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İspanya’nın doğusundaki Mallorca ada-
sında düzenlenen Formentor Forumu’na 
onur konuğu olarak katılan Başbakan Er-
doğan, “Akdeniz’deki kırılmalar ve bunun-
la mücadelede diyalog” konulu toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Akdeniz, bende çok 
farklı çağrışımlar uyandıran bir kavram. 
Gücün ve zaafiyetin, refahın ve yoksullu-
ğun, bütünleşme ve çatışmanın, barış ve 
savaşın bir arada örüldüğü bir yumak” 
dedi. Erdoğan, Irak meselesi, Ortadoğu 

krizi, terörizm, silahlanma, göç ve sosyo-
ekonomik sebeplerden dolayı “Akdeniz’de 
pembe bir tablo çizilemeyeceğini” ifade 
etti. Akdeniz ve Avrupa’nın geçmişteki 
bütünlüğünün şimdilerde medeniyetler 
çatışmasına doğru sürüklendiğine dikkat 
çeken Erdoğan, şunları söyledi: 

“Helenizm ile büyük ölçüde etkileşen Frig-
ya uygarlığı, Anadolu’nun tam ortasında 
vücut buldu. İki uygarlık mitolojileri ve 

Formentor Forumu

İspanya | 17 Ekim 2003
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tanrılarını paylaştı. Avrupa ve Paris ad-
larının Anadolu mitolojisinden geldiği 
söylenir. Akdeniz kültürünü işte böyle iç 
içe örebildik. Peki sonra ne oldu? Ortak 
değerlerimizi daha ileriye götürüp, yaygın-
laştırmak yerine, medeniyetler çatışması 
tezini ortaya attık. Geride kalan 10 yıldır 
bu tezin etrafında dönüyoruz. 11 Eylül’ün 
ardından medeniyetler çatışmasının ar-
tık kuvveden fiile dönmeye başladığına 
kendimizi inandırdık. Dini, dili, kültürel 
ve etnik farklılıkları bölünmüşlük haline 
getirdik. Akdeniz coğrafyasını Hıristiyan 
kulübü-Müslüman kulübü olarak ayırmak 
istedik. Kuzey’in insani kalkınmaya verdi-
ği önemi Güney’de ihmal ettik. Daha fazla 
güvenlik için silahlanırken, unuttuğumuz 
sosyo-ekonomik dengesizliklerin kartopu 
gibi büyüyeceğini hesaplayamadık. Sosyo-
ekonomik alanda hayata geçirebileceğimiz 
işbirliğini bile siyasi kaygılar uğruna feda 
ettik.” 

Tüm bu gelişmelerde sadece gelişmekte 
olan ülkelerin hata yapmadığını kaydeden 
Erdoğan, kendi reçetelerini tek çözümmüş 
gibi öne süren gelişmiş ülkelerin de hatalı 
olduğunu belirtti. Akdeniz’in geleceği için 
herkesin isteğinin, siyasi istikrar, güvenli 
yaşam, ekonomik dayanışma, kültürel mi-
rasın paylaşıldığı bir ortamda din, dil, et-
nik köken ayrımcılığına maruz kalmayan 
bir yaşam ve dünya bilim ve teknoloji pa-
zarında söz sahibi olmak olduğunu söyle-
yen Erdoğan, “Bu ortak bilinci engelleyen 
tek şey, tarihten gelen karşılıklı güvensiz-
lik duygusu. Bu güvensizliği, önyargılarla, 
din ve kültür gibi suni bölünmelerle ma-
alesef hala daha beslemeye devam ediyo-

ruz. Oysa geleceğin Akdeniz’i bizden önce 
cesur açılımlar bekliyor” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, foruma katılan Akde-
niz ve Avrupa ülkelerinin temsilcilerine, 
“Kimse bütünüyle masum değil, kimse 
yaşamakta olduğumuz sorunların tek 
sorumlusu da değil. Coğrafyamız gibi tari-
himizi de paylaşıyoruz. Ama unutmamız 
gereken bir husus var; artık sorunların 
üstünü örtme lüksümüz kalmadı. Küresel-
leşme ile bir ülkede yaşanan istikrarsızlık 
kilometrelerce uzaktaki bir başka ülkeyi 
tehdit ediyor” mesajını verdi. “Türkiye’nin 
AB üyeliği gerçekleştiği taktirde bazıları-
nın iddialarının aksine, medeniyetler veya 
dinler arası bir çatışmanın kaçınılmaz ol-
madığı da kanıtlanacaktır” diyen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İslam, bugün 10 milyondan fazla Müslü-
manı barındıran Avrupa’nın artık yeni bir 
gerçeği haline gelmiştir. Unutmamak gere-
kir ki, radikal eğilimler İslama mahsus de-
ğildir. Avrupa’nın kökten dincilikten uzak 
tutulabilmesi, onlara İslam ile çağdaşlığın 
bir arada barınabileceğini gösteren bir mo-
delin, yani Türkiye modelinin sunulmasıy-
la mümkün olacaktır.”

Türkiye’nin 1999’da AB’ye adaylığının 
tescilinden bu yana birçoklarına inanıl-
maz gelen reformlar yapıldığını kaydeden 
Erdoğan, “Çok kısa zaman dilimine sığ-
dırdığımız tüm bu çabalarımızda, AB’ye 
üyelik perspektifi bizim için cesaretlen-
dirici, teşvik edici bir unsur oldu. Ama 
hiçbir zaman AB’yi tek bir amaç olarak 
görmedik. Hala da görmüyoruz. Bizim 
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amacımız, Atatürk’ün gösterdiği hedefe, 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaktır. 
Bunu kendimiz ve Türkiye için yapmamız 
gerektiğini biliyoruz ve potansiyelimize 
güveniyoruz” dedi. 

NATO’nun değerlendirmelerine göre ça-
tışma riski taşıyan bölgelerden 13’ünün 
Türkiye’nin yakın çevresinde olduğunu 
hatırlatan Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 
bölgesel krizlerin önlenmesinde ve kriz 
bölgelerinin yeniden imarında tecrübe 
sahibi olduğunu, Irak’a gitme kararının da 
bu yüzden alındığını ifade etti. Konuşma-
sında göç sorununa da değinin Erdoğan, 
“Avrupa’da belirli çevrelere yönelik kültü-
rel ve sosyal dışlama maalesef devam et-
mektedir. AB’nin toplumsal entegrasyona 
yeterince duyarlı olduğunu göremiyoruz. 
AB, politikalarını yabancıların entegras-
yonu ve yasadışı göçün önlenmesi değil, 
göçün durdurulması üzerine odaklamak-
tadır” diye konuştu. 

Türkiye’nin büyük önem ve öncelik ver-
diği, 2010 yılına kadar Avrupa-Akdeniz 
Serbest Ticaret Alanı oluşturulması ko-
nusunun siyasi sorunlardan dolayı çok 
ağır ilerlediğini ima eden Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

“AB ile anlaşmalarını tamamlayan ülkeler, 
Türkiye’ye pazarlarını açmakta aynı ölçü-
de istekli ve kararlı davranmadılar. Türk 
ihraç ürünlerinin, yeni gelişmekte olan 
sektörlere zarar vereceği kaygıları ağır 
bastı. Ortadoğu’da barış sağlanamadığı 
takdirde, Serbest Ticaret Alanı’nın 2010 
yılına kadar işlerlik kazanmasının da çok 

güç olduğunu savundular. Siyasi sorunla-
rın, bölge refahına katkıda bulunabilecek 
bir projeyi nasıl sekteye uğrattığı çok açık. 
Ama sorun sadece siyasi değil aynı zaman-
da bir yaklaşım sorunudur.” 

Erdoğan ,  2 gün sürecek Formentor 
Forumu’nda, Irak’ta olası bir dağılma sü-
recinin tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükle-
yebileceği kaygısının da dile getirileceğini 
söyledi. Irak’taki tüm doğal kaynakların 
halkın tamamına ait olması gerektiğinin, 
hiçbir zümrenin bunlar üzerinde tek başı-
na egemen olamayacağının, Irak’taki hiç-
bir grubun mevcut durumu kendi lehine 
kullanmaması gerektiğinin altını çizen 
Erdoğan, Irak’a yönelik yeniden yapılan-
ma çalışmalarının ve insani yardımların 
önemine işaret ederek BM’nin daha aktif 
olması gerektiğini, çağrılarının bu toplan-
tılarda yapılacağını bildirdi. 

Başbakan Erdoğan toplantıda ayrıca, 
Ortadoğu’da yol haritasının devamından 
ve karşılıklı diyalogdan başka çözüm 
yolu olmadığının, bazı bölge ülkelerinin 
her ne olursa olsun silahlanmaya devam 
etmelerinden kaynaklanan endişelerin 
ve Türkiye olarak terörizmle mücadeleye 
verilen önemle, komşu ülkelerde yaşanan 
gelişmelerin Türkiye’ye yönelik terör faali-
yetlerine zemin hazırlar nitelikte olmasın-
dan duyulan kaygının toplantılarda dile 
getirileceğini belirtti. 

İ s p a n y a’ n ı n  d o ğ u s u n d a k i  M a l l o r -
ca Adası’nda düzenlenen Formentor 
Formu’na onur konuğu sıfatıyla katılan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yap-
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tığı konuşma sonrasında katılımcılar 
tarafından kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladı. Başbakan Erdoğan “AB’ye giriş 
hususunda Kıbrıs çözümsüzlüğe mahkum 
edilmemelidir. Annan planı doğruları ve 
yanlışları ile değerlendirilmelidir. Bütü-
nüyle doğrudur demiyorum. Gerek Tür-
kiye gerekse Yunanistan olumlu yaklaşım 
gösterip bu problemi çözelim diyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Kıbrıs Rum kesiminin hükümet sözcüsü 
Kypros Chrysostomides’in de sorusunu 
yanıtlayan Başbakan, “Kıbrıs’ın çözümü 
Türkiye’nin elinde derseniz o zaman Yuna-
nistan ile oturur masada çözeriz. Bu işin 
bir geçmişi var. Süreci incelersek farklı 
sonuçlar çıkacaktır. Sınır kapılarının açıl-
ması, ticaretin serbest bırakılması ve 18 
Mayıs’ta Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimine 
kapısının açılması gibi adımlar atıp geliş-
meler kaydettik. Eğer bunlar bir şey ifade 
etmiyor derseniz, Kıbrıs’ta iki ayrı din, 
dil, ırk gerçeklerini yok farz ediyorsunuz 
demektir ki bu mümkün değil. Kopenhag 
siyasi kriterlerinde bizim önümüze dilde 
yayın konusunu siyasi kriter olarak sundu-
lar. Ama dikkat edin Kopenhag’da Kıbrıs 
konusu yok” dedi. 

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin AB kri-
terlerinden uzak olduğunu savunan bir 
İspanyol milletvekilinin sorusunu da, 
“Türkiye’yi hiç tanımadığınızı anladım. 
Türkiye özellikle 4’üncüsü olmak üzere 
uyum paketleriyle AB’ye giriş sürecinde 
yoluna devam etmektedir. Türkiye’yi gelip, 
görerek ve bilerek değerlendirmenizi is-
terdim” diye yanıtladı. Başbakan Erdoğan, 

konuşmasında Türkiye’nin AB’ye giriş 
sürecini özetleyerek “Biz AB’yi Hıristiyan 
Kulübü veya coğrafi birlik olarak görmü-
yoruz. Siyasi değerler bütünü olarak görü-
yoruz. Aralık 2004, müzakerelere başlama 
tarihi almamızda bizim için bir hedef nok-
tadır. Biz hazırız ve uyum paketlerimizi uy-
gulamaya başlamış durumdayız. Bundan 
sonrası AB’deki dostlarımızın yaklaşımla-
rına bağlıdır” dedi.
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Başbakan Erdoğan, Uluslararası Bertels-
mann Forumu’nda yaptığı konuşmada, 
1950’lerde Avrupa’nın birleşmesini engel-
leyen temel sorunun Doğu Bloku ülkele-
rindeki farklı ideolojinin olduğunu belir-
terek, ‘‘Avrupa’yı daha da yakınlaşmaya 
iten tespit algılaması 1950’lerden çok daha 
zorlu ve karmaşıktır’’ diyordu. Erdoğan, 
‘‘Tespit algılamalarımız artık sınırlarımız-
da değil, kendisini ‘öteki’ olarak gören ve 

göstermek isteyenlerin beyninde ve inanç 
tarzlarındadır. Bu tespitle başa çıkmanın 
tek bir yolu vardır. Kendisini ‘öteki’ olarak 
görenlere bunun doğru olmadığını anlat-
mak, her türlü ayrımcılık ve bölünmenin 
karşısında ortak değerlerle durabilmektir’’ 
diye konuşuyordu.

AB’nin ekonomik, siyasi, askeri, dini ve 
kültürel güçlerin birleştirilmesi için önem-

Bertelsmann Forumu

 Berlin, Almanya | 9 Ocak 2004
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li bir hedef olduğunu kaydeden Erdoğan, 
‘‘Bu nedenle Avrupa’da entegrasyon da sa-
dece bir tercih ya da şartların getirdiği bir 
zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorum-
luluk haline gelmiştir’’ diyordu. Anayasal 
anlaşma taslağının AB’nin temel ilkesini 
‘‘çeşitlilik içinde birlik’’ olarak ortaya koy-
duğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Günümüz 
konjonktürü çerçevesinde ben bundan da 
ileri gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Te-
mel hedef, ‘çeşitlilik içinde mükemmeliyet’ 
olmalıdır’’ diye konuşuyordu.

Erdoğan, Avrupa entegrasyonunun iki 
önemli ayağını teşkil eden genişleme ve 
derinleşme alanından herhangi birinde 
yaşanabilecek başarısızlığın, Avrupa’nın 
güvenlik ve refahı üzerindeki uzun vadeli 
sonuçlarının iyi tahlil edilmesi gerek-
tiğini söylüyordu. Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin Birliği zorlaya-
cağına inananların bulunduğuna dikkati 
çekerek, ‘‘Bu görüşleri bir yanıyla doğru, 
ancak işaret ettikleri nokta bakımından 
tehlikeli görüyorum. 28’li bir AB içinde 
karar almak 15’lere göre kimi zaman daha 
zor alacaktır. Ancak bunun çaresi AB’nin 
tüm Avrupa’yı kucaklama yönündeki stra-
tejik vizyonundan feragat etmek değildir’’ 
diye konuşuyordu. 

Türkiye’den sonra başka ülkelerin de AB’ye 
üyelik başvurusunda bulunabileceklerine 
dair endişelerin de olduğunu kaydeden Er-
doğan, ‘‘Avrupa’nın hiçbir zaman değişmez 
sınırları olmamıştır. AB’nin sınırları da 
bugüne kadar tanımlanmamıştır. Birliğin 
bugüne kadar ki bütün genişleme süreçle-
ri coğrafi olmaktan çok siyasi gerekçelere 

dayalıdır. Gelecekteki tüm başvuruların da 
Kopenhag Kriterleri temelinde değerlendi-
rileceği açıktır’’ diyordu. 

Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine 
stratejik çıkar perspektifinden bakılması 
gerektiğini kaydeden Erdoğan, nüfusu-
nun büyük çoğunluğu Müslüman olan 
Türkiye’nin aynı zamanda çağdaş Avrupa 
değerlerini benimsemiş, demokratik ve 
laik bir hukuk devleti olduğunu, bu özelli-
ğiyle hem Avrupa’da, hem de İslam dünya-
sında model olduğunu söylüyordu. 

Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğinin, İslam 
ile modernizmin bağdaşabileceğini tüm 
dünyaya göstereceğini, Hıristiyanlarla 
Müslümanların AB çatısı altında ortak 
değerler ve çıkarlar temelinde birlikte 
yaşayabileceğini ortaya koyacağını kayde-
diyordu. 

Erdoğan, ‘‘Avrupa dikensiz gül bahçesi 
değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Bu 
bahçeyi kurmak, beslemek ve büyütmek 
için her birimiz kendi gücümüz ölçüsünde 
emek verdik, katkı yaptık. Şimdi onu mev-
cut haliyle terk edip harabiyetine seyirci 
kalmak ya da besin ve aşılarla onu daha 
da güzelleştirmek tercihiyle karşı karşıya-
yız. Dikenler ellerimize batmaya devam 
edecektir. Ama katlanacağımız bir nebze 
özveri bahçenin yaşayıp güçlenmesi için 
hayati öneme sahiptir’’ diyordu. 

Başbakan Erdoğan’ ın  Ber te lsmann 
Forumu’nda yaptığı konuşma katılımcılar 
tarafından büyük beğeni topluyordu. Kon-
feransa katılanlar, Erdoğan’ın konuşması-
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nı ilginç ve etkileyici bir konuşma olarak 
değerlendirerek, Erdoğan’ın farklı bir 
konuşma yaparak kendisine duyduğu öz-
güveni göstermiş olduğunu ifade ediyor-
lardı. Dışişleri Bakanı Joschka Fischer de, 
konuşmasından sonra Erdoğan’ın yanına 
giderek kendisini tebrik ediyordu. Başba-
kan Erdoğan’ın Berlin’de Türklerin yoğun 
şekilde yaşadığı Kreuzberg semtine yaptığı 
ziyaret sırasında, vatandaşlar Erdoğan’a 
sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. 
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Değerli İstanbullular… kıymetli misafir-
ler… “Muhafazakarlık ve Demokrasi” Sem-
pozyumumuza yurtiçinden ve dışından 
teşrif eden saygıdeğer katılımcılar… Hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi yeni milenyu-
mun ilk yıllarında kurulan, bir yıl sonra da 
iktidara gelen, Türkiye’nin en büyük par-
tisi. Sadece Cumhuriyet tarihinde değil, 
dünya tarihinde de bu siyasal başarının 
çok az örneği vardır. AK Parti Türk siyasal 
yaşamında yeni bir siyaset tarzını, yeni 
bir anlayışı temsil ediyor. Muhafazakar 
Demokrasi olarak ifade ettiğimiz siyasal 
kimlik altında ortaya koyduğumuz siyaset 
üslubu, siyaset tarzı ve siyaset kültürü sa-
dece Türkiye açısından değil, dünya siya-
seti açısından da çok önemli bir açılımdır. 
Bu sempozyumda iki gün boyunca yapı-
lacak tartışmalar ve açıklamalar siyasal 
kimliğimizi olgunlaştırmamız açısından 
yol gösterici olacaktır. 

Dünya üzerinde sosyalizm, liberalizm ve 
muhafazakarlık arasında olduğu gibi diğer 
siyasal çizgiler arasında da ciddi bir ilişki-
nin ve etkileşimin olduğu görülüyor. Artık 
çok katı ve kesin hatlarla ideolojilerin bir-
birlerinden ayrılması ve kutuplaşmasına 
değil, farklı ideolojiler arasındaki geçiş-
kenliklerle birlikte yeni siyasal kulvarların 
oluşmasına tanık oluyoruz. Siyah ve be-
yazın keskinliği yerine daha renkli ve çok 
boyutlu bir tablo var önümüzde. 

Biz AK Parti olarak Muhafazakar Demok-
rasi anlayışına önem atfediyoruz, çünkü 
bu çabanın siyasetin yenilenmesi ve güç-
lenmesi açısından ne anlam ifade ettiğini 
çok iyi biliyoruz. Türkiye’de siyasetin 
gerçekçi bir zeminde yapılması, partilerin 
kendi siyasal kimliklerini deklare etmeleri 
ve buna uygun bir siyaset tarzı gütmeleri 
öncelikle siyasetin güçlenmesi anlamını 
taşıyacaktır. AK Parti’den önce siyasi haya-
ta hakim olan partilerin iki karakteristiği 

AK Parti Uluslararası 
Muhafazakarlık ve Demokrasi 

Sempozyumu

İstanbul | 10 Ocak 2004
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vardı. Birinci kısım partiler, siyaseti sadece 
belli bir ideoloji temelinde yaparak siyasi 
parti olmaktan çok “siyasi cemaat” gibi 
davranıyorlardı. Bu partiler, kamu siyaseti 
temelinde bir yapılanma yerine, katı ide-
oloji temelinde yapılanarak siyaseti radi-
kalleştirmekteydiler. Diğer tür partiler ise 
her türlü “siyasi fikir”den yoksun, sadece 
rant dağıtmaya ayarlanmış “siyasi şirket” 
görümündeydiler.

AK Parti siyaseti radikalleştiren “siyasi 
cemaat” anlayışına da, siyaseti fikirsizleş-
tiren “siyasi şirket” anlayışına da karşıdır. 
AK Parti, “muhafazakarlık temelinde bir 
kitle partisi”dir. Siyasetin fikir eksenin-
de yapılmasını temel almakta, buradan 
kalkarak kitlelere dönük merkez siyaseti 
üretmektedir. Böylece AK Parti toplumsal 
merkezden aldığı güçle siyasi merkezi 
yeniden inşa etmiş ve merkez sağın tar-
tışmasız tek gücü haline gelmiştir. Türk 
siyasi yaşamından silinip giden partilere 
baktığımız zaman bu partilerin siyasal 
kimliklerini geliştiremedikleri için önce 
“söylem krizi”ne, sonra “temsil krizi”ne 
girdiklerini görürüz. AK Parti’nin bugün 
iktidarda olmasına rağmen böyle bir çaba 
içine girmiş olması, önemsenmesi gereken 
bir açılımdır. Türkiye’de üretilecek bir mo-
del birçok ülkeye de örnek olabilecektir.

Türkiye doğu ile batı, İslam ile Hıristiyan-
lık, Avrupa ile Asya arasında köprü duru-
mundadır. Türkiye’nin laik ve demokratik 
yapısıyla İslam kültüründen kaynaklanan 
gelenekleri bir arada götürmesi doğudan 
da batıdan da dikkatle izlenmektedir. Böy-
le bir modelin olması iki uygarlık arasında 

kanalların açık olması, işbirliğinin var 
olması demektir. Bu misyonu kendi çıkar-
ları için uygun görmeyen ve medeniyetler 
arası çatışmayı körüklemek isteyenler ola-
bilir. Ancak unutmayalım ki, çatışmalar ve 
savaşlar istisnadır; asıl olan barış ve uzlaşı, 
diyalog ve işbirliğidir. Bugün için çağdaş 
dünyanın ortak hedefi “barış, istikrar ve 
refahı güvenceye alacak bir diyalog ve 
işbirliğini geliştirmek” şeklinde özetlene-
bilir. 

Bu ortak hedefe ulaşabilmek için, demok-
rasi ve insan haklarına saygının güçlen-
dirilmesi, sürdürülebilir ve dengeli bir 
ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanma-
sı, yoksullukla mücadele önlemlerinin art-
tırılması ve kültürler arasındaki karşılıklı 
anlayışın geliştirilmesi zorunluluğu var-
dır. Barış ve uzlaşının yolu iletişim ve diya-
logdan geçmektedir. Diyalog ve işbirliğine 
kapalı olan toplumların geleceğin dünya-
sında etkin bir yer bulabilmesi mümkün 
değildir. Diyaloga sırtımızı dönersek ye-
rine ne koyabiliriz? Diyalogu reddetmek 
bir arada yaşamayı reddetmek anlamına 
gelir. Diyalog, beyni ve gönlü açık, ilim ve 
fikirle aydınlanmış, ön yargısız insanların, 
samimi ve eleştirel olarak birbirlerinden 
öğrenmeye hazır olduğu ilişkinin adıdır.

Küresel yönetimin temel şartı olarak, insan 
dayanışmasının medeniyet çeşitliliği ile ta-
mamen tutarlı olduğunun ve medeniyetle-
rarası diyalogun öneminin kabul edilebilir 
bir düzenin temeli olduğunun anlaşılması 
gerekir. İnsanlık büyük acıların ve yıkım-
ların ardından birbirine yakınlaşmakta, 
ortak bir takım değerler üretmeye ve bun-
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ları kurumsallaştırmaya çalışmaktadır. 
Bugün çağdaş dünyayla entegre olamayan, 
evrensel değerleri benimseyemeyen, insan 
hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi 
kavramları geliştiremeyen ülkeler yalnız-
lığa itilmektedir. Varlığını koruyabilmenin 
ve diğer ülkelerle rekabet edebilmenin 
yolu yalnızlıktan değil, özbenliğini koru-
yarak evrensel kriterlere hakim olan bir 
işbirliğinden geçmektedir. 

Biz, bugün medeniyetler arasında gerçek-
leştirilebilecek bir diyalogun dünya barışı 
ve kardeşliği için gerekli bir işbirliği çabası 
olduğunu düşünüyoruz. Farklılıkların bir-
birini tolere etmeleri ve ortak bir zeminde 
buluşmaları demokratik bir dünya için 
kaçınılmaz bir durumdur.

Değerli katılımcılar… 

Bugün bize düşen ortak bir barış dili ve 
diyalog zemini üretebilmektir. Bugüne 
kadar insan hakları evrensel bir değer 
olarak insanlık vicdanının ortak sesi, top-
lumların mutabakat zemini, farklılıkların 
diyalog platformu olarak şekillenmiştir. 
İnsan hakları kadar insanlığın üzerinde 
ittifak edebildiği bir üst değer çok az var 
olmuştur. Adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle 
beslenen hak ve özgürlük söylemi insan-
lığın mütemmim cüz’ü olarak kurumsal 
yapılanmalara, hukuki düzenlemelere ve 
somut uygulamalara rengini –biraz değil, 
tamamen-vermelidir.

Aslında insan hakları hemen hemen bütün 
dinlerin ve ideolojilerin bir şekilde vurgu-
ladıkları bir değerdir. Tüm dinler ve birçok 

ideoloji insani değerleri kutsallaştıran ve 
bugünkü şekliyle insan haklarına önem 
veren bir yapıdadır. O halde bugünün ba-
rış dünyasının tesisinde ortak bir değer 
olarak insan hak ve özgürlükleri belirleyici 
rol oynamalıdır. Eğer dünya halkları ortak 
değerleri paylaşma noktasında bir erdem 
gösterirlerse, farklılıklarımıza saygı duy-
ma noktasında da bir hassasiyet gelişir. 
Bu mutabakatın değersel zemini adalet ve 
insan hakları; siyasal zemini ise çoğulcu 
demokrasidir.

