortama 
da çok şükür sahibiz. 

Şimdi milletimizin bu büyük değişimine 
uyumlu, çağdaş yapıda, demokrasinin ve 
hukukun ruhuna uygun, özgürlükçü bir 

anayasa yapmak gibi bir sorumluluğumuz 
var. Türkiye’nin mutlu ve müreffeh gele-
ceğine zemin kazandıran yeni bir anayasa 
hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu sadece 
hükümet olarak bizim değil, sadece siya-
si partilerin değil, sadece TBMM’nin de 
değil, bu ülkenin her vatandaşının ortak 
sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluk 
içinde üniversitelerimizin de özel ve son 
derece hayati bir rolü olmalı ve olacak. 
Geleceğin kuşaklarını yetiştirmek gibi son 
derece hayati bir görevi üstlenmiş olan 
üniversitelerimizin, geleceğin aydınlık 
Türkiye’sine uygun bir anayasa için elbette 
söyleyecek çok şeyi vardır, olmalıdır. 

Bizler hayatının belli dönemlerini geride 
bırakmış yetişkinler olarak geçmişin üs-
tümüzde bıraktığı ağırlıkların sıkıntısını 
yeterince taşıdık. Şimdi gelecek kuşaklara 
yük olacak değil; fikirleri, idealleri, hayal-
leri için onların gücüne güç katacak, önle-
rini açacak bir anayasa hazırlamak görevi 
bizi bekliyor. Bu ülkenin yarınları demek 
olan o gençlerimizin fikirlerini, duyguları-
nı, beklentilerini de elbette bu anayasanın 
ruhuna katmak durumundayız. 

Üniversitelerimizin yeni anayasayı oluş-
turacak ortak aklın oluşmasında ne kadar 
önemli, ne kadar kritik bir rolü olduğu 
burada açıkça ortaya çıkıyor. Beklentimiz 
daha mutlu, daha aydınlık, daha adil ve 
daha özgür bir Türkiye heyecanıyla her 
insanımızın renginin bu bütün içinde tem-
sil edilebilmesidir. Bizi bize yakın tutan 
tarihi tecrübelerimizden, ortak değerleri-
mizden, hukukun ve demokrasinin berrak 
ilkelerinden yola çıkacağız. Önyargısız ve 
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çözümden yana bir tutumla geçmişin yan-
lışlarını bugünün doğrularına çevireceğiz. 
Bunun için umutluyuz, samimiyetle o 
ortak aklı oluşturma gayreti ve hassasiyeti 
içinde olacağız. 

B u  ö n e m l i  d ö n e m i n  ö n c e s i n d e , 
Türkiye’nin geleceği için son derece önem-
li gördüğümüz bu meselenin gündeme 
getirilmesi gereken belki de ilk yerin üni-
versite olduğuna inandığım için bunları 
söylüyorum. İstanbul Üniversitesi yeni 
eğitim öğretim yılı açılış töreninin, tari-
he böyle bir iz bırakmasından da şahsım 
adına büyük bir memnuniyet duyacağımı 
ifade etmek isterim. Bu hissiyatla İstanbul 
Üniversitesi’nin ve diğer bütün üniversite-
lerimizin yeni eğitim öğretim yılının hayır-
lı olması dileklerimi yineliyorum. Rektö-
rümüz başta olmak üzere tüm camiaya ve 
öğrencilerimize başarılar diliyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
aramızdan ayrılışının 73’üncü sene-i dev-
riyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir kez daha minnet ve şükranla yâd edi-
yorum. Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte, 
Kurtuluş savaşının tüm kahramanlarına, 
cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği ge-
çen tüm şahsiyetlere, bu vatan için canını 

feda eden şehitlerimize ve gazilerimize 
şükranlarımızı ifade ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal’in başkumandanlı-
ğında Kurtuluş Savaşı’nı zaferle nihayete 
erdiren bu millet, 29 Ekim 1923’te Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurmuş; o Cumhuriyeti, 
yine Gazi’nin ifadeleriyle, “muasır medeni-
yetler seviyesine çıkarmak” için yoğun bir 
gayretin içinde olmuştur. 88 yıl boyunca 
yaşanan tüm badirelere, tüm engelleme ve 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni 
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yavaşlatma çabalarına, tüm müdahale ve 
kesintilere rağmen, Cumhuriyetimiz, dim-
dik, gururla, onurla ayaktadır ve geleceğe 
her zamankinden daha büyük bir ümitle 
yürümektedir. 

Hemen her köşesi büyük sıkıntılar, büyük 
mağduriyetler yaşayan Türkiye, bugün 
bölgesinde yıldızı parlayan, örnek göste-
rilen bir konuma yükselmiş, dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi olmuştur. 1923 
yılında sadece 50 milyon dolar olan ihra-
cat, 2010 yılında, 2 bin 280 kat artışla 114 
milyar dolara ulaşmış; son 12 ay itibariyle 
de 133 milyar dolarla tarihi bir rekor daha 
kırmıştır. Kara yolu, demir yolu son derece 
yetersiz olan; kendi gemileri, kendi uçakla-
rı olmayan bir ülkeden, bugün her köşesi 
demir ağlarla, hızlı demiryolu hatlarıyla, 
duble yollarla, hava ve deniz hatlarıyla 
örülmüş, modern, muasır bir ülke inşa 
edilmiştir. 

Topunu, tüfeğini, mermisini ithal etmek 
durumunda olan ve savunmada büyük 
zorluklar yaşayan bir ülke, bugün artık 
savunma sanayinde dünyayla rekabet 
edebilir konuma yükselmiştir. Kurtuluş 
Savaşı’nda kağnıyla mermi taşıyan, cephe-
ye mermi taşırken soğukta bebeğini kaybe-
den Halime Çavuş’tan, onun gibi binlerce 
kahramandan aldığımız güçle, bugün artık 
kendi tankımız Altay’ı, kendi savaş gemile-
rimiz Milgem’ i, kendi insansız hava aracı-
mız Anka’yı, kendi helikopterimiz Atak’ı ve 
kendi uydumuz Göktürk’ü imal ediyoruz. 

Gelişmiş ekonomilerin ciddi şekilde sar-
sıntılar geçirdiği küresel ekonomik kriz 

ortamında, Türkiye, güçlü ve dayanıklı 
ekonomisiyle farklılığını ortaya koyarak, 
dünyada gıptayla izlenen bir ülke olmayı 
başarmıştır. Son dönemde gerçekleştirdi-
ğimiz büyük reform ve yatırımlarla Türki-
ye, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaştırmadan enerjiye, sanayiden dış tica-
rete, aileden kültüre, sanata, bilim ve spora 
kadar her alanda bölgesinin ve dünyanın 
farklı bir ülkesi olduğunu ispat etmiştir. 

İçerde milli birlik ve beraberlik tam bir 
hassasiyetle geliştirilirken, demokrasinin 
standartları yükseltilirken, dışarıda da 
Türkiye, barışın, adaletin, refah ve istikra-
rın kararlı savunuculuğunu yapmaktadır. 
Şunu gönül rahatlığı içinde söylemek iste-
rim: Türkiye’nin bugün ulaştığı seviye, hiç 
ama hiç kuşkusuz, başta Gazi Mustafa Ke-
mal olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuru-
cularının arzu ettikleri, tahayyül ettikleri, 
hedefledikleri bir seviyedir.

Gazi Mustafa Kemal, 1921 yılında, bu 
ülkenin müstakbel idarecilerine şu tarihi 
sözlerle istikamet çizmişti: Millete efen-
dilik yoktur… Hadimlik vardır… Her ne 
suretle olursa olsun, millete hizmet eden-
ler, milletten büyük mükâfatlar intizar 
ediyorlarsa, katiyen doğru bir harekette 
bulunmuş olmazlar. Hizmet edenler, vazi-
felerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey 
yapmamışlardır… Evet… Hükümet olarak 
gayemiz, emelimiz ve idealimiz, millete 
hizmetkâr olmaktan öte bir şey değildir. 
Bizim için en büyük mükâfat, milletimi-
zin muhabbetine mazhar olabilmektir. 
Çanakkale’de, Kafkas Cephelerinde, Kut’ül 
Amare’de ve Kurtuluş Savaşı’nda canını 
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feda eden Mehmetçikler, hiç tereddütsüz, 
böyle bir ülkenin tesisi için ve varlığını yü-
celtebilmek için şehadet şerbetini içmişler-
dir. Şehitlerimize ve gazilerimize mahcup 
olmamak, en büyük arzumuzdur. Onların 
emanetini muhafaza etmek, o emaneti çok 
daha yükseklere taşımak için gayretle ça-
lışmayı sürdüreceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli katı-
lımcılar… 

Vefatının 73’üncü yıldönümünde, Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, 1929 yılında el yazısıyla ka-
leme aldığı şu satırları sizlerle özellikle 
paylaşmak istiyorum… Bu satırlar, esasen, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi ruh ve 
esaslar üzerine kurulduğunu, nasıl bir 
millet tarif ve tasavvuruyla inşa edildiği-
ni ortaya koyan satırlardır. Diyor ki Gazi, 
“Zengin bir hatırat mirasına sahip bulu-
nan; beraber yaşamak hususunda müşte-
rek arzu ve muvafakatte samimi olan; sa-
hip olunan mirasın muhafazasına beraber 
devam hususunda iradeleri müşterek olan 
insanların birleştirilmesinden vücuda 
gelen cemiyete millet namı verilir”. Mus-
tafa Kemal, satırlarına şöyle devam ediyor: 
“Maziden, müşterek zafer ve yeis mirası, 
istikbalde tahakkuk ettirilecek aynı prog-
ram, beraber sevinmiş olmak, beraber aynı 
ümitleri beslemiş olmak… Bunlar, elbette 
bugünün medeni zihniyetinde diğer her 
türlü şartların üzerinde mana ve şümul 
alır”… 

Evet… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de, 
çok net bir biçimde ortaya koyduğu gibi, 
millet, aynı ırkın, aynı kabilenin, aynı kav-
min mensupları değil, geçmişleri ve gele-
cekleri müşterek olan, sevinçleri, hüzünle-
ri ve ümitleri ortak olan, yek vücud olarak 
kader birliği eden bir cemiyettir. Kurtuluş 
Savaşı’nın nasıl kazanıldığını, Gazi şu sa-
tırlarla kaydetmişti: Millet, topyekûn ma-
nevi bir şahıs halinde ve tek bir kitle olarak 
tecelli etti. Birliğini ve beraberliğini muha-
faza ederek, ona düşman olanları bertaraf 
eyledi. Atatürk’ün bu millet tanımı ve ta-
savvuru, ilk Meclis’te çok somut olarak te-
zahür etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, işte, 
bu millet tanımından yola çıkılarak, çok 
renklilik, birlik, kardeşlik ve dayanışma 
temelleri üzerinde yükselmişti.

1940’lardan sonra ortaya çıkan asimi-
lasyon, red ve inkâr politikaları, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine oldu-
ğu kadar, Atatürk’ün millet tarifine de bü-
tünüyle aykırıdır. Vefatının 73’üncü sene-i 
devriyesinde, Gazi Mustafa Kemal’in altını 
çizdiği istikametten ilham alarak, şu hu-
susları tekrar etmekte fayda görüyorum: 
Bu ülkenin her bir ferdi birinci sınıf vatan-
daştır. 74 milyonun fertleri arasında her-
hangi bir ayrımcılığı, eşitsizliği ve adalet-
sizliği asla kabul etmeyiz, buna müsamaha 
da göstermeyiz. Devletin tüm imkânları 
ve tüm kurumları karşısında herkesin eşit 
mesafede durmasını sağlamak, adalet an-
layışımızın sarsılmaz bir gereğidir. 

İşte yeni Anayasa’nın, böyle bir ruh ve an-
layışla yazılması, bireyi, vatandaşı, özgür-
lükleri öne çıkarması, ülkenin birlik ve bü-
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tünlüğünü daha da pekiştirmesi en büyük 
arzumuzdur. Terörün bertaraf edilmesi ve 
Türkiye üzerine kirli hesapları olan çev-
relerin oyunlarının bozulması da ancak 
bu şekilde mümkün olacaktır. Bu millet, 
tarihi boyunca yaptığı gibi, muhabbetle, 
uhuvvetle, samimiyet içinde birbiriyle ku-
caklaştığı sürece, terör ve onu maşa olarak 
kullanan çevreler, bir kez daha hayal kırık-
lığına uğrayacaktır.

Atatürk’ün, nutuk adlı eserinde kaydettiği 
şu ifadeler bu noktada son derece anlamlı-
dır: Birlik ve emelde kararlı ve ısrar eden 
millet, mağrur ve mütecaviz her düşmanı, 
eninde sonunda gurur ve tecavüzünde 
pişman edebilir. Evet… Millet olarak, 74 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
olarak, birlikte, beraberlikte, kardeşlikte 
ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Özgürlük-
lerden, temel haklardan, ileri demokratik 
standartlardan asla taviz vermeden, nifak 
ve fesada asla fırsat tanımadan, Türkiye’yi 
büyütmeyi, yüceltmeyi kararlılıkla sürdü-
receğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın… 
Cumhuriyet, emin ellerdedir… Gazi Musta-
fa Kemal’in, diğer gazilerimiz ve şehitleri-
mizin hatırasına gölge düşürmeden, onlar-
dan aldığımız kutsal emaneti yücelterek 
yolumuzda ilerleyeceğiz. 

Bu düşüncelerle, vefatının 73’üncü yıldö-
nümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitle-
rimizi, gazilerimizi tekrar şükranla ve 
rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlı-
yorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal 
Yardım Programı toplantısının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Aile ve sosyal 

Politikalar Bakanlığımıza, Sosyal Yardım-
lar Genel Müdürlüğümüze, Boğaziçi Üni-
versitemize; bu projenin yürütülmesinde, 
sonuçlandırılmasında ve programın şekil-
lenmesinde emeği geçen herkese yürekten 
şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Aile ve 

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için 
Sosyal Yardım Programı 

toplantısı 

Ankara | 16 Kasım 2011
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Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Sayın Ba-
kan ve ekibine, Türkiye genelinde, eşi vefat 
etmiş, yoksul ve yoksun hanım kardeşleri-
mizi tespit ettikleri, onların ihtiyaçlarına 
yönelik böyle bir çalışma başlattıkları için 
özellikle teşekkür ediyorum.

Biraz önce yapılan araştırmanın sonuçla-
rını gördük. Türkiye genelinde, eşi vefat 
etmiş hanım kardeşlerimizden yaklaşık 
150 bininin gelir yoksulluğu içinde oldu-
ğu bu araştırmayla niceliksel olarak daha 
da netleşmiş oldu. Ayrıca, bu hanım kar-
deşlerimizin kısa, orta ve uzun vadedeki 
ihtiyaçları, beklentileri, talepleri de yine 
bu araştırmayla daha belirgin hale geldi. 
Tabii, manzaranın ortaya çıkmasıyla, net-
leşmesiyle her şey bitmiyor… Biz, önce 
sorunun teşhisini yaptık ve şimdi artık so-
runun tedavisi aşamasına geçiyoruz. Yaptı-
ğımız kapsamlı araştırmanın sonuçlarına 
göre, Türkiye genelinde eşi vefat etmiş 
hanımlara yardım etmek amacıyla bir dizi 
çalışmayı derhal başlattık. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla, Sağlık 
Bakanlığı’yla, TOKİ ve Türkiye Barolar 
Birliği’yle istişareler yaptı, ortak çalış-
malar yürüttü. Şimdi, 2012 yılı başından 
itibaren, bu hanım kardeşlerimizin gıda 
yardımlarından düzenli olarak faydalan-
malarını sağlayacağız. TOKİ’nin inşa ettiği 
alt gelir grubu ve yoksul konutlarında, eşi 
vefat etmiş ihtiyaç sahibi hanım kardeşle-
rimize öncelik verilmesini aynı şekilde he-
deflerimiz arasına alıyoruz. Şartlı Eğitim 
Yardımından yine bu kardeşlerimizin ön-

celikli olarak faydalanmasını sağlayacağız. 
İstihdam ve meslek edindirme kurslarında 
aynı şekilde bir öncelik sağlanacak. 

Bu hanım kardeşlerimizin, eğer çocukları 
varsa, çocuklarının eğitim burslarından, 
yurt hizmetlerinden yararlanmasında da 
yine pozitif bir ayrımcılık uygulanacak. 
Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafın-
dan bu hanım kardeşlerimize hukuki ve 
psikolojik destek de sağlanacak. İlgili tüm 
kurumlarla koordinasyon içinde, son de-
rece modern bir altyapıyla, bu 150 bin ha-
nım kardeşimize inşallah ulaşacak ve onla-
ra, yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… Ka-
dın, bir toplumun adeta aynasıdır. Toplum, 
kadınla değişir, kadınla dönüşür. Kadınla-
rın değişimi ve dönüşümü eğer olumsuz 
yöndeyse, biliniz ki o toplum uçuruma 
doğru yol almaktadır. Kadınların değişimi 
olumlu yöndeyse, biliniz ki o toplum için 
de ufuk aydınlıktır ve ümit vericidir. Zira 
çocuğu şekillendiren kadındır, yani an-
nedir. Erkeği şekillendiren kadındır, yani 
eştir. Kadınların ikinci sınıf haklara sahip 
olduğu, ötelendiği, itildiği, örselendiği bir 
toplumun, refaha, huzura, barışa, kardeşli-
ğe ulaşabilmesi asla mümkün olamaz. 

Ben şunu da gönül rahatlığı içinde söylüyo-
rum… AK Parti Hükümetleri döneminde, 
kadınların hakları ve statüleri noktasında 
devrim niteliğinde reformlar gerçekleş-
tirdik. Eşit işe eşit ücretten doğum iznine, 
istihdamda öncelikten eğitime, şiddetle 
mücadeleden sosyal haklara kadar çok ge-
niş bir yelpazede hanım kardeşlerimiz için 
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devrim niteliğinde uygulamaları hayata 
geçirdik. İşte en son, 12 Eylül Halkoylama-
sında, kadınlara pozitif ayrımcılık sağla-
yan, kadınlara avantaj sağlayan yasaların 
eşitlik ilkesine aykırılığını ortadan kaldı-
ran bir hükmü de getirdik.

Bakın değerli arkadaşlarım… Bir sorunu 
görmüyor olmak, o sorunu ortadan kaldır-
mıyor. Birilerinin, sorunlarını dile getir-
miyor olması, ortada bir sorun olmadığı 
anlamına kesinlikle gelmez. Bizim, toplum 
olarak, bu noktayı özellikle sorgulamamız 
gerekiyor. Sadece bizim değil, tüm dün-
yanın, dünya kadın hareketinin de bunu 
sorgulaması gerekiyor. Zira öyle kadınlar 
var ki, yaşadıklarını, maruz kaldıkları 
haksızlık, eşitsizlik ve şiddeti kimseyle 
paylaşamıyorlar. Öyle kadınlar var ki, hani 
kelimenin tam anlamıyla, bağırlarına taş 
basıyor, kan kusuyor, ama kol kırılsın, yen 
içinde kalsın, aile içinde kalsın diyorlar. 

Yoksulluğunu gizleyen kadınlar var. Her 
gün eşinden, kardeşlerinden, babasından 
dayak yiyen, şiddet gören ama bunu ifade 
edemeyen kadınlar var. İşyerlerinde ezilen, 
ötelenen, ruhu incitilen kadınlar var. İşte 
biz, gidip o kadınları bulmak zorundayız, 
böyle bir sorumluluğun, böyle bir vazife-
nin ağırlığı altındayız. Bakanlık kurarsı-
nız… Genel Müdürlükler ihdas edersiniz… 
Çeşitli haklar sağlarsınız… Ama masanın 
arkasında oturur da, insanların size gel-
mesini beklerseniz, yaptıklarınızın hiçbir 
anlamı, hiçbir önemi kalmaz. İşte biz, her 
türlü sosyal politikamızda, insanların gelip 
bizi bulmasını beklemiyor, gidip biz muh-
taçları bulmak için mücadele veriyoruz. 

Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nımıza gerçekten samimi teşekkürlerimi 
iletmek durumundayım… Gerek milletve-
killiği döneminde, gerek partimizin kadın 
kolları başkanlığı döneminde, gerekse şim-
di Bakanlık görevinde, beklemeyi değil, 
gidip bulmayı, bulup çare üretmeyi ken-
disine dert edinmiş, ekibini de bu şekilde 
motive etmiş bir arkadaşımız var.

Bakın Van Depremi nedeniyle, deprem 
günü ve geçtiğimiz Cumartesi günü olmak 
üzere iki kez Van’a gittim ve çalışmaları ye-
rinde inceledim… Şunu gerçekten büyük 
bir gururla ifade ediyorum: O çadırlarda-
ki, o sokaklardaki her bir hanım karde-
şimizin, tam bir vakar içinde, boynunu 
bükerek, şikâyet etmek yerine şükrettiğini 
gördüm. İnanın, bu milletin bir ferdi oldu-
ğum için, Anadolu’nun yürekli kadınlarıy-
la aynı havayı teneffüs ettiğim için iftihar 
ettim ve Rabbime şükrettim. İşte bu tavır, 
bizim sorumluluğumuzu katlayarak artırı-
yor. O boynu bükük hanım kardeşlerimize 
el uzatmak, bizim için her zamankinden 
çok daha fazla ehemmiyet arz ediyor. Biz 
de bunu yapmak için, sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için, var gücümüzle ça-
lışıyor, o hüzünlü, kederli, boynu bükük 
Anadolu kadınını gülümsetebilmek için 
sınırları zorlayarak, imkânları zorlayarak 
yardım elimizi oraya uzatıyoruz.

Bizim, sosyal devlet anlayışımızın teme-
linde de işte bu anlayış, bu felsefe yatıyor. 
Biz istiyoruz ki, devlet denildiğinde akla 
yol gelsin, hastane gelsin, okul gelsin. Biz 
istiyoruz ki, devlet denildiğinde akla ada-
let gelsin, emniyet gelsin, sıcak bir yuva, 
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sağlıklı bir konut gelsin. Biz istiyoruz 
ki, vatandaş, nerede bu devlet demesin, 
devlet, gitsin anında ihtiyaç sahibi vatan-
daşını bulsun. Yine istiyoruz ki, devlet de-
nildiğinde, devletin şefkat eli, gülümseyen 
yüzü, sarıp sarmalayan, kucaklayan sıcak-
lığı akla gelsin.

9 yıldır işte anayasada adeta unutulan sos-
yal devlet ilkesini somut, müşahhas biçim-
de hayata geçirmek için çok yoğun gayret 
içinde olduk. Kömür yardımıyla, şartlı 
nakit transferiyle, doğrudan nakit yardım-
larla, gıda yardımlarıyla vatandaşımızın 
yanında olduk. Ekonomideki büyümeyi, 
çalışanların olduğu kadar, emeklilerin, 
malullerin, yaşlıların ücretlerine, öğrenci-
lerin burs ve kredilerine yansıttık. Eğitim-
de her türlü mazereti ortadan kaldırdık. 
Yurtlarla, burslarla, ücretsiz kitaplarla, 
anneye ödenen paralarla, yeni derslik, yeni 
okul ve üniversitelerle vatandaşımızın 
yaygın ve kaliteli eğitim almasını sağladık. 
Sağlıkta aynı şekilde yaygın ve kaliteli hiz-
meti yurdun her köşesine ulaştırdık. 

Sadece ekonomik olarak değil, zihnen de 
ülkenin, toplumun değişmesi için gereken 
tedbirleri aldık, gereken düzenlemeleri 
yaptık. Eğitimli, sağlıklı bir nesil inşa eder-
ken, annelerin de, eşlerin de eğitimli, sağ-
lıklı, huzurlu olması için atılması gereken 
hiçbir adımdan kaçınmadık. Bizim attığı-
mız tüm bu adımlar, adeta bir kartopu gibi 
büyüyecek ve bundan 10 yıl, 20 yıl sonra 
bambaşka bir neslin inşallah oluşması-
nı sağlayacak. Yani kadınlar değişecek, 
imkânlara ve haklara kavuşacak; bunu 
çocuklarına yansıtacak ve yarının nesilleri 

inşallah bugünden çok daha az sorunlu bir 
ülkede yaşamlarını sürdürecekler. Bunu 
temin etmek, bunu tesis etmek için de, 9 
yıldır olduğu gibi bundan sonra da hizmet-
ten, hizmetkârlıktan hiç kaçınmayacak, 
millet için eser üretmeye kararlılıkla de-
vam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bu toplantı vesilesiyle, geçtiğimiz hafta-
lar içinde şahit olduğumuz iki ayrı kadın 
profilini de sizlerle paylaşmak istiyorum… 
Biliyorsunuz son günlerde, BDP’li millet-
vekillerinin, özellikle de kadın milletve-
killerinin, terörist cenazelerini istismar 
noktasında ciddi tahrik eylemlerinin içine 
girdiklerini görüyoruz. BDP milletvekil-
leri, kendileri safahat içinde yaşarken, 
gencecik insanları, hatta 14-15 yaşındaki 
çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olma-
ya, can almaya teşvik ediyorlar. Terörist 
cenazesinde boy gösteren o kadın milletve-
killerinin, maalesef, ağlayan, ağıtlar yakan 
anneleri istismar edecek kadar kalpleri taş 
haline gelmiş. 

Bir mağarada işkenceyle öldürülen 5 
kadın militanı görmezden, duymazdan 
geliyorlar. Ama canlı bomba olup masum 
insanları havaya uçurmayı, üzerine bomba 
bağlayıp gemi kaçırmayı marifet gibi su-
nacak kadar canileşiyorlar. 6-7 yaşındaki 
çocukların eline taş veren, 12-13 yaşındaki 
çocukların eline Molotof kokteyli tutuştu-
ran bu taş kalpliler, göz yumdukları, mü-
samaha gösterdikleri, hatta sırtını sıvazla-
dıkları terörle, akan kana ortak oluyorlar. 
Diğer yandan, 2 hafta önce, Bingöl’de yü-
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rekleri dağlayan bir başka hadise yaşandı. 
Bir militan, Bingöl’de, bayram alışverişine 
çıkan kalabalığın arasında üzerindeki 
bombayı patlatmak istedi. 3 Çocuğuyla 
bayram alışverişine çıkan Merhum Hatice 
Belgin kardeşimiz, canlı bombayı fark etti 
ve yanındaki 3 çocuğunu korumak için o 
canlı bombanın üzerine atladı. Ne yazık 
ki, Hatice kardeşimizi ve bir vatandaşımızı 
orada kaybettik. Hatice kardeşimizin 3 ço-
cuğu da patlamadan dolayı yaralandı. 

Biz, annelik duygusunun ne olduğunu an-
layamayız… Ama işte bu hadiseyi görünce, 
anneliğin ne kadar kutsal ve ne kadar ula-
şılamaz bir mertebe olduğunu da çok iyi 
idrak ediyoruz. 3 çocuğunun gözü önünde, 
çocuklarını korumak için canını feda eden 
bu anne, işte bu ülkenin, bu toprakların ve 
bizim kadim kardeşliğimizin asla unutul-
mayacak bir abidesidir. Hatice Belgin, bu 
toprakların yetiştirdiği sayısız kahraman 
kadından, sayısız kahraman anadan bir 
tanesidir.

Bu toprakların ismi Anadolu’dur sevgili 
kardeşlerim… Bu topraklarda nifak yeşer-
mez. Bu topraklarda fitne kendisine zemin 
bulamaz. Bu topraklarda, kadın da olsa, 
taş kalpli canilerin tahrikleri asla alıcı 
bulamaz. Ama bu topraklarda, annelik yü-
reğini, annelik şefkatini, annelik onurunu 
kahramanca sergileyenler asla unutulmaz. 
Eğer, cennet annelerin ayakları altındadır 
sözünü anlamayanlar, yeterince anlama-
yanlar varsa, işte gitsinler, merhum Hatice 
kardeşime baksınlar, annelerine baksınlar 
ve sonra da o annelerin ayaklarının altın-
dan doyasıya öpsünler. 

Bizim bu topraklardaki kardeşliğimiz, işte 
o annelerin bir eseridir. Bu topraklardaki 
asalet, hiç ama hiç şüpheniz olmasın, an-
nelerin bize mirasıdır. Bu topraklardaki 
uhuvvet, dayanışma, paylaşma, tüm an-
nelerin bize hediyesidir. İşte onun için, 
anneleri ağlatmayacağız. Annelerin ağla-
masına, daha fazla ağlamasına inşallah 
müsaade etmeyeceğiz. Annelerin, annelik 
ruhunu taşıyan tüm kadınların, tüm ha-
nım kardeşlerimizin üzülmesine, boyun-
larının bükülmesine, aç açıkta kalmasına, 
yoksul ve yoksun olmasına rıza gösterme-
yeceğiz.

Bugün yapılan işte bu toplantı da, ben 
inanıyorum ki, Türkiye genelinde ihti-
yaç sahibi 150 bin hanım kardeşimizin 
gönlüne ferahlık verecek, yüreklerini 
aydınlatacaktır. Bir kez daha, bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen kurum ve 
şahıslara teşekkür ediyorum. Katkı veren 
tüm arkadaşlarıma, Sayın Bakanımıza, 
ekibine, akademisyenlere, uzmanlara 
şükranlarımı sunuyorum. Eşini kaybetmiş 
hanım kardeşlerimize, yalnız değilsiniz di-
yor, yapılan yardımları, verilen destekleri 
analarının ak sütü kadar hak ettiklerini 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis 
Başkanım, çok değerli katılımcılar, değer-
li arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
kuruluşunun 85’inci yıldönümünü yü-
rekten tebrik ediyorum. Kuruluşundan 
bugüne kadar teşkilata emeği geçen her-
kese, tüm teşkilat mensuplarına, çalışan-
larına ülkem, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Şehitlerimize, vefat ederek 
aramızdan ayrılan teşkilat mensuplarına 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 

İstihbaratın, ülkeler için hayati önem arz 
ettiği bir çağda yaşıyoruz. Suçla müca-
dele kadar, suçun önlenmesi noktasında 
da istihbarat artık çok ciddi bir güvenlik 
unsuru olarak işlev görüyor. Sadece dev-
letlerarasında, sadece ülke içinde değil, 
bugün ekonomide, ekonomik üstünlüğün 
kazanılmasında bile istihbarat son derece 
kritik bir rol oynuyor. Milli İstihbarat Teş-
kilatımız da, 85 yıldır, ülkemizin, bölge-
mizin güvenliği, ilerlemesi ve kalkınması 
yolunda gerçekten özverili, başarılı çalış-
malar yürütüyor. 

Biliyorsunuz, Hükümet olarak, ülke ola-
rak, kendimize 2023 hedefleri belirledik. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde, her alanda ileri standart-
lara ulaşmış, her alanda iddialı hedefleri 
tutturmuş bir ülke görmek istiyoruz ve 
bunun için de yoğun şekilde çalışıyoruz. 
Kuşkusuz, 2023 hedeflerine ulaşmak için 
ülkedeki her kurum, hatta her birey eme-
ğini, katkısını, alın terini ortaya koymak 
zorundadır ve koyuyor da. Ancak, Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın, bu vizyona inan-
ması, bu vizyon doğrultusunda yapılan-
ması ve böyle bir vizyonla hareket etmesi 
ayrıca büyük anlam ve önem taşıyor. Şu 
anda bile Türkiye, merkezinde bulunduğu 
çalkantılı coğrafyada bir istikrar, huzur, 
güvenlik ve demokrasi ülkesi olarak öne 
çıkıyor. Demokrasiyi daha ileri standartla-
ra ulaştırarak, büyümeyi istikrarlı hale ge-
tirerek, güvenliği en mükemmel anlamda 
tesis ederek, 2023 yılına kadar Türkiye’yi 
sadece bölgesinin değil, dünyanın öncü 
bir ülkesi haline getireceğiz. Bu süreçte, 
MİT, içerde terör meselesinden casusluk 
faaliyetlerine; dışarıda da dış politikanın 

Milli İstihbarat Teşkilatı 85. 
Kuruluş Yıldönümü Etkinliği 

Ankara | 11 Ocak 2012
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alanına giren geniş bir yelpazede etkin ve 
yetkin bir kurum haline dönüşmek duru-
mundadır. 

Libya’da ortaya konan başarılı çalışmalar 
için Teşkilatı kutluyorum. Suriye konu-
sunda aynı şekilde başarılı bir çalışma 
yürütülmesini temenni ediyorum. Sadece 
belli ülkelerle değil, Ortadoğu, Kafkasya, 
Balkan ülkeleri, Avrupa ve özellikle de 
Afrika’da MİT’in çok daha başarılı işler 
çıkarabileceğine yürekten inanıyorum. Bir 
kere şuna hepimiz gönülden inanacağız… 
Bizim, istihbarat noktasındaki tecrübe-
miz, Cumhuriyet öncesine dayanıyor ve 
zengin bir tecrübe birikimini barındırıyor. 
Böyle köklü bir kurumun, tecrübeli bir ku-
rumun, bir CIA’den farkı olmamalı, MI6, 
MOSSAD’dan hiçbir eksiği olmamalı. MİT, 
küresel çapta faaliyet gösteren teşkilatlarla 
rekabet edebilecek bir yapıya ve vizyona 
kavuşmalı, Türkiye’nin küresel vizyonuna 
da böylece en büyük katkıyı sağlamalıdır. 

Burada şunu da vurgulamak durumun-
dayım; Milli İstihbarat Teşkilatımız, istih-
barat üretiminde ve koordinasyonunda 
merkez olma rolünü etkin şekilde yerine 
getirmek durumundadır. Koordinasyon-
suzluk, her alanda felaket doğurur. Ama 
istihbaratta koordinasyonsuzluk, telafisi 
ağır hasarlara yol açar ve Türkiye geçmişte 
de bunu ziyadesiyle yaşadı. İstihbarat top-
lama ve örtülü faaliyetler uygun şekilde 
koordine edilmediği sürece başarı elde 
etme şansımız olamaz. Bu alanda, istih-
barat alanında işbirliği hayati derecede 
önemli değerli arkadaşlar… Kurum taassu-
bu, şahsi ihtiraslar, kurumların ihtirasları 

değil; milletin, ülkenin çıkarları öne çık-
malı ve en üst düzeyde gözetilmelidir. MİT, 
Genel Kurmay, İçişleri, Dışişleri tam bir 
uyum ve koordinasyon içinde olduğu süre-
ce, Türkiye en iddialı, en uzak hedeflerine 
bile en kısa zamanda ulaşacaktır. 

Son dönemde bu uyum ve koordinasyon 
başarılı şekilde yürüyor ve sonuçlarını da 
alıyoruz. Ben, müsteşarımıza, Milli İstih-
barat Koordinasyon Kurulu’nu yeniden 
toplamak, çalıştırmak üzere talimat ver-
dim. Hazırlanan yönetmelik çalışmalarını 
yakından takip ettim ve nihayet 17 Ocak’ta 
da uzun yıllardan sonra kurul ilk toplan-
tısını gerçekleştirecek. Ayrıca, teknoloji 
istihbaratta büyük önem taşıyor. MİT ETİ 
Başkanlığı ile GES Komutanlığı arasındaki 
birleşmenin, teknolojinin etkin kullanımı 
için hayati önemde olduğuna inandık ve 
iki birimin birleşmesi talimatını verdik. 
Bu çalışmanın olumlu şekilde yürüyor 
olmasından büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Yine, stratejik 
istihbarata yönelik teknolojik yatırımların 
daha etkili yapılabilmesi için, MİT’in Sa-
vunma Sanayi Fonu’ndan istifade etmesi-
nin yolunu açan Kanun Hükmünde Karar-
nameyi Hükümet olarak onayladık. 

Tabii, Milli İstihbarat Teşkilatımızın, yeni 
yüzü, yeni yapısı ve güçlü vizyonuyla te-
rörle mücadelede daha etkin bir konuma 
yükselmesini de milletçe arzu ediyoruz. 
Türkiye’nin şu anda en önemli sorunu 
olan, içerde ve dışarıda adeta ayak bağı teş-
kil eden terörü, güçlü, etkin, aktif istihba-
rat çalışmalarıyla artık ülke gündeminden 
çıkarmamız gerekiyor. Son dönemde bu 
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alanda gerçekten çok başarılı bir mücade-
le yürütüldü. Terör örgütü ve yandaşları, 
sonuç alıcı bu mücadele dolayısıyla artık 
ciddi bir moral bozukluğu yaşıyor. Bura-
dan geriye gitmeden, mücadeleyi daha da 
yoğunlaştırarak, içerde ve dışarıda terörü 
etkisiz hale getirmek için MİT’in daha 
yoğun çaba sarf edeceğine inanıyoruz. Ele 
edilen uyum ve koordinasyon sayesinde, 
inanıyorum ki nihai hedefe de ulaşacağız. 

MİT’e desteğimiz devam edecek. MİT’in, 
ulusal ve küresel ölçekte etkili, başarılı, 
Türkiye’nin vizyonunu taşıyan bir yapı-
ya kavuşması için gereken neyse yerine 
getireceğiz. Uyum içinde, koordinasyon 
içinde, ülkenin ve milletin menfaatlerini 
her şeyin üzerinde tutarak, Büyük Türkiye 
vizyonuna denk düşen bir Milli İstihbarat 
Teşkilatıyla inşallah geleceği yakalaya-
cağız. Ben, MİT’in kuruluşunun 85’inci 
yıldönümünün hayırlı olmasını diliyorum. 
Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, min-
netle yâd ediyorum. MİT mensuplarına, 
çalışanlarına ülkem ve milletim adına bir 
kez daha teşekkür ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli sanatçı dostlarım, saygıdeğer 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 2012 Yılı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödüllerini alan çok değerli 
sanatçılarımızı, Sayın Ara Güler’i, Sayın 
Sıtkı Fırat’ı, Sayın Profesör Doktor Sabit 
Kalfagil’i ve Sayın İzzet Keribar’ı yürekten 
tebrik ediyorum. Ben, bu tören ve bu bu-

luşma vesilesiyle, bu 4 değerli sanatçımızı 
sadece Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerin-
den dolayı değil; bugüne kadar yurtiçinde 
ve yurtdışında aldıkları tüm ödüllerden 
dolayı da ayrıca kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum. 

Yine şunu da tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum… Sayın Güler, Sayın Fı-

2012 Yılı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri dağıtım töreni 

İstanbul | 2 Mart 2012
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rat, Sayın Kalfagil ve Sayın Keribar, sadece 
başarılı birer fotoğraf sanatçısı değiller. 
Onlar, bu ülkenin ve bu milletin gururu 
haline gelmiş büyük sanatçılar. 4 sanatçı-
mıza da, eserlerinden ve muhteşem fotoğ-
raflarından, yetiştirdikleri, örnek oldukla-
rı öğrencilerinden, özellikle de Türkiye’nin 
adını dünyaya duyurduklarından ötürü, 
şahsım, ülkem ve milletim adına şükran, 
minnet duygularımı sunuyorum. 

Evet… Vizörün ardında geçmiş, tarihin 
tanıklığına adanmış bir ömür… Geriye dö-
nüp baktığınızda siz neler görüyorsunuz 
bilemem; ama biz, sizin gözünüzden, sizin 
yüreğinizden neşet etmiş, sizin kadrajınıza 
yansımış ihtişamlı başarı öyküleri görüyo-
ruz. Tarih yazdığınız, tarihin tanıklığını 
yaptığınız, bizim göremediğimizi bize 
gösterdiğiniz için elinize, yüreğinize, gön-
lünüze ve gözünüze sağlık diyorum. Açık-
çası, sanatla siyaset her zaman birbiriyle 
uyuşmayan, iki ayrı uçta alanlar olarak 
görüldü. Bu anlayışın tam aksine, ben, 
siyaseti, aynı zamanda bir sanat olarak 
görüyorum. 

Esasen, gönülle üretilen, sabırla üretilen 
her şey sanattır. Sanat, tutkunun, aşkın, 
sevdanın, adanmışlığın; sabır ve estetik 
imbiğinden süzülmesidir. Milletin hizme-
ti için yüreğini ortaya koymuş, ömrünü 
adamış, aşkla ve sevdayla çalışmış herkes 
de inanıyorum ki, ortaya bir sanat eseri 
koymakta, sanatçı ruhunu teneffüs etmek-
tedir. Siyasetçi, ömrünü hizmet sanatına 
adadığı için, belki diğer sanat dallarına 
yeterli ilgiyi göstermeyebilir. Ama müzik 
olsun, resim olsun, özellikle edebiyat ol-

sun, sanat her zaman ilgi alanımız içinde 
oldu ve olmaya devam edecek. 

Bugün ödül tevdi edilen 4 sanatçımız, dün-
yanın her yerinden çok anlamlı kareler 
kaydettiler. Ancak, 4 sanatçımızın da en 
önemli ortak vasfı, bana göre, birer İstan-
bul sevdalısı olmaları. İstanbul’u en güzel 
onlar anlattılar, en güzel onlar kaydettiler. 
Çoğu zaman, bu 4 sanatçımızın fotoğrafla-
rı, İstanbul’un güzelliğini yansıttığı kadar, 
İstanbul’un güzelliğine güzellik kattı. İşte 
bizler de, siyasetçiler olarak, o güzelliği ko-
rumanın, o güzelliğe daha da güzellik kat-
manın, hem İstanbul’da, hem Türkiye’de 
objektiflerinize en güzel malzemeyi sun-
manın gayreti içinde olduk. Biz, vizörün 
arkasına geçme fırsatı bulamadık; ama 
objektifin önünde ziyadesiyle bulunduk ve 
bulunmaya devam ediyoruz. 

Bu açıdan da, kendimizi fotoğraf sanatına 
çok yakın hissettiğimizi, o sanatla içi içe ol-
duğumuzu hatırlatmak isterim. Gerçi, Ara 
Güler üstadımızın sanat konusunda çok 
farklı görüşleri var. O, “sanatçı olmanın 
en kolay yolu fotoğrafçı olmaktır; sıkıysa 
müzisyen ol” diyor… Ama bir başka ifadesi 
de aynen şöyle: “Ben, SİNGER dikiş maki-
nesiyle bile fotoğraf çekerim” diyor… SİN-
GER dikiş makinesiyle fotoğraf çekebilen 
biri hiç kuşkusuz sanatçıdır, hem de büyük 
sanatçıdır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bugün 
artık herkesin cebinde, cep telefonunda 
bir fotoğraf makinesi var; ama meselenin 
deklanşöre basmaktan ibaret olmadığı, o 
kadar basit olmadığı da hepinizin, hepimi-
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zin malumudur. Sabit Kalfagil üstadımız, 
“sıradan bir gözün gördükleri ile, bir fotoğ-
rafçının görüntüye dönüştürdükleri bir-
birine hiç benzemez” diyor. Aynı şekilde, 
Sıtkı Fırat üstadımız da, fotoğraf sanatını, 
“fotoğraf makinesinin özüne, gözümüzü 
değil, gönlümüzü yerleştirmektir” diye 
tarif ediyor. İzzet Keribar üstadımız, “ya-
şamak için fotoğraf çekmiyorum; ama 
fotoğraf çekmek için yaşıyorum” diyerek, 
hayata vizörden bakmanın heyecanını ifa-
de ediyor. 

Hiç kuşkusuz, sizleri, sözlerinizden daha 
ziyade fotoğraflarınız anlatıyor ve anlat-
maya devam edecek. Sizler, tarihe böyle 
silinmez izler, silinmez eserler bırakırken, 
bizler de sizin yüreğinizin yansımalarını 
keyifle izlemeye, karelerle anlattıklarınız-
dan dersler çıkarmaya devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım, 

Bugün kendilerine ödül tevdi edilen üstat-
larımız, hayatları boyunca dünyanın her 
yerinden iz bırakan kareler kaydettiler. 
Ancak, her 4 sanatçımız da, Türkiye’nin 
en güzel, en renkli, en coşkulu anlarını 
görüntüye döktüler. Ara Güler üstadımız 
her ne kadar siyah beyazı daha çok sevse 
de, o siyah beyazın içinde de tabiatın tüm 
renklerini bize göstermeyi başardı. Evet, 4 
büyük ustamız, fotoğraflarıyla Türkiye’nin 
renklerini yansıttılar. Ama aslında, bu us-
talarımız, altını çizerek ifade ediyorum, 
kendi hayatlarıyla, Türkiye sevdaları ve 
Türkiye tutkularıyla, inançlarıyla ve sa-
natlarıyla, fotoğrafa gerek kalmaksızın 
Türkiye’nin rengi oldular. 

Ara Güler’in çektiği İstanbul, Sıtkı Fırat’ın 
çektiği Kemaliye, Sabit Kalfagil’in çektiği 
Anadolu, İzzet Keribar’ın çektiği Mevlevi-
ler, hiç kuşkusuz, Türkiye’yi en iyi anlatan, 
Türkiye’yi gönülden anlatan karelerdir. 
İstanbul, Anadolu, Trakya, Türkiye’nin gü-
zellikleri, Türkiye’nin yüzleri, Türkiye’nin 
acıları ve sevinçleri, bu ustaların objekti-
fiyle tüm dünyada yankılandı. Ben inanı-
yorum ki, İzzet Keribar, örneğin çektiği 
Mevlevi törenleriyle, Mevlana’yı en güzel 
anlatan, en güzel tasvir eden, Mevlana 
ile kalpler arasında en anlamlı köprüyü 
kuran sanatçı oldu. Fırat Nehri, Sıtkı Fı-
rat ustanın objektifinde, sadece uzaklara 
değil, yüreklere akan bir nehir oldu. Sabit 
Kalfagil, Anadolu köylerinden yakaladığı 
karelerle, tek bir saniye üzerinden uzun 
mu uzun insan öyküleri anlattı. Ara Güler, 
siyah beyaz İstanbul kareleriyle, gönülle-
rin şehri İstanbul’un rengine renk kattı. 

İşte onun için, bu sanatçılarımız, yü-
rekleriyle, gönülleriyle, sevdalarıyla 
Türkiye’nin ta kendisidirler. Bu sanatçı-
larımız, Türkiye’nin en büyük değerleri-
dirler. Bu sanatçılarımız, Türkiye’nin ren-
gidirler. Hem Türkiye’de, hem dünyada, 
farklılığın nasıl bir ahenk, nasıl bir uyum, 
nasıl bir zenginlik oluşturduğunu görmek 
isteyenlerin, bu 4 sanatçımıza bakmalarını 
ben özellikle rica ediyorum. Dikkat edi-
niz… Tenlerinin rengi her ne olursa olsun, 
onlar önce sanatçılar. Dilleri her ne olursa 
olsun, onlar Türkiyeliler. İnançları her ne 
olursa olsun, onlar, vizörden baktıklarında 
insanı, insanın özünü, insanın yüreğini 
görmek gibi bir ortaklığa, bir paydaşlığa 
sahipler. 
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Şunu çok açık yüreklilikle söylemek isti-
yorum… Sizin fotoğraflarınız, sizin kare-
leriniz, bu ülkede ırkçılığa, ayrımcılığa, 
nefrete karşı verilmiş en güzel yanıttır. Bu 
ülkede hiç kimsenin, ama hiç kimsenin, 
bir başkasını ötekileştirme, bir başkasının 
Türkiye sevgisini sorgulama hakkı yok-
tur, buna haddi de yoktur. Bu toprakların 
özünde ırkçılık yok, bu toprakların ru-
hunda ötekileştirme yok. Bu topraklarda, 
ırkçılığın da, ötekileştirmenin de, nefretin 
de yeşermesine, yeşertilmesine asla izin 
vermeyiz, müsamaha göstermeyiz. Ken-
disini bu ülkenin yegâne sahibi olarak 
görüp, farklı olanları öteleyenler, en önce 
kendilerine baksınlar, en önce kendi kara-
ran kalplerini sorgulasınlar. 

Biz, bu ülkeye de, tüm dünyaya da, sa-
dece ve sadece birlik, bütünlük, sevgi ve 
hoşgörü fotoğraf ları sunmak istiyoruz. 
Irkçı, ayrımcı, ötekileştirici pozlar vermek 
de; bir tek kare üzerinden bu ülkenin 
insanlarını töhmet altında bırakmak da, 
Türkiye’ye haksızlıktır. Biraz önce, Sıtkı 
Fırat üstadımızın bir ifadesini naklettim: 
“Fotoğraf makinesinin özüne, gözümüzü 
değil, gönlümüzü yerleştirelim” diyor… 
Evet, gönül gözüyle bakanlar, bu ülkenin 
renklerini görürler. İdeolojiyle bakanlar, 
hiç ama hiçbir şey görmezler, sadece 
karanlığı görürler. Biz, nasıl ki büyük 
fotoğraf ustalarımızın karelerine gönül 
gözüyle bakıp ışığı görüyorsak, Türkiye’ye 
de gönül gözüyle bakıyoruz ve Türkiye’de 
de ışığı görüyoruz. 

Bizim ilkemiz çok net: Yaradılanı severiz, 
yaradandan ötürü… Türk, Kürt, Çerkez, 

Arap, Rum, Ermeni, Alevi, Sünni, Müslü-
man, Musevi, Hıristiyan hiç fark etmez. 
Değil mi ki insandır, hürmet göstermek 
bizim insanlık vazifemizdir. Bu ülkenin 
her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Bu ül-
kenin her bir değeri, bu toprakların her bir 
rengi, bizim hazinemizdir. Tekrar ediyo-
rum: Tek bir kare üzerinden, bütün bir ül-
keyi töhmet altında bırakmak haksızlıktır. 
Kendini bilmez birkaç kişinin tahriklerini, 
büyüterek, abartarak bir Türkiye fotoğrafı 
gibi sunmak haksızlıktır, insafsızlıktır. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha 4 büyük ustamızı, 2012 
Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü al-
dıkları için tebrik ediyorum. Kendilerine 
yeni başarılarla, ödüllerle dolu, deklanşör 
sesleriyle dolu, sağlık ve afiyet içinde uzun 
ömürler niyaz ediyorum. İzzet Keribar, 
bir röportajında, “Akşam yatmadan önce, 
iyi ki yarın fotoğraf çekeceğim” dediğini 
ifade ediyor. İnşallah, nice yarınlar, nice 
yıllar, nice güzel fotoğraflar çekersiniz. Bir 
kez daha elinize, yüreğinize sağlık diyor; 
milletçe şükran ve minnet duygularımızı 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Genel Kurmay Başkanımız, değerli 
komutanlarımız, çok değerli Türk subay-
ları, değerli misafir subaylar, öncelikle siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin müstesna komutan-
larına, kahraman subaylarına bir kez daha 
hitap ediyor olmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum. Sizin şahsınızda, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına, 

Generalinden erine kadar her kademede-
ki kahraman Mehmetçiğe şahsım, ülkem 
ve milletim adına bir kez daha minnet ve 
şükran duygularımı ifade ediyorum. Başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, ahirete 
irtihal etmiş tüm gazilerimizi, kahraman-
ca toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi de 
hürmetle yad ediyorum. 

Harp Akademileri Komutanlığı 
konferansı

Ankara | 23 Mart 2012
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Bu vesileyle bir kez daha, Afganistan’da 
görev yaparken, elim bir helikopter kazası 
sonucu şehit düşen, 12 Subay ve Astsu-
bayımızı da rahmetle, minnetle anıyor, 
mekânları cennet olsun diyorum. Cudi 
Dağı’ndaki çatışmada ve Cizre’deki olay-
larda şehit düşen Emniyet mensuplarımı-
za Allah’tan rahmet diliyor; tüm güvenlik 
güçlerimize, Mehmetçiğimize muvaffaki-
yetler temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Son derece zor ve sorunlu bir coğrafyanın 
tam merkezinde bulunuyoruz. Aslında, 
sadece coğrafi olarak değil, tarihi, kültürel 
ve siyasi olarak da, bu sorunlu coğrafyada 
odak noktasında yer alıyoruz. Kafkasya, 
Ortadoğu ve Balkanlar, bilhassa son 200 
yıldır dünyanın en çalkantılı coğrafyası. 
Son 2 asırda, bu coğrafyada büyük savaşlar 
yaşandı, büyük dönüşümler gerçekleşti, 
sınırlar da değişti, rejimler de değişti. 
Hiç kuşkusuz, Kafkasya, Ortadoğu ve Bal-
kanların stratejik önemi, sosyal yapısı ve 
barındırdığı yer altı zenginlikleri, yaşanan 
krizlerin ve güç mücadelelerinin ana nede-
nidir. Ancak, unutulmamalıdır ki, her üç 
bölge de, hatta Kuzey Afrika’yı da eklediği-
nizde 4 bölge, “Türk bakiyesi” bölgelerdir. 
Eğer, 1918’deki Mondros Mütarekesini bir 
milat olarak kabul ederseniz, Türkiye’nin 
bu 4 bölgeden de resmi olarak çekilişinin 
üzerinden daha 100 yıl bile geçmedi. 

İstanbul otoritesinin çekildiği hemen her 
ülke, bugün bile yeni bir sistem, yeni bir 
rejim oturtabilmiş değil. Son dönemde, 
Libya’da, Mısır’da, Fas, Cezayir, Tunus’ta 

yaşanan hadiseler, Türkiye tarihinden 
bağımsız okunabilecek hadiseler değildir. 
Bugün çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, 
Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Irak ve 
Yemen’deki hadiseler, aynı şekilde Tür-
kiye tarihinden bağımsız olarak analiz 
edilemezler. Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın, 
Gürcistan’ın yaşadığı sorunlar da aynı 
şekilde Türkiye’nin yakın tarihiyle doğru-
dan bağlantılı sorunlardır. 1914’te, Havran 
Jandarma Komutanı olan Selahattin Gü-
nay, hatıralarında, Suriye’den çekilirken, 
halkın sarıldığını ve “Bizi kimlere bırakıp 
gidiyorsun ey Türk?” diye ağladığını ifade 
ediyor. 

Gerçekten de, Türk askerinin çekildiği 
coğrafyada, 100 yıldan uzun bir süredir 
çok ciddi şekilde istikrar, huzur ve otorite 
sorunları yaşanıyor. Bir kere burada şunu 
altını çizerek ifade etmek istiyorum… 
Bizim, hiçbir ülkenin toprağında, hiçbir 
ülkenin sınırında ya da ülkelerin iç işlerin-
de asla ve asla bir hesabımız yok. Biz, Gazi 
Mustafa Kemal’in de en güzel şekilde ifade 
ettiği gibi, “Yurtta ve cihanda sulh istiyor”, 
bunu tesis etmek için samimiyetle çalışı-
yoruz. Ancak, takdir edersiniz ki, “Yurtta 
ve cihanda sulh” arzulamak, sınırlarımızı 
harici tüm etkenlere, özellikle de değişime 
kapatmak anlamına asla gelmez. Küresel-
leşmenin ve karşılıklı etkileşimin güç ka-
zandığı bir dönemde, ülkelerin ve milletle-
rin kaderi birbirinden ayrı görülemez. Bir 
ülkede yaşanan istikrarsızlık, ekonomik 
veya siyasi çalkantı, bütün bir bölgeyi hat-
ta dünyayı etkisi altına alabiliyor. 
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Çok yakından tanıdığımız, ortak bir tarihi, 
ortak bir kültürü paylaştığımız yakın coğ-
rafyamızla ilgilenmek, bizim için tarihin 
omuzlarımıza yüklediği bir misyondur, bir 
mesuliyettir. Bizim, Irak’a sırtımızı dönme 
lüksümüz yok. Bizim, Filistin’e, Suriye’ye, 
Libya’ya, Afganistan’a, Somali’ye bigâne 
kalma şansımız yok. Bırakınız modern 
uluslar arası ilişkileri, yaşadığımız ortak 
tarih ve sahip olduğumuz ortak medeniyet 
dolayısıyla, bizim, tüm bu coğrafyada söz 
söyleyen, yol gösteren bir ülke olmamız 
gerekiyor. Esasen, yaşadığımız dünya, böy-
le bir içe kapanmaya da müsaade etmiyor. 
Sınırlarınıza duvarlar örseniz, mayınlar 
döşeseniz, kuş bile uçurtmasanız, kendi 
ülkenizde huzuru, istikrarı, refahı tesis 
etmeniz artık mümkün değil. 

Dış politikanın tek yönlü olmasının da 
ülke olarak bize çok ciddi sorunlar verdiği-
ni gördük ve yaşadık. Elbette Türkiye’nin 
yüzü Batı’ya dönüktür; elbette Türkiye, 
Avrupa Birliği’nin bir üyesi olmak için 
kararlı şekilde hazırlıklarını sürdürmekte-
dir. Ancak, yüzümüzün Avrupa’ya dönük 
olması, Doğu’ya, Güney’e, Kuzey’e sırtımı-
zı dönmemiz anlamına gelmiyor. Türkiye 
uzun zaman böyle hatalı bir dış politika 
vizyonu izlemiş ve maalesef bunun da ağır 
faturasını ödemiştir. Daha 100 yıl önce 
bir arada yaşadığımız halklarla, bugün 
aramızda mesafelerin oluşmuş olması, 
izlenen bu tek yönlü dış politikanın bir 
sonucudur. Türkiye’nin komşusu Irak’la, 
Suriye’yle, Lübnan’la ilgilenmesini tuhaf 
karşılayanlar, herhalde Batılı ülkelerin 
buralardaki kıran kırana yürüttüğü nüfuz 
mücadelelerini göremeyenlerdir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız biz, 35 ülkede şehitliği olan 
bir milletiz. Bizim şehitliklerimizde; 
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da, diğer tüm şehitlikle-
rimizde, sadece Anadolu evlatlarının 
değil, bahsettiğim bu geniş coğrafyanın 
evlatları  da koyun koyuna yatarlar. 
Birinci Haçlı Seferi’nden tutunuz, işte 
bugün Afganistan’a kadar, bin yıl boyun-
ca tüm bu coğrafyada at sürmüş, silah 
kuşanmış, bu coğrafyanın halklarıyla 
omuz omuza mücadele yürütmüş bir 
milletiz. “Türkiye’nin Afganistan’da ne 
işi var?” demek, bizim ülkemizdeki şe-
hitliklere, şehitlerimize, bizim tarihimize 
çok büyük haksızlıktır. “Türk askerinin 
Afganistan’da, Kosova’da, Bosna’da, 
Lübnan’da, Somali’de ne işi var?” demek, 
ufuksuzluktur, vizyonsuzluktur, tarih bil-
mezliktir. 

Harp Akademileri Komutanlığı’nda, 
bugüne kadar farklı ülkelerden bin ya-
bancı öğrenci eğitim gördü ve görüyor. 
Ben, hiçbir ülkede, bizim subayımızın 
“Türkiye’nin Harp Akademileri Komu-
tanlığında ne işi var?” diye sorulduğunu 
sanmıyorum. Tam tersine, Türkiye’nin 
Harp Akademileri Komutanlığında eği-
tim almak, bir subay için büyük şereftir, 
onurdur, eşi benzeri olmayan bir eğitim 
ve tecrübedir. 

Belki burada, sınırlarımız dışında görev 
yapmış subaylarımız var… Onlar da gör-
müştür… Türk askeri, bulunduğu her 
ülkede, güvenin sembolü olmuştur, her-
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kesin ittifak ettiği, güvendiği, kucakladığı 
bir asker olmuştur. Afganistan’da, göğ-
sünde kırmızı ay yıldız olan kişi, önünde 
ay yıldızlı bayrak taşıyan araç her zaman 
emniyette olmuştur. Hiç kimse çıkıp da, 
sınırlarımız dışındaki askerleri çekelim 
diyemez. Eğer Afganistan’da bir ülkenin 
kuvvetleri olacaksa, bu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri olmalıdır. Eğer Kosova’da, 
Bosna’da, Lübnan’da, tek bir ülkenin aske-
ri olacaksa, bu Mehmetçiğimiz olmalıdır. 
Hem kendi ülkemiz, kendi çıkarlarımız 
için, hem o ülkenin, oradaki kardeşlerimi-
zin çıkarları için Türk askeri orada bulun-
malıdır ve bulunacaktır. 

İddiaları olmayanlar, idealleri, hedefleri, 
vizyonları olmayanlar, ufukları dar olan-
lar, çıkıp sınır dışındaki askerlerimizi 
sorgulayabilirler. Ama aklıselim sahibi, 
bu ülkenin tarihini, bu milletin vizyonu-
nu bilen hiç kimse, Türk askerinin yurt-
dışındaki varlığını sorgulamaz. NATO’ya, 
yabancı sermayeye, Boğaz Köprüsüne 
karşı olan bir yaklaşım; Büyük Türkiye 
idealini gerçekleştiremez. Türkiye’nin 
milli, bölgesel ve küresel çıkarlarını koru-
mak, onur ve itibarını düşünmek sadece 
iktidarların değil, tüm siyasetçilerin, sivil 
toplumun, medyanın, tek tek tüm bireyle-
rin sorumluluğudur, vazifesidir. 

Bakın, burada, eminim ki sizlerin de 
çok yakından tanıdığı, Gazi Mustafa 
Kemal’in “Daha sağlığında adını tarihe 
altın harflerle yazdıran kumandan” dedi-
ği, Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa’yı özellikle 
hayırla yad etmek istiyorum. Askerimiz 
Hicaz’dan tamamen çekildiği halde, 

Mondros Mütarekesi imzalandığı halde, 
İstanbul’dan arka arkaya teslim ol telgraf-
ları ve kuryeleri geldiği halde, Fahrettin 
Paşa Medine’yi terk etmemiş, ay yıldızlı 
bayrağı oradan indirmemiş, kendisine 
bağlı birliklerle uzun müddet Medine’yi 
savunmaya devam etmiştir. Bir dönem 
Harp Akademileri Komutanlığı da yapmış 
olan Merhum Orgeneral Ali Fuat Erden, 
Fahrettin Paşa’nın Medine Müdafası için 
şunları söylüyor:  “Medine müdafaası, 
bir çeşit Harbiyelilerin destanıdır. Hiç 
bir Harbiyeli, bunu göğsü kabarmadan 
okuyamaz”. 

Fahrettin Paşa, daha Cumhuriyet ilan 
edilmeden, 1921’de Gazi Mustafa Kemal 
tarafından bizzat Afganistan Büyükel-
çisi olarak görevlendirildi. Tarihçi Zeki 
Velidi Togan, Fahrettin Paşa’yla Kabil’de 
yaşadıkları bir hatırayı şöyle anlatıyor: 
“Şehirde bir yangın çıkmıştı… Fahrettin 
paşa, bir Osmanlı paşasının tevazusu ile, 
halkın arasına karışıp, elinde su kovası, 
yangını söndürmeye çalışıyordu. Paşa’ya, 
“maşallah paşam” dedim. Paşanın cevabı 
gerçekten tarihidir. Diyor ki Fahrettin 
Paşa:  “İşte, nerede bir hadise varsa, Türk 
de orada hazır!.. ” Çöl kaplanı Fahrettin 
Paşa, bu sözü 1923’te söylüyor ve bu sözü 
Kabil’de söylüyor…

Evet değerli arkadaşlarım… Nerede bir 
hadise varsa, biz orada olacağız. Barış için 
orada olacağız, huzur için orada olacağız, 
kendimiz için, bölgemiz için, dünyanın 
geleceği için biz tüm imkânlarımızla, ted-
birle, temkinle orada olacağız. 
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 Değerli komutanlar, çok değerli subay ar-
kadaşlarım…

Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun müddettir, 
ülkemize yönelik terör saldırılarına kar-
şı kahramanca bir mücadele yürütüyor. 
Askerimizin, terör karşısında gösterdiği 
dirayet ve cesaret her türlü takdire şa-
yandır. O coğrafyayı bilmeyenler, terörle, 
eşkıyayla mücadelenin meşakkatini anla-
mayanlar zaman zaman güvenlik güçle-
rimizi eleştirdiler ve eleştirmeye devam 
ediyorlar. Biz, en başından beri olduğu 
gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en güçlü 
şekilde desteklemeye, teşvik etmeye, tüm 
ihtiyaçlarını noksansız olarak karşılama-
ya devam edeceğiz. Askere ve güvenlik 
politikalarına yönelik haksız eleştirileri 
de aynı şekilde göğüslemeyi sürdüreceğiz. 
Biz, askerimiz başta olmak üzere, güvenlik 
birimlerimizin nasıl büyük bir fedakârlık 
içinde süreci başarıyla götürdüklerini çok 
ama çok iyi biliyoruz. 

Son dönemde artış kaydeden ve ses ge-
tiren başarılı operasyonlardan dolayı 
askerimizi ayrıca kutluyorum. Hükümet 
olarak, 9 yıldır, terör sorununun salt 
güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini 
savunuyoruz. Terörü doğuran, besleyen 
gerekçeleri ve zemini ortadan kaldırmak 
için, bölge insanının devlete ve kurumlara 
güvenini yeniden tesis etmek için gerçek-
ten yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Böl-
geye, 9 yıl içinde 35 milyar, eski parayla 
35 katrilyon lira tutarında yatırım gerçek-
leştirdik. Bölge insanının devletle kaynaş-
masını sağlamak üzere, önemli demokra-
tik reformlar yaptık. Sorunu çözmek, bu 

sorunu Türkiye gündeminden çıkarmak 
için, güvenlik tedbirleriyle birlikte, sosyal, 
siyasal, ekonomik ve diplomatik çözüm 
yöntemlerini devreye aldık. 

Terörün son günlerde tırmanışa geçmiş 
olmasını çok iyi okumak, çok iyi analiz 
etmek zorundayız. Bölgeye yapılan ya-
tırımlar, demokratik reformlar etkisini 
göstermiş, bölge halkı üzerinde ciddi 
yansımaları olmuştur. Terör örgütünün 
uzantısı örgütlenmelere karşı yapılan ope-
rasyonlar, terörün şehir ve gençlik faali-
yetlerini ciddi şekilde sekteye uğratmıştır. 
Diplomatik girişimlerimiz yoğunlaşmış, 
terör, Avrupa başta olmak üzere her yerde 
artık sıkışmaya başlamıştır. Bu daralma-
nın etkisiyle, terör örgütünün varlığını 
hissettirmek için saldırılarına yoğunluk 
verdiğini, saldırıların şiddetini artırdı-
ğını, daha fazla hata yaptığını ve kendi 
tabanında da daha fazla sorgulandığını 
görüyoruz. Asla taviz vermeden, asla geri 
adım atmadan, terörle mücadeleyi ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz. Her türlü imkânı 
kullanarak, her türlü tahrike, her türlü 
psikolojik ve medya operasyonuna karşı 
dik durarak bu süreci yürüteceğiz. Güven-
lik tedbirleriyle eş zamanlı olarak, kalkın-
ma ve demokratikleşme adımlarımızı da 
atmaya devam edecek, terörün beslendiği 
bataklığı da kurutacağız. 

Burada, gerek terörle bağlantılı, gerek 
gündemdeki diğer tartışmalarla ilişkili 
olarak, bir hususun da altını çizmek isti-
yorum: Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’da 
da ifade edildiği gibi, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devletidir. Bu ilkelerin 
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hiç biri diğerinden daha az önemli değil-
dir. Esasen, bu ilkelerden herhangi birin-
deki sapma, tabii olarak diğerlerini de 
etkilemiştir ve ülkemize de ağır faturalar 
ödetmiştir. Hukuk sorunları demokrasiyi, 
demokrasideki sorunlar laikliği, bunların 
birindeki sorunlar sosyal devlet ilkesini 
ve ekonomiyi doğrudan yaralamıştır. Biz 
Hükümet olarak, göreve başladığımız 
andan itibaren, Türkiye’yi bu 4 ilke üze-
rinde, bu 4 ilkeye eşit mesafede durarak 
yönetmenin, Türkiye’yi bu şekilde büyüt-
menin gayreti içinde olduk. Ülkeler, yazılı 
Anayasalar ve yazılı kanunlar çerçeve-
sinde yönetilir. Hiç kimse, hiçbir zümre, 
hiçbir kesim, Anayasanın ve kanunların 
üzerinde, hukukun üzerinde değildir. 
Hukuk, herkese eşit mesafede durduğu 
sürece adalet dağıtır. Bir şahsın yaptığı 
yanlış, asla ve asla bütün bir kurumu 
bağlamaz. Bir kurumun mensubu olmak 
da, hiçbir şahsa hukukun üzerinde olma 
hakkı tanımaz. 

Hükümet olarak bu konuda çok net bir 
tavır ve çizgi üzerindeyiz. Hukukun 
herkes için geçerli olduğunu savunuyor, 
Türkiye’nin, hızlı işleyen, sağlıklı şekilde 
işleyen bir hukuk sistemiyle daha fazla 
refah ve güvenliğe kavuşacağına inanıyo-
ruz. Yakın tarihte, demokraside yaşanan 
kesintilere bakıldığında, hiçbirinden 
ülkenin kazançlı çıkmadığı görülecektir. 
Her kesinti döneminde, ekonomi çok 
ciddi yaralar almış, demokrasi sarsılmış, 
hukuk tartışılır hale gelmiş ve ülke on yıl-
larını heba etmiştir. Köklü bir devlet gele-
neği, kadim bir medeniyete sahip bir mil-
let olarak, sanal korkuları aşmak, sanal 

korku duvarlarını yıkmak, büyük düşün-
mek ve büyük adımlar atmak zorundayız. 
Büyük adımları, cesaretle, kararlılıkla, 
fedakârlıkla atacağımız, demokrasiyle ve 
hukukla yürüteceğiz. Demokrasiden, hu-
kuktan, laiklikten ve sosyal devlet ilkesin-
den sapmış bir Türkiye’nin çıkışı yoktur. 
Böyle bir Türkiye’nin ulaşabileceği hedef, 
yürüyebileceği yol yoktur. 

Devlet ile millet, birbirinden ayrı, hele 
hele birbirine uzak varlıklar değildir. 
Tam tersine, devlet, milleti için vardır, 
milletiyle vardır, devletin sahibi de sade-
ce ve sadece millettir. Şeyh Edebali’nin, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna adeta 
çimento olmuş şu sözleri her zaman reh-
berimiz olmak zorundadır: “İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın…” Devletin, insandan, 
halktan, milletten kopuk olduğu, dev-
letin milletine mesafeli olduğu idareler 
diktatörlüğe evrilmeye, sonunda da yok 
olmaya mahkûmdur. Bu ülkenin her bir 
ferdini birinci sınıf vatandaş olarak gör-
mek, insanlarımızı diliyle, inancıyla, milli 
ve manevi değerleriyle kabul etmek, koru-
mak ve kollamak durumundayız. Bir tek 
kişinin bile dışlanması, ayrımcılığa maruz 
kalması, ötelenmesi, hor görülmesi, devle-
te güveni zedeler, adalet duygusunu tör-
püler ve küçük bir yaradan, bir kangrene 
dönüşür. İşte o nedenle, devlet ile milletin 
kaynaştığı, birbirine güvendiği; devletin 
milletinden korkmadığı bir sistemi yü-
celtmek zorundayız. Bunu başardığımız 
ölçüde büyüyecek, bunu başardığımız 
ölçüde, ekonomisiyle, dış politikasıyla 
güçlü bir ülke olacağız. 
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Değerli arkadaşlarım…

Burada, son olarak, önemli bir hususa da 
ayrıntılı şekilde değinip konuşmamı bitir-
mek istiyorum… Biz, millet olarak, Birinci 
Dünya Savaşı’nı, ardından da İstiklal Sava-
şımızı gerçekten çok büyük kahramanlık 
destanları yazarak tamamladık. Çanak-
kale, Kut-ül Amare, Sarıkamış, Sakarya 
Savaşlarımız, birer kahramanlık destanı 
olduğu kadar, aynı zamanda birer fedakar-
lık destanıdır. Onlarca cephede verdiğimiz 
mücadele, sadece düşmana, sadece topa, 
tüfeğe, süngüye yönelik bir mücadele 
değil, sıcağa, soğuğa, sıtmaya, açlığa, yok-
sulluğa yönelik bir mücadele olmuştur. Bi-
zim zaferlerimiz, sadece askeri birer zafer 
değil, aynı anda birer fedakârlık zaferidir. 

Burada, sizlere birkaç tarihi vesikayı, bir-
kaç hatırayı aktarmak istiyorum. Feridun 
Kandemir, Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa’yı 
anlattığı hatıratında, bizim Hicaz ve Ka-
nal’daki savaşlarımızın, aynı zamanda bir 
mühendislik savaşı olduğunu ifade ediyor. 
Cephe gerilerine demiryolu döşemek için, 
biz, boruları, rayları, hatta traversleri çok 
uzaklardan deveyle taşırken, düşman kuv-
vetleri denizden büyük gemilerle malzeme 
getiriyor, her türlü zengin imkânlarını 
bölgeye taşıyordu. Trablus’ta, Bingazi’de, 
Filistin’de, Çanakkale’de ve Sarıkamış’ta, 
askerlerimiz için soğan ekmek, emsali 
olmayan lüks gıda anlamına geliyordu. 
Sarıkamış’ta günlerce ağzına bir lokma al-
mayan, düşmana, soğuğa ek olarak, açlıkla 
da savaşan bir Mehmetçik vardı. Peksimet 
ve buğday tanelerinden yapılan kavurga, 
cephelerde askerimizin günler boyunca ye-

diği değişmez besin kaynağıydı. Yemen’de, 
kavurga dahi bulamayan, çölde nadiren 
rastladığı otu kaynatarak karnını doyur-
maya çalışan, düşman ve açlığa ek olarak, 
sıtmaya karşı savaş veren askerimiz vardı. 
Medine’de, kuşatma altındaki askerleri-
miz, çekirge yiyerek ayakta kaldılar. 

Çölde askerimizi bırakın, hayvanlar bir 
tutam ot bulamadı. Sarıkamış’ta hayvanlar 
susuzluk ve açlıktan karları yalıyordu. Sa-
rıkamış Harbini hatıralarında gün gün an-
latan Sıhhiye Onbaşı Ali Rıza Eti aynen şu 
satırları yazıyor: “Sabah erkenden, ağlama, 
bağırma sesleri içinde çadırın önüne çık-
tım. Donmak üzere 11 asker can çekişiyor. 
Zavallılara hiç yardım edilmiyor. Çünkü 
malzeme eksik. Birer birer ölüyorlar. Bu 
manzaranın asabımda yaptığı tesirleri ta-
rif edemem. Düşündüm, kararımı verdim. 
Bugün ve yarın olacak harbe katılacağım. 
Belki arzu ettiğim ölüme kavuşacağım.” 
Aynı Onbaşı, Sarıkamış’ta düşman, eksi 30 
derece soğuk, susuzluk ve açlıkla birlikte, 
bitlerin de istilasına uğradıklarını ifade 
ediyor. 

Tabur Tabibi Binbaşı Derviş Bey, yine 
Sarıkamış’tan şu satırları yazıyor: “Tek kol 
halinde buzlu derelere iniyor, karlı yamaç-
lara tırmanıyoruz. Açız. Yorgunuz. İki gün-
dür ne bir tas sıcak çorba, ne deliksiz bir 
uyku. Sadece çamlar altında kısa bir mola, 
küçük bir ateş, kaynatılan mataradan bir 
iki yudum çay, birkaç parça peksimet.” De-
vam ediyor Dinbaşı Derviş Dey: “Yüzbaşı 
sabaha kadar çadırda ateş yakıp oturmuş. 
Ama zavallı neferler! Açıkta durmanın 
imkânsız olduğunu anlamışlar, terbiye 
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gereği çadıra girmeye cesaret edememiş-
ler, hiç değilse başlarını çadırın eteklerine 
sokup gözleriyle olsun ısınmak istemişler 
ve maalesef uzandıkları yerde kaskatı ke-
silmişler… Bitlerin saldırısından bizi uyku 
tutmazken, nöbetçilerimiz ebedi uykuları-
na dalmışlar. Bu ne elim manzara! Ortada 
ne harp kalmıştı, ne de düşman. Asıl düş-
man, zalim tabiattı, eksi 30 dereceye varan 
dondurucu soğuktu. ”

Türk askerinin böyle çile çektiği, bu çileye 
rağmen kahramanlığından en küçük taviz 
vermediği bir ortamda, Mülazım Mehmet 
Sinan Bey, İngiliz askerinin durumunu 
hatıralarındaki şu satırlarla anlatıyor: “Şu 
depo ve garajlardaki gördüğümüz malze-
me ve nakil araçları bizim olsaydı, biz İngi-
lizler gibi mi harp ederdik? Harp kazanan 
İngiliz orduları değil, İngiliz parası, İngiliz 
sanat ve malzemesidir. Bakınız, herif ler 
Himalaya Dağları kadar odunu buraya 
getirmişler… Bir ordunun, odun ihtiyacı-
na kadar arkasından gelir, bütün yedek 
malzemesi lazım olduğu anda bulunur 
veya tamir edilir. Hastaları güzel bakılır 
ve taze süt içerler. fertler sıkıldığı yerde 
tereyağı üzerine reçel sürerse, bu ordu için 
harbin devamında veya uzamasında ne 
ehemmiyet var?.. “Türk ordusunun karnı 
tok ve düşmanındaki malzemenin dörtte 
biri elinde olsa idi, damarlarında mevcut 
yiğitlik, savaş meydanlarında neler yarat-
mayacaktı?”

Son olarak ,  Merhum Mareşal  Fevzi 
Çakmak’ın birkaç satırını da burada sizler-
le paylaşmak isterim: “3’üncü Ordu’da nak-
liye araçlarının büyük bölümünü kağnılar 

oluşturuyordu. Bir mermi, İstanbul’dan 
yola çıkıp kol ve katarlara, oradan da cep-
heye gelinceye kadar 2-3 ay geçiyordu. Rus-
lar ise demiryollarından yararlanarak cep-
helerini kısa zamanda ikmal ediyordu… 
Sivas ile Bayburt arasındaki yol yaklaşık 
300 kilometreydi ve bu yol, kağnılarla 15 
günde alınıyordu. ” Fevzi Çakmak devam 
ediyor: “Buğday kavrularak askere verili-
yordu ki buna kavurga deniyordu. 1915’te 
1’inci Seferi Kuvvet’in Van Gölü’nün gü-
neyindeki ıssız dağlardan Bitlis’e geri çe-
kilmesi sırasında bütün birlikler günlerce 
kavurga yiyerek yaşamışlardı.”

Evet değerli arkadaşlarım… Bu millet ve 
bu asker, işte böyle çok zor şartlar altında, 
insanüstü bir gayret göstererek vatanını 
savundu.  Çöl kıyafetiyle, ayaklarında yır-
tık çarıklarla, hatta yalınayak, aylar süren 
bir yolculuğun ardından Allahu Ekber 
dağlarına ulaşan neferler, eksi 30 derecede 
bir kurşun dahi atamadan şehit oldular. 
İstanbul’dan trenle Niğde Ulukışla’ya ula-
şan neferler, yaklaşık 850 kilometre yolu 
yürüyor, ayaklarında çarık, üstlerinde 
elbise, damarlarında enerji kalmadan sa-
vaşa giriyordu. Bütün bu yaşananlar, hiç 
unutamayacağımız dersler verdi bize. Yolu 
olmayan, treni, gemisi, uçağı olmayan bir 
ülkenin, refahını da güvenliğini de sağ-
laması mümkün olamaz. Askerini giydir-
meyen, askerini doyuramayan bir milletin 
bağımsızlığından söz edilemez. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından 
başlayan kalkınma seferberliği, işte en çok 
da yaşadığımız bu acı tecrübelerden ders 
çıkarmanın sonucudur. Aynı ruhla, aynı 
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anlayışla, 9 yılda biz de Hükümet olarak 
çok büyük bir kalkınma seferberliği başlat-
tık. Cumhuriyet tarihi boyunca, 79 yılda 6 
bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
tı. Biz, 9 yılda buna 15 bin 126 kilometre 
yol ekledik. Demiryollarımızı yeniden ele 
aldık. Ankara Eskişehir, Ankara Konya 
hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Ankara 
İstanbul’u tamamlama aşamasına geldik. 
Marmaray gibi dev bir projeyle Boğazın al-
tına tüpler döşedik. Denizciliğimizi, hava 
ulaştırmasını geçmişle kıyaslanamayacak 
ölçüde büyüttük. 

Bunlarla birlikte, savunma sanayimize 
adeta sessiz bir devrim yaşattık. Geçtiği-
miz 9 yılda, Silahlı Kuvvetlerimizin ihti-
yaçları doğrultusunda 20 milyar doları bu-
lan modernizasyon projesi gerçekleştirdik. 
Bu projelerin, dikkat ediniz, yüzde 90’ını, 
ülkemiz sanayisinin, yerli sanayinin ka-
tılımıyla yaptık. Savunma Sanayii sektö-
rünün yerli katkı oranı 2 katına çıktı ve 
yüzde 52’ye ulaştı. Ciromuz 3 kat arttı, 2,7 
milyar dolara yükseldi. İhracatımız da bu 
9 yıllık dönemde 4 kat arttı ve 853 milyon 
dolara çıktı. Şu anda, dünyada, 100 büyük 
savunma şirketi arasında artık bir Türk 
şirketi olan ASELSAN da var. İnşallah, bu 
yıl TUSAŞ’ın da dünyada ilk 100 şirket 
arasına girmesini bekliyoruz. ALTAY Milli 
Tankı’nın konsept tasarımı tamamlandı. 
Bütün alt sistemleri ile ilk defa ülkemizde 
modern bir tankın üretimini planlıyoruz. 
İlk prototipler bu yıldan itibaren üretile-
rek kapsamlı testlere tabi tutulacak. Kendi 
tasarımımız olan ATAK Helikopterinin 
uçuş testlerine 2011 yılında başlandı. Bu 
yıl içinde ilk helikopterlerimizi kullanıma 

almayı planlıyoruz. Milli Piyade Tüfeğimi-
zin seri üretimine bu yıl içinde geçiyoruz. 
Artık askerimiz tamamen kendimize ait 
olan tüfeğimizi kullanabilecek. 

Türkiye’nin ilk milli korvet savaş gemisi 
MİLGEM, tamamen ülkemizde tasarlandı. 
İlk gemi Heybeliada hizmete girdi, ikinci 
gemi Büyükada denize indirildi. Deniz 
Kuvvetleri ihtiyacı olan bütün gemiler, 
artık ülkemizde özel sektör tersaneleri-
mizde inşa ediliyor. Bu kapsamda, Yeni 
Tip Karakol Botları, Sahil Güvenlik Arama 
Kurtarma Gemisi ve Tank Çıkartma Gemi-
leri denize indirilerek seyir denemelerine 
başladı. 24 saat havada kalacak ve 30 bin 
fit irtifada görev yapacak insansız hava 
aracımızın prototip tasarım ve imalatı 
tamamlandı, uçuş testlerine 2010 yılında 
başlandı. ANKA insansız hava araçlarının 
bu yıl Haziran ayında kullanıma girmesi 
hedefleniyor. Bu proje ile Türkiye, ABD 
ve İsrail’den sonra bu kategoride insansız 
hava aracı geliştirebilen üçüncü ülke ko-
numuna geldi. Mini kategoride ülkemizde 
geliştirilen İnsansız Hava Araçları’nın 
seri üretimlerine başlandı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne 168 uçak ve 4 helikopter 
teslim edildi. 

Kendi denizaltımızı inşa çalışmalarına 
başlıyoruz. 2017 yılına kadar, kendi Ha-
vuzlu Çıkarma gemimizi inşa etmiş olaca-
ğız. KİRPİ adını verdiğimiz mayına karşı 
korumalı araçları ülkemizde geliştirdik 
ve Kara Kuvvetlerimiz envanterine girdi. 
CİRİT adını verdiğimiz lazer güdümlü ro-
ketleri de ülkemizde tasarladık, atış testle-
rini tamamladık ve bu yıl CİRİT’in de seri 
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üretimine geçiyoruz. HÜRKUŞ adlı kendi 
tasarımımız eğitim uçağının montajına 
başladık, yine bu yıl uçuş testlerini başlata-
cağız. Tüm zamanların en büyük savunma 
tedarik projesi olarak adlandırılan F-35 sa-
vaş uçağı projesi, Amerika Birleşik Devlet-
leri ve İngiltere’nin önderliğinde, araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu uluslar arası 
bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. 
GÖKTÜRK uydumuzun da üretimi devam 
ediyor, inşallah bu yıl onu da uzaya gön-
deriyoruz. Genel Maksat helikopter, Savaş 
Uçağı, Hava Savunma Sistemleri, Radar 
Gözlem Uydusu ve Uydu Fırlatma Merkezi 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. 

Ülkemizin neredeyse sıfır noktasından 
başladığı savunma sanayii, bugün dünya-
da dikkat çeken dev bir sektöre dönüştü. 
Savunma sanayiimiz, sadece güvenliğimi-
ze değil, ekonomimize de artık çok önemli 
katkıda bulunuyor. Askeri günlerce sadece 
kavurgayla beslenen, kağnıyla mermi 
taşıyan, düşmanla değil, imkânsızlıkla, 
yoksullukla savaşan bir ülkeden; bugün 
en modern alt yapıya, en modern savunma 
araçlarına sahip, dahası bunları üreten 
bir ülke konumuna yükseldik. İnşallah, 
Türkiye’yi bu şekilde büyütmeye devam 
edeceğiz. Ekonomiyi de, demokrasiyi de 
eş zamanlı büyütecek, Türkiye’yi Cumhu-
riyetimizin Kuruluşunun 100’üncü yıldö-
nümünde, 2023’te, dünyanın en büyük 
10 ülkesinden biri yapacağız. Bölgemizde, 
dünyada, her zaman olduğu gibi, sadece 
barışı, sadece dayanışmayı, paylaşmayı, 
refahı savunmaya devam edeceğiz. 

Türkiye bugün bölgesel gelişmelerde il-
ham kaynağı oluyorsa, küresel krizlerde 
örnek ülke olarak takdirle anılıyorsa, 
dünyanın dört bir yanında adından söz 
ettiriyorsa; bu, Türk milletinin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gücünü gösterir. Biz 
kendimize inanırsak, güvenirsek, birlik 
ve beraberliğimizi geliştirirsek aşama-
yacağımız engel yoktur. Ülke olarak son 
dönemde İNCE GÜÇ ile bölgemize yap-
tığımız etkinin temelinde SERT GÜÇ’ün 
bulunduğunu görmezden gelemeyiz. 
Barış ve istikrara yaptığımız katkılar hem 
demokratik ve ekonomik gücümüzden ge-
liyor, hem de askeri imkân ve kabiliyetle-
rimizden kaynaklanıyor. Bu yüzden Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizi, barışa hizmet eden, 
caydırıcı bir güç olarak, gözbebeğimiz bir 
kurum olarak desteklemeyi sürdüreceğiz. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. Görevlerinizde üstün başarılar, 
muvaffakiyetler diliyorum. Misafir öğren-
cilerimize de başarılar diliyor, ülkelerine 
bizlerden selam götürmelerini rica ediyo-
rum. Savaşların değil, barışın egemen ol-
duğu bir dünyayı inşa etme çabalarınızda 
sizleri kutluyor, milletçe sizlere şükranla-
rımızı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili gençler, öncelikle hepinize hoş 
geldiniz diyor; sizin ve şahsınızda tüm 
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. 
Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını 

şükranla yâd ediyor; tüm şehitlerimize 
Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 

19 Mayıs 1919, Kurtuluş Savaşımızın 
meşalesinin yakıldığı gün olarak elbette 
milletçe çok büyük önem atfettiğimiz bir 
tarih. Ancak, 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa 

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeni ile gençleri 

kabul

Ankara | 19 Mayıs 2012
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Kemal ve yol arkadaşlarının, istikbale dair 
ortaya koydukları tasavvur açısından da 
çok büyük önem arz ediyor. Zira Gazi Mus-
tafa Kemal, Samsun’a ayak bastığı andan 
itibaren, Amasya’da, Sivas’ta, Erzurum’da 
ve Ankara’da, millet ve milli hâkimiyet 
kavramlarını sıkça ve altını çizerek vurgu-
luyor. Samsun’dan başlayarak Hâkimiyeti 
Milliye’ye dayalı yeni bir sistemin temel-
leri atılıyor, adeta nakış nakış, millet ira-
desine dayalı yeni bir rejim ihdas ediliyor. 
Bu bakımdan, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 
Ekim tarihleri, milli iradenin şekillendiği 
tarihlerdir. Gençler olarak, 19 Mayıs’ta 
vücuda gelmeye başlayan, milli irade ta-
savvurunu anlamanız ve o tasavvura, ora-
dan başlayan mücadeleye sahip çıkmanız, 
hayati derecede önemlidir. 

Bizler, gençliğimizi gerçekten çok zor dö-
nemlerde yaşadık… Özgürlüklerin kısıtlı 
olduğu, hakların esirgendiği, demokra-
sinin ağır aksak işlediği; daha da kötüsü, 
gençlerin kamplara ayrılıp, birbirlerine si-
lah doğrulttukları zor bir dönemde gençli-
ğimizi geçirdik. Biz, maalesef iyi bir miras 
devralmadık… Ama sizlere iyi bir miras 
devretmek için, gerçekten çok yoğun bir 
gayret, yoğun bir mücadele içinde olduk. 
9.5 yıl boyunca, milli iradeyi en güçlü şe-
kilde savunduk. Milli iradeye yönelik her 
tehdide cesaretle, kararlılıkla karşı koy-
duk. Demokrasinin standartlarını daha 
ileri seviyelere çıkarmanın, hak ve özgür-
lükleri daha da genişletmenin gayreti için-
de olduk. Türkiye ekonomisini yaklaşık 3 
kat büyütürken, Türkiye’yi, 26’ıncı sıradan 
alıp, dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
yaparken, bununla da yetinmediğimizi, ilk 

10 içinde olmak istediğimizi beyan ettik. 
Biz, mirası, emaneti devralacak olan genç-
lerimizi düşünerek, eğitime, spora, kültüre 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım-
larını yaptık. 

İnşallah, yarın bu koltuklarda artık sizler 
oturacaksınız… Yarın, ülkenin kaderini 
sizler tayin edeceksiniz. Siyasete olduğu 
kadar, bilime, sanata, spora, ekonomiye, 
dış politikaya inşallah sizler yön verecek-
siniz. Sizler, ne kadar iyi yetişir, kendinizi 
ne kadar iyi yetiştirirseniz, biz inanıyoruz 
ki, Türkiye de o kadar iyi olacak, o kadar 
büyüyecektir. 

Sevgili gençler… 

Burada şu hususun altını çizmek duru-
mundayım… Milli irade zafiyet kabul 
etmez… Demokrasi, her türlü inkârı kal-
dırmadığı gibi, ihmali de asla kaldırmaz. 
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla, 
başlattığımız reformlara sahip çıkılmaz-
sa, bu reformlar daha ileri noktalara ta-
şınmazsa, yani bayrak yarışında bir zafi-
yet gösterilirse, takdir edersiniz ki, bütün 
kazanımlar uçup gider. Bizim, geriye bir 
adım atmaya asla ve asla tahammülümüz 
yok. Bu ülkeye vakit kaybettirmeye, bu 
ülkenin enerjisini heba etmeye asla ve 
asla hakkımız yok. İşte onun için, devrala-
cağınız ülkeyi, emanet alacağınız idareyi, 
ihmale, zafiyete, hırsa, kibire, tahammül-
süzlüğe mahal vermeden, durdurmadan, 
duraklatmadan daha ileri taşımak zo-
rundasınız. Tıpkı bizler gibi, sizler de de-
mokrasiye, milli iradeye en güçlü şekilde 
sahip çıkmak, onu en güçlü şekilde mu-
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hafaza etmek zorundasınız. Milli iradenin 
hasımlarına, Türkiye’nin hasımlarına 
fırsat vermeyecek, imkân tanımayacak 
bir samimiyet, dikkat ve hassasiyet içinde 
olmalısınız. 

İnanıyorum ki, bizlerden emaneti devral-
dığınızda, bizim azmimizi, bizim idealle-
rimizi, bizim beklentilerimizi siz çok daha 
yüksek burçlara taşıyacaksınız. Sizler, 
Türkiye’nin istikbalisiniz. Türkiye’nin en 
büyük zenginliği sizlersiniz. Millet olarak 
size inanıyor, size güveniyoruz. İstikbali-
mize, sizlerin sayesinde, sizlerdeki umut 
ve heyecan sayesinde, bizler de umutla, 
heyecanla bakıyoruz. Hepinize umut dolu, 
huzur ve barış dolu bir gelecek temenni 
ediyorum. Kardeşlik, birlik ve beraber-
lik içinde, Türkiye’nin yarınları olarak, 
Türkiye’yi daha da büyüteceğinize yürek-
ten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor, 
şahsınızda ülkemizin tüm gençlerinin bay-
ramını kutluyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato 
Başkanı Buhari, Sayın Rektör Profesör 
Doktor Yasinzai, değerli öğretim üyeleri, 
sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri hasretle ve muhabbetle 
selamlıyorum. Pakistan’ın kurucusu, 
merhum Muhammed Ali Cinnah’ın, yani 
Kaid-i Azam’ın adını taşıyan bu üniversi-
teden, uluslar arası ilişkiler alanında Fahri 

Doktora unvanı almaktan çok büyük bir 
gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle, Muhammed Ali Cinnah’a bir 
kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 

Türkiye ve Pakistan, dünyada eşine az 
rastlanır bir dayanışma, örnek bir işbirliği 
içindeler. Bugün bana tevdi edilen bu fahri 
doktora unvanı, bu dayanışmanın, ara-

Kaid-i Azam Üniversitesi fahri 
doktora töreni

Pakistan | 22 Mayıs 2012
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mızdaki kardeşliğin anlamlı bir nişanesi 
olacaktır. Üniversitenin Başkanı Cumhur-
başkanı Sayın Zerdari’ye, Sayın Rektör 
Profesör Doktor Yasinzai’ye, Üniversite 
Senatosuna, Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Doktor Lubna Abid Ali’ye, şahsı-
ma tevdi ettikleri bu anlamlı doktora un-
vanından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim, Sevgili gençler… 

Türkiye ve Pakistan, gerçekten çok zor 
coğrafyalarda yer alıyorlar. Her iki ülke 
de, istikrar noktasında bölgelerine model 
olsalar dahi, çevrelerindeki istikrarsızlık, 
çatışmalar ve terörden doğrudan etkileni-
yorlar. Esasen, hem Türkiye, hem Pakistan, 
uluslar arası ilişkilerinde çok ciddi bir 
sorumluluk taşıyorlar. Bir yandan bu zorlu 
coğrafyaların meşakkatleriyle baş etmek, 
bir yandan da bölgelerimizde, istikrar 
unsuru olmayı muhafaza etmek durumun-
dayız. 

Burada, genç arkadaşlarımız için bir husu-
su özellikle vurgulamak istiyorum… Ulus-
lar arası ilişkiler, her ne kadar insanlar 
tarafından icra edilse de, insanlar arasın-
daki ilişkilere göre çok büyük farklılıklar 
arz eder. Örneğin, insanlar, karşı karşıya 
kaldıkları zorluklar karşısında göç etmeyi 
tercih edebilir; ama ülkeler edemezler. 
Örneğin, insanlar birbirine karşı kin tuta-
bilir, ama ülkeler kin tutamazlar. İnsanlar, 
aralarındaki bir sorunu çözemediklerinde, 
birbirlerine küsebilirler, ama ülkeler kü-
semezler. Dış politika, sadece duygularla 
üretilebilecek ve icra edilebilecek bir alan 
değildir. Ancak, bunun tam tersi bir tezi de 

biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Duygular-
dan arınmış, insani duyarlılıktan soyutlan-
mış, vicdanı dışlamış, soğuk, yani kalpsiz 
bir dış politikayı biz asla tasvip etmiyoruz. 

Pakistan’ın ve Türkiye’nin tarihi, bir “sev-
gi medeniyeti” tarihidir. Bizler, hepimiz, 
ortak bir sevgi medeniyetinin mensupları-
yız. Bizim ortak medeniyetimiz, bencilliği, 
yani enaniyeti şiddetle reddeder. Bizim 
ortak medeniyetimiz, başkasının sırtına 
basarak yükselmeyi, başkasının yoksullu-
ğuna rağmen zenginleşmeyi, başkasının 
felaketine rağmen refahı elinin tersiyle 
iter. Kardeşi aç iken, tok yatan bizden 
değildir. Bizler, bir elin parmakları gibi 
birbirine kenetlenmiş kardeşleriz. Bizim, 
işte bu hassasiyetlerimiz, tarihimizden 
devraldığımız bu mirasımız, insani iliş-
kilerimizde olduğu kadar, uluslar arası 
ilişkilerimizde de belirleyici bir faktördür. 
Biz, “Kudüs’ten bize ne!” diyemeyiz. Biz, 
“Gazze’den bize ne!” diyemeyiz. Somali’nin 
yoksulluğu karşısında biz, elimiz kolu-
muz bağlı kalamayız. Şam’da, Bağdat’ta, 
Kabil’de masum insanlar, çocuklar öldürü-
lürken, biz, sessiz, tepkisiz kalamayız. 

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’na, Pakistan 
halkının gönderdiği yardımları, aradan 
geçen yaklaşık bir asra rağmen biz mil-
letçe unutmadık. Karnı aç olan, ama par-
mağındaki yüzüğü Türklerin istiklali için 
gönderen Pakistanlı hanım kardeşlerimizi 
unutmadık. Biz, Türkiye’nin istiklal savaşı 
için dizelerini, fikirlerini seferber eden, 
Pakistan’ın olduğu kadar, Türkiye’nin de 
hafızasında yer eden Muhammed İkbal’i 
unutmadık. Bizim tarihimiz, ibret alına-
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cak, döne döne okunacak, tekrar tekrar 
hıfzedilecek ortak bir tarihtir. Türkiye ile 
Pakistan’ın dış politikaları, dünyaya model 
olacak tarzdadır. Allah’ın izniyle, duyarlı-
lıklarımızı en güçlü şekilde muhafaza et-
meye devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel 
meselelere, medeniyetimizin bize vazife 
olarak yüklediği sevgi mührünü vurmaya 
devam edeceğiz. 

İnşallah, Türkiye’nin ve Pakistan’ın gençle-
ri, bu üniversitelerden en donanımlı şekil-
de mezun olarak, yüzyılımızı şekillendiren 
liderler olacaklar. İnşallah, Türkiye ve 
Pakistan halkları, ezeli olduğu kadar, ebe-
diyen kardeşlik, dayanışma ve paylaşma 
içinde olacaklar. Bir kez daha, bu anlamlı 
fahri doktora unvanı için,  Kaid-i Azam 
Üniversitesi’ne, sizlere teşekkür ediyorum. 
Bu unvanı, nefes alıp verdiğim sürece bü-
yük bir gururla taşıyacağımı ifade ediyor, 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Sevgili kardeşlerim, değerli hemşehri-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, he-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Üsküdar Belediyesi Kandilli Geleneksel 
El Sanatları Merkezi’nin açılışı vesilesiyle 
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Üskü-

dar Belediye Başkanımızı, ekibini, emeği 
geçen herkesi, İstanbul’umuza ve ülkemi-
ze kazandırdıkları bu güzel Geleneksel El 
Sanatları Merkezi için kutluyorum. 

İstanbul, dünyanın en eski şehirlerinden 
biri olarak, pek çok kadim kültüre ve me-

Üsküdar Belediyesi Kandilli 
Geleneksel El Sanatları Merkezi 

Açılış Töreni

İstanbul | 29 Mayıs 2012
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deniyete ev sahipliği yapmıştır. Şüphesiz 
İstanbul’a en kalıcı ve derin izleri bizim 
kültürümüz, bizim medeniyetimiz kazı-
mıştır. Şehr-i İstanbul’u fethimizin üzerin-
den geçen 559 yılda, bu şehri gerçekten 
“bizim” yapmak için mimarlarımız, şairle-
rimiz, sanatçılarımız gece-gündüz çalıştı, 
üretti, eser ortaya koydu. Medeniyet inşa 
etmek elbette zordur, emek ve zaman ge-
rektiren bir iştir. Ama en az bunun kadar 
önemlisi, bu medeniyete ve kültüre sahip 
çıkmak, onu yaşatmak, devralınan mirası 
mümkün olduğu kadar geliştirmektir. 

Tarih içinden süzülüp gelen kültürel mi-
ras, nesillerin ekleriyle zenginleşir ve sü-
reklilik kazanır. Onun için bugünü kadim 
kültüre, geleneğe bağlamak ve yeniden 
üretmek durumundayız. Türkiye olarak, 
geçmişte bu konuda maalesef yeteri kadar 
hassas davranamadık. Sahip olduğumuz 
değerlere geçmişte yeterli ihtimamı gös-
teremediğimizi görüyoruz. Biz, geçtiğimiz 
9.5 yılda, medeniyetimizin ve kültürü-
müzün maddi-manevi bütün unsurlarına 
sahip çıkma, bunları yeniden ayağa kal-
dırma konusunda fevkalade hassas dav-
randık. Sadece ülkemiz içinde değil, yurt 
dışında da, dünyanın dört bir yanındaki 
değerlerimize aynı anlayışla sahip çıktık. 

Moğolistan’dan Bosna-Hersek’e, Kudüs’ten 
Kırım’a kadar her yerde, gerek kamu ku-
rumlarımız, gerekse hayırseverlerimiz 
geçmişten bugüne kalabilen eserlerimize 
sahip çıkıyor, yeniden hayatiyet kazandırı-
yorlar. Vatandaşlarımız dünyanın dört bir 
yanında, işlerini ve gezilerini yapmanın 
yanında, kültürümüzün elçileri olarak ül-

kemizin tanıtımımızı gerçekleştiriyorlar. 
Uluslar arası ilişkilerimizde, her yerde, 
her zaman tarihimizle, kültürümüzle, de-
ğerlerimizle kendimizi anlatmaya özel bir 
önem veriyoruz. Medeniyet dairemiz için-
deki diğer kardeşlerimizle de, bu doğrultu-
da çok iyi, çok önemli, çok verimli ilişkiler 
tesis ettik ve bunları güçlendiriyoruz. 

Bu çabalarımızın meyvelerini de almaya 
başladık. Bugün Türkiye’nin dünyadaki 
algılanışı ve kabul edilişi ile 10 yıl, 20 yıl 
önceki algılanışı arasında gerçekten çok 
büyük farklar var. Dünün, kendi krizleri 
içinde boğulan, çevresine yardımcı olmak 
şöyle dursun kendisi yardıma muhtaç 
olan Türkiye’si artık geride kaldı. Bugün, 
küresel krizler karşısında bile dirençli, 
kendi ayakları üzerinde her geçen yıl daha 
sağlam şekilde duran, dünyadaki bütün 
mazlumlara ve muhtaçlara yardım eli uza-
tan güçlü bir Türkiye var. Türkiye kuvvet-
lendikçe, kültürümüze ve medeniyetimize 
daha iyi sahip çıkma imkânı elde ediyoruz. 
Bunun için daha çok kaynak ayırıyor, daha 
büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Kül-
türümüze sahip çıkma konusunda yerel 
yönetimlerimizin de, hükümet politikala-
rımıza uygun bir atılım içinde olduklarını 
memnuniyetle görüyoruz. 

Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Kan-
dilli Geleneksel El Sanatları Merkezi, Üs-
küdar Belediyemizin kültürümüze sahip 
çıkma konusunda gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmalardan biridir. Bu merkezde, yüz-
lerce yıllık bir birikimin ürünü olan hat, 
ebru, tezhip, minyatür gibi sanatlarımız, 
bu sanatlarımızın tamamlayıcısı olarak 
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gördüğümüz ney icrasıyla birlikte halkımı-
zın hizmetine sunulacak. Bu tür merkez-
ler, İstanbul’u, en güzel eserleri İstanbul’da 
verilen Türk ve İslam kültürünü önce ken-
dimizin en iyi şekilde öğrenmesi, sonra da 
bütün dünyaya tanıtması bakımından bü-
yük önem taşıyor. Şairin “sade bir semtini 
sevmenin bile ömre bedel” olduğunu söy-
lediği İstanbul’u anlatmak, Üsküdar’ı an-
latmak elbette kolay değil. İstanbul’un her 
ilçesinde, her semtinde böyle bir merkez 
kursak dahi, bunların sadece o bölgeyi an-
latmaya bile yetmeyeceğine inanıyorum.  

Bu şehir ve bu şehirde şekillenen, adeta 
ete-kemiğe bürünen kültürümüze sahip 
çıkmanın hepimizin boynunun borcu 
olduğunu bir kez daha hatırlatmak is-
tiyorum. Kandilli’de hizmete giren bu 
merkezin, İstanbul’daki diğer ilçelerimiz 
için de örnek teşkil edeceğinden şüphe 
duymuyorum. İlgi duyan herkesin kolayca 
ulaşabileceği, kurslarından, sergilerinden, 
atmosferinden feyz alabileceği bu mer-
kezin Üsküdar’ımıza ve İstanbul’umuza 
kazandırılmasında emeği geçenleri bir kez 
daha tebrik ediyorum. Kandilli Geleneksel 
El Sanatları Merkezi’nin hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Sayın Rektör, değerli senato üyeleri, Ata-
türk Üniversitesi’nin çok değerli mensup-
ları, değerli öğrenciler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle saygıyla 
selamlıyor; Atatürk Üniversitesi tarafın-
dan şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora 
ünvanından dolayı çok büyük bir gurur 
ve heyecan duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. Bu anlamlı ünvanı şahsıma tevdi 

eden, başta Sayın Rektör ve Senato olmak 
üzere, üniversitemizin tüm mensuplarına 
kalpten şükranlarımı sunuyorum. 

Atatürk Üniversitesi, sadece Erzurum’un 
değil,  sadece Türkiye’nin değil;  tüm 
Doğu’nun en önemli, en görkemli üniversi-
telerinden biri. Latinlerin, daha geniş ma-
nada Batılıların sıkça kullandığı bir deyim 

Atatürk Üniversitesi Fahri 
Doktora Diploma Töreni

Erzurum | 29 Haziran 2012
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vardır: Işık, Doğudan yükselir... Elbette 
burada ışıktan kasıt güneş değil. Belli ki, 
Batılılar, Doğu’da üretilen ve dünyayı sar-
malayan, bilginin yanında hikmeti, aydın-
lanmayı, nuru içeren ilimi kastediyorlar. 

Açıkçası, Atatürk Üniversitesi, Doğu’nun 
en büyük üniversitelerinden biri olarak, 
işte bu tarihi gerçeğin; içinde hikmet, nur, 
aydınlanma olan bilgi gerçeğinin somut 
bir abidesi. Ben, Atatürk Üniversitesi’nin 
omuzlarında çok büyük bir ağırlık, bü-
yük bir mesuliyet olduğuna inanıyorum. 
Türkiye’nin en eski üniversitelerinden 
biri, Doğu’nun bir Üniversitesi, Erzurum 
gibi büyük bir ilim şehrinin eğitim yuva-
sı olarak, Atatürk Üniversitesi üzerinde 
büyük bir misyonu taşıyor. Bu üniversite, 
Işığın Doğu’dan yükseldiğini tüm dün-
yaya ispat etmek gibi bir mükellefiyetin 
içindedir. Bu üniversite, Doğu’nun, hik-
metle, bilginin ışığıyla, aşkla yoğrulmuş 
eğitim kültürünü gelecek nesillere, yarının 
dünyasına taşımakla sorumludur. Aynı 
zamanda bu üniversite, gerek Türkiye’de, 
gerek Doğumuzdaki ülkelerde, her üni-
versite için örnek olmak, model olmak 
zorundadır. Türkiye’de, üniversitelerle 
birlikte başlayan yeni süreçte, Atatürk 
Üniversitesi’nin üzerindeki bu tarihi so-
rumluluğu ve misyonu hakkıyla yerine 
getireceğine inanıyorum. 

Son 9.5 yılda kurduğumuz 92 yeni üni-
versiteyle Türkiye’de toplam üniversite 
sayımız 168’e ulaştı. Hükümet olarak 
tüm üniversitelerimizi en güçlü şekilde 
desteklerken, Atatürk Üniversitesi gibi, 
konumu, tarihi misyonu, potansiyeli güç-

lü olan üniversitelerimizi de daha farklı 
şekilde desteklemeye devam edeceğiz. 
Nitekim, Hükümetimiz döneminde Ata-
türk Üniversitesi’ne çok büyük yatırımlar 
yaptık, önemli birimler kazandırdık ve 
kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim 
dönemimizde, Atatürk Üniversitesi bünye-
sinde 1 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul, 4 
meslek yüksek okulu, 1 devlet konservatu-
arı ve 11 araştırma ve uygulama merkezi 
hizmete girdi. Atateknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesini kurduk. Atatürk Üni-
versitesi bünyesinde dünyanın dördüncü, 
Avrupa’nın ikinci büyük Uzay Gözlem 
Merkezi’ni kuruyoruz. Yine üniversitemi-
zin Almanya’da Avrupa Kampüsü’nü kuru-
yoruz. Bununla ilgili gerekli antlaşmaları 
yaptık. Berlin Bölgesinde Nöbranburg ken-
tinde, 86 bin metrekare arazi üzerinde 80 
bin metrekare kapalı alana sahip bir kam-
püs inşa ediyoruz. Bu kampüs, Almanya ve 
Avrupa’daki Türk nüfusuna hitap edecek 
ve Türk Dili ve Edebiyatı ile İlahiyat bö-
lümlerinden oluşacak. Üniversite bünye-
sinde, ülkemizin doğusunda bir ilk olacak 
şekilde, 700 dönümlük arazi üzerinde, 
engellilerin eğitimine yönelik bilim, müze, 
tabiat parkı projemizin çalışmalarına baş-
ladık. Yine üniversitemiz bünyesinde Yarı 
Olimpik Spor Kompleksi’nin de yapımı 
devam ediyor, bunu da en kısa zamanda 
tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine 
sunacağız. 

Biliyorsunuz Erzurum’a 2010 yılında ikin-
ci bir üniversite kazandırdık ve Erzurum 
Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Bu Üniver-
sitemizin bünyesinde 6 Fakülte, 3 Enstitü 
ve 1 Yüksekokul hizmete girdi. Bu ikinci 
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üniversitenin, Atatürk Üniversitesi’nin 
üzerindeki yükü önemli ölçüde alacağına, 
Erzurum’da eğitim kalitesini daha yükseğe 
çıkaracağına inanıyoruz. Üniversite öğren-
cilerimizi desteklemek için de Erzurum’da 
büyük yatırımlarımız oldu. Erzurum 
merkez ve ilçelerinde 7 bin 772 kişilik 
yeni yurt ve blokları hizmete açtık. Sade-
ce Erzurum merkezde 5 bin 252, İspir’de 
144,  Oltu’da 238 yatak kapasiteli yurtlar 
yaptık. Türkiye genelinde olduğu gibi, 
Erzurum’da da, isteyen her öğrenciye burs 
ya da kredi vermeye devam ediyoruz. 2002 
yılında 45 lira olan burs miktarını bugün 
260 liraya yükseltmiş durumdayız. Master 
öğrencilerimiz için aylık 520 lira, Doktora 
öğrencilerimiz için aylık 780 lira burs ya 
da kredi veriyoruz. Yurtta kalan öğrenci-
lerimize de aylık 180 lira yemek yardımı 
yapıyoruz. Eğitime yaptığımız çok büyük 
yatırımlarla, eğitimin alt yapısına oldu-
ğu kadar, kalitesine yönelik reformlarla, 
Türkiye’de eğitim anlayışını artık kökten 
değiştiriyor, küresel rekabette iddia sahibi 
olacak bir eğitim sistemini Türkiye’ye ka-
zandırıyoruz. 

Değerli dostlarım…

Üniversitelerin fonksiyonu, takdir eder-
siniz ki sadece eğitim vermekten ibaret 
değildir. Üniversiteler, şehirlere, içinde 
bulundukları bölgelere, ülkelere, halklara 
yol gösteren, geniş ufuklar açan, sorular 
sorduran kurumlardır. Hele ki, Erzurum 
gibi kadim bir şehirde, Erzurum gibi 
coğrafi olarak çok önemli bir kavşakta 
bulunan bir şehirde, üniversiteler için çok 
daha fazla fırsat ve imkan olduğunu düşü-

nüyorum. Türkiye’nin Kafkaslar’a, Türk 
Dünyası’na, Ortadoğu’ya açılan kapısı olan 
Erzurum’da, üniversitelerimizin, başta dış 
politika ve ekonomi olmak üzere, her alan-
da etkin bir rol, etkin bir rehberlik vazifesi 
yüklenmeleri gerekiyor. 

Bakınız; Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 
kuruluş hikayesi gerçekten çok çarpıcı. 
Gazi Mustafa Kemal, 1937 yılında, Doğu’da 
büyük bir üniversite kurulmasının gerekli 
olduğunu ifade ediyor ve bununla ilgili 
talimatları veriyor. Ancak, Gazi’nin 1 yıl 
sonra vefatıyla birlikte, Doğu’ya üniversite 
kurulması da erteleniyor, unutuluyor ya 
da unutturuluyor. 1951 yılında, Merhum 
Menderes döneminde Gazi’nin bu talimatı 
hatırlanıyor ve Erzurum’da bir üniversite 
kurulması çalışmaları başlıyor. Bu kısa ta-
rihçe, aslında bize Türkiye’nin idaresi hak-
kında çok önemli ipuçları veriyor. Türkiye, 
1950 yılına kadar, içe dönük, dışa kapalı 
bir toplum görüntüsü verdi. 1950-1960 
yılları arasında, Menderes döneminde bu 
içe kapanık yapı kırılırken, 1960 darbesiy-
le birlikte Türkiye yeniden içine kapandı. 

Bu kısırdöngü 1980’lere, Özal dönemine 
kadar devam etti. İçe kapanık Türkiye’de, 
İç siyaset ile dış siyaseti ayrıştıran, dış 
siyasette “sorun yaşamama”yı esas alan 
bir anlayış vardı. Sorundan uzak durma 
kaygısı, Türkiye’yi dış siyasette idare-i mas-
lahatçı bir ülke konumuna sürüklemişti. 
Türk dış politikası “statik” yani “durağan” 
bir vizyona sahipti. Tarih, kültür, medeni-
yet birikimimizi yok sayan, komşuları yok 
sayan, kardeş ve akraba toplulukları yok 
sayan bir dış politika Türkiye siyasetine 
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egemen oldu. Şu anda, dikkat ederseniz, 
kimileri çıkıyor, Türkiye’nin mevcut dış 
politikasını eleştiriyor. Bu eleştiriler son 
derece manidardır; zira bu eleştiriler, işte o 
1940 model dış politika anlayışının bir te-
zahürüdür. Aman sorun çıkmasın diyerek, 
Türkiye’de çok uzun yıllar dış politikada 
adım dahi atılmamıştır. Aman risk alma-
yalım, aman hiç kimseyi ürkütmeyelim di-
yerek, Türkiye’nin dış politikada on yılları 
çar çur edilmiştir. 

Dış  polit ikada tribünlerde kalmak , 
Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetti. Türki-
ye, tribünlerde kalabilecek bir ülke asla de-
ğildir; Türkiye, mutlaka ve mutlaka sahaya 
inmek, sahada kalmak zorunda olan bir ül-
kedir. Bunun riskleri olabilir, bunun geçiş 
süreçleri olabilir, zaman zaman sorunlar 
yaşanabilir. Ancak, sorun çıkacak diyerek, 
Türkiye pısırık bir politikayı, geleceğe ağır 
faturaları olan bir politikayı bu saatten son-
ra idame ettiremez, ettirmeyecektir. Bugün 
Türkiye, statik dış politikadan dinamik dış 
politikaya geçmiştir. Türkiye’nin dünya ile 
arasındaki perde kalkmıştır, ufku genişle-
miştir. Türkiye, tarihsel, kültürel coğrafya-
sıyla ve bu coğrafyanın halklarıyla yeni ve 
samimi ilişkiler kurmuş, bunun da olumlu 
sonuçlarını almıştır. En önemlisi Türkiye, 
iç ve dış siyasetin birlikteliğini, ekonomi 
ile dış politikanın kenetlenmişliğini bu 
dönemde keşfetmiştir. 

Türkiye, sadece dış politika anlayışını 
değiştirmekle kalmamış; dış politikasıyla 
bölgesine ve dünyaya model olmuştur. Bu 
anlayışla da zulümlere itiraz eden, hakkı 
savunan, zalimin karşısında duran, özgür-

lükleri sonuna kadar ve samimi şekilde 
savunan yeni bir Türkiye inşa edilmiştir. 
Elbette bu yeni Türkiye’yi, bu yeni politika-
yı, eskiye takılıp kalmış olanların anlama 
imkanı yoktur. Bugün, Akdeniz’de yardım 
gemisinin ne işi vardı diye soranlar, vu-
rulan uçağımıza, orada ne işi vardı diye 
soranlar, sıfır sorunu pısırıklık, vurdum 
duymazlık, acziyet olarak anlayanlar, ne 
yazık ki 1940’ların dış politikasına takılıp 
kalmış olanlardır. 

Kuşkusuz, Türkiye’nin yeni dış politikasını 
destekleyecek, bu dış politikada yeni ro-
talar keşfedecek, bu rotaları aydınlatacak 
ve Türkiye’ye rehberlik edecek önemli 
aktörlerden biri de üniversitelerdir. İşte, 
Erzurum gibi önemli bir şehirde kurulmuş 
Atatürk Üniversitesi’nin, her alanda oldu-
ğu gibi dış politika alanında da siyasete ve 
topluma rehberlik etmesi bizleri ziyade-
siyle memnun edecektir. Ben bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, bir kez daha, 
senatomuza, bu anlamlı fahri doktora ün-
vanından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Atatürk Üniversitesi’ne, bilim yolculuğun-
da başarılı nice yıllar diliyorum; Doğu’dan 
yükselen Işık olarak göğsümüzü kabarta-
cak nice başarılar temenni ediyorum. Bir 
kez daha teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan ,  Muhterem Kardeşim 
Mahmud Abbas, Sayın Rektör, El Kudüs 
Üniversitesi’nin sayın temsilcileri, muhte-
rem konuklar... Başta değerli dostum Filis-
tin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas 
olmak üzere, hepinize Ankara’ya hoş gel-
diniz diyorum. Kadim dostumuz, Filistin 
davasının yorulmak bilmeyen lideri Sayın 
Başkan Abbas’ı ve heyetindeki arkadaşla-
rımızı bir kez daha ülkemizde görmekten 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek is-

tiyorum. El Kudüs Üniversitesi’nin değerli 
rektörüne, değerli çalışma arkadaşlarına, 
çok değerli öğrencilerimize, bana bu an-
lamlı fahri doktora ünvanını tevdi ettikleri 
için çok çok teşekkür ediyorum. 

Türk halkının kalbi, Kudüs konusu gün-
deme geldiğinde, daha heyecanla atıyor ve 
Türkiye bu konudaki tarihî sorumluluğu 
her zaman omuzlarında hissediyor. Türk 
halkı için Kudüs, bir hoşgörü, barış ve kar-

El-Kudüs Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni

Ankara | 21 Eylül 2012
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deşlik şehridir. Bu anlayış bize tarihimizin 
bıraktığı bir mirastır. Birçoklarının unut-
tuğu bu noktayı, bugün Sultan Süleyman 
Han’ın inşa ettirdiği Kudüs Eski Şehri’nin 
duvarlarında bulunan, ayrıca Yafa Kapısı 
olarak da adlandırılan “Halil- ül Rahman” 
kapısının girizgâh kitabesi bize hatırlatı-
yor. Bu kapıdan şehre girenlerin okuyabi-
leceği kitabeye, Kelime-i Tevhidin yanısı-
ra, Osmanlı hoşgörüsünün bir göstergesi 
olarak, şehrin üç semavi din için de taşıdı-
ğı öneme binaen “İbrahim Halilullah” ifa-
desi ebediyete kadar kazınmıştır. Bu 
durum bugün de aynen geçerli olan bakış 
açımızı yansıtmaktadır. Bu kutsal şehirde 
Filistinli kardeşlerinin ne zaman canı yan-
sa, halkımızın da canı yanmıştır. Bu dün 
böyle olmuştur, bugün de böyledir. Barış 
ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi, 
Kudüs’ün bir küresel barış ve uyum mer-
kezi haline gelmesi en temel ve samimi ar-
zumuzdur. Bu görünümün bizlere verdiği 
mesaj, dinî ve kültürel mirasımızın ortak-
laşa korunması, şehrin tek bir din ve millet 
zaviyesinden yeni ve suni bir düzenlemeye 
maruz bırakılmamasıdır. Hâlbuki İsrail, 
izlemekte olduğu politikalarla, Kudüs’ün 
binlerce yıllık Müslüman ve Hıristiyan 
tarihiyle Filistin geçmişini silme çabasın-
dadır. Yürüttüğü kazılar kutsal mekânları 
tehdit etmektedir. Filistinlilere, kendi 
toprakları olan Doğu Kudüs’te inşaat izni 
verilmemektedir. Kudüs’teki Filistinlilere 
ait evler bir bir yıkılmakta ya da istimlâk 
edilmektedir. Doğu Kudüs, bugün Yahudi 
yerleşimleriyle tamamen çevrelenmiştir. 
İsrail tarafından inşa edilen Ayırım Duvarı 
ile Kudüs’ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kül-
türel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail 
bu şekilde Kudüs’ü diğer Filistin toprakla-
rından ayırmayı amaçlamaktadır. Amaç, 
buranın gerçek sahipleri olan Filistinlileri 
yıldırmak, anavatanlarından söküp at-
mak, bu şekilde şehrin tarihî yapısını ve 

dokusunu değiştirmektir. Bugün şahsıma 
Fahri Doktora ünvanı tevcih eden El Ku-
düs Üniversitesi de bu siyasetten en ağır 
şekilde etkilenen kurumlardan biridir. El 
Kudüs Üniversitesi de diğerleri gibi, İsrail 
tarafından gayrihukuki olarak inşa edilen 
ve birkaç cılız ses dışında dünyanın gözü-
nü yumarak izlediği utanç abidesi Ayırım 
Duvarı’nın dışında bırakılmıştır. Bu du-
varı yapanlar, yapılmasına göz yumanlar 
ve çivisine, harcına utanmadan katkıda 
bulunanlar, tarih önünde bir gün hesap 
vereceklerini unutmamalıdırlar.

Sayın Başkan, Sayın Rektör...

El Kudüs Üniversitesi’nin Türkiye ile iliş-
kileri özeldir. El Kudüs Üniversitesi’nin 
İsrail tarafından tanınmayan diplomaları 
ülkemiz tarafından tanınmaktadır. Bun-
dan birkaç yıl önce El Kudüs Üniversitesi 
ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) arasında imzalanan protokolle, 
üniversite bünyesinde bir Türkoloji bölü-
mü kurulması kararlaştırılmıştır. Anılan 
bölümün, en kısa zamanda gerekli akade-
mik kadrolarla da desteklenerek, üniversi-
tenin aktif bir ana bilim dalı olarak faaliyet 
göstermesini arzu ediyoruz. Yine TİKA 
tarafından tefriş edilen El Kudüs Üniver-
sitesi içinde bir dersliğin, Yabancı Diller 
Bölümü öğrencilerinin severek devam 
ettikleri Türkçe dershanesi olarak faaliyet 
göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. 
Bu dershanenin faaliyetleri de önümüz-
deki dönemde güçlendirilerek devam 
edecektir. Geçtiğimiz yıl Kayseri Erciyes 
Üniversitesi ile El Kudüs Üniversitesi, iki 
üniversite arasında akademik hayatın her 
alanında bilgi, personel ve öğrenci deği-
şimini amaçlayan bir İşbirliği Protokolü 
imzalamıştı. Bu protokolün tüm veçhele-
riyle işlevsel hale getirilmesini destekli-
yoruz. Harem-i Şerif ’in Pamukçular Ka-
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pısı girişinde bulunan ve halen El Kudüs 
Üniversitesi’ne bağlı Kudüs Araştırmaları 
Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Osmanlı 
döneminden kalma tarihî Hamam’ın res-
tore edilmesi amacıyla yine TİKA tarafın-
dan bir ön çalışma başlattık. Geçtiğimiz 
yıllarda Kudüs Başkonsolosluğumuza 
tayin ettiğimiz bazı genç diplomatlarımız 
da bu merkezden istifade ettiler, merkez 
tarafından düzenlenen Arapça dil kurs-
larını başarıyla tamamladılar. Yakında, 
Kudüs Başkonsolosluğumuza bağlı Türk 
Kültür Merkezi’ni, Kudüs’ün merkezinde, 
tarihî Osmanlı evi içinde yeniden faaliyete 
sokacağız. Bu merkez, en kısa zamanda 
Gazze ve Batı Şeria’da da açılacak şubele-
riyle tüm Filistinli kardeşlerimizin istifade 
edebilecekleri bir mekân olarak, hem El 
Kudüs Üniversitesi’yle, hem de diğer tüm 
Filistin eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği 
sergileyecektir.