Asıl olan insanlığın genel kabulünü alan 
evrensel değer ve ilkelerdir. Bugün olması 
gereken hak ve özgürlükler, adalet, fazilet 
ve barışın evrensel değerler olarak küre-
selleşmesi, kurumsallaşması ve tüm dünya 
insanına ulaştırılabilmesidir. Aksi takdir-
de belli bir kültürün dominant bir hale 
gelmesi, sermaye çevrelerinin küresel bir 
güce kavuşması; güneyle kuzey, doğuyla 
batı, zenginle yoksul gibi yeni ve birbirine 
mesafesi açılan kutupların oluşması olum-
lu görülebilecek bir değişim sayılamaya-
caktır. 

Bugün maruz kaldığımız risk ve tehdit-
lerle tek bir devletin veya kuruluşun başa 
çıkması mümkün değildir. Bugün orta 
yerde duran gerçek, insanoğlunun yerküre 
gemisinde ortak bir kaderle yolculuk et-
tiğidir. Artık dünyanın herhangi bir köşe-
sinde yaşanan olumsuzluklara gözümüzü 
kapamamız, yoksulluğu göz ardı etmemiz, 
zulüm ve teröre vurdumduymaz davran-
mamız gibi bir lüksümüz yok. Silahsız-
lanma, demokratikleşme, hakkaniyetli ve 
sürdürülebilir kalkınma, çevre koruması, 
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kültürel çoğulculuk, insan hakları ve kü-
resel yönetim gibi konular bugün küresel 
sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. 

Küreselleşmenin lokomotifi her ne kadar 
ekonomi ise de, küreselleşme, toplumsal 
dinamikleri harekete geçirerek ve yerel 
zenginlikleri sürece katarak ancak istikra-
rı yakalayabilir. Küresel dünyada patronaj 
kesinlikle belli bir çevrenin inisiyatifine 
terk edilmemelidir.

Değerli misafirler… saygıdeğer katılımcılar…

Türkiye’de AK Parti’nin ortaya çıkması, 
mevcut siyasal anlayışların milletin değer 
ve beklentilerine cevap verememesinin, 
kriz ve gerilimlerin siyasal alanı daralt-
masının bir neticesidir. AK Parti saye-
sinde Türkiye’nin önünü tıkayan siyaset 
tarzlarını tasfiye etmiştir. Bu yüzden AK 
Parti dünden de ders alarak geleceğe 
yelken açmıştır. Türkiye’de artık Siyaset, 
birlikteliğin ve kuşatıcılığın lokomotifi 
olmak zorundadır. Halkımız Türkiye’yi 
kutuplaşmalara götüren, halkın genelini 
kucaklamayan, söylem ve üsluplarıyla 
marjinalleşen partilere tam anlamıyla gü-
venememektedir. 

Huzur ve uyum isteyen toplumumuz ülke-
nin tüm sorunlarını gören ve çözmeye ça-
balayan, farklı toplumsal kesimleri hasım 
olarak görmeyen bir anlayışı arzulamak-
tadır ki, AK Parti iktidarı bu hissiyatın bir 
neticesidir. Mesele, herhangi birine say-
gısızlık yapmadan çok sayıda kimliğe yer 
bulacak bir siyasal üsluba ve yapılanmaya 

sahip olabilmektir. Toplumun küçümsen-
meyecek bir kesimi geleneği dışlamayan 
bir modernlik, yerelliği kabul eden bir 
evrensellik, manayı reddetmeyen bir ras-
yonellik, köktenci olmayan bir değişim 
istemektedir. 

Demokrasi diyalog, tahammül ve uzlaşı 
rejimidir; bugün dünya ölçeğinde bir de-
mokratikleşmeye ihtiyaç vardır. Küresel 
rekabet, ticaret ve uluslar arası ilişkiler 
ağı, kapalı toplumların hızla kendilerini 
dünyaya açmalarını gerekli kılmaktadır. 
Siyaseten kimi otoriter ülkelerin özgürleş-
mesi için çaba göstermeyenler bir gün eko-
nomik olarak bu ülkeleri dünya sistemine 
katmak zorunda kalacaklardır.

Bizim arzumuz insanlık ailesinin her 
üyesinin güven zemininde tesis edilen 
bir iletişim ve işbirliği ağına katılmasıdır. 
Gettolaşan, içe kapanan ve işbirliğine ka-
palı olan toplumlar dünya üzerinde her an 
sorun üretebilecek sağlıksız alanların oluş-
masına sebep olmaktadır. Dünyanın ge-
leceği medeniyetler çatışmasından değil, 
medeniyetlerin işbirliğinden geçmektedir. 
Yerel özelliklerin, farklılıkların, milli ve 
dini değerlerin yani her türlü çeşitliliğin 
sahiplenilebildiği bir ortam çatışma değil 
uzlaşma; kavga değil barış getirecektir.

AK Parti, Yeni Muhafazakar Demokrat 
çizgiyi muhafazakarlığın genlerine ve 
tarihi kodlarına uygun şekilde, ama si-
yaset yaptığı coğrafyanın toplumsal ve 
kültürel geleneklerine yaslanarak ortaya 
koymaktadır. AK Parti kendi düşünce 
geleneğinden hareketle, yerli ve köklü de-
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ğerler sistemimizi evrensel standarttaki 
muhafazakar siyaset çizgisiyle yeniden 
üretmek amacındadır. AK Parti değişime 
değil, gerileme ve yozlaşmaya direnen 
bir anlayıştadır. Değişimi gelişim ve 
ilerleme anlamında savunmaktadır. AK 
Parti geçmişin statükoculuk üzerine bina 
edilen muhafazakarlığı yerine yeniliğe 
açık modern bir Muhafazakarlık üzerinde 
durmaktadır. AK Parti, evrimci veya ted-
rici ve doğal sürecinde işleyen toplumsal 
dönüşüme dayalı bir değişimi savunmak-
tadır. AK Parti’nin muhafazakarlıktan 
anladığı mevcut kurum ve ilişkilerin 
korunması değil, bazı değerlerin ve kaza-
nımların korunmasıdır. Koruma ise deği-
şime ve ilerlemeye kapalı olma değil, özü 
yitirmeden gelişmeye uyum sağlamaktır. 

Değerli dostlar…

Muhafazakar Demokrasiye göre “siyaset” 
bir uzlaşı alanıdır; toplumsal ve kültürel 
çeşitlilikler demokratik çoğulculuğun 
üreteceği tolerans ve hoşgörü zemininde 
siyasete bir renklilik olarak katılırlar. 
Sivil siyaseti önemseyen ve siyasette si-
vil toplumun etkisine inanan AK Parti, 
demokratik bir toplumda ara korunak 
mekanizmaları olarak sivil toplum örgüt-
lerine büyük önem verir. AK Parti, radikal 
söylem ve üslubun Türkiye siyasetine bir 
fayda sağlamadığını; Türk siyasetinin ça-
tışma, kamplaşma ve kutuplaşma yerine 
uzlaşı, bütünleşme ve hoşgörü üzerine 
kurulması gerektiğini düşünmekte ve ılım-
lılığın toplumun genel bir talebi olduğuna 
inanmaktadır.

Muhafazakar Demokrasiye göre sınırlan-
dırılmayan, keyfiliğe ve hukuksuzluğa 
olanak sağlayan, katılımı ve temsili önem-
semeyen, bireysel ve kolektif hak ve öz-
gürlükleri hiçe sayan totaliter ve otoriter 
anlayışlar sivil ve demokratik siyasetin en 
büyük düşmanlarıdırlar. AK Parti hukuk 
devleti normlarını benimseyen asli fonksi-
yonlarına çekilmiş, küçük ama dinamik ve 
etkili bir devletten yanadır. Siyasi iktidarın 
en temel dayanağı milli iradedir ve özelli-
ği, meşruluğunu halkın genel kabulünden 
almasıdır. Biz hukuki ve siyasi meşruluğu 
her partinin “olmazsa olmazı” olarak görü-
yoruz.

Her türlü dayatmacı, buyurgan, tektipçi, 
toplum mühendisliğine dayanan yak-
laşımlar sağlıklı bir demokratik sistem 
için engeldir. Hiç kimse masa başından 
toplumları yönlendirmeye, onlara biçim 
vermeye kalkmamalıdır. Muhafazakar de-
mokrasi kimliğimiz, her türlü toplumsal 
ve siyasal mühendisliğe karşıdır. Demok-
rasi bir diyalog, tahammül ve uzlaşı rejimi-
dir. Diyalogun gelişmediği kapalı toplum-
lar demokratik bir kültür üretemezler.

Türkiye’de kendine özgü bir demokrasi ye-
rine; çoğulculuk, çokseslilik ve tahammül 
duygusunu sindirebilmiş bir demokrasi 
tesis edilmelidir. İdeal olan seçimlere ve 
belli kurumlara indirgenmiş mekanik 
bir demokrasi değil; idari, toplumsal ve 
siyasal tüm alanlara yayılmış organik bir 
demokrasidir. Biz buna “derin demokrasi” 
diyoruz. Demokratik siyaset zemini her 
türlü sorunun aktarıldığı, tüm toplumsal 
taleplerin yansıtıldığı ve doğru ile yanlışın 
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kendisini test ederek düzeltebilecekleri bir 
zemin olmalıdır.

 “Özgürlük” sadece demokrasiyi mümkün 
kılan bir değer değil, aynı zamanda top-
lumsal düzenin ve sorumlulukların ahlaki 
ve hukuki çerçevede işlemesini de temin 
eden bir değer ve ilkedir. İnsanlık ailesinin 
her ferdi temel hak ve özgürlüklere “insan” 
olmaları hasebiyle sahip olmalıdır. Birey-
sel özgürlüğün tam olarak tesis edilebil-
mesi bireyi soyut, silik ve devlet karşısında 
korumasız kılmak değil, onu toplumsal 
alan içinde sivil ve sosyal oluşumlarla do-
natmaktan geçmektedir. Herkesin doğuş-
tan sahip olduğu “insan hakları”nın hiçbir 
dinsel, ırksal, cinsel, dilsel, siyasal ya da 
sınıfsal ayırım gözetmeksizin tüm insan-
lar için geçerli olmalı ve hukuki zeminde 
tanınmalıdır.

AK Parti, insan hak ve özgürlükleri çer-
çevesinde bireysel tercih ve kabullerin 
korunması gerektiğini saklı tutarak “aile” 
kurumunu sarsacak uygulamalar konu-
sunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine 
inanmaktadır. AK Parti, “biz ve diğerleri” 
ayrımı yapan; tek bir mezhebi, etnik unsu-
ru veya dini anlayışı siyasetinin ana gövde-
si yaparak, diğer seçenekleri karşısına alan 
bir söylem ve örgütlenme biçimlerini dış-
layıcı ve ayrıştırıcı bir özellik taşıyacağına 
inanmaktadır. Bunlar partimizin kırmızı 
çizgileridir.

AK Parti, “laiklik”i devletin tüm dinler ve 
düşünceler karşısında nötr kalmasını ve 
eşit mesafeyi korumasını sağlayan, inanç 
farklılıklarının veya farklı mezhep ve an-

layışların çatışmaya dönüşmeden sosyal 
barış içinde yaşatılabilmesi için takınılan 
kurumsal bir tutum ve yöntem olarak ta-
nımlamakta; laikliğin temel hak ve özgür-
lüklerin anayasal güvence altına alınarak 
bir tür hakem müessesesi gibi işletilebil-
mesi için demokrasiyle taçlanması ve uzla-
şı ortamı sunması gerektiğini düşünmek-
tedir. Laiklik, toplumsal çeşitliliği, çatışma 
veya gerginlik ortamından uzaklaştırıp 
barış içinde ve özgür olarak bir arada tuta-
bilmenin bir yolu olarak görülmelidir. 

Muhafazakar Demokrasi anlayışımız, gele-
neği önemsemekle birlikte modern kaza-
nımları reddeden bir gelenekçilik gütme-
mektedir. AK Parti körü körüne geleneği 
veya modern olanı reddetmek yerine, yeni 
bir senteze varılması gerektiğini düşün-
mektedir. Yerelliği savunmak, evrensel-
liği red anlamına gelmemeli, yerellik de 
kendisini çatışmacı bir mutlaklığa dönüş-
türmemelidir. AK Parti toplumsal olanı, 
grup aidiyetini ve sivil toplumu önemli 
bulurken, cemaatçi bir yaklaşımı ön plana 
çıkarmamaktadır.

AK Parti dini bir toplumsal değer olarak 
önemsemekle birlikte din üzerinden 
siyaset yapmayı, devleti ideolojik bir 
dönüşüme uğratmayı, dini sembollerle 
örgütlenmeyi doğru bulmamaktadır. Din 
üzerinden siyaset yapmak, dini araç haline 
getirmek, din adına dışlayıcı bir siyaset yü-
rütmek hem toplumsal barışa, hem siyasi 
çoğulculuğa, hem de dine zarar vermekte-
dir. Dini ve dindarları önemsemek, dini de-
ğerlerin sosyal fonksiyonlarını kabul eden 
bir parti olmak ile dini bir ideoloji haline 
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getirerek devlet aygıtı marifetiyle ve zorla 
toplumu dönüştürmeyi amaçlayan bir par-
ti olmak arasında çok ciddi bir fark vardır.

Din adına parti kurmak veya böyle bir imaj 
vermek topluma ve dine yapılabilecek bir 
kötülüktür. Din mukaddes ve ortak bir 
değerdir, bunu kimse siyasi tarafgirlik ko-
nusu yaparak bölünme ve ayrışmalara se-
bebiyet vermemelidir. Bu yüzden geleneği, 
tarihi ve toplumsal kültürü önemseyen 
muhafazakarlığın dini de önemseyerek de-
mokratik bir formatta kendisini inşa etme-
si önemli bir açılım olacaktır. AK Parti’nin 
geliştirmeye çalıştığı Muhafazakar De-
mokrasi anlayışı din-demokrasi, gelenek-
modernizm, devlet-toplum arasındaki iliş-
kiyi sağlıklı bir zeminde yeniden üretmek 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Değerli misafirler…

AK Parti’nin siyasal kimliğini geliştirme-
ye yönelik çabalarına herkes eleştirileri 
veya teklifleriyle katkıda bulunabilir. Bu 
interaktif bir süreç olacaktır. Partimizin 
kurumsallaşmasının önemli bir boyutunu 
siyasal kimliğinin şekillenmesi oluştu-
racaktır. AK Parti kuruluşundan bugüne 
hem zihinsel, hem örgütsel, hem yönetsel 
olarak kurumsallaşma noktasında önemli 
adımlar atmıştır. Bu tür etkinlikler de bu 
sürece katkıda bulunacaktır. Ben tekrar 
sempozyuma konuşmacı ve dinleyici 
olarak katılan herkese çok teşekkür edi-
yorum. Ümit ediyorum ki, bu tartışmalar 
siyasal kültürün gelişmesine katkıda bulu-
nur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan’ın, Cidde Ekonomik 
Forumu’nun ‘‘Türkiye: Oluşan Ekonomik 
Güç’’ konulu oturumunda yaptığı konuş-
madan önce Erdoğan’ın konuşmasından 
önce biyografisi ile ilgili sinevizyon destek-
li bilgi veriliyordu. Biyografisinin sunul-
ması sırasında, Başbakan Erdoğan’ın siya-
sette kadınlara büyük önem verdiği bilgisi 
salondan büyük alkış alıyordu. Erdoğan’ın 
Siirt’te okuduğu bir şiirden dolayı hapis 

yattığının da belirtildiği biyografinin ar-
dından Erdoğan, kürsüye gelerek Türkiye 
ekonomisi konusunda bir konuşma yapı-
yordu. 

Erdoğan, konuşmasında, son 10 yılda dün-
yanın siyasal açıdan önemli değişimler 
geçirdiğini, iki bloklu soğuk savaş döne-
minin sona ermesiyle birlikte, yeni güç 
dengelerinin oluşturulması yönünde ‘‘yeni 

Cidde Ekonomik Forumu 
“Türkiye: Oluşan Ekonomik 

Güç” Konulu Oturum

 Suudi Arabistan | 18 Ocak 2004
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dünya düzeni’’ tartışmalarının başladığını 
söylüyordu. Dünya ekonomisinin, üretim 
yapısının yanı sıra temelinde bilgisayar ve 
iletişim teknolojisindeki değişimlerin yer 
aldığı tarihi bir dönüşüm geçirdiğini belir-
ten Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

‘‘Bu süreçte teknolojiyi iyi kullanan ve yö-
neten ülkeler başarılı olup kazançlı çıkar-
ken, eski üretim yapısını sürdürme gayreti 
içinde olan ülkeler alt sıralara gerilemekte-
dir. Günümüzde biz bu yeni oluşuma ‘küre-
selleşme’ adını vermekteyiz. Bilmeliyiz ki 
dünya giderek, her hareket eden parçanın 
bir diğerini etkilediği dev bir köye dönüşme 
yolundadır. Bu küresel köy içinde, kapıları-
nı açarak birbiriyle daha yakın ekonomik 
ve siyasi ilişkiler kurmak suretiyle birlikte 
kazanan ya da kapılarını kapatarak endişe 
içinde kendini izole edenler ayırımı başla-
mıştır. Dünya değişime katılanlar ve değişi-
mi seyredenler olarak ikiye ayrılmaktadır.’’

Bu çerçevede Türkiye’nin, değişimi kucak-
layan ve kazananlar arasına katılan bir ülke 
olma yolunda inançlı çabasını başlattığını 
ifade eden Erdoğan, bu hedefe ulaşarak kü-
resel ekonominin ayrılmaz bir parçası ola-
bilmek amacıyla Türkiye’nin, ekonomisini 
tam bir değişimden geçirmek zorunda 
kaldığını anlatıyordu. Türk ekonomisinde 
1980’li yıllardan itibaren ithal ikameci 
politikaların kaldırıldığına işaret eden 
Erdoğan, ‘‘Serbest pazar ekonomisinin 
kurularak kapsamlı bir ekonomik istikrar 
ve liberalleşme politikasının uygulanması 
1980’lerden bu yana Türk ekonomisinin 
temellerini teşkil etmiştir’’ diye konuşu-
yordu. 

Erdoğan, yakın geçmişte yaşanan Asya 
krizi ve bunu müteakip Rusya ekonomi-
sinde görülen kriz, iç pazarda yaşanan 
talebin düşüşüne dayalı daralmanın da 
etkisiyle, 2000 ve 2001 yıllarında Türkiye 
ekonomisini ciddi sıkıntılarla karşı kar-
şıya kaldığını ifade ederek, IMF temelli 
yeni ekonomik programın uygulamaya 
konulmasının ardından olumlu sonuçlar 
alınmaya başlandığını belirtiyordu. Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu:

‘‘Bu durum, hükümetimin uyguladığı 
istikrar programı sayesinde ekonomi-
nin sağlıklı bir zemine oturtulmasıyla 
sağlanmıştır. Ekonomik programımızda 
eylem planının temelini ise mali sektörün 
yeniden yapılandırılması teşkil etmiştir. 
Hükümetimin uyguladığı istikrar progra-
mının temel önceliği gerekli mali disiplini 
uygulayarak, bütçede hedeflenen faiz dışı 
fazlalığı sağlamaktır. Para politikasında 
ise kısa dönemde enf lasyonu düşüren, 
orta vadede ise fiyat istikrarına öncelik 
veren bir strateji sürdürülmektedir. Bu 
süreç içinde Merkez Bankası’nın bağım-
sızlığını korumak hayati önemi haizdir. 
Parasal ve mali disiplinin sağlanmasının 
yanında, yapısal reformların uygulan-
ması, ülkemizde güven ortamını oluştur-
makta ve belirsizlikler azaltılmaktadır. 
Bütün bu çabaların sonucunda 2002 
yılında yüzde 7.8 oranında bir ekonomik 
büyüme ve enf lasyonun 2003 yılı sonu 
itibariyle yüzde 20’nin altına düşürülmesi 
sağlanmıştır. 2004 yılında ise enflasyonu 
tek haneli seviyelere indirmek bile olası 
görülmektedir.’’



Recep Tayyip ERDOĞAN

24

Türkiye’nin, uyguladığı reformlarla var 
olan potansiyelini tam olarak kullanabil-
mek yolunda güvenli adımlarla yürüdüğü-
nü kaydeden Erdoğan, ‘‘Politik kararların 
ekonomiye muhtemel olumsuz yansıma-
larının ortadan kaldırılması için gerekli 
yapısal reformlar hayata geçirilmektedir. 
Bu çerçevede, bağımsız düzenleme ve de-
netleme kurullarının yapılandırılmasıyla 
bankacılık, haberleşme, sermaye piyasala-
rı rekabetçi bir yapıya kavuşturulmuştur’’ 
diye konuşuyordu.

Erdoğan, Türkiye’nin yabancı yatırım-
cılara geniş olanaklar sunduğuna işaret 
ederek, bu çerçevede, Türkiye’nin geri 
kalmış yörelerinde özel sektörün yapacağı 
yatırımlarda vergi istisnaları başta olmak 
üzere pek çok teşvik unsurunun yürürlü-
ğe konulduğunu belirtiyordu. ‘‘İddialı bir 
ekonomik gündeme sahibiz’’ diyen Erdo-
ğan, küçük çaplı ancak etkili bir kamu sek-
töründen yana olduklarını, bu çerçevede 
tütün ve diğer devlet tekellerini özelleştir-
meye açtıklarını anımsatıyordu. 

Günümüzde Türk ve yabancı yatırımcı 
arasında kanun önünde fark kalmadığını 
vurgulayan Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

‘‘Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki 
ikili ilişkilere baktığımızda bölge ülke-
leriyle ilişkilerimizin karşılıklı güven ve 
işbirliğine dayalı bir çizgide geliştiğini 
müşahede etmekteyiz. Bizim açımızdan 
bakıldığında Orta Doğu ülkeleriyle olan 
ilişiler ağı içinde ciddi bir sorun bulun-
mamaktadır. Ancak, bölge ülkeleri ile ikili 
ticaretimizin seviyesinin de tatmin edici 

olmaktan uzak bulunduğu ve bunun Tür-
kiye ile bölgenin toplam ticari potansiye-
lini temsil etmediği bir gerçektir. Bunun 
değişmesi ve ticari işlemlerin artırılması 
için işadamlarının birbirleriyle temasları 
ve bölgemizdeki ticari fuarlara daha sık 
katılımı teşvik edilmelidir. ‘‘ 

Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından 
foruma katılanların sorularını cevaplan-
dırıyordu. Erdoğan, ‘‘Türkiye, batı ülkele-
rine yüzünü dönmesine rağmen özellikle 
Ortadoğu’da Lübnan ve Suriye gibi ülkele-
re yüzünü dönmüyor. Bu ülkeler ile ilişki-
lere ne zaman önem vereceksiniz? Avrupa 
ile Ortadoğu arasında bir merkez olmayı 
istiyorsunuz. Ne yapmalısınız ki Türkiye 
bu ülkelere giden bir yol olsun?’’ sorusu 
üzerine, şunları söylüyordu: 

‘‘Özellikle, 3 Kasım 2002’de göreve gelen 
hükümetimizi, sevgili kardeşimizin ya-
kından takip etmediğini anlıyorum. Zira 
şu andaki hükümetin en başarılı olduğu 
konu, özellikle komşu ülkelerle olan mü-
nasebetlerini geliştirmedeki başarısıdır. 
Bu hükümet özellikle gerek Ortadoğu’da 
arzu edilmeyen Irak savaşı öncesi ve son-
rası başlatmış olduğu münasebetlerle 
gerekse şu anda devam ettirmekte olduğu 
münasebetlerle komşu ülkeler Suriye, 
İran, Irak ile münasebetleri geliştirme 
konusunda, biraz daha arka plana uzan-
dığınızda Afganistan ile ilişkilerimizi 
geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bunun 
hassasiyetini taşıyoruz. En son Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne kadar ulaştım, oralar-
da gerekli görüşmelerde bulunduk ve aynı 
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sıkıntıları oralarda dile getirdik. Biz müna-
sebetlerin artmasından yanayız.’’

Suudi Arabistan ziyaretine gelirken bera-
berinde kendisine 200’e yakın işadamının 
eşlik ettiğini belirten Erdoğan, komşularla 
ilişkilerin üst düzeyde devam etmesinin 
yanı sıra işadamları, sivil toplum örgütleri, 
ihracatçıların birbirleriyle olan ilişkilerini 
geliştirmek suretiyle aradaki bağların kuv-
vetlendirilmesi gerektiğini kaydediyordu. 