Sayın Rektör...

Kudüs’e 13 asırdır en iyi şekilde sahip 
çıkmaya çalışan bir aileden geliyorsunuz. 
Sadece bir akademisyen olarak değil, 
Kudüs’ün bin yıldan daha uzun bir süreye 
uzanan tarihini, zenginliklerini, bugün ise 
Filistinlilerin yaşadığı sıkıntı ve zulmü en 
iyi bilen şahsiyetlerden birisiniz. Sizden 
beklentimiz, gittiğiniz her yerde, katıldığı-
nız her uluslararası toplantı ve konferans-
ta bıkmadan, usanmadan gördüklerinizi, 
yaşadıklarınızı anlatmanızdır. Bir bilim 
insanı olarak sözlerinizin ne denli ağırlık 
taşıdığını, ne denli dikkate alındığını söy-
lememe hiç gerek yoktur. Kudüs her geçen 
gün uluslararası toplumun kayıtsız duruşu 
önünde işgalcinin kontrolüne doğru kayıp 
gitmektedir. Kudüs giderse, başka Kudüs 
yoktur, olmayacaktır. Bunu gördüğünüz 
herkese anlatınız. Sözlerinizin geniş 
kesimlerce kabul göreceğine ve bir gün 

uluslararası camiayı yattığı bu uykudan 
uyandıracağından eminim. Bugün Beşeri 
Bilimler alanında şahsıma tevdi ettiğiniz 
Fahri Doktora unvanı, benim için bugüne 
kadar aldığım benzer unvanlar arasında 
en anlamlısıdır. Zira Kudüs’ün bendeki so-
mut bir yansımasıdır. Bunu sadece El Ku-
düs Üniversitesi’nin değil, tüm Kudüs’lü 
Filistinli kardeşlerimizin lâyık gördüğü bir 
unvan olarak kabul ediyorum. Bu vesileyle 
sizleri temin etmek isterim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi, bugün 
de, yarın da Filistin’e ve Filistinlilere deste-
ği kesintisiz devam edecektir. 

Filistinli kardeşlerim, 

Türk insanı daima sizin yanınızda ola-
caktır. İşgale ve zulme son verilmesi, 
barışın tesis edilmesi, Filistin Devleti’nin 
kurulması ve tanınması için sarf ettiğiniz 
çabaları yürekten desteklemeye devam 
edeceğiz. Filistin halkının topraklarını bir 
hastalık gibi saran yerleşimlerin durdu-
rulması, Kudüs’ün tarihî dokusunun ve 
kültürel karakterinin korunması en büyük 
arzumuzdur. Gazze’ye yönelik insanlık 
dışı ablukanın kaldırılmasına ve Filistin’in 
kalkınmasına ve refaha kavuşmasına 
engel olan kısıtlamalara son verilmesine 
yönelik hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, sadece 
Kudüs’ü ve Kudüslüleri değil, tüm Filistin’i 
ve Filistinlileri bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan böyle de bağrına basmaya devam 
edecektir. Zor zamanlarınızda ve kötü gün-
lerinizde daima yanınızda olmayı sürdü-
receğiz. Türkiye olarak Kudüs’e gelmesek 
de, gelemesek de, Kudüs’ün kandillerinin 
yağını eksik bırakmayacağız. Bu vesileyle 
hepinize ve tüm Filistinli kardeşlerime 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Rektör ve değerli 
hocalarımız, sevgili öğrenciler, Ankara 
Üniversitesi’nin değerli mensupları... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Ankara Üniversitemizin yeni eğitim-öğre-
tim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
vesileyle diğer bütün üniversitelerimize ve 
bütün öğrencilerimize hayırlı, başarılı bir 
akademik yıl temenni ediyorum.

Ankara Üniversitemiz, her ne kadar amb-
leminde 1946 yazıyor olsa da, sonradan 
Ankara’ya taşınan Mektebi Mülkiye’yi 
dikkate alırsak 1859’dan,  Veterinerlik 
Fakültesini dikkate alırsak 1842’den beri 
ülkemize ışık tutan bir eğitim kurumumuz 
oldu. Üniversitemizin, bu köklü geçmişine 
uygun vizyonu da bulunuyor. 1951-1952 
öğretim yılının açılışında konuşan döne-
min Rektörü Prof. Dr. Ekrem Rüştü İzmen, 

Ankara Üniversitesi Yeni 
Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni

Ankara | 3 Ekim 2012
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Ankara Üniversitesi’nin hedef lerini şu 
şekilde ifade ediyordu: “Üniversitemiz, 
günlük politika cereyanlarından, her an 
değişen aktüalitelerden uzak kalarak, 
yalnız hakikatin peşinde koşan ve sosyal 
olayları ilim ışığı altında objektif olarak 
aydınlatmaya çalışan bir teşekkül halinde 
kalacak, bilhassa bu tavrı ve zihniyetiyle 
memlekete faydalı olacaktır. Bu bakım-
dan milletçe benimsediğimiz demokrasi 
davasında üniversitemize düşen vazifenin 
önemini kaydetmek isterim. Üniversitemi-
zin bu yolda kendi payına düşeni gerçek-
leştirmeye çalışmaktan başka bir gayesi 
bulunmamaktadır.” 

Evet, Ankara Üniversitesi, kurulduğu 
günden bu yana bu gaye doğrultusunda, 
yarım asrı aşkın süredir yoluna devam 
ediyor. Böylesine köklü bir eğitim kurumu 
olarak, Türkiye’nin yöneticilerini, hukuk-
çularını, öğretmenlerini, doktorlarını, 
ziraatçılarını, veterinerlerini, ilahiyatçıla-
rını, eczacılarını, iletişimcilerini yetiştirdi. 
Bugün de, ülkemizdeki yüksek öğretim 
kuruluşlarının en seçkinlerinden biri 
olarak, bilime ve insanlığa hizmet ediyor. 
Geçmişimizle bugünümüz ve geleceğimiz 
arasındaki önemli köprülerden biri olan 
Ankara Üniversitesi’nin bütün mensupla-
rını, öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi, 
başarılarından dolayı kutluyorum. Türki-
ye Cumhuriyeti Başbakanı olarak sadece 
başkentimizin değil, ülkemizin en önemli 
üniversitelerinden biri olan Ankara Üni-
versitesinden önümüzdeki dönemde çok 
daha büyük projeler, çok daha büyük ba-
şarılar bekliyorum. Bu 170 yıllık geçmişe 
sahip güzide kurumumuzu, bilhassa yük-
sek lisans ve doktora düzeyinde, sadece ül-
kemizin değil bütün bölgenin ve dünyanın 

en önemli üniversitelerinden biri olarak 
görmek istiyorum. 

Ankara Üniversitesi’nin, diğer köklü üni-
versiteler gibi, bünyesindeki farklı disip-
linleri koruyup geliştirebilmesi için, biz de 
sizlere her türlü desteği veriyoruz, verece-
ğiz. Sayın Rektörümüzün de isabetle be-
lirttiği gibi, Ankara Üniversitesini araştır-
ma üniversitesi olarak, elbirliğiyle dünya 
çapında bir marka haline getireceğimize 
inanıyorum. Üniversitelerde daima farklı 
görüşler, farklı düşünceler olabilir; bu 
gayet doğaldır. Ama farklılık adına toplu-
mun ve ülkenin gerçeklerinden de kopul-
maması, sağduyunun muhafaza edilmesi 
büyük önem taşıyor. Ankara Üniversitesi-
ni, işte bu farklılık ve aykırılıkla sağduyu 
arasındaki dengeyi kurabilmiş eğitim 
kurumlarımızdan biri olarak görüyorum. 
İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de 
burada, milletimiz için, ülkemiz için hayır-
lı hizmetler, bu anlayış doğrultusunda, çok 
daha fazlasıyla üretilmeye devam edecek.

Değerli arkadaşlar... 

Bilindiği gibi Türkiye’nin, 2023 yılına yö-
nelik çok büyük hedefleri, çok büyük iddi-
aları var. Bu hedeflere ulaşma konusunda, 
üniversitelerimize de önemli görevler 
düşüyor. Daha çok bilimsel çalışma yapa-
rak, öğrencilerimizi daha iyi yetiştirerek, 
Türkiye’yi bilim alanında dünyanın en 
ileri ülkelerinden biri yapmak durumun-
dayız. Bilimsel alanda dünya sıralama-
sında dereceye giremezsek, ekonomik 
güç olarak ilk ona girebilmemiz zorlaşır. 
Bilimsel faaliyetlerde, ar-ge’de, akademik 
çalışmalarda başarılar kaydetmeden diğer 
alanlarda daha büyük başarıları yakalama-
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mız mümkün olmaz. Bunun için iktidara 
geldiğimiz günden beri en büyük önemi 
eğitime veriyor, en büyük yatırımı eğitime 
yapıyoruz. Eğitimi, bütçenin birinci sırası-
na çıkardık. Üniversiteye girişte yaşanan 
tıkanıklığı çözmek, bu tıkanıklığın bütün 
eğitim sistemini adeta kilitlemesini engel-
lemek için pek çok adım attık.  Örneğin, 
2002 yılında 53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak 
üzere toplam 76 olan üniversite sayısını, 
103’ü devlet, 65’i vakıf olmak üzere 168’e 
çıkardık. 2002 yılında üniversitelerimizde 
toplam 76 bin 90 akademik personel gö-
rev yapıyordu. Geçtiğimiz yıl itibariyle bu 
sayıyı 111 bin 495’e yükselttik. Üniversite 
öğrencilerimizin en önemli sorunu olan 
barınma sıkıntısını çözmek için, 81 ilimi-
zin tamamında çok ciddi yurt yatırımları 
yaptık. Bugün 81 il ve 137 ilçemizdeki 
333 yurtta 291 bin 200 yatak kapasitesi 
ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 
Son 10 yılda 113 bin 117 yatak kapasiteli 
265 yurt veya bloğu hizmete aldık. Kredi 
Yurtlar Kurumumuzun bu yılki yatırım 
programında 109 bin 760 yatak kapasiteli 
yurt projeleri bulunuyor. Bunlardan 56 
bin 210 kapasiteli 81 yurdun inşaatı halen 
sürüyor. İnşallah Kasım ayında bunlardan 
tamamlanan 40 bin yatak kapasiteli 52 
yurdu, toplu bir açılış töreniyle hizmete 
açacağız. 

Öğrencilerimize verdiğimiz sosyal katkı ve 
yardımları da geçmişle mukayese edileme-
yecek seviyelere çıkardık. Öğrenim kredisi 
verilen öğrenci sayısı 2002 yılında 451 bin 
550 iken, bugün bu rakam 1 milyon 173 
bin 452’ye yükseldi. Lisans öğrencilere 
verdiğimiz kredi miktarını 45 liradan 260 
liraya yükselttik. Bu rakam, yüksek lisans 
öğrencileri için 520 lira, doktora öğrenci-

leri için ise 760 liradır. Başarılı öğrencile-
rimizi ödüllendirmek için, ÖSS sınavında, 
tüm dallarda ilk 100’e giren öğrencilere ay-
lık 780 lira burs veriyoruz.  Ayrıca öğren-
cilerimize aylık 180 lira beslenme yardımı 
da yapıyoruz. Yani kredi/burs ve beslenme 
yardımı olarak her öğrencimize aylık 440 
lira ödeme yapıyoruz. Biliyorsunuz ülke-
mizde devlet üniversitelerinde okuyan her 
öğrenci, fakültelere göre belirlenen mik-
tarlarda harç ödüyordu. Bu 1870 yılından 
beri devam edegelen bir uygulamaydı. Biz, 
bu öğretim yılından itibaren harç uygula-
masını kaldırdık. Artık, devlet üniversite-
lerinde okuyan öğrencilerimiz, aldıkları 
bu eğitimin karşılığında herhangi bir harç 
ödemeyecekler. Harcın kaldırılmasından 
1.5 milyonu aşkın öğrencimiz faydalandı. 
Aynı uygulamayı Açık Öğretimde de yap-
tık. Burada da 2 milyona civarında öğren-
cimiz bu uygulamadan istifade etti. Önem 
verdiğimiz bir diğer projemiz de, yurt 
dışına öğrenci gönderilmesi. Geçtiğimiz 
5 yılda 2 bin 508 öğrencimizi yurt dışına 
yüksek lisans ve doktora eğitimi için gön-
derdik. Proje kapsamında inşallah bu sayı-
yı 5 bine ulaştıracağız. Eğitime verdiğimiz 
önemi ve önceliği, önümüzdeki yıllarda da 
kesintisiz olarak ve giderek artan şekilde 
devam ettireceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Üniversiteler, dünyanın her yerinde, eği-
tim kadroları ve öğrencileriyle, daima 
değişimin taşıyıcısı, öncüsü kurumlar 
olmuşlardır. Biz, Türkiye’de de üniversi-
telerin böyle bir konum üstlenmelerini, 
daha büyük misyonları hayata geçirmesini 
arzu ediyoruz. Üniversitelerimizi demok-
rasinin, özgürlüklerin, hukukun, yenilik-
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çiliğin lokomotif leri haline getirmeden, 
geleceğe ilişkin hedeflerimize istediğimiz 
süratte ve kapsamda ulaşamayız. Biz siya-
set iktidar olarak, siyaset kurumu olarak, 
ülkemize vizyon kazandırmak, milletimizi 
ileriye taşıyacak projeler üretmek konu-
sunda elbette üzerimize düşeni yapacağız, 
yapıyoruz. Yasama organı, yürütme organı, 
bu doğrultuda üzerlerine düşenleri elbet-
te yapacaklar. Ama, samimi olarak ifade 
ediyorum, üniversitelerimizin, bilimin, 
bilim insanlarımızın desteği, yol gösteri-
ciliği olmadan daha büyük başarılara ula-
şamayız. Her alanda üretken, iyi yetişmiş, 
işini en iyi şekilde yapmakla kalmayıp 
daha ötesinin arayışı içinde olan gençlere 
ihtiyacımız var. Bu insan kaynağını te-
min konusundaki tek kaynağımız eğitim 
kurumlarımız, bilhassa da üniversiteleri-
mizdir. Aynı şekilde üniversite tarafından 
desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sa-
nayileşme çabası, sosyal gelişme programı, 
dış politika, kültür politikası eksik kalır. 

Bunun için biz üniversitelerimizle, bi-
lim kuruluşlarımızla işbirliğine, onlarla 
birlikte çalışmaya, bilim insanlarımızın 
desteğini almaya özel önem verdik, ver-
meye devam edeceğiz. Gerek teknik bi-
limlerde, gerek sağlık bilimlerinde, gerek 
sosyal bilimlerde ülkemizin önünü açacak, 
Türkiye’yi dünya bilim sıralamalarında 
öne geçirecek her çalışma bizim için takdi-
re şayandır. Bu doğrultuda pek çok destek 
programını hayata geçirdik. Önümüzdeki 
dönemde bu desteği çok daha ileri boyut-
lara taşıyacağız. Hedefimiz, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynağı, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 
2023’te, Gayrı Safi Millî Hasılamızın yüzde 
3’üne çıkarmaktır. Bu büyük bir hedef, id-

dialı bir hedeftir ve biz bu hedefe ulaşmak-
ta kararlıyız. Esasen geçtiğimiz 10 yılda biz 
Türkiye’de iş yapmak, kendini geliştirmek, 
daha iyisini ortaya koymak isteyen ku-
rumların ve kişilerin önlerindeki engelleri 
büyük ölçüde kaldırdık. Kimse artık 10 yıl 
öncesinin, 15 yıl öncesinin mazeretlerinin 
arkasına sığınamaz. 

Bizim öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi, 
öncesinde ve sonrasında da sık sık duy-
duğumuz bir slogan vardı. Deniyordu ki, 
“Eğitime Bütçe”… Deniyordu ki, “Harçlar 
Kaldırılsın”… Deniyordu ki, “İki-Üç Kişilik 
Yurtlar”… Biz, işte bu özlemlerin hepsi-
ni de hayata geçirdik. Türkiye’yi, bugün 
dünyada en büyük güç olarak kabul edilen 
Bilgi’nin üretimi ve kullanımı konusunda 
en ileri ülkeler seviyesine çıkarmakta ka-
rarlıyız. Bilgiyi, irfan ve hikmetle birlikte 
geliştirerek, medeniyet değerlerimizden 
ve tarihimizden aldığımız ilhamla büyük 
Türkiye idealini gerçekleştirmek için el-
birliğiyle çalışmak durumundayız. Başar-
manın ön şartı, başarabilmeye inanmaktır. 
Bizler sizlere, gençliğimize inanıyor ve 
güveniyoruz. Bu doğrultuda, hem eğitim 
alanındaki motivasyonu artıcı hizmetlere 
ağırlık veriyoruz, hem de eğitim sistemin-
deki tıkanıklığı gidermek için nicelikle 
ilgili, sayısal eksiklerle ilgili sorunları 
çözüyoruz. Açtığımız her yeni üniversite, 
üniversitelerimizin bünyesinde faaliyete 
geçen her bir araştırma birimi, bilim ku-
ruluşlarımızın ileriye doğru attıkları her 
adım, bizi hedefimize biraz daha yaklaştı-
rıyor. Önümüzdeki dönemde inşallah, ni-
telik konusuna daha fazla yoğunlaşacağız. 
Üniversitelerimizin altyapısını daha da 
güçlendirecek, bilim insanlarımıza daha 
büyük destekler vereceğiz. Akademisyen 
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ücretleri konusundaki sıkıntıyı, son dü-
zenlemelerle ortaya çıkan dengesizliği 
biliyorum. Ülkemizin imkânlarının artma-
sıyla birlikte ve yükseköğretimin yeniden 
yapılandırılması kapsamında bu konudaki 
sorunların geride kalacağına inanıyorum.

Sevgili gençler…

Sizleri öncelikle, eğitim sistemimizin bü-
tün kademelerini geride bırakıp üniversite 
aşamasına kadar geldiğiniz için kutlu-
yorum. Üniversite öğrenimi için Ankara 
Üniversitesi gibi, ülkemizin köklü kurum-
larından birini seçmenizden dolayı sizleri 
ayrıca tebrik ediyorum. Ailenizle birlikte, 
bütün milletimizin, ülkemizin sizlerden 
büyük beklentileri var. Kendinizi, sadece 
öğrenim gördüğünüz alanda değil, sosyal 
ve kültürel olarak da en iyi şekilde yetiştir-
meniz gerekiyor. Çünkü sizler, şairin ifade 
ettiği “bin bir başlı kartalı” omuzlama so-
rumluluğunu üstlenmiş bulunuyorsunuz. 
Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Sizlerden 
sonraki nesillerin geleceğini de sizler şe-
killendireceksiniz. Biz, Türkiye’yi 2023’e 
hazırlama hedefini kendimize misyon 
edindik. Sizler de Türkiye’yi 2071’lere 
hazırlayacaksınız. Geçmişimizden kopma-
dan, bilakis tarihimizden aldığımız güçle, 
heyecanla geleceğe doğru yürüyeceksiniz. 
Köksüz ağaçların kuruyup yıkılması mu-
kadder olduğu gibi, köksüz insanların da 
hayatın engebeli güzergahında yollarını 
kaybetmesi kaçınılmazdır. Bireysel geli-
şim, bireysel haklar, bireysel serüven elbet-
te olacaktır; ama unutmayınız ki, kişi ailesi 
içinde, yaşadığı toplum içinde, o toplumun 
değerleri ve kültürü içinde anlam kazanır. 
Ailenizle ve toplumunuzla sıkı bir ilişki 
içinde olmazsanız kalabalıklar içinde yal-

nızlığa mahkûm kalırsınız. Ailenize, mille-
tinize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı 
asla aklınızdan çıkarmayın. Bir büyüğünüz 
olarak benim sizlere tavsiyem, eğitimde ve 
hayatınızın her aşamasında, yaptığınız her 
işte en iyiye ulaşmayı hedeflemenizdir. 
Bunun için merakınızı asla dizginlemeyin, 
sürekli yeniliklerin peşinde koşun, kitapla, 
kültürle irtibatınızı asla kesmeyin. İdare-i 
maslahata kesinlikle prim vermeyin. Bi-
reysel birikiminizi ve yeteneklerinizi ekip 
çalışması ile birleştirdiğinizde, çalışmala-
rınızdan çok daha verimli, çok daha büyük 
sonuçlar elde edeceğinizi göreceksiniz. 
Ekip çalışmasına önem verin. 

Belki sizler görmediniz, yaşamadınız, 
hatırlamıyorsunuz ama Türkiye geçmişte 
ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta 
çok büyük sıkıntılarla, çok büyük yıkım-
larla karşılaştı. Gelecekte aynı felaketlere 
tekrar maruz kalmamak için, lütfen tav-
rınızı daima hoşgörüden, uzlaşmadan, 
demokrasiden yana koyun. Şiddete, teröre, 
toplumu içten çürüten kötü alışkanlıklara 
karşı mesafeli olun. Son olarak, öğrenim 
gördüğünüz üniversitenizin kıymetini bil-
menizi, ona sahip çıkmanızı istiyorum. Bu 
düşüncelerle Ankara Üniversitesi’nin ve 
diğer bütün üniversitelerimizin yeni öğre-
tim yılının hayırlı olması dileklerimi yine-
liyorum. Rektörümüz başta olmak üzere 
tüm Ankara Üniversitesi camiasına ve 
öğrencilerimize hassaten başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Rektör ve değerli 
hocalarımız, sevgili öğrenciler, Yıldız Tek-
nik Üniversitesinin değerli mensupları... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Yıldız Teknik Üniversitemizin yeni eğitim-
öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle diğer bütün üniversitelerimi-
ze ve bütün öğrencilerimize hayırlı, başarı-
lı bir akademik yıl temenni ediyorum.

Her yeni dönem yeni heyecanların, yeni 
projelerin hayata geçirilmesini sağlar.  
Üniversiteler, derin bilgi birikimleri, kül-
türleri ve uygulama yetenekleriyle ülke-
lerin değişim ve gelişiminde çok önemli 
işlevler üstlenirler. Değişimin mahiyeti, 
dinamikleri ve yöntemi ne derece başarılı 
bir sonuç alınacağını, değişimin ne kadar 
uzun soluklu olacağını ortaya koyar. Halka 
ve toplumsal dinamiklere dayanmayan de-

Yıldız Teknik Üniversitesi Yeni 
Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni 

İstanbul | 5 Ekim 2012
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ğişimler kalıcı olamayacakları gibi, dünya-
nın ve ülkenin gerçeklerini kavrayamayan 
değişimler de olumlu sonuçlar doğurmaz-
lar. Değişim süreçlerinde siyasi iktidarlar 
kadar üniversiteler gibi kurumlar, sivil 
toplum örgütleri ve medya da önemli mis-
yonlar yüklenirler. 

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkarma çabamızda tüm ku-
rumlarla işbirliğini, etkileşimi son derece 
önemli gördük ve görüyoruz. Türkiye’nin 
geçmiş dönemlerinden gelen kronik so-
runlarını çözmek için değişimci anlayışı, 
reformcu anlayışı öne çıkarırken, bu işbir-
liğini ihmal etmiyoruz. Eğitimden sağlığa, 
ulaştırmadan hukuka kadar yaptığımız 
reformları, hep bilimin o aydınlatıcı, yol 
gösterici ışığını rehber alarak gerçekleş-
tirdik. Günü kurtarmanın değil geleceği 
kurmanın peşinde olduk, şu anda da aynı 
vizyonla yolumuza devam ediyoruz. 

Esasen bizim geleneğimiz, geçmişimiz 
HİKMET kavramı üzerine kurulmuştur. 
Nerede bir hakikat varsa onu alıp, hayata 
geçirmek milletçe en önemli özellikleri-
mizden biridir. Biz, daha 800’lü yıllarda 
dünyanın önde gelen üniversitelerini 
kurmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz. 
Bağdat’ta Beyt’ül Hikme kurulduğunda, 
nerede hakiki ilim varsa, bilgi varsa onları, 
hiçbir komplekse kapılmadan İslam dün-
yasına aktarmıştı. Dünyanın diğer yerle-
rinde daha üniversite kurumunun adı geç-
mezken, Beyt’ül Hikme de astronomiden 
tıbba, zoolojiden matematiğe kadar birçok 
bilim dalı sistematik olarak yerini almıştı. 
Bu konuda bir diğer çarpıcı örnek de Niza-
miye Medreseleridir. Nizamiye Medrese-
lerini kuran büyük vezir Nizamülmülk’ü, 

Sultan Melikşah’a, buralara harcanan pa-
ralarla büyük bir ordunun kurulabileceği 
ve yeni fetihler yapılabileceği yönünde 
şikâyet etmişlerdi. Selçuklu Veziri bu iddi-
alara karşı, “Büyük ordular kurulup belki 
yeni yerler fethedilebilir, ancak ülke iyi 
idare edilmedikten sonra fetihler hiçbir işe 
yaramayacaktır” demiştir. 

Evet, gerçekten de üniversiteler bir ülke-
nin iyi idare edilmesi için gereken insan 
gücünü yetiştiren kurumlardır. Selçuklu-
ların bu büyük eğitim müessesi hâlâ coğ-
rafyamızda etkisini sürdürüyor. Bu med-
reselerin en büyük özelliklerinden biri de 
eğitimde fırsat eşitliğine yer veriyor olma-
sıydı. Maddi imkânları olmayan, yoksul 
ama zeki çocukları devlet, burs vererek, 
barınma imkânı sağlayarak, kitaplarını 
temin ederek okutuyor, memlekete faydalı 
insanlar haline getiriyordu. Biz de bugün 
aynı şekilde hareket ediyoruz. Ülkemizin 
hangi köşesinde olursa olsun, okumak, 
eğitim görmek isteyip de buna imkân bu-
lamayan bir tek çocuk bırakmamak için 
büyük gayretler gösteriyoruz. İlk ve orta 
öğrenimde ders kitaplarını öğrencilerimi-
ze ücretsiz olarak veriyoruz. Maddi imkânı 
sınırlı ailelerimizde, dikkatinizi çekiyo-
rum babalara değil doğrudan annelere, ço-
cuk başına eğitim yardımı yapıyoruz. Yatılı 
okullarla, pansiyonlarla barınma sorunla-
rına çözüm getiriyoruz. Gereken yerlerde 
taşımalı eğitimle çocuklarımızı okullarına 
ulaştırıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla 
yüz binlerce evladımızı evinden aldık oku-
la, eğitime kazandırdık. Özellikle kızları-
mızın eğitimine özel önem veriyor, pozitif 
ayrımcılık yapıyoruz. 
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Bütçeden Millî Eğitime ayrılan pay 2002 
yılında 7.5 milyar liraydı. Biz bu rakamı, 
2012 yılında 39 milyar liraya çıkardık. 
Derslikleriyle, öğretmenleriyle, araç-gereç-
leriyle eğitim sistemimizin bütün eksikle-
rini tamamlamak için geçtiğimiz 10 yılda 
var gücümüzle çalıştık. Son olarak biliyor-
sunuz, 444 diye ifade ettiğimiz sistemle, 
ilk, orta ve lise eğitimini 4’er yıl olarak 
zorunlu hale getirdik. Aynı şekilde yük-
seköğrenime geçişte yaşanan tıkanıklığı 
çözme yolunda çok önemli adımlar attık. 
Ülkemizdeki üniversite sayısını iki katın-
dan fazla artırarak, 76’dan 168’e çıkardık. 
Yurt kapasitelerini artırarak, harçları 
kaldırarak, kredi/burs imkânlarını geliş-
tirerek öğrencilerimize her türlü desteği 
verdik. Üniversitelerimizi geliştirmek için 
kendilerine, imkânlar ölçüsünde, her türlü 
desteği vermeye de devam ediyoruz.

Değerli dostlar…

İçinde bulunduğumuz Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin, ülkemizin köklü kurum-
larından biri olarak Türkiye’nin geliş-
mesinde ve yükselmesinde önemli payı 
bulunuyor. Üniversitemiz 100 yılı aşkın 
geçmişe sahip köklü bir kuruluş. 1911 yı-
lında kurulan Kondüktör Mekteb-i Ali’sin-
den Nafia Fen Mektebine, İstanbul Teknik 
Okulu’ndan İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisine ve oradan işte 
bugünlere kadar gelen bir bilim yuvasın-
dayız. Ülkemizin önemli pek çok bilim 
insanı burada ders verdi, önemli pek çok 
ismi bu üniversiteden mezun oldu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi bugüne kadar gerçek-
ten çok önemli başarılara imza attı. Fakat 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yükü asıl 
bundan sonra artacak. Türkiye’nin 2023 

hedeflerine ulaşmasında bu üniversite-
den yetişen mühendislerin, mimarların, 
iktisatçıların, kimyagerlerin, fizikçilerin, 
matematikçilerin katkısı çok büyük ola-
cak. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail 
Yüksek’in kentsel dönüşümle ilgili çalış-
malarımıza verdiği desteği, bu çerçevede 
örnek bir adım olarak değerlendiriyor, 
kendisine hassaten teşekkür ediyorum. Bu 
örnekte olduğu gibi, bilimi, irfan ve hik-
met ile harmanlayarak yeni teknikler, yeni 
teknolojiler geliştirmemiz, Türkiye’yi her 
alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle reka-
bet edebilir duruma getirmemiz gerekiyor. 
Dünyada hangi alanda yeni bir teknoloji 
geliştirilmişse, bunun bir tarafında mut-
laka Türkiye’nin damgası bulunmalıdır, 
Türkiye her alanda markalar üretmelidir. 
Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak 
üzere, bütün üniversitelerimize işte bu çer-
çevede çok önemli sorumluluklar düşüyor. 

Üniversitelerimizin öğretim yanında, öğ-
renci yetiştirme yanında, araştırma-geliş-
tirme faaliyetlerine de yoğunlaşmalarını 
istiyoruz. Hükûmet olarak, bu alana, her 
yıl artan şekilde destek veriyor, kaynak 
ayırıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda araştır-
ma geliştirme harcamaları yaklaşık 3 
kat arttı. Şu anda araştırma geliştirme 
harcamalarına ayrılan kaynağı gayrı safi 
millî hasılamızın yüzde 1’ine yaklaştırdık; 
hedefimiz 2023 yılında bu oranı yüzde 
3’e çıkarmak. Bu yolda çok çalışmalıyız, 
çok emek harcamalıyız. Biz son 150 yıllık 
tarihimizde hep birilerini örnek aldık. 
Hep başkalarının modellerini getirip ülke-
mizde uygulamaya uğraştık. Başkalarına 
hayranlığımız tarihimize, köklerimize ve 
değerlerimize yabancılaşmamıza yol açtı. 
Artık bu dönem geride kaldı. Biz istiyoruz 
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ki Türkiye örnek gösterilen bir ülke olsun. 
Türkiye cazibe merkezi olsun. Türkiye’ye 
bakan hayranlıkla baksın. Bize bakan ümit 
bulsun, heyecan bulsun, aşk bulsun… 
Başarmak için her şeye sahibiz; yeter ki 
buna inanalım. Biz inanıyoruz. Sizlerin de, 
bilhassa gençlerimizin de inandığını bili-
yoruz, görüyoruz.

Değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler…

Üniversiteler, evrensel bilginin peşinde 
olan, insanlığın ortak değerlerini, ortak 
kazanımlarını geliştiren kurumlardır; böy-
le olmalıdırlar. Bunun için bilimsel özgür-
lük kadar özgünlüğe de ihtiyaç var. Kendi 
içinde çoğulculuğu sağlayamamış, özgür 
düşünceyi hazmedememiş bir üniversite 
yapısının özgün üretimde bulunabilmesi 
mümkün değil. Bu sebeple üniversitenin 
kendi içine kapanmaması, dış dünyaya 
açık olması, toplumla irtibatını sıkı tutma-
sı gerekiyor. Üniversite için en büyük teh-
like, dogmatizmdir, tek tipleşmedir, deği-
şime ve gelişime kapalı olmaktır. Nitekim 
Türkiye’de bazı dönemlerde üniversiteler, 
tasfiye ile tek tipleştirmeyle anılmıştır. 
Üniversiteyi bir ideolojik aygıt olarak gö-
ren ve kullanan anlayış, uzun süre, fark-
lılıkları zenginlik olarak kabul eden, hür 
düşünceyi esas alan gerçek üniversite 
ortamının oluşmasına mani olmuştur. 
Oysa üniversite, fikirlerin etiketlendiği, 
zararlı-yararlı diye ayrıma tabi tutulduğu 
bir yer olmamalı. Üniversitede fikirlerin 
çarpışmasından, yarışmasından hakikat 
ortaya çıkmalı… Bunların bir bölümü kü-
tüphane arşivlerinde kalır. Ama bir bölü-
mü de toplumun önünde yepyeni ufuklar 
açar, insanlığın ortak değerlerine katkıda 
bulunur. İşte o düşünceleri, o teknikleri, 

o yenilikleri bulmak için, üniversitelerin 
olabildiği kadar geniş bir fikir yelpazesine 
zemin oluşturması şarttır. Farklı fikirlerin 
tartışılmasının, sorgulanmasının değerli 
sayıldığı bir üniversite iklimi sağlamadan, 
değişimi sağlamak, yeniliği yakalamak 
mümkün değildir. 

Üniversitelerin en önemli sermayesi, eşrefi 
mahlûkat olan insandır, en önemli görevle-
rinden biri de insan yetiştirmektir. Üniver-
siteyi asıl anlamlı kılanın, insanlığın ve 
içinde yaşadığı toplumun tarihî birikimle-
rinden haberdar olan, dünyayı ve çevresini 
tanıyan, ezberlere teslim olmayan insan 
yetiştirmektir. Bunun için öğrencilerimi-
zin sadece bir alanda uzmanlaşmalarını, 
mesleki yatkınlık kazanmalarını yeterli 
görmüyoruz. Bunun yanında, karşılaştık-
ları yeni sorunları aşabilmeleri için eleşti-
rel akıl ve entelektüel bakış açısına sahibi 
olmaları da gerekiyor. Bugünün Türkiye’si, 
dünün kendi içine kapanık, çevresiyle 
irtibatı olmayan ülkesi değildir. Bugünün 
Türkiye’si, dünyada bulunan neredeyse 
bütün devletlerle, toplumlarla ekonomik, 
sosyal, kültürel, siyasi ilişkiler kuran, küre-
sel bakış açısına sahip bir ülkedir. 

Üniversitelerimizin de, Türkiye’nin bu 
vizyonuna ayak uydurmaları, bilimsel 
çalışmalarını ve öğretimlerini bu yeni du-
rumun gereklerine göre yeniden yapılan-
dırmaları gerekiyor. Gençlerimizi küresel 
rekabette başarıya ulaştıracak formasyonu 
kazandırmak, asıl olarak üniversiteleri-
mizin görevidir. Ben, üniversitelerimizin 
her geçen yıl bu doğrultuda daha ileriye 
gideceklerine, diğer alanlardaki pek çok 
müessesemiz gibi, Türkiye’nin dünyadaki 
iftihar vesilesi kurumları haline dönüşe-
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ceğine yürekten inanıyorum. Çarşamba 
günü Ankara’da da ifade ettiğim gibi, bu-
gün üniversitelerimizin önünde çözüm 
bekleyen sorunlar olduğunu biliyoruz. 
Bu sorunları, günü kurtarmaya dönük 
geçici tedbirlerle değil, köklü bir yeniden 
yapılanma süreci çerçevesinde çözüme 
ulaştırma kararlılığındayız. İnşallah, önü-
müzdeki dönem şimdiye kadar olduğu 
gibi kapsamlı ve verimli reformları hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.

Sevgili gençler…

Sizler, Yıldız Teknik Üniversitesinin öğren-
cileri olarak gerçekten çok şanslısınız. Her 
şeyden önce, binlerce yıldır medeniyetle-
rin, kültürlerin beşiği olmuş, insanlığın 
göz bebeği olmuş bir şehirde, İstanbul’da 
öğrenim görüyorsunuz. Eğitim hayatınız 
boyunca İstanbul’da yaşamak, bu şehrin 
havasını teneffüs etmek, kültürüne nüfuz 
etmek, dinamizmini hissetmek bile, hayat 
yolunda sizin için başlı başına bir kaza-
nımdır. Hayata İstanbul’dan bakmak sizle-
re bir bütün olarak dünyayı kavrama, an-
lama imkânı sağlayacak bir fırsattır. Yine 
İstanbul’da yaşamak, İstanbul’u anlamak, 
aynı zamanda bütün Türkiye’yi anlamak-
tır. Çünkü İstanbul, Türkiye’nin özetidir, 
hasılasıdır. Şair Nedim’in dediği gibi;
 
Bu şehr-istanbul ki, bir misl-ü behadır,

Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır,

Yani:

Bu istanbul şehri ki misli benzeri yoktur.

Bir taşına bütün acem mülkü fedadır.

Bir taşına bütün mülkün feda edildiği bu 
şehrin değerini iyi bilin. Lütfen elinizdeki 
bu imkânı en iyi şekilde, en doğru şekilde 
değerlendirin. Hayattaki en değerli, en kıy-
metli varlıklarınızın başında aileniz gelir. 
Okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, çe-
şitli ortamlarda oluşan yakınlıklar zaman-
la değişebilir, eskileri kaybolup yenileri 
kurulabilir. Ama aile kalıcıdır. Aileniz son 
nefesinize kadar, hatta ondan sonra da si-
zinle birlikte olacaktır. Ebeveynlerinizden 
başlayarak bütün ailenizle olan ilişkileri-
nizi olabildiği kadar sıkı tutun, onlardan 
asla kopmayın. Günümüzde, kendini genel 
olarak iyi yetiştirmiş, bununla birlikte 
belli bir alanda uzmanlaşmış, o alanın en 
iyilerinden biri haline gelmiş kişiler, di-
ğerlerinden bir adım öne geçiyorlar. Sizler-
den, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal her 
alanda algınızın açık olmasını, gündemi 
takip etmenizi, analitik değerlendirmeler 
yapabilmenizi istiyorum. Ama bunların 
yanında eğitim gördüğünüz alanda dün-
yanın en iyilerinden biri haline gelmeyi 
hedeflemeniz, bunu başarmanız gerekiyor. 
Bu ikisini birlikte başardığınızda, hayat 
yolunda önünüzde pek çok kapının ko-
laylıkla açılacağını göreceksiniz. Sizler bu 
ülkenin geleceği, bu milletin umudusu-
nuz. Gözlerinizdeki ışıltı, yüzünüze vuran 
heyecan ve azim bizlere de şevk veriyor. 
Biz Türkiye’yi 2023’e hazırlıyoruz, inşallah 
sizler de bizim bıraktığımız yerden devam 
edip Türkiye’nin 2071 hedeflerini belirle-
yecek, bunun hazırlıklarını yürüteceksi-
niz. Bu düşüncelerle, bir kez daha Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin yeni akademik 
yılının hayırlı olmasını, başarılı geçmesini 
diliyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. 
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Sayın Rektör, Üniversitemizin çok değerli 
mensupları, sevgili öğrenciler, hanımefen-
diler, beyefendiler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor; Rize Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi 2012-2013 akademik 
yılının tüm üniversite mensuplarımıza, 
çalışanlara, özellikle de öğrencilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün şahsıma tevdi edilen fahri doktora 
unvanından dolayı üniversite senatosuna 
yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında, önceki gün 
Siirt’in Pervari ilçesinde elim bir helikop-
ter kazasında şehit düşen 17 askerimizi 
tekrar rahmetle, minnetle yadediyorum. 
Endonezya ve Brunei Sultanlığı’na yaptı-
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ğımız ziyaretlerin hemen ertesinde, dün, 
bakan ve milletvekili arkadaşlarımızla 
Diyarbakır’a giderek şehitlerimiz için 
düzenlenen törene iştirak ettik. Acımız 
gerçekten büyük. Her biri birer kahra-
man olan, her biri, ülkeleri, vatanları, 
milletleri için bugüne kadar fedakârca 
hizmet etmiş olan 17 arslanımızı yitirmek 
bizi ziyadesiyle kedere sevk etti. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ayakta tutan ruh, canı 
pahasına, şehadet aşkıyla ülkesi, milleti 
ve vatanı için mücadele eden işte bu kah-
ramanlık ruhudur. Biz kaybettiğimiz can-
larımız, yavrularımız, askerlerimiz için ne 
kadar büyük bir üzüntü yaşıyorsak, onlar 
da candan geçerek, yardan geçerek, serden 
geçerek o kadar büyük bir fedakârlık orta-
ya koyuyorlar.

Burada şu hususu özellikle ifade etmekte 
fayda görüyorum… Teröre karşı, bütün bi-
rimlerimizle, bütün güvenlik güçlerimizle, 
cesaretle ve fedakârlıkla çok büyük bir mü-
cadele yürütüyoruz. Topraklarımıza kaste-
den, cana, mala, özellikle de Türkiye’nin 
birliğine, kardeşliğine kasteden bu hain 
örgüte karşı yılmadan, yorulmadan mü-
cadele veriyoruz, vermeye de devam 
edeceğiz. Bu kadar yoğunluklu, böyle çok 
boyutlu bir mücadele sürecinde elbette ka-
zalar yaşanabiliyor, istenmeyen sonuçlar 
ortaya çıkabiliyor, bu mücadelenin doğa-
sından kaynaklanan acılar yaşanabiliyor. 
Yaşananlardan ders çıkararak; kazaların, 
istenmeyen sonuçların tekrarlanmaması 
için önlemler alarak; tedbirleri, hassasiyeti 
en üst düzeyde gözeterek bu mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürmek durumundayız. 
Pervari’deki elim kazayla ilgili olarak adli 
ve idari soruşturma başlatıldı. Ben bir kez 
daha aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet 

niyaz ediyor; ailelerine, silah arkadaşla-
rına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz 
milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Değerli dostlar, çok değerli hemşehrilerim, 
sevgili öğrenciler… 

Bugüne kadar, Türkiye’nin ve dünyanın 
birçok üniversitesinde şahsıma fahri dok-
tora unvanları tevdi edildi. Ancak bugün 
burada, baba ocağım Rize’de, kendi adımı 
taşıyan bir üniversiteden fahri doktora 
unvanı alıyor olmak benim için çok ayrı 
bir anlam taşıyor. Burada şu hususun 
altını özellikle çizmek istiyorum: Biz, bir 
şey olmak için değil, bir şeyler yapmak 
için bu mevkilerde bulunuyoruz. Her gün, 
başımızı yastığa koyduğumuzda, ülke için, 
millet için, tek tek şehirlerimiz için hangi 
hizmetleri gerçekleştirdiğimizin, hangi 
adımları henüz atamadığımızın muhase-
besini kendi içimizde yapıyoruz. Seçim 
dönemlerinde milletin huzuruna çıkıyor, 
milletin aynasında kendimize bakıyor, ora-
da kendimizi muhasebeye çekiyoruz.

Yine biz, fani olduğumuzu, bir gün ema-
neti teslim edeceğimizi her an aklımızda 
tutuyor; milletimize ve Allah’a hesap ver-
me şuuruyla kendimizi hesaba çekiyoruz. 
İnsanlar yaptıklarıyla anılırlar, eserleriyle 
yâd edilirler. Hayırlı işler yapanlar milletin 
gönlünde yer edinirler, hayırla anılırlar. 
Şerde yarışanlar ise milletin vicdanında 
mahkûm edilirler, esef le yâd edilirler. 
Sadece sokağa, caddeye, okula, üniversi-
teye vermek suretiyle isimler yaşatılamaz. 
İsimler, ortaya koydukları eserlerle yaşar; 
ortaya koydukları eserlerle milletin gön-
lünde kendilerine silinmez yer edinirler. 
Bugün görüyorsunuz, milletin vicdanında 
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mahkûm edilenlerin isimleri bir bir tabela-
lardan indiriliyor. Çünkü bu isimleri tabe-
lalar değil, millet yaşatır, milletin maşeri 
vicdanı yaşatır.

Bakın, bir Rizeli olarak, Rize’nin bir ev-
ladı olarak, şu Rize’de, şu Karadeniz’de, 
gündelik hayatın nereden nereye geldi-
ğini en iyi bilenlerden biriyim. Bundan 
10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce, Türkiye’nin her 
yerinde çocuk olmak zordu; ama Rize’de, 
Artvin’de, Trabzon’da, Karadeniz’in diğer 
şehirlerinde çocuk olmak daha da zordu. 
Kışın o en soğuk günlerinde, karın, bıra-
kın çocuk boyunu, yetişkin insan boyunu 
aştığı o günlerde, daha Güneş doğmadan 
evinden çıkan bir çocuk düşünün... Bu 
çocuk, üzerinde yırtık paltoyla, ayağında 
yırtık çorapla, yazın bile giyilemeyecek 
halde bir çarıkla, hiç abartısız, 3 kilometre, 
5 kilometre patika yürüyerek okuluna ula-
şabiliyordu.

Rize’nin köylerinde, okula ulaşmak için 
sabah ve akşam 2 saati aşkın, çoğu da pati-
ka olmak üzere yol yürümek zorunda olan 
çocuklar biliyorum. Ayakları su içinde, ne-
redeyse donmuş vaziyette okuluna ulaşan 
çocukların, sobası yanmayan, sobası tüten, 
tezek kokusu içinde, duman içinde sınıf-
larda tir tir titrediğini biliyorum. O günler-
de bir kurşun kalemi, bir santim kalıncaya 
kadar kullanmak zorundaydık, o kadar 
iktisatlı olmak zorundaydık. Silgi diye bir 
şey yoktu… Ekmeğin içini, o beyaz kısmı-
nı, yani hamuru elimizde sıkıştırıyor, onu 
silgi olarak kullanıyorduk. Bulabilirsek 
ilaç şişelerinin kapaklarının için kısmın-
daki plastikleri silgi olarak kullanıyorduk. 
Bitirdiği defterini silip yeniden kullanan 
nice çocuğumuz vardı. İlkokulu bitirince, 

çile daha da katlanıyordu… Ortaokul ve 
lise ya uzak bir köyde, ya ilçe merkezinde 
ya da burada Rize il merkezinde… Her gün 
gidip gelmek mümkün değil… Çocuklar 
ya bir amcanın, halanın, teyzenin, dayının 
yanına emanet ediliyor; ya bir eve, ya bir 
yurda yerleştiriliyor, daha 12-13 yaşında 
gurbeti, hasreti yaşamaya başlıyorlardı. 
Aile içindeki sorunlar bir yana, kaldıkları 
o derme çatma yurtlarda, pansiyonlarda, 
o kalabalık koğuşlarda çocuklar dişlerini 
sıkarak, sabrederek derslerine çalışıyor, 
okullarına devam ediyorlardı.

Bu çocuklar asla pes etmediler… Zorlukla-
ra asla boyun eğmediler… Liseyi bitirenler, 
üniversite sınavlarında başarılar elde etti-
ler ve Türkiye’nin dört bir yanında üniver-
sitelere dağıldılar. Uçak diye bir şey yok… 
Bırakın uçağı, uçağın hayali bile yok… 
Trabzon’dan haftada birkaç gün havalanan 
uçağa bir öğrencinin, Rize’nin bir köylüsü-
nün binebilme imkânı hiç yok. Karayolu 
deseniz, Karadeniz sahil yolunun hali 
içler acısıydı… Bu yollardaki kazalarda, 
o keskin virajlarda çok sayıda gencimizi, 
çocuğumuzu maalesef yitirdik. Üniversite 
için başka şehre giden çocuklarımız yılda 
bir kez köylerine, baba ocaklarına, anne 
kucaklarına dönebildiler. Gerçekten çok 
büyük acılar yaşadık, çok büyük çilelerden 
geçtik. İşte bugün, şu içinde bulunduğu-
muz Üniversite, Rize’nin çocuklarının, 
Rize’nin gençlerinin, Rize’nin anne ve ba-
balarının o sabırlarının, o dirayetlerinin, o 
sarsılmaz inançlarının bir eseridir. Bugün 
Karadeniz’de gururla yükselen bu bilim 
yuvası, ayağındaki yırtık çarıkla karın 
içinde okuma mücadelesi veren Rizeli yav-
ruların eseridir. Dün silgimiz yoktu, kale-
mimiz yoktu, okulumuz yoktu, okulda ya-
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kacak tezeğimiz dahi yoktu. Bugün, sırtını 
Kaçkar’a dayamış, yüzünü Karadeniz’e, 
yüzünü dünyaya dönmüş, 14 bin öğren-
cisiyle, 41 akademik birimiyle dünyada 
iddia sahibi bir üniversitemiz var.

Rize’nin çocukları artık genç yaşta gurbete 
çıkmak zorunda kalmıyorlar; dilerlerse, 
kendi şehirlerinde, kendi baba ocakların-
da en kaliteli eğitimi görüyor, dünyayla 
rekabet edebilen bir akademik ortamda 
bulunabiliyorlar. Bırakın dışarıya öğrenci 
göçü vermeyi, Rize artık Türkiye’nin diğer 
80 vilayetinden, hatta Gürcistan başta 
olmak üzere dünya ülkelerinden öğren-
cileri bağrına basıyor. Bakın bu manzara 
sadece Rize’ye has bir manzara değil… Biz, 
Rize’nin ekmeğini yedik, Rize’nin suyunu 
içtik, Rize’deki çocukların çilesini bütün 
benliğimizle hissettik. Rize’den aldığımız 
dersle, terbiyeyle, sadece Rize’ye değil, 81 
vilayete hizmet götürmenin, eser kazan-
dırmanın mücadelesi içinde olduk.

Artvin’e gidin, orada açtığımız üniversi-
teyi göreceksiniz. Trabzon’a gidin, oraya 
kazandırdığımız yeni üniversiteyi göre-
ceksiniz. Ordu’da, Giresun’da, Sinop’ta… 
Ha kkâ r i ’ d e n  Te k i rd ağ ’ a ,  Iğ d ı r ’ d a n 
Burdur’a kadar eğitime yaptığımız katkı-
ları göreceksiniz. Biz göreve geldiğimizde 
Türkiye’de 76 üniversite vardı… 10 yılda 
biz 92 yeni üniversite açtık ve şu anda, ka-
mu-vakıf toplam üniversite sayımız 168... 
Öğrencilerin barınma sorununu ortadan 
kaldırmak için çok önemli adımlar attık. 
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların 
kapasitesini 128 bin 575 kişi artırdık. En 
son, önceki hafta Ankara’dan gerçekleştir-
diğimiz toplu açılışla, Türkiye genelinde 
40 bin yatak kapasiteli 53 yurdun açılışını 

yaptık. Bu açılış kapsamında Rize’ye de 
600 kişilik yeni bir öğrenci yurdunu ka-
zandırdık. Yurtlar, öyle eskisi gibi, 15-20 
kişinin aynı yerde kaldığı koğuş sistemin-
de değil. Bazalı yatağıyla, buzdolabıyla, 
banyosuyla, tuvaletiyle, otel kalitesini arat-
mayacak yurtlar inşa ediyor, üniversite 
öğrencilerinin hizmetine sunuyoruz. Yurt-
larda kalan tüm öğrencilerimizin ücretsiz 
internet hizmetinden faydalanmasını 
sağlayacak protokolü de, ilgili bakanlıkla-
rımız yine bu yurt açılışında imzaladılar. 
Burs ve krediler aynı şekilde… 2002’de 45 
lira olan lisans burs ve kredileri, yaklaşık 6 
katlık artışla bugün 260 liraya ulaştı. İste-
yen her öğrenci, şartlarına göre burs ya da 
kredi alıyor.

Bakın, bu yıl yükseköğretimde devrim ni-
teliğinde bir düzenleme yaptık. Topladık, 
çıkardık, en ince ayrıntısına kadar hesa-
bını yaptık ve üniversite harçlarını artık 
ortadan kaldırdık. Şimdi bir başka önemli 
hazırlığı yapıyor, Yüksek Öğretim yasasını 
değiştiriyor; üniversitelerimizin daha ba-
ğımsız, daha özgürlükçü, daha özerk bir 
yapıya kavuşmasının da önünü açıyoruz. 
Şehirlerimizde kurduğumuz tüm üniver-
sitelerimiz, o şehre canlılık kattı, o şehri 
Türkiye’yle, dünyayla bütünleştirdi.

Bu sene, Türkiye’de lisans ve lisanüstü 
eğitim görmek üzere, dünyanın farklı ülke-
lerinden 42 bin başvuru yapıldı. Geçen yıl 
Türkiye’de 32 bin misafir öğrenci bulunu-
yordu, bu sene kayıtlar tamamlandığında 
40 bin rakamını aşmış olacağız. 155 farklı 
ülkeden misafir öğrenci Türkiye’nin üni-
versitelerinde öğrenim görüyor… Amerika 
Birleşik Devletleri’nden, Avusturya’dan, 
İ talya’dan ,  Çin’den ,  Kore’den gelip 
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Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler 
var. Kenya’dan, Uganda’dan, Mali’den, 
Moritanya’dan, Kamerun’dan, tüm Afrika 
ülkelerinden gelen misafir öğrencilerimiz 
var. Azerbaycan’dan, İran’dan, özellikle de 
Filistin’den, Bosna’dan, Libya, Mısır, Irak, 
Afganistan, Suriye’den gelen, Türkiye’de 
öğrenim gören öğrencilerimiz var.

İşte biz, geriye baktığımızda, geride bırak-
tığımız 10 yıla baktığımızda, böyle somut, 
böyle müşahhas eserleri görüyoruz. Yol-
larıyla, barajlarıyla, konutlarıyla, üniver-
siteleriyle, yeni eğitim altyapısıyla bugün 
10 yıl öncesine göre çok farklı bir Türkiye 
var. Bir kurşun kalemi 1 santim kalıncaya 
kadar kullanan, ekmeğin içini silgi yapan, 
tezek dumanı içinde titreyerek ders gören 
çocuklar dönemi geride kaldı. Bugün artık 
çocuklarımız, sınıfındaki akıllı tahtada 
eğitim görüyor, elinde tablet bilgisaya-
rıyla derslerini takip ediyor, her dönem 
başında ders kitabını sırasının üzerinde 
hazır buluyor. Dün Rize’nin köylerine ula-
şılmıyordu… Bugün, Kenya’nın köylerine, 
Filistin’in köylerine, Bosna’nın köylerine 
kadar ulaşıyor, Türkiye üniversitelerinde 
okumak için can atan çocukların mülakat-
larını yapıyoruz.

Bir dönem bize, bizim şahsımızda mil-
lete, milletin öz evlatlarına ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi yapılıyordu. Gerici 
dediler, yobaz dediler, softa dediler… 
Bunlar anlamaz dediler, bunlar bilmez, 
yapamaz, başaramaz dediler… Bizi, bizim 
şahsımızda milletin ta kendisini, tutucu 
olmakla, gerici olmakla, daha da ileri gi-
derek karanlıkla, cahillikle özdeşleştirmek 
istediler. Şu anda, kimin Ak, kimin de kara 
olduğu çok net bir biçimde ortaya çıktı… 

Dikkat edin… Onlar hâlâ üniversitelerde 
yasakları savunurken, biz hiçbir ayrım 
yapmadan üniversiteleri milletin, üniver-
siteleri dünya milletlerinin hizmetine aç-
tık. Onlar hâlâ başörtüsüne, sakala, bıyığa, 
kılık kıyafete takılmış, oradan bir adım 
ileri gidemezken, biz bugün 155 ülkeden 
40 bini aşkın uluslararası öğrenciye eğitim 
veriyoruz. Onlar hâlâ milletin öz evlatları 
için okul yollarını kapatmanın mücade-
lesini verirken, biz okul yollarını açıyor, 
tercihleri çoğaltıyor, tercih özgürlüğünü 
genişletiyoruz.

Bakın, on yıllar boyunca bu ülkede İmam 
Hatipleri tartışma konusu yaptılar… Sabah 
akşam bu okulları konuştular, bu okulları 
öcü gibi gösterdiler, bu okulları gerici yu-
vası gibi gösterdiler. Bu okullarda okuyan 
çocuklara adeta öcü muamelesi yaptılar… 
Peki, soruyorum: Ne oldu? 80’ler, 90’lar 
boyunca en büyük tehdit olarak gösterdi-
ğiniz o İmam Hatip okulları Allah aşkına 
Türkiye’ye hangi zararı verdi? O İmam 
Hatip okullarının mezunları şu anda 
Türkiye’yi yeni baştan inşa ediyorlar. O 
İmam Hatip okullarının mezunları şu anda 
75 milyona en iyi şekilde hizmetkârlık ya-
pıyorlar. Daha bu sene, kademeli eğitime 
geçiş düzenlemesi sırasında o bildik ezber-
leri dile getirdiler, o bildik sanal tehditleri 
savurdular. Peki, ne oldu? İmam Hatip 
okullarını açtık, milletin evlatları önüne 
tercihleri koyduk, tercih özgürlüğünü koy-
duk ve süreç tıkır tıkır işliyor.

Eğitimden, öğrenimden korkanlar, kusura 
bakmayın, eğitime bu kadar yatırım yap-
mazlar. Okuldan, okumaktan, bilimden 
korkanlar, Türkiye’nin eğitim altyapısında 
böyle devrim niteliğinde düzenlemeleri 
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gerçekleştiremezler. Onlar, geriye dönüp 
baktıklarında, kendi geçmişlerindeki ya-
sakları, baskıları, zulümleri; kendi tarihle-
rindeki toplum mühendisliğini görecekler. 
Ama biz, geriye baktığımızda, bu ülkeye 
kazandırdığımız hizmetleri, eserleri, yatı-
rımları göreceğiz ve daha bugünden bun-
ları görüyoruz. Eğitime yatırım, sonuçları 
uzun vadede alınabilecek bir yatırımdır. 
İnşallah, şu son 10 yılda yaptığımız yatı-
rımlar, Türkiye’nin çehresini çok köklü 
şekilde değiştirecek ve şimdiden zaten 
değiştirmeye başladı. Hiçbir zaman umut-
suzluğa kapılmayacağız değerli arkadaş-
larım… Karamsarlığa asla ve asla kapıl-
mayacağız… Ben özellikle gençlerimize, 
öğrencilerimize, Rizeli genç kardeşlerimi-
ze, üniversitemizin öğrencilerine, umut-
suzluktan, yeisten, karamsarlıktan özenle 
kaçınmalarını rica ediyorum.

Bakın, 10 yılda olmazları olur hale getir-
dik, yapılamaz denilenleri başardık. Azim-
le, sabırla, sebatla, çok daha fazlasını hep 
birlikte yapacağız. Bir kere bu ülkenin her 
bir ferdi, gönülden, yürekten şuna inana-
cak: 21. yüzyıl, hiç şüpheniz olmasın, bir 
Türkiye yüzyılı olacak. 2023 hedeflerini 
tutturacağız. Bizden sonra gelecek nesil-
ler, 2071 hedeflerine sımsıkı sarılacak, o 
hedefleri de inşallah tutturacağız. Bizim 
ecdadımız nasıl yaptıysa, nasıl başardıysa, 
biz de başaracağız, bir kere daha başara-
cağız, bir kere daha dünyanın en güçlü 
ülkeleri arasında yer alacağız. Bu hizmet 
yolculuğu katlanarak devam edecek. 
Rize’den aldığımız dersle, Karadeniz’den 
aldığımız ilhamla, Türkiye için, dünya 
için, biz ve bizden sonra gelenler inşallah 
çok daha güzel, çok daha büyük hizmetler 
üretecekler. İnşallah Rize’ye mahcup ol-

mayacak, Rizeli kardeşlerimizi de mahcup 
etmeyeceğiz. Ben bu düşüncelerle sözle-
rime son verirken, üniversitemizin yeni 
Akademik Yılının hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu son derece an-
lamlı fahri doktora unvanından dolayı 
rektörümüze, üniversite yönetimine, tüm 
hocalarımıza ve öğrencilerimize, elbette 
ki Rizeli hemşerilerimize yürekten şük-
ranlarımı sunuyorum. Bugün, bu törenin 
ardından, Güneysu’da ve Fındıklı’da birer 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin; ayrıca bir 
İşitme Engelliler Ortaokulu ve Lisesi’nin 
protokolünü de imzalıyoruz. Bu okulların 
inşasını gerçekleştirecek hayırsever şa-
hıslara ve kurumlara da ayrıca teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Çok değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyor, “Itrî ve Dönemine 
Disiplinlerarası Bakış Sempozyumu”nun 
başarılı geçmesini diliyorum. 

Sempozyumun açılışı için düzenlenen bu 
konserde icrada bulunacak tüm sanatçıla-
rımıza da gönülden şükranlarımı sunuyo-
rum. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve 
Kültür Örgütü UNESCO’nun himayesinde, 
vefatının 300’üncü sene-i devriyesinde, 
büyük sanatçımız Itrî, 2012 yılı boyunca 
çeşitli etkinliklerle yad edildi, yad ediliyor. 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na, bu etkin-
liklere, uluslararası bir sempozyum dü-
zenleyerek verdiği önemli ve anlamlı katkı 
için teşekkür ediyorum.

Bugün, Itrî’nin ve döneminin bestelerini 
icra edecek sanatçılarımız, inanıyorum 

ki bizlere, asırlardır silinmeyen o sesleri, 
o mûsıkîyi, o ruhu bir kez daha hissetme 
imkânı verecekler. Itrî, hiç kuşkusuz, bu 
toprakların ve bu aziz milletin sesidir. 
Şair Yahya Kemal’in en güzel şekilde ifade 
ettiği gibi, Itrî, ihtiyar çınarlardan dinle-
diği bahar seslerini, ta Budin’den Irak’a, 
Mısır’a kadar, onlardan çok daha uzak 
diyarlara kadar ulaştırdı. Itrî, mûsıkîsinde, 
din kadar, hayat kadar; Boğaz, Mavi Tunca, 
Fırat, yani bizim kainatımızın da aktığı 
bir sanatçıdır. Aynı zamanda bir hattat, 
aynı zamanda bir şair olan Itrî, yine Yahya 
Kemal’in dizeleriyle, şimdi “gemiler geç-
meyen bir ummanda”, bizi muhteşem bir 
tarih yanında, aynı derecede muhteşem 
bir tasavvura sevk eden unutulmaz eser-
ler bıraktı. Ne mutlu Itrî’ye ki; bestelediği 
eserler, Türkiye ile birlikte çok geniş bir 
coğrafyada, 3 asırdır, sadece lîsân ile değil, 
kalp ile de terennüm ediliyor. 

“Itrî ve Dönemine 
Disiplinlerarası Bakış 

Sempozyumu”  
Açılış Konseri Konuşması

İstanbul | 2 Aralık 2012



233

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

I t r î ,  b i z i m  s e vg i  m e d e n i ye t i m i z i n 
sadâsıdır. Itrî gibi, ruhunu sese aksettir-
miş, sesini asırlara sirayet ettirmiş bir sa-
natçıya sahip olmak, bu millet için gurur, 
onur ve şeref vesilesidir. İnanıyorum ki 
birazdan, bu güzel salonda, tarihe bir kez 
daha tanıklık edecek; hülyalara daldığı-
mız kadar, geçmişin ilhamıyla geleceği 
tasavvur edeceğiz. Yine inanıyorum ki 
birazdan bu salonda, değerli sanatçıları-
mızın icrasıyla, Anadolu’nun, Trakya’nın, 
yani Türkiye’nin, yani bu toprakların bu-
hurunu, kokusunu teneffüs edeceğiz. Bize 
bu unutulmaz tecrübeyi yaşatacak olan 
değerli sanatçılarımıza kalpten şükranla-
rımı ifade ediyorum. Konserin ardından 
gerçekleştirilecek sempozyumda, Itrî ve 
döneminin bütün boyutlarıyla ele alınaca-
ğına, yeni nesillere ışık tutacak tespitler ve 
hatırlatmalar yapılacağına inanıyorum. 

UNESCO’ya ve bugünkü toplantıyı tertip-
leyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na, ve-
fatının 300’üncü yıldönümü olan 2012’de 
Itrî’yi uluslararası ölçekte yadetme fırsa-
tını verdikleri için teşekkür ediyorum. 
Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi’yi de 
buradan bir kez daha rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. Kendi yazdığı Naat’ta da 
ifade ettiği gibi, Rûz-I Ceza’da, yani hesap 
gününde, Hazreti Peygamber’in şefaatine 
nail olmasını niyaz ediyorum. Bu güzel 
ana bizimle birlikte şahitlik ettiğiniz için 
sizlere de teşekkür ediyor, sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, değerli karde-

şim, Muhterem Hanımefendi, Saygıdeğer 

Başbakan ve Hükümet Üyeleri, sevgili Ni-

jerli dostlarımız, kıymetli davetliler...

Sizleri, şahsım, eşim ve heyetim adına en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bize 
gösterdiğiniz sıcak misafirperverlikten do-
layı sizlere, sizlerin şahsında Nijer halkına 
kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Mahamadu 
İssufu Tarafından Devlet Nişanı 

Takdim Töreni

Niamey, Nijer | 8 Ocak 2013
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Açıkçası, Nijer’i ziyaret eden ilk Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olmanın derin 
memnuniyeti ve heyecanı içindeyim. Ayrı-
ca, takdim ettiğiniz bu değerli nişanı, tarihî 
bağlarla bezenmiş dostluk ve kardeşliğimi-
zin bir nişanesi olarak, şahsım, ülkem ve 
milletim adına iftiharla kabul ediyorum. 
İnanıyorum ki Türkiye-Nijer ilişkileri de 
bu nişan gibi hep ışıl ışıl parlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Bugün gerçekleştirdiğimiz baş başa ve 
heyetler arası görüşmelerin Türkiye-Nijer 
ilişkilerinde yeni ve önemli fırsatlar suna-
cağına inanıyorum. Resmî görüşmelerin 
ardından imzalanan ve bu tarihî ziyareti 
taçlandıran ikili anlaşmalar, ilişkileri-
mizin hukuki çerçevesinin tamamlayan 
somut adımları oluşturuyor. Ziyareti-
mizin ikili ilişkilerimiz bakımından bir 
dönüm noktası teşkil edeceğini, Türkiye 
Nijer ilişkilerinin artık farklı bir kulvarda 
ilerleyeceğini belirtmek istiyorum. Siyasi 
ilişkilerimize paralel olarak, ekonomiden 
ticarete, savunma sanayinden kültür ve 
eğitim konularına uzanan geniş bir yelpa-
zede önemli işbirliği potansiyeline sahip 
olduğumuzu memnuniyetle müşahede 
ediyorum. Aynı şekilde, uluslararası ve 
bölgesel konulara yönelik benzer yakla-
şımlarımız ülkelerimiz arasında ulusla-
rarası platformlarda verimli bir işbirliği 
yürütülmesine zemin hazırlıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler...

Atalarımız tarihte Nijerli kardeşlerinin ya-
nında bu topraklarda bulunmuş ve onlarla 

birlikte yaşamıştır. Bugün hâlâ Agadez’de 
Cuma hutbelerinde Osmanlı padişahları-
nın ruhu için dua okunduğunu memnu-
niyetle öğrendik. Bunlar, Nijer halkında 
Türkiye’ye yönelik var olan aidiyet ve da-
yanışma duygularının canlı örnekleridir. 
Türkiye, tarihi boyunca olduğu gibi, bu-
gün ve bundan sonra da Nijerli kardeşle-
rimizin yanında olmaya devam edecektir.

Nijer’de Büyükelçiliğimizi bir yıl önce aç-
tık. Nijer Büyükelçiliği de geçen yıl içinde 
Ankara’da faaliyetlerine başladı. Karşılıklı 
iş birliği içinde, kısa sürede, ikili ilişkileri-
mizde büyük bir sıçrama yaşandı. Açıkçası 
ben ilişkilerimizin uzunca bir süre ihmal 
edildiğini, uzunca bir süre aramıza hasret 
girdiğini burada ifade etmek durumunda-
yım. Her ne kadar diplomatik ilişkilerimiz 
geçmişte ihmal edilmiş olsa da, biz, Türki-
ye olarak, Afrika’yı her zaman yakından 
takip ettik, Afrika’nın acısını da, sevincini 
de her zaman yüreğimizde hissettik. Biz, 
birileri gibi, Afrika’ya, maddi çıkar gözlü-
ğüyle bakanlardan hiç olmadık. Afrika’yı 
her zaman kardeşimiz, her zaman samimi, 
sıcak bir dostumuz olarak değerlendirdik 
ve o nazarla baktık. İnşallah gecikmiş, ih-
mal edilmiş, araya hasret girmiş ilişkileri-
mizi artık telafi ediyoruz.

2008’de İstanbul’da düzenlenen “Türki-
ye-Afrika İşbirliği Zirvesi” Türkiye-Afrika 
ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bu yılın 
Ekim ayında düzenlenecek “Türkiye-Af-
rika İşbirliği Zirvesi” ikinci toplantısının, 
ilişkilerimizi daha ileri boyutlara taşıya-
cağına inanıyorum. Türkiye’nin, bugün 
itibarıyla, 26’sı Sahraaltı Afrika’da olmak 
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üzere Kıta’daki Büyükelçilik sayısı 31’dir. 
Birkaç ay içinde bu rakam inşallah 34’e 
ulaşacak. Bundan 4 yıl önce Kıta’da sadece 
12 Büyükelçiliğimizin bulunduğunu, bir-
çok Batılı ülke Afrika’daki Büyükelçilikle-
rini kapatırken Türkiye’nin Afrika’da yeni 
temsilcilikler açtığını özellikle dikkatinize 
sunuyorum. Biz, Afrika’ya her alanda 
yatırım yapmaya ve işsizlere iş imkânları 
sağlamaya öncelik veriyoruz. Biz Afrika’da 
hiçbir zaman tek taraflı bir kazanım gayesi 
gütmedik, gütmüyoruz. Bu saikle hareket 
eden ülkelerin geçmişte Afrika halklarına 
unutulmaz acılar yaşattıklarını biliyoruz. 
Dünya genelinde çok başarılı olan işadam-
larımızın, Nijer’de, özellikle istihdam oluş-
turacak alanlarda yapacakları yatırımların 
güçlü şekilde teşvik edilmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler...

Bir kez daha, şahsıma tevdi edilen Devlet 
Nişanı’ndan dolayı sizlere teşekkür ediyo-
rum. Nijer’e, Başbakan düzeyinde yapılan 
bu ilk ziyaretin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Sözlerimin sonunda, bu ay 
yapılacak olan Afrika Kupası’nda, Nijer’e 
başarı dileklerimizi iletiyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanı, sizi en kısa zamanda ül-
kemizde ağırlamak dileğiyle, bana, eşime 
ve heyetime gösterdiğiniz konukseverliği-
niz için bir kez daha teşekkürlerimi ifade 
ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sayın Rektör, Çok Değerli Öğretim Üyeleri, 
Sevgili Öğrenciler, Hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.

Gaziantep Üniversitesi’ne, Sayın Rektör 
ve Üniversite yönetimine, şahsıma tevdi 
ettikleri bu Fahri Doktora ünvanından 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu buluşma ve-
silesiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz, üni-

versitemize resmî olarak kazandırdığımız 
yatırımların da, üniversitemize, öğrencile-
rimize, Gaziantep’e ve bilim dünyamıza ha-
yırlı olmasını yürekten temenni ediyorum.

Evet… Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 
Diş Hekimliği Fakültesi’ni tamamladık, 9 
bin 700 metrekare kapalı alana sahip bu 
güzel fakülteyi bugün resmî olarak hizme-
te alıyoruz. Biyoloji Ek Binası aynı şekilde 

Gaziantep Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni

Gaziantep | 19 Ocak 2013
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tamamlandı, onu da bugün açıyoruz. İçin-
de 1 basketbol, 1 voleybol sahası, yüzme 
havuzu olan, diğer spor imkânlarını ihtiva 
eden spor kompleksini de yine bugün 
üniversitemize kazandırıyoruz.4 bin 450 
metrekare kapalı alana sahip Merkezi 
Yemekhane binasını, Kültür ve Kongre 
Merkezi’ni, Oğuzeli ve Araban Meslek 
Yüksekokullarını, diğer amfi, laboratuvar, 
atölye binalarını da yine bu törenle hizme-
te açıyoruz. Gaziantep Üniversitemize, bu 
açılış töreniyle, 13 kalemde toplam 70 mil-
yon liralık bir yatırımı kazandırıyoruz. Bu 
yatırımların, tekrar, üniversitemize ve öğ-
rencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Başta Sayın Rektörümüz ve Üniversite Yö-
netimi olmak üzere, bu eserlerin vücuda 
gelmesinde emeği geçen herkesi de tebrik 
ediyor, kendilerine şahsım, ülkem ve mil-
letim adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Değerli dostlarım, Sevgili öğrenciler…

Bugün, Üniversitemizdeki bu anlamlı tö-
ren öncesinde, Gaziantep’te muhteşem bir 
toplu açılış törenini gerçekleştirdik ve top-
lamda 1 milyar 184 milyon liralık 64 ayrı 
eser ve yatırımı şehrimize kazandırdık. Bu 
yatırımlar ve devam eden diğer yatırım-
larla, Gaziantep’i istikrarlı şekilde büyüt-
meye; sadece Türkiye içinde değil, tüm bu 
bölgede, bu coğrafyada farklı bir konuma 
yükseltmeye devam ediyoruz.

Suriye’de yaşanan hadiseler nedeniyle 
Gaziantep’in zorlu bir süreçten geçtiğini 
biliyoruz. Bütün bir şehir olarak, bütün 
Gaziantep olarak, hep birlikte bu süreci 
bir imtihan gibi görmemiz, böyle değer-

lendirmemiz ve bu zorlu süreçte sabırla, 
sağduyuyla hareket etmemiz gerekiyor. 
Eğer Suriye’yle ilgili bu tahammül iste-
yen imtihanı başarıyla geçersek, inanın, 
gelecek, dünden çok daha iyi olacaktır. 
Biz, Türkiye olarak, bu tahammül isteyen 
süreçte üzerimize düşeni bugüne kadar 
hakkıyla yerine getirdik, bundan sonra 
da getirmeye devam edeceğiz. Suriye’de 
bu hadiseler başlamadan önce, Suriye 
yönetimine gerekli uyarıları yaparak biz 
üzerimize düşeni yaptık. Çatışmalar baş-
ladığında, sağduyu çağrısı yaparak yine 
bize düşen sorumluluğu yerine getirdik. 
Çatışmalar ilerlediğinde, gerek ülkemize 
sığınanlara sahip çıkarak, gerek şartlar 
dâhilinde Suriye içinde ihtiyaç sahiplerine 
yardım elini uzatarak üzerimize düşeni 
yine yaptık. İnanıyoruz ki er ya da geç, bu 
kanlı süreç, bu zulüm süreci son bulacak, 
Suriyeli kardeşlerimiz er ya da geç huzura, 
barışa, istikrara kavuşacaklar.

Bakın şu anda, Suriye’de devam eden 
süreçle ilgili olarak artık halkın zaferiyle 
sonuçlanmaktan başka hiçbir seçenek kal-
mamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde, tarihin 
hiçbir döneminde, bu kadar kanlı eylemle-
re girişen, bu kadar zalimce saldırılara gi-
rişen bir idareci ayakta kalmamıştır. Daha 
önceki gün, hemen şurada, yanı başımız-
da, kardeş bir şehrin kardeş üniversitesine 
saldırı düzenlediler. Üniversiteye, sınav 
günü düzenlenen saldırıda, en az 80 kişi-
nin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yara-
landığı ifade ediliyor. Humus yakınlarında 
yapılan bir saldırıda, bir gün içinde, aynı 
şekilde, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 
106 kişi katledildi. Mart 2011’den bugüne 
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kadar, maalesef 60 binin üzerinde masum 
insan Suriye’de hayatını kaybetti.

Bunlara ek olarak, yüz binlerce insan 
evini, barkını terk edip mülteci oldu, 
insanlara çok ağır işkenceler yapıldı ve 
maalesef, çok sayıda kadının da rejim 
güçleri tarafından tecavüze uğradığı gelen 
haberler arasında. Kendi halkına bu acıları 
yaşatan bir insanın, böyle bir yönetimin, 
orada, o koltukta daha fazla oturabilmesi 
asla mümkün değildir. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin desteği, bazı çevre 
ülkelerin desteğiyle şu ana kadar zulümle-
rine devam edebilmiş olan ESED ve arka-
daşları, inanıyorum ki çok kısa süre içinde 
kaçınılmaz olan sonla yüzleşecektir günü 
biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah, 
Suriye halkı zaferini ilan ettiğinde, hem 
Suriye’de, hem Türkiye-Suriye ilişkilerin-
de farklı bir süreç başlayacak ve bu süreç 
eskisinden çok daha iyi olacaktır.

Değerli dostlar, sevgili öğrenciler…

Gerçekten zorlu bir coğrafyada bulunu-
yoruz. Tarih boyunca büyük çalkantıların 
yaşandığı, bugün de bu çalkantıların olan-
ca hızıyla devam ettiği bir bölgede yer alı-
yoruz. Bir kere şu hususa özellikle dikkat 
etmemiz gerekiyor… Biz, millet olarak, bin 
yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada varız 
ve bu coğrafyanın siyasetinde etkin bir rol 
üstleniyoruz. Ancak, bu uzun tarihî süreç, 
objektif olarak, derinlemesine incelendi-
ğinde, bizim her zaman yapıcı, her zaman 
sağduyulu bir siyaset izlediğimiz çok net 
olarak görülecektir.

Örneğin, Büyük Selçuklu Devleti, Selçuklu 
Atabeyleri, bu bölgenin en karışık olduğu 
dönemlerde himaye edici, kurtarıcı, birliği 
sağlayıcı roller üstlendiler. Haçlı Seferleri 
bu bölgeyi tehdit ettiğinde, aynı şekilde, 
İznik’ten Kudüs’e kadar en caydırıcı sa-
vunmaları yapanlar Selçuklu komutanları 
oldular. Kudüs’ü tekrar fetheden büyük 
kumandan, merhum Selahattin Eyyubi, 
bir Selçuklu komutanı olarak yola çıktı ve 
arkasındaki Selçuklu gücüyle muhteşem 
zaferlere imza attı. Osmanlı döneminde 
aynı şekilde, bu coğrafya, tarihinin belki 
de en huzurlu, en güvenli, en sakin ve en 
özgür yıllarını yaşadı. Bu bölgede biz, kirli 
ittifakların, ihanetlerin, kardeş çatışmala-
rının içinde asla yer almadık. Tam tersine, 
ortaya çıkan her anlaşmazlıkta barışın, 
barıştırmanın ve suhuletin yanında tavır 
aldık.

Şimdi değerli dostlarım… Bizim, millet ola-
rak, böyle bir ecdadın torunları olarak, bu 
coğrafyadaki tarihimizi ve bu tarih içinde-
ki rolümüzü çok iyi bilmemiz, anlamamız 
gerekiyor. Bizim bu coğrafya üzerindeki 
tarihimiz, Gaziantep’in, Kilis’in güneyine, 
harita üzerinde bir çizgi çizildiğinde baş-
layan bir tarih değildir. Bizim tarihimiz, 
100 yıl önce bu coğrafyaya yapay sınırlar 
çizilmesiyle, bu coğrafyanın kardeş halkla-
rının birbirinden koparılmasıyla başlayan 
bir tarih de değildir. Ne acıdır ki biz, Hükü-
met olarak, son 10 yılda güneyimizdeki ve 
doğumuzdaki ülkelerle her alanda ilişki-
lerimizi geliştirirken, çok ağır eleştirilere 
ve engellemelere maruz kaldık. Bugün, 
doğu ve güneyimizdeki ülkelerle çok sıkı 
ilişkiler geliştirmenin neticelerini alıyo-
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ruz. Örneğin, 36 milyar dolardan devral-
dığımız ihracat, 2012 sonunda 152 milyar 
dolara ulaştı. En büyük ihracat pazarımız 
durumundaki Avrupa’ya satışlarımız, böl-
gede etkili olan kriz sebebiyle eksilirken, 
başta Ortadoğu, Asya, Afrika olmak üzere, 
yeni pazarlar sayesinde ihracatta rekorlar 
kaydettik. Dün bizi bu ülkelerle ilişki tesis 
ettiğimiz için itham edenler, bugün orta-
ya çıkan bu ihracat rakamları karşısında 
mahcubiyet içinde suskun kalıyorlar.

Ancak, ekonomide, ticarette, son 100 yılın 
ihmallerini telafi ederken, diğer alanlarda 
henüz arzuladığımız seviyelere ulaşa-
madık. Üniversitelerimizin, özellikle de 
Hatay’dan başlayıp, Hakkâri’ye kadar, Gü-
neydeki üniversitelerimizin, Hakkâri’den 
Artvin’e kadar Doğu’daki üniversitele-
rimizin, bu noktada ciddi bir özeleştiri 
yapmalarını ben çok rica ediyorum. Acaba 
Gürcüce bilen, Gürcüce üzerine, Gürcistan 
üzerine çalışan kaç akademisyenimiz var? 
Rusça, Farsça, Ermenice, Kürtçe, Çerkezce 
üzerine çalışan kaç akademisyenimiz, kaç 
enstitümüz var? Özellikle de Arapça bilen, 
Arap ülkeleri, Arap halkları üzerine ciddi-
yetle eğilen ne kadar bilim insanımız var? 
Tabii ki kimseyi incitmek, rencide etmek 
istemem. Bu noktada hakkaniyete muga-
yir davranmak da istemem. Elbette son 
yıllarda bu alanlarda çok önemli çalışma-
lar yapıldı ve yapılıyor. Ama ben şahsen, 
bugün elimizde bu alanlardaki bilginin, 
birikimin, mevcudun çok çok üzerinde 
olması gerektiğine inanıyorum.

Ne yazık ki on yıllar, ilgisizlik neticesinde 
heba edildi. Anlaşılmaz bir skolastik tavır 

neticesinde, üniversitelerimiz maalesef 
içine kapandı, içine kapatıldı. Açıkçası ben, 
Güneydoğu’nun en büyük üniversitelerin-
den biri olan Gaziantep Üniversitesi’nden, 
bu alanda çok büyük atılımlar bekliyorum. 
İstiyorum ki, bu bölgenin tarihi denildi-
ğinde, akla Gaziantep Üniversitesi gelsin. 
Bölgede tarım denildiğinde, sanayi denil-
diğinde, Gaziantep Üniversitesi öne çıksın. 
Arapça denildiğinde, Arap halkları, Arap 
siyaseti, Arap tarihi denildiğinde, dünya 
çapında Gaziantep Üniversitesi bir otorite 
kabul edilsin. Bu bölgedeki her üniversi-
temiz, bulunduğu coğrafyanın zenginlik-
leri itibariyle, uluslararası ölçekte çıkış 
yapabilecek potansiyele sahip. Şanlıurfa 
tarımda, Şırnak ilahiyatta, Batman petrol-
de, Hakkâri uluslararası ilişkilerde, Mar-
din mimaride öne çıkabilir ve akademik 
alanda uluslararası otorite olabilir. Üniver-
sitelerimiz, özellikle bu bölgedeki üniver-
sitelerimiz, çok sayıda misafir öğrenciye 
kucak açarak, bu imkânı değerlendirerek, 
zenginleşebilir ve zenginleştirebilir. Esa-
sında üniversiteler, güncel meselelerle, 
içinde bulunduğu şehir ve halkla iç içe geç-
tiğinde aydınlatıcı, yol gösterici, rehberlik 
edici vasıfları daha da güçlenir.

Biz, 10 yıldır üniversitelerimizi bilimle, sa-
nayiyle, uluslararası ilişkilerle daha yoğun 
şekilde buluşturmanın mücadelesi içinde 
olduk. Üniversitelerin, yapay gündemler-
den, tamamen yapay sorunlardan sıyrılıp 
asıl işlevlerini yerine getirmeleri için çok 
yoğun gayret içindeyiz. Bakın, geçen hafta 
Cumartesi Günü Resmî Gazete’de yayın-
landı… 2013 yılında, üniversitelerimizin 
ödeneklerini geçen yıla göre yüzde 22 ora-
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nında artırdık ve 3.5 milyar liraya yükselt-
tik. Teknolojik araştırma altyapısına yöne-
lik projeler için de 2013 yılında 1.3 milyar 
lira tahsis ettik. Şu rakamlar son derece 
önemli…2002 yılında, Türkiye’de burslu 
olarak, ya da kendi imkânlarıyla okuyan 
toplam yabancı öğrenci sayısı 16 bin adet-
ti. Şu anda bu sayı, 35 bine ulaşmış durum-
da.2002 yılında, Türkiye’nin verdiği burs-
la okuyan yabancı öğrenci sayısı 1.344 kişi 
iken, 2012 yılında biz, 4 bin 18 öğrenciye 
burs veriyoruz. Gaziantep Üniversitesi’ni, 
47 farklı ülkeden yaklaşık 1.000 yabancı 
öğrenciye eğitim verdiği için de ayrıca kut-
luyorum, tebrik ediyorum.

1 Ocak itibariyle, öğrenci burs ve kredi-
lerini artırdık. 2002’de, burs ya da kredi 
olarak öğrencilerimize aylık 45 lira öde-
nirken, şu anda biz öğrencilerimize burs 
ya da kredi olarak 280 lira ödüyoruz. Aylık 
beslenme yardımı olarak da 200 lira öde-
me yapıyoruz. Yani bir lisans öğrencisinin 
eline, beslenme yardımıyla birlikte aylık 
480 lira geçiyor. Bu süreçte Gaziantep 
Üniversitemizi, Gaziantep’te üniversite 
öğrencilerimizi de güçlü şekilde destekle-
dik. Üniversitemize, 15 fakülte, 4 enstitü, 
4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 
teknopark kazandırdık. Gaziantep’te yurt 
kapasitesini 2 binden 4 bin 500 kişiye ulaş-
tırdık. Sadece son 2 yıl içinde 2 bin kişilik 
4 yurt açtık.

Bu süreci aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Bölgede, tarımın, sanayinin, ticaretin mer-
kezi olan, özellikle de kardeşliğin merkezi 
olan Gaziantep’in, inşallah bilimde de bir 
merkez olması için var gücümüzle desteği-

mizi devam ettireceğiz. Gaziantep de, Gazi-
antep Üniversitesi de, bu coğrafya için, bu 
çalkantılı bölge için, birliğin, kardeşliğin, 
refah ve kalkınmanın adeta somut timsa-
lidir. Gaziantep’i, rol model alınacak bir 
şehir olarak hem muhafaza etmeyi, hem 
de büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora ünvanından dolayı teşekkür edi-
yorum. Açılışını yaptığımız yatırımların 
üniversitemize, üniversite camiasına ve 
öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Rektör, Marmara Üniversitesi’nin 
çok değerli yöneticileri, değerli öğretim 
üyeleri, Çok değerli hocalarım, sevgili öğ-
renciler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Mar-
mara Üniversitesi tarafından şahsıma 
tevdi edilen bu anlamlı fahri doktora ün-
vanı için Sayın Rektörümüze, Senatoya, 

Dekanımızın şahsında Siyasal Bilgiler 
Fakültemize yürekten şükranlarımı su-
nuyorum.1981 yılında mezun olduğum 
üniversiteden, bugün fahri doktora ün-
vanı alıyor olmanın heyecanı içindeyim. 
Marmara Üniversitesi’nin bir öğrencisi, 
bir mezunu olmaktan her zaman iftihar 
duydum. Bugün tevdi edilen fahri doktora 
ünvanını da inşallah, nefes alıp verdiğim 

Marmara Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni 

İstanbul | 26 Ocak 2013



243

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

sürece, tıpkı diplomam gibi, büyük bir ifti-
harla, büyük bir gururla taşıyacağımı ifade 
etmek istiyorum.

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler…

Konuşmamın hemen başında, İstanbul’da, 
Galatasaray Üniversitesi Beşiktaş Kampü-
sünde meydana gelen yangından dolayı 
tüm bilim camiamıza da geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Yangının, tarihî bina-
yı tahrip etmesi yanında, içindeki kitapla-
rın da zarar görmesi bizi ziyadesiyle üzdü. 
Böyle acı hadiselerin tekrar yaşanmaması 
için, gerek tarihî binalarımızda, gerek 
kitap gibi son derece hassas eserlerin bu-
lunduğu mekânlarda daha dikkatli, daha 
tedbirli olunmasını ben yetkililerden, kul-
lanıcılardan özellikle rica ediyorum.

Tabii bugün, bilim camiamız için güzel bir 
gelişmeyi, bir müjdeyi de tekraren burada 
ifade etmek istiyorum… 23 Ocak’ta, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nden görüşülen ve 
kabul edilen bir yasayla, Ankara’da Sosyal 
Bilimler Üniversitesi adı altında yeni bir 
üniversite kuruldu. Bu yeni üniversitenin 
de ülkemize, milletimize, bilim camiamı-
za hayırlı olmasını diliyorum.10 yıl önce, 
53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak üzere toplam 
76 üniversitemiz vardı; 10 yıl içinde biz, 
51’i devlet, 42’si vakıf olmak üzere 93 yeni 
üniversite kurduk ve toplam sayı 169’a 
ulaştı. Şu anda, 81 vilayetimizin tamamın-
da üniversite var; İstanbul, Ankara, İzmir 
dışındaki illerimizde de üniversite sayıları 
2’ye, 3’e, 4’e yükseldi.

Buna paralel olarak, 10 yıl önce 76 bin 
olan akademik personel sayısını da, yüz-
de 56 artışla, şu anda 119 bin personele 

yükselttik. 2006 yılından bugüne kadar 
3 bin öğrencimizi yurt dışına göndererek 
dünyanın en iyi okullarında eğitim alma-
larını sağladık ve sağlıyoruz. Her yıl 1.000 
öğrenciyi bu şekilde göndermek suretiyle, 
inşallah üniversitelerimizin akademik 
personel ihtiyacını da gidermiş olacağız. 
Yapılan tüm eleştirilere, olumsuz bakışla-
ra rağmen, yeni kurulan üniversitelerimiz 
aşkla, heyecanla büyüme mücadelesi ve-
riyor ve bulundukları şehirlerin çehresini 
ciddi şekilde değiştiriyorlar.

Anadolu’da, Trakya’da, şehirlerimize gitti-
ğimizde fırsat buldukça üniversiteleri zi-
yaret ediyor, durumu yerinde incelemeye 
gayret ediyoruz. Gerçekten üniversitelerin 
beklentilerimizin dahi ötesinde bir can-
lanmaya, bir heyecana vesile olduğunu, 
çok başarılı işler ortaya koyduklarını gö-
rüyoruz. Hiç kuşkusuz, yeni üniversiteler, 
Marmara Üniversitesi gibi büyük, köklü 
üniversitelerimiz üzerindeki yükü kıs-
men de olsa alıyorlar. Kendi şehrinde, ya 
da yakın şehirlerde üniversitede eğitim 
alma imkânı bulan öğrencilerimiz, büyük 
şehirlerin, buradaki üniversitelerimizin 
de rahatlamasını, bilim faaliyetlerine daha 
fazla odaklanmalarını sağlıyorlar. Bu süreç 
devam ettiğinde inanıyorum ki yeni kuru-
lan üniversiteler, Türkiye’nin de, gelecek 
nesillerin de çok farklı bir yerde olmaları-
nı sağlayacak, yeni Türkiye’nin inşasında 
başarılı görevler üstlenmiş olacaklardır.

Tabii burada, üniversitelerle ilgili olarak 
sessiz sedasız gerçekleştirdiğimiz, üzerin-
de de maalesef pek fazla durulmayan bir 
düzenlemeyi hatırlatmak isterim… On 
yıllar boyunca, üniversitelerin içinde ya 
da dışında, protesto gösterilerinde, basın 
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açıklamalarında, eylemlerde, üniversite 
harçları hep birinci gerekçe olarak ifade 
ediliyordu. On yıllar boyunca, “parasız 
eğitim” gibi, “harçlara son” gibi sloganla-
rı çokça duyduk. Şartların oluşmasıyla, 
imkânların artmasıyla, bu yıl biz üniver-
sitede harç olayını artık kaldırdık. Üniver-
sitelerde Birinci Öğretim ve Açık Öğretim 
öğrencilerinden artık harç alınmıyor. 2 
milyon 184 bin üniversite öğrencimiz, 
harç ödemeden okullarına devam edi-
yorlar. Dikkatinizi çekiyorum… Küresel 
finans krizi nedeniyle, şu anda İngiltere’de 
üniversite harç miktarları 3 kat artırıldı. 
Bizde ise küresel finans krizine rağmen, 
değil artması, harçlar eğitimin gündemin-
den tamamen çıktı.

Üniversite öğrencilerimizin barınma, kre-
di ve burs ihtiyaçlarında da çok önemli 
ilerlemeler kaydettik. 2002 yılında 193 
yurtta 188 bin öğrenciye hizmet verilir-
ken, şu anda 345 yurtta 308 bin öğrenciye 
hizmet veriyoruz.10 yılda, 128 bin 600 
yeni kapasite oluşturduk. Geçtiğimiz ay, 
bir tek toplu açılış töreninde 53 yeni yurt 
binası açtık ve yatak kapasitesini 40 bin 
artırdık. Şu anda yeni bir çalışma için-
deyiz. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının 
tamamına internet erişimi sağlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekil-
de, 10 yıl içinde burs ve krediler de yüzde 
522 oranında arttı.2002 yılında 45 lira 
olan burs ve kredi miktarını, 2013 başında 
280 liraya çıkardık. Aylık beslenme yardı-
mı da 200 lira oldu ve bir öğrencinin eline 
aylık 480 lira geçmeye başladı. Yüksek Li-
sans öğrencisi 10 yıl önce 90 lira alıyordu, 
bugün 560 lira alıyor. Doktora öğrencisi de 
aylık 135 lira alırken, bugün 840 lira alma-
ya başladı. İsteyen her öğrenciye, istisna-

sız, durumuna göre kredi ya da burs olacak 
şekilde bu ödemeyi aylık olarak yapıyoruz.

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler…

Burada, üniversitelerimizle ve Türkiye ile 
ilgili olarak, son derece önemli bir geliş-
meyi de sizlerle paylaşmak istiyorum… 
Bakınız… Türkiye’de, 2001 yılında, üni-
versitelerimizde 16 bin 328 uluslararası 
öğrenci vardı. Şu an itibariyle, üniversite-
lerimizdeki uluslararası öğrenci sayısı 32 
bini aşmış durumda. Ancak bu sayı yeterli 
değil… Bu sayı, hem üniversitelerimizin, 
hem Türkiye’nin potansiyelini yansıtmı-
yor… OECD rakamlarına göre, dünyada 4 
milyon uluslararası öğrenci var. Biz, bu 4 
milyon öğrenciden sadece 32 binini ülke-
mize çekebiliyoruz ve dünyada 30’uncu sı-
radayız. Bu sayıyı artırmak için çok yoğun 
ve hassas bir gayret içindeyiz. 2012 yılının 
başında, Türkiye Cumhuriyeti adına ya-
bancı öğrencilere verilen bursları, Türkiye 
Bursları adı altında yeniden düzenledik.

2012’de, Türkiye’de okumak isteyen öğ-
renci sayısında çok ciddi bir artış oldu. 
İmkânlar dâhilinde bir seçme yapıldı ve 
bu yıl, sadece devlet bursuyla, 4 bin 18 öğ-
renci Türkiye’ye geldi, eğitim görmeye baş-
ladı. Marmara Üniversitemizde de, gerek 
burslu olarak, gerekse kendi imkânlarıyla, 
115 ülkeden 2 bin 700 civarında yabancı 
öğrenci eğitim görüyor. Tabii bunu çok çok 
önemsiyoruz ve inşallah bu sayıları çok 
daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız. 
Zira uluslararası öğrenciler üniversitele-
rimize, ekonomiye katkı sağladıklarından 
daha çok, mezuniyet sonrasında Türkiye 
ile o öğrencilerin ülkeleri arasında bir ile-
tişim köprüsü oluyorlar. Birçok farklı ülke-
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den, 150 ülkeden öğrencinin, Türkiye üni-
versitelerinde eğitim görmesi, Türkiye’nin 
şehirlerinde yaşaması, gençlerimizin ufku-
nun daha da genişlemesine, dünyayı daha 
yakından tanımalarına da fırsat sağlıyor.

Bakın burada, bu noktada, çok önemli 
bir konuya da değinmek durumunda-
yım… Salı günü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, partimin grup toplantısında 
ben bir ifade kullandım: asabiyet… Tabii 
birileri, herhangi bir sözlüğe bakma ihti-
yacı hissetmeden, bu çok önemli kavramı, 
öfke gibi, sinirlilik gibi anlayarak, adeta ca-
hilliklerini açık ettiler. Asabiyet, 14’üncü 
yüzyılda, İbn-i Haldun’un kullandığı ve 
yüzyıllar boyunca da konuşulan, tartışı-
lan, geliştirilen bir kavram. Kavramın özü, 
daha önce de ifade ettiğim gibi şeytanın, 
beni ateşten yarattın, onu çamurdan diye-
rek, kökene vurgu yaparak, kökeniyle ilgili 
kibirlenerek isyan etmesine dayanıyor.

İnsana, insanoğluna dair, çok açık bir 
gerçeği görmemiz gerekiyor… Hiçbirimiz, 
nerede dünyaya gözlerimizi açacağımı-
zı, hangi anne babanın çocuğu olarak 
doğacağımızı, hangi toplumda, hangi 
ülkede, hangi deri rengiyle hayata mer-
haba diyeceğimizi seçme imkânına sahip 
değiliz. Yeryüzünde hiç kimsenin, ama hiç 
kimsenin, ben şurada doğdum, şu anne 
babanın çocuğu olarak doğdum, şu deri 
rengiyle doğdum diyerek, bir başkasına 
karşı kibirlenme, böbürlenme, üstünlük 
sergileme hakkı yoktur ve olamaz. Böyle 
bir kibir, böyle bir böbürlenme, kendisini 
başkalarından üstün olarak görme, insan-
lık dışıdır; modern kavramlarla söylersek 
ırkçılıktır, faşizmdir…

Bir kere bu topraklar, tarih boyunca hiçbir 
zaman bu kavramlara ev sahipliği yapma-
mıştır. Selçuklu’da da, Osmanlı’da da, bir 
ırkın, bir kavmin, bir kabilenin diğerlerine 
üstünlük taslaması asla kabul görme-
miştir.1930’larda, 1940’larda Avrupa’da 
ırkçılık ve Faşizm yükselirken, Türkiye’de 
bu yönde denemeler olmuş, girişimler 
olmuş ama bunlar asla başarıya ulaşama-
mış ve kabul görmemiştir. Bizi biz yapan, 
bizi şekillendiren, toplumsal hayatımızı, 
aile hayatımızı, şehir, köy hayatımızı çer-
çevelendiren hangi kaynağa bakarsanız 
bakın, orada ırk ayrımını göremezsiniz. 
Ahmet Yesevi’den tutun, Mevlana’ya ka-
dar… Yunus Emre’den tutun, Hacı Bektaş’a 
kadar… Pir Sultan Abdal’dan, Fuzuli’ye; 
Ahmede Hani’den Mehmet Akif ’e kadar, 
bu toprakların hamurunu yoğuran hiçbir 
kaynakta ayrımcılık yoktur. Bir ırkın diğe-
rine, bir milletin diğerine, bir ulusun diğe-
rine üstünlüğünü savunmak, en başta bu 
topraklara karşı hürmetsizliktir, en başta 
bu toprakların özüne ihanettir. Irkından, 
kavminden, asabiyetinden dolayı her kim 
kime kibirlenirse, o, aşağıların en aşağısın-
dadır.

Bakın biz, 1970’lerin sonunda, işte bu 
Üniversitede öğrenciyken, topluma, genç-
lere enjekte edilmek istenen o ayrımcılığın 
acısını çok ağır yaşadık ve ağır faturalar 
ödedik. Sünni, Alevi dediler… Türk, Kürt 
dediler… Doğulu, Batılı, Sağcı, Solcu, Mil-
liyetçi, Sosyalist dediler ve nice gencin 
hayatıyla, istikbaliyle oynadılar. Gençler 
arasında bir miktar revaç gören bu ayrım-
cılık senaryosu, çok şükür millet nezdinde 
hiçbir itibar görmedi. Millet nezdinde, 
bin yıl önce de ayrımcılık itibar görmedi, 
bugün de görmüyor ve görmeyecek. Bizim 
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şehitlerimiz ve şehitliklerimiz, bu ülkede 
ayrımcılığın önündeki en büyük engeldir, 
settir, en büyük barajdır…

Irkının, kavminin, asabiyetinin üstün 
olduğuna inananlar varsa, gitsinler ve 
şehitliklerimize baksınlar… Orada, o 
toprağın altında, o mezar taşlarında hiç 
kimse ayrımcılık göremez şehitlikler, mil-
let kavramını en iyi izah eden, milletin 
ne demek olduğunu tartışmaya mahal 
bırakmadan açıklayan, bizim nasıl tek bir 
millet olduğumuzu bize anlatan manifes-
tolardır. Bizim toplumumuzda, birbirimizi 
tarif etmek için kullandığımız kavramlar 
bin yıllardır bellidir ve aynıdır… Dost de-
riz, kardeş deriz, can deriz, komşu deriz, 
hemşehri deriz, toprak deriz… Ama bizim 
ecdadımız hiçbir zaman ötekine ırkıyla, 
kavmiyle hitap etmemiş, o nazarla bakma-
mıştır; biz de öyle bakmayız, bakamayız.

Tabii, burada son derece hassas bir noktayı 
da hatırlatmak durumundayım… Kendisi-
ni güçlü olarak görenin ırkını yüceltmesi 
ne kadar tehlikeliyse, kendisini mağdur 
olarak görenin de ırkını yüceltmesi, ırkını 
bir ayrımcılık unsuru olarak kullanması o 
kadar tehlikelidir. Irkçılığın panzehiri, an-
titezi asla ırkçılık olamaz. Irkını yücelten, 
başka ırkları yok sayan, aşağılayan karşı-
sında, kendi ırkını öne çıkarmaya çalışan 
da aynı derecede yanlış bir yoldadır. İşte 
biz, özümüze bakarak, kaynaklarımıza ba-
karak, modern dünyanın bu hastalıklarıy-
la baş etmek, bunları aşmak zorundayız. 
Bizim kaynaklarımızdaki, bu toprakların 
özündeki ilke çok nettir… Ben her zaman 
ifade ediyorum: Yaratılanı severim, yara-
tandan ötürü… Yüzlerce yıldır yankılanan 
bu sesi ve bu anlayışı, inşallah daha binler-

ce yıl bu topraklarda hakim kılmak zorun-
dayız. Kardeşlik denildiğinde hiç kimse 
rahatsız olmasın… Kardeş, anne baba kar-
şısında, aile içinde eşit olan kişidir.

Biz de Türkiye’de kardeşlik hukukunu 
güçlendirecek, devlet karşısında, 75 mil-
yonluk Türkiye ailesi içinde herkesin ken-
disini eşit, birinci sınıf vatandaş görmesini 
mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Bu 
noktada üniversitelerimizin son derece 
önemli olduğunu hep ifade ettim. Dün-
yada, bilimi ırkçılığa köle eden, üniver-
siteleri kafatasları üzerine yoğunlaştıran 
rejimler oldu… Gelip geçtiler ve hiç hayırla 
anılmıyorlar… Bizde de üniversiteleri bu 
tür ayrımcı ideolojilerin merkezi haline 
getirmek isteyenler oldu… Onlar da hayır-
la anılmıyor ve artık o türler yok olup gidi-
yor. Üniversiteler bilim merkezleri olarak, 
topluma yol gösteren, istikamet belirleyen 
kurumlar olarak, inşallah, kardeşliğin de 
yüceltildiği özgür merkezler oluyorlar, 
olacaklar. Türkiye’de kardeşliğin yücelme-
sine, kardeşlik hukukunun güçlenmesine 
üniversitelerimizin çok daha fazla katkı 
vermesini yürekten arzu ediyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha, şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora ünvanından dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Marmara Üniversitesi’nin 
tüm öğrencilerine, tüm üniversite cami-
asına başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli sanatseverler, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; açılışını gerçekleştirdiğimiz Aşk-ı 
Nebi Sergisinin hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Değerli kardeşim Mehmet Çebi’ye, ser-
gide eserleri sergilenen tüm sanatçıla-
rımıza bu muhteşem eserlerden dolayı 
şükranlarımı sunuyor, ellerine, gönülle-

rine sağlık diyorum. Geçtiğimiz hafta 
veladetinin sene-i devriyesini idrak etme 
şerefine eriştiğimiz Peygamberimizi Şan 
efendimizi de bu vesileyle salat ve selam 
ile yad ediyor, bizi şefaatlerine nail etme-
si için Rabbime niyaz ediyorum. Sanatçı, 
takdir edersiniz ki, sınırları aşan, bizim 
içinde yaşadığımız dünyayı bizden çok 
farklı şekilde gören, bunu görmekle kal-
mayıp, bizim de anlayacağımız dilde bize 
bunu anlatan kişidir. Sanatçı, sadece orta-

Aşk-ı Nebi Sergisi açılış töreni

İstanbul | 26 Ocak 2013
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ya koyduğu eserleriyle değil, o eserlerin 
vücuda gelmesini, tezahür etmesini sağ-
layan melekeleriyle, ruhuyla, gönlüyle, 
toplum içinde çok farklı bir yerdedir.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim 
ki Efendilerin Efendisini sanatının mer-
kezine almış, sanatını yaratılmışların en 
şereflisinin tavsifine adamış bir ustanın 
mücadelesi diğer tüm sanatçılardan kat 
be kat zordur. Bir hat sanatçısını düşü-
nün ki, Yücelerin Yücesi’nin mübarek 
kelamını, Kelimetullah’ı kağıda dökmeye 
çalışıyor.Bir sanatçı düşünün ki, “Sen 
Olmasaydın, Kainatı Yaratmazdım” ilti-
fatına mazhar olmuş, Resul-i Enbiya’yı 
hattıyla tavsif ediyor. Bir sanat dalı ve bir 
sanatçı düşünün ki, yüzlerce yıla sari bir 
geleneği, asırlar içinde oluşmuş bir kültü-
rü, üslubu, belli bir edep dairesinde, içine 
kendisini de katarak omuzlarında taşıyor. 
Böyle bir sanatçı, Üstat Necip Fazıl’ın 
ifadesiyle, “Allah’ı aramak sanatını” daha 
da derinleştiren, sanatının içinde eriyip 
giden kişidir.

Bizim, özellikle de genç nesillerimizin, 
sanata, bizim geleneksel sanatlarımıza 
yabancı kalması, yabancılaşması, açık 
söylüyorum, bu milletin kendi özüne 
ihanet olur ki buna asla göz yumamayız. 
Elbette her sanat değerlidir, her sanatçı 
değerlidir. Ama bu topraklarda inşa edil-
miş, bu topraklarda anlam kazanmış, bu 
toprakların ruhuyla örtüşmüş sanat dal-
ları üzerinde çok daha hassasiyetle dur-
mak ve bunları mutlaka geleceğe taşımak 
zorundayız.

Bakın biz, Milli Eğitim’de yaptığımız re-
formlarla, hem İmam Hatip Liseleri’nin 
milletle yeniden kucaklaşmasını sağla-
dık; hem de Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
derslerini okullarımızda seçmeli hale ge-
tirdik. Bu düzenlemenin elbette nesiller 
üzerinde son derece önemli yansımaları 
olacaktır. Bütün bu yansımalar içinde, 
genç nesillerin, gördükleri bir hattı, gör-
dükleri bir hilye-i şerifi anlamlandırmaya 
çalışmaları, en azından onlara bir yabancı 
gibi bakmamaları bizim en büyük kazan-
cımız olacaktır. Bir hatta bir hilye-i şerife, 
bir ebruya, bir tezhibe, adeta bir yabancı 
gibi bakan kişi, hiç abartısız söylüyorum, 
Selçuklu’ya, Osmanlı’ya, kendi öz tari-
hine, kendi ecdadına yabancıdır. Mazisi 
olmayanın, elbette ki atisi olamaz. Mazi-
sine yabancı olanın inşa edebileceği bir 
istikbal asla yoktur.

Kur’an-ı Kerim, Mekke’de nazil olmuş, 
Kahire’de en güzel şekilde okunmuş ve 
İstanbul’da da en güzel çizgilerle kâğıda 
dökülmüştür. İstanbul’un ve Türkiye’nin 
bu kadar öne çıktığı, hat ve hilye-i şerif 
başta olmak üzere, bu kadar birikim or-
taya koyduğu geleneksel sanatlarımızı 
canlandırmak, güçlendirmek bizim üze-
rimizde tarihî bir mesuliyet olmalıdır. 
Bu noktada gerçekten güzel çalışmalar 
yapıldığını görüyor ve bundan heyecan 
duyuyoruz. Hat, tezhip, hilye-i şerif gibi 
sanatların yeniden ilgi gördüğünü, yeni-
den kitlelere ulaştığını müşahede ediyor 
ve bundan gerçekten mütehassıs oluyo-
ruz. Burada sergilenen, birbirinden enfes 
bu eserler, inanın, Resul-i Ekrem Efendi-
mizi tavsif ettikleri kadar, onun mübarek 
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kokusunu ruhumuza çekmemize vesile 
oldukları kadar, aynı zamanda bu toprak-
ların ve bizim öz medeniyetimizin rayiha-
sını da etrafa yayıyorlar.

Yani burada, bu sergide BİZ varız... Bu 
sergide, Alemlere Rahmet olarak gönde-
rilen Efendimizle birlikte, aslında bizi 
biz yapan değerler, bu toprakların ve bu 
milletin birlik hamurunu yoğuran çizgi-
ler var. Bir kez daha tüm sanatçılarımıza 
elinize sağlık, gönlünüze sağlık diyorum. 
Değerli sanatçımız Mehmet Çebi’ye, gerek 
hilye-i şerif, gerek muhteşem zikir tanele-
rini, tesbihleri bizlerle paylaştığı için te-
şekkür ediyorum. Eserleri sergilenen tüm 
ustalara, şahsım, ülkem ve milletim adına 
en kalbi şükranlarımı sunuyor, Aşk-ı Nebi 
sergisinin hayırlı olmasını diliyor, hepini-
zi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım, sevgili Çanakkale-
liler, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç-
ler...

Çanakkale Deniz Zaferimizin 98’inci Yıldö-
nümü etkinlikleri vesilesiyle sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Şehitler Günü vesilesiyle Çanak-
kale kahramanlarını, aziz Çanakkale şe-
hitlerimizi, vatanı için, bayrağı için canını 
feda etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah 
tüm şehitlerimizden razı olsun, mekan-
larını Cennet eylesin diyerek, bugün bir 

18 Mart Şehitler Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98. 

Yılı Etkinlikleri Töreni

Çanakkale | 18 Mart 2013
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kez daha tüm şehitlerimize Fatihalarımızı, 
dualarımızı yolluyoruz.

98 yıl önce Çanakkale’de, Mehmetçik, 
kanıyla ve canıyla, tarihten hiçbir zaman 
silinmeyecek büyük bir destan yazdı. Meh-
metçik, bu büyük destanı kahramanlığıyla 
yazdı. Mehmetçik, bu büyük destanı feda-
karlığıyla, gözü karalığıyla, vatan ve millet 
sevgisiyle yazdı. Ancak şunu özellikle 
bilmenizi isterim ki Mehmetçik, Çanak-
kale destanını, en çok da tüm dünyanın 
mazlumlarının dualarıyla, o duaların ka-
bul edilmesiyle, o duaların verdiği güçle, 
ilhamla yazdı.

K a b i l ’ i n ,  K a n d a h a r ’ ı n ,  B e l h ’ i n , 
İ s lamabad’ ın ,  Dakar ’ ın ,  Bakü’nün , 
Tebriz’in minberlerinden, 1915 yılında 
Mehmetçik için hep birlikte dualar edil-
di. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Prizren’in, 
Tiran’ın, Rabat’ın, Tunus’un, Kahire’nin 
mihrapları önünde Mehmetçik için göz-
yaşları içinde dualar edildi. Mekke, Medi-
ne, Kudüs’te, eller semaya açıldı, gözlerden 
yaş, dillerden dualar döküldü ve Mehmet-
çiğin muzaffer olması için Allah’a yalvarıl-
dı. En doğuda Avustralya’da, en batıda ta 
Arjantin’de insanlar mallarını, canlarını, 
en önemlisi de dualarını Mehmetçiğe gön-
derdiler. Çanakkale Deniz Zaferi, birçok 
boyutuyla olduğu kadar, işte bu dua bo-
yutuyla da son derece önemlidir, üzerinde 
son derece dikkatle düşünmeyi gerektirir.

Sevgili kardeşlerim… 

Şu hususu özellikle vurgulamak istiyor, 
bunun üzerinde özellikle durmanızı siz-

lerden rica ediyorum. Bakınız, Çanakkale 
Zaferi, bir etnik kökenin, bir ırkın, bir 
kavmin zaferi değildir. Çanakkale zaferi 
Türkiye’nin, Anadolu ve Trakya’nın oldu-
ğu kadar dünya üzerindeki tüm kardeş 
milletlerin, kardeş halkların, yeryüzünde-
ki tüm kardeşlerimizin zaferidir. Bu büyük 
zafer karşısında İstanbul ne kadar sevin-
diyse, inanın Diyarbakır da o kadar sevin-
miştir. Bu muhteşem kahramanlık karşı-
sında İzmir ne kadar iftihar ettiyse, Beyrut, 
Şam, Bağdat o kadar iftihar etmiştir. Bu-
rada, Çanakkale’de kanla yazılan destan 
Ankara’nın, Trabzon’un, Antalya’nın, 
Van’ın, Kars’ın, Batman’ın yüreğine nasıl 
ferahlık verdiyse, inanın, en az o kadar, 
Sana’nın, Mogadişu’nun, Hartum’un, 
Trablus’un, Şam’ın, Halep’in yüreğine de 
aynı derecede ferahlık vermiştir.

Bu yılın Ocak ayında, Afrika kıtasının orta-
sında, Senegal’e gittik… Bugünün imkanla-
rıyla, uçakla 4 saatte gidilen Senegal’den, 
1915’te gemilerle buraya asker taşıdılar. 
Senegal halkı Müslüman… Onlara “sizi, 
Müslümanların yanında, Müslümanların 
safında savaşmaya götürüyoruz” diye kan-
dırarak, aldatarak buralara Çanakkale’nin 
sırtlarına getirdiler. Senegalli askerler, 
köylerinden, şehirlerinden, gemilerle 
Çanakkale’ye gelirken Osmanlı Cihan 
Devleti’ni savunacaklarını, Mehmetçikle 
omuz omuza savaşacaklarını zannediyor-
lardı.

Ancak Çanakkale’de cepheye geldiklerin-
de, düşman sandıkları tarafta, yani bizim 
tarafımızda okunan ezanları duydular. 
Aldatıldıklarını anladılar, kandırıldıkları-
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nı anladılar… Hemen oracıkta silahlarını 
bıraktılar ve “Biz Osmanlı’ya karşı savaş-
mayız, biz Müslüman kardeşlerimize karşı 
savaşmayız” dediler. Senegallilerin ellerin-
den silahlarını aldılar, onları geri cephele-
re çektiler ve sonra da kendi memleketleri-
ne geri gönderdiler. İşte, Çanakkale Deniz 
Zaferi bunun için önemlidir.

Çanakkale Zaferi, Mehmetçiğin kahra-
manlığında abideleşen bir zaferdir. Ama 
aslında bu, sadece Mehmetçiğin değil, tüm 
dünya mazlumlarının zaferidir. Çanak-
kale, bizim nasıl bir millet olduğumuzu, 
bizim nasıl bir ve beraber olduğumuzu, 
kardeş olduğumuzu, bize tekrar tekrar an-
latan muhteşem bir destandır.

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler…

Bizim millet anlayışımızın, milliyet an-
layışımızın, milliyetçilik anlayışımızın 
çerçevesi, sınırları Çanakkale’de çizilmiş; 
milliyet kavramı Çanakkale’de ruhunu, 
özünü, kökünü bulmuştur. Gittiğim her 
yerde, her şehrimizde her vatandaşımıza 
Çanakkale’yi, buradaki destanı, buradaki 
şehitliklerimizi anlatıyorum. Çünkü bu-
radaki şehitliklerimiz, bizim millet olarak 
kimliğimizdir, kimlik kartımızdır. Burada, 
tarihin akışını değiştirecek, tarihe yön ve-
recek bir destan yazılırken, aynı zamanda 
bizim millet ve milliyet anlayışımızın da 
adeta manifestosu yazılmıştır.

Ben istiyorum ki bütün Türkiye illeriyle, 
ilçeleriyle, köyleriyle; yaşlılarıyla, genç-
leriyle, gelsinler, Çanakkale Şehitliğini 
ziyaret etsinler. Ben istiyorum ki tüm 

Türkiye gelsin, Çanakkale şehitliklerinde, 
o şahidelerde, o mezar taşlarında yazan 
isimleri, oradaki şehirleri okusunlar. Ben 
istiyorum ki sadece Türkiye değil, Bal-
kanların, Afrika’nın, Ortadoğu’nun, Orta 
Asya’nın gençleri, çocukları da gelsinler, 
onlar da burada dedelerini bulsun, dedele-
rini tanısınlar.

Çanakkale’de, şehitliklerdeki mezar taşla-
rında, İstanbullunun yanında Diyarbakır-
lı var. İzmirlinin yanında Bitlisli var. Bin-
göllünün yanında Rizeli var. Batmanlının 
yanında Aydınlı var. Erzurumlunun ya-
yında Edirneli var… 81 vilayet, ilçeleriyle, 
köyleriyle, Anafartalar’da, Kanlısırt’ta, 
Arıburnu’nda, tek bir millet haline gel-
miş, aynı mezar içinde birbirine kardeş 
olmuştur.

Sadece 81 vilayet değil… O mezar taşla-
rında Bağdat var, Şam var, Kudüs var… O 
mezar taşlarında Bakü var, Saraybosna var, 
Üsküp var… O mezar taşlarında Gazze var, 
Batum var, Gümülcine var… Biz Gazze’yle, 
Ramallah’la, Nablus’la, Kudüs’le yakından 
ilgileniyoruz; çünkü Çanakkale şehitlikle-
rinde o şehirlerden gelmiş askerlerin me-
zarları var. Biz Halep’le, İdlib’le, Hama’yla, 
Humus’la, Şam’la yakından ilgileniyoruz… 
Çünkü Çanakkale şehitliklerinde onla-
rın dedelerinin mezarları var. Biz Kuzey 
Afrika’yla, Balkanlarla, Kaf kasya’yla, 
bir kardeşlik, bir dayanışma temelinde 
yakından ilgiliyiz… Zira Anafartalar’da, 
Arıburnu’nda onların izleri var.

Çok açık söylüyorum, Çanakkale’yi an-
layamayan, Türkiye’yi asla anlayamaz. 
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Çanakkale ruhunu anlamayan, milleti de 
anlayamaz, milliyeti de anlayamaz, mil-
liyetçiliği de anlayamaz. Çanakkale’deki 
dayanışmayı, Çanakkale’deki azmi, feda-
karlığı anlayamayan bu ülkenin, bu mille-
tin kardeşliğini de anlayamaz. Biz millet 
olarak 18 Mart 1915’te Çanakkale’de ade-
ta yeniden doğduk, tarih sahnesinde yeri-
mizi yeniden aldık. 98 yıl sonra bugün de, 
Çanakkale’den ilham alarak millet ve mil-
liyet şuurumuzu daha ileriye taşıyacağız. 
Çanakkale’den, buradaki şehitlerimizden 
ders alarak, kardeşliğimizi daha da yücel-
tecek, daha ileri seviyelere taşıyacağız. 98 
yıl önce canlarını toprakları için, bayrak-
ları için, dinleri, imanları, namus ve şeref-
leri için seve seve vermiş dedelerimizden 
güç alarak, güçlü bir Türkiye’yi yine hep 
birlikte inşa edeceğiz.

98 yıl önce, burada, Çanakkale’de, biz mil-
let olduk, bir olduk, beraber olduk, birbi-
rimize kardeş olduk. İnşallah ebediyyen 
bu kardeşliğimizi muhafaza edecek, şehit-
lerimizin aziz emanetine sahip çıkacak; 
bu kardeşlikle, bu emanetle, hep birlikte 
geleceğe yürüyeceğiz.

Sözlerimi burada noktalarken Çanak-
kale Deniz Zaferimizin 98’inci Yıldö-
nümünün, ülkemize, milletimize, tüm 
kardeş coğrafyalara kutlu ve mübarek 
olmasını temenni ediyorum. Seneye 99 
ve ardından, 2015’te Çanakkale Deniz 
Zaferimizin 100’üncü yılını idrak ede-
ceğiz. 100’üncü yılda inşallah çok daha 
muhteşem bir anma törenini hep birlikte 
gerçekleştireceğiz.

Bu vesileyle, başta Çanakkale şehitlerimiz 
olmak üzere, tüm şehitlerimizi, ahirete 
irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Sözlerimin so-
nunda, bütün şehitlerimize, özellikle de 
Çanakkale şehitlerimize, Mehmet Akif ’in 
duasıyla şöyle seslenmek istiyorum:
 
Millet için etti mi ordum sefer,

Kükremiş arslan kesilir her nefer.

Döktüğü kandan göğe vursun zafer.

Toprağa bir damlası boş akmasın, 

Amin desin hep birlikte yiğitler.

Ey, ulu peygamberimiz nerdesin?

Dinle, minareden öten gür sesin.

Gel, bana yar ol ki, cihan titresin.

Kimse dönüp süngüme yan bakmasın

Amin desin hep birden yiğitler.

Allahu Ekber! Gökten şehitler.

Amin, Amin… Allahu Ekber…

Allah onlardan razı olsun, mekanları Cen-
net olsun.

Kardeşliğimiz, birliğimiz daim olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, Kıymetli misafirler, 
Hanımefendiler, beyefendiler…

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıldö-
nümünde, aziz şehitlerimizin manevi hu-
zurunda sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Tarihimizin en şanlı say-
falarından biri olan, milletimiz, ülkemiz 
ve tarihimiz açısından önemli bir dönüm 
noktasını teşkil eden Çanakkale Deniz 
Zaferimizin, 98’inci yıldönümünün kutlu, 
mübarek olmasını temenni ediyorum.

18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle 
hem huzurunda bulunduğumuz aziz Ça-
nakkale şehitlerini, hem de tarihimiz bo-
yunca ve bugün yolumuzu aydınlatan tüm 
şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yade-
diyor, Allah Onlardan razı olsun diyorum. 
Çanakkale’nin muzaffer kumandanların-
dan olan Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle, 
“uzak diyarlardan Çanakkale’ye gelen ve 
burada hayatını kaybeden, artık bizim top-
raklarımızın evladı olan” askerlerin de va-
tanlarına buradan selamlarımı iletiyorum.

Şehitler Abidesi’nde Tören

Çanakkale | 18 Mart 2013
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Çanakkale Deniz Zaferi, kadim tarihi-
miz içinde tıpkı Malazgirt Zaferi, tıpkı 
İstanbul’un Fethi gibi, Mohaç, Niğbolu, 
Çaldıran gibi, çok ama çok önemli bir 
dönüm noktasını teşkil ediyor. Çanakkale 
için, Çanakkale Zaferimiz için bugüne 
kadar çok şey söylendi, çok şey yazıldı. 
Açıkçası Merhum Mehmet Akif Ersoy’un 
Çanakkale Destanı bile tek başına bura-
daki kahramanlığı, fedakarlığı, başka söze 
gerek kalmayacak ölçüde hafızalarımıza 
kazıdı.