Erdoğan, ‘‘Artık dünyada siyaset ekonomi-
ye yön vermiyor. Ekonomi siyasete yön ve-
riyor. Öyleyse bu ekonomik münasebetleri 
çok daha fazlasıyla geliştirmemiz gereki-
yor. Kaldı ki Ortadoğu’da, aramızdaki bağı 
çok daha farklı bir konuma oturtmamız la-
zım. Bu münasebetlerde ciddi bir üst değer 
bulmamız gerekiyor. Alt değerlerde tıkanır 
kalırsak bunu geliştiremiyoruz. Ama o üst 
değeri bulup ortak paydayı buna oturtur-
sak ben inanıyorum ki; Ortadoğu bölgesi 
bu beklenen sıçramayı süratle yapacaktır’’ 
diyordu. 
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Başbakan Erdoğan, Kıbrıs görüşmelerine 
katılmak üzere İsviçre’ye gidiyor, Alman-
ya Başbakanı Gerhard Schröder ve ABD 
Başkanı George Bush ile telefon görüşmesi 
yapıyor, İsviçe-Burgenstock’da, BM Ge-
nel Sekreteri Kofi Annan ve Yunanistan 
Başbakanı Kostas Karamanlis ile ayrı ayrı 
biraraya geliyordu. Başbakan Erdoğan, 
Kıbrıs konusunda görüşmelerin yapılaca-
ğı İsviçre’ye hareketinden önce Esenboğa 

Havaalanı’nda yaptığı açıklamada şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Bu görüşmeler 31 akşamına kadar devam 
edecek. Bir defa ön çalışmalar hızla devam 
ediyor. BM, gerek KKTC, gerekse Güney 
Kıbrıs Rum yönetiminin taleplerini almış 
bulunuyor. Bu talepler üzerinden orada 
4’lü müzakere ile devam ediyor. Bu akşam 
Yunanistan Başbakanı ile ikili, daha son-

Kıbrıs konusunda dörtlü 
müzakereler

Burgensrock, İsviçre | 29 Mart 2004
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ra 4’lü görüşmelerimiz, Sayın Annan ile 
görüşmelerimiz olacak ve bu görüşmele-
rimiz Çarşamba’ya kadar devam edecek. 
Temennimiz odur ki, beklenen olumlu 
neticeyi alalım. Ve bu süreci planlandığı 
şekilde devam ettirelim. Tabii ki de iyi 
niyetimizi halen koruyoruz. İyi niyetle bu 
çalışmaları sürdürüyoruz. Sonuna kadar 
da sürdürmekte kararlıyız. Siyasetimizi 
çözümsüzlük üzerine değil, çözüm üzeri-
ne bina ettik, iyi niyet üzerine bina ettik. 
Ama olmazsa olmazlarımızdan da taviz 
vermemiz mümkün değil. Her iki taraf da 
iyi niyetini ortaya koyarsa inanıyorum ki 
bu iş çözülür. Ama tek taraflı bir iyi niyet, 
o tabii ki, bu iş çözümsüzlüğe götürür. 
Temennim odur ki, Rum tarafı da burada 
iyi niyet göstersin. Yunanistan’dan bu iyi 
niyeti göreceğimizi tahmin ediyorum, en 
azından bunu umuyorum. Çünkü Brüksel 
zirvesinde sayın başbakan ile yaptığım baş 
başa görüşmede bunun işaretlerini aldım. 
Bu umutla bu düşünceyle İsviçre’ye hare-
ket ediyorum.’’

Erdoğan, hareketinden önce İngiltere’nin 
Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott ile 
yaklaşık 15 dakika başbaşa görüşüyordu. 
Büyükelçi, ‘‘birincil hukuk’’ konusunda 
Türkiye’nin endişelerini paylaştığını ve 
İngiltere’nin ellerinden geleni yapacağını 
ifade ediyordu. 

Başbakan Erdoğan, Kıbrıs görüşmeleri 
için bulunduğu Burgenstock’da, BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan ve Yunanistan Başba-
kanı Kostas Karamanlis ile ayrı ayrı birara-
ya geliyordu. Erdoğan-Annan görüşmesin-
de Başbakan Erdoğan, Türk tarafının dün 

sunulan taslak Kıbrıs planına ilişkin ilk de-
ğerlendirmelerini aktarıyordu. Annan’ın 
da Erdoğan’a görüşmelere katılımı için 
teşekkür ediyordu ve taslak metne ilk 
tepkilerin Türk tarafından gelmesinden 
duyduğu memnuniyeti aktarıyordu. 

Annan’ın taraf lara sunduğu ve bugün 
itirazları alacağı taslak metinde, Birleşik 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçimlerin 13 Ha-
ziran 2004 yılında yapılması öngörülüyor, 
Türk ve Yunan askerlerinin kademeli bir 
şekilde Ada’dan çekilmesi ve bu çerçevede 
ilk olarak 6 bin, sonra 3 bin ve son olarak 
da Londra ve Zürih anlaşmalarında ön-
görülen sayı kadar asker kalması karara 
bağlanıyordu. 
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Başbakan Erdoğan, Saraybosna’da yapılan 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süre-
ci Devlet-Hükümet Başkanları Zirvesi son-
rası, zirveye katılan diğer ülkelerin devlet/
hükümet başkanları ile gazetecilere açık-
lamalar yapıyordu. Zirvenin gerçekleşti-
rilmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
eden Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Teröre çok kurban vermiş bir ülke ola-
rak üzerinde önemle durmak istediğim 
husus şudur; Geçtiğimiz ay Kosova’da 
meydana gelen, can ve mal kaybına ne-
den olan şiddet olaylarını büyük üzüntü 
ile karşılıyorum. Bunun ‘Balkan Modeli’ 
anlayışına gölge düşürmemesi en önem-
li temennimizdir. Bu sayede Balkanlar, 

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci Zirvesi

Bosna-Hersek | 21 Nisan 2004
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anıldığı olumsuz kavramlardan kendisini 
kurtararak, ‘etnik uyum, karşılıklı saygı, 
barış içinde birlikte var olabilme’ gibi 
kavramlarla birlikte anılmaya başlamıştır. 
Bunu başarabilmek için gayret sarf etmek, 
bu dünyada barışı egemen kılmaya gayret 
etmek zorundayız. Yeni dönemde görevi 
sürdürecek olan Romanya’ya, bu süreçte 
de aynı başarıyı daha artırarak devam et-
tireceği düşüncesiyle başarılar diliyorum.’’

Erd o ğ a n ,  ya b a n c ı  b i r  g a z e t e c i n i n , 
Türkiye’nin, zirveye katılan ülkelerin 
NATO’ya üye olmalarına destek olup ol-
mayacağına ilişkin bir sorusu üzerine, ‘‘Bu 
konuda işin başından itibaren bu yoldaki 
girişimleri desteklemeye devam edece-
ğiz’’ dedi. Başka bir yabancı gazetecinin, 
‘‘Kıbrıs’taki referandum konusunda bir 
endişeniz var mı?’’ sorusuna Erdoğan, şu 
yanıtı verdi:

‘‘Herhangi bir korkumuz söz konusu de-
ğil. İyi niyetle bu yola çıktık. Olumlu bir 
şekilde sonuç alınmasına... Bu sonuç evet-
evettir. Arzumuz ‘kazan-kazan’ temelinde 
Kıbrıs’ı bir barış ve özgürlük adası haline 
getirmektir.’’

Başbakan Erdoğan’a, otelden ayrılırken, 
yıkılan tarihi Mostar Köprüsü’nün inşa-
sında görevli mühendislerce, köprünün 
bakır kabartması hediye edildi. Bu arada, 
Başbakan Erdoğan’ın, Yunanistan Başkanı 
Kostas Karamanlis ile gerçekleştirdiği ve 
iki ülke dışişleri bakanlarının da katıl-
dığı görüşmede, tespih alışverişi oldu. 
Karamanlis’in elinde tespih gören Erdo-
ğan, ‘‘Madem ki tespihi seviyorsunuz, ben 

size bir tespih hediye edeyim’’ diyerek, 
Karamanlis’e tespih verdi. Karamanlis de 
‘‘Madem siz bana tespihinizi verdiniz. Ben 
de tespihimi size vereyim’’ diyerek, kendi 
tespihini hediye etti.

Erdoğan, zirve toplantısından dönüşün-
de Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı 
açıklamada ise, sürece taraf diğer ülkeler 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaris-
tan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, 
Romanya’nın yanı sıra Moldova’nın özel 
konuk sıfatıyla katıldığını belirterek, 
Hırvatistan’ın statüsünün kendi talebi üze-
rine gözlemcilikten tam üyeliğe dönüştü-
rüldüğünü kaydetti. Zirvede, Balkanlar’da 
faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların 
da temsil edildiğini anlatan Başbakan 
Erdoğan, Romanya’nın süreç dönem baş-
kanlığını Bosna-Hersek’ten devraldığını 
belirtti.

Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa ülkeleri 
işbirliği sürecinin kuruluşunda ve gelişi-
minde öncü katkıları olduğunu bildiren 
Başbakan Erdoğan, bu yöndeki gayretlerin 
Saraybosna zirvesinde de sürdürüldüğü-
nü söyledi. Başbakan Erdoğan, ‘‘Nitekim 
ortak beklenti ve kaygılarımız zirve bil-
dirgesinde yer almıştır’’ dedi. Kosova’da 
geçtiğimiz ay meydana gelen şiddet olayla-
rını büyük üzüntü ve endişe ile karşıladık-
larını, bunun ‘‘Balkan Modeli’’ anlayışına 
gölge düşürmemesinin en samimi temen-
nileri olduğunu zirvede vurguladıklarını 
belirten Erdoğan, bu sayede Balkanlarının 
kendisini olumsuz kavramlardan kurtara-
rak, ‘‘etnik uyum, karşılıklı saygı ve barış 
içinde, birlikte var olabilme’’ gibi kavram-
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larla anılması gerektiğine dikkat çektikle-
rini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, zirve çerçevesinde 
katılımcı ülkelerin liderleriyle çok yararlı 
görüşmeler yapma fırsatı bulduklarını 
belirterek, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin 
seyrinin gözden geçirildiğini ve daha da 
geliştirilmesi üzerinde durulduğunu ifade 
etti. Saraybosna’daki diğer temasları hak-
kında da bilgi veren Erdoğan, güçlenerek 
devam eden zirvenin, ülkeler arasında 
ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkile-
rin daha da güçleneceğine olan inançlarını 
artırdığını söyledi.
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Başbakan Erdoğan, Filistin Parlamentosu 
Dostluk Gurubu’nu kabul etti. Türkiye-Fi-
listin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve bazı mil-
letvekilleri ile bürokratların da katıldığı 
kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Başbakan 
Erdoğan, Türkiye ile Filistin halkları ara-
sındaki ortak tarihi geçmişe dikkat çeke-
rek, Türkiye’nin, kardeş Filistin halkının 
bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altın-
da yaşamak için yürüttüğü davayı daima 
desteklediğini vurguladı. Türkiye’nin, 
Filistin topraklarındaki çatışma ve şiddet 
olaylarından derin endişe duyduğunu, 
İsrail kuvvetlerinin aşırı güç kullanımını 
ve suikast eylemlerini kınadığını belirten 
Erdoğan, Filistin yönetiminin de güvenlik 
alanındaki yükümlülüklerini yerine getir-
mek için elinden gelen çabayı gösterme-
sinin bölge barışı bakımından çok önemli 
olduğunu ifade etti. 

Erdoğan, barış sürecinin canlandırılma-
sına yönelik her türlü çaba ve girişimin, 
Filistin halkının içinde bulunduğu ağır 
ekonomik ve sosyal güçlüklerin acilen gi-

derilmesine yönelik önlemleri de içermesi 
gerektiğini kaydederek, bu hususun ulus-
lararası toplumun her şeyden önce ahlaki 
ve insani bir yükümlülüğü olduğunu dile 
getirdi. Vehbi Dinçerler’in, Filistin ile Eko-
nomik ve Sosyal İşbirliği Özel Koordinatö-
rü olarak atandığını anımsatan Erdoğan, 
Türkiye’nin Filistin’e son olarak 1 milyon 
dolarlık hibe yardımı yaptığını, bunun ya-
rısının geçen ay, diğer yarısının da şu anda 
Batı Şeria ve Gazze’de dağıtıldığını söyledi. 
Türkiye’nin burs verdiği Filistinli öğrenci 
sayısının bu yıl 60’dan 75’e çıkartıldığını 
bildiren Erdoğan, bu yardım ve desteğin 
artarak devam edeceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan kabulde Ortadoğu Ba-
rış Süreci’ne ilişkin değerlendirmelerde 
de bulundu. Ortadoğu sorununun özünde 
İsrail-Filistin ihtilafının yattığını kaydeden 
Erdoğan, şu hususları dile getirdi:

‘‘Gerek Filistinlilerin, gerek İsraillilerin bü-
yük acılar yaşamasına sebebiyet veren bu 
sorun aynı zamanda bütün bölgede barış 
ve istikrarın tesis edilmesi gayretlerinin 

Filistin Parlamentosu Dostluk 
Grubu Üyelerini Kabul

Ankara | 16 Eylül 2004
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önünde engel teşkil etmektedir. Yaşanan 
gelişmelerin olumsuz etkileri sadece İs-
rail ve Filistin topraklarında değil tüm 
bölgede ve uluslararası camiada derinden 
hissedilmektedir. İsrail güvenlik güçle-
rinin Filistin topraklarında orantısız ve 
ayrımsız güç kullanmasını kınıyoruz. İnti-
har saldırıları da suikastlar da ihtilafa bir 
çözüm getiremez. İsrail’in inşa ettiği duvar 
konusundaki ilkeli ve kararlı tutumumu-
zu biliyorsunuz. İsrailli sivillere yönelik 
terör eylemlerini kınıyor ve bu eylemlerin 
Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına 
hizmet etmeyeceğini düşünüyoruz’’

Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 1515 sayılı yol ha-
ritasını içeren kararını savunmaya devam 
edeceğini, tek çözümün bu yol haritasının 
uygulanması ve diyalog olduğunu belirtti. 
Erdoğan, eğer bu yol haritası işletilirse 
Lübnan ve Suriye’nin de bu sürece aktif 
katkıda bulunabileceğini bildirdi.
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Başbakan Erdoğan, Etiyopya Barış ve 
Kalkınma Enstitüsü’nde konferans verdi. 
Erdoğan, konuşmasında Kıbrıs, Ortadoğu, 
AB gibi konulara değindi. Terörizm ve kitle 
imha silahlarının yayılması gibi asimetrik 
tehditlerin insan hayatını ve medeniyetini 
tehdit ettiğini dile getiren Erdoğan, barış 
ve refahın küreselleşmesi gerekirken, te-
rörün küreselleşme eğilimine girdiğinin 
görüldüğünü söyledi. Teröre karşı savaşı 
kazanmak için önce umutsuzluğu yenmek 
gerektiğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Bu belay-
la yıllarca mücadele etmiş olan Türkiye 
teröre karşı küresel işbirliğinin önemini 
öteden beri vurgulayagelmiştir’’ dedi. 

Dünyanın bir bölgesinde yaşanan krizle-
rin geçmişe oranla çok daha hızlı şekilde 
diğer bölgelere istikrarsızlık, şiddet ve 
ekonomik kriz olarak döndüğünü ifade 
eden Erdoğan, bir bölgede başlayan has-
talığın süratle kıtalar ötesine yayıldığını 
kaydetti. Erdoğan, bu genel ortam içinde 
Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde mey-
dana gelebilecek istikrarsızlık ve çatış-
malara karşı uyanık kalma durumunda 
olduğunu belirterek, ‘‘İzlediğimiz aktif ve 

aynı anda birçok bölgede etkinlik göste-
ren dış politika ile ulusal ve uluslararası 
barış, kalkınma ve istikrarın söz konusu 
olumsuzluklardan etkilenmemesini amaç-
lamaktayız’’ dedi. 

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel 
barış ve istikrarın korunmasına aktif bi-
çimde katkıda bulunduğunu belirterek, 
dünyanın dört bir yanında geçmişte ve 
bugün katıldığı çeşitli barışı koruma fa-
aliyetlerinin de bunun kanıtı olduğunu 
söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olma yolunda önemli adımlar attığını 
da anımsatarak, müzakerelerin başa-
rıyla sonuçlanması durumunda AB’nin 
Avrupa’yı yeniden bölen çizgiler yaratma-
dan birleştirme kararlılığını ortaya koya-
cağını ifade etti. 

AB projesinin gerçekleşmesinin tüm Av-
rupalıları paylaşılan değerler etrafında 
birleştirerek demokrasi ve kıtanın birliğini 
perçinleyeceğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Do-
layısıyla Türkiye’nin AB üyeliği birliğin te-
melini oluşturan ortak değerlere yeniden 
vurgu yapacak ve dünyada yeni bir döne-

Barış ve Kalkınma Enstitüsü’nde 
Konferans

Etiyopya | 2 Mart 2005
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mi simgeleyecek tarihi bir misyon teşkil 
etmektedir’’ dedi. Başbakan Erdoğan, Kıb-
rıs sorununa da değindiği konuşmasında 
şöyle konuştu: 

‘‘Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde kalıcı 
ve adil bir çözüme kavuşturulması konu-
sundaki irademiz ve çabalarımız sürmek-
tedir. Ancak bu konuda uluslararası toplu-
mun da BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet 
misyonuna dair raporunda da belirtildiği 
üzere, Kıbrıslı Türkler üzerinde yıllardır 
uygulanan ekonomik, sosyal ve kültürel 
izolasyonun ve ambargoların kaldırılması 
için üstüne düşeni yapması gerekmekte-
dir. Ortadoğu’nun demokratikleşme, insa-
ni kalkınma ve serbest piyasa ekonomisine 
geçme yolunda teşvik edilmesini savunu-
yoruz.’’ 

Irak konusuna da değinen Erdoğan, bu ül-
kede hüküm süren koşullara rağmen Ocak 
ayında yapılan seçimlerde, Irak halkının, 
ülkenin birlik ve bütünlük içerisinde barış 
ve istikrara doğru ilerlemesinden yana 
iradesini teyit ettiğini ifade etti. Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Öte yandan Irak toplumunun ayrılmaz 
parçası bazı kesimler ile oluşumların se-
çimlere arzulanan düzeyde katılamamış 
olması tarafımızdan üzüntüyle karşılan-
mıştır. Seçim sonuçlarının ortaya koydu-
ğu kaydadeğer eksiklikler, ülkede siyasi 
istikrarın sağlanması ve yönetimde tüm 
kesimlerin adil temsilinin gerçekleşmesi 
bakımından dikkatle atılması gereken pek 
çok adım olduğunu göstermiştir.’’ 

Türk dış politikasının Avrasya boyutunun 
da yoğun bir gündem içerdiğini belirten 
Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları-
nın tesisi yoluyla Avrupa ve Asya’nın bir-
leşmesi, bölgenin istikrara kavuşturulması 
ve ekonomik büyüme için yeni dinamikle-
rin yaratılmasının Türkiye’nin Avrasya viz-
yonunun temelini oluşturduğunu bildirdi. 
Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerin-
de de yoğun ekonomik bağlar oluştuğunu 
belirtti. Başbakan Erdoğan, Afrika ile iliş-
kilere de değinerek, Türkiye’nin kendisini 
coğrafi ve duygusal olarak da Afrika’nın 
uzağında hissetmediğini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, daha sonra katılım-
cıların yönelttiği soruları yanıtladı. Bir 
katılımcının Türkiye’nin AB üyeliği konu-
sunda Avrupalı muhafazakarların karşı 
görüş bildirdiğini ifade etmesi üzerine, 
Erdoğan, bu durumu kendisinin de anla-
makta güçlük çektiğini söyledi. AB’nin bir 
çelik kömür birliği olmadığını, ekonomik 
bir topluluk ve Hıristiyan birliği olmadı-
ğını anlatan Erdoğan, bu ifadelerin ‘‘Avru-
palı dostlar tarafından dile getirildiğini’’ 
kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye üye 
olmasıyla medeniyetler arası çatışmanın 
değil, medeniyetler arası uzlaşmanın adre-
si olduğunu ispatlayacağını belirtti. 

Erdoğan, bir başka katılımcının ‘‘Japonya 
gelişirken kendi kültüründen ödün verme-
den gelişti. Atatürk ise batı medeniyetini 
ve kültürünü aldı. Siz ne yapacaksınız’’ 
sorusunu yanıtlarken, katılımcının yanlış 
bir değerlendirmede bulunduğunu ifade 
etti. Türkiye’nin batı kültürünü almadığını 
belirten Erdoğan, ‘‘Türkiye batıya olumlu 
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yaklaşmıştır. Entegrasyon noktasında Tür-
kiye olumlu yaklaşmıştır ama asilimasyon 
noktasında asla... Milletleri millet yapan 
kültürel değerlerdir. Kültürünüzü bırakır-
sanız millet olmaktan çıkarsınız. Atatürk 
asla böyle bir ifade kullanmamıştır. Türk 
kültürü noktasında Atatürk çok muhafa-
zakardır. Cumhuriyetimizin banisi olan 
Mustafa Kemal Atatürk böyle bir tercih 
yapmamıştır. Biz Türk kültürü konusunda 
çok muhafazakarız’’ diye konuştu.
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Değerli arkadaşlarım… Kızılay eliyle in-
sanlığa hizmet eden bütün arkadaşlarımı, 
bütün Kızılay mensuplarını saygıyla se-
lamlıyorum. 

Bu vesileyle burada olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ederek sözlerime baş-
lıyorum. Zira Kızılay millet olarak, ülke 

olarak bünyemizdeki kan kadar önemlidir. 
Bu kuruma sahip çıkmanın, bu kurumun 
gücüne güç katmanın her şeyden önce in-
sani ve vatandaşlık borcu olduğunu herkes 
bilmelidir. Burası ne bir ikbal kapısıdır, ne 
ihtirasların tatmin edileceği bir yerdir. Bu-
rada sadece, ama sadece hizmet için görev 
alınır. 

Türkiye Kızılay Derneği  
Genel Kurulu

Ankara | 15 Nisan 2005
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Değerli arkadaşlarım…

Kızılay’ın toplumun önünde herhangi bir 
gerekçeyle tartışılması bu ülkeye bağlı, bu 
ülkeyi seven bütün vicdanları yaralar. Siz-
lerden lütfen, buna mahal bırakmayınız. 
Bakınız, 13 Ekim 2004 tarihinde Kızılay’da 
yaptığım konuşmada “her kuruşu milletin 
olan bu kuruma kaybettiği itibarı yeniden 
kazandırmak zorundayız. Bu itibarı yeni-
den kazanmak özellikle bu kurumda çalı-
şan herkesin üzerine borçtur” demiştim.

Bu gerçeği bütün vatandaşlarımızın zaten 
bildiklerini düşünüyorum ama, geçmişten 
gelen şöyle bir yanlış algılama var. Kızılay, 
adeta devletin kurumlarından bir kurum 
gibi görülmektedir. Bu, doğru değildir. 
Kızılay’ın kan bağışlarından, ayni nakdi 
yardımlarına kadar en büyük desteği, sahi-
bi millettir. Bu hatırlatmayı yapma gereği 
duyuyorum, çünkü böyle kurumlar bürok-
ratik anlayışlarla yönetilmeyen her zaman 
milletin desteğiyle güçlenmesi gereken 
devletin gözetimindeki hayati kurumlar-
dır. 

Kızılay gibi kurumların önemi daima en 
üst düzeyde bir toplumsal duyarlılık ile 
sağlanabilir. Zira başımız dara girdiğinde, 
bir felaket anında başucumuzda aradığı-
mız ilk kurumlardan biri Kızılay olduğuna 
göre bu kurumun itibarı her ne suretle 
olursa olsun tartışma konusu olmamalıdır.

Değerli Kızılay mensupları…

Hükümete geldiğimiz günlerde ne yazık 
ki, Türk Kızılayı’nın da diğer birçok kurum 

gibi yaralı olması, vicdanları yaralayan ve 
üzerinde en çok durduğumuz konulardan 
biriydi. Zira Kızılay gibi kurumlar dahi tar-
tışılır hale gelmişse, üzerinde kuşku, kaygı 
bulutları dolaşıyorsa bunun vatandaşın 
umutlarına yansımasının bedelini kimse, 
ama hiç kimse ödeyemez. 

Hatırlayınız, yolsuzluklarla, çürümeyle 
baş edemeyen 2002 yılının 3 Kasımına ka-
darki Türkiye’de en çok konuşulan, haklı 
olarak en çok kaygısı duyulan, herkesin 
cevabını aradığı soru şuydu: “Acaba, tuz 
koktu mu?” Bu soru sahiden, ciddi bir 
soruydu, ciddi bir endişeden doğmuştu. 
Allah’a şükürler olsun ki, tuz kokmadı. 
Milletimizin sağlam kumaşı buna izin ver-
medi. Milletimiz yeniden gücünü topladı, 
dirayetle “acaba tuz koktu mu” sorusunu 
sorduracak kadar güven bunalımı doğu-
ran anlayışları, temsilcileriyle birlikte 
tasfiye etti. 

O günleri birileri unutmuş, unutturacak 
kadar üzerinden zaman geçtiğini zan-
netmiş olabilir ama biz o talihsiz günleri 
unutmadık, unutmayacağız. Şimdi Türki-
ye, sivil resmi bütün organizasyonlarıyla 
derlenip toparlanıyor. Halkımız sadece si-
yasetimize değil, gücünü, iradesini bütün 
kurumlara taşıyor. Evet, kriz içinde bir 
ekonomi devralmıştık… bütün dengeler 
sarsılmıştı… ama bilirsiniz, bazı kurum-
lar vardır ki, onlar dahi yara aldığında 
milletin umutları büyük oranda zedele-
nir. Zira o kurumlar ülkenin direnç nok-
talarıdır, milletin vicdanını temsil eden 
kurumlardır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

38

İşte Kızılay öyle bir kurumdur. Milletin 
vicdanını yansıtır. Buradaki küçük yanlış-
lık hiç kimse tarafından küçük görülemez, 
bağışlanamaz. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’de kurumların tek tek meseleleri-
nin çözümü ülkenin tamamındaki atmos-
fere bağlıdır. Allah’a şükürler olsun ki, eko-
nomisiyle, büyümesiyle, kalkınmasıyla, 
toplumsal dokumuzun güçlenmesiyle bü-
tün direnç noktalarımız yeniden güçlen-
me yoluna girmiştir. Kızılay da toparlanan, 
güçlenen kurumlarımızdan biridir. 136 yıl 
boyunca devletten ve milletten destek ve 
himaye görmüş olan Kızılay’ın dindirdiği 
acıların hadsiz hesapsız olduğunu aklımız-
dan çıkarmamalıyız. 