Burada Feridun Kandemir’in naklettiği şu 
güzel hatırayı tekrar sizlerle paylaşmak 
isterim…

Mehmet Akif, Çanakkale’de muharebeler 
devam ederken, önemli bir vazife için Hi-
caz’dadır. Günlerdir Hicaz Demiryolu üze-
rindeki bir istasyonda, yola çıkmak için 
havanın iyileşmesini beklemektedir.

İstanbul’da Enver Paşa, Hicaz Çölü’nde-
ki Teşkilatı Mahsusa Reisi Eşref Bey ile 
telgraf bağlantısı kurar ve Eşref Bey’e Ça-
nakkale Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını, 
bu güzel haberi Mehmet Akif ’e iletmesini 
söyler.

Eşref Bey, Mehmet Akif ’i pek yorgun, ade-
ta mecalsiz ve dalgın bir durumda bulur ve 
şöyle seslenir:

“Üstad… Aziz Üstad…

Şimdi size hayatınızın en büyük müjdesini 
vereceğim. Bana bu mutluluğu bahşeden 
Cenab-ı Hakk’a nasıl şükredeceğimi bile-

miyorum. Çanakkale’de muzaffer olduk. 
Muhteşem bir zafer kazandık. Şu anda bü-
tün memleket, bu zafer sevinciyle bayram 
yapıyor…”

Mehmet Akif, donup kalır… Sonra koca 
şair kendinden geçer. Bir müddet öylece 
sessiz sedasız, bir rüya görür gibi dalgın 
durduktan sonra ani bir canlanışla yerin-
den kalkarak ağlaya ağlaya Eşref Bey’in 
boynuna sarılır. Mehmet Akif o gece hiç 
uyumaz, Çanakkale için bir destan yazmak 
ister ve sabaha kadar şu duayı eder:

“Allahım, bana, bu aciz kuluna, bu destanı 
yazmak imkanını bahşet. Bu ulvi vazifeyi 
nasip et. Sonra canımı al. Yarabbi, bu lütfu 
bana çok görme.”

Akif ’in bu duası hıçkırıklarla kesilir… 
Vecd içinde günlerce kimseyle konuşma-
dan Çanakkale Destanı’nı yazar ve bitirir. 
Geriye, dualarının kabul edildiğini çok 
net olarak gördüğümüz, anladığımız, tarih 
boyunca eşi benzeri yazılamayacak, işte o 
muhteşem Çanakkale Destanı kalır…

Bir milletin destanını anlatan Mehmet 
Akif ’in o güzel şiirinden sadece iki dize, 
Çanakkale’yi özetlemeye yetiyor. Diyor ki 
Akif:
 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın…

Evet… Burada, yanı başımızda istirahat 
eden binlerce şehit, kendilerine kefen bi-
çilemeyecek kadar aziz, tarihe sığmayacak 
kadar büyüktürler. Buradaki aziz şehitler, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

256

tek bir ırkın, tek bir kavmin, tek bir kabi-
lenin mensupları değil, büyük bir milletin 
evlatları, büyük bir milletin mensupları, 
daha da önemlisi, büyük bir milletin mi-
marlarıdır.

Yanı başımızda istirahat eden şehitler, 98 
yıl önce, 1915’te, bizim millet tasavvu-
rumuzu şekillendiren kahramanlardır. 
Onlar Türkiye’nin her ilinden, her ilçesin-
den ve köyünden oldukları kadar, bugün 
Balkanlarda, Ortadoğu’da, Kafkasya’da, 
Afrika kıtasında bulunan kardeş ülkelerin 
ve halkların da evlatlarıdır. Ayrıca onlar, 
Avustralya’dan Arjantin’e, İslamabad’dan 
Saraybosna’ya kadar, geniş bir coğrafyada-
ki kardeşlerinin dualarına mazhar olmuş 
yiğitlerdir. Çanakkale, bizim tek bir millet 
olma destanımızın abidesidir. Çanakka-
le, bizim, 780 bin kilometre kare içinde 
kardeşliğimizin kanla yazıldığı yerdir. Ça-
nakkale, tarihimizin şanlı bir zafer sayfası 
olduğu kadar, bugünümüzün ve geleceği-
mizin rehberi, ışığı, haritasıdır.

Aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez 
daha söz veriyoruz… Tıpkı onlar gibi, 
hilal uğruna, bayrak uğruna, vatan ve 
millet uğruna göğsümüzü siper etmeye 
devam edeceğiz. Onların aziz hatırasına 
halel getirecek her girişimin karşısında, 
tıpkı onlar gibi, onların birer evladı olarak 
göğsümüzü siper edeceğiz. Onların kanla-
rıyla yazdıkları kardeşliği en güçlü şekilde 
muhafaza edecek, geleceğe taşıyacağız. 
Çanakkale şehitlerimizin, onlar gibi nice 
şehit ve gazilerimizin ruhunu muazzep 
etmeyecek, onlardan miras devraldığımız 

emaneti hakkıyla ve layıkıyla geleceğe ta-
şıyacağız.

Çanakkale Deniz Zaferimizin, ülkemi-
ze ve milletimize bir kez daha kutlu ve 
mübarek olmasını diliyorum. Tüm şehit 
ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Rab-
bimden rahmet niyaz ediyor, ruhları şad 
olsun diyoruz. Çanakkale ruhuyla, tek bir 
millet olarak kardeş olarak geleceğe emin 
adımlarla ilerleyeceğimize, Türkiye’yi bü-
yüteceğimize, milletimizi yücelteceğimize 
dair ahdimizi şehitlerimiz huzurunda yi-
neliyor, Allah onlardan razı olsun diyoruz.

99’uncu yıl etkinliklerinde, ardından 
2015’te 100’üncü yıl etkinliklerinde tekrar 
buluşmak umuduyla siz değerli katılımcı-
ları da selamlıyor, hepinize sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum. 



257

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

Çok değerli misafirler, dost ve kardeş ülke-
lerden gelen değerli temsilciler, sevgili va-
tandaşlarım, sevgili Eskişehirliler, değerli 
gençler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Eskişehir dışından, Türkiye dışından 
gelen tüm misafirlerimize, tüm katılımcı-
lara Türk Dünyasının Kültür Başkenti olan 
Eskişehir’e hoş geldiniz diyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı’mıza, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’mıza, Eskişehir Valiliği’ne, 
TÜRKSOY’a, diğer tüm kurumlara, kuru-
luşlara, sanatçı, akademisyen, uzmanlara, 
2013 yılı boyunca Eskişehir’de yapacakları 
faaliyetlerde başarılar diliyorum. 2013 yılı 
boyunca Türk dünyasına kültür başkentli-
ği yapacak olan Eskişehir’i, Eskişehirli tüm 
kardeşlerimi de tebrik ediyor; Eskişehir’in 
Türk dünyasını en güzel, en anlamlı şekil-
de temsil edeceğine yürekten inandığımı 
ifade etmek istiyorum.

Sevgili kardeşlerim…

2010 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları 10’uncu Zirvesi’nde, 
her yıl bir şehrin “Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” olarak ilan edilmesini, bu 
şehirlerde yıl boyunca etkinlikler yapıl-
masını karara bağladık. Eskişehir ’de, 
Odunpazarı’nda, 28 Mayıs 2011’de yaptı-
ğımız mitingde, 2013 müjdesini vermiş, 
hazırlıkları başlatmıştık. Bu vaadimizi ye-
rine getirmek için hazırladığımız Hükü-
met tasarısı geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edildi ve 
Eskişehir resmen Kültür Başkenti olarak 
ilan edildi.

Bugün yeni bir müjdeyi de Eskişehir’e bu 
anlamlı tören vesilesiyle açıklamak istiyo-
rum. Eskişehir’e yeni bir stat kazandırma 
yolunda hazırlıklarımızı tamamladık. 
Haziran ayında inşallah stat inşaatını 
başlatıyoruz. 33 bin kişi kapasiteli, UEFA 
standartlarında bir stadı Eskişehir’e ka-
zandırıyoruz. 107 milyon lira bedelle inşa 

Eskişehir 2013 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Programı Açılış 

Konuşması

Eskişehir | 23 Mart 2013
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edeceğimiz bu stadın Eskişehir’e, gençle-
rimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bir kere burada şunu özellikle ifade etmek 
istiyorum… Eskişehir, kadim tarihiyle, 
zengin kültürüyle, farklı renkleri ve hoş-
görü iklimiyle, “Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” payesini ziyadesiyle hak ediyor. 
Zira Eskişehir, insanlık tarihine şahitlik 
etmiş bir tarih şehridir. Eskişehir Selçuklu 
Devleti’ne, Beylikler Dönemine, Osmanlı 
Cihan Devleti’nin kuruluşuna şahitlik 
etmiş bir şehirdir. Eskişehir Türkiye’nin İs-
tiklal Savaşı’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna şahitlik etmiş bir şehirdir.

En önemlisi de Eskişehir, bütün Türk 
dünyasının tanıdığı, Sivrihisar’da doğ-
muş, Akşehir’de yaşayıp vefat etmiş Hoca 
Nasreddin’in, su gibi duru Türkçeyle 
şiirler yazmış Yunus Emre’nin şehridir. 
O Yunus ki buradan, Eskişehir’den söy-
lediği “Yaratılanı severim, yaratandan 
ötürü” sözü Eskişehir’i aşmış, Anadolu’yu, 
Trakya’yı aşmış; dağları, denizleri aşmış; 
kıtalara, ülkelere, kalplere kadar ulaşmış-
tır. Yine diyor ki Yunus:
 
Canlar canını buldum,  
 bu canım yağma olsun,

Kârdan, ziyandan geçtim,  
 dükkânım yağma olsun.

Ben, benliğimden geçtim,  
 gözümdeki örtüyü açtım,

Dost vaslına eriştim,  
 gümanım yağma olsun…

Evet… Eskişehir canın, canlar canını 
bulduğu, benin benden geçtiği, dostun 
dostuna ulaştığı şehirdir. Bu şehir, bütün 
farklılıklarıyla, bütün renkleriyle, bütün 
değerleriyle, sevginin, hoşgörünün, birbi-
rine saygının şehridir. İnşallah Eskişehir 
bütün tarihi boyunca olduğu gibi 2013 
yılında da Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak dünyaya Yunus Emre’nin, Taptuk 
Emre’nin, Nasreddin Hoca’nın, Şeyh Ede-
bali ve Osman Gazi’nin sevgi, barış, hoşgö-
rü mesajlarını en güçlü şekilde iletecektir.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki Tür-
kiye, 81 vilayetiyle, 76 milyon ferdiyle, 
bölgesel ve küresel barışı samimiyetle 
destekleyen, bunun için mücadele veren 
bir ülkedir. Türkiye her mesele karşı-
sında, güçlünün değil, haklının yanında 
yer alan; adaletle, hakkaniyetle, vicdanla 
tavır belirleyen bir ülkedir. 2010 yılında 
Mavi Marmara gemisi, sadece ve sadece 
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 
yola çıkmıştı. Silah taşımıyordu, silahlı 
yolcular taşımıyordu; bebek maması, ilaç, 
battaniye, yani insani yardım malzemesi 
taşıyordu. Bu yardım gemisi, Akdeniz’de, 
uluslararası sularda saldırıya uğradı ve 
maalesef 9 kardeşimiz şehit oldu.

Bu korsanca saldırıyı sineye çekmedik. Bu 
eylem karşısında boyun eğmedik. Bu saldı-
rının örtbas edilmesine müsade etmedik. 
Özür istedik, tazminat istedik, Gazze’ye 
ablukanın kalkmasını istedik ve haklı 
taleplerimiz karşılanıncaya kadar da geri 
adım atmadık. Dün, İsrail Başbakanı’yla 
görüşmemizde bizden özür dilendi, taz-
minat talebi kabul edildi ve ablukanın 
kaldırılacağına dair söz verildi. Hak yerini 
bulmuştur. Mavi Marmara şehitlerinin 
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kanı yerde kalmamıştır. Filistin’in haklı 
mücadelesi bir kez daha yücelmiştir. Bu 
vesileyle tekrar şehitlerimizi rahmetle anı-
yor, buradan Filistinli kardeşlerimize de 
selamlarımı yolluyorum.

Değerli misafirler, sevgili Eskişehirliler...

Bizler, hepimiz, bütün insanlık olarak tek 
bir annenin, tek bir babanın, yani Hazreti 
Havva ve Hazreti Adem’in çocuklarıyız. 
Bizler, birbiriyle tanışmak için, konuşmak 
için, kucaklaşmak için farklı renklerle, 
farklı dillerle yaratılmış, tek bir yarata-
nın kullarıyız. Aynı ailenin, aynı inancın, 
aynı medeniyet havzasının evlatları ol-
mak bizleri daha da yakınlaştırıyor. Aynı 
sofrada oturmuş, aynı ekmeği bölüşmüş, 
aynı gönül dilini konuşuyor olmak bizleri 
birbirimize karşı sorumlu hale getiriyor. 
Bizler, hepimiz bir elin parmakları kadar 
birbirine yakın, bir elin parmakları gibi 
aynı kolun kardeş uzuvlarıyız.

Biz bu coğrafyada, sadece aynı dili konu-
şan insanlar olarak değil, aynı tarihi, aynı 
medeniyeti, aynı mazi ve istikbali payla-
şanlar olarak da kader ortaklarıyız. Bu 
geniş coğrafya üzerinde, toprağa dökülen 
her bir damla gözyaşı, bizim, hepimizin 
ortak acısının ifadesidir. Tıpkı kardeşler 
gibi, tıpkı bir ailenin fertleri gibi dertleri-
miz, elemlerimiz, hüzünlerimiz, sevinç ve 
coşkularımız birdir ve beraberdir. Diller 
farklı olabilir... Lehçeler, şiveler, ağızlar 
farklı olabilir. Aramıza sınırlar, aramıza 
mesafeler girmiş olabilir.

Ama biz Kazak, Türkmen, Kırgız, Özbek, 
Tuva, Tatar, Başkurt, Gagavuz, Anadolu 
Türkü, Balkan Türkü… Daha niceleriy-

le aynı beden ve aynı yüreğiz. Bu geniş 
coğrafyadaki diğer kardeşlerimizle, Kürt, 
Arap, Acem, Gürcü, Laz, Boşnak, Afgan, 
Paki, Bengal, Arnavut, Pomak ve daha ni-
celeriyle, aynı yolun, aynı istikametin, aynı 
menzilin yolcularıyız.

Yesili Ahmet Yesevi gibi, Horasanlı Hacı 
Bektaş gibi, Belhli Hazreti Mevlana gibi, 
Ankaralı Hacı Bayram Veli gibi, Kastamo-
nulu Şeyh Şabani Veli, Malatyalı Niyazi 
Mısri, Bağdatlı Fuzuli, Diyarbakırlı Ah-
mede Hani Bitlisli İdris gibi... İstanbullu 
Şeyh Galip gibi, Eskişehirli Yunus gibi aynı 
gönül dilinin, aynı gönül yolunun erenle-
riyiz.

İşte onun için, Hacı Bektaş Veli gibi di-
yorum ki tüm bu geniş coğrafya içinde, 
hep birlikte, “Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız.” Yine Yunus Emre gibi diyorum ki 
“Yaratılanı, yaratandan ötürü seveceğiz.” 
Allah, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi 
daim eylesin. Rabbim bizi birbirimizden 
ayırmasın. Ülkelerimiz, geniş coğrafyamız, 
tüm yeryüzü barış içinde, huzur içinde, 
refah içinde geleceğe yürüsün.

Bu vesileyle Türk dünyasının, geniş coğ-
rafyamızın Nevruz’unu da tebrik ediyor; 
sizlere tekrar, Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Eskişehir’e hoş geldiniz diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili çocuklar…

Türkiye’ye hoş geldiniz; ülkemize neşe 
getirdiniz, heyecanımıza heyecan kattınız. 
Burada, ülkemizde bulunmanızdan, sevin-
cimize ortak olmanızdan dolayı büyük bir 

memnuniyet içindeyiz. Bugün burada ya-
şadığınız heyecanın, sahip olduğunuz neşe 
ve sevincin hiç kaybolmamasını, hayatınız 
boyunca yüzünüzden gülücüklerin hiç ek-
sik olmamasını diliyorum.

23 Nisan TRT Çocuk Şenliği 
Dolayısıyla Dünya Çocuklarını 

Kabul 

Ankara | 17 Nisan 2013
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Hepiniz, 23 Nisan Çocuk Bayramı dola-
yısıyla ülkemizde bulunuyorsunuz. Bu 
vesileyle, sizin şahsınızda, bütün dünya ço-
cuklarının bayramını kutluyor, dünyadaki 
tüm çocukların gözlerinden öpüyor, bütün 
çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir 
dünya temenni ediyorum. İnşallah burada 
bulunduğunuz süre içinde çok keyifli gün-
ler yaşar; ömür boyu sürecek arkadaşlıkla-
rın, dostlukların, kardeşliklerin temelini 
atarsınız.

Biliyorsunuz, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 
dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu 
tarih, aynı zamanda, ülkemizin de Ulusal 
Egemenlik Bayramı… Bunun, bizim için 
çok büyük bir anlamı var. Bizler, millet 
olarak büyük mücadeleler sonrasında tesis 
ettiğimiz barışı, zorlu şartlar sonrasında 
elde ettiğimiz bağımsızlığımızı, tüm dünya 
çocuklarına armağan ettik.

İstiyoruz ki bizim yaşadığımız zorlukları 
çocuklarımız yaşamasınlar... İstiyoruz ki 
çocuklarımız, savaşın, çatışmaların, kav-
gaların olmadığı, çok daha güzel, çok daha 
huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada 
yaşasınlar. Biz, hem kendi çocuklarımıza, 
hem de dünyanın tüm çocuklarına çok 
daha güzel, çok daha iyi bir gelecek hazır-
lamak, sizlere çok daha yaşanılabilir bir 
dünya teslim etmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz.

Bakın, çocuk bayramları vesilesiyle, 
Türkiye’de her yıl, farklı coğrafyalardan, 
farklı kıtalardan, farklı ülkelerden gelen 
yüzlerce çocuk misafir ettik, ediyoruz. 
Hepsi buradan, Türkiye’den tüm dünyaya 

birlik içinde, dayanışma içinde, gülücükler 
içinde sevgi ve barış mesajları verdiler.

Yine, bu yıl, Çocuk Şenliği kapsamında, 
dünyanın 45 farklı ülkesinden 664 çocuk 
ülkemize geldi. Sizler de görüyorsunuz, he-
pimizin rengi adeta gökkuşağının renkleri 
gibi farklı… Hepimiz farklı ırklara, farklı 
milletlere, farklı dillere, farklı kültür ve 
inançlara sahibiz. Ancak, bizim anlayışı-
mızda, bu farklılıkların hepsi birer zengin-
liktir. Aslında hepimiz büyük bir insanlık 
ailesinin mensuplarıyız. Hepimiz Adem 
ile Havva’nın çocuklarıyız. Ne var ki bazen 
kardeşin kardeşi üzdüğü, kardeşin kardeş-
le kavgaya tutuştuğu zamanlar oluyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar 
bolluk içinde, zenginlik içinde yaşarken, 
bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve fakirlik 
içinde yaşıyor. Aynı şekilde, dünyanın 
bazı bölgelerinde insanlar huzur içinde 
hayatlarını sürdürürken, bazı bölgelerinde 
savaşlar yaşanıyor. Bu dengesizliklerden, 
bu adaletsizliklerden en çok çocuklarımız 
etkileniyor, en çok çocuklarımız zarar gö-
rüyor. Dünyanın barış içinde olmasının en 
önemli şartı adaleti sağlamak, aramızdaki 
sevgiyi çoğaltmaktır. Zira dünyamız çok 
büyük ve burada hepimize yetecek kadar 
yer var, hepimize yetecek kadar kaynak 
var, hepimize yetecek kadar mutluluk var.

Adalet olursa, paylaşma olursa, dayanışma 
olursa, inanıyorum ki dünyamız bütün 
çocukların, bütün insanların kardeşçe, 
barış içinde mutlu ve huzurlu yaşayacağı 
cennet gibi bir yere dönüşecektir. İnşallah 
sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim 
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adamı, öğretmen, doktor veya başka bir 
konumda olacaksınız… İşte o zaman bizim 
bıraktığımız eksiklikleri giderecek, bizim 
yanlışlarımızı düzeltecek, sizlerden sonra 
gelecek nesiller için çok daha adaletli, çok 
daha güzel bir dünya kuracaksınız.

Sevgili çocuklar...

Ben, sizin tertemiz yüreklerinize güveni-
yorum. Gözlerinize yansıyan sevgi, dost-
luk, barış ve samimiyet pırıltısı, bu güveni-
mi daha da pekiştiriyor. Unutmayın, sizler 
ülkelerinizin kültür elçisi sayılırsınız. Bir-
birinizle dostluğunuzu devam ettirmeyi, 
birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. 
Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarını-
za selamlarımızı, sevgilerimizi iletin.

Ben, bu düşüncelerle, Türkiye’de çok iyi 
vakit geçirmenizi, sizlerin ve tüm dünya 
çocuklarının bayramı olan 23 Nisan’ı en 
iyi şekilde değerlendirmenizi temenni 
ediyorum.

23 Nisan Çocuk Bayramınızı şimdiden 
kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.
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Sevgili çocuklar...

Sizleri sevgiyle selamlıyor; 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını-
zı yürekten kutluyor, Başbakanlığa hoş 
geldiniz diyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışının 93’üncü yıldönü-
münde, Meclis’te ilk başkanlık görevini 
de üstelenen Gazi Mustafa Kemal’i, ilk 
Meclis’in milletvekillerini, Kurtuluş Sava-
şımızın tüm şehit ve gazilerini rahmetle, 
minnetle yad ediyorum.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Nedeniyle Çeşitli 

İllerden Gelen Çocukları Kabul

Ankara | 23 Nisan 2013
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Sevgili çocuklar…

Sizler büyüyecek, inşallah, bu ülkenin 
bilim insanları, sanatçıları, siyasetçileri, 
idarecileri, doktorları, öğretmenleri, mü-
hendisleri, iş adamları, çalışanları olarak, 
Türkiye’ye, milletimize çok büyük eserler, 
çok büyük hizmetler kazandıracaksınız. 
Sizlerin en iyi eğitimi almanız için, dün-
yanın gelişmiş ülkelerindeki tüm imkân 
ve fırsatların aynısına kavuşmanız için, 
Hükümet olarak, Başbakanlık olarak, Ba-
kanlıklar olarak, gece gündüz gayret gös-
teriyoruz.

Sizlere yeni okullar, yeni derslikler kazan-
dırmanın, dersliklerinizi iyileştirmenin, 
dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltarak 
daha ferah dersliklerde okumanızın ça-
bası içerisindeyiz. Öğretmenlerinizi daha 
iyi şartlara ve imkânlara kavuşturmak, 
okullarınızda daha modern teknolojileri 
kullanmanızı sağlamak, her birinize birer 
tablet bilgisayar, sınıflarınıza akıllı tahta 
ve diğer dokümanları temin etmek için 
ülkenin kaynaklarını seferber ediyoruz. 
Sizlerin de, sizin için yaptıklarımızı görüp, 
sizin için seferber ettiğimiz imkânları gö-
rüp, derslerinize daha fazla çalışmanızı, 
başarınızı daha da katlamanızı yürekten 
arzu ediyoruz.

Şunu özellikle bilmenizi istiyorum sevgili 
çocuklar… Dünyada öyle ülkeler, bu ül-
kelerde öyle çocuklar var ki inanın, sizin 
sahip olduğunuz imkanların çoğuna sahip 
değiller. Dünyada öyle çocuklar var ki ayak-
kabıları, elbiseleri, başlarını sokacak bir 
evleri, hatta gidecek bir okulları dahi yok. 

Dünyada öyle kardeşleriniz var ki kalem-
leri, defterleri, kitapları, hatta yiyecek ek-
mekleri, içecek bir yudum suları dahi yok.

Size sağlanan imkânları kullanırken, 
dünyadaki bu yoksul kardeşlerinizi anım-
samanızı ihtiyaç sahibi arkadaşlarınızı 
düşünüp, hem israftan kaçınmanızı, hem 
de imkânları başarıya çevirmenizi rica 
ediyorum.

Sizlere şunu da hatırlatmak istiyorum… 
Eğer bugün biz, o yoksul ülkelerden farklı 
bir konumda isek; Bugün biz dünyanın 
saygın bir ülkesi, istikrarla büyüyen bir 
ülkesiysek; Eğer bugün biz, bölgemizde, 
demokrasisiyle, güçlü ekonomisiyle, aktif 
dış politikasıyla parlayan bir yıldız gibiy-
sek unutmayınız ki bu, bizim gayretlerimi-
zin neticesi olduğu kadar, ondan çok daha 
fazla, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin 
fedakârlığının bir sonucudur.

Tarihimiz boyunca, ecdadımız, büyük 
büyük dedelerimiz, vatanlarını korumak, 
bağımsızlığımızı muhafaza etmek, bizlere 
özgür ve güzel bir ülke bırakmak için, her 
şeylerini, hatta canlarını bile feda etmek-
ten kaçınmadılar. Mehmet Akif Ersoy’un 
kaleme aldığı İstiklal Marşımızda çocuk-
larımıza, gençlerimize nasıl bir nasihat 
verildiğini lütfen hatırınızdan bir an olsun 
çıkartmayın… Diyor ki İstiklal Marşımız:
 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

Evet… Şehitlerimizin emaneti olan bu 
güzel vatanı, en iyi eğitimi alarak, çok 
çalışarak, çok gayret göstererek, daha da 
güzelleştirmek, daha da büyütmek bizim 
olduğu kadar sizin de en önemli vazife-
nizdir. Sizlerin bu vazifeyi en iyi şekilde 
yerine getireceğinizden hiç şüphe duy-
muyorum. Sizler sayesinde, gözlerinizde 
parlayan ışık sayesinde, bizler de geleceğe 
güvenle, umutla bakıyoruz.

Sevgili çocuklar…

Hem ülkemizde, hem tüm dünyada, adale-
tin, özgürlüğün ve barışın egemen olması 
için de çok çalışacağınızı biliyorum. Siz iyi 
olduğunuzda, sağlıklı olduğunuzda, anne-
leriniz çok ama çok mutlu oluyor. Siz gül-
düğünüzde, babalarınız çok seviniyor ve 
onlar da gülüyor. Siz derslerinizde başarılı 
olduğunuzda, öğretmenleriniz en az sizin 
kadar seviniyor. İşte, kendiniz için istediği-
niz mutluluğu, ülkemizin ve dünyanın di-
ğer çocukları için de istemenizi sizlerden 
özellikle rica ediyorum.

Anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz 
için istediğiniz mutluluğu, ülkenizin ve 
dünyanın tüm anneleri, tüm babaları, tüm 
öğretmenleri için de istemenizi arzuluyo-
rum. Bencillik, hem güzel ülkemizi, hem 
dünyayı yoksullaştırır ve yaşanmaz hale 
getirir; oysa paylaşmak, hem ülkemizi, 
hem dünyayı daha da güzelleştirir.

Sevinçlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. 
Oyuncaklarınızı, oyunlarınızı arkadaşları-
nızla paylaşın. Hiç kimseyi, ama hiç kimse-
yi ötelemeyin, dışlamayın ve horlamayın. 

Arkadaşlarınız sizden farklı olabilir. Bazı 
çocukların konuştuğu dil farklı olabilir, de-
rilerinin rengi farklı olabilir, sahip olduk-
ları imkanlar sizinkilerden farklı olabilir.

Sizleri nasıl Allah yarattı ve anne baba-
larınıza hediye ettiyse; bilin ki dünyanın 
diğer çocuklarını da Allah yarattı ve onla-
rın anne babalarına hediye etti. Hepimiz 
Bir Allah’ın kullarıyız; öyleyse, Allah için 
birbirimize iyi davranmak, imkânlarımızı 
paylaşmak zorundayız.

Sevgili çocuklar…

Her 23 Nisan’da yaptığım bir uyarıyı sizle-
re de hatırlatmak istiyorum… Belki hepi-
nizin evinde televizyon, bilgisayar vardır. 
Evinizde yoksa bile, okulunuzda vardır. 
Lütfen, televizyon ve bilgisayar başında 
çok fazla vakit geçirmeyin. Biz, sizleri 
parkta ne kadar çok görürsek, cıvıl cıvıl 
seslerinizi ne kadar çok duyarsak o kadar 
mutlu oluruz.

Sizler sokakta, daha çok oynayın diye, 
parklar, oyun sahaları, spor tesisleri ya-
pıyoruz. Şimdi artık şehirlerimizi, semt-
lerimizi, sokaklarımızı en çok da sizin 
için tasarlıyor, sizlerin daha rahat, daha 
güvenli biçimde oynaması için inşa edi-
yoruz. Sizler de evlerinize kapanmayın, 
televizyonun, bilgisayarın esiri olmayın ve 
sokaklara çıkın, arkadaşlarınızla oynayın.

Sevgili çocuklar…

Bu yıl da gerek evde torunlarım, gerek kar-
şılaştığımız çocuklar, gerekse bize mektup 
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gönderen arkadaşlarınız, okulda teneffüs 
süresinin ders süresinden daha uzun ol-
masını istediklerini söylediler. Bu konuyu 
Milli Eğitim Bakanımızla konuştum… 
Teneffüs saatleri derslerden uzun olursa, 
okullar da o zaman çok geç bitermiş, tatil 
süreleri daha da kısalırmış.

En iyisi siz bir an önce okullarınızı bitirin, 
mezun olun, böylece daha uzun teneffüs 
saatlerine kavuşun. Şunu bilmenizi is-
terim ki her ne yapıyorsak, sizin için ya-
pıyoruz. Sizin için en iyisini, en güzelini 
yapmak için çok ama çok çalışıyoruz. 
Sizlere sonsuz derecede güveniyor, bizi gu-
rurlandıracağınıza, bizi sevindireceğinize 
yürekten inanıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramınızı tekrar tebrik ediyorum. Ailenizle, 
öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlik-
te sizlere nice güzel bayramlar diliyorum. 
Bizlere bu güzel ülkeyi, bu güzel bayram-
ları kazandıran büyüklerimize de şükran-
larımızı ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Osmanlı 
arşivleri binamızın, ülkemiz, milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bu anlamlı yatırımın inşasında katkısı 
olan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’müze, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyemize, TOKİ’ye ve yüklenici firmaya 
kalpten şükranlarımı ifade ediyorum.

Açıkçası bugün, sadece bir kamu yatırımı-
nı açmıyor; tarihi muhafaza edecek, tarihe 
yön verecek bir hazineyi Türkiye’ye kazan-
dırıyoruz. Evet… Osmanlı İmparatorluğu 
devlet teşkilatında, 2 tane hazine vardı… 
Bunlardan ilki, bildiğimiz devlet gelirleri-
nin elde tutulduğu hazineydi. İkincisi ise 
hazine-i evrak denilen, belgelerin muhafa-
za edildiği hazineydi.

Cihan Devleti Osmanlı, belgeyi, arşivi, yani 
tarihi çok çok önemsemiş, ona hazine na-

Osmanlı Arşivleri yeni binasının 
açılışı 

İstanbul | 2 Haziran 2013
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zarıyla bakmış; hem belgelerini çok iyi tut-
muş, hem de çok iyi saklamıştır. Arşiv, bir 
ülkenin ve milletin hazinesi olduğu kadar, 
aynı zamanda hafızasıdır. Arşivi olmayan 
milletin, hafızası da yoktur. Arşiv kök de-
mektir, öz demektir, geçmişi hatırlatan ve 
onun üzerine geleceği inşa eden kaynak 
demektir. Arşivini inkar eden, tarihini 
inkar etmiştir; arşivine sırt dönen, inanın, 
ecdadına sırtını dönmüştür.

Maalesef geçmişte bizde bu arşivi, yani 
kökü, özü korumak noktasında gerçekten 
çok büyük ihmaller yapıldı. Arşiv belgele-
rimiz, adeta değersiz kağıt hükmünde gö-
rüldü, kesekağıdı yapılmak üzere pazarlar-
da satıldı. Sağlıksız binalarda, belgelerimiz 
çürümeye terk edildi. En büyük kırılmayı 
da arşiv belgelerini okuyacak hem dil, hem 
birikim sahibi insanların mahrumiyeti 
olarak yaşadık.

Nice belgemiz okunmadı, nice belgemiz 
tasnif edilemedi; Osmanlı gibi büyük bir 
devletin tarihi, belgeler yoluyla, bilimin, 
insanlığın hizmetine sunulamadı. İşte, biz, 
bugün, bu anlamlı yapıyla, tarihin korun-
ması, tarihin bilimin ve insanlığın hizme-
tine sunulması noktasında çok önemli bir 
adımı atıyoruz. Bu binada, inşallah, 96 
milyon belge, 370 milyon defteri muhafa-
za edecek, bunları peyder pey, sınıflarına 
göre bilim insanları ve araştırmacıların 
hizmetine sunacağız.

Dünyanın en büyük arşivlerinden biri olan 
Osmanlı Arşivlerine, bugüne kadar 12 bin 
yabancı, 30 bin yerli araştırmacı geldi, 
araştırma yaptı. İnşallah bu yeni binalar-
la, modern binalarla, yerli ya da yabancı 
çok sayıda araştırmacıyı, uzmanı, bilim 
insanını burada ağırlayacak ve onlara 

hizmet vereceğiz. Bu Arşiv, burada, Kağıt-
hane, Cendere Deresi’nde, 12 ayrı hizmet 
binasından oluşuyor. 122 bin kapalı, 42 
bin metrekare açık alana sahip olan arşivi-
mizde 4 adet depo bulunuyor. Bu depolara 
monte edilecek raflar tam 130 kilometre 
uzunluğunda. 

Burayı planlarken yalnızca evrakların 
yığılacağı bir alan düşünmedik, kongre 
merkezi, sergi salonu, kütüphane ve mü-
zesiyle geniş bir arşiv merkezi olsun iste-
dik. Yırtılan, ıslanan, böcekler tarafından 
tahrif edilen belgeler, defterler, kitaplar 
burada rahatlıkla tamir edilebilecek. Şu 
ana kadar 12 milyon evrakı dijital ortama 
aktardık; bu yeni merkez sayesinde, inşal-
lah, çok daha fazla belgeyi dijital ortama 
aktaracağız.

Değerli kardeşlerim…

Bu defterler, bu belgeler, bu tarih bizim 
bayrağımız kadar değerlidir, mübarektir. 
Şu anda biz, bu çok değerli belgeleri en 
uygun ortamda muhafaza edecek bir mer-
kezi Türkiye’ye kazandırıyoruz. İnşallah 
bu merkezden istifade edecek, bu merkezi 
kullanacak, kullanabilecek araştırmacıla-
rı, uzmanları, bilim insanlarını da yetiş-
tirmek suretiyle, tarihimize daha güçlü 
şekilde sahip çıkacağız.

Bir kez daha tüm emeği geçenleri, tüm 
kurum ve şahısları Türkiye’ye böyle bir ha-
zine kazandırdıkları için tebrik ediyorum. 
Arşivin tüm çalışanlarına, burada araştır-
ma yapacak olanlara başarılar diliyorum.

Allah hayırlı mübarek etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Rektör, değerli akademisyenler, sev-
gili öğrenciler, değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Rabat 5. Muhammed Üniversitesi yö-
netimine, şahsıma verilen “Fahri Doktor” 
unvanı sebebiyle teşekkür ediyorum. 

Bünyesinde Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi’nin faaliyet gösterdiği bir üniver-

site tarafından bu unvanın verilmesinden 
ayrıca mutlu oldum. Sayın Rektör başta 
olmak üzere, Rabat 5’inci Muhammed 
Üniversitesinin değerli mensuplarına, 
bugüne kadar ülkemize gösterdikleri ya-
kınlık ve dostluk için ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum. 

Üniversitenizdeki Edebiyat Fakültesi’nde 
lisans eğitimi verecek bir “Türkiye Çalış-

V. Muhammed Üniversitesi Fahri 
Doktora Töreni 

Rabat, Fas | 4 Haziran 2013
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maları” programı oluşturulması yönünde 
çalışmalar olduğunu biliyorum. Gerek 
bu programın açılması, gerekse burada 
ülkemizden gelecek öğretim üyelerinin 
görevlendirilmeleri konusunda süren or-
tak çalışmaların süratle sonuçlanmasını 
temenni ediyorum. 

Türkiye ile Fas arasındaki münasebetler, 
herhangi iki ülke ilişkisinin çok ötesinde 
bir derinliğe, tarihî ve kültürel arka plana 
sahiptir. İlişkilerimiz gücünü yalnızca geç-
mişten almakla kalmıyor, bunun yanında, 
Akdeniz Havzasında aynı değerleri payla-
şan dost ve kardeş ülkeler olarak ortak ge-
leceğe de sahip olduğumuza inanıyorum. 

Fas’ı, Türkiye ile birçok müşterek özelliği 
bulunan, her bakımdan önemli, istikrarlı 
ve stratejik bir ortak olarak görüyoruz. 
Ziyaretim sırasında imzaladığımız iki ülke 
arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi kurulmasını öngören Ortak Siyasi 
Bildiri bunun somut bir göstergesidir. Fas, 
Kral 6’ncı Muhammed döneminde sağladı-
ğı istikrar ve elde ettiği siyasi ve ekonomik 
başarı ile bölgesine örnek oldu. Ülkeleri-
miz arasındaki ekonomik ilişkilerin gel-
diği nokta, bu başarının göstergelerinden 
biridir. 

2004 yılında 436 milyon dolar olan ticaret 
hacmimiz Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle, geçtiğimiz yıl so-
nunda 1.45 milyar dolara yükseldi. Bu artı-
şın, önümüzdeki yıllarda, her iki tarafı da 
memnun edecek şekilde süreceğini ümit 
ediyoruz. Türk firmalarının son yıllarda 
Fas’ta gerçekleştirmekte olduğu çeşitli 

altyapı projelerinin toplam değeri 3 milyar 
doları aştı. Bu projelerin sayısının artması 
ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendi-
recektir. 

Değerli kardeşlerim...

Akdeniz ve Ortadoğu bölgesi tarih boyun-
ca daima insanlık için önemli bir mede-
niyet havzası olmuştur. Bugün bölge yine 
tarihî bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 
Fas’ın da içinde bulunduğu bölge ülkele-
rinde çok önemi gelişmeler yaşanıyor. Böl-
ge halklarının, özgür iradeleriyle meşru 
taleplerini ortaya koymalarını memnuni-
yetle karşılıyoruz.

Bu gelişmeyi, Soğuk Savaş sonrası küre-
sel düzeyde yaşanan en önemli dönüşüm 
süreci görüyoruz. Bölgenin sahip olduğu 
değişim ve dönüşüm potansiyeli halkların 
kendi iradeleriyle hayata geçmesini çok 
önemli buluyorum. Demokrasiye, temel 
insan hak ve özgürlüklerine dayalı şekilde 
haysiyetli bir hayat sürdürmek için verilen 
mücadele, bölgenin değerlerine ve geçmi-
şine aykırı değildir. 

Bölgenin geçmişine baktığımızda, halkla-
rın birlikte barış içinde yaşadığı dönemler 
olduğunu görüyoruz. Bu coğrafyanın, 
Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören 
yöneticiler tarafından dini ve kültürel 
değerlere uygun olarak idare edildiği pek 
çok dönem vardır. İnsan haysiyetine saygı, 
bölgemizin geleneğinde hep önemli bir 
yere sahip olmuştur. İnsanların inanç ve 
değerlerine saygı, ortak medeniyetimizin 
temel unsurlarından biridir. 
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Fas’ın ve Türkiye’nin tarihleri ve kültürleri 
bu güzel değerlerle bezelidir. Bölge halkla-
rının bugünkü mücadelesine işte bu tarihî 
miras dayanak teşkil ediyor. Esasen yaşa-
nan dönüşüm süreci, bölgenin kendi de-
ğerleriyle barışmasının ve tarihin normal 
akışına kavuşmasının işaretidir. Halklar 
istediği ve sahip çıktığı sürece, yaşanan de-
ğişimin ve demokratik dönüşüm sürecinin 
devam etmesi kaçınılmazdır. 

Toplumun meşru taleplerine karşı çıkan 
bir anlayışın bölgemize getireceği yıkımı, 
maalesef en acı örneğiyle Suriye’de gör-
mek mümkün. Gelişmeleri sadece güven-
lik riskleri bakımından ele alan yaklaşım-
lar eksiktir, hatalıdır, hatta art niyetlidir. 
Elbette demokratikleşmenin uzun soluklu 
bir çabayı gerektirdiğini biliyoruz. 

Türkiye, 90 yıllık Cumhuriyeti ve 63 yılı 
geride bırakan çok partili demokratik 
sistemiyle, bu konuda en canlı, en çarpıcı 
örnektir. Bu süreç, hiç şüphesiz fırsatlar 
yanında güçlükler ve sıkıntılar da örülü-
dür. Bununla birlikte, ülkeden ülkeye de-
ğişen sorunlara rağmen, demokratikleşme 
sürecinin genel olarak halklar tarafından 
sahiplendiğinin de kabul edilmesi gere-
kiyor. Sürecin yaşandığı pek çok ülkede 
seçimlerin yapılması, demokratik parla-
mentoların ve meşru hükümetlerin oluş-
muş bulunması, gerçekten çok önemli ve 
takdirle karşılanması gereken başarılardır. 

Biz Türkiye olarak, bölgedeki halk hareket-
leri karşısında en başından beri ilkeli bir 
tutum içindeyiz. Halkların meşru taleple-
rinin dikkate alınması, ülkelerin bağımsız-

lıkları, egemenlikleri, toprak bütünlükleri 
ile siyasi birliklerinin korunması gerekti-
ğini inanıyoruz. Mesajlarımızı bu yönde 
veriyor, politikalarımızı bu doğrultuda 
belirliyoruz. Bölge ülkelerini kapsamlı 
reformlar ilan etme ve uygulama konusun-
da teşvik ediyoruz. Fas’ın, bölge ülkeleri 
arasında bu konudaki başarısıyla takdirle 
takip ettiğimiz bir ülke olduğunu bir kez 
daha belirtmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler...

Bölge ülkelerinin hak ettikleri refaha ulaş-
malarında üniversite gençliğinin ve eği-
timli nüfusun rolü büyük olacaktır. Bölge-
mizde yaşanan dönüşümlerle elde edilen 
kazanımların, mezhebe, etnik ayrıma ve 
ideolojiye dayalı ihtilafları körükleyecek 
birtakım gruplar tarafından gölgelenme-
sine, gasp edilmesine izin veremeyiz. Bu 
bakımdan en büyük sorumluluk gençliğe, 
gençlerimize düşüyor. 

Demokratik mücadele meşrudur, ancak, 
ülkelerin istikrarını tehdit eden ve şiddete 
varan gerginlikleri, aşırı siyasi kutuplaş-
maları doğru bulmuyoruz. Bunun için, de-
ğişim sürecinden geçen ülkelerdeki siyasi 
taraflar arasında diyaloğu, uzlaşmayı teş-
vik ediyoruz. Demokratik yollarla seçilen 
hükümetleri destekliyoruz, desteklemeye 
devam edeceğiz. Bu süreçte Türkiye’nin 
kendisini model olarak sunması asla söz 
konusu değildir. 

Hiç şüphesiz her ülkenin şartları kendi-
ne özgüdür ve her ülke kendi modelini 
oluşturacaktır. Türkiye olarak biz, ancak 
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talep edildiği takdirde, isteyen ülkelerle 
tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Uluslarara-
sı toplumun da, halk iradesiyle seçilmiş 
hükümetlere her türlü katkıyı vermesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Biz, aynı za-
manda mali ve teknik destekler de geçiş 
sürecindeki ülkeleri destekliyoruz. Sağla-
dığımız krediler yanında, ulusal güvenlik 
kurumlarının, ekonominin, yerel yönetim 
hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin yeniden 
yapılandırılması gibi konularda teknik 
destekler sağlıyoruz. 

Akdeniz Havzası ve Ortadoğu bölgesi 
kardeşlerimiz başta olmak üzere, talep 
eden her dost ve kardeş ülkeyle bu işbir-
liklerimizi geliştirmeye hazırız. Bu çerçe-
vede Afrika kıtasının önemli ve lider bir 
ülkesi olarak gördüğümüz Fas’ı, kıtanın 
diğer devletleriyle geliştirebileceğimiz 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizde değerli 
bir ortak olarak kabul ediyoruz. Fas’la 
İşbirliğimizi her alanda geliştirmekte ka-
rarlıyız. Birlikte, İslam aleminin birliğine, 
kalkınmasına ve dirliğine önemli katkılar 
yapacağımıza inanıyorum. 

Şahsıma verilen “fahri doktora” unvanı 
dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı su-
nuyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlı-
yorum.
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Sevgili öğrenciler, Polis Akademisi Baş-
kanlığımızın değerli yöneticileri, değerli 
hocalarımız, sevgili veliler, sok değerli ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri 
Akademisi’nden mezun olan tüm kardeş-
lerimi kutluyor, hepsine yeni hayatlarında, 
yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 
Bugün mezun olan, dost ve kardeş ülkele-

rin evlatlarını, misafir öğrencilerimizi de 
tebrik ediyor, onlara da kendi ülkelerinde 
üstlenecekleri görevlerde başarılar temen-
ni ediyorum.

Bugün mezun olan 475 öğrencimiz, sadece 
Türkiye’nin değil, bütün bu coğrafyanın 
en güzide eğitim kurumlarından birinde, 
Polis Akademisi’nde, alanlarında en iyi, en 
kaliteli eğitimi aldılar. Polislerimize, polis 
teşkilatımızın müstakbel yöneticilerine 

Polis Akademisi Mezuniyet 
Töreni 

Ankara | 24 Haziran 2013
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burada verilen eğitimin çok çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Zira bu akademide, 
teorik eğitimin yanı sıra, Türkiye’nin biri-
kimi, Türkiye’nin tecrübeleri, yani pratik 
de öğrencilerimize verildi.

Hepiniz takdir edersiniz ki Türkiye, çok 
zorlu bir coğrafyada yer alıyor. Biz, ülke 
olarak bu coğrafyada, birçok farklı kim-
liğimizle öne çıkıyoruz. Öncelikle, vatan-
daşlarının çoğunluğu Müslüman olan bir 
ülkeyiz.

Bunun yanında, Anayasal, parlamenter 
sistemi, en önemlisi de demokrasiyi bir 
rejim olarak benimsemiş, bunu da ba-
şarıyla uygulayan, aksaklıkları gideren, 
standartlarını yükselten bir ülkeyiz. Biz, 
aynı zamanda, uzun yıllar boyunca terörle 
mücadele eden, teröre rağmen demokra-
tikleşme adımlarını atan, kararlı reformlar 
yapan bir ülkeyiz. Bütün bu parametreler, 
Türkiye’nin emniyetini sağlamak nokta-
sında, çok hassas bir denge içinde çalışma-
mızı gerektiriyor.

Biz hem güvenliği tam anlamıyla tesis et-
mek, hem de bunu, hukuk içinde, demok-
rasi içinde, özgürlüklere tam manasıyla 
sahip çıkarak gerçekleştirmek zorundayız. 
Böyle zorlu bir coğrafyada, Türkiye’nin gü-
venliğinden asla taviz veremeyiz. Ancak, 
geçmişte yaşandığı gibi, güvenliği bahane 
ederek, hukukun çiğnenmesine, demok-
rasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin 
kısıtlanmasına da asla imkan tanımayız.

10.5 yıl boyunca Hükümet olarak, özgür-
lük, güvenlik dengesini çok büyük bir 
hassasiyetle muhafaza ettik. Bakın bundan 
ciddi rahatsızlık duyanlar da oldu. Özgür-
lüklerin genişletilmesinin, demokrasinin 

standartlarının yükseltilmesinin, güven-
lik sorunu doğuracağını iddia edenler 
de oldu. Bunların hiçbirine aldanmadık. 
Bizim halkımız, demokrasi ve özgürlük 
noktasında en ideali hak ediyor, hatta bu 
konuda geç bile kalındı dedik ve özgürlük-
leri olabildiğince genişlettik.

Özgürlükler genişledikçe, demokrasinin 
standartları yükseldikçe, ortaya bir güven-
lik sorunu çıkmadı; tam tersine, birliğimiz 
pekişti, bütünlüğümüz güçlendi, kardeş-
liğimiz daha da anlam kazandı. Yasakları 
kaldırdıkça, kısıtlamaları kaldırdıkça, en-
gelleri, engellemeleri tek tek Türkiye’nin 
gündeminden çıkardıkça, Türkiye daha 
güvensiz değil, tam dersine daha güvenli, 
daha huzurlu, daha özgür ve itibarlı bir 
ülke konumuna yükseldi.

Bakınız değerli dostlarım... 30 yıldır de-
vam eden terör sorununu, artık çözüm 
aşamasına getirdik. Dikkatinizi çekiyo-
rum, bu aşamaya, bu umut verici noktaya, 
sadece güvenlik tedbirlerini artırarak 
değil, güvenlik ve özgürlük dengesini sa-
mimi şekilde gözeterek ulaştık. Daha çok 
yasaklayarak değil, daha çok kısıtlayarak 
değil, daha çok görmezden gelerek değil, 
tam tersine, özgürlükleri genişleterek, yol-
ları açarak, gönülleri kazanarak bu güzel 
seviyeye gelebildik.

Buradan geriye dönüş de inşallah olmaya-
cak... Türkiye’de, güvenliğin; özgürlüklerin 
ve demokrasinin önüne geçtiği dönemler 
inşallah geri gelmeyecek. Hiçbir sabotaj, 
hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye’yi, 
güvenlikçi politikaların egemen olduğu 
günlere geri döndüremez ve döndüreme-
yecek. Özellikle, bu Akademi’de en iyi, en 
kaliteli eğitimi almış, güvenlik bilimlerini 
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öğrendiği kadar, hukuku, demokrasiyi, 
millî iradeyi, özgürlüklere saygıyı özüm-
semiş polislerimiz, Türkiye’nin hem daha 
fazla değişmesini, hem de sürekli ileriye 
gitmesini temin edecekler.

Çok değerli dostlarım, sevgili öğrenciler...

Son haftalarda, Taksim Gezi Parkı ba-
hanesiyle başlatılan eylemler, maalesef 
polisimize karşı sistemli, tertipli bir kam-
panyaya dönüştürülmek istendi. Daha en 
başından itibaren, bu gösterilerde poli-
simiz hedef alında, polisimizin şahsında 
Hükümetimiz, demokrasimiz ve millî 
irade hedef alındı. Ulusal medyanın, ulus-
lararası medyanın, bazı parlamentoların 
hedefinde hep polisimiz oldu.

Gösterileri en başından itibaren büyük 
bir dikkatle izliyoruz. Bu gösterilerin 
hiçbir aşamasında, polisimiz, demokra-
sinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, 
özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde 
olmamıştır. Polisimiz, amirlerinden aldığı 
emirle, kendilerine tanınan yetki çerçeve-
sinde, hukukun içinde kalarak, meşruiyet 
içinde kalarak, görevini başarıyla yerine 
getirmiştir.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, polisimiz, 
çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testin-
den başarıyla geçmiştir. Polisimiz, bir baş-
ka ülkede yaşansa asla tahammül edilme-
yecek saldırılara, tahriklere hukuk dışına 
kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta 
bir kahramanlık destanı yazmıştır. 

Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi 
vakarını, disiplinini bozmadan sürdüre-
bilmek, açık söylüyorum, sadece bizim 
polisimizin başarabileceği bir iştir. Özgür-

lükleri bu kadar genişleten, demokrasinin 
standartlarını yükselten, bu kadar reform 
yapan bir Hükümetin Başbakanı olarak 
şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetim-
le ifade ediyorum: 

Biz, işkenceye sıfır tolerans diyen bir hü-
kümetiz. Biz, polisimizin olaylara müda-
hale, gözaltı, sorgulama kurallarını değiş-
tiren, demokratikleştiren bir hükümetiz. 
Polisimiz hata yaptığında, bunu açık yü-
reklilikle söyler, gereğini de yaparız. An-
cak, hiç kimsenin de polisimize, polisimiz 
üzerinden ülkemize operasyon yapmasına 
da müsaade etmeyiz.

Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz 
son derece sabırlı davrandı. Olaylar başla-
dığı andan itibaren, polisimiz son derece 
itidalli, son derece tahammüllü davrandı. 
Her türlü medyayı, her türlü sosyal med-
ya aracını kullanarak, polisimize çok ağır 
saldırılar yapılmasına rağmen, polisimiz 
soğukkanlılıktan asla taviz vermedi.

Bir partinin milletvekili, kameraların 
önünde, polisimize çok ağır ifadeler kul-
lanırken bile, polisimiz vakarında, ağır-
başlılığından asla geri adım atmadı. 10 yıl 
önce, bu boyutta gösteriler karşısında, bu 
boyutta saldırılar karşısında, polisin nasıl 
tepki vereceğini, milletimizin takdirine 
ve tahayyülüne bırakıyorum. Ama bu son 
olaylarda, polisimiz gerçekten kendisini 
bir başka ispat etmiştir.

Haftalardır, farklı yöntemlerle, farklı araç-
larla, polisin göstericilere şiddet uyguladı-
ğı iddia ediliyor. Göstericiler, masum, sa-
kin, çevre gönüllüsü, ağaç sevdalısı, çiçek, 
böcek, karanfil çocuklar olarak gösterilir-
ken, polisimiz şiddet yanlısı gösterilmek 
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istendi. Oysa tablo bunun tam tersidir. 
Polisimiz, inanın, tarihinde hiç olmadığı 
kadar sabırlı ve itidalli davranmıştır. Gö-
rüntüler ortaya çıktıkça, polisimizin sabrı, 
polisimize yönelik alçakça saldırılar tek 
tek açığa çıkıyor.

Polisimize yönelik nasıl şiddet uygulandı-
ğını önümüzdeki günlerde de milletimizle 
paylaşacağız. Polisimizi, uluslararası ya da 
ulusal medyaya, Türkiye’nin hasmı çev-
relere asla yıprattırmayacağız. Polisimizi 
gönülden tebrik ediyorum. Her kademede-
ki polis kardeşlerimize, haftalardır devam 
eden olaylarda, fedakarlıkla, vatansever-
likle mücadele verdikleri için, şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

Türkiye’nin polisi konusunda takdirde bu-
lunacak, yargıda bulunacak yegane merci 
millettir. Türkiye’nin polisi konusunda, 
uluslararası medya kuruluşları, onların 
Türkiye’deki uzantıları, ya da bazı parla-
mentolar değil, sadece millet takdirde bu-
lunur. İster bu süreçte olsun, isterse başka 
herhangi bir zaman kural dışına çıkan po-
lisimiz olursa, elbette bunun idari olarak, 
hukuki olarak gereği neyse yapılmıştır, ya-
pılacaktır. Bu başka bir şeydir, polisimize 
haksız, insansız, kasıtlı şekilde saldırmak 
başka bir şeydir. 

Bakın, son 1 hafta içinde, Ankara, İstanbul, 
Kayseri, Samsun ve Erzurum’da, “Millî 
İradeye Saygı” mitingleri gerçekleştirdik. 
Her mitingde, milletimizin polise sahip 
çıktığına, polisimize yönelik güvenini ve 
sevgisini samimi şekilde gösterdiğine, dile 
getirdiğine şahit olduk. Bu polis, milletin 
polisidir; bu polisin arkasında da milletin 
kendisi vardır. Biz, polisimizin, özgürlük-

lere, demokrasiye ve hukuka daha fazla 
sahip çıkan, ama aynı zamanda gücü ar-
tan, müdahale yeteneği artan bir konumda 
olmasını istiyoruz ve bunu da her imkanı-
mızla gerçekleştireceğiz.

Sevgili gençler, sevgili polis arkadaşlarım...

Şeyh Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” ilkesini, vazife yaptığınız müddet-
çe lütfen aklınızdan ve kalbinizden çıkar-
mayın. Siz, devleti korumak için değil, mil-
leti korumak suretiyle devleti korumak, 
devleti yüceltmek için vazife alacaksınız. 
İnsanımızı ne kadar korursanız, insanı-
mızı ne kadar yüceltirseniz, devletimiz de 
o kadar büyüyecek, gelişecek, güvenli ve 
huzurlu bir yer olacaktır.

Sizlerin, demokrasiden, hukuktan, özgür-
lüklerden taviz vermeyeceğinize yürekten 
inanıyorum. Sizlerin, insan odaklı, insan 
merkezli, insana hürmet içinde hizmet 
edeceğinize gönülden inanıyorum. Mezu-
niyetinizin tekrar hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Yeni hayatlarınızda, yeni görevlerinizde 
başarılar temenni ediyorum. Misafir öğ-
rencilerimizi de kutluyor, ülkelerine biz-
lerden selam götürmelerini rica ediyorum. 
Başta, son olaylarda şehit olan kardeşimiz 
Mustafa Sarı olmak üzere, Emniyet teş-
kilatımızın tüm şehitlerini rahmetle yad 
ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.

Akademinin tüm hocalarını, tüm yönetici-
lerini, mezunlarımızın velilerini de gönül-
den kutluyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli dostlarım, ha-
nımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz 
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 
Kurultayı’nın ülkemiz ve insanlık için ha-
yırlara vesile olmasını, başarılı geçmesini 
diliyorum. Kurultayın düzenlenmesinde 
emeği geçen, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığımıza ve TÜBİTAK’a teşekkür 
ediyorum.

Bu kurultay için uzak diyarlardan ülkele-
rine gelen tüm bilim insanlarımıza, Kurul-
taya iştirak eden, görüşleriyle, fikirleriyle 
katkı sunan tüm dostlarımıza, hocalarımı-
za, akademisyenlerimize şükranlarımı su-
nuyorum. Konuşmamın hemen başında, 
bugün hüzünlü bir yıldönümünü yaşadığı-

Yurt Dışındaki Türk Bilim 
İnsanları 2. Kurultayı

İstanbul | 5 Temmuz 2013
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mız, 20 yıl önce yaşanmış bir acı hadiseyi 
hatırlatmak istiyorum.

20 yıl önce, 5 Temmuz 1993 tarihinde, 
Erzincan ilimizin Kemaliye ilçesine bağlı 
Başbağlar Köyü’nde Akşam Namazı esna-
sında, namazını kılan kardeşlerimizin ca-
miden çıkarılıp kurşuna dizilmesi, ardın-
dan da evlerin ateşe verilmesi neticesinde 
33 masum vatandaşımız şehit edilmişti. 

Terör nedeniyle kaybedilen her bir canı-
mız, kendi canımızdan kopan bir parçadır. 
Ancak, Başbağlar, zamanlaması, caniliği, 
acımasızlığı ile kalbimizde açılmış ve hiç 
kapanmayacak derin bir yaradır. Başbağ-
lar katliamını hiç unutmayacağız ve unut-
turmayacağız. Milletin değerlerine, kutsal-
larına, özellikle de masum sivillere yönelik 
bu saldırıyı, insanlık ve vicdan adına her 
zaman hatırımızda tutacağız. 

Canilerin gerçek yüzünü ve asıl niyetlerini 
gösteren bu insanlık dışı saldırıyı terörün 
kanlı yüzü olarak insanlık tarihinde mu-
hafaza etmeyi sürdüreceğiz. Başbağlar’da 
şehit olan 33 kardeşimizi tekrar rahmetle 
yadediyor, mekanları inşallah cennet ol-
sun diyor; yakınlarına ve milletimize de 
tekrar sabır ve baş sağılğı diliyorum.

Değerli katılımcılar, değerli dostlarım…

Bu kurultayların ilkini geçen yıl gerçek-
leştirmiş ve gerçekten çok da istifade 
etmiştik. Amacımız, yurt dışında çalışan, 
bulundukları platformlarda üstün başa-
rılar gösteren bilim insanlarımızın tecrü-
belerini, mümkün olan en üst seviyede 
Türkiye’ye yansıtabilmek. Burada, 2 önem-
li hususu özellikle dikkatlerinize sunmak 

istiyorum: Birincisi; ülke olarak, millet 
olarak, yurtdışında gösterdiğiniz başarı-
lardan dolayı iftihar ediyor, hepinizle tek 
tek gurur duyuyoruz. Bu gururu bizlere 
yaşattığınız için de her birinize ayrı ayrı 
tekrar teşekkür ediyorum.

İkincisi; her birinizden, ülkenize, mil-
letinize, sizin ya da anne babalarınızın 
doğup büyüdüğü bu topraklara vefa borç-
larınızı ödemenizi bekliyoruz. Bazılarınız, 
Türkiye’de doğdunuz, buradaki okullarda 
okudunuz, sonra yurtdışına gidip eğiti-
minize, çalışmalarınıza oralarda devam 
ettiniz.

Bazılarınız, Türkiye dışında başka ülkeler-
de doğdunuz, oralarda eğitim gördünüz, 
oralarda kendinize bir hayat kurdunuz. 
Her durumda, milletinize karşı bir vefa 
borcunuz var, vatanınıza karşı bir vefa 
borcunuz var, konuştuğunuz dile, yani 
Türkçe’ye karşı bir vefa borcunuz var. 
Takdir edersiniz ki bu borcu en iyi şekilde 
ödemenin yolu, geriden gelenlerin sizlerin 
izinden gitmesini, sizlerin seviyesine ulaş-
masını sağlamak, bunun için çalışmaktır.

Elbette biz yurtdışına göç etmiş tüm be-
yinlerin geri dönüş yapmasını, ülkelerinde 
bilimin, teknolojinin, eğitimin daha iyi 
standartlara kavuşması için görev üstlen-
mesini gönülden arzu ederiz. Ancak, geri 
dönüş olmasa bile ülkemizde bilime, eği-
time, teknolojiye katkı sunmanın onlarca 
yolu ve yöntemi olduğuna inanıyor, bu 
konuda katkı sunmanızı bekliyoruz.

Türkiye, bilim, teknoloji ve eğitim alan-
larında gerçekten büyük bir değişim ger-
çekleştirdi ve bu süreç ilerlemeye devam 



279

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

ediyor. 10.5 yıl içinde, Türkiye’de 95 yeni 
üniversite kurduk ve toplam üniversite sa-
yımızı 171’e ulaştırdık. Üniversitelerimiz 
çok hızlı şekilde ilerleme kaydediyor ve 
belli alanlarda dünyanın ilgisini çekecek 
çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Bunun yanında, dünyada üniversitele-
rimize yönelik ilgi de ciddi oranda arttı. 
10.5 yıl önce, Türkiye’de eğitim için dünya 
genelinde 151 ülkeden 10 bin başvuru alı-
yorduk. Şu anda bu talep, 5.5 kat artışla 55 
bin sayısına ulaştı. Şu anda, Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, 
Afrika’nın derinliklerinde, Asya içlerinde, 
Balkanlar’da, Ortadoğu’da, dünyanın bir-
çok ülkesinde, öğrenci seçimi için müla-
katlar yapıyor.

Kabul ettiğimiz yabancı öğrenci sayısını 
her yıl artırıyoruz ve artırmaya devam 
edeceğiz. Türkiye bu anlamda bir cazibe 
merkezi olurken, yurtdışındaki bilim in-
sanlarımızın da bu cazibe merkezinde gö-
rev almalarını, ya da bu sürece katkı sun-
malarını arzuluyor ve bekliyoruz. Sizlerle 
Türkiye arasındaki iletişim köprüsünü, 
irtibatı çok sağlam ve çok sağlıklı şekilde 
tesis etmek zorundayız.

Yılda bir tek Kurultay, bu iletişimi, bu 
irtibatı sağlamaya yetmez. İnşallah Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın, 
TÜBİTAK’ın, üniversitelerimizin, ilgili 
tüm kurumlarımızın yoğun katılımı ve 
katkılarıyla, sizin önerilerinizden, tavsiye-
lerinizden, tecrübelerinizden daha fazla is-
tifade edecek, Türkiye’yi geleceğe inşallah 
birlikte hazırlayacağız.

Değerli katılımcılar, çok değerli dostla-
rım…

Yurtdışındaki başarılı bilim insanlarımız 
olarak, sizlerden arzuladığımız bir başka 
önemli konu da, Türkiye’nin tanıtımı. Siz-
ler, zaten başarılarınızla Türkiye’nin tanı-
tımına çok büyük katkı sağladınız ve sağ-
lıyorsunuz. Ancak önyargıların kırılması, 
Türkiye’nin doğru tanınması, Türkiye’nin 
doğru algılanması için de çaba gösterece-
ğinize yürekten inanıyorum.

Türkiye çok büyük bir değişim ve dönü-
şüm yaşarken, bunun yurtdışında sağlıklı 
şekilde anlatılması da büyük önem arz 
ediyor. Aslında ekonomideki başarıları-
mızla, dış politikadaki aktif tutumumuzla, 
Türkiye’nin dünyada daha fazla tanın-
masını, sağlıklı ve doğru tanınmasını biz 
temin ettik.

Sizlerin de bunu destekleyecek, bunu 
güçlendirecek, Türkiye hakkındaki yan-
lış bilgileri, yanlış imajları giderecek bir 
yaklaşım içinde olmanızı bekliyor ve ar-
zuluyoruz. Bu noktada, güncel bir mesele 
üzerinden, Mısır’da son günlerde vuku 
bulan hadiseler üzerinden bazı değerlen-
dirmelerimi de sizlerle paylaşmak isterim.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Türkiye, 
içinde bulunduğumuz coğrafyada, en eski 
ve en köklü devlet geleneğine sahip ülke-
lerden biridir. Türkiye, kadim devlet gele-
neği ile, bu coğrafyadaki diğer tüm ülkeler-
den farklı bir yerdedir. Bizim bugün birçok 
devlet kurumumuza baktığınızda, kuruluş 
tarihlerinin 150 yıl, 200 yıl, 500 yıl, hatta 2 
bin 222 yıl (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) 
öncesine gittiğini görürsünüz.
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Yani bölgenin genel parametreleriyle 
Türkiye’yi analiz etmek mümkün değildir, 
zira Türkiye çok farklı bir yerde, çok farklı 
bir konumdadır. Türkiye ile birlikte, bir 
başka ülke, Mısır, aynı şekilde böyle eski 
bir devlet geleneğine ve devlet tecrübesi-
ne sahiptir. İki ülkenin, yani Türkiye ve 
Mısır’ın ortak tarihleri de çok eskiye da-
yanır.

Önce, 12. yüzyılda Haçlı Seferleri, ardın-
dan Memlük Devleti, ardından Osmanlı 
Devleti, ardından Hidivlik dönemi, Mısır 
ile Türkiye’nin ortak tarihini teşkil ederler. 
Türkiye ile Mısır arasındaki fiziki mesafe-
nin açıkçası tarihte hiçbir anlamı olmamış-
tır, bugün de hiçbir anlamı yoktur. Türkiye 
ile Mısır, ortak tarihin, ortak medeniyetin 
buluşturduğu, kaynaştırdığı, halkları ger-
çek manada kardeş olan iki ülkedir.

İstanbul neyse, Kahire odur… İskenderiye 
neyse, İzmir odur… Lüksor neyse, Ankara 
da odur… Tarih boyunca olduğu gibi, bu-
gün de, Mısır’ın şehirleri, Mısır’ın isimleri, 
Mısır’ın gelenekleri, değerleri, bir ailenin 
fertleri kadar birbirine yakındır, birbirine 
aşinadır.

Burada özellikle altını çizmek istediğim 
husus şudur… Türkiye ile Mısır birbirine 
bu kadar benzerken, devlet tecrübeleriy-
le, medeniyetleriyle, halklarıyla birbirine 
bu kadar yakınken, birbirlerinin yakın 
tarihlerine uzak ve bigane kalmaları asla 
kabul edilemez. Mısır, Mısır halkı, Mısır’ın 
idarecileri, siyasetçileri, askerî ve sivil bü-
rokrasisi, Türkiye’nin yakın tarihini mutla-
ka okumalı, Türkiye’nin yakın tarihindeki 
tecrübesini mutlaka ama mutlaka dikkate 
almalıdır.

İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada, 
halkının çoğunluğu Müslüman olan, de-
mokrasiyle idare edilen, demokrasisinin 
standartlarını her geçen gün yükselten bir 
ülke olarak Türkiye, hem Mısır için, hem 
de diğer tüm bölge ülkeleri için çok önemli 
bir referanstır. Biz, demokrasi yolunda 
çok büyük zorluklar yaşadık. Demokrasi 
yolunda ağır kayıplar yaşadık, çok ağır be-
deller ödedik. Çok ibretlik hadiselere şahit 
olduk, her bir hadiseden dersler çıkardık, 
çok değerli tecrübeler edindik.

Türkiye’nin yaşadığı tecrübeler ortaday-
ken, aynı yoldan başka ülkelerin tekrar 
tekrar geçmesini, aynı acıları yaşamasını, 
aynı bedelleri ödemesini biz açıkçası iste-
meyiz, arzulamayız. İstisnasız her askerî 
darbe, Türkiye’ye onlarca yıl kaybettirmiş-
tir. Her askerî darbe, Türkiye ekonomisini 
felç etmiş, Türkiye’nin kazanımlarını çok 
önemli ölçüde heba etmiştir. Her askerî 
darbe, ülkeye, millete, özellikle de genç ne-
sillere çok ağır bedeller ödetmiştir.

Ş u n u  a l t ı n ı  ç i z e r e k  s ö y l ü y o r u m : 
Türkiye’nin yakın tarihinde, askerî dar-
beler, yapıldıkları anda başarıya ulaşsalar 
da, orta ve uzun vadede emellerine asla 
ulaşamamışlardır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 
Eylül ve 28 Şubat, bugün milletin hafıza-
sında, Türkiye’nin en karanlık, en meş’um, 
en talihsiz tarihleri olarak yer etmiştir. Bu 
darbelerin sahipleri, milletin vicdanında 
mahkum edilmişlerdir.

2010 yılında yaptığımız Anayasa değişik-
liği ile demokrasiye müdahale girişiminde 
bulunanlara yargı yolunu açtık. Bu darbe-
lerin sahipleri, ahir ömürlerinde de olsa, 
mahkemeye çıkmış, hesap vermişlerdir, 
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hesap vermektedirler. Sadece darbe yapan-
lar, girişimde bulunanlar değil, darbelere 
alkış tutanlar, çanak tutanlar, darbeler kar-
şısında onurlu bir duruş sergilemeyenler 
de, milletin vicdanında aynı şekilde mah-
kum edilmişlerdir.

Mısır ’ın, Mısır halkının, özellikle de 
Mısır’da darbe yapanların, darbeyi des-
tekleyenlerin, Türkiye’deki bu gerçekleri, 
bu deneyimleri mutlaka iyi okumaları, 
bunlardan ders almaları gerekir. Bakın 
şunun da altını kalın çizgilerle çiziyorum: 
Dünyanın neresinde olursa olsun, seçimle 
gelmiş hangi iktidara karşı olursa olsun, 
darbeler kötüdür, darbelerin hedefi halk-
tır, darbelerin hedefi gelecektir, darbelerin 
hedefi demokrasidir.

Bunu herkesin cesaretle, açık yüreklilikle, 
samimiyetle ifade etmesini bekliyoruz. 
Demokratik darbe olmaz… Yaşam ile ölüm 
ne kadar birbirinin zıddıysa, yaşayan ölü 
kavramı ne kadar anlamsız ve saçmaysa, 
demokratik darbe, iyi darbe, olumlu darbe 
kavramı da o kadar anlamsızdır, saçmadır.

Bazıları çıkıyor, “Darbeler kötüdür, ama…” 
diye başlayan cümleler kuruyor… “Ama”sı, 
“ancak”ı, “lakin”i yok… Darbeler kötüdür… 
Darbelere kılıf üretmek için, darbeleri ma-
zur, meşru göstermek için çabalayanlar da, 
hatta sessiz kalanlar da, en az darbeciler 
kadar kötüdür, sorumludur.

Darbe Mısır’da değil de bir başka ülkede 
olsa, biz bunu yine de kötü görürüz. Darbe 
Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı değil de 
muhalefettekilere karşı yapılmış olsa, biz 
bunu yine de kötü görürüz. Bizim Türkiye 
olarak yaşadığımız tecrübeler, başka ülke-

lerin tecrübeleri, böyle ilkeli, böyle samimi 
bir duruş gerektirir.

Özellikle Batılı ülkelere sesleniyorum… 
Mısır’da olup bitenler karşısında, “ama”lı, 
“ancak”lı cümleler kuranlar, darbeye meş-
ruiyet kılıfı geçirmek isteyenler, bunlarla 
birlikte susanlar, vicdanlarına da, halkla-
rına da, tarihe de hesap veremezler. Bugün 
Mısır’da yapılan yanlışa sessiz kalanlar, 
yarın bir başka yerde yapılanı eleştirme 
hakkına, orası için konuşma hakkına sahip 
olamazlar.

Özellikle Avrupa Birliği, Mısır’daki dar-
beye gereken tepkiyi göstermeyerek, Mı-
sır’daki darbeye darbe bile diyemeyerek, 
kendi ilkelerini bir kez daha ayaklar altına 
almıştır. Demokrasi, kusura bakmasınlar, 
çifte standardı kabul etmez. Burada, şu 
sandık konusuna da özellikle değinmek 
durumundayım…

Değerli arkadaşlarım... 

Sandık, demokrasinin namusudur… San-
dığa saygısı olmayanın, kendisine, halkına 
ve tarihine de saygısı olamaz. Demokrasi-
lerde, yönetmenin, hükümet etmenin; san-
dık dışında, sandığın çıkardığı çoğunluk 
dışında bir kuralı yoktur. Demokrasiyi yok 
etmek için, sadece darbe yapmak gerek-
mez. Çoğunluğu aşağılamak, çoğunluğun 
tercihlerini aşağılamak, çoğunluğun seçi-
mini yok saymak da demokrasiyi yok etme 
girişimidir.

Elbette sandık her şey değildir. Ama, “San-
dık her şey değildir” sözünün arkasına 
sığınıp, hiç kimse demokrasi dışı yollara 
kapı aralamaya çalışamaz. Bakın, “demok-
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rasi” kavramı, Eski Yunan şehir devletle-
rinde ortaya çıkmıştır… Demokrasinin ilk 
deneyimlerinde yabancılara, kölelere, ka-
dınlara yönetimde söz hakkı verilmiyordu. 
Yurttaşların da tamamının yönetimde söz 
hakkı yoktu. Yurttaş olmak, seçmek için, 
seçilmek için, söz söylemek, eleştirmek 
için yeterli olmuyor, farklı kriterler gere-
kiyordu.

Aradan geçen 2 bin 500 yıla rağmen bugün 
hâlâ demokraside seçkinlerin, elitlerin 
üstünlüğünü savunmak, sadece ilkellik-
tir. “Sandık her şey değildir” bahanesinin 
arkasına sığınmak, “Dağdaki çobanla pro-
fesörün oyu bir mi?” bahanesinin arkasına 
sığınmak, 2 bin 500 yıl önceki en ilkel de-
mokrasi anlayışını savunmaktır.

Demokrasi, insanın, bireyin, vatandaşın, 
rasyonel bir varlık olduğu anlayışına daya-
nır. İnsanlar, ister çoban olsun, ister profe-
sör olsun, kendileri için iyiyi ve doğruyu, 
ancak kendileri bilebilir. Onun için de-
mokrasi, genel ve eşit oy ilkesine dayanır. 
Şüphesiz demokrasinin sandık dışında, 
hukuk gibi, insan hakları gibi, temel hak 
ve özgürlükler gibi kıstasları vardır. 

Hiç şüphesiz, sandıkla gelen bir iktidar, 
demokrasiyi rafa kaldırmak hakkına sahip 
değildir. Ama bunları gerekçe gösterip, 
olmayan niyeti varmış gibi gösterip, kimse 
de çoğunluğu çiğneyemez. Elindeki silah 
gücüne güvenen, demokrasi inşa edemez. 
Elindeki medya gücüne güvenen, demok-
rasi inşa edemez. Arkasındaki güçlere 
dayanıp sesini çok çıkaran, demokrasi inşa 
edemez.

Demokrasi, sadece ve sadece sandıkta inşa 
edilir, sandıkla inşa edilir. Ülkelerin hissi-
yatlarını tek başına meydanlar yansıtmaz, 
asıl sandıklar yansıtır. Meydan görüntü-
leri yanıltıcı olabilir, ülkenin tamamının 
fotoğrafı olmayabilir. Meydan görüntüle-
rine bakıp, sandık sonuçlarını görmezden 
gelenler, ilkeli ve ahlaki bir duruş sergile-
yemezler.

Değerli dostlarım…

Siyasi partiler, programlarıyla milletin kar-
şısına çıkar, milletin çoğunluğunun oyunu 
alırlarsa, o programı uygularlar. Başarısız 
mı oldular? İktidarın bir süresi vardır, 
seçimin bir zamanı vardır, sandık milletin 
önüne gelir ve millet gerekeni hakkıyla ya-
par. Sandıkta yenilen, kaybeden, kendisini 
gözden geçirir, programını gözden geçirir, 
söylemini gözden geçirir; sonraki seçimde 
milletin teveccühünü almaya çalışır.

Ama, sen programını değiştirmezsen, 
söylemini değiştirmezsen, milleti kucak-
lamazsan, sandıktan da çıkamazsan, gidip 
darbenin, silahın, ya da farklı ayak oyun-
larının arkasına saklanamazsın. İşte bu 
ahlaksızlık olur.

Maalesef Türkiye bu ilkesizliğe, bu ahlak-
sızlığa defalarca şahit olmuştur. Sandıkta 
kaybedenler, kendilerini değiştirmek 
yerine, çoğunluğu çiğnemeyi, çoğunlu-
ğun seçimini aşağılamayı, çoğunluğu yok 
saymayı tercih etmiştir. Tıpkı Türkiye’de-
ki darbeleri alkışladıkları gibi, tıpkı Tür-
kiye’deki darbelere çanak tuttukları gibi, 
bugün de Mısır’daki darbeyi alkışlayanlar, 
milletten yüz bulamayan zavallılardır.
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Bunlar, Mısır Halkının 25 Ocak Devrimi-
nin karşısında durdular. Neden? Çünkü 
o topyekün Mısır’ın devrimiydi. Bugün 
de meşreplerine uygun şekilde, tarihleri 
boyunca hep yaptıkları gibi, darbenin 
arkasında duruyor, darbeyi alkışlıyorlar. 
Türkiye’de, sandıktan değil, demokrasi 
dışı yollardan medet umanlar, Mısır’da da 
sandık dışı yolları ahlaksızca destekliyor 
ve teşvik ediyorlar.

Milletim de bunları görüyor ve bunlara 
sandıkta asla fırsat tanımıyor. Çoğunlu-
ğun azınlığa zulmetmesine elbette hayır; 
ama azınlığın çoğunluğa hükmetmesine 
daha da hayır… “Benim silahım var, benim 
medyam var, benim yargım var, bürokra-
sim var, arkamda uluslararası güçler var” 
deyip milletin tercihini aşağılayanlar, 
diktatörden farksızdır. Demokrasi, elbette 
azınlıkta olanın hak ve hukukunu garanti 
altına alan bir rejimdir; ancak, azınlığın, 
yönetme hakkını ele geçirdiği bir düzenin 
adı demokrasi değildir. Biz Mısır’ın, daha 
yolun başında böyle bir ilkesizliği yaşama-
sını asla istemeyiz.

Değerli dostlarım…

Mısır, Türkiye’nin kardeşidir, Mısır Halkı, 
halkımızın kardeşidir. Biz, bütün Mısır 
halkına karşı eşit mesafedeyiz ve tüm 
Mısır’ın iyiliğini kendi huzurumuz kadar 
önemsiyoruz. Mısır’da, Mısır halkı adına 
25 Ocak devrimini gönülden destekledik; 
Mısır’ın diktatörlükten kurtulmasına, tüm 
Mısırlılar kadar sevindik.

Ama Mısır’ın, 25 Ocak Devrimi’nin geri-
sine gitmesini asla arzulamayız. 25 Ocak 
kazanımlarının heba edilmesine ciddi şe-

kilde üzülürüz. Mısır’da, şiddet, çatışma, 
kaos ortamından hassasiyetle uzak durul-
masını bekliyoruz. Yine Türkiye’nin acı 
hatıralarına bakıp, Mısır’da seçimle gelmiş 
liderlerin bu darbeyle tutuklanmasının 
ilerde ne büyük travmalara yol açacağı 
görülmelidir.

Keyfi tutuklamaların, seçimle işbaşına 
gelmiş kişilere yönelik kovuşturmaların 
endişe verici olduğunu özellikle vurgu-
luyorum. Mısır’da demokratik kuralların 
derhal devreye girmesini, bütün tarafların 
seçime katılmalarını, millî iradenin seçim-
le tecelli etmesini bekliyoruz. Mısırlılar da 
çok iyi bilir ki halka dayanmayan her irade 
diktatörlüktür.

Mısır’da, seçimle gelenin seçimle gideceği 
sağlıklı bir ortamın oluşmasını bekliyo-
ruz. Tekrar ediyorum: Nerede, kime karşı 
olursa olsun, darbeler kötüdür, insanlık 
dışıdır, halkın, millî iradenin, demokrasi-
nin açık düşmanıdır. Tüm dünyayı, darbe-
lere karşı samimi, ilkeli, ahlaki bir duruşa 
davet ediyor, Mısır halkına da bir an önce 
huzura kavuşmaları yönünde kardeşleri 
olarak samimi selamlarımızı iletiyorum.

Siz değerli bilim insanlarımızın da, hem 
Türkiye’de, hem dünyanın diğer bölgele-
rinde, demokrasinin gelişmesi, standart-
larının yükselmesi için samimi gayret 
göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bu 
düşüncelerle, Yurt Dışındaki Türk Bilim 
İnsanları Kurultayı’nın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Tertip edenlere, katılanlara, katkı verenle-
re şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Birlik Vakfı Ankara Şubesi 
“Büyükdoğu Düşüncesi ve Necip 
Fazıl’ın Eserlerinde İdeal Türk 
Gençliği’nin Nitelikleri” Konulu 
Makale Yarışması Ödül Töreni

Ankara | 24 Eylül 2013

Sevgili gençler, çok değerli dostlarım, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Birlik Vakfı Ankara Şubesi’ne, böy-

le anlamlı bir yarışmayı tertip ettikleri için 
gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, ge-
rek bu buluşmaya olan desteklerinden, 
gerekse, bu buluşma vesilesiyle Çöle İnen 
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Nur kitabını yeniden neşrettikleri, hem 
de enfes bir tasarımla neşrettikleri için 
çok çok teşekkür ediyor; Sayın Başkan ve 
çalışma arkadaşlarına elinize, gönlünüze, 
yüreğinize sağlık diyorum.

Birlik Vakfı Ankara Şubesi’nin bu anlamlı 
yarışmasına katılan genç kardeşlerimizi 
ayrıca tebrik ediyorum. Biraz önce Maka-
lesini dinlediğimiz, Yarışmada birinci olan 
kardeşimize, dereceye giren genç kardeş-
lerimize; dereceye girsin ya da girmesin, 
eline kalemi alıp, hissiyatını kağıda döken 
tüm genç kardeşlerimize de, elinize, yüre-
ğinize sağlık diyor, hayat boyunca başarı-
lar temenni ediyorum.

Bu güzel, bu anlamlı buluşma vesilesiyle, 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i de bir kez 
daha rahmetle, minnetle yadediyorum. 
Rabb’im ondan razı olsun, inşallah O’nu 
Cennetiyle mükafatlandırsın diye dua 
ediyorum. Açıkçası, eserlerini okuduğum, 
eserlerinden ziyadesiyle müstefid oldu-
ğum; daha da ötesi, kendisini tanımak 
ve kendisiyle yol arkadaşlığı yapmak 
bahtiyarlığına eriştiğim Necip Fazıl’ı izah 
etmek, O’nun hakkında konuşmak, O’nu 
tarif etmek benim için gerçekten çetin bir 
mesele…

Necip Fazıl’ı bir tek cümleyle, bir tek sıfat-
la tarif etmek mümkün değil. Üstad Necip 
Fazıl’ı, sadece eserleriyle, sadece hayatıyla 
tahlil edebilmek hiç mümkün değil. Necip 
Fazıl Kısakürek, muarızlarının, muhalifle-
rinin dahi okuduğu, takip ettiği, hakkında 
söz söylediği, gerçekten tarihimizdeki çok 
müstesna şahıslardan biriydi. Bir şairdi, 

bir muharrirdi, mütefekkirdi, sanatçıydı; 
kimi zaman sanık, kimi zaman mahkum-
du; kimi zaman sevginin, kimi zaman öf-
kenin merkezindeydi.

Çerçeve adlı eserinde, kendisine yapılan 
tüm yakıştırmaları, tüm sıfatları tek tek, 
alt alta dizmişti… Ona softa diyenler var-
dı… O’na, mürteci diyenler vardı… O’na, 
kaskatı gurur heykeli, ya da deli diyenler 
vardı… Bunları alt alta sıraladıktan sonra, 
Üstad Necip Fazıl, kendisini şu kelimelerle 
tarif etmişti: “Bana göre ben: Tek müdafaa 
kelimesi olmayan ve şahsına her ne kadar 
süfliyet çamuru atılıyorsa, hepsini, gaye-
sinin ulviyetinden bilen, basit ve alelade 
adamcağız…”

Evet… Necip Fazıl Kısakürek, kendi ta-
rifiyle, bir adam, hem de adam gibi bir 
adamdı… Hiç sarsılmayan bir çizgisi vardı. 
Hiç değişmeyen bir istikameti vardı. Uğ-
runa hayatını vakfettiği bir davası, o dava 
uğruna canından, serinden, hürriyetinden 
geçtiği ulvi bir gayesi vardı. Bakın, ben bu-
rada bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Üstad 
Necip Fazıl’ın bir yönüne özellikle vurgu 
yapmak arzusundayım… Bütün hayatını 
yazı yazarak geçirdi ve geride çok sayıda 
eser bıraktı. Çok sayıda şiiri var, hikayesi, 
makalesi, tiyatro eserleri, güncel yazıları 
var. Bütün hayatını, ders vermekle, kon-
feranslarla geçirdi… Çok sayıda tavsiyesi, 
öğüdü, ibretlik hitapları var…

Ama Necip Fazıl Kısakürek, bize, özellikle 
de her devrin genç nesillerine, o eserle-
rinden çok daha değerli bir eser bıraktı… 
Necip Fazıl’ın, duruşu, tavrı, edası, özgüve-
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ni; davasına olan sadakati, davası uğruna, 
kendi deyimiyle, kalemine, mürekkep 
yerine, ciğerinden kan çekerek ortaya koy-
duğu çilesi, kendi başına en büyük eserdi. 
Herkesin sustuğu veya susturulduğu bir 
ortamda, Necip Fazıl cesaretle konuşuyor-
du. Herkesin, kalemini sattığı ya da kira-
ladığı bir ortamda, Necip Fazıl kalemini 
titretmiyordu.

Herkesin kaçtığı bir davada, Necip Fazıl 
“Ben varım” diyerek ortaya çıkıyor, “Benim 
olmadığım yerde Türkiye yoktur” diyebili-
yor, elini, kolunu, gövdesini, hatta canını 
ortaya koyuyordu. En önemlisi, herkesin 
korkutulduğu, sindirildiği, herkesin başını 
öne eğdiği bir dönemde, Üstad Necip Fazıl, 
davasından aldığı güçle, dimdik duruyor, 
dahası, ulaşabildiği herkesi de gururla aya-
ğa kalkmaya çağırıyordu.

N e c i p  Fa z ı l ,  e n  z o r  z a m a n l a r d a , 
Anadolu’nun saf çocuğu Sakarya’ya, yani 
Anadolu’ya, Trakya’ya, Türkiye’ye, hatta 
tüm Doğu’ya, “Yüzüstü çok süründün, 
ayağa kalk” diye haykırabiliyordu. Nefsi-
ni, kendi deyimiyle, “Allah diyen çobanın 
ayak tozundan bile aşağıda” görüyordu… 
Ama Allah’ın, O’nun Peygamberinin ve 
dininin düşmanları karşısında başı dik 
olmayı, onurlu olmayı, şerefli olmayı, hatta 
kibirli olmayı bir sadaka olarak ruhunda 
yaşıyor ve yaşatıyordu.

Necip Fazıl, işte bunun için önemlidir… 
Necip Fazıl, davasının haklılığına inanan, 
inandığı uğruna canını ortaya koyan, 
inancı uğruna özgüven içinde olan, bunu 
yaşayan ve öğreten bir rehberdir. “İnanı-

yorsanız, üstünsünüz…” Necip Fazıl’ın tüm 
hayatı, işte bu düsturun, bu Ayet-i Keri-
menin, ruhundan ve pratiğinden ibaretti. 
Ben iddia ediyorum ki Üstad Necip Fazıl, 
bütün hayatı boyunca, bütün eserlerinde, 
bütün konferanslarında, muhataplarına 
işte bunu, “İnanıyorsanız, üstünsünüz” 
düsturunu aşılamanın mücadelesini verdi.

Necip Fazıl’ın derdi buydu, çilesi buydu, 
ruhunda fırtınalar estiren, zihnine hafa-
kanlar bastıran davası ve gayesi buydu. Bir 
millete, tarihi unutturulmak istenirken, 
Necip Fazıl, bu büyük millete, büyük tari-
hini hatırlatıyordu. Bir millete, kendi öz 
dili unutturulmak istenirken, Necip Fazıl, 
Yunus Emre diyor, Mehmet Akif diyor, Fu-
zuli diyor, Nedim diyor, bir millete kendi 
dilini hatırlatıyordu. Bir millete, kendi me-
deniyeti unutturulmak istenirken, Necip 
Fazıl, adeta kollarını açıyor, “Durun kala-
balıklar, bu cadde çıkmaz sokak” diyerek 
gövdesini siper edebiliyordu.

Bakın sevgili gençler… Benim de çok sık 
hatırlattığım, Üstad’a ait bir dize var… Di-
yor ki Sakarya Türküsü’nde: “Öz yurdun-
da garipsin, öz vatanında parya…” Necip 
Fazıl’ı tanımış, O’nunla tanışmış, O’nunla 
yol arkadaşlığı etmiş biri olarak, benim bu 
mısradan anladığım şudur: Burası senin 
öz yurdundur. Burası senin öz vatınındır. 
Sen, öz yurdunda garip olamazsın. Sen, 
öz vatanında parya olamazsın. Sen, kendi 
toprağında, kendi milletinle birlikte, hayır, 
yüzüstü sürünemezsin.

İşte, bunu söyledikten sonra, Üstad o 
meşhur talimatını veriyor: “Bana kefendir 
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yatak, sana tabuttur havuz; Sen kıvrıl, ben 
gideyim; son Peygamber kılavuz. Yol onun, 
varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü 
çok süründün, ayağa kalk Sakarya…” Evet 
sevgili gençler… Necip Fazıl’ın bize bı-
raktığı en büyük eser, unutmayın, işte bu 
özgüvendir… Bu ülkenin, sahibi, millettir, 
milletin ta kendisidir.

Dikkat edin… Şu kesim, bu kesim değil; 
şucular, bucular değil; Elitler değil, ser-
maye değil, kalemi her rüzgarda eğilen 
mütefekkirler, kalemini güce kiralayan 
muharrirler, emirle manşet dizen uşak-
lar değil; bu ülkenin sahibi, 76 milyonun 
tamamıdır. Bakın, burada, çok tipik bir 
zihniyete özellikle değinmek istiyorum… 
Bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları, 
bu vatanın kız çocukları, üniversitelerde 
başörtüsüyle okuma mücadelesi verir-
ken, çarpık bir zihniyetin temsilcisi çıktı, 
“Gitsinler, Suudi Arabistan’da okusunlar” 
dedi…

Bu ülkenin nice evladı, başörtülü oldukla-
rı için, İmam Hatipli oldukları için, Mes-
lek Liseli oldukları için, katsayı engeline 
takıldıkları için, gittiler, gurbette ilim mü-
cadelesi verdiler.  Daha birkaç gün önce, 
bir gazetenin yazarı çıkmış, Çamlıca’ya 
yapılması düşünülen Cami’den dolayı, 
içindeki öfkeyi kusmuş.  Bize, “Git çölde 
yaşa” diyor… Çöl nedir biliyor musun 
sevgili kardeşlerim… Çöl, sadece coğrafi 
bir terim değildir… Çöl, sadece suyu olma-
yan, yeşili olmayan, kurak toprak değildir. 
Çöl, vicdanı olmayan ruhtur. Çöl, terazisi 
şaşmış zihindir. Her gün yağmur yağsa, 
her tarafı şelale olsa, her yeri yemyeşil de 

olsa; işte gaiplerden inen o mübarek nur-
la aydınlanmayan her kalp çöldür… Bize 
çölü gösterenler, kendi kalplerine, kendi 
yüreklerine, kendi ruhlarına baksınlar… 
çölü işte orada göreceklerdir. 

Hayır… Biz hiçbir yere gitmiyoruz… Bu-
rası bizim yurdumuz, burası bizim topra-
ğımız, burası bizim, 76 milyon bir olarak, 
beraber olarak, birlikte Türkiye olarak 
yaşadığımız anavatanımız. Bizim, anava-
tanımızdan başka gideceğimiz hiçbir yer 
yok… Şehit dedelerimizin kabirlerini terk 
etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok. Üstelik, 
bu topraklar üzerinde, garip olmaya, par-
ya olmaya da hiç niyetimiz yok. O günler 
geride kalmıştır.

Türkiye, sesi çok çıkanın, vuranın, kıra-
nın, yakıp yıkanın, millete kibirle tepeden 
bakanların, milleti korkutanların değil; bi-
zatihi milletin egemen olduğu bir ülkedir. 
Önce Allah, sonra Millet iradesinin dışın-
da, bize egemenlik taslayacak hiçbir güç 
yoktur ve inşallah olmayacaktır. Başı açık 
olanla, başı inancından dolayı örtülü olan 
bu ülkede kardeşçe yaşayacak ve her im-
kandan eşit derecede istifade edecek. Her 
inanç, ay-yıldızlı bayrağımızın altında, bu 
milletin teminatı altında kendisine bu top-
raklarda özgürce varlık imkanı bulacak.

Her etnik köken, her dil, her mezhep, her 
değer, bu topraklar üzerinde kendisini 
ifade etme imkanı bulacak. Birilerinin 
gelip, bizi kompartımanlara, sınıf lara 
ayırmalarına, kamplara bölmelerine göz 
yummayacağız. Biz, Üstad Necip Fazıl’ın 
ömrü boyunca ve bizzat ömrüyle anlattığı 
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gibi, önce kendimize, sonra birbirimize 
güvenecek, 76 milyon hep birlikte Büyük 
Doğu’yu inşa edeceğiz. Unutmayın Sevgili 
gençler… Işık, doğudan yükselir… Sizler, 
çok büyük bir medeniyetin, büyük bir 
tarihin, en önemlisi de büyük bir ecdadın 
mirasçılarısınız. Sizin başınız asla öne 
eğik olmayacak. Siz korkmayacaksınız. Siz 
çekinmeyeceksiniz, tereddüt etmeyecek-
siniz. Siz, inançlarınızdan dolayı, değerle-
rinizden dolayı utanmayacak, sıkılmaya-
cak, geride durmayacaksınız.

Birilerinin sesi çok çıkıyor diye, birileri 
arsız diye, birileri barbarca yakıp yıkıyor 
diye, pısıp, geri adım atmayacaksınız. 
Üstat’ın dediği gibi, “Fikrin öfkesine gem 
vuracak; fikirsiz öfkeden uzak duracaksı-
nız…” Şiddet, silah, molotof, taş… Bunlar 
sizin tarzınız olmayacak… Siz, her biriniz, 
birer Necip Fazıl olacaksınız… Fikrinizle 
Necip Fazıl olacaksınız… Birikiminizle 
Necip Fazıl olacaksınız… Tavrınızla, eda-
nızla, Hakk’a sadakatinizle, Hak uğruna, 
dava uğruna sabrınızla, sebatınızla birer 
Necip Fazıl olacaksınız.

İşte o zaman, Üstad Necip Fazıl’ın vasi-
yetini de yerine getirmiş olacaksınız. Bu-
gün, şu manzarayı görünce, bir kez daha 
Necip Fazıl’ın ne büyük bir mütefekkir, 
ne büyük bir aksiyon insanı olduğunu an-
lıyor ve Rabbime Hamdediyorum… Allah, 
Üstat’ın kabrini inşallah pür nur eylesin. 
Rabbim, rahmetiyle onu kuşatsın… Bu 
gençliğin, bu aziz gençliğin duaları, Fa-
tihaları yüzü suyu hürmetine, Rabbim 
taksiratını affetsin.

Bir kez daha, Birlik Vakfı Ankara Şubesi’ne, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Ma-
kale Yarışmasında ödül alan, bu yarışmaya 
katılan gençlerimize şükranlarımı ifade 
ediyorum. Ve diyorum ki:
 
Mehmed’im! Sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir…

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli Neşet Ertaş dostları, değerli 
sanatçı arkadaşlarım, sevgili Kırşehirliler, 
can dostlar, can kardeşler, sevgili canlar...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Merhum Neşet Ertaş’ı, vefatının 
birinci sene-i devriyesinde rahmetle, min-
netle yad ediyorum.

Çocukluğundan itibaren, çok büyük acılar, 
büyük ayrılıklar, yeri doldurulmaz kayıp-
lar, tarifi mümkün olmayan bir yoksulluk 
yaşadı. garipti… garip yaşadı, bir garip ola-
rak, 1 yıl önce aramızdan ayrıldı, Hakk’a 
yürüdü…  “Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de 
ölüm” diyordu… Hiç kuşkusuz, bizi sessiz 
bıraktı, bizi arkasında garip bıraktı…

Neşet Ertaş Birinci Altın 
Bağlama Kültür Sanat Ödülleri

Kırşehir | 28 Eylül 2013
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Tesellimiz şu ki, inşallah, çocuk yaşta kay-
bettiği Annesi Döne’ye, Babası Muharrem 
Ertaş’a, nice sevdiğine, en önemlisi de as-
lına kavuştu… Turab’dan, yani topraktan 
geldiğini biliyordu…  Sevenlerine, dinle-
yenlerine, “Ayağınızın Turabıyım” diye 
sesleniyordu; nihayetinde, aslı olan, özü 
olan toprağa döndü. Ben şundan hiç şüphe 
etmiyorum: Neşet Ertaş, “Ete kemiğe bü-
rünmüş, Neşet diye görünmüş” bir Yunus 
Emre’ydi…

Şahsen, 21’inci yüzyılda, bir Yunus Emre 
tanımış olmanın, onunla tanışmış olma-
nın, onunla sohbet etmiş olmanın bah-
tiyarlığını ve gururunu yaşıyorum… Bir 
ustanın, bir saz ustasının, söz ustasının, 
gerçek bir gönül dostunun doyumsuz 
muhabbetine mazhar olmanın bugün bile 
tarifsiz heyecanını yaşıyorum.

Öyle isimler vardır ki tarihin sahnesinden, 
milletlerin kader levhasından sessizce 
gelirler ve geçerler… Kimi zaman, varlık-
larını hiç kimse hissetmez… Kadir ve kıy-
metlerini hiç kimse bilmez… Çoğunlukla, 
yaşarken hiç kimse vefa göstermez… Ama 
geride öyle bir iz, özellikle de öyle bir aşk 
bırakırlar ki, insan var olduğu sürece, o izi 
silemez, o aşkın tesirini gönlünden söküp 
atamaz.

Her medeniyetin bir özü, bir temel yapı 
taşı vardır… Allah’a hamdolsun, bizim me-
deniyetimizin özü her zaman aşk olmuş, 
medeniyetimiz, aşk ile ve aşk üzerine inşa 
edilmiş, öyle yücelmiş, o şekilde bir sevgi 
ve gönül medeniyeti olmuştur… Elbette, 
bu büyük ve kadim medeniyetin hamu-
runda, şehitlerimizin kanı, kahramanları-
mızın alın teri var.

Elbette bu yüce medeniyetin temelinde, 
ilimin, sanatın, gayretin, cehdin ve mü-
cadelenin tesiri var… Ama bütün bunlar-
dan öte, bu medeniyetin özünde, Hazreti 
Mevlana’nın, Hazreti Hacı Bektaş Veli’nin, 
Ahmede Hani’nin, Yunus Emre’nin, onlar 
gibi nice gönül dostunun, ve evet, Neşet Er-
taş Usta’nın; çok büyük bir titizlikle, saf bir 
gönülle, sarsılmaz bir inançla toprağa zerk 
ettikleri işte o tertemiz AŞK mayası var…

Neşet Ertaş, sadece bir “aşık” değil, sözüy-
le, özüyle, yaşantısıyla, “aşkın” müşahhas 
bir timsaliydi. “İnsanda aşk yoksa, sazı 
eline almasın” diyordu… Sözünü ve sazını 
aşkıyla süsleyen değil; o engin gönlündeki 
Hakk aşkını, sözüyle ve sazıyla ifade edebi-
len, söze ve saza aşk ile mana yükleyebilen 
büyük bir sanatçıydı… Ne güzel söylüyor 
Neşet Ertaş:
 
Tüm canların hak olduğunu bilmese,

Hakk’ın aşkı yüreğine dolmasa,

O güzel cemale aşık olmasa,

Kul Garib’im, bu sazı çalamazdı…

Sevgili dostlar, sevgili canlar…

Merhum Neşet Ertaş, medeniyetimizin ha-
murunu aşk ile mayalarken, millet mefku-
remizin tarifini de yine aşk ile, muhabbet-
le, sevgi ile inşa eden bir gönül mimarıydı. 
Muhatabı, insandı, “can”dı… İnsana gönül 
nazarıyla bakıyor; gönül diliyle sesleniyor-
du. Şöyle diyordu Neşet Ertaş:
 
Sakın ola ha insanoğlu,

İncitme canı, incitme

Her can bir kap, Hakk’a bağlı.
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İncitme canı, incitme…

Dışlanmanın, horlanmanın, tahkir edil-
menin, garipliğin ve gurbetin ne anlama 
geldiğini, hele hele yoksulluğu, çok ağır, 
çok acı şekilde yaşayarak öğrenmişti. Ço-
cukken, sudan, sabundan çekindiği için 
değil; bir tek kat elbisesi olduğu için, onlar 
yıkandığında, giyecek elbise bulamayıp, 
kuruyuncaya kadar yorganın altından 
çıkamadığı için adeta yıkanmaktan kor-
kardı. Bir tavuk bulsalar, bütün bir köy 
paylaşır, adeta kokusuyla idare ederlerdi. 
“Kara yürekliler” derlerdi, boyun bükerdi. 
“Kara suratlılar” derlerdi, boynunu eğerdi. 
Hiçbir zaman isyan etmedi… Hiçbir zaman 
itiraz etmedi…

O en ağır yoksulluk dönemlerine rağmen, 
kendisi de, akrabaları da, hak yemeyi, 
borca vefasızlığı akıllarının ucundan bile 
geçirmedi. Büyük bir tevekkülle, aşkını, 
gönlünü, sazını ve sözünü kendisine azık 
edinip, tam bir kanaatkarlık içinde, bir Yu-
nus Emre sabrı ve sadakati içinde yaşamı-
nı sürdürdü. Neşet Ertaş’ın, insana, cana 
ait sözleri, işte bunun için çok değerlidir.
 
Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim,

İnsanı insandan ayırt etmedim,

Gönüller kırıp can incitmedim,

Bir garip sazımı çaldım gidiyom…

Böyle yaşadı, ve böyle gitti… İşte onun için, 
milletçe ona hakkımızı ziyadesiyle helal et-
tik; inşallah O da bize helal etmiştir diyor, 
bunu umuyor, bunun için dua ediyoruz… 
Neşet Ertaş’ı tarif zordur… Onu anlatma-
ya hiç kuşkusuz kelimeler kifayetsizdir… 

Gönül sohbetlerini, sazını, sözünü, gönül 
dostluğunu, inanıyorum ki nesiller ve asır-
lar anlatmaya devam edecektir.

Ke n d i s i n e ,  b i z e  Tü r k i y e’ n i n ,  b i z e 
Anadolu’nun, Trakya’nın, insanın, canın 
ve aşkın kokusunu emanet ettiği için bir 
kez daha minnettarlığımızı ifade ediyo-
ruz. Babası, Rahmetli Muharrem Ertaş, 
Neşet Ertaş’a; “Aşkınan çalışan yorulmaz” 
derdi… Evet… Aşkınan çalışan yorulmaz… 
“Ne zaman ölürsem, o zaman yoruldum 
işte” derdi Neşet Ertaş…

O’ndan aldığımız Aşk ile, yılmadan, yo-
rulmadan, millet için, kardeşlik, için, bir-
lik için, en önemlisi de insan ve can için 
çalışmaya devam edeceğiz. Hakk’ın kulu 
Neşet Ertaş, 1 yıl önce aramızdan ayrıldı, 
Cenab-I Hakk’a kavuştu… Mirasını gururla 
taşıyacak, mirasına her daim sahip çıka-
cağız. Bozkırın tezenesini, toprağın sesini 
inşallah unutmayacak, unutturmayacağız.

Ruhu Şad olsun diyorum, Mevla’nın rah-
meti üzerine olsun diyorum… Neşet Ertaş 
Birinci Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülle-
rine hak kazanan tüm sanatçılarımızı, tüm 
gönül dostlarını tebrik ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Kırşehirli kardeşlerim,  kıymetli 
Ahiler,  sevgili gençler, değerli hanımefen-
diler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 26’ıncı 
Ahilik Haftası Kutlamalarının ülkemiz, 
milletimiz ve bilhassa esnaf teşkilatımız 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza, Kır-
şehir Valiliğimize, Kırşehir Belediye Baş-
kanlığımıza, hem Kırşehir Esnaf Odaları 
Birliği, hem Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 

Konfederasyonu Başkanlıklarımıza, Ahilik 
Haftası Kutlamalarını gerçekleştirdikleri, 
bu büyük geleneği yaşadıkları ve yaşattık-
ları için şükranlarımı sunuyorum.

Bu törenle, artık yetişkin bir sanatkâr 
unvanına kavuşan ve ŞED kuşanan kar-
deşlerimi kutluyorum; ustalıklarının ilk 
günlerinde onlara nice başarılı hizmet-
lerde bulunmalarını niyaz ediyorum.  
Kendilerine “Ahi Esnafı Belgesi” verilecek 
ustalarımızı, şiir, öykü, kompozisyon ve 

Yirmi Altıncı Ahilik Haftası 
Kutlamaları

Kırşehir | 28 Eylül 2013
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resim yarışmalarında dereceye giren öğ-
renci kardeşlerimi de bilhassa kutluyor, 
onlara da başarılar diliyorum. Ahilik Özel 
Ödülü alan TOBB Başkanımızı, Yılın Ahi’si 
seçilen Mahir Solak kardeşimizi de ayrıca 
tebrik ediyor; şahsıma tevdi edilen Ahilik 
Onur Ödülü’nden dolayı tüm Ahi kardeşle-
rime şükranlarımı ifade ediyorum… 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ahiler...

Bu toprakların bir evladı olarak, bu ülke-
nin, bu milletin bir ferdi olarak, Ahilik 
Teşkilatımızla, Ahilik Geleneğimizle her 
zaman gurur duydum ve gurur duyaca-
ğım. Zira dünyada böyle bir teşkilata, bu 
kadar eski, bu kadar köklü, etkisi bu kadar 
uzun süren bir teşkilata rastlamak gerçek-
ten zordur. Ahilik Teşkilatı’nın temelleri, 
13’üncü yüzyılda, merhum Ahi Evren 
tarafından atılmıştı… Ahiler, Selçuklu 
Devleti’nin mayası oldular. Ahiler, Osman-
lı Cihan Devleti’nin adeta nüvesi oldular, 
çekirdeği oldular. Ahiler, Cumhuriyetimiz 
döneminde de, toplumsal yapımızın sarsıl-
maz muhafızı oldular. Asırlar öncesinden 
bugünlere ulaşan Ahilik geleneği, bugün 
de, inşallah yarın da, Türkiye’nin manevi 
muhafızı, toplumsal yapımızın sağlam bir 
kalesi olmaya devam edecek.

Burada şunu büyük bir gururla ifade 
etmek istiyorum… Ben, işverenlerimiz-
le yaptığımız birçok toplantıda Ahilik 
geleneklerimizi hatırlattım. Esnafımızla 
yaptığımız nice toplantıda, esnafımıza 
müjdeler açıkladığımız toplantılarda, Ahi-
lik Teşkilatının önemini anlattım. Hatta 
Türkiye’ye gelen uluslararası misafirlere, 

yurtdışında görüştüğümüz muhatapları-
mıza, katıldığımız birçok uluslararası eko-
nomi toplantısında dinleyicilere, Ahileri, 
onların edebini, ahlakını, kanaatkarlığını, 
tevazuunu aktardım.

Bugünün dünyasının, özellikle de bugü-
nün küresel ekonomik sisteminin Ahileri-
mizden alacağı, Ahilerimizden öğreneceği 
çok önemli dersler var. Hırs ve tamahın 
dünyamızı kasıp kavurduğu şu günlerde, 
dünyanın Ahilerimizden kanaati öğrenme-
si gerekiyor. Haksız rekabetin, kıran kıra-
na rekabetin, insanı sadece tüketici olarak 
gören, insanı, insanın kurdu olarak gören 
anlayışın, Ahilerden, Ahilik kültüründen 
çok şey öğrenmesi gerekiyor.

Dünyanın kaynaklarını sınırsızca tüketen, 
zengini daha zengin, fakiri daha fakir ya-
pan sistem ve zihniyetin, Ahilerimizden 
dayanışmayı, paylaşmayı, dostluğu ve kar-
deşliği öğrenmesi gerekiyor. Ne Selçuklu 
Devleti, ne de Osmanlı Cihan Devleti, ta-
rihlerinde hiçbir zaman sömürü sistemine 
müsamaha gösterdiler. Çünkü o devletle-
rin temelinde Ahilik vardı, Ahilik kültürü, 
Ahilik geleneği, mayalarında Ahilik ruhu 
vardı.

Bizim Ahilik geleneğimizde, Ahilerimizde, 
sınırsız kazanma hırsı, para biriktirme 
telaşı, mal yığma kaygısı göremezsiniz.  
Rakibini, komşusunu ezme, onları if las 
ettirme diye bir anlayışı bizim ahilik teşki-
latında bulamazsınız. “Sekiz günlük ömre, 
dokuz günlük rızk katma” anlayışındaki 
ahilerimiz, tamaha, hırsa, azgın para ka-
zanma isteğine kapılarını kapatmıştır.  
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Bu yüzden, kendisi siftah ettikten sonra, 
komşusunun da siftah etmesini bekler. Ahi 
yaptığı işe güvenir, ahi elinin emeğine, hü-
nerine, ustalığına güvenir. Ahi dürüsttür. 
Ahi, nefsini zinadan, kulağını fenadan, 
dilini boş laf, gıybet ve iftiradan, midesini 
haramdan, kalbini tamahtan korur.  Ahi, 
malının çokluğuyla değil, dikkatinizi çe-
kiyorum, kazancının bereketiyle övünür. 
Ahiliği inkâr etmek, kendimizi inkar et-
mektir, kimliğimizi, tarihimizi, ceddimizi, 
kendi öz medeniyetimizi inkar etmektir. 

İşte onun için, yüzyılların içinden süzü-
lüp gelen bu geleneği, bu kültürü, bu ruh 
ve mayayı çok hassas şekilde muhafaza 
etmek, güçlendirmek ve gelecek nesillere 
aktarmak zorundayız. Ahilik, Selçuklu ve 
Osmanlı’da olduğu gibi Cumhuriyetimizin 
de mayası olarak varlığını sürdürmeli, 
mutlaka geleceğe ulaşmalı, toplumsal ya-
pımızı güçlü şekilde kuşatmalıdır. Bu nok-
tada esnafımız gerçekten çok büyük bir 
sorumluluk taşıyor… Biz, Hükümet olarak 
esnafımızı güçlendirecek adımları atmayı 
sürdüreceğiz.

Esnafımızın da, ruhuna sirayet etmiş Ahi-
lik geleneğiyle, toplumsal yapımızı bir 
arada tutmaya, Hacı Bektaş Veli’nin deyi-
miyle, Türkiye’yi, bir olarak, iri olarak, diri 
olarak geleceğe taşımaya inşallah devam 
edeceğine inanıyorum. Geçtiğimiz 11 yıl 
boyunca, esnafımızın sorunlarını çözmek, 
esnafımızın gücüne güç katmak için çok 
sayıda düzenleme yaptık, reform yaptık, 
çok sayıda destek açıkladık. Bundan sonra 
da, inşallah, hep birlikte yol yürümeye, 
sorunları birlikte çözmeye, Türkiye’yi ve 

soframızdaki ekmeği birlikte büyütmeye 
devam edeceğiz.

Sevgili Kırşehirliler, değerli kardeşlerim, 
sevgili Ahiler…

Ahilik Haftası ve bu Şed Kuşanma Töreni 
vesilesiyle, bir hususu burada özellikle 
vurgulamak arzusundayım… Ahi ya da 
Akı, hepinizin bildiği gibi, cömert demek-
tir, eli ve gönlü açık demektir, yiğit, deli-
kanlı, kahraman demektir. Ahi ve Akı, en 
çok da kardeş demektir. Bizim, tek bir mil-
let olarak, asırlar boyunca varlığımızı sür-
dürmemizde, hiç şüphesiz Ahilerin rolü, 
etkisi, etkinliği çok ama çok büyüktür.

İşte bugünlerde, Ahilerimizden, milli birli-
ğimiz için, kardeşliğimiz için, ezelden ge-
len kardeşliğimizin ebediyete intikali için, 
destek bekliyor, katkı bekliyor, en önemlisi 
de hayır dua bekliyoruz. Birazdan, çok an-
lamlı bir törenle, vefatının Birinci Yıldönü-
münde rahmetle anacağımız Sevgili Neşet 
Ertaş ne güzel söylemiş:
 
Bir yaratmış Allah tüm insanları

Ayrılık, insanın sözünden olur.

Ayrı görme, gel şu insanoğlunu

Her niyet kişinin özünden olur.

Evet… Bu topraklar üzerinde, Sünnisiyle, 
Alevisiyle; Türkü, Kürtü, Lazı, Çerkesi, 
Gürcü’sü, Roman’ı, tüm etnik kökenleriyle, 
tüm mezhep, inanç, dil ve kültürleriyle, 
asırlar boyunca bir olduk, beraber olduk. 
Geçmişi birlikte inşa ettik; geleceği de yine 
hep birlikte inşa edeceğiz.
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B a k ı n ,  d ü n  İ s t a n b u l ’ d a ,  İ s t a n b u l 
Tersanesi’nde ülke olarak, millet olarak 
çok büyük bir gururu yaşadık. Hükümet 
olarak, 2004 yılında, MİLGEM adı verilen, 
Milli Gemi İnşa Projesi’ni başlatmıştık. 8 
savaş gemisini Türkiye’de, millî imkan-
larla inşa etmeyi planlamıştık. 2 yıl önce, 
birinci gemiyi bitirdik, Heybeliada adanı 
verdiğimiz gemiyi denizlerimize uğurla-
dık ve başarıyla görevini yapıyor. Dün de, 
ikinci millî gemimizi, Büyükada’yı deniz-
lere uğurladık.

Şimdi MİLGEM kapsamında 2 yeni gemi-
nin daha çalışmalarını başlattık. Türkiye, 
artık kendi savaş gemilerini inşa eder 
konuma yükseldi. Dünyada, kendi savaş 
gemilerini inşa edebilen 10 ülke var ve 
Türkiye bu 10 ülkeden biri. Bu başarıla-
rımıza inşallah yenilerini de ekleyeceğiz. 
Hem barış için, kardeşlik için mücadele 
verecek; hem de barış ve kardeşliği muha-
faza etmek için her an, her ihtimale karşı 
hazır olacağız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kırşehirliler, 
sevgili Ahiler…

Pazartesi günü, Ankara’da, Bakanlar Ku-
rulu Toplantımızın hemen öncesinde, saat 
11’de, Türkiye için gerçekten tarihî bir anı, 
tarihî bir dönüm noktasını hep birlikte 
yaşayacağız. Sizler ekranlarınızın başında, 
bizler milletin huzurunda, Türkiye’ye sınıf 
atlatacak bir reform paketini paylaşacak, 
Türkiye için yeni bir ufku hep birlikte ve 
inşallah dualarla açacağız.

Şunu burada, Kırşehir’de, Ahilerin arasın-
da peşinen ifade etmek istiyorum… 11 yıl 

boyunca, hangi reformu yaptıysak, karşı 
çıkanlar oldu; Pazartesi günü onlar yine 
karşı çıkacaklar. 11 yıl boyunca, ileriye 
doğru hangi adımı attıysak, çelme takmak 
isteyenler oldu; Pazartesi’den itibaren 
onlar yeniden çelme takmak isteyecek. 11 
yıl boyunca, her adımın, her reformun ül-
keyi zayıflatacağını iddia edenler oldu; 11 
yıl boyunca onlar yanıldı, millet kazandı; 
inşallah Pazartesi’den itibaren de onlar 
yanılacak, Türkiye kazanacak.

Son derece kapsamlı, 76 milyonun tama-
mını ilgilendiren, özgürlükleri daha da 
genişleten, ekonominin, demokrasinin, 
en önemlisi de kardeşliğimizin önünü 
daha da açan bir paket açıklayacağız. 11 
yıl boyunca her reform, Türkiye’nin daha 
da büyümesini, kardeşliğimizin daha da 
güçlenmesini sağladı. İnşallah, bu büyük 
paket de, bu kapsamlı paket de, ekonomi-
nin daha da büyümesini, Türkiye’nin sınıf 
atlamasını, Türkiye’nin ağırlıklarından 
kurtulmasını sağlayacak; bizi 2023 hedef-
lerine daha da yakınlaştıracak.

Şunu bilmenizi istiyorum… Milletin 
yararına olmayan hiçbir meselede bizi 
göremezsiniz. Türkiye’yi büyütmeyen, 
Türkiye’yi daraltan hiçbir meselenin için-
de bizi göremezsiniz. Biz söz veririz, mil-
letimizden yetki alırız, teyit alırız, sonra 
adım atarız. Parti programımızda hedefler 
ortaya koyduk, sizden teyit aldık, yerine 
getirdik, getiriyoruz. Hükümet program-
larımızda, seçim beyannamelerimizde 
hedefler ortaya koyduk, sizden teyit aldık, 
yerine getirdik, getiriyoruz.
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Parti kongrelerimizde, işte bu meydanlar-
da size hedeflerimizi anlattık, sözlerimizi 
verdik, sizden teyit ve yetki aldık; biz o 
yetkiyle yürüyoruz. Mühür sizde… Siz ne 
derseniz, biz onu yaptık, sadece ve sadece 
onu yapıyoruz. İnşallah pazartesi açıkla-
yacağımız Demokratikleşme Paketi de, 
Türkiye’nin hayrına olacak, birliğimizi, 
dirliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direcek.

Bakın, Allah’a Hhmdolsun, yoğun gi-
rişimlerimiz, yoğun mücadelemiz ne-
ticesinde, aylardır terör nedeniyle acı 
haberler almıyoruz. Hem Kırşehir’de, 
hem Diyarbakır’da, annelerin, babaların 
yürekleri dağlanmıyor, ocaklara ateş düş-
müyor. Terör, artık Türkiye’nin huzurunu 
bozamıyor, Türkiye’nin kardeşliğini, bir-
liğini, beraberliğini hedef alamıyor. Doğu 
ile Batı’nın, Kuzey ile Güney’in daha da 
kaynaştığı bir süreçten geçiyoruz.

76 milyonun muhabbetle kucaklaştığı, 
birbirine gönlünü açtığı bir süreçten ge-
çiyoruz. Bu süreci muhafaza edeceğiz. Bu 
süreci, çok daha ileriye taşıyacak, kardeş-
liğimizi daha da büyütecek, ekonomiyi, 
demokrasiyi daha da büyütecek, çok güçlü 
bir Türkiye’nin vatandaşı olmanın gururu-
nu hep birlikte yaşayacağız. Biz bu güzel 
süreçte, 76 milyonla birlikte, Kırşehir’den, 
özellikle de Ahilerimizden destek bekliyor, 
katkı bekliyor, dua bekliyoruz. Bugünlere, 
milletimizin desteğiyle, hayır dualarıyla 
ulaştık… Çok daha güzel günlere de sizin 
desteğinizle, sizin hayır dualarınızla ula-
şacağız.

Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, özellikle 
terörle mücadelede yitirdiğimiz şehitle-
rimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 
Şu anda, Türkiye’nin her yerinde, sınırla-
rımızda görev yapan tüm askerlerimize, 
emniyet mensuplarımıza buradan milletçe 
bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyo-
ruz. Geçtiğimiz Hafta içinde, Emniyet 
birimlerimiz çok başarılı bir operasyonla, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polisevi’ne 
saldıran teröristleri birkaç saat içinde ya-
kaladılar. Bu başarılı operasyondan dolayı, 
Emniyet Teşkilatı’mızı, Ankara Emniye-
ti’mizi tebrik ediyorum.

Yine bu hafta, Bingöl’deki firar hadisesi-
nin ardından, mahkumları saatler içinde 
bulan ve adalete teslim eden, Jandarma 
Teşkilatı’mızı, tüm emniyet ve istihbarat 
birimlerimizi tebrik ediyor, onlara da te-
şekkür ediyorum. Rabb’im, milletimizi, 
ülkemizi her türlü saldırıdan muhafaza et-
sin. Rabbim, Ahilerden aldığımız ilhamla, 
bizi, gönlü açık, kalbi açık, eli açık, yolu ve 
bahtı açık bir millet olarak korusun, gözet-
sin diye dua ediyorum.

26’ıncı Ahilik Haftası törenleri kutlu ve 
mübarek olsun. Kazancınız bereketli, 
ömrünüz hayırlı ve uzun olsun. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun…
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Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; ara-
mızdan ayrılışının 75’inci yıldönümünde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle 
yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, 
Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarına, 
bu vatan için canını feda eden tüm şehit 
ve gazilerimize de milletçe bir kez daha 
şükranlarımızı ifade ediyorum.

Gazi’nin vefatının 75’inci Yıldönümünü 
idrak ettiğimiz bu günün 2 hafta öncesin-
de, 29 Ekim’de, bir başka önemli yıldönü-
münü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünü milletçe idrak ettik. 
Evet… Gazi Mustafa Kemal, “En büyük ese-
rim Cumhuriyet’tir” demişti…

Hiç kuşkusuz, Cumhuriyet, Gazi Mustafa 
Kemal’in keşfettiği, ya da dünyada ilk 

Türk Dil Kurumu’nda Atatürk’ü 
Anma Programı

Ankara | 10 Kasım 2013
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kez uygulanan bir yönetim biçim değildi; 
bölgemizde o gün de, birçok ülke Cumhu-
riyet rejimini benimsemişti. Ancak, Gazi 
Mustafa Kemal, çağının Cumhuriyetle-
rinden farklı olarak, ülkeyi, Demokratik 
Cumhuriyet fikrine hazırlamak gibi ger-
çekten önemli bir devrimi gerçekleştir-
mişti.

Şunu bugün, bu anlamlı günde aziz 
milletimize ve siz değerli katılımcılara 
tekrar hatırlatmak isterim: Gazi Mustafa 
Kemal, Ali Fethi Okyar’a bizzat talimat 
vererek, onu teşvik ederek, her aşamada 
onu yüreklendirerek, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin karşısında ikinci bir siyasi par-
tinin çıkmasını sağlamış, demokrasiye ilk 
adım böylece atılmıştı.

Cumhuriyetimizin daha 7’inci yılında 
kurulan bu yeni siyasi parti milletten çok 
büyük teveccüh görmüştü. Ne var ki Gazi 
Mustafa Kemal’in tam desteğine rağmen, 
dönemin hükümeti ve tek parti tarafın-
dan yapılan ağır baskılar neticesinde, 
bu deneme akamete uğramış, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası kendisini kısa sürede 
feshetmiş ve ilk demokrasi denemesi ma-
alesef başarısız olmuştu.