Türk Kızılay’ı sadece ülkemizin, sadece 
vatandaşımızın değil bütün insanlığın 
kara gün dostudur. Kızılay, şef kat ve 
merhamet kollarını Afrika’dan Balkan-
lara, Endonezya’dan Ortadoğu’ya kadar 
açmıştır. Ama Kızılay’la ilgili en önemli 
hatırlatmayı belki de şu noktada yapmak 
gerekmektedir. Kızılay ve dünyanın her 
yerindeki yardım yapan sivil toplum ör-
gütleri gönüllülük ilkesine göre faaliyet 
göstermekte, gönüllülük esasına göre et-
kin olmaktadır. 

Sevgili vatandaşlarım unutmasınlar ki, 
buradaki anahtar kavram “gönül” kavra-
mıdır. Bizim dilimizdeki anlam zengin-
liğiyle gönül kavramı, dünyanın hiçbir 
lisanında karşılığı olmayan bir zenginliği 
işaret etmektedir. Biz, yüzyıllarca toplum-

sal dayanışmayla, sımsıkı aile bağlarıyla, 
akrabalıklarla, komşuluk hukukuyla in-
sanlığa büyük armağanlarda bulunmuş 
bir milletin çocuklarıyız. Biz, mal sahibini, 
mülk sahibini aklımızdan, gönlümüzden 
çıkarmayan ve Yunus’un diliyle “hani bu-
nun ilk sahibi” diye hayatın anlamını sor-
gulayan bir kültürün, medeniyetin çocuk-
larıyız. Bizim inancımızda “veren el alan 
elden üstündür.” Ve biz “hayırda yarışan” 
bir milletiz. 

Dolayısıyla “gönül” kavramı, hayat anla-
yışımızı, mülkiyet anlayışımızı, insanlık 
anlayışımızı belirleyen en temel sığınakla-
rımızdan biridir. Bu bitmez tükenmez ha-
zinen kıymetini iyi bilmek durumundayız. 
Bu topraklarda iş yapmak, hizmet etmek 
isteyen herkes, ama herkes gönül kavra-
mının yüceliğini idrak etmeden hiçbir işi 
başaramaz.

Değerli arkadaşlarım…

Bu sözleri Türk Kızılayı’nın 137. yıl dö-
nümünde söylüyorum, zira Kızılay 136 
yıl boyunca devletimizin ve milletimizin 
gönlünden beslenmiş, büyümüş gözbebeği 
kurumlarımızdan biridir. En son olarak 
Güney Asya felaketinde büyük acılara gark 
olan ülkeler ve insanlar için “Asya Ağlıyor” 
kampanyasında Kızılay’ın ortaya koyduğu 
profesyonellik, yeterli olmasa da dost ve 
kardeşlerimizin yaralarını sarmada büyük 
katkı sağlamıştır.

Sadece Kızılay’ın topladığı 18 milyon do-
lara ilaveten Başbakanlığın yardımlarıyla 
36 milyon dolarlık yardım ile Endonezya 
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ve Sri Lanka başta olmak üzere en acil ihti-
yaçlar olarak hastane, konut, okul, toplum 
merkezi gibi yatırımlar başlatılmıştır. Sri 
Lanka’daki 700 kalıcı konutun temelini 
bizzat atarken Türkiye’nin tarihindeki en 
büyük dış yardım operasyonunu yöneten 
Kızılay’ımıza müteşekkir kaldım. Ülkemi-
zin sağlık hizmetlerinde, kan hizmetlerin-
de ne kadar önemli, ne kadar hayati fonk-
siyonlar gördüğünü bildiğimiz Kızılay’ın 
hak ettiği güce ulaşması hepimizin gayret-
lerine bağlıdır.

Sizlerden, bu ülkenin Başbakanı olarak bir 
tek şey rica ediyorum. Lütfen, bu kubbe al-
tında hoş bir sada bırakmaktan, emanetini 
taşıdığınız herkesin sizleri hayırla, dua ile 
yad etmelerinden başka bir derdiniz olma-
sın. İnanıyorum ki, bu hissiyatımı bütün 
arkadaşlarım paylaşıyordur. İnanıyorum 
ki, gönüllülük esasında bu toprağın çocuk-
ları bütün insanlığa muhteşem mazimizde 
olduğu gibi büyük insanlık dersleri vere-
ceklerdir. Kongrenizin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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Değerli Bakanlar… Sayın İhsanoğlu… 
Sayın Musa…. Sayın Eşref Gazi… Avrupa 
Komisyonu’nun Sayın Temsilcisi Leffler… 
23 Ocak 2003’te Türkiye’nin bu şehirde 
başlattığı Bölgesel Girişim çerçevesinde 
düzenlenen Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Resmi Toplantılarının sekizinci-
sini bugün açıyorum.

Aradan geçen sürede Irak’ta birçok şey 
değişti. Irak’taki gelişmelerin bölgemize ve 
uluslararası ilişkilere önemli yansımaları 
oldu. Ancak, bölge ülkeleri Irak’ın birliği 
ve toprak bütünlüğü ile bölgesel barış 
ve istikrarın korunup güçlendirilmesi 
yönündeki ortak tutumunu kararlılıkla 
sürdürdü. Bölgesel Girişim, aradan geçen 

Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Sekizinci Resmi 

Toplantısı

Ankara | 30 Nisan 2005
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iki yılı aşkın sürede olgunlaştı, güçlendi ve 
bölgesel bir işbirliği ve dayanışma zemini 
haline geldi.

Bugün, Irak’ın da içinde yer almakta oldu-
ğu komşu ülkeler platformunun, Irak’ın ve 
bölgenin barış ve güven ortamına kavuş-
ması için çok önemli bir teminat haline 
geldiğini özgüvenle ifade edebiliriz. Irak’ta 
30 Ocak 2005 tarihinde yapılan genel se-
çimler, sadece mevcut siyasi geçiş süreci 
içinde değil, Irak’ın yakın tarihinde de 
önemli bir dönemeci teşkil etmiştir. Bu se-
çimler, yapıldığı koşullardaki ciddi aksak-
lıklara rağmen, Irak halkının siyasi süreci 
ve dolayısıyla kendi geleceğini sahiplen-
mesi yönünde önemli bir aşama olmuştur. 

Bundan sonra yapılacak referandum 
ve seçimlerde benzeri aksaklıkların yer 
almaması için uluslararası gözlem me-
kanizmalarının da işletilmesini gerekli 
görüyoruz. Seçimlerle oluşan Irak Geçiş 
Meclisi, aradan geçen sürede Başkanı’nı ve 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi’ni belirlemiş, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Başbakan-
lık görevini tevdi ettiği İbrahim Caferi de 
Hükümeti oluşturmuş ve bu Hükümet 28 
Nisan günü Meclis’ten güvenoyu almıştır. 
Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve Yardım-
cılarını, Meclis Başkanı El-Hassani’yi, Baş-
bakan Caferi’yi ve liderliğindeki Hükümeti 
burada tekrar kutluyorum.

Irak’taki geçiş yönetiminin sırtındaki yük 
gerçekten büyük olacaktır. Siyasi geçiş 
takvimine göre, bu yıl içinde kalıcı Irak 
Anayasasının hazırlanması, referanduma 
sunulması ve ardından bu anayasa uya-

rınca yeni genel seçimlerin yapılması söz 
konusudur. Ayrıca, bu dönem boyunca 
ülkeyi yönetecek Hükümet’in de halka mal 
olması ve halkın temel beklentilerini karşı-
laması gerekecektir.

Kısaca belirtmek gerekirse, Irak’taki ge-
çiş sürecinin tamamlanacağı bu dönem, 
ulusal uyumun sağlanması için çalışıldığı 
ve Irak’ın bütün kesim ve katmanlarıyla 
ortak geleceklerinin saptandığı bir dö-
nem olacaktır. Bu kadar hayati bir süreçte 
şüphesiz biz bölge ülkelerine de önemli 
görevler düşmektedir. Irak’ın son 25 yıllık 
tarihine bakacak olursak, Irak’taki geliş-
melerin bütün bölgemizi ve uluslararası is-
tikrarı nasıl etkilemiş olduğunu kolaylıkla 
görürüz. Dolayısıyla, Irak’ın ulusal uyumu, 
huzur ve istikrarı sadece Iraklıların değil, 
hepimizin konusudur.

Hepimizin ortak beklentisi, Irak’ın kendi 
içinde barışık, komşularıyla ve dünyayla 
barışık düzenini kurabilmesidir. Bunun te-
minatı ise, ulusal ortak gündemin bireysel 
ve grup gündemlerine galebe çalmasıdır. 
Irak, ne bir kesimin diğerine üstünlük 
sağladığı, ne de isteğe göre parsellenen bir 
yer olamaz. Bu yöndeki teşebbüsler, geç-
mişin de tecrübesiyle, bölge ülkelerinden 
ve uluslararası toplumdan tepki görür. Bu 
anlayışla, kardeşimiz Irak halkına bütün 
gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. 

Irak’ın bugün en öncelikli ihtiyaçların-
dan biri güvenliğin tesisidir. Bu konuda 
bölgesel çerçevede başlatmış olduğumuz 
çalışmaları somutlaştırmalıyız. Terörist-
lerin ve diğer yasadışı unsurların Irak’la 
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sınırlarımızdan her iki yönde de sızmala-
rını etkinlikle önleyecek düzenlemeleri 
zaman geçirmeksizin pekiştirmeliyiz. Yeni 
Irak Hükümeti’nin göreve başlamasından 
kısa süre sonra, birincisi Tahran’da yapıl-
mış olan Bölge Ülkeleri İçişleri Bakanları 
toplantısının ikincisini Türkiye’de düzen-
lemeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. 

Türkiye olarak, Irak’a siyasi, ekonomik 
ve insani katkılarımızı arttırarak devam 
ettirme kararlılığındayız. Kendi demokrasi 
tecrübemizden edinmiş olduğumuz biri-
kimi Irak’la paylaşacağız. Yeni dönemde 
Birleşmiş Milletler’i daha aktif ve görünür 
bir konumda bulmayı arzuluyoruz. Aynı 
şekilde, İslam Konferansı Örgütü, Avrupa 
Birliği ve Arap Ligi gibi başlıca uluslararası 
kuruluşların Irak’taki sürece yapısal katkı-
larda bulunmalarının önemli bir gereklilik 
olduğunu düşünüyoruz.

Uluslararası toplumun Irak’taki siyasi 
sürece vereceği desteğin, Irak halkının 
bir bütün olarak bu süreci sahiplenmesi-
ni kolaylaştıracağını da unutmamalıyız. 
Irak’ın ulusal birlik içinde huzur ve istik-
rara kavuşmasının desteklenmesi aslında 
uluslararası toplumun görevidir. Olum-
suzluklara seyirci kalmak veya kısa vadeli 
çıkarlar uğruna olanlara göz yummak her-
kesi bugün çok iyi bilinen sonuçlarla yüz-
yüze bıraktı. Hep birlikte, Irak’ın, bölgenin 
ve tüm uluslararası toplumun geleceğine 
yatırımımızı bugün yapalım. Teşekkür 
ederim.
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Sayın Başbakan… Saygıdeğer Hanımefen-
di, Değerli Konuklar, öncelikle, Lübnan’da 
bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti, 
şahsım, eşim ve beraberimdeki heyet adı-
na ifade etmek istiyorum. Gördüğümüz 
sıcak konukseverlik bizi mütehassıs et-
miştir. 

Türkiye ve Lübnan arasında ortak tarihi 
ve kültürel değerlere dayalı köklü bağlar, 
ülkelerimiz ve uluslarımız arasındaki 
dostluk ilişkilerinin temelini ve parlak 
geleceğinin güvencesini oluşturmaktadır. 
Türkiye-Lübnan ilişkilerinde devam eden 
olumlu gelişme, ülkelerimiz arasındaki 
işbirliği alanlarını genişletmiş, uluslarımı-
zın refah düzeyinin yükseltilmesine kat-
kıda bulunmuştur. Ülkelerimiz arasında 
her alanda, özellikle ekonomi ve ticaret 
konularında, geniş işbirliği olanakları bu-
lunmaktadır. Bu olanaklardan uluslarımı-
zın karşılıklı yararları doğrultusunda, en 
geniş şekilde yararlanmamız gerektiğine 
inanıyoruz. 

Sayın Başbakan…

Merhum Başbakan Hariri’nin menfur bir 
saldırı sonucu 14 Şubat’ta hayatını kaybet-
miş olmasından derin bir üzüntü duyuyo-
ruz. Sizlere ve Lübnan halkına bir kez daha 
başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Ülkesi 
için yıllar boyu hizmet etmiş, ülkenin ye-
niden inşasına damgasını vurmuş değerli 
bir devlet adamı olan Hariri’ye düzenle-
nen suikastın faillerinin bulunması içten 
temennimizdir. Türkiye’nin yakın dostu 
olan ve iki ülke ilişkilerinin bugünkü sevi-
yesine gelmesinde büyük katkısı bulunan 
merhum Hariri’yi hep şükranla anacağız. 

Bu cinayeti takiben Beyrut’ta son aylarda 
vuku bulan bombalama olayları ve son 
kez yine bir saldırı sonucu hayatını kay-
beden gazeteci Samir Kassir’in kaybından 
da üzüntü duyduk. Uzun yıllar iç savaşın 
acılarını yaşamış olan Lübnan’da bu tür 
hadiselerin son bulmasını temenni edi-
yoruz. Dileğimiz Lübnan’ın ulusal birlik 

Lübnan Başbakanı Necip Mikati 
Tarafından Verilen Akşam 

Yemeğinde Yaptığı Konuşma

Lübnan | 15 Haziran 2005
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ve bütünlüğünün muhafaza edilmesi ile 
ülkenin refah ve huzura kavuşmasıdır. Bu 
arada, Lübnan’a ilişkin bizim de destek-
lediğimiz 1559 sayılı Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının kabul 
görmesinden duyduğumuz memnuniyeti 
de ifade etmek isterim. 

Sayın Başbakan…

Genel seçimlerin demokratik bir ortamda 
şeffaflık içerisinde gerçekleşmekte oldu-
ğunu büyük bir mutlulukla izliyoruz. Bu 
seçimler, Lübnan’da demokratik olgunlu-
ğun, katılımcılığın ve hür basının varlığını 
bir kez daha teyit etmiş ve uluslararası top-
lumun takdirini kazanmıştır. Küreselleşen 
ve daha fazla demokratikleşen dünya-
mızda, Orta Doğu ülkelerinin de reforma 
ihtiyacı olduğu bir vakıadır. Bu süreçte 
ülkelerimiz, bölgenin diğer devletlerine iyi 
birer örnek teşkil etmektedir. 

Sayın Başbakan…

Ortak tarihi, kültürel ve toplumsal de-
ğerlerle bağlı bulunduğumuz Orta Doğu 
bölgesindeki gelişmeler ülkelerimizi de-
rinden etkilemektedir. Orta Doğu bölgesi, 
ne yazık ki, yıllardır süregelen sorunlar 
ve çatışmalar nedeniyle, özlenen barış ve 
istikrara bir türlü kavuşamamıştır. Köklü 
bir geçmişe, zengin bir kültüre ve geniş 
kaynaklara sahip olan Orta Doğu ulusları, 
huzur ve refah içinde yaşamayı en az diğer 
uluslar kadar hak etmektedir. 

Bölgemizin bir an önce istikrara ka -
vuşması, eldeki olanakların tüm bölge 

uluslarının refahının artırılması ve çağın 
yakalanması amaçlarıyla kullanılması böl-
ge ülkeleri arasında yapıcı bir işbirliği ve 
anlayış ortamının kurulmasıyla mümkün-
dür. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye ve 
Lübnan’ın gösterecekleri çabalar ve işbirli-
ği önem taşımaktadır. Orta Doğu’da kalıcı 
ve kapsamlı barış ve düzen ortamının tesis 
edilmesi Türk dış politikasının öncelikle-
rinden birini oluşturmaktadır. 

İsrail-Filistin İhtilafının çözümü yolunda 
ortaya konulan Yol Haritası’nın taraflarca 
kabul edilmesini memnuniyetle karşıla-
dık. Ancak, gerekli adımların daha fazla 
gecikilmeksizin atılmaya başlaması da en 
az Yol Haritası’nın benimsenmesi kadar 
önem taşımaktadır. Bölgede barışın ve 
istikrarın ancak kapsamlı olduğu takdirde 
kalıcı olacağı düşüncesinden hareketle, di-
ğer diyalog kanallarının da uygun aşama-
da canlandırılması gerektiği inancındayız. 

Türkiye, Ortadoğu’da kapsamlı barışın te-
sisi yolunda taraflardan gelebilecek destek 
taleplerini geri çevirmeyecektir. Bugün 
Irak’ta var olan durum ve bu ülkenin gele-
ceği bölgemizi yakından ilgilendirmekte-
dir. Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal 
birliğinin korunması temel önemdedir. 
Irak’ın kendisiyle ve komşularıyla barışık, 
hür ve egemen bir devlet olarak uluslara-
rası toplum içindeki yerini en kısa sürede 
alması ortak amacımızdır.

Sayın Başbakan…

Türkiye-Lübnan ilişkilerini, uluslarımızın 
ortak yararına ve bölgedeki barış ve istik-
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rar arayışlarına katkıda bulunacak şekilde 
daha da ileriye götürmeye kararlıyız. Bu 
yöndeki irademiz gücünü yalnızca devlet-
lerimiz arasındaki güçlü ilişkilerden değil, 
halklarımızın birbirine olan köklü dostluk 
bağlarından da almaktadır. Sözlerime 
son verirken, Türkiye ve Lübnan halkları 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve yakın iş-
birliğinin daha da güçlendirilmesi yönün-
deki ortak heyecan ve kararlılığı bu ziyaret 
vesilesiyle bir kez daha bizzat müşahede 
etmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti 
dile getiriyor ve bizlere göstermekte oldu-
ğunuz konukseverlik için tekrar teşekkür 
ediyorum.
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Sayın Başbakan… iş dünyasının değerli 
temsilcileri… kıymetli misafirler… Konuş-
mama başlamadan önce, dost ve kardeş 
Lübnan’da bulunmaktan duyduğum mem-
nuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim. 

Hem kendi coğrafyasına hem de küresel 
barış ve refaha katkılarını önemsediğim 

Arap Ekonomik Forumu’na konuşmacı 
olarak davet edilmekten büyük mutluluk 
duydum. Lübnan Başbakanı Sayın Najip 
Mikati’nin himayelerinde ilgili kuruluş-
ların desteği ile düzenlemekte olan Arap 
Ekonomik Forumu, önemli bir hizmeti 
yerine getirmektedir. Bu vesileyle kaybın-
dan derin üzüntü duyduğumuz kurucusu 

Arap Ekonomik Forumu’nda 
Yaptığı Konuşma

Lübnan | 16 Haziran 2005
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Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’yi de 
rahmetle anıyorum.

Sayın Başbakan… değerli konuklar… 

Konuşmamın önemli  bir  bölümünü 
Türkiye’nin ekonomik yapısı ve vizyonu 
ile işbirliği imkanlarına ayıracağım. Fakat 
öncelikle, derin tarihi ve kültürel bağları-
mız bulunan Orta Doğu, Körfez ve Magreb 
ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimi-
ze kısaca değinmek istiyorum. 

Son üç yılın rakamlarına baktığımızda, 
Orta Doğu, Körfez ve Magreb ile ticaret 
hacmimizin % 93 artarak, 2002’deki yak-
laşık 7 milyar dolar seviyesinden 2004’te 
13 milyar doları aşan bir düzeye ulaştığını 
fark ediyoruz. Bu rakamın daha yukarılara 
taşınmaması için hiç bir neden göremi-
yorum. Dünyamız ve özellikle bölgemiz, 
birçoğu geçtiğimiz yüzyıldan kalan sosyal, 
ekonomik ve siyasi zorlukları aşma çabası 
içindedir. 

Bu zorluklar ülkelerimiz için birçok riskler 
içermektedir. Ancak, aynı zamanda hepi-
mizin önünde yeni fırsatların da bulun-
duğu inkar edilemez bir gerçektir. Önemli 
olan, söz konusu risklerin fırsatlara dönüş-
türülmesidir ki, bunun için hepimizin ön-
yargılardan uzak, diyaloga açık, uzlaşma 
kültürünü özümsemiş bir şekilde konula-
ra iyi niyetle yaklaşması gerekmektedir. 

Bu hususta, gösterilecek irade siyasi 
alanda olduğu kadar ekonomik ve ticari 
alanda da meyvelerini verecek, halkları-
mızın refah düzeyinin artmasına katkı 

sağlayacaktır. Takdir edersiniz ki, savaş ve 
çatışmalara sahne olan bölgemizde güven-
lik ve istikrarın tesisi ve kalıcı olmasının 
sağlanması en öncelikli konuların başında 
gelmektedir. Bu nedenle aramızdaki da-
yanışma ve işbirliğinin daha da geliştiril-
mesini, ihtiyacın ötesinde bir zorunluluk 
olarak gördüğümü bilmenizi isterim.. 

Bu zaruretin karşılanmasında, hükü-
metler olarak gerekli hukuki zeminin 
oluşturulması görevi bizlere, ticaret ve 
yatırımların hayata geçirilmesi görevi ise, 
siz iş çevreleri ve yatırımcılara düşmekte-
dir. Ticaretin önündeki engellerin ortadan 
kaldırılmasında önemli olduğunu düşün-
düğüm Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
imzalanması, bu amaca hizmet açısından 
değerlendirilmelidir. 

Türkiye, bugüne kadar, Fas, Tunus, Suriye 
ve Filistin ile Serbest Ticaret Anlaşmaları 
(STA) imzalamıştır. Mısır, Cezayir, Ürdün 
ve Lübnan ile müzakereler ise halen de-
vam etmektedir. Fas’tan Suriye’ye kadar 
geniş bir coğrafi bölgede serbest ticaret 
alanı oluşturulması, bölgenin refahına 
olduğu kadar, yukarıda işaret ettiğim gibi 
istikrar ve güvenliğine de önemli katkılar 
sağlayacaktır. 5-6 Mayıs 2005 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen ve ilk kez Türkiye 
ile Arap iş çevrelerinin buluştuğu Türk-
Arap Ekonomik Forumu, tarafların ticaret, 
bankacılık ve yatırım imkanları hakkında 
görüş alış-verişinde bulunmaları bakımın-
dan yararlı olmuştur. 

2000’li yıllardan itibaren petrol fiyatla-
rında görülen yükselme, hepinizin bildiği 
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gibi özellikle Körfez ülkelerinde ilave ser-
maye birikimine imkan sağlamıştır. İstan-
bul’daki toplantıda, bu sermayenin yeni 
yatırım ve pazar arayışında Türkiye’nin ön 
plana çıkarılmış olmasını memnuniyetle 
gözlemledim ve bu yöndeki etkinliklerin 
süreklilik göstermesini arzuluyorum. 

Sayın Başbakan… değerli işadamları… 

Aynı dönem içerisinde, Türk ekonomisi de 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kümülatif 
olarak yaklaşık % 26 oranında büyüme 
sağlanmış, Gayri Safi Milli Hasıla 2004 
yılında % 9 artarak, Türkiye’yi Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen üç ülkesi arasına yerleş-
tirmiştir. Ayrıca, iki ve üç haneli rakamlar-
la telaffuz edilen, gerek iş, gerek yatırım 
çevreleri için caydırıcı bir görünüm yara-
tan enflasyon, 2004 yılı sonunda tek hane-
li rakamlara inmiştir. Hedefimiz, 2006 yılı 
sonu itibariyle, bu rakamın % 5 seviyesine 
düşürülmesidir. 

Burada ekonomi kayda değer bir büyüme 
gösterirken, enflasyonun aşağıya çekilebil-
miş olması noktasına dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Güven ortamı, enf lasyonun 
azalması, gerçekleşen büyüme oranları ve 
ekonominin dinamiklerindeki köklü de-
ğişimler, ekonomik göstergelerde kendini 
belli etmektedir. Bunun bölge ülkeleri ya-
tırımcılarının dikkatinden kaçmayacağını 
düşünüyorum.

Maliye politikası hedeflerimizi kararlılıkla 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kamu ma-
liyesi yönetiminde sağlanan ilerlemeyle, 
yatırımcıların tereddütleri giderilmiş ve 

güven tesis edilmiştir. Bu güven, risk pri-
mini de azaltarak, faiz oranlarının uzun 
yıllardır görülmeyen en düşük seviyelere 
gerilemesini sağlamıştır. Borçların Gayri 
Safi Milli Hasıla’ya oranı son üç yılda % 25 
azalarak geçtiğimiz yıl % 63’e düşmüştür. 
Hedefimiz, AB’nin Maastricht Kriterle-
rinde belirtilen % 60 seviyesine en kısa 
zamanda ulaşmaktır. 

2004 yılı faiz dışı fazlası hedef lerimizi 
aşarak, Gayri Safi Milli Hasılanın % 7’si 
civarına ulaşmıştır. Toplam dış ticaret hac-
mimiz, 2004 yılı sonu itibariyle 160 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız 
ise, sadece son üç yılda ikiye katlanmıştır. 
Ülkemiz, var olan pazarlardaki payını art-
tırmanın yanında, izlediği aktif dış ticaret 
politikası sayesinde yeni pazarlar yaratma-
yı da başarmıştır. 

Hükümetimiz, başta komşu ve bölge ül-
keleri olmak üzere ticaretimizin daha ge-
liştirilmesini hedeflemiştir. Bu çerçevede 
geçen yıl komşu ülkelere yönelik ithalat 
ve ihracatımızda % 40 oranında bir artış 
görülmüştür. Ancak yeni işbirliği alanla-
rının araştırılmasının ve özel sektörlerin 
daha aktif bir rol üstlenmelerinin yararına 
işaret etmek istiyorum. 