Gazi Mustafa Kemal, en büyük eseri ola-
rak baktığı Cumhuriyetin, döneminin 
diğer tabela cumhuriyetlerinden farklı 
olması, milleti, yani Cumhur’u bütünüyle 
kucaklaması fikrini son nefesine kadar 
muhafaza etmişti. Gazi Mustafa Kemal, 
mensubu olduğu milleti çok iyi biliyor, 
çok yakından tanıyordu.

G e r e k  Ku r t u l u ş  S a v a ş ı ’ n a ,  g e r e k 
Cumhuriyet’e giden yolda, Gazi Mustafa 
Kemal, milletinin tüm renklerini, tüm 
farklılıklarını, milleti millet yapan tüm 
dini, etnik ve mezhebi unsurları bir araya 
getirmeyi başarmış, tüm mücadeleyi on-
larla birlikte yürütmüştü.

Cumhuriyetimizin böyle bir renklilik 
üzerine kurulması, Cumhuriyetimizin her-
kese karşı eşit mesafede durması, herkesi 
eşit olarak kucaklaması, Mustafa Kemal’in 
en önemli ideallerinden biriydi. Cumhu-
riyetimizin 90’ıncı kuruluş yıldönümünü 
henüz idrak ettik; bugün de, Gazi Mustafa 
Kemal’in vefatının 75’inci yıldönümü vesi-
lesiyle bir aradayız.

Bu anlamlı yıldönümlerinde, şunu bura-
da açık açık ifade etmek arzusundayım… 
Gazi Mustafa Kemal’in vefatının hemen 
ardından ortaya çıkan, günümüze kadar 
da ulaşan birçok uygulamanın ve ideolo-
jinin, Gazi’nin fikir, ideal ve hedefleriyle 
hiçbir bağlantısı, hiçbir ilintisi ve ilişkisi 
yoktu. Gazi Mustafa Kemal’in adı, bu ül-
kede, maalesef, son derece haksız biçimde, 
yanlış bir takım uygulamalara paravan 
yapılmıştır.

Atatürkçülük, ya da Kemalizm ideolojisi, 
çoğu zaman Gazi Mustafa Kemal’in fikir-
lerinden sapma göstermiş; bu akımlar, 
Gazi’nin ideallerinin tamamen tersi bir 
istikamette, millete tepeden bakan, milleti 
dizayn etmeye çalışan, millet üzerinde 
baskı kurmaya çalışanların istismar aracı 
olmuştur. Gazi’nin demokrasiye geçiş ça-
balarına rağmen, Türkiye, Tek Parti istib-
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dadına mahkum edilmiş; ancak 1945’te 
çok partili hayata geçilmiş, 1950’de Cum-
huriyet demokrasi ile kucaklaşabilmiştir.

1960 ve sonrasındaki her müdahale, Gazi 
Mustafa Kemal’in adı kullanılarak, ama 
onun en büyük eseri olan Cumhuriyet’e 
kastedilerek, Cumhuriyet yaralanarak, 
millet adeta çiğnenerek yapılmıştır. Gazi 
Mustafa Kemal, eserleriyle, yazıları, kitap-
larıyla, fikirleriyle, en önemlisi de döne-
min belgeleriyle, kim olduğu çok çok iyi 
bilinen bir liderdir.

Yani herkese göre farklı bir Atatürk yok-
tur… Herkesin, kendi şahsi çıkarına, kendi 
ideolojisine dayanak olarak kullanacağı, 
keyfice istismar edeceği bir Atatürk yok-
tur. Şunu altını çizerek ifade etmek isterim 
ki, Kurtuluş Savaşı’nın Başkumandanı ve 
Cumhuriyetimizin Banisi olan Gazi Musta-
fa Kemal, bir ayrışmanın aracı olabilecek 
en son kişidir.

Gazi Mustafa Kemal isminin, ya da, son-
radan üretilmiş sembollerin arkasına 
saklanarak, toplumu kamplara ayırmaya 
çalışmak, Cumhuriyete ve milletimizin 
ortak değerlerine hakaret olduğu kadar, 
Gazi Mustafa Kemal’in aziz hatırasına da 
haksızlıktır.

Gazi Mustafa Kemal, onun eserleri ve 
onun mücadelesinden, baskıcı, otoriter, 
tek tipçi, başkalarının fikir ve yaşam tarz-
larına tahammülsüz, Türkiye’nin farklı-
lıklarını kabullenmeyen bir ideoloji asla 
çıkmaz. Gazi Mustafa Kemal, görülmeyi, 
istismar edilmeyi, semboller üzerinden 

tartışma aracı yapılmayı değil, fikirlerinin 
anlaşılmasını, duygularının hissedilmesi-
ni istemişti.

En büyük ideali de İstiklal Savaşı’nın 
ardından, İstikbal Savaşı’nda muzaffer 
olabilmek, yani Türkiye’yi muasır mede-
niyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek-
ti. Bütün manialara, bütün yavaşlatma 
çabalarına rağmen, Türkiye, Gazi’nin bu 
idealini anlamış, kavramış ve bu yolda çok 
önemli mesafe katetmiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünde, Gazi’nin vefatının 75’inci 
sene-i devriyesinde, Türkiye, Gazi’nin 
gösterdiği hedef doğrultusunda, muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda 
çok önemli mesafeler katetmiştir. 29 Ekim 
2013’te, İstanbul’da büyük bir coşkuyla 
açılışını yaptığımız Marmaray, muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda 
zincirin sadece son halkasıdır.

Türkiye, inşa ettiği yollarla, barajlarla, 
konutlarla, üniversiteler, okullar, derslik-
lerle, hastaneler, stadyumlar, kültür mer-
kezleri, yurtlarla, bölgesinin ve dünyanın 
en hızlı kalkınan ülkeleri arasındadır. Tür-
kiye, parası, bayrağı ve pasaportu dünyada 
itibar gören, her bir vatandaşına dünyada 
saygı ile bakılan, gıpta ile bakılan bir ülke 
konumuna yükselmiştir.

Türkiye, Kurtuluş Savaşı ve Kuruluş ruhu-
na uygun biçimde, birbiriyle kucaklaşan, 
birbirine kenetlenen, kardeşliğini daha da 
yücelten toplumsal yapısıyla, şimdi her 
zamankinden daha fazla umut vadeden 
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bir ülkedir. Hiç kuşkusuz Türkiye bu sevi-
yelerle yetinmeyecek, yükselmeye, daha 
iddialı hedeflere doğru yürümeye devam 
edecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşu-
nun 100’üncü yıldönümünde, Gazi’nin 
aramızdan ayrılışının 85’inci sene-i devri-
yesinde, onun ideal ve arzuları doğrultu-
sunda, muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkmış bir Türkiye’ye doğru emin 
adımlarla ilerleyeceğiz.

Gazi’yi, onun ismini, onun hatırasını, bir 
ayrıştırma değil, bütünleştirici bir değer 
halinde muhafaza ederek, 76 milyon hep 
birlikte, tek yürek olarak, geleceğin Türki-
ye’sini inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşün-
celerle, vefatının 75’inci yılında, bir kez 
daha Gazi Mustafa Kemal’i minnetle yad 
ediyorum.

Kurtuluş Savaşımız başta olmak üzere, 
tüm şehitlerimize, ahirete irtihal etmiş 
tüm gazilerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. Gazi ve şehitlerimizin hatırası-
na gölge düşürmeden, onlardan aldığımız 
kutsal emaneti yücelterek kararlılıkla 
yolumuzda ilerleyeceğimizi tekrar hatır-
latıyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Değerli dostlar, çok değerli kardeşlerim, 
Ziraat Bankası’nın değerli çalışanları, çok 
değerli mensupları, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
150’nci kuruluş yıldönümünde Ziraat 
Bankası’nın tüm yöneticilerini ve çalışan-
larını yürekten tebrik ediyorum. Banka’nın 
kuruluşunda ve 150 yıllık süreçte emeği 
geçenlere milletçe şükranlarımızı ifade 

ediyorum; aramızdan ayrılanlara rahmet 
niyaz ediyorum.

Evet bugün, 150 yıllık bir çınarın, kökü 
gerçek manada çok derinlerde olan bir 
millî bankamızın kuruluş yıldönümünü 
kutluyor; ayrıca çok da büyük bir gururu 
yaşıyoruz. Düşünün ki, 90 yıllık bir Cum-
huriyetimiz var, ama 150 yaşında bir kamu 
bankamız var. Kökü çok eskilerde olan çok 
sayıda kurumumuz var.

Ziraat Bankası 150. Kuruluş 
Yıldönümü Resepsiyonu

Ankara | 27 Kasım 2013
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Okullarımız, üniversitelerimiz, özel şir-
ketlerimiz var. Mesela, MÖ 209 yılında 
kurulduğunu kabul ettiğimiz, yani 2 bin 
222 yaşında bir Kara Kuvvetlerimiz, Silahlı 
Kuvvetlerimiz var. Hiç kuşkusuz, kurum-
larımız, verdikleri hizmetlerle her zaman 
milletin gözbebeği oldular.

Ama aynı zamanda bu kurumlarımız, bi-
zim ne kadar köklü bir millet olduğumuzu, 
ne kadar kadim bir devlet geleneğine sahip 
olduğumuzu da bize gösteriyor; adeta bize, 
bizi anlatıyorlar. Bakın ben, birçok çocu-
ğun, anne babasına şu soruyu sorduklarını 
biliyorum… “Cumhuriyetimiz 1923 yılında 
kuruldu, ama Ziraat Bankası 1863 yılında 
kurulmuş, bu nasıl oluyor?”

Esasen, millet ve tarih şuuru da işte en iyi, 
en kalıcı ve en etkili şekilde böyle oluşu-
yor. Siz, çocuklara istediğiniz kadar tarih 
anlatın, istediğiniz kadar tarih okutun… 
Bir Süleymaniye Camii’nin önünden geç-
mek, ona bakmak, onun o tarihî ve manevi 
atmosferini teneffüs etmek, binlerce sayfa 
tarih kitabı okumak kadar etkili olacaktır. 
Ankara’da, yaklaşık 800 yaşındaki Arslan-
hane Camii’nin önünden geçmek, içine 
girip o duvarlara, o hatlara, tezyinata bak-
mak, inanın çocukların, gençlerin tarih ve 
millet şuurunu sarsılmaz şekilde perçinle-
yecektir.

O tarihî eserin önündeki çocuk, büyük 
büyük dedelerini o caminin içinde namaz 
kılarken, tarihî köprülerin inşaatında çalı-
şırken, şadırvanlardan su içerken, hanlar-
da uyurken, mektep ve medreselerde ilim 
tahsil ederken hayal edecek, aslında kendi 
özüne yolculuk edip kendisini daha iyi ta-
nıyacaktır.

İşte onun için, Ziraat Bankası sadece bir 
banka değildir… Ziraat Bankası, aynı za-
manda bir tarihtir, bir tarih kitabıdır; bu 
milletin binlerce yıllık kutlu yürüyüşünün 
son 150 yıllık döneminin adeta canlı şa-
hididir. Aslında Ziraat Bankası, dünyada, 
vahşi bir kazanma ve harcama kültürü 
oluşurken, sınırsız hırs ve sınırsız tüketme 
alışkanlıkları oluşurken, millî değerleri 
muhafaza etmek, dayanışmayı korumak 
için kurulmuş çok önemli bir hazinedir.

Şuna özellikle dikkatlerinizi çekmek is-
terim… Bizde, kanaat gibi, bereket gibi, 
siftah, dayanışma, paylaşma gibi kavram-
lar son derece canlı iken, Batı’da, sermaye 
biriktirme, parayla para kazanma, hem 
de çok para kazanma sisteminin kapıları 
aralanıyordu. Çok para kazananlar, çok 
sermaye biriktirenler, çeşitli yöntemlerle 
ülkelerin idare ve toplumsal yapılarına 
hükmetmeye başlıyordu.

Bankerler ve onların oluşturduğu güç zin-
cirleri, borç vererek, kredi açarak, ya da 
muslukları kısarak, ülkeleri rahatlatıyor ya 
da daraltıyordu. İşte Ziraat Bankası, böyle 
bir süreçte ortaya çıktı. Milletin, özellikle 
de çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin; 
tefecilerin, bankerlerin, faiz lobilerinin 
eline düşmemesi; devletin, borçla birlikte 
emir de almaması için, adeta bir can simidi 
olarak kuruldu.

150 yıl boyunca da Ziraat Bankası böyle bir 
millî anlayışla hizmet verdi. Evet… Ziraat 
Bankası sadece bir banka değildir; bir kara 
gün dostudur, çiftçi dostudur, esnaf, sana-
yici, tüccar, ihracatçı dostudur. Paradan 
para kazanma hırsında değil, kar gütme 
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amacında değil, tarımı, sanayiyi, ticareti 
destekleme mücadelesinde bir kurumdur.

Ziraat Bankası’nın nasıl kurulduğunu, 
niçin kurulduğunu, asli vazifesini hiçbir 
zaman unutmayacağız. Elbette, Ziraat 
Bankası’nın, tüm Kamu bankalarının zarar 
edip milletin hazinesine yük olmasına biz 
asla göz yummayız. Öte yandan kamu ban-
kaları, elbette bankacılık kurallarına uygun 
çalışacak ama asla vahşice kazanma peşin-
de koşan bir kurum da olmayacak. 

İşte, 11 yıldır, kamu bankalarını böyle bir 
anlayışla yönetiyor, açıkçası, 150 yıllık ta-
rihi içinde en parlak dönemlerini yaşama-
larını hep birlikte temin ediyoruz. 2002 yıl 
sonunda, Ziraat Bankası’nın görev zararı 
16 milyar liraydı… Kötü yönetiliyordu… 
Hükümetler içini boşaltıyordu… Banka, 
çiftçiye kredi vermiyor, verdiğin zaman 
çok yüksek faiz oranlarıyla veriyor, çiftçi-
den aldığı yüksek faizi bütçenin açıkların-
da kullanıyordu.

2002 yılı sonu itibariyle 16 milyar lira gö-
rev zararı olan Ziraat Bankası, son 10 yıl 
içinde 36 milyar lira kar elde etti, bunun da 
21 milyar lirasını devlete vergi ve temettü 
olarak devretti. Millete yük olan bir banka, 
asli vazifesine dönüp çiftçiye destek olur-
ken, aynı zaman da millete de hizmet veren 
bir banka konumuna yükseldi.

11 yıl önce, banka, çiftçiye yüzde 59 faiz 
oranıyla kredi veriyordu… Şu anda yüzde 
sıfır ile 6 arasında bir faiz oranıyla çiftçiye 
kredi veriliyor. 2003 yılı başında sadece 
165 bin kişi Ziraat Bankası’ndan kredi ala-
bilirken ve sadece 2.4 milyar lira kredi ve-
rilmişken; şu anda 562 bin kişi, 21 milyar 
lira tutarında kredi kullanıyor.

1600’ün üzerinde şubesiyle, 400’e yakın 
ilçe ve beldede tek Banka olmasıyla, Zi-
raat Bankası Anadolu’yu, Trakya’yı adeta 
bütünüyle kucaklıyor. Tıpkı tarihi gibi, 
tıpkı kendisini kuran ecdat gibi, sınırları da 
aşıyor, Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Kuzey 
Avrupa’dan Orta Asya’ya ve Amerika’ya ka-
dar geniş bir coğrafyada Türkiye’nin yüzü, 
Türkiye’nin gücü olarak faaliyet gösteriyor.

Birçok ülkede, Büyükelçiliklerimiz nasıl 
ki oradaki kardeşlerimize yakın geliyorsa, 
sıcak geliyorsa, Ziraat Bankası’nın şubeleri 
de, dost ve kardeş ülkelerde aşina bir tanı-
dık gibi hizmet veriyor, faaliyet gösteriyor. 
Ziraat Bankası’nı bu büyük başarısından 
dolayı yürekten kutluyorum.

Tüm yöneticilerine, Genel Müdürümüze, 
26 bin sayısına ulaşan değerli personeli-
mize, bize bu büyük gururu yaşattığınız 
için yürekten teşekkür ediyorum. İddialı, 
ama ulaşılabilir hedeflerinizi hep yakından 
takip edeceğiz. Üzerimize düşen yükümlü-
lükleri hakkıyla yerine getireceğiz.

Ziraat Bankası’nın, milletten alan el de-
ğil, millete veren el olması için biz de ne 
gerekiyorsa yapacağız. Sektörde öncü bir 
kuruluş olan Ziraat Bankası’nın, güçlü 
bir ekonomi, güçlü bir finans sistemi için 
liderliğini muhafaza edecek, hep istişare 
halinde olacağız.

Tekrar, hepinize teşekkür ediyorum. Kuru-
luşta ve 150 yıllık süreçte emeği geçenlere 
şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. 
Nice yıllara, nice başarılara diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Üniversite Başkanı, değerli Rektör, 
üniversitenin değerli mensupları, sevgili 
öğrenciler, değerli hanımefendiler, beye-
fendiler... 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
üzerinize olsun. Esselamu aleyküm, ve 
rahmetullahi ve berekatüh. Malezya Ulus-

lararası İslam Üniversitesi’ne, bu değerli 
Fahri Doktora ünvanını şahsıma tevcih 
ettikleri için gönülden şükranlarımı su-
nuyorum. Bu anlamlı unvanın, Türkiye 
ile Malezya arasında, köklü, derin ve çok 
boyutlu işbirliğinin bir simgesi olmasını, 
ülke ve halklarımızı birbirine daha da 
yakınlaştırması için bir vasıta, bir vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Uluslararası İslam Üniversitesi 
Fahri Doktora Töreni

Kuala Lumpur, Malezya | 10 Ocak 2014



305

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

Sayın Mahatir Muhammed’in kuruluşuna 
öncülük ettiği Malezya Uluslararası İslam 
Üniversitesi, yakın çalışma arkadaşla-
rımdan bazıları olmak üzere, çok sayıda 
Türkiye vatandaşı için bir eğitim ve öğre-
tim yuvası oldu. Bu ilim yuvasının çatısı 
altında, özellikle sosyal ve İslami bilimler 
alanlarında çok önemli çalışmalar ve 
araştırmalar yapıldı. Bir dönem, özellikle, 
Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde 
ciddi baskılar, yasaklama ve kısıtlamalar 
varken, Malezya ve üniversiteleri, çok 
sayıda öğrencimiz için özgürce eğitim gö-
recekleri bir yer oldu. Şu anda Hamdolsun 
üniversitelerimizde, eğitim sistemimizde 
böyle anlamsız yasaklar ve kısıtlamalar 
yok. Her alanda eğitimi, eğitim alma imka-
nını ve eğitime ulaşma fırsatını geliştirdik, 
anlamsız yasakları kaldırdık, eğitimin 
özgürleşmesi için tarihi nitelikte adımlar 
attık. Türkiye’nin bu zor zamanlarında, 
Malezya ve Malezya Üniversiteleri hep ya-
nımızda oldu. Bir çok öğrencimiz, Malezya 
üniversitelerini, kendi inancını, kendi de-
ğerlerini muhafaza ederek okuyabileceği 
okullar olarak gördü ve geldi, burada eği-
timlerini tamamladı. Aynı şekilde Bosna 
savaşı sırasında Balkanlardan yüzlerce 
öğrenci Malezya’da eğitim aldı. Buradan 
mezun olan öğrenciler bugün hem kendi 
ülkelerinde hem de uluslararası kurum ve 
kuruluşlarda önemli görevler ifa ediyorlar. 

Aslında burada, ibret almamızı gerek-
tiren bir hikmet var... İlahi Mesaj şunu 
söylüyor: “Sizin şer gördüklerinizde hayr, 
hayr gördüklerinizde şer vardır...” Yine 
İlahi Mesaj diyor ki: “İnne meal usri yus-
ran...” Yani, her zorlukla birlikte kolaylık 

vardır... Türkiye’de bizim genç üniversite 
öğrencilerimiz işte bunu iliklerine kadar 
yaşadılar. Öyle zamanlar olur ki, zulüm, 
bütün renkleriyle, tüm boyutlarıyla gelir, 
üzerinize çöker. Hiç bir çıkış kapısının 
olmadığını zannedersiniz. O ateşten, bir 
çıkışın mümkün olmadığını düşünürsü-
nüz. Daralırsınız, ruhunuz, kalbiniz, adeta 
bir cenderenin altındaymış gibi hisseder-
siniz. Ama, Allah öyle bir çıkış kapısı açar, 
bulutları öyle bir aralar, kalbinize öyle bir 
inşirah, öyle bir rahatlama salar ki, eski 
halinizden çok daha ferah bir hale evri-
lirsiniz. Hüzün, yeis, umutsuzluk, bizim 
inananlar olarak kabul edeceğimiz, onay-
layacağımız, özellikle de teslim olacağımız 
duygular değildir. Yine İlahi Mesaj şunu 
söylüyor: “Gevşemeyin, asla mahzun olma-
yın! İnanıyorsanız, üstünsünüz...” Evet... 
Bizim ölçümüz budur. Sabredenler; zafere 
erişenlerdir... Üzerindeki zulme, baskıya, 
haksızlığa karşı sabreden, ama eş zamanlı 
olarak buna karşı samimi mücadele eden 
bir insan için zafer mukadder hale gelir. 
Türkiye’nin gençleri, işte bunu başardılar. 
Türkiye’nin gençleri, 80’lerde, 90’larda, 
hatta iki binli yıllarda, inançlarından 
dolayı kendilerine yönelen zulme karşı 
sabrettiler, tahammül gösterdiler, direndi-
ler, o zulmeti aydınlığa tahvil etmek için 
mücadele ettiler ve nihayetinde zaferi elde 
ettiler. Bir dönem, gençlerimize çok ağır 
zulümler edildiği için üzülüyorduk... Ama 
sonuçta, yurt dışında çok iyi üniversiteler-
de okumuş, uluslararası vizyon sahibi, bir 
kaç dil bilen, dünyayı çok iyi tanıyan genç-
lerimiz oldu. Yani şer, hayra tahvil edilmiş 
oldu. Düşünün ki, gençlerimize yapılan 
haksızlıklar nedeniyle, gençlerimiz geldi-
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ler, örneğin Malezya’da eğitim gördüler, 
Malezya’nın dilini, kültürünü öğrendiler, 
Malezyalı kardeşlerimizle daha da yakın-
laştılar. Avrupa ülkelerine giden öğrencile-
rimiz oldu, Amerika Birleşik Devletleri’ne, 
diğer ülkelere giden gençlerimiz oldu. O 
gençlerimiz ülkelerine döndüler ve şu 
anda ülkelerinin kalkınmasına ciddi kat-
kılar sağlıyorlar. Türkiye’nin 11 yıl içinde, 
Hükümetimiz döneminde elde ettiği başa-
rılar, işte bu donanımlı, birikimli gençlerin 
omuzlarında yükseldi. Bu süreçte biz şunu 
da bir kez daha ispat etme imkanını bul-
duk. Demek ki başörtüsü, bilimin önünde 
bir engel değilmiş. Demek ki inançlar, de-
ğerler, bilimin önünde bir engel değilmiş. 
Önemli olan, zihninizin içindekidir, ruhu-
nuzdakidir, önemli olan kalbinizdekidir. 

İşte, buraya gelmeden önce, Tokyo’da, 
TÜRKSAT 4 A uydumuzun teslim töreni-
ne katıldık. Bu bizim ilk uydumuz değil... 
Türkiye, şu anda, savunma sanayi ihtiyaç-
larının yüzde 50’sini artık yerli kaynak-
lardan sağlamaya başladı. Bu oran göreve 
geldiğimizde sadece yüzde 20’ydi. Kendi 
tankımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi 
insansız hava araçlarımızı, roketlerimizi, 
kendi silahlarımızı üreten bir ülke konu-
muna yükseldik. Şu anda, yerli tasarımla, 
kendi mühendislerimizle, savaş gemile-
rimizi imal ediyoruz ve şu ana kadar 2 
savaş gemisini tamamladık, denizlerimize 
gönderdik. 2023 yılına kadar, kendi savaş 
uçaklarını imal eden, kendi uydularını 
imal edip uzaya fırlatabilen bir ülke ko-
numuna yükselmeyi hedefliyoruz ki, bu 
hedefe de ulaşacağımıza ben yürekten ina-
nıyorum. Bugün Japonya’da uydumuzu 

sadece Japon teknisyen ve mühendisler 
değil, onlarla birlikte genç Türkler üretti-
ler. Bu genç arkadaşlarımız da yurda döne-
cek, bu sahada çok daha ileri çalışmaları 
yaparak, uydu imal ve fırlatılmasında dışa 
bağımlılığımızı inşallah sona erdirecekler. 
2023 itibariyle, savunma ihtiyaçlarının 
yüzde 100’e yakınını yurt içinden karşı-
layan bir ülke konumuna inşallah işte bu 
gençler sayesinde ulaşacağız. 

Burada söylemek istediğim şudur... Bili-
min özünde, ruhunda, temelinde özgürlük 
vardır... Özgürlüğün olmadığı yerde, bilim 
olmaz, oradan hür düşünce doğmaz, ora-
dan insanlığa yarar sağlayacak, insanlığın 
refahını artıracak, insanı hikmete ulaştı-
racak sonuçlar çıkmaz. Bakın Malezya’nın 
da, Türkiye’nin de ortak medeniyetinde, 
ilim, özgürlüğün olabildiğince geniş oldu-
ğu ortamlarda hayat bulmuş, filizlenmiş, 
gelişmiş, çınara dönüşmüştür. Bağdat, 
bizim ortak medeniyetimizin önemli 
bir ilim merkeziydi. İsfahan, Merv, Belh, 
Semerkant, Nişabur, Delhi, İslamabad, 
Kahire, Gırnata, Kurtuba bizim ortak me-
deniyetimizin bilim merkezleriydi. Kon-
ya, İstanbul, aynı şekilde, Müslümanlar 
olarak her birimizin gurur duyacağı ilim 
merkezleriydi. Matematikte, astronomide, 
felsefede, diğer tüm bilim dallarında, bu İs-
lam merkezlerinde üretilen bilim dünyaya 
ve bugünkü pozitif bilime yön veriyordu. 
Bu merkezler, tesis ettikleri özgürlük orta-
mı sayesinde, dünyanın tüm alimlerini çe-
kiyor, tüm alimlerine ev sahipliği yapıyor, 
dünyaya ilim öğretiyorlardı. Bakın bugün, 
Malezya’dan yola çıkarak, kara ve deniz 
yoluyla, yürüyerek ya da develer, atlar 
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üzerinde İspanya’ya kadar gidemezsiniz... 
Yollar ne yazık ki, sizi İspanya’ya götüre-
cek kadar güvenli değil. Vize almadan sı-
nırları geçebilmek mümkün değil. Ancak, 
düşünün ki, 14’üncü yüzyılda, İbni Batuta, 
Kurtuba’dan yola çıkıyor, deve üzerinde, 
yıllar süren bir yolculukla, Kuzey Afrika’yı 
geçiyor, Hicaz’a uğruyor, Türkiye’yi ge-
ziyor, Kaf kasya’dan Hindistan’a, Çin’e, 
Maldivler’e kadar gelebiliyor ve buradan 
yeniden Tunus’a, Tanca’ya dönebiliyor. 
Daha 14’üncü yüzyılda, İslam coğrafya-
sının nasıl bir özgürlük alanı olduğunu, 
nasıl güvenli olduğunu, alimlerin ve sey-
yahların nasıl bir ilgi ile karşılandığını 
sizlerin muhayyilesine bırakıyorum. Bir 
kitabın, sadece ismini duyan, bu kitaba 
ulaşmak için deve ve at üzerinde binlerce 
kilometre yol alan, o kitaba ulaşan, okuyan 
ve sadece tek bir kitabın aydınlığı ile dün-
yaya unutulmaz eserler bırakan nice ortak 
alimlerimiz vardı. İbni Arabi, Endülüs’ten 
yola çıkmış, Kuzey Afrika’yı geçmiş, 
Anadolu’da büyük alimlerle buluşmuş ve 
Şam’da vefat etmişti. Farabi, Türkistan’dan 
Bağdat’a gelmiş, orada yaşamıştı. Büyük 
Mütefekkir Mevlana, Afganistan’ın Belh 
şehrinden yola çıkıp, Konya’ya gelmiş, ora-
da vuslata ermişti. “İlim, mü’minin yitik 
malıdır, onu nerede bulursa almalıdır” tav-
siyesine uyan nice ilim sevdalısı, önlerinde 
hiç bir engel tanımıyor ve hayatlarını ilme, 
öğrenmeye ve öğretmeye vakfediyordu. 
Ebubekir Razi, İmam Gazali, İbni Sina, El 
Harezmi, İbni Heysem gibi nice isimler, 
dünya bilimine yön veren nice alimler, işte 
böyle özgür ve güvenli zeminlerde yetiş-
tiler. Endülüs’e giden Müslüman alimler 
Ortaçağ karanlığındaki Avrupa’yı aydın-

lattılar. Güneydoğu Asya’ya, Endonezya’ya, 
Malezya’ya gelen Müslüman alimler, ida-
reciler, tüccarlar ve seyyahlar bu bölgede 
bir medeniyet inşa edebilmişse, bu başarı 
üzerinde kafa yormamız ve kapsamlı araş-
tırmalar yapmamız gerekir. 12’nci yüzyıl-
da İslamı kabul eden Kedah Sultanı Sultan 
Muzaffer Şah, Maley dünyasında tarihi bir 
kapı aralamış ve İslamın bu bölgede yayıl-
masını sağlamıştı. Aynı şekilde Sultan Me-
gat İskender Şah, Malezya yarım adasının 
ve Endonezya’nın İslamlaşmasında önemli 
bir rol oyandı. Biz, tarihe bakarak, tarihte 
kalanla avunacak, sadece tarihte olanla 
övünecek bir medeniyetin mensupları de-
ğiliz. Tam tersine biz, tarihi inşa etmenin 
özgüveni içinde, istikbali de inşa edecek 
potansiyele sahip bir medeniyetin men-
suplarıyız. Biz, geçmişimizle övünmekle 
yetinemeyiz. Tam tersine, geçmişimize 
bakıp, oradan dersler çıkarıp, geleceği 
inşa etmekle mükellefiz. Tarih, bizim için 
sadece övünülecek, sadece nostalji içinde 
özlenecek bir zaman dilimi değil, bizim 
için sınırsız sayıda ibret verici derse sahip 
bir okuldur. Önce, kendimize güveneceğiz. 
Geçmişte yaptığımızı bilecek, yine yapabi-
leceğimize yürekten inanacağız. Eğer bun-
dan 10 asır, 14 asır önce, bizim ecdadımız, 
ilmin özgürce doğup yayılabileceği bir ikli-
mi inşa edebiliyorsa, bugünün şartlarıyla, 
bugünün imkanlarıyla biz bunu yeniden 
yapabiliriz. Bir: Gönüllerimiz arasına 
örülmüş, bizim değil, başkalarının gelip 
ördüğü o duvarları önce yıkacağız. İki: 
Kendi halkına zulmeden, kendi halkına 
baskı, zulüm uygulayan devlet anlayışını 
elimizin tersiyle itecek, devleti insanın hiz-
metkarı haline getirecek, “İnsanı yaşat ki 
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devlet yaşasın” diyerek, özgürlükleri ola-
bildiğince genişleteceğiz. Bütün bu coğraf-
yada, uhuvveti, muhabbeti, dayanışmayı 
azami düzeyde tesis edeceğiz. Bu manada 
Malezya’nın son otuz yılda özellikle eği-
tim-öğretim alanında attığı adımları takdir 
ettiğimizi belirtmek isterim. Malezya’nın 
ekonomik başarısının ve sosyal barışının 
altında bu eğitim alt yapısının olduğunu 
biliyorum. 

Bugün Malezya, İslam ülkeleri arasında 
ve Güneydoğu Asya toplumları arasında 
müstesna bir yere sahip. Çok kültürlü 
yapısı, ekonomik dinamizmi, siyasi is-
tikrarı ve dünyaya açık perspektifiyle 
Malezya’nın bundan sonra da büyüme 
trendini devam ettireceğini biliyorum. 
Biz Malezya’yı uzakta bir ülke olarak gör-
müyoruz. Siyasi, diplomatik, ekonomik, 
kültürel, bilimsel ve eğitim alanlarında 
beraber atacağımız pek çok adım olduğu 
için ne Türkiye Malezya’ya uzaktır, ne de 
Malezya Türkiye’ye uzaktır. Buradan bü-
tün Malezyalı hocalara ve öğrencilere bir 
çağrı yapmak istiyorum: Türkiye de sizin 
ülkenizdir. Eğitim, öğretim, bilimsel ve 
teknolojik araştırma alanlarında ve diğer 
bütün alanlarda ortak çalışmalar yapmak 
için Türkiye her zaman hazırdır ve yanı-
nızdadır. Türk üniversitelerinin kapıları 
sizler için açıktır. Ufkumuzu, enerjimizi, 
gayretimizi birleştirdiğimiz zaman ortaya 
çok parlak başarıların konacağını biliyo-
rum. 

Türkiye’de son 11 yıl içinde 99 yeni üni-
versite kurduk. Üniversite öğrencileri için 
imkanları genişlettik. Özellikle, üniver-

sitelerimizde, dost ve kardeş ülkelerden 
gelen öğrenci sayıları kat kat artış kaydetti. 
Özgür bir ortamda, tam bir kardeşlik or-
tamında, dünyanın her yerinden öğren-
ciyi, özellikle de Malezyalı kardeşlerimizi 
Türkiye’de görmekten mutlu olacağız. 
İlmin, ırkı olmaz. İlmin, sınırları olamaz. 
İlim, sınırları aştıkça büyüyen, paylaştıkça 
çoğalan bir hazinedir. Aynı medeniyetin 
mensupları olarak, ilmi paylaşmak nokta-
sında ne gerekiyorsa, bunu yapmak zorun-
dayız. Biz, farklı bir dünyanın mümkün 
olduğuna inanıyoruz. Geçmişin ihtişamlı 
ilim şehirlerinin yeniden inşa edilebile-
ceğine gönülden iman ediyoruz. Dayanış-
mayla, işbirliğiyle, inşallah bu ihtişama 
yeniden kavuşacak, ilmin rehberliğinde 
aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz. 
Umutsuz olmayacağız... Dönemsel sorun-
lara, dönemsel krizlere takılmayacağız. 
Tekrar ediyorum: Sabredecek, tahammül 
edecek, ilimle aydınlanmış ihtişamlı gün-
lere erişecek ve inşallah o zaman da hamd 
edecek, şükredeceğiz. 

Bir kez daha, bu anlamlı fahri doktora 
ünvanından dolayı Malezya Uluslararası 
İslam Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. 
Tüm akademisyenlere, tüm öğrencilere 
başarılar diliyorum. Rabbim, Malezya ile 
Türkiye’nin uhuvvetini, muhabbetini ar-
tırsın, inşallah daim kılsın diyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Esselamu Aley-
küm, ve rahmetullahi, ve berekatüh...
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Sevgili kardeşlerim, İmam Hatip camia-
sının çok değerli mensupları, sevgili ho-
calarım, sevgili genç kardeşlerim, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Esselamu Aleyküm, ve rahmetulla-
hi, ve berekatüh… Allah’ın selamı, rahmeti, 
bereketi üzerinize olsun. Önder İmam Ha-
tip Mezunları ve Mensupları Derneğimize 
bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için 
teşekkür ediyorum. Üsküdar Belediyemi-

ze, katkılarından dolayı şükranlarımı su-
nuyorum… Bu güzel buluşma vesilesiyle, 
100’üncü Kuruluş Yıldönümünde, İmam 
Hatip okullarının temelini atanları, 100 
yıl boyunca görev yapmış ve aramızdan 
ayrılmış öğretmenlerini, yöneticilerini, 
hizmetlilerini, yemeyip yediren, giymeyip 
giydiren hayırseverleri rahmetle, minnetle 
yadediyorum. 1951 yılında, İmam Hatip 
Okullarını tekrar açan, milleti okullarıyla 
buluşturan, milletin adamı, demokrasi 
mücadelesinin abidevi şahsiyeti Merhum 

İmam Hatip 100. Yıl Yüz Yıllık 
Hikaye programı 

Ankara | 17 Ocak 2014
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Adnan Menderes’e, onun Milli Eğitim Ba-
kanı Tevfik İleri’ye huzurlarınızda bir kez 
daha rahmet niyaz ediyorum. Başta Cela-
lettin Ökten olmak üzere, İmam Hatiplerin 
bugünlere ulaşmasında emeği geçen her-
kese, siyasetçisinden idarecisine, eğitim-
cisinden hayırseverine kadar tüm İmam 
Hatip gönüllülerine teşekkür ediyorum. 
Rabbim onlardan razı olsun… Mekanları 
cennet olsun… 

Fahri Kâinat Efendimiz, Âlemlere Rahmet 
olarak gönderilmiş Hazreti Peygambe-
rimiz buyuruyor ki: İnsanoğlu öldüğü 
zaman amel defteri kapanır… Yalnız, 3 
kişinin amel defteri açık kalır ve sevap 
yazılmaya devam edilir… Sadaka-i cariye 
verenlerin, hayırlı bir evlat yetiştirenlerin, 
faydalı ilim bırakanların amel defterleri 
kapanmaz, öldükten sonra da sevap ya-
zılır… Evet… Ben inanıyorum ki, İmam 
Hatip okulları için ter döken, bu okullar 
için emek sarf eden, bu okulların açık kala-
bilmesi mücadele verenlerin amel defter-
leri hiç kapanmadı ve kapanmayacak. Ben 
inanıyorum ki, İmam Hatip sıralarında 
okunan her Kur’an harfiyle onların ruhla-
rı muazzez olacak. İnanıyorum ki, imam 
hatiplerden yetişen, dürüst, ahlaklı, salih 
her bir evlat için onların kabirleri inşallah 
nurla dolacak… Tekrar kendilerine rahmet 
niyaz ediyor, Allah hepsinden razı olsun 
diyorum… Elbette, bu anlamlı merasimde, 
2011 yılındaki düzenlemeyle katsayı zul-
müne ve ayrımcılığına son veren, böylece 
imam hatip okullarının kapısındaki kilidi 
söküp atan yol arkadaşlarımı özellikle 
tebrik ediyorum. Üniversitelerde başör-
tüsü zulmünün son bulması için kararlı 

şekilde mücadele veren yol arkadaşlarımı 
gönülden tebrik ediyorum. Kamuda ba-
şörtülü çalışabilme özgürlüğünü tesis 
eden kadromuza yürekten şükranlarımı 
sunuyorum. Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
derslerinin okullarda seçmeli ders olarak 
okutulmasını temin eden kadromuza bu-
radan teşekkür ediyorum. 30 Mart 2012 
tarihinde, 444, yani 4+4+4 düzenlemesini 
yasalaştırarak, imam hatipler üzerindeki 
kara bulutları dağıtan, milletin evlatları 
üzerindeki baskı ve zulme son veren AK 
Parti grubuna, Hükümetimize, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne, Sayın Cumhur-
başkanımıza da buradan şükranlarımı 
ifade ediyorum. 

Şunu asla unutmayın sevgili kardeşlerim… 

O, Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir 
peygamberdi… O, Yaradan’ın, “Habibim” 
diye seslendiği, efendilerin efendisiydi… O 
Hatemül Enbiya idi, O, Son Peygamber’di, 
O, Miraç’ta, Peygamberlere namaz kıldıran 
İmam’dı… O insanlığın kılavuzuydu, reh-
beriydi, önderiydi… Onu ve ashabını aç bı-
raktılar… Zulmettiler, işkencelerden geçir-
diler… Tahkir ettiler, dışladılar, toplumun 
dışına ittiler… Dayanamadı… O çok sevdiği 
Mekke’yi, Mükerrem sıfatlı Mekke’yi, evi-
ni, yurdunu terk etmek zorunda kaldı… 
Sığındığı bir mağarada, yol arkadaşı, 
Hazreti Ebubekir’in hüzünlendiğini gö-
rünce, dudaklarından şu ilahi mesajlar 
döküldü… La tahzen… İnnallahe meana… 
Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, 
yeise kapılma… allah bizimle beraberdir… 
İşte o emniyet şuuru, o sabır ve tahammül, 
o 2 yolcuyu mağaradan sağ salim çıkardı, 
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Medine’ye vasıl etti. O sabır ve tahammül, 
Medine’de bir medeniyeti inşa etti. O sabır 
ve tahammül, Hazreti Peygamber ve yol 
arkadaşlarına, Feth-İ Mübin’i, Mekke’nin 
fethini, zaferi nasip etti… İşte İmam Ha-
tiplerin, İmam Hatip mensuplarının yolu 
budur… Hiçbir zaman hüzünlenmedik… 
Hiçbir zaman yeise, ümitsizliğe kapılma-
dık. Karamsar olmadık, merhametlilerin 
en merhametlisinden ümidimizi asla 
kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir 
kader var dedik; direndik, mücadele ettik; 
hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda sec-
cadelerimize sığındık, ellerimizi göğe açıp 
dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabır-
sızlardan olmadık… Tahammülsüzlerden 
olmadık… Bütün tahriklere rağmen, eline 
silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu 
olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü 
varken, siyaset varken, meşru mücadele 
yöntemleri varken, yerin altını tercih 
edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs 
gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan ol-
madık. Milletimizle bağımızı, milletimizle 
irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık. 

Kardeşlerim… 

Üstat Necip Fazıl diyor ya… Öz yurdun-
da garipsin, öz vatanında parya… Bakın 
burada bir şey söyleyeceğim… Üstat Ne-
cip Fazıl’ın, dilimizden hiç düşmeyen bu 
anlamlı dizesinden, “garip” ya da “parya” 
kelimelerini değil; “öz yurt” ve “öz vatan” 
kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da 
söylemeye çalıştığı işte budur… Burası 
bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz 
vatanımızdır. Biz milletin fertleriyiz… Biz 
bu milletin ta kendisiyiz… Biz bu toprakla-

rın, bu medeniyetin, bu vatanın evladı; biz 
bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 
milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahiple-
riyiz. Bu toprak bizim toprağımız, bu vatan 
bizim vatanımız, bu şanlı bayrak bizim 
bayrağımızdır. Biz, kendi vatanında, kendi 
toprağında, kendi milletine karşı şiddete 
tevessül edenlerden asla olmayız, bunu 
asla onaylamayız. Biz, kendi öz yurdunda, 
kendi öz vatanında, siyaset yolları açıkken, 
yerin üzerinde güneşle yürümek varken, 
yerin altını, tedbiri, takıyyeyi, maskeleri, 
kisveleri tercih edenlerden olmadık ve 
olamayız. 

Şunu herkesin bilmesini istiyorum… Bi-
zim mücadelemiz “Hak” mücadelesidir… 
Bizim mücadelemiz, adalet mücadelesi, 
hukuk mücadelesi, milli irade mücadele-
sidir. Bizim mücadelemiz, milletin değer-
lerini yüceltme, milletin kutsallarını ya-
şatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, 
Türkiye mücadelesi, Yeni Türkiye, Büyük 
Türkiye mücadelesidir. Haklı olduğumuz 
bir mücadelede, şiddeti tercih edip haksız 
konuma düşemeyiz. Haklı olduğumuz bir 
mücadelede, gayri meşru yollara tevessül 
edip Hak’tan kopamayız. Millet için, Türki-
ye için yürüttüğümüz bir mücadelede, şah-
si hırsları, zümrevi hırsları, güç ve iktidar 
gözü dönmüşlüğünü öne çıkarıp, Sırat-ı 
Müstakim’den sapamayız. Biz kaderi yok 
sayıp, hedefe giden her yolu meşru kabul 
edemeyiz. Biz, Allah’ın takdirini, haşa, yok 
sayıp, menzile ulaşmak için her yöntemi 
mübah göremeyiz. Bize gelen emir son de-
rece açıktır: Festakim kema umirte… Em-
redildiğin gibi dosdoğru ol… Ancak doğru 
olursan kazanırsın… Ancak dik durursan 
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başarırsın. Rüzgâra göre eğilen, rüzgara 
göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, 
ilke tanımayan, çizgi tanımayan, ahlak ve 
edep tanımayan hiç bir mücadele zafer 
kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile 
ulaşamaz. İşte biz böyle bir mücadelenin, 
böyle bir mücadele geleneğinin içinden ge-
liyoruz… Hak mücadelesini, millet müca-
delesini, Yeni Türkiye mücadelesini, İmam 
Hatip Okulları mücadelesini işte böyle 
meşru, böyle ilkeli bir zeminde verdik 
ve veriyoruz. Bu meşruiyet zemininden 
Allah’ın izniyle hiç ayrılmayacağız. Millet-
ten ve milletin öz değerlerinden asla uzak-
laşmayacağız. Şunu da özellikle bilmenizi 
istiyorum… Ve la galibe illallah… Allah’tan 
başka zafer sahibi yoktur… Hangi makam-
da olursak olalım, kibri, gururu yanımıza 
yaklaştırmadık ve yaklaştırmayacağız. İn-
sanlara tepeden bakanlardan olmadık ve 
olmayacağız. İnsanlardan yüz çevirenler-
den, insanlar arasında ayrım yapanlardan, 
yaratanın yarattıklarını tasnif edenlerden 
olmadık ve olmayacağız. 

Şunu da bilmenizi istiyorum kardeşle-
rim… Biz, milletin emanetine göz diken-
lere müsamaha göstermeyiz. Yetimin 
hakkına el uzatanlara hoşgörü gösterme-
yiz. Allah’a hamdolsun, harama el uza-
tanlardan olmadık, ama yetmez, harama 
el uzatılmasına izin vermeyiz, göz yum-
mayız, bunun karşısında sessiz kalmayız. 
Muhterem Bekir Topaloğlu Hocamızın 
bir hatırasını burada bir kez daha tekrar-
lamak istiyorum… 1955 yılında, İstanbul 
İmam Hatip Okulu, Vefa’da ahşap bir 
binada hizmet veriyordu… Bir gün, Mate-
matik Öğretmeni Rasim Hoca öğrencileri 

topluyor… Diyor ki öğrencilere: Çocuklar… 
Öğretmenler kurulu olarak toplandık ve 
sizleri tebrik etmeye karar verdik… Şu 
okul bahçesinin dışından, bahçeye sarkan 
meyve ağaçlarına günlerdir el sürmediniz. 
Bir tanesini bile koparmadınız. Yaklaşık 
400 öğrenciden biriniz bile, her gün altın-
da oynadığınız halde, o ağaçtaki elmalara 
dokunmadınız. Evet… Sizi bunun için teb-
rik ediyoruz diyor… İmam Hatip öğrencisi 
işte budur… İmam Hatip nesli işte budur… 
Ben, imam hatip okulunun bir öğrencisi, 
bir mezunu olmaktan her zaman gurur 
duydum, bu gururu, bu şerefi, inşallah 
son nefesime kadar onurla taşıyacağım. 
4 çocuğum da İmam Hatip’te okudular… 
Ben onlardan razıyım… Çok iyi biliyorum 
ki, 4’ü de İmam Hatipli olmanın gururunu 
ve şerefini üzerlerinde taşıyorlar… Şun-
dan emin olun ki, İmam Hatipliler olarak, 
İmam Hatip çizgisine, İmam Hatip nesline 
kara leke çalınmasına asla izin vermeyece-
ğiz. İmam Hatip mezunlarının da, İmam 
Hatip öğrencilerinin de, böyle bir şuur 
içinde olduklarına gönülden inanıyorum. 
Biz, büyüklerimizden emanet aldığımız 
misyon ve mirası nasıl dikkatle taşıdıysak, 
bizden sonrakiler de bu misyon ve mirası 
inanıyorum ki büyük bir dikkatle, şuurla 
taşıyacaklar. 

Sevgili kardeşlerim… 

Sizler, avuçlarınızın içinde adeta bir kor 
ateş taşıyorsunuz. Sizler, omuzlarınızda 
milletin emanetini, yüreklerinizde millet 
ve vatan sevgisini adeta bir kor gibi taşı-
yorsunuz. O ateşin elinizden düşmesi için 
size tuzaklar kuracaklar. Ayaklarınızın 
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dolanması için size çelmeler takacaklar. 
O kor ateşi, milletin yüksek burçlarındaki 
meşaleye ulaştıramayasınız diye yolunu-
za hendekler kazacaklar. Sağdan, soldan, 
önden ve arkadan sizi ifsat etmenin, sizi 
fesada sürüklemenin her yöntemini kul-
lanacaklar. Metin olacaksınız… Sabırlı 
olacaksınız… Tahammüllü, dirençli ola-
caksınız… Sizden, bizden önceki büyükle-
riniz o kor ateşi bize miras bıraktılar, o kor 
ateşi sizler de elinizden düşürmeyeceksi-
niz. Nice isimsiz kahramanlar sizin için 
emek verdiler… Nice hayırseverler, nice 
yürekli gönül dostları sizin için hizmet 
ettiler. Bu milletin fertleri, inanın, sizin 
için gece gündüz dualar ettiler. Sizin için, 
millet için, ülke için karşılık beklemeden 
fedakarca mücadele ettiler. İktidar peşinde 
olmadılar… Para peşinde hiç olmadılar… 
Şöhret peşinde olmadılar… Örgüt kuralım 
demediler. Saadet zinciri oluşturalım de-
mediler. Hükümetler kurup hükümetler 
yıkalım, istediğimizi düşürüp, istediği-
mizi yüceltelim demediler. Uluslararası 
şebekelere maşalık yapalım demediler. 
Sermaye yönetelim, devlet içinde devlet 
olalım demediler. Bir tek dertleri vardı: 
Milletin değerlerini, ülkenin değerlerini, 
kutsalları öğreten, imanlı, inançlı genç-
ler yetiştiren imam hatip okulları ayakta 
dursun istediler. Hiçbir zaman öne çıkma 
dertleri olmadı… İsimsiz birer kahraman 
olarak geldiler, vazifelerini sessizce yap-
tılar, vakarla terki dünya ettiler… İşte bu 
çizgiden şaşmayacağız… Milletin fertleri, 
milletin evlatları olduğumuzu unutmaya-
cağız. Başkaları için çalışanlardan değil, 
milleti için, ülkesi için, ilkeleri ve idealleri 
için mücadele edenlerden olacağız. 76 mil-

yonu bir ve beraber göreceğiz. Komşunun 
derdini dert edinecek, milletin derdiyle 
dertlenecek, yeryüzündeki tüm mazlumla-
rın meselesini meselemiz edineceğiz. Ku-
caklayıcı olacağız. Etnik, dini, mezhepsel, 
fikirsel farklılıklara saygı duyacak, yaradı-
lanı yaratandan dolayı hoş göreceğiz. 100 
yıl, örnek bir neslin onurlu mücadelesiyle 
geçti. Bu onurla mücadeleyi kararlılıkla 
ve sorumlulukla sürdüreceğiz. Burada bir 
kez daha tekrar ediyorum… Her ne olursa 
olsun, ümitsiz olmayacaksınız, hüzünlen-
meyecek, yeise kapılmayacaksınız. Başı-
nızı öne eğmeyeceksiniz. İnanıyorsanız, 
üstünsünüz; bunu asla unutmayacaksınız. 
Hak bildiğiniz yolda, hiç şaşmadan ve 
sapmadan yürüyecek, ilerleyeceksiniz. 
Unutmayın… Her karanlık gecenin sabahı 
vardır… Her kışın baharı vardır… Karanlık-
ları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa 
tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret 
vardır. Yusuf ’u kuyudan alıp Mısır’a sultan 
eden bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, 
hainleri zillete mahkûm eden; mazlumun 
ahına cevap veren, sabredeni mutlaka 
zafere ulaştıran bir irade vardır. “Allah’a 
dayan, Sa’ye sarıl, hikmete ram ol yol varsa 
budur, bilmiyorum başka çıkar yol…” 

Sizler, Yeni ve Büyük Türkiye’nin aydınlık 
suretlerisiniz. Sizler, bu milletin umudu, 
bu milletin istikbalisiniz. Rabbim sizler-
den razı olsun diyorum. Rabbim, kardeşli-
ğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimi-
zi daim kılsın diyorum. Geride kalan 100 
yılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla 
yad ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli kardeşlerim, saygıdeğer katı-
lımcılar, değerli hanımefendiler, beyefen-
diler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi 
tarafından düzenlenen 2’nci Şehir Yazar-
ları ve Akademisyenleri Toplantısı’nın ba-
şarılı geçmesini diliyorum. Esenler Beledi-
yemize, Sayın Başkan ve ekibine, böyle son 

derece önemli bir merkezi kurdukları için 
huzurlarınızda şükranlarımı ifade ediyo-
rum. Şehir Düşünce Merkezi’ni de, yaptık-
ları son derece anlamlı faaliyetler, bilimsel 
çalışmalar, kitap ve dergi yayınları, bu tür 
toplantılar nedeniyle kutluyor, ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum. Şehir Düşünce 
Merkezi altında, tarihe ve geleceğe ışık 
tutan tüm yazar, akademisyen, araştırmacı, 

Esenler Belediyesi Şehir 
Yazarları ve Akademisyenleri 

Toplantısı 

İstanbul | 9 Şubat 2014
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uzman arkadaşlarımıza, Merkez’in tüm 
çalışanlarına da teşekkür ediyor, hepinizin 
elinize, dilinize, yüreğinize sağlık diyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Hacı Bayram Veli, Kerrem Allahu Sırrıhu 
Hazretleri, o güzel şiirinde, bize “şehir” ile 
ilgili çok manalı bir istikamet çiziyor. Diyor 
ki Hacı Bayram Veli: Nagihan bir şehre 
vardım, onu ben yapılır gördüm, ben dahi 
bile yapıldım, taş ve toprak arasında… Hacı 
Bayram Veli Hazretlerinin şehre yüklediği 
mana, esasen, bizim medeniyetimizin şehir 
tasavvurunun da manasını oluşturur. Al-
lah Teala, 2 cihan arasında, yani dünya ile 
Ukba arasında bir şehir yaratmıştır; o şehir, 
gönüldür. Gönül, bir şehir kadar büyüktür. 
Gönül ve şehir, her an yapılan, inşası her an 
devam eden, sürekli değişen, halden hale 
giren yapılardır. 

Çok ilginçtir, bizim mana dünyamızda, 
“şehir” ve “insan”, birbirini inşa eden, 
birbirinin aynası olan varlıklardır. İnsan 
şehri inşa eder; şehir de insanı… Şehir 
neyse, insan da odur; insan neyse, şehir de 
aynen odur… Her ikisi de, insan da, şehir 
de, topraktan gelmişlerdir. İnsan, toprak-
tan yaratılmıştır ama, insana baktığınızda 
toprak değil, beden görürsünüz, gönül 
gözüyle bakabilirseniz, ruhu görürsünüz, 
canı görürsünüz. İşte aynı şekilde, şehir de, 
bir toprak yığını, taş yığını, beton ve asfalt 
yığını değil, adeta ruhu olan, adeta canı 
olan, tıpkı insan gibi yaşayan bir varlıktır. 
İnsandan ruhu aldığınızda geriye nasıl bir 
et yığını kalırsa, inanın, şehirden de ruhu 
aldığınızda, geriye sadece bir toprak yığını 
kalır. 

Değerli kardeşlerim… 

Bizim medeniyetimizde şehir, derin mana-
lara sahip olan, hakikatle bağımızı kuran 
bir varlıktır. Tarih içinde, bu manalardan 
yola çıkarak şehirler imar edilmiş; her bir 
şehir, medeniyetimizden beslendiği ka-
dar medeniyetimizi de şekillendirmiştir. 
Medine’den Mekke’ye, Kahire’den Şam’a, 
Bağdat’tan İstanbul’a, Saraybosna’dan 
Kurtuba’ya kadar, insanlık tarihinde müs-
tesna yerleri olan şehirler kurulmuş, bu 
şehirler dünyaya istikamet çizmişlerdir. 
Şehir kültürü ve şehir medeniyeti bakımın-
dan, gerçekten ihtişamlı bir tarihe sahibiz. 

Ancak ben bugün burada, siz çok değerli 
yazar ve akademisyenlerimizin huzurun-
da, geçmişin ihtişamı üzerinde değil, bugü-
nümüz ve yarınlarımız hakkında bazı dü-
şüncelerimi paylaşmak istiyorum. Tarihte, 
Konya gibi, Bursa, Edirne gibi gerçekten 
ihtişamlı şehirler inşa ettik. İstanbul gibi, 
bütün dünyanın maşuku olan, bütün dün-
yanın hayranlık duyduğu bir şehre sahibiz. 
Şehir tarihi kadar, çok ciddi bir şehir kültür 
birikimine de sahibiz. Cihan Padişahı Fatih 
Sultan Mehmet, Hüner, bir şehir bünyad 
etmektir / Reaya kalbin abad etmektir de-
mişti. Evet… Biz böyle gönül mimarlarına, 
gönül fatihlerine sahibiz. Başta Mimar Si-
nan olmak üzere, tarihe ve medeniyetimize 
muhteşem iz ve eserler bırakmış ustalara 
sahibiz. Ancak, biraz önce de ifade ettim, 
şehir ve insan birbirinin aynasıdır. Biz bu-
gün, insanımızı yansıtan o şehirleri, şehri 
yansıtan o ince ruhu yeniden inşa etmenin 
peşindeyiz. 

Bakın; dünyanın çok hızlı değiştiği, ekono-
minin, ticaretin, sanayinin şekil değiştirdi-
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ği, özellikle de nüfusun katlanarak arttığı 
bir çağda yaşıyoruz. 1900 yılında, yani 
bundan 114 yıl önce, İstanbul’un nüfusu 
yaklaşık 1 milyondu. Şu anda yaklaşık 15 
milyon kişinin yaşadığı bir İstanbul var. Bir 
asır önce Ankara’nın nüfusu yaklaşık 40 
bin kişi idi; şu anda 5 milyon kişinin yaşa-
dığı bir Ankara var. Şehirlerimiz, çok hızlı 
şekilde büyüdü; ama maalesef kontrolsüz 
şekilde büyüdü. Şehir kültürümüz, şehirle-
re yüklediğimiz mana; medeniyetimizdeki 
o ruh, o incelik, o mimari estetik, ne yazık 
ki büyüyen şehirlerimizde göz önünde tu-
tulmadı, ikinci plana atıldı. Şehirlerimizin 
bu hale gelmesinden dolayı çok sayıda ma-
zeret üretilebilir, çok sayıda bahane üreti-
lebilir. Tekrar ediyorum: İnsan neyse şehir 
odur, şehir neyse, insan odur. O kaybettiği-
miz neyse, o yitirdiğimiz neyse, bizim önce-
likle işte onu fark etmemiz, onu bulmamız, 
ona yeniden sahip olmamız gerekiyor. 

Bakın biraz önce, İstanbul’un 1900 yılın-
daki nüfusunu verdim: Yaklaşık 1 milyon 
kişi. Ancak ne acıdır ki, 1920’li yıllarda, 
İstanbul’un nüfusu 681 bine kadar düşü-
yor. İstanbul, savaşlarda en az kaybı verme-
sine rağmen, nüfusu yaklaşık 300 bin kişi 
azalıyor. Biz, millet olarak, Birinci Dünya 
Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşımızda sadece 
gençlerimizi yitirmekle kalmadık; münev-
verlerimizi, sanatçılarımızı, alimlerimizi 
de maalesef yitirdik. On yıllar boyunca sü-
ren savaşta yüzbinlerce gencimizi kaybet-
tikten sonra, maalesef üzerine bir büyük 
darbe daha aldık. Bu dönemde, tarihimiz-
den, medeniyetimizden, ecdadımızdan; 
kitaplarımızdan ve kütüphanelerimizden, 
kitabelerimizden, hatta mezar taşlarımız-
dan acı bir kopuş yaşadık. Mimarların Pir’i 
olan Mimar Sinan’ın türbe kitabesinde 
şunlar yazıyor: Geçti bu demde cihandan 

pir-i mimaran-ı sinan ruhu için fatiha ihsan 
ede pir-ü civan… Evet… Bırakınız Mimar 
Sinan’ı anlamayı, Mimar Sinan’ın türbesin-
deki kitabeyi dahi anlamaktan aciz bırakıl-
dık. 