Hükümet olarak, Türkiye’deki yatırım 
ortamının iyileştirilmesi konusuna özel 
önem atfetmekte ve yatırımın önündeki 
engelleri kaldırmak konusunda tam bir ka-
rarlılık göstermekteyiz. Bunun en iyi gös-
tergesi de, yatırım ortamını geliştirmeye 
ve ülkemizde doğrudan yabancı yatırımla-
rı artırmak amacıyla attığımız adımlar, yü-
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rütmekte olduğumuz çalışmalardır. Kamu 
hizmetlerinin verimliliğini ve şeffaflığını 
arttırmak, ayrıca, gerekli izin ve onayların 
alınmasına ilişkin başvurular ile diğer 
bürokratik işlemleri rasyonelleştirmek 
amacıyla, temel alanlarda gerekli mevzuat 
değişikliklerini gerçekleştiriyoruz. 

Bu konudaki en önemli gelişme, şirket kur-
mak için gerekli olan sürenin bir haftanın 
altına düşürülmesi, hatta bir günden kısa 
bir hale getirilmiş olmasıdır. Ülkemizde, 
yerli ve yabancı yatırımcı arasında hiçbir 
ayırım yapılmamaktadır. Yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi amacıyla yaptığımız bu 
çalışmalar etkisini göstermeye başlamış, 
gerek ulusal, gerek uluslararası yatırımlar-
da kayda değer artışlar sağlanmıştır. 

Nitekim ekonomimiz, özel sektör yatırım-
larında olduğu kadar, doğrudan yabancı 
yatırım girişlerinde en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Rakamlarla ifade emek ge-
rekirse, 2004 yılında doğrudan yabancı 
yatırımlar, 2002 yılındaki seviyesinin 
iki katını aşarak 2.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Doğrudan yabancı yatırı-
mın ilgisi özellikle bankacılık ve iletişim 
sektörlerine yönelik olarak artmaktadır. 
2005-2007 yılları arasında ülkemize gele-
cek yabancı sermayenin 15 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Sayın Başbakan, Değerli Konuklar,

Son dönemde ülkemizdeki siyasi istikrarın 
güçlenmesi, ayrıca, güven ortamının sağ-
lanması yabancı yatırımcı ilgisini artırmış-
tır. Bu rakamların gelecekte daha yüksek 

seviyelere çıkacağından şüphemiz yoktur. 
Bu noktada, bölge ülkelerinin yatırım ve 
finans sektörünün temsilcileriyle birlikte 
çalışmayı arzu ettiğimizi tekrar tekrar ifa-
de etmek istiyorum. Bilmenizi isterim ki, 
AB’yle katılım müzakerelerinin başlaması 
da, Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım-
ların artmasını teşvik ederek daha da hız-
landıracaktır. Bu hususun altını özellikle 
çiziyorum. 

Bununla birlikte, tam işleyen bir pazar 
ekonomisi için, özelleştirmenin şart ol-
duğunu düşünüyorum. Ve bu konuda 
yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Türkiye, özellikle geçtiğimiz yıl 
özelleştirme konusunda büyük adımlar 
atmıştır. İleriye dönük olarak amacımız, 
diğer birkaç büyük kamu teşebbüsünün 
de özelleştirme programımız kapsamında 
satışını gerçekleştirmektir. Bunların ara-
sında, petrokimya, sivil havacılık, iletişim 
sektörleri ile petrol rafinerileri, sigara fab-
rikaları ve oteller bulunmaktadır. Birçok 
alandaki yeni yasa ve düzenlemeler, Türk 
ekonomisindeki faaliyetleri yeniden şekil-
lendirmiştir. 

Türkiye’de artık, istikrar, sorun olmaktan 
çıkmıştır. Bundan sonraki çabalarımız, 
istikrar ve güven ortamını koruyarak 
yatırımcılar için Türkiye’yi küresel bir 
cazibe merkezi haline getirmek olacaktır. 
Türkiye, sahip olduğu güçlü ekonomisi ve 
Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişme 
noktasındaki konumu ile Arap dünyası 
için güvenilir bir iş ortağıdır. Sizleri, Türki-
ye’deki yatırım fırsatlarını takip etmeye ve 
değerlendirmeye davet ediyorum. 
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Diğer taraftan, Türk müteahhitlik ve mü-
şavirlik firmaları, giderek artan ölçüde 
kazandıkları deneyimle açılan ihalelere 
iştirak etmekte ve başarılarıyla beğeni ve 
takdir toplamaktadır. Türk müteahhitlik 
firmalarının Arap ülkelerinde açılacak 
olan kamu ve özel sektör ihalelerinde ge-
niş yer almaları konusundaki arzumuzu 
bu vesileyle dikkatinize getirmek istiyo-
rum. 

Arap dünyası, iktisadi serbestleşmeye ve 
küresel ekonomiyle entegrasyona daya-
nan, hızlandırılmış bir değişim süreciyle 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bölgemizde 
geçtiğimiz bir kaç yıl içinde yaşanan eko-
nomik gelişmeler, Türkiye ve Arap dünyası 
arasındaki ticaretin geliştirilmesini, ya-
tırım akışının artırılmasını, turizm dahil 
birçok kaynağın daha etkin şekilde kulla-
nılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye ile Arap dünyası 
arasındaki ilişkiler, ekonomik ve siyasi 
münasebetlerin güçlendirilmesi ve çeşit-
lendirilmesi hedef alınarak güçlendirilme-
lidir. Sözlerimi bitirirken, bölgemizde kök 
salan ekonomik ve siyasi reform sürecinde 
Türkiye’nin, tarihi ve kültürel dostluk bağ-
larının bulunduğu tüm bölge ülkeleriyle 
her alanda yakın işbirliğini geliştirerek 
sürdürme arzusunda olduğunu bir defa 
daha vurgulamak isterim.

Arap Ekonomi Forumu’nun Ortadoğu’da 
hızlanan ekonomik reform sürecine ve 
bölgemizdeki refah, barış ve istikrara da-
yanan ortak gelecek vizyonuna katkıda 
bulunacağına olan inancımı yineliyor, bu 

toplantıyı tertipleyen kuruluş ve yetkilile-
re bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 
Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli konuklar… saygıdeğer katılımcılar… 

Bugün burada böylesine seçkin bir dinleyi-
ci topluluğuyla bir arada olmaktan büyük 
memnuniyet duymaktayım. İş dünyası 
ile siyasi ve akademik çevreleri bir araya 
getirmek suretiyle, düşünsel hayatımıza 
hem teorik hem pratik anlamda her zaman 

büyük katkı yapmış bulunan sayın yöne-
ticiye, bu toplantıyı düzenlediği ve bana 
da sizlere hitap etme imkanı sağladığı için 
teşekkür ederim. 

Günümüzde uluslararası toplumun mü-
cadelesini verdiği en önemli uğraşlardan 
biri, demokrasi anlayışının ve bunun 

Sun Valley’de Yaptığı 
“Demokrasi, İslam ve Siyasal 

Laiklik Ekseni Üzerinde Türkiye 
Modeli” Konulu Konuşma

ABD | 16 Temmuz 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

52

getirdiği özgürlükler ortamının dünya 
üzerinde en geniş şekilde yayılmasıdır. 
Bu sadece idealist bir çaba değil, aynı 
zamanda küresel güvenliğin en önemli 
ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Son 
yıllarda karşılaştığımız olaylar ve gelişme-
ler bize demokratik sisteme sahip olmayan 
ülkelerin ciddi istikrarsızlık ve bunalım 
kaynağı olabildiğini, bunun olumsuz so-
nuçlarının da günümüz şartlarında sadece 
bu ülke topraklarıyla kısıtlı kalmadığını ve 
sınırları aşan bir nitelik arz ettiğini açıkça 
göstermiştir. 

Demokrasi ve güvenlik arasındaki doğru 
orantılı ilişki küresel güvenliğin ve günde-
min en önemli maddesi haline gelmiştir. 
Bu itibarla, demokrasinin yaygınlaştırıl-
ması meselesiyle artan şekilde irtibat-
landırılmaya başlayan demokrasi teorisi, 
demokratik zihniyet, demokratik düzen ve 
İslam kültürü arasındaki ilişki konusunu 
bu tür toplantılarda ele almamızın ve me-
seleye sağlıklı bir bakış açısı getirilmesinin 
önemli ve zamanlı bir çaba olduğunu dü-
şünüyorum. 

Bu noktada, bu konuşmamın başlığı ile 
şu anda kullandığım ifadeler arasında bir 
farklılık olduğuna dikkatinizi çekiyorum. 
Başlıkta “demokrasi, İslam ve siyasal la-
iklik ekseni” derken, ben bu kavramları 
“çıplak” ifadeler olarak kullanmıyor, sıfat-
landırıyorum. Çünkü bize göre bir din olan 
İslam ile siyasal kavramlar olan demokrasi 
ve laiklik kavramları hakkında konuşur-
ken zemin kaymasına uğramamak için 
titiz olmak gerekiyor. İslam bir dindir, 
demokrasi ise siyasal bir kavramdır. Bun-

ları çıplak halleriyle mukayese etmek, ya 
İslam’ı siyasallaştırmak ya da demokra-
siyi dinselleştirmek anlamına gelir ki, bu 
kökten yanlış bir tutum olur. O nedenle 
İslam dininden kaynaklanan ya da içinde 
İslam’ın tarihi tecrübesinin de yer aldığı 
kültür ile demokratik düzen arasındaki 
ilişkileri konuştuğumuzu aklımızda tuta-
lım. Benim bütün konuşmalarımda bu ti-
tiz ayrımın varlığını dikkatli bakan gözler 
mutlaka görürler.

Benim siyasi liderliğini yürüttüğüm siyasi 
hareketin siyasi söylemi, İslam’ın siyaset 
aracı haline getirilmemesi ya da demok-
rasinin rasyonel olmayan bir biçimde 
dinselleştirilmesi tehlikesine kavramsal, 
felsefi ve siyasi düzeyde set çekmek için bu 
terminolojik titizliğe sahiptir. Ben bu titiz-
liği sadece elitlere değil, halka konuşurken 
de gösteriyorum. Din milliyetçiliğine, ırk 
milliyetçiliğine ve bölge milliyetçiliğine 
karşı olmayı siyasi hareketimizin mani-
festosunun ilk maddesine bu nedenle 
koyduk. Ve bize göre, laikliğin başladığı 
nokta da burasıdır. Din’i bir siyasal ideoloji 
düzeyine indirgemenin ve siyasal düzenle-
ri dinselleştirmenin önüne geçmek üzere 
atılan ilk adım, gerçek laikliğin de kurucu 
unsurudur.

İslam kültürü ile demokratik düzen arasın-
daki ilişkiler çok uzun bir süredir düşünce 
dünyasında tartışılmaktadır. Ancak, önce 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte 
küresel düzlemde görünürlük kazanan 
çarpıcı gelişmişlik farklılıkları ve özellikle 
Müslüman toplumların özgür, katılımcı ve 
açık topluma dayanan rejimler oluşturma 
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hususundaki eksiklikleri, İslamiyet’in bu 
durum üzerindeki rolü hakkında geniş bir 
tartışma yaratmıştır. Yani benim, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinden sonra “değerler 
arası soğuk savaş” diye adlandırdığım 
bir dönem ortaya çıkmıştır. Bilahare, 11 
Eylül olaylarıyla zirveye çıkan ve İslami-
yet adına yapıldığı iddia edilen şiddet ve 
terör dalgası konuyu geniş kitlelere mal 
etmiş ve İslamiyet’in çatışmaya meyilli, 
barışçıl olmayan bir din olduğu izlenimini 
yaratarak, İslam kültürü ile demokrasinin 
birbiriyle bağdaşıp bağdaşmadığı sorusu-
nu gündeme taşımıştır. Tabii bu iddialar 
“İslam” kelimesinin “barış” anlamına gel-
diğini bilen Müslümanlar ve Müslüman 
olmayan sağduyulu insanlar arasında şok 
etkisi doğurmuştur.

Değerli konuklar… 

Demokratik bir ülkede Başbakanlık yapan 
Müslüman bir kişi olarak, bu konudaki 
görüş ve hissiyatımın belki birçok yabancı 
düşünürden daha gerçek tecrübe ve izle-
nimlere dayandığı inancıyla, fikirlerimi 
sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak 
istiyorum. Size bütün samimiyetimle be-
lirtiyorum ki, bireysel-felsefi varoluş serü-
venim için büyük değer atfettiğim dinim 
İslam ile siyasi serüvenimin odağını teşkil 
eden “demokrasi” arasında sadece teorik 
değil, bizzat kendi yaşamımı şahit göstere-
rek, pratik bir uyum sahibi olan biri olarak 
konuşacağım burada…

Bu çerçevede, demokrasi, insanların yüz-
lerce yıllık toplumsal tecrübeleri ışığında, 
kendi gelişimleri için en uygun sisteme 

yönelik arayışlarının sonucunda ortaya 
çıkmış olan ve halen de geliştirilmeye çalı-
şılan bir yönetim biçimidir. Her ülkenin ve 
toplumun kendine özgü şartları farklı de-
mokratik kurumlar yaratabilecek olmakla 
birlikte, demokrasinin dayandığı evrensel 
bazı ilke ve ölçütler bulunmaktadır. Bun-
lar, siyasi katılımcılık, hukukun üstünlü-
ğü, hesap verebilirlik, çoğulculuk, eşitlik 
ve şeffaflık olarak belirmektedir. 

İslamiyet Allah’a inanç temelinde bireyle-
rin kişisel ve toplumsal yaşamda uymaları 
gereken ahlak kurallarını içermekte, ada-
let, eşitlik ve kardeşlik gibi ulvi ilkelere da-
yanan bir hayat biçimini öngörmektedir. 
Ki bunlar da esasen tek Tanrılı dinlerin 
ortak temel değerlerini oluşturmaktadır. 
Bu itibarla, aynı yüce kaynaktan indiğine 
inandığımız bu dinlerin birbirlerinden 
farklı olarak şiddeti ve terörü teşvik ettiği 
veya insan gelişimine en uygun yönetim 
biçimi olarak ortaya çıkan demokrasiyi 
reddettiği nasıl düşünülebilir?

Kaldı ki, diğer dinler gibi İslamiyet’in de 
özünde yatan ve bireyin mutluluğunu esas 
alan temel felsefe, katılımcı, özgürlükçü, 
çoğulcu bir hayat anlayışını ve demokratik 
kurumları destekleyen ve pekiştiren özel-
likler taşımaktadır. Bu gerçekler ışığında, 
günümüzde Müslüman toplumların ço-
ğunluğunun demokrasi sınavında nis-
peten başarısız olmalarını din olgusuyla 
açıklamaya çalışmak ve İslamiyet’le ilinti-
lendirmek temel bir yanlış olacaktır. Keza, 
daha 10-15 yıl öncesine kadar Avrupa’nın 
büyük bir bölümünün demokrasiden ve 
her türlü özgürlükten uzak bir ortamda 
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yaşaması da, herhalde dinin ortaya koydu-
ğu engellerle bağlantılı bir durum olarak 
görülmemekteydi. Aksine, insanların dini 
inançlarını içlerinde koruyabilmeleri ve 
böylece bireysel gelişimin önünü her daim 
açık tutmak istemeleri, bu ülkelerin günü-
müzdeki demokratik edinimlerinin arka-
sındaki önemli etkenlerden birini teşkil 
etmektedir. 

Bugün Müslüman toplumların büyük bir 
bölümünde karşılaştığımız durum da, 
İslam’ın temel ilkelerinden beslenen tarih 
ve kültür dairesinin demokratik gelişimin 
önünü kesmesinden veya yavaşlatma-
sından değil, aksine, İslamiyet’in özünde 
yatan yüksek-toplumsal değerlerin siyasi 
amaçlar doğrultusunda istismar edilmesi 
ve dogmatik bir sistem içinde yanlış uygu-
lanmasından kaynaklanmaktadır. Modern 
zamanlardaki bazı İslam düşünürlerinin 
“İslam, ortodoksiye değil ortopraksiye 
dayanır,” demelerini burada hatırlatmak 
isterim. Ortodoksi “temel dogma” demek-
ken, ortopraksi “temel kural” demektir. Bu 
dogmacı bir hayata karşı olan ilkesel bir 
hayata işaret etmektedir. Zaten demokra-
sinin ayrılmaz parçası olan hukuk devleti 
ilkesi “kurallar rejimi” anlamına gelirken, 
totalitarizm “dogmalar rejimi”nden öte bir 
şey değildir.” Bu nedenle İslam’a inanan 
bir insanın, özgürlükçü bir düzenden yana 
olmak ve diktatörlüklere karşı olmak şek-
linde bir siyasal tutum belirlemesi gerekir.

İşte en büyük tehlike bunların birbirine 
karıştırılmasında yatmaktadır. Din üze-
rinden siyaset yapmak, dini ideolojik bir 
araç haline getirmek, dini düşünceyi dog-

malaştırmak, ve din adına dışlayıcı siyaset 
yürütmek hem toplumsal barışa hem de 
siyasi çoğulculuğa zarar vermektir. Belki 
de en kötüsü, dini yozlaştırmak ve ama-
cından saptırmak anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla bu tutum, dine, demokrasiye 
ve insanlığa karşı “suikast” anlamına gel-
mektedir. Dini bir ideoloji haline getirerek, 
devlet aygıtı marifetiyle toplumu zorla dö-
nüştürmeye çalışmak, hem topluma hem 
dine yapılabilecek en büyük kötülüktür. 
Burada suçu dine atmak kolaycılıktır. Çün-
kü söz konusu olan din, değil totalitarizm-
dir. Dinin totalitarizm tarafından istismar 
edilmesinde, dinin ne kusuru vardır? Olsa 
olsa o dine mensup olanların özgürlükçü 
bir düzen için mücadele etmekteki eksik-
liklerinden bahsedilebilir.

Bunun önlenebilmesini teminen, devletin 
tüm dinler ve inançlar karşısında tarafsız 
kalması ve eşit mesafeyi koruması büyük 
önem taşımaktadır. İnanç farklılıklarının 
veya farklı mezhep ve anlayışların çatış-
maya dönüşmeden sosyal barış içinde bir 
arada yaşatılabilmesi ve böylece demok-
rasinin temel direklerinden siyasi çoğul-
culuğun yaşatılabilmesi için laiklik olarak 
tanımladığımız bu ilke son derece mühim 
bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca laiklik sadece bir devlet yönetim 
ilkesi olarak da ele alınmamalıdır. Laiklik 
aynı zamanda bir “sosyal barış” prensi-
bidir. Genelde dindar çevrelerin laiklik 
kavramına mesafeli durdukları şeklinde 
bir kanaat vardır. Oysa bu yanlıştır. Çünkü 
laiklik dindarın da dinsizin de haklarını 
koruyan bir düzenlemedir. Bu nedenle 
dini bir siyasal araç haline dönüştürmeye 
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çalışmadan kendi varoluş serüvenini yaşa-
yan insanlar için laiklik din özgürlüğünü 
teminat altına alan bir yaklaşımdır.

Değerli dostlar… 

“İslam kültürü”, “demokratik düzen” ve “la-
iklik prensibi” arasında tarif etmeye çalış-
tığım bu ilişkiyi Müslüman toplumlar için-
de en başarılı şekilde uygulayan ülkelerin 
başında herhalde Türkiye gelmektedir. 
Gerçekten, Türkiye, birey ile devleti farklı 
düzlemlerde geliştiren, bir yandan “bireyi 
yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle özgür-
lükler alanını geliştirirken, aynı zamanda 
demokratik, laik, sosyal ve hukukun üs-
tünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı anayasal 
düzeniyle toplumsal barışı ve refahı sağla-
yan bir çerçeve sunmaktadır. Türkiye ge-
lişimini sağlarken, geleneklerini modern 
hak ve özgürlükler düzenini destekleyecek 
şekilde işlevselleştirmektedir. Bu bakım-
dan Türk halkı, İslam kültürünü de barın-
dıran “yerli ve milli değerler”i ile “modern 
evrensel değerler” arasında bir çelişki de-
ğil uyum ve birliktelik görmektedir.

Bu özellikleriyle Türkiye, nüfusunun ço-
ğunluğu İslam inancını benimsemiş bir 
toplumun, laiklik temelinde demokrasiyi 
yaşatabileceğinin ve ileri demokratik 
normları yerleştirebileceğinin en güzel 
örneğini vermektedir. Biz bu modelin 
evrensel bir hedef olduğunu, tek bir Tan-
rının eşit haklara sahip olarak yarattığı 
insanoğlunun, ancak bu çerçevede hak 
ettiği barış, huzur ve refaha kavuşacağını 
düşünmekteyiz. Elbette Türk modelinin 
diğer Müslüman devletlere doğrudan uy-

gulanabileceğini savunmak doğru olmaz. 
Ancak, Türkiye’nin tecrübesi diğer Müslü-
man ülkeler için bir ilham kaynağı oluştu-
rabilecek gerekli içerik zenginliğine sahip-
tir. Zira, Türkiye’nin kendi özgür seçimi 
sonucunda uyguladığı bu sürecin başarısı 
ülkemizin bugün bölgesel ve uluslararası 
düzlemde geldiği müstesna konumdan da 
açıkça görülebilmektedir. 

Nitekim, Türkiye bugün, içeride sosyal 
huzurunu ve bütünleşmesini sağlamış, 
dış dünyayla çok yönlü ilişkiler gelişti-
rebilmiş ve bu özellikleriyle bölgesel ve 
küresel barışın kilit aktörlerinden biri 
haline gelmiştir. Bir yandan Batıyla yoğun 
bir etkileşim içine girerek, Batı kurum ve 
örgütlerine etkin bir üye olarak katılan, 
diğer taraftan İslam ülkeleri içinde de say-
gın bir konumda bulunan Türkiye, bu iki 
grubun birbiriyle bağdaşamayacak iki ayrı 
dünyayı oluşturdukları tezini sadece çü-
rütmekle kalmayıp, aslında bunların bir-
birinden kesin çizgilerle ayrılamayacağını, 
hatta kaynaşabileceğini gösteren eşsiz bir 
örnektir. Bu bağlamda Türkiye’nin konu-
mu, medeniyetler çatışmasının yerini me-
deniyetler uyumunun alması projesinde 
önemli bir rol oynamaya fevkalade müsait 
olup, Türkiye’nin AB’ne üyelik süreci de 
bu kapsamda son derece önemli bir konu 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

En açık şekliyle söylemem gerekirse, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme arzu 
ve iradesinin sonuçsuz kalmaması büyük 
önem taşımaktadır. Zira, Türkiye’nin Av-
rupa Birliği’ne üyeliğinin başarılı şekilde 
sonuçlanması, tüm dünyaya ve özellikle de 
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Müslüman toplumlara Doğu ile Batının, 
İslam ile Hıristiyanlığın birbiriyle kucak-
laşabileceğini ve ortak değerler etrafında 
barış içinde varlığını sürdürebileceğini 
gösterecektir. Anti-Semitizm ve İslamofo-
bia ile mücadele de ancak bu şekilde küre-
sel bir uygulama alanı bulacaktır.

Tabiatıyla, düşünmek bile istemesek 
de, bunun aksi yönde bir gelişme ise, 
gerek Batı gerek İslam dünyasındaki 
karşılıklı önyargıları körükleyecek, İslam 
ülkelerindeki dışlanmışlık duygularını 
pekiştirecek ve Müslüman toplumlarda 
güçlenmesini istediğimiz olumlu dönü-
şüm çabalarına zarar verebilecektir. Dini 
fanatizmin bu tutumdan beslenmek için 
fırsat kolladığını da unutmamak gerekir. 
Esasen bu gerçeği uzun süredir bütün 
berraklığıyla gören ve AB üyeliğimize 
stratejik bir açıdan yaklaşarak tam destek 
veren ABD’nin bu hususta iknaya ihtiyacı 
bulunmamaktadır, ancak konunun dünya 
barışı ve dinler, medeniyetler arası uyum 
bakımından sahip olduğu önemin altını 
bir kez daha çizmekte yarar görüyorum.

Değerli konuklar… 

Küreselleşmenin, tüm dünyada devlet-
lerarası ilişkilerde ve ekonomik dina-
miklerde olduğu kadar iç politikada da 
değişikliklere yol açtığı günümüzde, 
yeni gerçeklere uyum sağlayamayan 
toplumlar, küreselleşmenin doğurduğu 
fırsatlardan faydalanmak yerine olumsuz 
sonuçlarıyla karşılaşmakta, çevresine de 
istikrarsızlık ve sorunlar yaymaktadır. 
Avrupa Birliği’yle bütünleşme aşamasına 

gelmiş bir İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 
üyesi olarak Türkiye, işte bu nedenle İs-
lam dünyası içindeki reform ihtiyacına 
işaret etmek zorunluluğunu hissetmek-
tedir. 

Tabiatıyla burada ihtiyaç duyulan reform 
İslamiyet’e değil, yönetim biçimine iliş-
kindir. Çünkü İslam dini, akla ve tecrü-
beye önem veren yapısıyla, reform olarak 
nitelenen çabalardan çok daha fazla ve 
doyurucu bir biçimde geleceğe dönük bir 
yüze sahiptir. Bu anlayış çerçevesinde, 
İslam dünyasına, İslamiyet’in entelektüel 
ve manevi zenginliğinden ilham almala-
rı ve toplumlarının siyasi, ekonomik ve 
sosyal eksikliklerine eğilmeleri çağrısın-
da bulunmaktayız. Tabiatıyla, bu hedefe 
ulaşmak için tek bir formül yoktur. Her 
toplumun birbirinden farklı tarihsel tec-
rübelerinin ve özelliklerinin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

Buna rağmen, Müslüman toplumların 
paylaştığı zengin ve faydalı olan ortak bir 
öz de mevcuttur. Biraz önce belirttiğim 
gibi, bu öz, evrensel değerlerle ve demok-
ratik yaşam felsefesiyle tamamen uyum 
içerisindedir. İşte her Müslüman ülke, 
bu evrensel ve ortak özden faydalanmak 
suretiyle, yaşadığı sorunlara demokratik 
çözümler üretebilmelidir. Uluslararası 
toplumun bu bağlamda Müslüman ül-
kelere yapacağı yardımlar ve süreci ko-
laylaştırıcı nitelikteki faaliyetleri elbette 
önemlidir ve bunlar gerçek bir ortaklık 
ruhu içerisinde devam ettirilmelidir. 
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Nitekim, ABD’nin ortaya attığı, ancak daha 
sonra Türkiye dahil tüm uluslararası toplu-
mun benimseyerek destek verdiği ve bugün 
itibariyle bölgede de giderek artan şekilde 
kabul görmeye başlayan Geniş Orta Doğu 
girişiminin olumlu katkıları ve etkileri he-
pimiz tarafından görülebilmektedir. Bu gi-
rişimin demokrasiyi güçlendirme ve refahı 
artırma süreçlerini desteklemek amacını, 
her ülkenin yerli dinamiklerini esas almak 
prensibiyle desteklemesi, ortaklık ruhunu 
oluşturmak ve demokrasiyi bir dayatma 
görüntüsünden kurtarmak bakımından 
çok önemlidir. Türkiye olarak, bölgedeki 
reform çabalarını kolaylaştırıcı nitelikteki 
tüm çabalara desteğimiz sürecek ve gerek 
bölge ülkeleriyle, gerek ABD’yle bu konuda-
ki işbirliğimiz devam edecektir. 

Ancak, bu dönüşüm sürecinde Müslüman 
toplumların en fazla ihtiyaç duyduğu güç 
kaynağı, asıl olarak halklarının düşünsel 
zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Bu 
insan potansiyeli de, özgürlük, hoşgörü 
ve karşılıklı saygının hakim olduğu, temel 
hakların korunduğu, hukuk devleti ve iyi 
yönetişim ilkelerinin uygulandığı demok-
ratik toplumlarda güçlenmektedir. Aynı 
şekilde, devletin şeffaflığı ve hesap verebi-
lirliği, siyasi ve ekonomik katılımın teşvik 
edilmesi azınlıklara saygı ve kadın-erkek 
eşitliği, toplumları ve rejimleri uzun vade-
de daha güçlü kılmaktadır. Türkiye örneği 
buna işaret etmektedir.

Değerli konuklar… 

Gerçekten de, Türkiye örneği, demokratik 
düzenin insan potansiyelini nasıl ortaya 

çıkardığına, girişimci ruhu nasıl geliştir-
diğine ve sonuçta nasıl güçlü bir sosyal ve 
ekonomik dinamizm yaratıldığına güzel 
bir örnektir. Bunu anlamak için biraz geri-
ye bakmak ve Türkiye’nin gelişim eğrisini 
görmek yeterlidir. 1923’te kurulduğunda, 
genç Türkiye Cumhuriyeti ne sanayi ne 
de üretim alanında önemli bir altyapıya 
sahipti. Eğitimli işgücü, sermaye birikimi 
ve teknolojik bilgi bakımından çok geri 
düzeydeydi. Özel sektör ve dış yatırım da 
yok denecek kadar azdı. 

Bugün vardığımız noktada ise, Türkiye’nin 
elde etmiş olduğu ilerleme çok çarpıcı 
bir nitelik arz etmektedir. Nitekim, 400 
milyar doları aşkın ekonomik hacmiyle 
bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi 
arasında yer alan Türkiye, arabadan bilgi-
sayara kadar her türlü eşyayı kendisi üret-
mekte ve 140’ın üzerinde ülkeye ihracat 
yapmaktadır. Gelinen aşama, Türkiye’nin 
rekabetçi bir ekonomi yaratma ve küresel 
trendlere uyum sağlama yeteneğinin açık 
bir göstergesidir. 

Bu noktaya gelinmesinde en önemli etken, 
Türk insanındaki potansiyelin ortaya çık-
masına imkan tanıyan demokratik anaya-
sal düzenin sürekli şekilde iyileştirilmek 
suretiyle idame ettirilmesi olmuştur. Ge-
riye baktığımızda çıkardığımız en önemli 
ders, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin 
demokratikleşme sürecinde aldığı mesa-
feyle doğru orantılı olmasıdır. Nitekim, 
1923’te Atatürk’ün önderliğinde başlatılan 
demokrasi atılımının yarattığı ekonomik 
dinamizm, bu alanda kaydedilen her 
önemli gelişmeye fazlasıyla olumlu bir 
tepki vermiştir. 
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Türk ekonomisinin 1920’lerden sonra en 
kapsamlı ve ciddi atılımı gerçekleştirdiği 
dönemlerin, demokratikleşme alanında 
da en ileri adımların atıldığı 1950 ve 
1980’lerin ikinci yarılarına denk gelmesi 
bir tesadüf değildir. Keza, Hükümetimizin 
iş başına gelmesinden bu yana halkımızın 
beklentileri ve AB üyeliğinin objektif kri-
terleri çerçevesinde başlattığımız ve kimi-
lerince “sessiz devrim” olarak adlandırılan 
demokratik dönüşümün de ekonomi üze-
rindeki olumlu yansımalarını inkar etmek 
mümkün değildir. 

Son iki yılda ekonomik alanda sağlanan 
başarılar, bugün aramızda bulunan değerli 
sanayici ve işadamları tarafından da çok 
yakından takip ve takdir edildiği üzere, 
Türkiye’yi bölgesinde bir çekim merkezi 
haline getirmektedir. Bu bağlamda, sade-
ce Avrupa ve ABD’yle değil Rusya, Asya 
ülkeleri ve Orta Doğu’yla da yoğun bir kar-
şılıklı işbirliği ve etkileşim içine girmekte 
olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. 
Siyasi istikrarın sağlanması ve demokra-
sinin pekiştirilmesi alanında atılan kararlı 
adımlara paralel olarak, ekonomide hem 
mikro hem makro dengelerde kayda de-
ğer bir iyileşme görülmüş olup, bunların 
başında uzun yıllardır bir çok açıdan bir 
çıban başı olan yüksek enflasyonun tek ha-
neli rakamlara düşürülmesinde sağlanan 
başarı belki de en çarpıcı olanıdır. 

Ancak bunun yanı sıra, mali disiplinin 
tesis edilmesi, iç ve dış borçlanmada 
sağlanan istikrar, özelleştirme sürecine 
kazandırılan ivme ve dış yatırıma yönelik 
olarak ortaya konan liberal, özendirici ve 

kolaylaştırıcı tutum Türkiye’nin bugün 
geldiği noktada önemli yer tutmaktadır. 
Belki de yakından bildiğiniz bu hususları 
bir kez daha ifade etmemin sebebi, sizleri 
Türkiye’nin bu muazzam dönüşümüne ve 
ilerlemesine ortak olmaya ve bu tarihi yol-
culukta bizim yanımızda bulunmaya davet 
etmek istememdir. 

Türkiye’ye yapacağınız her yatırım hem 
size, hem Türkiye’ye, hem de bölgeye 
ekonomik, siyasal ve kültürel kazanç sağ-
layacaktır. Konuşmamın başından beri 
açıkladığım sebeplerle, Türkiye’ye yatırım 
yapmak hem her geçen gün daha çok ge-
lişen bir ülkenin ürettiği kazançtan pay 
sahibi olmak demektir, hem de küresel 
barış ve güvenliğe, medeniyetler arası 
işbirliğine, değerler arası soğuk savaşın 
engellenmesine ve demokrasinin küresel 
ölçekte geliştirilmesine katkıda bulunmak 
demektir. Türk iş dünyasının özelde İslam 
dünyasında, genelde Büyük Ortadoğu Coğ-
rafyasında sahip olduğu kültürel ve sosyal 
avantajlar ayrıca, bu ülkelerde yatırım ve 
iş yapmak isteyebilecek olan tüm Batılı iş 
çevrelerine verimli işbirliği imkanları da 
sunmaktadır. 

Bu noktada şunu belirtmek isterim ki, Bü-
yük Ortadoğu Coğrafyasında görmek iste-
diğimiz demokratik dönüşüm, ekonomik 
istikrar ve refahla desteklenmediği sürece 
istediğimiz sonuçları vermekte çok zorla-
nacaktır. Bu itibarla, anılan ülkelerle bu 
yönde işbirliği yapılması da ortak amaç-
larımız doğrultusunda bir zaruret arz 
etmektedir. Batıdaki iş dünyasının İslam 
ülkelerindeki farklı kültür ve uygulama-
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lar nedeniyle buralara yatırım yapmakta 
zaman zaman çekingen davrandığı bir 
gerçektir. Ancak, bunları aşabilmemiz ve 
dünyanın pek çok diğer bölgesinde olduğu 
gibi, bu ülkelerin de farklı kültürel özellik-
lerini dikkate alan bir yaklaşımla işbirliği 
yollarını açabilmeliyiz. 

Türkiye hem Batı hem de İslam dünyası-
nın bir üyesi olarak bu konuda iki tarafa da 
yardımcı olabilecek merkezi bir konumda 
olup, bunun sorumluluğu ve bilinci içinde 
hareket etmeye hazır ve istekli olduğu-
muzu bir kez daha ifade etmek isterim. 
Bölgede barış, istikrar ve demokrasinin 
gelişmesinde kilit bir konuma sahip olan 
ABD’den iş çevrelerinin bu alanda atacağı 
adımlar, pratikteki etkisinin yanısıra, böl-
gede ABD’ne karşı zaman içinde gelişmiş 
bulunan önyargıların kırılmasına ve algı-
lamaların olumlu yönde değişmesine, böy-
lece ABD’nin siyasi düzlemde dünya barı-
şına ve küresel refaha katkıda bulunmak 
açısından daha etkin bir hareket alanına 
kavuşmasına yardımcı olacaktır. 

Değerli konuklar… 

Dünyamız hızlı bir dönüşümden geçmek-
te ve her geçen gün yeni belirsizliklerle 
karşılaşılmaktadır. Bu akıcı ortamda top-
lumların ve ülkelerin birbirlerini daha 
iyi anlaması, önyargıların kolaycılığına 
kapılmaması ve hoşgörü içinde sağlıklı 
bir diyalog geliştirmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bu husus, hangi inanca mensup 
olursa olsun tüm insanların belki de en 
hassas olduğu dini inançlarla ilgili yan-
lış düşüncelerin aşılması ve dinin siyasi 

amaçlar doğrultusunda istismar edilmesi-
nin önlenmesi açısından daha da önemli 
bir ihtiyaç arz etmektedir. 

Umarım, bugün bu konuda sizlere yeterli 
derecede mühimmat sağlayabilmişimdir. 
Zira bu çaba sadece siyasetçiler düzeyinde 
halledilecek bir konu değildir. Gereklili-
ğinden bahsettiğim diyalog toplumun her 
düzeyinde gelişmesi ve karşılıklı etkile-
şime açık olması gereken bir süreçtir. Bu 
bağlamda, iş adamlarına, akademisyenle-
re, basın mensuplarına, siyasi parti temsil-
cilerine, kısacası herkese önemli görevler 
düşmektedir.

Türkiye bu anlayışla ve özel konumunun 
getirdiği sorumluluğun da bilinci içinde 
bu sürece her türlü katkıyı sağlamaya ha-
zırdır. Bir yandan kendi demokratik geli-
şimimizi devam ettirip, Avrupa Birliği’yle 
bütünleşme sürecini başarıya kavuştur-
mak için kararlı adımlar atarken, diğer 
yandan, tecrübelerimizi Müslüman top-
lumlarla paylaşmak ve İslam dünyasının 
arzu, beklenti ve sıkıntılarını Batıya ak-
tarmak konusunda aktif bir tutum içinde 
olmaya devam edeceğiz. Türkiye, bu yönde 
ilerleme sağlamak isteyen herkesin, her 
grubun ve her ülkenin ortağıdır. 

ABD’yle sağlam temellere dayalı “stratejik 
ortaklığımız” da bu bağlamda her iki ülke-
nin olduğu kadar bölgenin ve uluslararası 
camianın da yararına sonuçlar doğuracak 
büyük bir potansiyel taşımaktadır. Türkiye 
olarak biz ortak amaç ve menfaatlerimiz 
doğrultusunda bu işbirliğini en ileri düze-
ye çıkarmak konusunda kararlıyız. Geçen 
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ay Washington’da Başkan Bush ve diğer 
ABD yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde 
bu iradenin karşılıklı olduğunu ve Türkiye 
ile ABD’nin tüm Transatlantik camianın 
ortak yararı doğrultusunda birlikte hare-
ket etmeye devam edeceğini memnuniyet-
le teyit etmiş bulunmaktayım. 

İki ülke arasında Irak’tan Afganistan’a, Ge-
niş Orta Doğu’daki reform girişimlerinden 
Kafkaslar ve Orta Asya’daki istikrar çabala-
rına kadar birçok konuyu içeren kapsamlı 
ve olumlu bir gündem bulunmaktadır. Söz 
konusu gündemin karşılıklı yarar ve ortak 
çıkarlarımız doğrultusunda somut sonuç-
lar vermesi için beraberce çaba gösterme-
ye devam edeceğiz. Bu arada, Türkiye’nin 
Kıbrıs’taki çözüm çabalarına ve terörizmle 
mücadelesine ABD’nin verdiği desteğin 
sürmesinin bu bağlamda işbirliğimize 
ilave ivme kazandıracağını da belirtmek is-
terim. Sözlerime son verirken, Türkiye’nin 
bölgesindeki olumlu dönüşüme ilham, 
umut ve destek sağlayan çabalarının, böl-
ge ülkeleri, ABD, AB ve tüm uluslar arası 
toplumla işbirliği içinde devam edeceğini 
bir kez daha teyit ediyor, sizlerin bu pro-
jenin “gönüllü elçileri” olmanızı diliyor ve 
hepinizi saygıyla selamlıyor, ilginiz için 
teşekkür ediyorum. 
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Avrasya İslam Şurası’nın değerli katılımcı-
ları… ilahiyat camiamızın saygıdeğer tem-
silcileri… değerli davetliler… İstanbul’a 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi en 
derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Altıncı defa toplanmış bulunan Avrasya 
Din Şurası’na katılarak böyle seçkin bir 
topluluğa hitap etme imkanı bulmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Konuşmamın hemen başında, geçtiğimiz 
günlerde Bağdat’ta yaşanan trajik olayda 
hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, 
Iraklı kardeşlerimize de derin üzüntü 
ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu 
trajedinin acısı yüreklerimizde henüz ta-
zeyken bütün dünyayı üzüntüye garkeden 
bir başka felaket haberi de ABD’den geldi. 
Şehirleri yıkıp geçen, on binlerce insanın 
ölümüne, aç ve açıkta kalmasına yol açan 

6. Avrasya İslam Şurası

İstanbul | 5 Eylül 2005
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bu doğal afetin insani boyutu, bizleri de-
rinden yaraladı. 

Bu tür felaketlerin acısını iyi bilen şahsım 
ve milletim adına Amerikan halkının elem 
ve kederini paylaşıyor, bu kötü günlerinde 
yanlarında olduğumuzu özellikle bilmele-
rini istiyorum. Bu felaketler, bir kez daha 
bizlere insanlık değerlerini hatırlattı. Kai-
natın sonsuzluğunda insanoğlunun çare-
sizliğini, kozmik felaketler karşısında içine 
düştüğü acziyeti gösterdi. Unutmayalım 
ki, bugün birimizin başına gelen yarın bir 
diğerimizin başına gelebilir. Hiç birimiz 
tabii afetlerin nerede, ne zaman, nasıl ve 
kimin başına geleceğini önceden bileme-
yiz; bunu garanti de edemeyiz.

Etten ve kemikten faniler olarak yeryüzün-
de insanlık değerlerini yaymaya, barış ve 
yardımlaşmaya, acılarımızı paylaşmaya ne 
kadar muhtaç olduğumuzu bu felaketler-
de bir kez daha hep birlikte tecrübe ettik. 
Tek ümidimiz, kayıpların artmaması, yar-
dımlaşma ruhuyla yaraların bir an önce 
sarılması ve yenilerinin bir daha yaşanma-
masıdır.

Değerli konuklar…

Hepimiz, iyiliği, güzelliği, dayanışmayı, ah-
lakı, ilim ve fazileti olabildiğince yücelten, 
adı dahi barış olan bir dinin mensupları-
yız. Tarih boyunca inanç sistemimizden 
neşet eden insani değerlerimiz, ulaştığı 
her yere barışı, farklılıklara hoşgörüyü 
ve kardeşliği taşımıştır. Dünyanın bugün 
içinde bulunduğu manzaraya baktığımız 
zaman görüyoruz ki insanlık, başta di-

nimiz olmak üzere, tüm semavi dinlerin 
evrensel mesajı üzerinde bir kez daha dü-
şünmek mecburiyetindedir. 

Bakınız; biz öyle bir medeniyetten geli-
yoruz ki, bu medeniyet, her şeyden önce 
kuvvet yerine hakkı, çatışma yerine barışı, 
zulüm yerine adaleti, materyalizm yeri-
ne manevi değerleri, cehalet yerine ilim 
ve irfanı, ihtiras yerine vicdan ve ahlakı, 
menfaatperestlik yerine paylaşmayı, ‘ben’ 
yerine ‘biz’i yüceltmektedir.

Şimdi önce hep birlikte içinde yaşadığımız 
çağın hastalıklarını düşünelim. Çünkü an-
cak o zaman neden ilahi dinlerin evrensel 
mesajını hatırlamaya her zamankinden 
daha fazla muhtaç olduğumuz çok daha 
iyi anlaşılacaktır. Ve görülecektir ki, az 
önce saydığım temel inanç ve medeniyet 
değerlerinden uzaklaştığı için insanlık 
bu hastalıklara duçar olmuştur. Ne yazık 
ki bugünün dünyasında kuvvet, ihtiras, 
menfaatperestlik ve çatışma geçer akçe ha-
line gelmiştir. Haklı olanın güçlü olmadığı, 
tam tersine güçlünün haklı göründüğü bir 
dünya, insanlığa acı ve gözyaşından başka 
hiçbir şey getirmemiştir.

Bugün hepimizin karşı karşıya bulun-
duğu soru artık şudur: İnsanlığın ortak 
geleceğini kurtarmak, evrensel değerler 
üzerinde dünyayı yeniden inşa etmek nasıl 
mümkün olacaktır? Artık biliyoruz ki eski 
cevaplar yeni sorular karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Ancak yaşadığımız dinamik 
değişimler dünyasında yeni soruların ce-
vabını nerede bulacağımız da bellidir. Bu 
cevapları arayacağımız yer, yine medeni-
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yet köklerimizdir, asli kaynaklarımızdır. 
Aradığımız cevaplar, tarihimizde, kendi 
tarihimizde, Balkanların, Asya’nın, Küçük 
Asya’nın, Ortadoğu’nun, Afrika’nın tarihi 
tecrübesinde mevcuttur.

İhtiyaç duyacağımız tek şey, köklerimize 
ve kaynaklarımıza bu kez yeni bir göz-
le bakmaktır. Bunu yapacak olanlar da 
herkesten önce sizlersiniz. Atalarımızın 
geçtikleri her yere serpiştirdiği köprüler, 
imarethaneler, camiler, vakıflar, medrese-
ler, bize bıraktıkları gelenekler, görenekler 
bunun en güzel kanıtlarıdır. Camiyi, hav-
rayı, kiliseyi bir arada, barış içinde tutan 
bir medeniyetten geliyoruz. Azgınca tüket-
meyen, zalimce bir rekabete yanaşmayan, 
sömürmeyen, ezmeyen, ezdirtmeyen bir 
medeniyetten geliyoruz. Yaşadığı ortamla 
dost, kendisine ve kendisinin dışındaki 
her şeye İlahi kudretin nişaneleri olarak 
bakıp saygı duyan ve bunun gereğini ye-
rine getiren bir medeniyetten geliyoruz. 
Çalışan, üreten, adil şekilde dağıtan, koru-
yan, kollayan bir medeniyetten geliyoruz.

Bütün bunlar sanki eski güzel günlerde 
kalmış gibi gösteriliyor olabilir. Birileri 
çıkıp, bütün bu değerleri gölgeleyecek, 
bütün bu güzel tarihe leke sürecek, bizi 
yaralayacak, kalbimizi karartacak eylemle-
rin, hareketlerin içinde olabilir. Olmuştur 
da. Ne yazık ki, insanın olduğu her yerde 
sorunlar olmuştur ve olacaktır. Ama biz 
hepsinden ders alıp, iyiliği, güzelliği, kar-
deşliği nasıl daha fazla pekiştiririz, mede-
niyet değerlerimizi nasıl daha fazla yaygın-
laştırırız; bunun peşinde olmalıyız. 

Zira, Medeniyet tarihimiz aynı zamanda 
bu değerler uğruna verdiğimiz mücadele-
nin de tarihidir. İşte Türkiye Cumhuriyeti, 
işte Bosna-Hersek, işte Azerbaycan, işte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Lütfen 
bir düşününüz; Tac Mahal’den Topkapı 
Sarayına kadar geniş bir coğrafya üze-
rinde bir an için düşünelim. İsfahan’a 
Cuma Mescidi’ni yapan, Semerkand’a 
Uluğbey Medresesi’ni yapan, Merv şehri-
ni, Rey şehrini, Bağdat’ı, Kahire’yi, Şam’ı, 
İstanbul’u baştan sona imar eden, Drina 
Köprüsü’nü yapan, Gırnata’da El Hamra 
Sarayı’nı, Kurtuba’da El Mescid’i kuran, 
Sultanahmet’i, Süleymaniye’yi, Selimiye’yi 
inşa ve imar eden, yolda kalmışlara han, 
yetimlere, düşkünlere imarethaneler, aş-
haneler kuran, Orta Asya’dan Balkanlara, 
Hindistan’dan Anadolu’ya uçsuz bucaksız 
bir coğrafyada Mevlana’yı, İbni Sina’yı, 
İbni Arabi’yi, Hafız’ı, Baki’yi, Kanuni Sul-
tan Süleyman’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
Aliya İzzetbegoviç’i yetiştiren, Müslüman, 
Yahudi, Hıristiyan, Budist ya da bir başka 
dinden, bir başka mezhepten olsun ayrım 
yapmaksızın hak ve hukuku yücelten bir 
medeniyetten, bir medeniyetin çocukla-
rından daha başka ne beklenebilirdi ki?

Saygıdeğer konuklar…

Eğer bugün dünyanın manzarası, dünyanın 
fotoğrafı benim bu söylediklerimle tezat bir 
görünüm arz ediyorsa; eğer İslam coğrafya-
sında zulüm kol geziyorsa, eğer dünyanın 
bir yerlerinde, müslüman kelimesiyle terö-
rist kelimesi aynı cümlede kullanılıyorsa, 
eğer herhangi birimizin ülkesinde, şehrin-
de, mahallesinde bir yetim aç ve açıkta ka-
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lıyor, bir insan fakirlikten ölüyorsa, kusura 
bakmayınız, önce dönüp kendimize bakma-
mız, muhasebemizi yapmamız gerekiyor. 
Demek ki biz, bu medeniyetin izini takip 
etme, bu kimliği, bu birikimi ve tecrübeyi 
yeni nesillere aktarma konusunda bizden 
öncekilerin yaptıklarını yapmamışız. De-
mek ki, her şeyden önce, ilmi, eğitimi, ter-
biyeyi ihmal etmişiz. Demek ki, kitaplarda 
yazılanı kitaplarda, kitapları da raflarda 
bırakmış, sayfaları açmamışız.

Değerli konuklar…

Medeniyetimizle, onun ihtişamıyla, değer-
leriyle övünmek tabii ki, en tabii hakkımız. 
Ancak medeniyetimizin kadim değerlerine 
modern dünyanın şartları içinde yeniden 
canlılık, hayatiyet kazandırmak yükümlü-
lüğünden de kaçamayacağımızı bilmeliyiz. 
Bugün İslam Dünyasının karşı karşıya bu-
lunduğu problemler, ancak geleneğin, aklın 
rehberliğinde ve demokratik, özgürlükçü 
bir zeminde yeniden ihyası ile çözülebilir. 
Daha demokratik, daha özgürlükçü, daha 
müreffeh, daha adil bir toplum arayışında 
medeniyetimizin kadim değerleri mutlaka 
yol gösterici olacaktır.

Bu diriliş hamlesi sadece İslam ülkeleri için 
değil, bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu 
bir hamledir. Bu duygu ve düşüncelerle 
İstanbul’u şereflendiren siz saygıdeğer ko-
nuklara en derin saygılarımı sunuyorum. 
Bu vesileyle Türk Cumhuriyetlerinden 
Balkan ülkelerine bütün kardeşlerimizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, Diyanet 
işleri Başkanlığımızı bu anlamlı toplantıyı 
düzenlediği için tebrik ediyorum. Şuranız 
hayırlı olsun... 
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Değerli davetliler… Hepinizi en içten sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum.

Maalesef üzücü bir vesile ile geçtiğimiz 
hafta Pakistan, Keşmir ve Hindistan’da 
meydana gelen elim deprem felaketinin 
yaralarını sarmak adına üstümüze düşeni 
bir nebze yerine getirebilmek üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Aynı acıları, 
aynı sıkıntıları yaşamış, yüreği aynı yara-
larla kanamış bir ülkenin insanları olarak 
bizim bu acı olayla ilgili hassasiyetimiz 
elbette daha farklı, daha fazla olacaktır. 
Ayrıca tarih boyunca en güçlü dostluk 
ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz, 
en zor günlerimizde yardımımıza koşan 
başta Pakistanlılar olmak üzere bölge 
halkının acılarını paylaşmak, yaralarını 
sarmak, dertlerine derman yetiştirmek de 
en çok bize düşer.