Hiçbir medeniyet, kılıçla, topla, tüfekle, 
tankla yok edilemez. Hiçbir medeniyet, 
yakmakla yanmaz, izi silinemez. Camiler, 
kervansaraylar, şadırvanlar, köprüler bir 
medeniyetin sadece tezahürleridir. Kitap-
lar, kütüphaneler, eserler, yazılar, bir me-
deniyetin sadece zahirde görünen eserle-
ridir. Medeniyet, eserde ortaya çıkan değil, 
gönülde, kalpte, ruhta ortaya çıkan, orada 
şekillenen, orada yaşayan bir değerdir. Bu 
değer eşyaya yansır, şehre yansır, şehirde 
yeryüzündeki sureti olarak ortaya çıkar. 
Camiler yıkılır, köprüler havaya uçurulur, 
kitaplar, kütüphaneler kül edilir. Ama esas 
olan ruhtur… Bir toplum, bir millet, bir 
medeniyet, asıl, ruhunu kaybettiği zaman 
her şeyini kaybetmiştir. Bunu bildikleri 
için, dikkatinizi çekiyorum, bizim millet 
ve medeniyet olarak ruhumuzu esir almak, 
ruhumuzun gıdalarını, ruh kökümüzü 
oluşturan kaynaklarımızı kurutmak iste-
diler. Başarılı oldular mı? Evet, bir dönem, 
maalesef, kısmen de olsa başarılı oldular. 
Ama Allah’a hamdolsun, o ruhu sileme-
diler, o ışığı söndüremediler, milletin 
ruhundaki nuru tam olarak zulmete, yani 
karanlığa çeviremediler. Şehirlerimizin ru-
hundaki yıpranma, emin olunuz, aslında, 
milletimizin ve medeniyetimizin ruhun-
daki örselenmenin somut bir neticesidir. 
Burada şu hususun özellikle altını çizmek 
istiyorum… Medeniyetleri, tek başına 
idareciler, sultanlar, padişahlar, vezirler, 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar 
inşa etmezler. Medeniyetleri, bürokratlar, 
teknokratlar inşa etmezler. Onların hazır-
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ladıkları, oluşturdukları zeminde yürüyen 
milletler, o milletlerin içinden çıkan alim-
ler, gönül insanları, yazarlar, şairler, sanat-
çılar medeniyetlerin asıl mimarlarıdırlar. 
Hazreti Mevlana olmasaydı, Hacı Bektaş 
Veli, Ahmet Yesevi olmasaydı, acaba Sel-
çuklu olabilir miydi? Şeyh Edebali olma-
saydı; Mimar Sinan, Molla Gürani, Akşem-
settin, Hacı Bayram Veli olmasaydı, acaba 
Osmanlı Cihan Devleti olabilir miydi? Tek 
başına güç, tek başına para, finansman, im-
kan, akıl olması, ne medeniyet inşa etmek, 
ne de medeniyetin tezahürü olan şehirler 
inşa etmek için yeterli değildir. İşte onun 
için ben her zaman söylüyorum: Bize bir 
tek Mimar Sinan yetmez; onlarca, yüzlerce 
Mimar Sinan’a ihtiyacımız var. Bize bir tek 
Turgut Cansever merhum yetmez, binlerce 
Turgut Cansever’e ihtiyacımız var. Bizim, 
medeniyet muhayyilesi olan, medeniyet 
tasavvuru olan, bu milletin ruhundaki 
ışığı, umudu, heyecanı çoğaltacak gönül 
mimarlarına ihtiyacımız var. Millet olarak 
bizim ruhumuzda bu ışık, yani yüksek bir 
medeniyet ışığı ziyadesiyle mevcut. Bizim, 
bu ışığı bulacak, bu ışığı canlandıracak, 
ruhtaki o medeniyet hücrelerini adeta 
diriltecek, ellerinden tutup kaldıracak bir 
ufka, böyle bir özgüvene ihtiyacımız var. 
Betonun, asfaltın, çimentonun, kaldırım 
taşının, mevzuatın içinde kaybolmuş değil; 
bu aziz milletin tarihindeki şehir medeni-
yetini kavramış, o medeniyeti her bir taşa 
yeniden yansıtmaya çalışan Belediye Baş-
kanlarına ihtiyacımız var. Biz, şehirlerimi-
zin geleceği konusunda umutluyuz. Allah’a 
şükürler olsun, özgüveni yüksek, umutlu, 
heyecanlı, birikimli; tarih ve medeniyet 
bilinci yüksek bir nesil geliyor. Kimlik bu-
nalımı yaşayan, özünden, ruhundan, tarih 
ve ecdadından uzak nesiller, takdir edersi-
niz ki buna göre şehirler kuracaktır. Ama 

ecdadını tanıyan, tarihini bilen, tarihinden 
aldığı ruhla geleceğine formüller üreten 
nesiller, inanıyorum ki yeni şehirlerin de 
mimarları olacaktır. Bizler, nesil olarak, 
miras olarak büyük bir tahribata maruz 
kalmış şehirleri devraldık. Bugüne kadar 
vaktimizin çok büyük bir kısmını, mesai-
mizin önemli bir kısmını, tahribatı tamir 
etmek için sarf ettik. 

Bakın şu anda, toplu konut ve kentsel 
dönüşüm gayretlerimizin belli çevreler 
tarafından kıyasıya eleştirildiğine şahit 
oluyor ve bu eleştiriyi çok haksız buluyo-
ruz. İstanbul’un gecekondu sorunu çok 
çabuk unutuldu. Ankara’nın gecekondu 
sorunu çok çabuk unutuldu. Gecekondu-
lar, bizim geleneksel konut mimarimizi 
yansıtmıyordu, gecekondular tarihî eser 
de değildi. Artan nüfusun, şehirlere yoğun 
göçün, plansız kentleşmenin bir neticesi 
olarak, gecekondu sorunu ortaya çıkmış, 
şehirleri kuşatmış, bir şehir ve insanlık 
sorunu haline gelmişti. Şu anda, başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere, birçok 
şehrimizde gecekondu sorununu önemli 
ölçüde çözüm yoluna koyduk. Yaklaşık 50 
yıl içinde oluşmuş bir büyük sorunu, bir 
büyük tahribatı, 11 yıl gibi kısa bir sürede 
çok büyük oranda tamir ettik. Şehirlerimiz-
deki çirkin görüntü, sağlıksız hayat şart-
ları, altyapı eksikliği, özellikle de depreme 
dayanıksız yapılar, şu anda kentsel dönü-
şümle artık farklı bir çehreye kavuşmaya 
başladı. Biz aslında, gecekondularla sadece 
şehirlerimizi değil, birkaç nesli kaybettik. 
Gecekondularda, mum ışığında, soğukta, 
tozun, çamurun, gürültünün içinde ders 
çalışıp, üniversite okuyup, mimar, mühen-
dis, idareci, bilim insanı, sanatçı olan çok 
sayıda kardeşimiz var. Sabahın dondurucu 
soğuğunda, anneler kalktılar, odun, kömür 
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taşıyarak sobaları yaktılar, çocuklarına bir 
kuru ekmekle kahvaltı hazırladılar. O ço-
cuklar, karın, yağmurun, çamurun içinde, 
otobüs duraklarına dakikalarca yürüyerek, 
saatlerce otobüs bekleyerek, tıklım tıklım 
otobüslerde saatlerce yolculuk yaparak 
okul bitirdiler. İnanın, şartlar daha iyi 
olsaydı, o ailelerden çok daha fazla çocuk 
okuyacak, bugün bulundukları konumdan 
çok daha iyi yerlere geleceklerdi. Ve göre-
ceksiniz, şu anda, çok daha iyi şartlarda 
yaşayan, çok daha iyi şartlarda okuyan ço-
cuklar, iş hayatında, sosyal hayatta daha iyi 
konumlara gelecekler. 

Biz, düne göre daha iyisini yapmaya çalış-
tık; yeni nesiller bizden daha iyisini yapa-
cak, sonraki nesiller inşallah ideali yaka-
layacaklar. İşte onun için umudumuzu hiç 
kaybetmeyeceğiz. Ne şehirlerimizden, ne 
de insanımızdan umudumuzu hiç kesme-
yeceğiz. Bu, uzun soluklu bir yürüyüştür. 
Hiçbir medeniyet bir anda ortaya çıkmaz, 
bir anda da yok olup gitmez. Sabırla yürü-
yeceğiz. Bir kuyumcu hassasiyetiyle insan 
yetiştirecek, yetiştirdiğimiz o gençlerin de 
bizden devraldıkları mirasla daha güzel 
şehirler inşa ettiklerine inşallah şahit ola-
cağız. İşte onun için, yazar ve akademisyen-
lerimiz, bu noktada herkesten daha büyük 
sorumluluk taşıyorlar. Emin olun, sizin 
omuzlarınızdaki sorumluluk, siyasetçinin 
de, belediye başkanının da, bürokratın da 
sorumluluğundan daha büyüktür. Yitik 
değerlerimizi keşfedecek olan sizlersiniz. 
Medeniyetimize yeniden güç kazandıracak 
olan sizlersiniz. Geçmişin ihtişamlı şehirle-
rine benzer, yaşanabilir, güzel, kalbe hitap 
eden, kalbin içindekini aksettiren şehir-
leri kuracak, o şehirleri kuracak nesillere 
istikamet çizecek olan sizlersiniz. Mimar 
Sinan’ın ustalığı kadar, ondaki tasavvuru, 

ruhu, aşkı; bunun yanında tevazuyu, gü-
zel ahlakı hatırlatacak ve okuyucularına, 
öğrencilerine bunu nakledecek olan da 
sizlersiniz. 

İnşa süreci, çok uzun soluklu bir süreçtir. 
Malzemesi insan olan, malzemesi aşk olan, 
iman olan, ilim olan, er ya da geç eserini 
ortaya koyar. İşi tahribat olan da, biliniz ki, 
er ya da geç harap olup gider. Hasan Sab-
bah, Selçuklu’yu yıkmak için, tahrip etmek 
için sinsice örgütlenmişti; ama Moğollar 
geldiler, o yıkım ekibini yıktılar, ezip geçti-
ler. Moğollardan da, Alamut’tan da geriye 
sadece ibretlik hikayeler kaldı. İstanbul 
defalarca yakıldı, yıkıldı; ama geriye Fatih 
kaldı, geriye Mimar Sinan kaldı. Yıkanları 
ve yıkmaya çalışanları tarih hiç hatırlama-
yacak. Ama taş üstüne taş koyanlar, insan 
ruhunu sabırla ilmek ilmek dokuyanlar, 
emin olun hiç unutulmayacaklar. Güzel 
şehirlerimiz vardı, inşallah, yine güzel 
şehirlerimiz olacak. Asırların ötesinden ge-
len aşkla, sevdayla, ruh ve heyecanla, güzel 
şehirler inşa ve imar etmenin mücadelesini 
her daim sürdüreceğiz. İnsanlarımız gibi 
güzel şehirlere; güzel şehirlerimiz gibi ta-
lihli, bahtlı, huzurlu insanlara, daha güçlü 
bir millete doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz. 
Bu kutlu yolculuktaki gayretleriniz için 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum… 
Kaleminiz de, ilminiz de her daim bereketli 
olsun diye dua ediyorum. 

Esenler Belediyemize, Şehir Düşünce 
Merkezi’ne, emek veren, katılan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emekle-
rinizi zayi etmesin, rabbim hepinize zihin 
açıklığı versin diyor, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım, sevgili Çanakkaleli-
ler, çok değerli misafirler, sevgili öğrenci-
ler, hanımefendiler, beyefendiler...

Çanakkale deniz zaferimizin 99’uncu 
yıldönümü etkinlikleri vesilesiyle sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Şehadetlerinin 99’uncu yıldönümünde, 
aziz Çanakkale şehitlerimizi bugün bir kez 
daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 

Yine, 18 Mart Şehitler Günü münasebe-
tiyle, tarih boyunca vatanı için, devleti, 
milleti ve bayrağı için canını feda etmiş 
tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet 
niyaz ediyor, Allah onlardan razı olsun 
diye dua ediyorum. Bugün, milletçe, hem 
Çanakkale şehitlerimize, hem de tüm aziz 
şehitlerimize dualar ediyor, onların arka-
sından Fatihalar okuyoruz. Şunu burada 
çok büyük bir iftiharla ve büyük bir mem-

18 Mart Şehitler Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99. 

Yılı Etkinlikleri

Çanakkale | 18 Mart 2014
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nuniyetle ifade etmek istiyorum: Eğer, 
bugün millet dua edebiliyorsa, eğer bugün 
millet şehitlerinin arkasından Fatihalar 
okuyabiliyorsa, eğer bugün ezan, minare-
lerden özgürce okunabiliyorsa, biliniz ki, 
şehitlerimizin ruhları şad olmuştur, mu-
azzez olmuştur. Eğer, bu aziz millet, bugün 
hür ve bağımsız şekilde varlığını idame et-
tiriyorsa, yine biliniz ki, hiçbir şehidimizin 
kanı boşa akmamıştır. Şehitlerimize son-
suz şükran borçluyuz. Şehitlerimize olan 
şükran borcumuzu, bu vatana, bu bayrağa, 
milletimize ve milletimizin değerlerine 
sımsıkı sahip çıkarak ödüyoruz ve ödeme-
ye devam edeceğiz. 

Çok değerli kardeşlerim... 

Çanakkale Deniz Zaferimiz, bu yıl 99’uncu 
yıldönümüne ulaştı. İnşallah, Rabbim 
ömür nasip ederse, önümüzdeki yıl Ça-
nakkale deniz zaferimiz bir asrı geride 
bırakmış olacak ve biz 100’üncü yılda 
zaferimizi kutlayacak, şehitlerimizi yâd 
edeceğiz. Çanakkale’de 100’üncü yıl kut-
lamaları inşallah çok daha farklı olacak. 
7 coğrafi bölgemizden, 81 vilayetimizden, 
ayrıca Çanakkale Savaşı’nda yanımızda 
yer alan dünyadaki dost ve kardeş ülke-
lerden temsilcilerin katılımıyla, binlerce, 
on binlerce kişi, 100’üncü yılın coşkusunu 
burada yaşayacağız. Sizler de biliyorsunuz 
ki, Çanakkale zaferimiz, aslında Kurtuluş 
Savaşımızın bir girizgahıydı. Çanakkale’de 
elde ettiğimiz zaferle, oradan elde etti-
ğimiz gurur ve özgüvenle, özellikle de 
orada sergilediğimiz birlik ve kardeşlikle, 
Kurtuluş Savaşımıza başladık ve zaferle 

sonuçlandırdık. Milletçe, şu anda, bir 
başka önemli 100’üncü yıl kutlamasına, 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıl kutlamalarına hazırlanıyoruz. 9 yıl 
sonra, 2023’te, inşallah, milletçe bir büyük 
heyecanı, bir büyük coşkuyu yaşayacak, 
asırlık bir iftiharı hep birlikte hissedece-
ğiz. 2023 kutlamalarını, sadece törenlerle, 
sadece kutlamalarla, etkinliklerle geçiştir-
meyeceğiz. 2023’ü, hedeflerimize ulaşmış 
olmanın sevinciyle, çok farklı, çok anlamlı 
şekilde idrak edeceğiz. Türkiye’nin millî 
gelirini, 230 milyar dolardan aldık, şu 
anda 820 milyar dolara kadar yükselttik; 
inşallah, 2023 yılında, Türkiye’nin millî 
gelirini 2 trilyon dolara ulaştırmış olaca-
ğız. Türkiye’nin ihracatını 12 yıl önce 36 
milyar dolardan aldık, şu anda 152 milyar 
dolara kadar ulaştırdık; inşallah, ihracatı-
mızı da 2023’te 500 milyar dolara yükselt-
miş olacağız. Yine, kişi başına millî geliri, 
3 bin 500 dolardan aldık, şu anda 10 bin 
500 dolara çıkardık; bunu da 25 bin dolara 
kadar yükselteceğiz. 9 yıl sonra, 2023’te, 
Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ülkesin-
den biri konumuna yükseltmiş olacağız. 
Sadece ekonomik olarak değil, Türkiye’yi, 
siyasal ve sosyal anlamda da bölgenin ve 
dünyanın parmakla gösterilen bir ülkesi 
konumuna yükselteceğiz. Reformları-
nı gerçekleştirmiş, en ileri demokratik 
standartlara kavuşmuş, Avrupa Birliği’ne 
üye olmuş bir Türkiye’yi inşa etmiş ola-
cağız. En önemlisi de, bin yıllara uzanan 
kardeşliğimizi çok daha güçlendirmiş, 
perçinlemiş, sarsılmaz bir hale getirmiş 
olacağız. Herkesin ve her kesimin birbiri-
ne saygı duyduğu, birbirinin tercihlerine 
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ve yaşam tarzlarına hürmetle yaklaştığı, 
hoşgörünün egemen olduğu bir iklimi 
hep birlikte imar edeceğiz. Şunun altını 
özellikle çizmek istiyorum: Şehitlerimiz, 
bizden böyle bir Türkiye inşa etmemizi is-
tiyorlardı. Şehitlerimiz, işte böyle bir Tür-
kiye için canlarını feda etmişlerdi. Onlar, 
kendilerinden sonra gelen nesillerin ku-
tuplaşması için değil, ayrışması için değil, 
birbirlerine farklı nazarlarla bakması için 
değil; kendilerinden sonra gelen nesillerin 
kucaklaşması için, bir olması, birlikte Tür-
kiye olması için kahramanca savaşmışlar-
dı. Şurada, Anafartalar’da, Kilitbahir’de, 
Alçıtepe’de, Soğanlıdere’de, Türkiye’nin 
81 vilayetinden ve hatta kardeş ülkelerden 
gelen şehitlerimiz yan yana, koyun koyuna 
yatıyorlar. Şehitliklerimizde, Türk, Kürt, 
Arap, Çerkez, Laz, Gürcü, Roman gibi ay-
rımlar göremezsiniz. Şehitliklerimizde, 
Sünni, Alevi ayrımını göremezsiniz. Şe-
hitliklerimizde, zengin, yoksul ayrımını, 
okumuş, ümmi ayrımını göremezsiniz. 
Vatanı için kanını feda edenler, birbirleri 
arasında ayrım yapmıyor, birbirlerine 
kardeş nazarıyla bakıyorsa; onların torun-
ları da birbirleri arasında ayrım yapamaz, 
birbirlerine farklı nazarla bakamaz. Kim 
ki, bir başkasını, etnik kökeninden, dilin-
den, kültüründen dolayı tahkir ediyorsa, 
biliniz ki Çanakkale şehitlerini incitmek-
tedir. Kim ki, bir başkasını, inançlarından, 
mezhebinden, manevi değerlerinden, kılık 
kıyafetinden, başörtüsünden, sakalından, 
bıyığından dolayı tahkir ediyorsa, biliniz 
ki o, Çanakkale şehitlerinin ruhunu muaz-
zep etmiştir. Kim ki, kendi yaşam tarzını 
makbul görüp, başkalarının yaşam tarzla-
rını, değerlerini, kutsallarını tahkir ediyor-

sa, aynı şekil de biliniz ki o da Çanakkale 
şehitlerimizi ve diğer tüm şehitlerimizi 
üzmüştür. Şehitlerimiz, bir bayrak için, bir 
vatan için, tek bir millet ve tek bir devlet 
için canlarını ortaya koydular. Bize düşen, 
işte bu anlayışa, bu kutsal emanete sahip 
çıkmak, ortak değerler altında bir ve bera-
ber olmaktır. 

Kardeşlerim... 

Çanakkale Deniz Zaferimizin 99’uncu 
yıldönümünde şunu özellikle vurgula-
mak istiyorum... Türkiye, büyük savaş-
ların, büyük bir mücadelenin, büyük 
fedakârlıkların ve büyük zaferlerin 
üzerine kurulmuş bir devlettir. Türkiye, 
dünyanın en güçlü, en donanımlı orduları 
karşısında, göğsündeki imanı ortaya koy-
muş, o iman ve kahramanlıkla destanlar 
yazmış büyük bir ülkedir. Tarih boyunca, 
Türkiye’yi esir almaya, Türkiye’nin istik-
lalini boğmaya çalışan her devlet, çok açık 
bir yenilgi ve hezimetle, geldiği gibi git-
miştir. Türkiye, dışarıdan teslim alınama-
yacağı gibi, içeriden de ihanetlere boyun 
eğmeyecek, ihanetlere teslim olmayacak, 
her türlü ihanete gereken cevabı verecek 
ve ihanetleri ezecek güçte bir ülkedir. Millî 
güvenliğimize yönelik her saldırı, karşısın-
da Türkiye’nin iman dolu göğsü gibi ser-
haddini bulacaktır. Çanakkale’nin aziz şe-
hitlerinin torunları olarak, istiklalimizden 
ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz 
vermeyiz ve vermeyeceğiz. 99 yıl önce bu-
gün, donanmalar, zırhlı gemiler, torpido-
lar, toplar, mitralyözler, hatta uçaklar, bu 
milletin imanlı evlatlarının kahramanlığı 
karşısında silinip gitmişlerdi. O modern si-
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lahların teslim alamadığı Türkiye’yi, hiçbir 
fitne girişimi, hiçbir ahlaksız saldırı, hiçbir 
namert taarruz da teslim alamayacaktır. 
Türkiye üzerine hesapları olanlar bilsin 
ki, Çanakkale 99 yıl önce geçilmemiştir, 
bugün de, yarın da geçilemeyecektir. Mil-
letimizin imanı ve kardeşliği, Çanakkale 
ruhunun çiğnenmesine asla müsaade et-
meyecektir. Biz, Çanakkale şehitlerimizle 
gurur duyuyoruz. Böyle kahraman bir nes-
lin ahfadı olmanın iftiharını yaşıyoruz. 77 
milyonun, buradaki manzarayı görmesini, 
bu şehitlikleri ziyaret etmesini, buradaki 
ruhu özümsemesini yürekten arzuluyoruz. 
Rabbimize hamdolsun, Çanakkale şehitlik-
leriyle ilgilenmek, onları ortaya çıkarmak, 
onları hak ettiği güzelliğe kavuşturmak 
da bizlere nasip oldu. Çanakkale zaferini 
anlamak ve anlatmak için bu çevrede çok 
önemli yatırımlar yaptık. Şehitliklerimizi 
bulduk, düzenledik; Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi’ni inşa ettik. Ömrümüz 
vefa ettiği müddetçe, hem şehitliklerimiz, 
hem de şehitlerimizin mirası Türkiye için 
çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 
Çanakkale şehitlerimizi, onlarla birlikte 
tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. Çanakkale deniz zaferi-
mizin 99’uncu yıldönümünün hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili çocuklar… 

Türkiye’ye hoş geldiniz, ülkemize neşe 
getirdiniz, heyecanımıza heyecan kattınız. 
Burada, ülkemizde bulunmanızdan, sevin-
cimize ortak olmanızdan dolayı hepinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Sizin şahsınız-
da, bütün dünya çocuklarının bayramını 
kutluyor, dünyadaki tüm çocukların göz-
lerinden öpüyor, bütün çocuklara barış 
dolu, mutluluk dolu bir dünya temenni 
ediyorum. İnşallah, burada bulunduğunuz 
süre içinde çok keyifli anlar yaşar, ömür 
boyu sürecek arkadaşlıkların, dostluk-
ların, kardeşliklerin temelini atarsınız. 
23 Nisan tarihinin bizim için çok büyük 
bir anlamı var. 23 Nisan Çocuk Bayramı, 
dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu 
tarih, aynı zamanda, ülkemizde millî ege-
menliğin temelinin atıldığı tarihtir. Bizler, 
millet olarak, büyük mücadeleler sonra-
sında tesis ettiğimiz barışı, zorlu şartlar 
sonrasında elde ettiğimiz bağımsızlığımı-
zı, tüm dünya çocuklarına armağan ettik. 

İstiyoruz ki, bizim yaşadığımız zorlukları 
çocuklarımız yaşamasınlar. İstiyoruz ki 
çocuklarımız, savaşın, çatışmaların, kav-
gaların olmadığı, çok daha güzel, çok daha 
huzurlu, çok daha neşeli bir dünyada yaşa-
sınlar. Dünyanın barış içinde olmasının en 
önemli şartı adaleti sağlamak, aramızdaki 
sevgiyi çoğaltmaktır. Zira dünyamız çok 
büyük ve burada hepimize yetecek kadar 
yer var, hepimize yetecek kadar kaynak 
var, hepimize yetecek kadar mutluluk var. 
Adalet olursa, paylaşma olursa, dayanışma 
olursa, inanıyorum ki, dünyamız bütün 
çocukların, bütün insanların kardeşçe, 
barış içinde mutlu ve huzurlu yaşayacağı 
cennet gibi bir yere dönüşecektir. İnşallah, 
sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim 
adamı, öğretmen, doktor veya başka bir ko-
numda olacaksınız… İşte o zaman, bizim 
bıraktığımız eksiklikleri giderecek, bizim 
yanlışlarımızı düzeltecek, sizlerden sonra 
gelecek nesiller için çok daha adaletli, çok 
daha güzel bir dünya kuracaksınız. 

23 Nisan TRT Çocuk Şenliği 
Dolayısıyla Dünya Çocuklarını 

Kabul

Ankara | 17 Nisan 2014
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Sevgili çocuklar... 

Ben, sizin tertemiz yüreklerinize güveni-
yorum. Gözlerinize yansıyan sevgi, dost-
luk, barış ve samimiyet pırıltısı, bu güveni-
mi daha da pekiştiriyor. Unutmayın, sizler 
ülkelerinizin kültür elçisi sayılırsınız. Bir-
birinizle dostluğunuzu devam ettirmeyi, 
birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. 
Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarını-
za selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Ben, 
bu düşüncelerle, Türkiye’de çok iyi vakit 
geçirmenizi, sizlerin ve tüm dünya çocuk-
larının bayramı olan 23 Nisan’ı en iyi şekil-
de değerlendirmenizi temenni ediyorum. 
23 Nisan Çocuk Bayramınızı şimdiden 
kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.
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Sevgili çocuklar... 

Sizleri sevgiyle selamlıyor; 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten 
kutluyor, Başbakanlık’a hoş geldiniz di-
yorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 94’üncü yıldönümünde, tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi, Meclis’te ilk 
başkanlık görevini de üstlenen Gazi Mus-
tafa Kemal’i, İlk Meclis’in milletvekillerini 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 

Sevgili çocuklar…

23 Nisan’ın, hem Meclisimizin kuruluş 
yıldönümü olması, hem de aynı zamanda 
Çocuk Bayramı olması son derece anlamlı 
ve önemlidir. 23 Nisan 1920’de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi açılmış, böylece yeni 
bir sürecin ilk adımları atılmıştı. Meclisi-
miz, adeta bir çocuk kadar saf, temiz kalpli, 
pırıl pırıldı. Aynı zamanda Meclisimiz, 
yine tıpkı bir çocuk gibi, önünde upuzun 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk 
Bayramı-Çocukları Kabul 

Ankara | 23 Nisan 2014
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bir yol olan, yüzü istikbale bakan bir ku-
rumdu. Büyük hayaller, büyük hedefler 
en çok çocuklukta kurulur. Bir çocuğun 
hayal dünyası ne kadar zengin ve genişse, 
istikbali de, ufku da, o kadar zengin ve ge-
niş olur. İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de, bir çocuk gibi, büyük hayaller kurdu, 
büyük hedefler belirledi ve 94 yıl içinde 
hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirdi, 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Öğret-
menleriniz sizlere mutlaka anlatıyordur; 
ama bir kez de ben burada sizlere hatırlat-
mak isterim: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye’nin adeta kalbidir. Meclis, halkın 
seçtiği vekillerden oluşur ve halkı temsil 
eder. Şu anda, 18 yaşın üzerindeki ağabey-
leriniz, ablalarınız, anne ve babalarınız, de-
deleriniz, nineleriniz, sandıkta oy vererek 
Meclis’teki vekilleri belirliyorlar. İleride, 
reşit olduğunuzda, Meclis’teki vekilleri 
siz belirleyecek, hatta belki de Meclis’te 
sizler vekil olacaksınız. İşte onun için, size 
ait olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
hayatınız boyunca sahiplenmenizi, ona 
sahip çıktığınız kadar, onu ve onun temsil 
ettiği millî iradeyi en güçlü şekilde koru-
manızı sizlerden bekliyoruz. Birileri çıkıp, 
kendilerinin Meclis’in üzerinde olduğunu 
iddia edebilir. Zaman zaman bazıları çıkıp, 
Meclis’in değil, kendi isteklerinin egemen 
olmasını isteyebilir. Eğer, Meclis gücünü, 
yetkisini, en üst makam olma özelliğini 
kaybederse, biliniz ki, işte o zaman aslında 
halk kaybeder. İşte o zaman, 23 Nisan’ın 
anlamı, önemi; 23 Nisan’ın ifade ettiği öz 
kaybolup gider. Bizden öncekiler, Mec-
lisimize sımsıkı sahip çıktılar. Bizler de 
Meclisimize sahip çıktık, Meclisimizin say-
gınlığını en üst seviyede muhafaza ettik. 

İnanıyorum ki, büyüdüğünüzde sizler, biz-
den çok daha güçlü şekilde Meclis’e sahip 
çıkacak, millî iradeyi, millî egemenliği çok 
daha ileri seviyelere taşıyacaksınız. 

Sevgili çocuklar…

Bizler, her ne yapıyorsak, sizlere daha 
iyi bir ülke, daha iyi bir gelecek emanet 
edebilmek için yapıyoruz. Türkiye’nin 
aydınlık geleceğinin çocuklar olduğunu 
biliyoruz ve en büyük yatırımı da siz ço-
cuklarımıza yapıyoruz. Hükümet olarak 
eğitim bizim için en öncelikli alan oldu. 
12 yıl boyunca, eğitimin kalitesini artır-
mak, eğitimi Türkiye’nin her köşesine 
ulaştırmak için gece gündüz çalıştık. 
Hamdolsun, 12 yıl içinde, 205 bin adet 
yeni derslik inşa ettik, yeni anaokulları, 
ilkokullar, ortaokul ve liseler, üniversiteler 
açtık. Bizim zamanımızda ders kitaplarını 
temin etmek gerçekten çok zordu. Ama biz 
şimdi, okullar açılırken, ders kitaplarını 
ücretsiz olarak sıralarınızın üzerinde siz-
lere teslim ediyoruz. Ülkemizin bazı böl-
gelerinde okul yoktu; şu anda Türkiye’nin 
her tarafını, her çocuğumuzu okulla 
buluşturmuş durumdayız. Bazı aileler, 
çocuklarını okullara gönderecek imkân 
bulamıyordu; onlara da, çocuklarını okula 
göndersinler diye yardımda bulunuyoruz. 
Yurtların sayısını, bununla birlikte öğren-
cilerimize verilen bursların miktarını kat 
kat artırdık. Öğretmenlerinizin daha iyi 
şartlarda vazife yapması için imkânlarını 
iyileştirdik. Derslerinizi çeşitlendirdik, 
sizlere, seçmeli olarak çok sayıda farklı ve 
güzel ders tercihi imkânı sağladık. Bütün 
bunlardan daha da önemlisi, teknolojiyi 



327

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

sınıflarınıza kadar, hatta artık evlerinize 
kadar taşımaya başladık. Etkileşimli tah-
talar sınıflarınıza kuruluyor, tablet bilgisa-
yarlar sizlere dağıtılıyor. 2015 yılı sonuna 
kadar, inşallah, Türkiye genelindeki her 
sınıfımıza etkileşimli tahta kurmuş, her 
öğrencimize tablet bilgisayarlarını teslim 
etmiş olacağız. Sizin, en iyi şekilde oku-
manızı, kendinizi en iyi şekilde yetiştir-
menizi istiyoruz. Sizler ne kadar iyi eğitim 
alırsanız, Türkiye’nin geleceği de o kadar 
aydınlık olur. Şunu asla unutmayın: Sizler, 
çok eski, köklü ve zengin bir tarihe sahip, 
cesur bir milletin evlatlarısınız. Sizin men-
subu olduğunuz bu millet, tarih boyunca, 
bilime, sanata, siyasete, hatta dünyaya yön 
veren bir millet oldu. Eminim, sizler de bu 
iz üzerinde yürüyecek, büyük bir milletin 
evlatları olarak, büyük ufuklara, büyük 
hedeflere koşacaksınız. Lütfen, birbirinize 
karşı kardeşçe muamele edin. Rengi, dili 
ne olursa olsun dünyanın tüm çocukları-
na, tüm insanlarına karşı sevgiyle, saygıyla 
ve adaletle yaklaşın. Her yıl tekrarladığım 
bir tavsiyemi burada bir kez daha vurgula-
mak isterim… 

Çocuklar... 

Sizler asla bilgisayarların, internetin esiri 
olmayın; tam tersine, onlar sizin esiriniz 
olsun. Onlar size hükmetmesin, siz onlara 
hükmedin. Güneşten, topraktan, ağaçlar-
dan, parklardan, sokaktan asla kopmayın. 
Bilgisayar oyunlarından, sanal âlemdeki 
oyunlardan ziyade, birbirinizle, diğer ço-
cuklarla iletişim hâlinde olduğunuz, ger-
çek oyunları tercih edin. Evinize kapanıp 
kalmayın, bilgisayarın önünde saatlerinizi 

harcamayın. İnanın, sokakta bir arkadaşı-
nızla geçireceğiniz güzelim oyun saatleri, 
bir ömre bedeldir. Büyüdüğünüzde oyuna 
fırsatınız olmayacak; onun için şimdiden 
doya doya oynayın. Son olarak, bu ülkeyi 
canı pahasına savunan ve bizlere armağan 
eden şehitlerimizi, gazilerimizi asla unut-
mayın, onları her zaman minnetle, hayırla, 
şükranla hatırlayın. 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramınızı tekrar tebrik 
ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, 
arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel 
bayramlar diliyorum. 23 Nisan vesilesiy-
le milletimize bu güzel ülkeyi, bu güzel 
bayramları kazandıran büyüklerimize de 
şükranlarımızı ifade ediyor, sizleri gözle-
rinizden öpüyor, hepinizi sevgiyle kucak-
lıyorum.
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Çok değerli misafirler... 

Türkiye’ye, İstanbul’a hoş geldiniz. Türk 
Dünyasının Kültür Başkenti Eskişehir’de 
gerçekleştirdiğiniz Meclis Toplantınızın 
başarılı geçmiş olmasını umuyorum. 2012 
yılında, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Konseyi’nin Bişkek’teki toplan-
tısında, ülkelerimiz arasında bir Yazarlar 
Birliği kurulmasını karara bağlamıştık. 
Verdiğimiz bu kararın ardından, bu yılın 

Şubat ayında Eskişehir’de Birlik kuruldu 
ve Azerbaycan Yazarlar Birliği de Dönem 
Başkanı Seçildi. Öncelikle Birliğin hayır-
lı olmasını diliyorum. Türkçenin, farklı 
lehçelerde dahi olsa, bu kadar geniş bir 
coğrafyanın ortak dili olması, hepimiz için 
çok büyük bir imkân, çok büyük bir zen-
ginliktir. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu 
büyük zenginliği asırlar boyunca yeterince 
iyi kullanamadık. Aynı dili konuşan insan-
ların, birbirlerinden bu kadar uzakta kal-

Türk Dünyası Yazarlar 
Meclisi’ni Kabul 

İstanbul | 7 Mayıs 2014



329

Yeni Türkiye Vizyonu | Kökü Mazide Olan Ati-2

masını gönül ve vicdan kabul etmez. Ülke-
lerimizde, eğitim, bilim ve kültür alanında 
tek tek çok önemli çalışmalar yapılırken, 
bunların ortak bir iklimde buluşmama-
sını büyük eksiklik olarak görüyorum. 
Sadece Türkçenin çatısı altında, gerektiği 
kadar işbirliği sağlayabilmiş olsaydık, 
inanın, bugün coğrafyamızdaki eğitim, 
bilim ve kültür hazinesi çok daha zengin 
olacaktı. Bakınız, ünlü seyyah İbni Batuta, 
daha 13’üncü yüzyılda, Türkçe bilen bir 
insanın ta Batı Afrika’dan Pekin’e kadar 
hiçbir zorluk çekmeden seyahat edebile-
ceğini yazıyor. Yani sadece şu andaki Türk 
Dünyası coğrafyasında değil, Afrika’da, 
Ortadoğu’da dahi Türkçe uluslararası bir 
dil olma özelliğini taşıyor. Bu sayede, geniş 
coğrafyamızda çok önemli medeniyetler 
inşa edildi. Birbirleriyle irtibat hâlinde 
olan ülkeler ve halklar, tarihe yön verecek 
bilimsel, kültürel ve sanatsal eserler ortaya 
koydular. Bu iklimi yeniden canlandır-
mak, sizlerin ve bizlerin ellerinde. O ruhu, 
o özü yeniden yakalamak zorundayız. 
Ortak dilimizin, Türkçenin çatısı altında 
işbirliği yapıp, gönül birliği yapıp, kadim 
medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak 
durumundayız. Bunu yapacak olan, devlet 
adamlarından ziyade, münevverlerdir, 
bilim insanlarıdır, sanatçılardır, özellikle 
de edebiyatçılar, yazarlardır. Sizlerin çiz-
diği istikametten, hem devlet adamları 
yürür, hem de halk yürür. Eserleriniz zaten 
aynı ortak dünyayı, aynı ortak ruh hâlini 
yansıtıyor ve birbiriyle kardeş olan halk-
ları anlatıyor. Hissiyatınızı birleştirerek, 
Türkçe konuşan ülkelerde çok güzel işler 
yapabileceğinize gönülden inanıyorum. 
İdeolojilerden, ön yargılardan, özellikle de 

güncel siyasi tartışmalardan uzak şekilde; 
kendinizi sadece bilim, kültür ve sanata 
vakfederek, coğrafyamıza yeni bir ufuk 
çizeceğinize inanıyorum. Açıkçası, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği’ni 
ben çok önemsiyor, bundan büyük umut 
duyuyorum. İşbirliğiniz, gönül birliğiniz, 
dil birliğiniz, inşallah medeniyetimizin 
yeniden ve daha güçlü inşasının kapılarını 
aralayacaktır. Bu birliğin kuruluşuna öna-
yak olan Avrasya Yazarlar Birliğimizi de 
özellikle tebrik ediyorum. Birliğin tekrar 
hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize ve 
İstanbul’a tekrar hoş geldiniz diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

330

Sevgili gençler...

Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor; sizin 
ve şahsınızda tüm gençlerimizin 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mınızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa 
Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın 
tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyor; 
tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet 

niyaz ediyorum. 19 Mayıs’ı milletçe çok 
büyük bir hüzün içinde idrak ediyoruz. 
Soma’daki maden faciasında, 301 karde-
şimizi şehit verdik. Ne hazindir ki, şehit-
lerimizin önemli bir çoğunluğu da gençti. 
Bir kez de burada, Soma şehitlerimizi, 
özellikle genç kardeşlerimizi rahmetle yâd 
ediyor, mekânları inşallah cennet olsun 
diyorum. Her toplumun, gençlerine büyük 

19 Mayıs Gençlik Ve Spor 
Bayramı Nedeniyle Gençleri 

Kabul 

Ankara | 19 Mayıs 2014
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vefa borcu vardır. Zira, ülkelerin savunma-
sında şehit olanlar gençlerdir. Vatanları 
için hayatlarını ortaya koyanlar en başta 
gençlerdir. Şu anda sınırda nöbet tutan 
askerlerimiz, karakollarında güvenlik 
için çalışan polislerimiz hep gençlerden 
oluşuyor. Vatan savunmasında olduğu ka-
dar, ülkenin kalkınmasında, ilerlemesin-
de, daha özgür ve demokratik seviyelere 
ulaşmasında da gençlerimiz en ön safta 
yer alıyor. Maalesef, gerek istiklal müca-
delesinde, gerek istikbal mücadelesinde 
canlarıyla fedakârlıkta bulunanlar da hep 
gençler oluyor. İşte onun için, millet ola-
rak gençlerimize borçluyuz. Gençlerimizi, 
sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin 
neferleri olarak değil, ülkenin karar me-
kanizmalarında da etkin olarak görmeyi 
istiyor, arzuluyor ve bunun gereğini ya-
pıyoruz. Seçme ve seçilme yaşını düşü-
rerek, siyasetin, bürokrasinin kapılarını 
gençlere daha fazla açarak, gençlerimizin 
eğitimlerine, yetişmelerine en büyük ya-
tırımı yaparak, bu vefa borcunu ödemeye 
çalışıyoruz. Türkiye’nin, makamlarında 
yaşlanan siyasetçi profilinden kurtularak, 
arkadan gelen nesillere, gençlere yer açan 
bir kültüre kavuşması için örnek oluyoruz. 
Gençliğimize güveniyor, inanıyor; genç ne-
silleriyle Türkiye’nin zirvelere ulaşacağını 
biliyoruz.

Sevgili gençler…

Kitle iletişiminin, duyguları, değerleri, 
alışkanlıkları ciddi şekilde törpülediği 
bir çağda yaşıyoruz. Art niyetli ellerde 
medya ya da sosyal medya haber veren, 
bilgilendiren, paylaşmayı sağlayan araçlar 

olmaktan çıkıp kamplaşmanın, kutuplaş-
tırmanın, çatıştırmanın vasıtası olabiliyor. 
Kendi fikir ve ideolojisini yegâne doğru 
olarak görenler, gençlerin duygularını bu 
vasıtalarla kolayca istismar edebiliyorlar. 
Daha yakın zamanda, Mısır’da yaşanan 
acıları gördük. Ukrayna’da aynı şekilde ya-
şanan trajediyi gördük. Gençler üzerinden 
kurulan tuzaklar, ne yazık ki bu ülkelere 
ağır bedeller ödetti ve ödetiyor. Türkiye 
üzerinde aynı oyunu oynamak, gençler 
üzerinden Türkiye’ye aynı ağır bedelleri 
ödetmek istiyorlar. Öyle ki, ortak bir acı 
üzerinden, insani bir trajedi üzerinden 
bile kamplaşma, kutuplaşma üretebiliyor-
lar. Daha yasımızı tutamadan, acılarımızı 
yaşayamadan, hatta cenazelerimizi defnet-
meden, işte bu çirkin tuzakların devreye 
girdiğini görüyoruz. Biz, acıları paylaşan 
ve paylaşarak bal eyleyen bir milletiz. 
Ama, bizim bu tarihî dayanışmamımızn 
tersine, acıları siyasete çevirmeye çalışan, 
buradan çıkar elde etme gayretine girenler 
oluyor. Gençlerimizin bu tuzaklara, bu 
istismarcılara karşı son derece dikkatli 
olmaları gerekiyor. İfade özgürlüğü, eleş-
tirme, gösteri yapma, protesto özgürlüğü 
gençlerimizin en tabii hakkıdır. Ancak, bu 
hakların istismar edilmesi, farklı hedeflere 
evrilmesi, başkalarının özgürlüklerini kı-
sıtlayacak noktaya gitmesi, hem ülkemize, 
hem de gençliğimize zarar verir. Belki siz 
yaşamadınız ama, bizler 12 Eylül öncesini 
birer genç olarak yaşadık. Konuşamayan, 
birbirine tahammül edemeyen, ama en 
çok da birtakım odakların maşası hâline 
getirilen gençlik, ne yazık ki birbirine silah 
çekme noktasına getirildi ve çok canlar 
yandı. Millî ve manevi değerlerimiz, tarih 
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boyunca olduğu gibi, bugün de yarın da bi-
zim vazgeçilmez mihenk taşımızdır. Deği-
şirken, ilerlerken, modern dünyayı yaşar-
ken millî, manevi değerlerimizden, insani, 
vicdani değerlerimizden taviz veremeyiz. 
Gencecik şehitlerimiz, uğruna can verdik-
leri toprakta koyun koyuna yatarken, onla-
rın torunlarının birbirlerine kastetmesine 
tahammül edemeyiz. İşte onun için, millî 
ve manevi değerlerimize en güçlü şekilde 
sahip çıkmanızı, aklı, ilmi, sağduyuyu vaz-
geçilmez azıklarınız olarak hep yanınızda 
tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Sizler 
geleceksiniz, sizler Büyük Türkiye’siniz. 
Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar 
da sizlersiniz. 19 Mayıs’ın sizlerin şahsın-
da tüm Türkiye gençliği için kutlu olması-
nı diliyor, tekrar hoş geldiniz diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Ülkemizin dört bir yanından gelen değerli 
Yörük-Türkmen kardeşlerim, Asya’dan, 
Afrika’dan Avrupa’ya kadar 3 kıta 7 iklim-
den ses veren, nefes veren Türk dünyası-
nın değerli temsilcileri, çok değerli misa-
firler, hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
Ankara’ya, Türkiye’ye hoş geldiniz diyo-
rum. Bu toplantının düzenlenmesine ön-
cülük eden Akdeniz Türkmen Dernekleri 
Federasyonu ve Dünya Türkmenler Birliği 

başta olmak üzere, tüm sivil toplum kuru-
luşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için 
dua eden, çalışan, destek veren tüm Aksa-
kallılara, Aksaçlılara da buradan şükran-
larımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi, mil-
letimizi korusun. Rabbim kardeşliğimizi, 
yol arkadaşlığımızı inşallah daim eylesin. 
Başta Suriye ve Irak olmak üzere, çok ağır 
şartlarda hayatlarını idame ettiren kardeş-
lerimize, akrabalarımıza Rabbim sabır ve 
zafer nasip eylesin diyorum.

Yörük-Türkmen ve Türk 
Dünyası Temsilcileri Toplantısı 

Ankara | 6 Ağustos 2014
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Kardeşlerim... 

Bölgemizde, geniş coğrafyamızda, hepi-
mizi derinden yaralayan, hüzünlendiren 
hadiseler yaşanıyor. Dünyanın her yerin-
de, hatta kendi ülkelerinde, Müslümanlar 
ve birçok Türk topluluğu, gerçekten çok 
zor şartlar altında bulunuyorlar. Yanı 
başımızda, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, 
Ukrayna’da, kardeşlerimiz öldürülüyor, 
birbirleriyle çatışıyor, ya da iki tarafın ça-
tışmasında arada kalıyorlar. Bölgemizdeki 
tüm olumsuz gelişmelere rağmen, Türki-
ye, huzurunu, güvenliğini, istikrarlı şekil-
de geleceğe doğru yürüyüşünü muhafaza 
ediyor. Türkiye, asırlar boyunca yaptığı 
gibi, kardeş kavgalarında taraf olmuyor, 
her zaman olduğu gibi Hakk’ın, adaletin 
tarafında saf tutuyor. Sultan Alparslan, 
1071 yılında Anadolu’nun kapısını ebedi-
yen yurdumuz olmak üzere bizlere açtığın-
da hangi duygular, hangi heyecanlar için-
deysek, bugün de millet olarak aynı şevkle 
yolumuza devam ediyoruz. Fatih Sultan 
Mehmet Han, 1453’te hangi hissiyatla 
İstanbul’u fethettiyse, biz de aynı heyecan-
la çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gazi Mus-
tafa Kemal, 23 Nisan 1920’de İlk Meclis’in 
kapısından dualarla girmişti; şu anda biz 
de aynı dualarla, aynı hissiyatla yolumuz-
da ilerliyoruz. Bizler, Orta Asya’nın boz-
kırlarından çıkıp bir sel gibi Anadolu’ya, 
oradan Balkanlar’a, Avrupa’ya akan, kutlu 
bir medeniyetin varisleri olarak buradayız. 
Toroslar’daki Yörükler ile Makedonya dağ-
larındaki Yörükler, aynı gaye için çıktıkları 
yolda, farklı menzillerde konaklayarak bu-
günlere gelmiş kardeşlerdir. Anadolu’nun 
bozkırlarında en zor zamanlarda dahi 

dimdik ayakta kalabilen Türkmenler ile 
Irak’ta, Suriye’de, Ürdün’de en zor şart-
larda varlıklarını korumayı başarabilen 
Türkmenler aynı ulu çınarın dallarından 
başka bir şey değildir. Bu millet, 1071’den 
beri, farklı coğrafyalarda da olsa, barış ve 
adalet davasının peşinde, kimi zaman gök 
bayrağın, kimi zaman al bayrağın altında, 
bin yıldır kesintisiz yürümüştür ve yürü-
meye devam etmektedir. 

Kardeşlerim... 

Bu millet, İslam coğrafyasının darmadağın 
olduğu bir dönemde, Batı’dan gelen Haçlı 
Seferleri’ne göğsünü siper etmiş bir mil-
lettir. Bu aziz millet, Selahattin Eyyubi’nin 
sancağı altında, Kudüs’e giden yolları ve 
Kudüs’ün kapılarını açan bir millettir. Bu 
millet, Moğolistan’dan Viyana’ya kadar, 
ulaşabildiği her yere barış, dostluk, daya-
nışma ve adalet taşımayı kendisine misyon 
edinmiş bir millettir. Bizim ecdadımız 
arkasında sömürü, zulüm bırakmadı. Tam 
tersine, bizim ecdadımız, arkasında köprü-
ler bıraktı, sebiller bıraktı, camiler, medre-
seler, külliyeler bıraktı. Bizim ecdadımız, 
arkasında kan deryaları değil, mürekkeple 
inşa edilmiş bir medeniyet bıraktı. 100 
yıl önce, Birinci Dünya Savaşı başladı-
ğında, askerlerimiz Kuzey Afrika’dan, 
Ortadoğu’dan, Balkanlar’dan çekilirken; 
biz sırtından hançerlenen değil, “Bizi bıra-
kıp nereye gidiyorsun ey Türk?” diye hitap 
edilen bir millet olduk. Bütün bu coğraf-
yalarda yokluğu hissedilen, yokluğunun 
özlemi çekilen bir millet olduk. Barışa, 
adalete, dayanışmaya, birliğe hasret du-
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daklarda her zaman hayırla hatırlanan bir 
millet olduk.

Şunu unutmayınız sevgili kardeşlerim…

100 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nda, 
O s m a n l ı  C i h a n  D e v l e t i ’ n i ,  S u l t a n 
Abdülhamit’in deyimiyle bir kadavraya 
çevirdiler. Canlı olarak parçalayamaya-
cakları imparatorluğu, kadavra hâline 
getirdiler, ancak cesedini parçalayabil-
diler. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
kurulan Cumhuriyetimiz, o ağır savaşların 
neticesinde, içine kapanmak zorundaydı. 
Cumhuriyetimiz, kendisini toparlamak, 
yaraları sarmak, içeride istikbal mücade-
lesini kazanmak zorundaydı. İşte bunun 
için, bölge sorunlarıyla yeterince ilgile-
nilmedi. Bölgedeki kardeşlerimize el uza-
tılamadı, mazlumlara sahip çıkılamadı. 
Ancak, bu içine kapanma, bu suskunluk, 
gerektiğinden çok fazla sürdü. Türkiye, 
kendisini toparladığı hâlde, ayakları 
üzerinde doğrulduğu hâlde, kendi vatan-
daşına da, bölgedeki kardeşlerimize, maz-
lumlara da sahip çıkmadı. Devlet Doğu’da, 
Güneydoğu’da, kendi vatandaşının hakla-
rını inkâr etti. Devlet, milletinin öz kültü-
rünü, öz değerlerini, inançlarını görmez-
den geldi. İçeride olduğu kadar, dışarıda 
da devlet, dostlarına, kardeşlerine, geride 
bıraktığı akrabalarına duyarsız kaldı. Ül-
kemize sığınan Azeri kardeşlerimiz, Tek 
Parti iktidarı tarafından Stalin’in askerle-
rine teslim edildi, Boraltan Köprüsü’nün 
karşısında, gözümüzün önünde katliam 
yapıldı. 1946’da, Irak Türkmeni kardeş-
lerimiz katledildi, Türkiye sessiz kaldı. 
1980’de, Türkiye iç sorunlarla uğraşırken, 

yine Türkmen kardeşlerimiz katledildi. 
1991’de, Altınköprü’de Türkmen kardeş-
lerimiz katledildi, Türkiye sessiz kaldı. 
Azeri kardeşlerimize, Bulgaristan’daki ak-
rabalarımıza, Saraybosna’da, Kosova’daki 
kardeşlerimize yapılan zulme yeterince 
ağırlık konulamadı.

Kardeşlerim…

Bu suskunluk, bu tepkisizlik artık sona 
ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bölgesinin en güçlü, en istikrarlı, en etkin 
devleti olarak, bölgedeki ve dünyadaki 
tüm mazlumların, tüm dost ve kardeşle-
rimizin, elbette akrabalarımızın sesi ol-
muştur, nefesi olmuştur, hamisi olmuştur. 
Türkiye demek, umut demektir. Türkiye 
demek, barış demektir, adalet demektir. Şu 
anda, ay yıldızlı bayrağımızı kim görürse, 
inanın içine güven geliyor. Kızılay’ımızın 
hilalini kim görürse, inanın içine sürur 
geliyor. AFAD’ın, TİKA’nın amblemlerini 
kim görürse, inanın, kardeşini görmüş gibi 
oluyor. Her yerde biz varız. Nerede afet 
varsa, orada imkânlarımızla, nerede maz-
lum varsa, orada yardımlarımızla, nerede 
gadre uğramış varsa, orada sesimizle, solu-
ğumuzla varız. Bakın, Başbakanlığım dö-
neminde, 100’e yakın ülkeye resmî ziyaret-
te bulunduk. Nereye gittiysek, Türkleri ve 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bul-
duk. Gittiğimiz çoğu yerde bize şunu söy-
lediler: “Buraya ilk gelen, bizi bulan, bizim 
hatırımızı soran ilk Başbakan sizlersiniz” 
dediler. Devlet Başkanları, Başbakanlar 
nezdinde, oradaki vatandaşlarımızın, ak-
rabalarımızın sorunlarını konuştuk. Her 
bir kardeşimizin sorununu hassasiyetle 
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takip ettik. Daha önce örneği görülmemiş 
derecede, mazlumlara, Türklere, Türk-
menlere, akrabalarımıza el uzatan, onların 
elinden tutan bir Hükümet olduk.

Değerli kardeşlerim…

Büyük millet olmanın getirdiği büyük so-
rumluluklar var. Biz işte bu sorumluluğu 
taşıyoruz. Büyük bir millet olmak neyi ge-
rektiriyorsa, adım adım onu yapıyoruz. Ne 
yaparsak, usulünce yapıyoruz. Şimdi ba-
kın. Gazze’de, 7 Temmuz’da, İsrail’in soy-
kırım girişimi başladığında, hem maddi 
imkânlarımızla hem vicdanımızla hem de 
öfkemizle Gazze’nin yanında durduk. Çün-
kü Türkiye’ye yakışan budur. Filistin’in, 
Gazze’nin yanında durmak, Türkiye için 
bir sorumluluktur. Ancak, biz, Gazze için 
sesimizi yükseltince, hem dışarıdan, hem 
de maalesef içeriden hedef yapıldık. Ne 
dediler? “Gazze’yi bırak, Türkmenlere 
bak” dediler. Ne dediler? “Suriyelilerle il-
gilendiğiniz kadar, Türkmenlerle ilgilenin” 
dediler.

Kardeşlerim… 

Bizim için mazlumun dini, mezhebi, dili, 
derisinin rengi önemli değildir. Biz, Gazze 
ile ilgilendiğimizden çok daha fazla, Türk-
menlerle ilgilenen ama bunu usulünce 
yapan bir Hükümetiz. Suriyelilere kucak 
açtığımız kadar, daha da fazlasıyla yurtdı-
şındaki Türklerle, Türkmenlerle ilgilenen, 
ama bunu usulünce yapan bir Hükümetiz. 
İşte muhalefet bunu anlayamadı. Bu işin 
hassasiyetini, bu işin özelliğini anlayama-
dılar.

Bakın kardeşlerim… 

Irak ve Suriye Türkmenlerini, burada iç 
siyaset malzemesi yapmak, seçim istismarı 
malzemesi yapmak, son derece tehlikeli-
dir. Çünkü çok zor şartlar altındalar, çok 
ağır şartlar altındalar. Muhalefetin yaptığı 
her açıklama, Irak ve Suriye’deki kardeşle-
rimizin hayatlarını tehlikeye atıyor, şartla-
rını daha da zorlaştırıyor. Bunu, Türkmen 
Temsilcisi kardeşlerimiz de ifade ettiler. 
Ancak muhalefet, son derece sorumsuz, 
son derece bilinçsiz ve şuursuz şekilde, 
Türkmenlerin hayatı üzerinden istismar 
siyaseti yapmaya devam ediyor. Bizim, 
Türkmenlere yaptıklarımızı Türkmen kar-
deşlerimiz çok iyi bilir. MHP içindeki, CHP 
içindeki niceleri dahi, bizim Türkmen 
kardeşlerimize yaptıklarımızı bilirler ve 
defalarca takdirlerini de ifade etmişlerdir. 
Hatta MHP içindeki bazı dostlarımızla or-
tak projeler bile yürüttüğümüz, çok faydalı 
işler yaptığımız olmuştur. Buna rağmen, 
CHP ve MHP’nin, bir de onların, bu işler-
den hiç anlamayan monşer adaylarının 
açıklamaları, tam anlamıyla bir faciadır. 
Şu anda, CHP Genel Müdürü, her gittiği 
yerde bizi, IŞİD hakkında konuşmamakla 
eleştiriyor. Bunu niye yapıyor? Ben size 
söyleyeyim: Bunu, Musul’da alıkonulan 49 
vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmak 
için yapıyor. İşte çapları bu kadar. İşte va-
tan sevgileri, vatandaş sevgileri bu kadar. 
Dış politikadan, diplomasiden anladıkları 
işte bu kadar. Biz, Suriye’deki, Bayır Bucak 
Türkmenlerine Millî İstihbarat Teşkilatı-
mız eliyle yardım ulaştırıyoruz. Adana’da, 
bir savcı çıkıyor, emniyet içindeki bazı 
polisler, jandarmalar çıkıyor, bu tırların 
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önünü kesiyorlar. Bizim MİT elemanla-
rımızı tartaklıyorlar. Kanunsuz şekilde 
tırlara çıkıp fotoğraf çekiyorlar. Sonra da, 
dünyaya, “Türkiye teröre destek oluyor” 
diye yaygara yapıyorlar. Kim bunlar? Pen-
silvanya İhanet Çetesi’nin uşakları. Peki 
bu CHP, bu MHP, bu ihanet karşısında ne 
yapıyor? Susuyor, seyrediyor, hatta bu Pen-
silvanya İhanet Çetesi’ne destek olmaya 
devam ediyor. Ya hani siz Türkmenlerin 
yanındaydınız? Hani Türkmenler sizin 
kardeşinizdi? Dil başka söylüyor, ama el 
başka işler çeviriyor. Bunun da hesabını 
soruyoruz. Büyük Türkiye’nin düşmanı 
ihanet şebekelerinin inlerine girdik ve 
giriyoruz. Muhalefetin sorumsuz tavrına 
rağmen, Türkmen ve Türk kardeşlerimiz 
için yardımlarımızı, desteklerimizi, giri-
şimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Biz geldik, TİKA’yı adeta yeniden inşa 
ettik. Hem faaliyet bölgesi olarak hem 
faaliyet çeşidi olarak hem de kaynak 
olarak TİKA’yı, tüm kardeşlerimizi, tüm 
soydaşlarımızı kucaklayan dev bir çatı 
hâline dönüştürdük. Bununla yetinmedik. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nı kurduk. AFAD’a, Kızılay’a 
bu çerçevede önemli görevler verdik. Sivil 
toplum kuruluşlarımızı, bu alana yönlen-
dirdik, çalışmalarını destekledik, teşvik 
ettik. Bugün artık, dünyanın neresinde bir 
kardeşimiz, bir akrabamız, bir vatandaşı-
mız varsa, devlet olarak onun yanındayız. 
Balkanlar’dan Moğolistan’a, Asya’dan 
Afrika’ya, hatta Amerika kıtasına kadar 
TİKA’nın ayak basmadığı kardeş coğrafya, 

el uzatmadığı kardeş topluluk neredey-
se kalmadı. Moğolistan’a gittik, Orhun 
Anıtları’nı koruma altına aldık, anıtlara 
giden yolu yaptık, Orhun Müzesi’ni inşa 
ettik. Yine Moğolistan’da Tuva Türklerini 
bulduk, dillerini ve kültürlerini kaybetme-
meleri için gereken eğitim altyapısını kur-
duk. Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi’nin 
türbesini restore ettik. Afganistan’ın Belh 
şehrinde, Mevlana’nın babası Sultan 
Veled’in ders verdiği medreseyi bulduk, 
restore ediyoruz. Türkmenistan’ın Merv 
şehrinde Sultan Alparslan’ın türbesini 
bulduk, inşallah onu da aslına uygun şe-
kilde yeniden inşa edeceğiz. Kosova’da, 
M a k e d o n y a ’ d a ,  B o s n a - H e r s e k ’ t e , 
Arnavutluk’ta, Karadağ’da, Yunanistan’da, 
Bulgaristan’da ecdat yadigarı eserlere 
sahip çıktık, restore ettik, yeniledik, ge-
rekiyorsa yeniden inşa ettik. Mısır’da, 
Kudüs’te, Sudan’da, Lübnan’da, Cezayir’de 
ecdat yadigarı eserleri ihya ettik, ediyoruz. 
Sorun bakalım, bugüne kadar, dillerinden 
Türk kelimesini, milliyetçilik kelimesini 
düşürmeyenler tarihimize sahip çıkmak 
için, ecdadın hatırasını canlı tutmak için, 
kardeşlerimizle gönül köprüsü kurmak 
için ne yapmışlar… İnanın sadece boş 
laf, başka hiçbir şey yok. Biz asla kavmi-
yetçilik, ırkçılık yapmayız, yapmıyoruz. 
Ama mensubu olduğumuz milletten de 
asla utanmıyoruz, asla bu gerçeği red-
detmiyoruz. Sultan Alparslan Anadolu 
kapılarını bizlere açarken, ordusunda 
bugün kardeşimiz olarak gördüğümüz her 
kesimden insan vardı. Malazgirt Ovası’nda 
şehitlerimizin kanı birbirine karışmıştı, 
zaferin ardından hepsi aynı safta şükür 
namazına durmuştu. Söğüt’te toprağa di-
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kilen Osmanlı çınarı 3 kıtaya yayıldığında, 
altında her kesimden, her inançtan insan, 
topluluk huzur içinde yaşıyordu. Kut-ül 
Amare’de, Çanakkale’de, Hicaz’da, Kurtu-
luş Savaşı’nda vatanı hep birlikte savun-
duk. Bugün de, 81 vilayetimiz, 77 milyon 
insanımızla, Türkiye topraklarında birlik 
içinde, beraberlik içinde, huzur içinde ya-
şayabileceğimiz müşterekleri tesis etmek 
ve güçlendirmek mücadelesindeyiz. Türki-
ye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan, bu dev-
letin, ayrımsız birinci sınıf vatandaşıdır. 
Bununla yetinmiyor, bizimle gönül bağı 
olan, inanç birlikteliği, kültür birlikteliği 
olan her kardeşimize aynı nazarla bakıyor, 
kucaklıyor, imkânlarımızı onlarla paylaşı-
yoruz. İnşallah, önce 2023, ardından 2053 
ve 2071’e, her geçen gün, her geçen yıl 
daha da güçlenen, daha da büyüyen, daha 
da zenginleşen bir Türkiye olarak inançla, 
güvenle, kararlılıkla yürümeye devam 
edeceğiz. Yörük-Türkmen kardeşlerimize, 
Türk dünyasından gelerek bugün burada 
bize gönüllerini açan kardeşlerimize, Bü-
yük Türkiye yolundaki, Güçlü Türkiye yo-
lundaki, Yeni Türkiye yolundaki mücade-
lemize verdikleri destek için bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. 10 Ağustos’ta 
sizlerin teveccühüyle Cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra da, bu güzel birlikteliği-
mizin, bu güzel muhabbetimizin devam 
edeceğini özellikle ifade etmek istiyorum. 
Türkiye dışından gelen misafirlerimize 
ve buradaki temsilcilerine, Orta Asya’dan 
Balkanlar’a kadar tüm kardeşlerimize 
selamlarımı, sevgilerimi iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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