Pakistan, Keşmir ve Hindistan’ın bir bö-
lümünde gerçekten çok büyük bir felaket 
yaşanmıştır, bu felaketin bilançosu da her 
geçen gün büyümektedir. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, ölü sayısının 50 binleri bul-

ması muhtemel görünüyor, 60 bini aşkın 
insan da yaralanmış durumda… 2.5 mil-
yonu aşkın insan evsiz, maddi zarar he-
nüz tam olarak ortaya çıkmış olmamakla 
birlikte çok büyük boyutlarda…

İnsanlık böyle felaketlerle büyük bir im-
tihandan geçiyor. Böyle zamanlarda bü-
tün ihtilafları, bütün çatışmaları, bütün 
kamplaşmaları aşarak bir araya gelmek, 
güçlerimizi birleştirmek, acıyla kavrulan 
coğrafyaların yardımına koşmak bütün 
insanlık için bir görev… Bu acılar, unutul-
maya yüz tutan insani değerleri, hassasi-
yetleri yeniden canlandırıyor. Bu bakım-
dan da dünya için büyük ibret dersleri 
ortaya çıkıyor. Bütün insanların yaşanan 
bu dramatik olaylardan dersini alması, 
dünyanın dostluğu ve kardeşliği kaybet-
mekle neleri kaybetmekte olduğunu da 
görmesi, anlaması gerekiyor.

Değerli konuklar…

Bizim tarih ve medeniyetimiz, hayırsever-
liği ve paylaşımı toplumsal hayatın mer-
kezine almış, kurumsallaştırmıştır. Bizim 

Pakistanlı Depremzedeler 
Yararına Verilen İftar Yemeği

İstanbul | 15 Ekim 2005
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inanç değerlerimiz, yardıma muhtaç ola-
nın yardımına koşmayı bir ibadet sayar. 
Bizim geleneksel kültürümüz, dertlinin 
derdine derman olmayı, kanayan yaraları 
sarmayı, mahzun gönüllere aydınlatmayı 
insan olmanın temeli sayar. Mübarek bir 
ayda, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan 
ayında, aç kalarak açın halinden, mahrum 
kalarak mahrumiyet çekenin derdinden 
haberdar olmayı öğreniyoruz.

Bugün Pakistan insanı, bize olan dost-
luklarını defalarca ispat etmiş kardeş 
Pakistan halkı, Keşmir halkı derin acılar, 
ağır mahrumiyetler içinde yardım bekli-
yor. Devlet olarak, hükümet olarak bütün 
imkanlarımızı seferber ettik, elimizden 
gelenin en fazlasıyla bölgeye yardıma 
koştuk. Pek çok sivil yardım kuruluşumuz 
da büyük gayret gösteriyorlar. Sizlerden 
ve sizlerin aracılığınızla hayırseverliğiyle 
tarihte izler bırakmış yüce milletimizden 
de bu konuda duyarlı ve cömert katkılar 
bekliyoruz.

İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da bize yakışan, mille-
timize yakışan, medeniyetimize yakışan 
sonuçları alacak ve oradaki kardeşlerimi-
zin acısını dindirmek için azami katkıyı 
sağlayacağız. Nasıl onlar 17 Ağustos’ta ve 
sonrasında bizim yardımımıza koşmuşlar-
sa, bu defa görev bizde, şimdi biz de onla-
rın yardımına koşacağız. İnsanlığımızın, 
kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve sahip 
olduğumuz medeni değerlerin gereği 
budur. Hassasiyet göstererek bu davete 
katılımınız için, desteğiniz ve katkılarınız 
için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 

Yaşanan bu büyük felaket nedeniyle 
Pakistan’da, Keşmir’de, Hindistan’da ha-
yatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara 
şifa diliyorum. Allah böyle acıları bir daha 
yaşatmasın. Hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, 
İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şevket 
Aziz tarafından karşılanıyordu. Başbakan 
Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şevket 
Aziz Başbakanlık Binası’nda yaklaşık 20 
dakika baş başa görüşüyor, daha sonra iki 
başbakan heyetlerle birlikte iftar yemeğine 
geçiyorlardı. Erdoğan ile Pakistan Başba-
kanı Şevket Aziz, iftar yemeğinin ardından 
ortak basın toplantısı düzenleyerek, soru-

ları cevaplıyorlardı. Başbakan Erdoğan, 
Pakistan’daki depremin Türkiye’de büyük 
üzüntüye neden olduğunu kaydederek, 
şunları söylüyordu: 

‘‘Özellikle son 10 yıl içerisinde bizler de 
çok ciddi deprem felaketi ile karşı karşıya 
kaldık. 3 gün önce yine 2 illimizde dep-
remler oldu. Can kaybı olmayışı teselli kay-
nağımız. Gündemimizde ağırlıklı olarak 

Pakistan Ziyareti

Pakistan | 20 Ekim 2005
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Pakistan’daki bu büyük deprem felaketi 
var. Türkiye olarak, Türkiye-Pakistan ara-
sındaki bu tarihi dostluk, kardeşlik bağla-
rının bir tezahürü olarak, ilk andan itiba-
ren bütün ilgili birimlerimiz bu işe katkıda 
bulunmanın heyecanını yaşıyor. Tabii bu 
bizim kardeşlik bağlarımızın gereği, aynı 
zamanda Kurtuluş Savaşı sıralarında özel-
likle Pakistanlı kardeşlerimizin gösterdiği 
duyarlılığı halkımız çok iyi biliyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, kış mevsimi içerisinde 
olunması nedeniyle şu an yoğun bir biçim-
de çadır ve battaniye hazırlıkları yapıldığı-
nı belirterek, şöyle devam ediyordu: 

‘‘İlk etapta Pakistan’a 1 milyon civarında 
battaniye ulaştırılacak ve çadır peyder 
pey yapılıp gönderilecek. Bunun yanında 
yine yoğun bir biçimde altyapı çalışmaları, 
konut yapımına yönelik olarak da ekiple-
rimizi getirdik. Yarın bölgeyi dolaştıktan 
sonra arkadaşlarımız yetkililerle görüş-
meler yapmak suretiyle projelendirmeleri 
yapılıp ona göre adımlar atılacak.’’ 

Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, ya-
ralılara şifalar ve tüm Pakistan halkına 
sabırlar dileyen Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu 
acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Gerek şah-
sım, gerek milletim, gerekse heyetimizin 
temennileridir bunlar’’ diye konuşuyordu. 
Erdoğan, ayrıca, ‘‘Değerli kardeşim, sev-
gili dostum’’ dediği Şevket Aziz’in Avrupa 
Birliği konusundaki dileklerine özellikle 
teşekkür ettiğini belirterek, ‘‘Allah yar ve 
yardımcımız olsun’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan, bir Pakistanlı gazeteci-
nin, deprem felaketine dönük yaptığı yar-

dımlardan dolayı teşekkür ederek, ‘‘Örne-
ğini verdiğiniz öğrenci ne şekilde yardımcı 
oldu’’ sorusuna şu cevabı veriyordu: 

‘‘Okullara zarflar gönderdik. Zengin-fakir 
ayrımı yapmadan herkes elinden gelen ne 
ise onu bu zarflara koydu. Kapıcılıkla meş-
gul olan bir annenin çocuğunun ifadesiy-
di: ‘Annem temizlik parasını almadı, ama 
Pakistan’ın, Kurtuluş Savaşı’nda bize yap-
tığı desteği biliyoruz. Annem parayı alınca 
ödemek üzere öğretmenim bize borç verin, 
ben de yardım etmek istiyorum’ demiş. 
Kolundaki bileziği çıkarıp Pakistan’a gön-
derenler var. Çünkü Pakistanlılar da Kur-
tuluş Savaşı’nda kolundaki bileziklerini 
çıkarıp bize göndermiş. Ülkemde pek çok 
sivil toplum kuruluşu olsun, işadamları 
olsun, diğer kurumlar olsun, yardım kam-
panyaları başlattı. Başbakanlık olarak biz 
de bir ay içinde 50 bin ton un, 25 bin ton 
şeker, buna ilave olarak da yağ hazırlattırı-
yoruz. Bunu deniz yoluyla göndereceğiz.’’
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Başbakan Erdoğan, London School Of Eco-
nomics ve Türk Demokrasi Vakfı tarafın-
dan düzenlenen, ‘‘Kültürel Çeşitlilikte Ka-
dının İnsan Hakları’’ konulu konferansta 
konuşma yapıyordu. Kadının dünyadaki 
yeri ve Türk kadının hakları konusundaki 
düşüncelerini anlatan Erdoğan, kadını 
kamu yaşamında daha güçlü kılmanın, 
demokrasinin kalitesine doğrudan etki 
eden temel bir unsur olduğunu söylüyor, 
Türkiye’de çalışmaların bu inançla sür-
dürüldüğünü ifade ediyordu. Erdoğan, 
adaletin hakim olduğu bir dünyada ya-
şanmadığını, bugün dünya genelinde 1.2 
milyar kişinin fakirlik içinde yaşadığını 
kaydediyor, açlık ve sefaletle mücadele 
eden bu rakamın yüzde 70’ini kadınların 
oluşturduğunu dile getiriyordu. 

Erdoğan, yüz milyonlarca çocuğun okula 
gitme imkanı bulamadığını bunların ço-
ğunun kız çocukları olduğunu belirterek, 
tüm dünyada çalışan kadınların oranının 
erkeklerin ancak yüzde 50’sine tekabül 

ettiğini kaydediyordu. Başbakan Erdoğan, 
kadın ve erkek arasındaki ücret farklılıkla-
rının da en gelişmiş ülkelerde dahi açıkça 
gözlemlendiğini belirtiyordu. 

Kadınların, dünyanın her yanında ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklar bakımından 
daha dezavantajlı konumda olduğunu 
belirten Erdoğan, gerek kamu sektöründe 
gerek özel sektörde yönetici pozisyonlara 
daha az geldiklerini söylüyordu. Daha 
önemlisi, dünyanın her yerinde kadınla-
rın şiddete ve istismara maruz kaldığını 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Tabiatıyla 
kadının yerküre genelindeki eşitsiz konu-
mundan söz ederken bu durumda farklı 
toplum yapılarının ve geleneklerin bir 
dereceye kadar rolü olduğunu da kabul 
etmek gerekiyor’’ diye konuşuyordu. Daha 
ataerkil yapıya sahip ve gelenekçi top-
lumlarda kadınların daha çok ezildiğini 
bildiren Erdoğan, bunun giderilmesi için 
daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini an-
latıyordu. 

“Kültürel Çeşitlilikte Kadının 
İnsan Hakları” Konulu 

Konferans

Londra, İngiltere | 28 Ekim 2005
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Erdoğan, tarihte İslam coğrafyası da dahil 
pek çok bölgede kadınların sosyal, siyasi, 
kültürel ve ekonomik hayatın en ön safla-
rında yer aldıkları dönemler de olduğunu 
hatırlatarak, kadınların eşitsiz durumla-
rını yalnızca, kültür, din ve geleneklerle 
açıklayabilmenin mümkün olmadığını 
belirtiyordu. Erdoğan, şöyle konuşuyor-
du. 

‘‘Kadınların eşitsiz durumu, belirli kül-
türlerin ve bölgelerin meselesi değildir. 
Bir dünya meselesidir. Bugün artık karşı 
karşıya bulunduğumuz küresel sorunlar 
listesinin de en başlarında yer almayı 
hak etmektedir. Ben kadınlara yönelik 
ayrımcılığın esas olarak fakirlikle, eği-
timsizlikle doğru orantılı olduğunu dü-
şünüyorum. Refah, daha bir iyi ve yaşamı 
ve eğitimi, daha bir iyi bir yaşam bir eği-
timse, kadının daha özgür olduğunu bir 
anlayışı hakim kılacaktır. Kadının dünya 
genelindeki konumu ancak bu şekilde 
iyileşecektir. Küresel, ekonomik eşitsiz-
liğin giderilmesi ve eğitim imkanlarının 
iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Cinsiyet ayrımcılığı kavramının dünya 
genelinde yok edilmesi için bugün he-
men her ülkede var olan erkek egemen 
zihniyetin ön yargılardan kurtularak 
zaman içinde değişmesi de gerekmekte-
dir. Kadınların sorunlarına her düzeyde 
gösterilen ilgi, son yıllarda önemli ölçüde 
artmıştır. Keza, siyasi söylem bakımından 
da kadın-erkek eşitliğine duyulan ihtiyaç 
daha fazla dile getirilmektedir.’’ 

Türkiye’de kadın hakları konusunda atı-
lan adımlara ilişkin değerlendirmeler de 

yapan Erdoğan, Türk kadınının öteden 
beri bölgesindeki pek çok ülkeden daha 
ileri haklara sahip olduğunu belirtiyordu. 
Erdoğan, kadına seçme ve seçilme hakkı-
nın 1934 yılında verildiğini ancak geçen 
zaman içinde ise eksikliklerin giderilmesi 
için önemli adımlar atıldığını söylüyor-
du. Bu konuda son dönemde yapılan 
çalışmaları anlatan Erdoğan, Türkiye’nin 
‘‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’’ne 
d e  t a ra f  o l d u ğ u n u  h a t ı r l a t ıyo rd u . 
Türkiye’nin kadın hakları ve kadına kar-
şı şiddetin önlenmesi konusuna verdiği 
önemi, uluslararası forumlardaki faali-
yetleriyle de ortaya koyduğunu anlatan 
Erdoğan, kadınlar için daha çok çalışmak 
ve mesafe kat etmek gerektiğinin bilincin-
de olduklarını anlatıyordu. 

Türkiye’nin az gelişmiş yörelerinde çeşitli 
sebeplerle okula gidemeyen kız çocukla-
rının eğitimi için başlatılan kampanyalar 
hakkında da bilgi veren Başbakan Erdo-
ğan, Türkiye’nin her alanda bir atılım 
içinde olduğunu söylüyordu. Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Çok yakın bir gelecekte kadın 
haklarının geliştirilmesi konusunda kat 
ettiğimiz mesafeyi de gururla takdim 
edebileceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın. Benim ülkem, insanı ilgilendi-
ren her alanda olduğu gibi kadın hakları 
konusunda da örnek alınan bir ülke olma-
lıdır, öyle olmalıdır’’ diyordu. 

Türkiye’nin küresel barış ve refaha kat-
kıda bulunmayı amaçladığını ifade eden 
Erdoğan, medeniyetler ittifakı, Geniş 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi gibi 
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girişimlerde Türkiye’nin aldığı rolün bu 
amaca hizmet ettiğini belirtiyordu. Çalış-
maları yürütürken, kadının toplum için-
deki rolü ve demokratik gelişime katkısı 
üzerinde özellikle durduklarını belirten 
Erdoğan, bu yöndeki çalışmaların devam 
edeceğini ifade ediyordu. 

Erdoğan, verdiği konferansın ardından 
katılımcıların sorularını yanıtlıyor, İn-
giltere ağırlıklı olarak Hıristiyan ülke 
olmasına rağmen kamu kurumlarında ba-
şörtülü insanların çalışabildiğini, ancak 
çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de 
kamu kurumlarında başörtülü çalışı-
lamadığını ifade eden bir katılımcının, 
bunu insan hakları bağlamında nasıl 
değerlendirdiğini sorması üzerine, başör-
tüsü konusunun bir insan hakkı olduğu-
nu söylüyordu. Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu: 

‘‘Tartışılmaz tabii ki insan hakkıdır. Yani 
‘din ve vicdan özgürlüğü’ diyoruz. Din ve 
vicdan özgürlüğünün gereği neyse şüp-
hesiz ki sağlanmalıdır. Bu, ağırlığı Hıris-
tiyan olan ülkelerde sağlanmışsa, ağırlığı 
Müslüman olan Türkiye’de de konsensüs-
le başarılmalıdır, sağlanmalıdır. Biz geldi-
ğimizden beri hep şunu söyledik; seçim 
öncesinde de ben söyledim; ‘bir toplumsal 
mutabakat sağlandığı anda çözüleceğine 
inanıyorum’ dedim. Bugün de aynısını 
söylüyorum. Bu konuda toplumsal muta-
bakat Türkiye’de vardır. Mutabakat yüzde 
100 değildir ama yüzde itibariyle, daha 
önce birçok kurumun yaptığı araştır-
malar bu, yüzde 70-80’lerde. Bu konuda 
mutabakat vardır. Kurumlar arasında 

mutabakat var mı derseniz, parlamento 
içi siyasi partilerde henüz bir mutabakat 
oluşmamıştır. Parlamento içinde bu mu-
tabakat oluştuğu anda parlamentoda bu 
işi çözeriz.” 
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Başbakan Erdoğan, Danimarka’da Avrupa 
Hareketi tarafından düzenlenen ‘‘Medeni-
yetler arası ittifak: Türkiye’nin rolü’’ konu-
lu toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa 
Hareketi’nin, yaptığı çalışmalarla gelece-
ğin Avrupa’sının inşa sürecinde önemli bir 
rol oynadığını belirtiyordu. Türkiye’nin 
AB ile katılım müzakerelerine başladığı 
bir dönemde yapılan bu toplantıyı özel-
likle anlamlı bulduğunu ifade eden Erdo-
ğan, Danimarka’nın, 17 Aralık ve 3 Ekim 
süreçlerinde Türkiye’nin üyeliğine destek 
olduğunu kaydederek şöyle konuşuyordu: 

‘‘Yine de bazı Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi, Danimarka’da da Türkiye karşıtı fikir 
ve görüşlerin taraftar bulduğunu biliyo-
rum. Sizler de hatırlayacaksınız. AB üyelik 
sürecinde en kritik merhaleyi geçmemiz 
üzerine uluslararası basında yankı bulan 
görüntülerden biri, meşhur denizkızı hey-
kelinin siyah çarşaf giydirilmiş fotoğrafıy-
dı. Hoşnutsuzluğu yansıtan bu görüntü, 
ancak demokratik bir ülkede rastlanabi-
lecek bir tepkidir. Demokratik bir tepki 
olmasından dolayı da saygı duyuyoruz. 

Ancak bu görüntünün bizim için üzüntü 
verici olduğunu da belirtmek zorundayım. 
Çünkü o görüntü, gerçek Türkiye’yi anlat-
mıyordu. Yalnızca önyargıyla biçimlenmiş 
bir Türkiye algılamasını yansıtıyordu.’’ 

Türkiye’ye bu fotoğrafla karşı çıkanların, 
öncelikle Türkiye’yi ziyaret edip görmele-
rini istediğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Şayet 
bunu yapmış olsalardı, eminim ki zihin-
lerinde önyargıların oluşturduğu Türkiye 
fotoğrafını mutlaka değiştirme ihtiyacı 
hissedeceklerdi. Bizde bu tür önyargıları 
ifade eden bir söz vardır: ‘Kişi, bilmediğine 
düşmandır’ derler. Dostluğun, sevginin, 
bir arada yaşamanın temel şartı da bu 
yüzden birbirimizi tanımaktır, anlamaya 
çalışmaktır’’ diye konuşuyordu. Farklı 
inanç, dil ve kültüre rağmen, aynı dünyada 
yaşandığına işaret eden Erdoğan, saygı 
temelinde bir arada yaşanması gerektiğini 
kaydediyor, Danimarka’da bir gazetenin 
Hazreti Muhammed’in karikatürlerini ya-
yımlamasından kaynaklanan tartışmaları 
ima ederek de şunları söylüyordu: 

“Medeniyetlerarası İttifak: 
Türkiye’nin Rolü” Paneli

Danimarka | 15 Kasım 2005
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‘‘Son dönemde Danimarka’da, temeli dini 
motifler olan ve ifade özgürlüğü çerçeve-
sinde Türkiye’yi de hedef alan bir tartış-
manın yaşandığını üzülerek müşahede 
etmekteyiz. Bizim için üzücü olan, Türkiye 
eksenli bir tartışmanın mevcudiyeti değil, 
Türk insanının ulusal ve dini sembollerine 
karşı hoşgörüden uzak yaklaşımlardır. Biz, 
Türkiye’de başkalarını eleştirirken, on-
ların milli ve dini sembollerini, kutsallık 
atfettikleri konuları onur kırıcı biçimde 
kullanmaktan kaçınırız. Kullananları da 
yadırgarız.’’ 

Türk insanının inancının temelinde başka 
yaşam biçimlerine, inanç, görüş ve kültür-
lere karşı hoşgörü ve saygı olduğunu söy-
leyen Erdoğan, ‘‘Bunun tersi ise nefrettir, 
çatışma kültürüdür. Bu nedenle, milli ve 
dini sembolleri küçük düşürme amacını 
taşıyan eylem ve söylemler, demokratik 
hak kisvesi altında gerçekleşseler de aslın-
da bu sembollere yönelik bir saldırı olarak 
görülebilirler’’ diyordu. Bunu çok tehlikeli 
bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle de-
vam ediyordu:

‘‘Kimse, bir başkasının değerleriyle, inanç-
larıyla oynama hakkına sahip olmama-
lıdır. Ayrıca bu tarz bir davranışa karşı 
demokratik yollardan tepki göstermek de 
normal karşılanmalıdır. Biz, Danimarka’yı 
insan haklarına ve değerlerine saygılı, 
demokratik olgunluğa erişmiş, örnek bir 
ülke olarak görmekteyiz. Gerçeği yansıt-
mayan, bir yerde sıradan önyargıların ya-
hut ideolojik fanatizmin doğurduğu üzücü 
tartışmalarla boşuna vakit kaybedilmeme-
sini ümit ediyorum.’’ 

Bugünkü konferansın başlığında da yer 
alan ‘medeniyetler arası ittifak’ konusunun, 
son dönemde gerek Avrupa’da, gerekse 
diğer coğrafyalarda giderek yaygınlaşan 
çatışma kültürü ekseninde tartışıldığını 
kaydeden Erdoğan, 11 Eylül’den sonra dün-
yada İslam dinini giderek artan biçimde 
bağnazlık, terör ve demokrasi karşıtlığıyla 
özdeşleştirme çabasının, tehlikeli bir geliş-
me olduğuna dikkati çekiyordu. Erdoğan, 
bu tartışmaların, özellikle Avrupa’daki 
göçmen toplumların ‘‘paralel toplumlar’’ ya 
da ‘‘ötekiler’’ olarak görülmesi ve yaşanan 
entegrasyon sıkıntıları sebebiyle ivme ka-
zandığını söylüyordu. “Medeniyetler ittifa-
kı ya da kültürel çoğulculuktan söz etmenin 
güç olduğu bir dönemden geçiyoruz’’ diyen 
Erdoğan, bu güçlüğün bir imkansızlığa 
işaret etmediğine inancını dile getiriyordu. 
Erdoğan, medeniyetler arası ittifak konu-
sundaki temel saptamasına ilişkin olarak 
şöyle konuşuyordu: 

‘‘Dünya insanlığın ortak evidir. Farklı inanç-
lara sahip olsak da, tarih boyunca benliği-
mizi doğruya ve iyiliğe yönlendiren ortak 
bir kutsal özden beslenmiş bulunuyoruz. 
Biliyoruz ki pek çok farklı kültür, insanoğ-
lunun daha yaşanabilir bir dünya oluş-
turma, insani acılara son verme çabaları 
için benzer düşünce ve pratiklere sahiptir. 
İnsanlığın meydana getirdiği ortak medeni-
yet, mozaik benzeri parçalardan oluşan bir 
büyük resim ortaya koymaktadır.”

‘Medeniyetler Çatışması’ görüşünün insa-
nın ortak kimliğini ve insani yaklaşımı dış-
ladığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu:
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“Oysa hangi ülkenin vatandaşları olurlarsa 
olsunlar, hangi dine inanırlarsa inansınlar, 
hangi siyasi görüşe, hangi ırka mensup 
olurlarsa olsunlar, dünya üzerinde kaza-
nacakları ekmeğin derdinde olan, sevdik-
lerini ve hayatlarını kaybetmeden barış 
içinde yaşamayı arzu eden milyarlarca 
insan bulunmaktadır. Kısacası mesele, 
inançlarımız ve kültürümüzdeki farklılık-
larda değildir. Mesele, çözülmesi gereken 
başka sorunlar varken, bunları birbirinin 
karşıtı olarak sunan, barışçı değil, çatışma-
cı zihniyettedir. Birlik yerine farklılıkları 
vurgulamak kaygısıyla alınan her tavır, 
Hıristiyan da olsalar, Müslüman da olsalar 
sadece fanatiklerin eline koz verecektir.’’ 

Başbakan Erdoğan, “İslam’ı ve Müslüman-
ları bu şekilde ‘ötekileştirmek’ bize göre, 
hem büyük bir haksızlıktır, hem de son 
derece tehlikeli bir gelişmedir.”diyor ve in-
sanlığın barış ve refaha ihtiyacı olduğunu, 
yeterince kan ve gözyaşı döküldüğünü, bu 
dışlayıcı yaklaşımların insanlığa barış ve 
huzur getirmeyeceğinin görülmesi gerek-
tiğini söylüyordu. AB nüfusunun yüzde 
4’ünün müslüman olduğunu söyleyen 
Erdoğan, yapılan çalışmaların Müslüman-
ların Paris, Londra, Brüksel, Rotterdam, 
Kopenhag, Malmö ve Marsilya gibi büyük 
Avrupa kentlerinin nüfuslarının yüzde 10 
ila 25’ini teşkil ettiğini ortaya koyduğunu, 
‘‘Hal böyleyken, bugün, özellikle de Tür-
kiye üzerinden, kültürel farklılıkların ça-
tışmacı bir üslupla tartışmaya açılmasını 
anlamsız buluyorum’’ diye konuşuyordu. 

Dünyanın içinden geçmekte olduğu hoş-
görüsüzlük ortamında Türkiye’nin, sahip 

olduğu değerler ve konum sebebiyle özel 
bir örnek olarak öne çıktığını belirten Er-
doğan, ‘‘Küresel dünya, önyargılar üzerine 
inşa edilmiş kalelerde düşman gettolar 
halinde yaşayabileceğimiz bir yer olarak 
görülemez’’ diyordu. 

Türkiye’nin, özel coğrafi konumu, kendine 
özgü tarihi-kültürel birikimi ve farklı ge-
leneklerin sentezini oluşturan kimliğiyle, 
medeniyetler arası diyalog konusunda kri-
tik bir rol oynayabileceğini gösterdiğini be-
lirten Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğinin, 
İslam ve Hıristiyanlığın barış içinde bir 
arada yaşayabileceğini gösteren bir örnek 
sunacağına işaret ediyordu. ‘‘Türkiye’nin 
dışlanması ise, mevcut küresel konjonk-
türde Avrupa’yı ve genel anlamda Batı’yı, 
İslam dünyası ile bir ‘yol ayrımının’ eşiğine 
getirebilecek ölçüde tehlikeli bir seçim ola-
bilir’’ diye konuşan Erdoğan, AB üyeliğinin 
gerçekleştiği gün’’Medeniyetler Çatışması’’ 
tezinin geride bırakılmış olacağını sözleri-
ne ekliyordu. 
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Başbakan Erdoğan, Medeniyetler İttifakı 
Girişimi çerçevesinde oluşturulan yüksek 
düzeyli grubun Palma de Mallorca’da yapı-
lan ilk toplantısının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, bu çalışmaları desteklediklerini, 
3 yıllık başbakanlığı döneminde katıldığı 
bütün toplantılarda da ısrarla ‘‘medeniyet-
ler ittifakının gerçekleştirilmesi gerekti-
ğinin’’ altını çizdiğini söylüyordu. Bunun, 

sadece sözde kalmaması gerektiğini vurgu-
layan Erdoğan, şöyle konuşuyordu:

‘‘Veya oturup konuşup dağılmak suretiyle 
gerçekten güzel mekanlarda bu toplantı-
ları yaparak, gayet güzel yemekleri yemek 
suretiyle ondan sonra dağılmak, bu arzula-
dığımız neticeyi getirmiyor. Netice almak 
için bir araya gelmek ve bunun gayet güzel 
sekreteryasını da oluşturmak suretiyle, 

Medeniyetler İttifakı Girişimi 
“Akil Adamlar” Grubu Toplantısı

İspanya | 27 Kasım 2005
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BM’de birçok komisyonlar oluşturmak 
suretiyle, bu işi takibe almak, bu işi sürekli 
kılacak neticeye kilitlenmiş hale getirecek 
adımları atmamız gerekir.” 

“Samimi olmak gerekirse, ne yazık ki, bu-
güne kadar bu girişimlerin çoğu, mevcut 
durumu tanımlamak ve diyalog ihtiyacına 
dikkati çekmekle sınırlı kalmıştır” diyen 
Başbakan “Bunun ötesine, bugüne kadar 
geçilememiştir. Somut olarak yapılabile-
ceklere dair, gerçekçi bir yaklaşım ortaya 
konamamıştır” şeklinde konuşarak, sözle-
rini şöyle sürdürüyordu:

“Dünyanın değişik yerlerinde terör hepi-
mizi vuruyor. Terörün dini, dili, vatanı, 
ırkı, milleti yok. Ne zaman, nerede, kimi, 
nasıl, niçin, vuracağı belli olmayan bir 
fenomen. Bunu çözebilmek için bizim me-
deniyetler arası ittifakı gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Nereden gelirse gelsin, terörü 
sadece lanetlemek yetmiyor. Buna karşı 
adımlarımızı küresel ölçekte, dayanışma 
ile atmamız gerekir. ‘Benim teröristim iyi, 
senin ki kötü’ mantığı ile bir yere varama-
yız. Benimki iyi, seninki kötüden öte, hepsi 
kötü... Ne gibi tedbirler alıyoruz, bu çok 
önemlidir. Acaba ülkeler arası dayanışma 
devam ediyor mu? Buna baktığımız zaman 
sağlıklı bir dayanışmanın da olmadığını 
görüyoruz. Hep birlikte bunun adımlarını 
atmak mecburiyetindeyiz. Sizlerin yapaca-
ğı çalışmanın farkı da buradadır.’’

Zapatero ile birlikte açılışını yaptıkları bu 
toplantının, düşüncenin uygulamaya dö-
nüşmesi yolunda atılmış ilk büyük adım 
olacağını dile getiren Erdoğan, ‘‘Unutma-

yınız, dünyanın bugün burada atılacak 
adıma şiddetle ihtiyacı bulunmaktadır’’ 
diyordu. Katılımcılarla çok önemli bir 
sürecin ilk adımlarını atmaktan duyduğu 
mutluluğu ifade ederek sözlerine devam 
eden Erdoğan, burada iki gün boyunca 
yapılacak çalışmaların, barış ve istikrar 
içinde daha iyi bir dünya hedefine doğru 
ortak yürüyüşün de ilk büyük adımlarını 
teşkil edeceğini söylüyordu. 

Medeniyetler İttifakı projesinin uluslara-
rası topluma sağlayacağı en önemli katma 
değerin, bu doğrultuda hazırlanacak ey-
lem planıyla ortaya çıkacağına olan inan-
cını dile getiren Erdoğan, bunu yaparken 
önce, sorunun nereden kaynaklandığını ve 
insanların birbirlerini ‘‘öteki’’ veya ‘‘karşıt’’ 
olarak görmesine yol açan etkenlerin neler 
olduğunu tespit etmek gerektiğini kayde-
diyordu. Medeniyetler İttifakı projesinin 
gerçekleşmesinde sivil toplum örgütleri-
nin çok hayati bir rol oynayacağına inandı-
ğını ifade eden Erdoğan, bugün önyargılar 
ve kötü niyetli yönlendirmeler neticesinde 
keskin bir kamplaşma içine girme eğilimi 
gösteren toplumların, sadece yukarıdan 
aşağıya doğru bilgilendirme ve aydınlatma 
kampanyalarıyla harekete geçirilmesinin 
mümkün olmadığını söylüyordu. ‘‘Bu giri-
şimin başarısı, öncelikle sizlere ve ortaya 
koyacağınız yol gösterici tutuma bağlıdır’’ 
diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamlıyor-
du:

‘‘Burada oluşturulacak sağlam bir alt yapı 
ve güçlü bir ortak zemin, üzerine inşa et-
meyi hayal ettiğimiz İttifak’ın başarısı için 
hayati önem taşımaktadır. Bu görevi en 
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iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor, 
Türkiye olarak ihtiyaç duyabileceğiniz her 
türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu 
bir defa daha vurgulamak istiyorum.”

Başbakan Erdoğan, daha sonra meslektaşı 
İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez 
Zapatero ile birlikte ortak basın toplantısı 
düzenliyordu. Bugünkü toplantının, Me-
deniyetler ittifakı konusunda önemli bir 
aşama olduğunu kaydeden Erdoğan, Akil 
Adamlar Grubu toplantısı ile Medeniyetler 
İttifakı Projesi’nde uygulama açısından so-
mut bir adım atıldığını söylüyordu. İnsan-
lığın günümüzde ciddi küresel tehditlerle 
karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, 
dünyanın çeşitli bölgelerinde terörist sal-
dırıların ve kitle imha silahlarının varlığı-
na dikkati çekiyordu.

Bundan sonraki süreci BM çatısı altında 
sürdürmek durumunda olduklarını vur-
gulayan Erdoğan, ‘‘Adımlar ancak, eylem 
planının ilgili hükümetler ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından kararlılıkla uygu-
lanması, kararlılıkla bunun üzerinde du-
rulması gerekiyor’’ diye konuşuyordu. Baş-
bakan Erdoğan, Türkiye olarak bu planın 
uygulamasının ve hayata geçirilmesinin 
yakından takipçisi olacaklarını belirterek, 
‘‘Her türlü imkanı seferber edeceğiz. Çalış-
maların yapılacağı son toplantıya Türkiye 
olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyacağız’’ diyordu.
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Sayın Rektör… değerli konuklar…

Öncelikle bana bugün burada sizlerle 
birlikte olmak ve Medeniyetler İttifakı 
konusundaki görüşlerimi paylaşmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek iste-
rim. Önümüzdeki yılların hem felsefi hem 
siyasi alandaki tartışmalarına damgasını 

vuracağına inandığım bu girişim hakkın-
da yapacağımız görüş alış-verişini fevkala-
de yararlı ve zamanlı buluyorum. 

Bu tartışmayı 1854’ten bu yana araştırma 
ve düşünce alanına her zaman büyük hiz-
metler vermiş Melbourne Üniversitesi gibi 
değerli bir akademik kuruluşta yapmak 

Melbourne Üniversitesi’nde 
Yaptığı “Medeniyetler İttifakı” 

Konulu Konuşma

Avustralya | 7 Aralık 2005



79

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

ise benim için ayrı bir memnuniyet kay-
nağıdır. 

Değerli konuklar… 

Medeniyetler İttifakı girişimiyle tam 
olarak neyi amaçladığımız konusuna geç-
meden evvel, öncelikle bizi bu noktaya 
getiren şartları ana hatlarıyla değerlen-
dirmek ve karşı karşıya bulunduğumuz 
genel resmi ortaya koymak istiyorum. Bu 
bağlamda, ilk olarak Soğuk Savaşın sona 
erdiği 1990’lı yılların başlarını hatırlamak-
ta fayda görüyorum. Zira günümüz şart-
larını belirleyen değişim ilk o tarihlerde 
başlamıştır. 

Hatırlayacaksınız, o dönemde, yaklaşık 
yarım asrı bulan bir psikolojik harbin so-
nunda, iki kutuplu dünya düzeni ve buna 
bağlı kuvvet dengesi yıkılmış, hür dünya-
nın savunduğu değerler baskıcı rejimlere 
üstünlük sağlamıştı. Bunun sonucunda da, 
tüm dünyada genel bir iyimserlik havası 
doğmuş, daha barışçıl bir küresel ortama 
yaklaştığımız hissi kuvvetlenmişti. Ancak, 
aradan geçen nispeten kısa süre içinde 
karşılaşılan yeni ihtilaf ve gerginlikler 
bu ümitlerin daha gerçekçi bir çerçeveye 
oturtulmasını gerektirmiş ve uluslararası 
topluma, tarihin sonuna gelinmediğini 
açıkça göstermiştir. 

Evet, tarih akışına devam etmiş ve coğraf-
yanın veya sınırların artık bir kalkan teşkil 
etmediği bir döneme girilmiştir. Bu dö-
nemde, ortaya çıkan yeni sorunlarla daha 
da ağırlaşan güvenlik ortamı, tüm ülkeleri 
ve toplumları, hiçbir ayrım gözetmeksi-

zin etkilemeye başlamıştır. Bu kapsamda, 
terörizm, aşırı etnik milliyetçilik ve kök-
tendincilik gibi tahrip gücü her bakımdan 
çok yüksek buhran kaynakları tüm dün-
yayı sarmıştır. Yönetim zafiyetine uğrayan 
devletler de keza sadece kendi halkları için 
değil, küresel ölçekte uluslararası toplu-
mun tüm üyeleri için tehdit teşkil etmeye 
başlamıştır. 

Bir yandan fakirlik, diğer taraftan zengin 
ile fakir arasındaki uçurum hem ulusal 
hem uluslararası düzeyde önemli bir artış 
göstermiş; doğanın insan eliyle tahribatı 
artık neredeyse geri döndürülemez bir 
noktaya erişmiştir. Nükleer, biyolojik ve 
kimyasal silahların yayılması bütün çaba-
lara rağmen etkili şekilde kontrol altına 
alınamamıştır. Öte yandan, uluslararası ör-
gütlü suç şebekeleri giderek güçlenmiş ve 
tüm ülkelerin toplumsal dokularını etkiler 
hale gelmiştir. 

Saygıdeğer misafirler…

Dünyamızın içinde bulunduğu zorlu döne-
mi tarif eden bu örnekleri artırmak elbette 
mümkündür. Ancak, bunların arasında 
terörizmin vahşi yüzünün her geçen gün 
biraz daha fazla hissedilmeye ve can yak-
maya başladığını bilhassa belirtmem ge-
rekir. Özellikle teknolojinin ve medyanın 
elindeki imkanların gelişmesiyle birlikte, 
masum insanlara karşı gerçekleştirilen 
insanlık dışı terörist eylemler her gün ev-
lerimizde ve iş yerlerimizde artan şekilde 
karşımıza gelmeye başlamış ve uluslarara-
sı toplumun büyük bir bölümünde ciddi 
bir güvensizlik duygusu belirmiştir. 
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Bu noktada, ümidin yerine korkunun, 
barışın yerine çatışmanın ve istikrarın 
yerine kaosun egemen olduğu bir dünyayı 
hedefleyen terörist grup ve akımlarla mü-
cadeleyi çifte standartlara yer bırakmayan 
kararlı bir yaklaşımla ve işbirliği içinde 
yürütmemiz gerekliliği de önümüzdeki 
dönemin en öncelikli görev ve sınavı ola-
rak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda özel-
likle dikkat etmemiz gereken bir gerçek, 
terörün dini, milliyeti veya herhangi bir 
kültürel dayanağının olamayacağı ve ken-
dilerini bu neviden kisveler altında meşru 
göstermeye çalışan terörist gruplara ve 
destekçi kuruluşlarına karşı hiçbir surette 
müsamaha gösterilmemesi gereğidir. Nite-
kim bugün karşılaştığımız birçok sorunun 
arkasında medeniyetler çatışması eğilimi-
nin belirmesi, belki de üzerinde en fazla 
ve dikkatle durmamız gereken konuların 
başında gelmektedir. 

Gerçekten de son dönemde, Batı toplumla-
rı, karşılarındaki tehdidi İslami terör veya 
İslam radikalizmi olarak tanımlama basit-
çiliğine yönelmiş; Müslüman toplumlarda 
ise, giderek derinleşen gelişme farklılıkları 
ve küreselleşmenin olumsuz etkileri, güç-
lü bir adaletsizlik algılamasına ve bununla 
bağlantılı bir tepkiye dönüşmüştür. Bu 
da tabiatıyla “Medeniyetler Çatışması” se-
naryolarının gerek akademik gerek siyasi 
düzlemlerde yoğun bir şekilde tartışılma-
sına neden olmuştur. Söz konusu tartışma, 
hepinizin bildiği gibi, insanlığı ve medeni-
yetleri kültürel ve dini kimlikler temelinde 
sınıf landıran ve çatışmanın kaçınılmaz 
olduğunu iddia eden bir kıyamet senaryo-
suna işaret etmektedir. 

Diyaloga ve uzlaşıya imkan tanımayan bu 
çatışma senaryosu, mevcut sorunların daha 
da derinleşmesi ve bir varoluş mücadelesi 
çerçevesinde sürekli kılınması keyfiyetini 
de beraberinde getirmektedir. İlk gündeme 
geldiği günlerde büyük ilgi toplayan bu hi-
potez, maalesef sahadaki bazı gelişmelerle 
de doğrulanıyor izlenimi vermiştir. Ancak 
zaman içinde, bu tür varsayımların ulus-
lararası toplumu barış ve istikrar yönünde 
ilerletmediği, sorunların çözümüne hiçbir 
katkısının olmadığı ve insanlığı çıkışı ol-
mayan bir kapana sıkıştırma riski taşıdığı, 
giderek daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. 

Nitekim çatışma denkleminin karşıt taraf-
ları olarak konumlandırılmaya çalışılan 
ülkeler ve toplumlar, çözümün, kültürel/
dini kriterlere dayalı suni bölünmeleri 
derinleştirmekte değil, aksine birbirlerini 
daha iyi tanımak ve anlamak suretiyle barış 
içinde birlikte yaşama felsefesini hayata ge-
çirmekte yattığını görmektedirler. Taraflar 
veya taraf olarak gösterilenler, mevcut so-
runların sorumluluğunu tamamen ve körü 
körüne diğerine yüklemekle ve kendilerini 
bu şekilde koruyabileceklerini düşünmekle 
hata ettiklerini anlamışlardır. İstikrar ve 
refahın ancak işbirliği ve diyalog yoluyla 
gelebileceğini idrak etmiş ve bu doğrultuda 
mesafe alma çabası içine girmişlerdir.

Değerli konuklar…

İşte Medeniyetler İttifakı girişimi de bu 
tespitin bir uzantısı, kararlı ve sorumlu bir 
gayretin parçası olarak gündeme gelmiş-
tir. Girişimin ardında yatan temel felsefe, 
insanlığın kültürel ve dini anlamdaki fark-
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lılıklarının, onları bir arada tutan ortak 
değerlerle bir bütün içinde ele alınması 
gerektiği ve esasında toplumlara ışık tutan 
her kültürün ve dinin, özünde benzer ideal 
ve hedeflerle örtüştüğüdür. Şimdi yapılma-
sı gereken bu ortak değerleri her açıdan ve 
her düzeyde görünür kılmaktır. Gerçekten 
de insana ve insan haklarına saygı, huku-
kun üstünlüğü, iyi yönetişim sorumluluğu 
ve gelişimin önünü açmaya yönelik akılcı 
yaklaşım gerekliliği her toplumun kültürel 
ve dini köklerinden de beslenerek yeşeren 
evrensel ilke ve değerlerdir. 

Bunlar hiçbir uygarlığın Tekelinde değil-
dir. Tarih boyunca tüm toplumların özgün 
katkılarıyla gelişen ortak bir medeniyetin 
ayrılmaz parçalarıdır. Geliştireceğimiz 
politikalarla insanlığın bu ortak özüne 
dönmesi, bağlılığını tazelemesi ve kuvvetli 
bir kolektif sahiplenme duygusu geliştir-
mesinin sağlanması, gelecek için büyük 
önem taşımaktadır. 

Bu, farklılıkları reddetmek değildir. Ak-
sine, farklılıklarımızın ortak değerler 
temelinde bir zenginlik ve güç kaynağı ola-
bileceği anlayışının hayata geçirilmesidir. 
Çeşitli kültür ve inanç sistemleri arasında 
hiyerarşik bir sınıflandırma olamayacağı-
nı ve her toplumun kendine has koşulları 
ve dinamikleri çerçevesinde insanlığın 
gelişimine önemli katkılar yaptığını kabul 
etmektir. 

Saygıdeğer misafirler…

Bu noktada, söz konusu farklılıkların neler 
olduğunun da çok dikkatli ve titiz bir şekil-

de araştırılması ve anlaşılması gerekmek-
tedir. Zira haddinden fazla bir kolaycılıkla 
“öteki” olarak tanımladığımız toplumların 
dini veya kültürel açıdan farklılık olarak 
algıladığımız özellikleri hakkında çok az 
şey bildiğimizi de kabul etmemiz gerekir. 
Cehaletin sadece daha fazla cehalet doğur-
duğunu unutmamalıyız. 

Bu konuya ivedilikle ve etik bir eleştirel 
gözlükle yaklaşabilmeli, neticede birbiri-
mizin haklarına halel getirmeyen farklılık-
lara hoşgörüyle bakabilmeyi öğrenmeliyiz. 
Bunu yaparken, sadece hoşgörünün dahi 
yetersiz kalabileceğini anlamalıyız. Ara-
mızdaki farklılıklara ilgisizce müsamaha 
göstermekten ziyade, bunların muhafaza-
sını ve karşılıklı olarak olumlu bir etkile-
şim içine girmesini amaçlamalıyız. Zira 
insanlığın temel zenginliği bu etkileşimde 
yatmaktadır. 

Öte yandan, farklılıklarımızın birbirimizin 
haklarına ve özgürlüklerine zarar verme-
mesi ve bu yönde bir çaba içinde olabile-
ceklere karşı çıkılması da aynı derecede 
önem taşımaktadır. Bunun için de açık 
bir tartışma ortamının sağlanması, çok 
yönlü eğitime önem verilmesi ve rasyonel 
bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi, en 
gerekli unsurlar olarak belirmektedir. Bu 
bağlamda, önyargıların çoğunlukla bilgiye 
direnç gösteren ve aydınlanmayı reddeden 
bir tabiata sahip olduğunu unutmadan, sa-
bırlı ve mantıklı bir hareket tarzı izlemeli-
yiz. İşte Medeniyetler İttifakı bu anlayış ve 
öngörü üzerine kurulmuş olan kapsamlı 
bir girişimdir. Esasen bir değerler ittifakı 
yaratma çabasıdır. 
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İnsanlığın önündeki gerçek fay hattının 
kültürel veya dini çizgiler paralelinde de-
ğil, ortak değerler zemininde farklılıkların 
bir zenginlik olduğuna inanan ileri görüş-
lü yaklaşımlarla, bunu reddeden bağnaz 
ideolojiler arasından geçtiğini kanıtlama-
ya yönelik bir projedir. Bu bağlamda, so-
runun sadece tarifini değil, ardında yatan 
temel etkenlerin tahlilini ve alınabilecek 
somut tedbirlerin belirlenmesini de ön-
görmektedir. Nitekim, girişimin bence en 
önemli özelliği de uygulamaya dönük bir 
nitelik taşımasından kaynaklanmaktadır. 

Tespit ettiğimiz sorunların giderilmesi 
veya hafifletilmesi yönünde somut ve ka-
rarlı bir uygulamaya geçilemediği takdirde 
entelektüel düzeyde yapılan çalışmaların 
bizlere pratikte bir fayda getirmesini bek-
lemek hayalcilik olacaktır. Söylediğimizi 
yapabilmeli, doğru bildiğimizi uygulaya-
bilmeliyiz. 

Sevgili dostlar…

Bu yöndeki ilk adımı Medeniyetler İtti-
fakı bünyesinde kurulan Akil Adamlar 
Grubu’nun geçtiğimiz hafta İspanya’da 
düzenlenen toplantısıyla atmış bulun-
maktayız. Çeşitli kültür, din ve coğrafya-
ları temsilen uluslararası alanda saygın, 
yirmiye yakın şahsiyetten oluşan bu grup 
önümüzdeki bir yıl içinde sürdüreceği 
çalışmalar sonucunda Birleşmiş Milletlere 
sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaktır. 
Kültürler/dinler arası diyalogun pratikte 
geliştirilmesi için ne gibi somut adımlar 
atılması gerektiğini ortaya koyan bir eylem 
planı geliştirecektir. Okullarda okutulan 

tarih ve din kitaplarının gözden geçirilme-
sinden, hoşgörü ve karşılıklı anlayış kül-
türünün öğretileceği özel müfredatların 
geliştirilmesine; internetin ve teknolojinin 
imkanlarının bu amaçla daha etkili şekilde 
kullanılmasından, sivil toplumun örgüt-
lenmesine kadar birçok pratik tedbiri içe-
rebilecek bu eylem planına büyük önem 
vermekte ve girişimin eş-sunucusu olarak 
söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi 
için her türlü çabayı göstereceğimizi taah-
hüt etmekteyiz. 

Önümüzdeki dönemde, girişimi birlikte 
başlattığımız değerli dostum İspanya 
Başbakanı Sayın Zapatero’yla beraber 
bu konunun bizzat takipçisi olacağız. 
Başlangıçtan bu yana bizlerden desteğini 
esirgemeyen BM Genel Sekreteri Sayın 
Kofi Annan’la işbirliği içinde, başta Birleş-
miş Milletler olmak üzere tüm ülkeleri ve 
uluslararası kuruluşları bu yönde harekete 
geçirmeye çalışacağız. Bu doğrultuda, tüm 
imkanlarımızı seferber etme ve girişimin 
başarısı için mümkün olan her türlü çaba-
yı gösterme konusunda son derece kararlı 
olduğumuzu da bu vesileyle belirtmek 
isterim. 

Peki ama neden biz ve özellikle neden 
Türkiye? Zira Türkiye olarak bu konuda 
özel bir konum ve sorumluluğumuzun 
olduğuna inanıyoruz. Gerçekten de, çağlar 
boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği 
yapmış ve haklı olarak “medeniyetlerin 
beşiği” tanımlamasına layık görülmüş bir 
coğrafyada, birçok farklı kültür, din ve mil-
leti ortak paydalarda buluşturan Türkiye, 
bugün de gerek sosyal ve kültürel özellik-
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leri, gerek jeo-stratejik konumu, gerekse 
geleceğe dönük beklenti ve hedefleriyle, 
bu alanda özgün bir role sahiptir. 

Bu noktada Türkiye’nin, nüfusunun ço-
ğunluğu Müslüman olan, 82 yıldır Cum-
huriyetle yönetilen, demokratik bir ülke 
olduğunu; Avrupa’da II. Dünya Savaşı son-
rası oluşturulan tüm ekonomik, siyasi ve 
savunma örgütlerinde yer aldığını; çağdaş 
dünyanın temsil ettiği evrensel değerleri, 
katılımcı demokrasiyi, çoğulculuğu, huku-
kun üstünlüğünü, insan haklarını, laikliği, 
düşünce, vicdan ve teşebbüs hürriyetini 
öz iradesiyle benimsediğini hatırlatmak 
isterim. 

Bu anlamda özellikle AB’ne üyelik hedefi-
miz, ülkemizin küresel birleştirici ve katkı 
yapıcı rolü bakımından önem taşıyan bir 
çabanın sembolü haline gelmiş bulunmak-
tadır. Nitekim Türkiye’nin AB üyeliği aslın-
da bir Avrupa ülkesinin AB ile ilişkilerinin 
doğal bir sonucu olmakla birlikte, aynı 
zamanda farklı kültürler arasında ortak 
evrensel değerler temelinde bütünleşme-
nin çarpıcı ve başarılı bir örneğini de teşkil 
etmektedir.

Bir başka deyişle, dünyanın medeniyetler 
ekseninde birbirine karşı kamplara bölün-
meye çalışıldığı, terörün giderek yıkıcı ve 
daha acımasız hale geldiği, hoşgörüsüzlü-
ğün ve aşırı görüşlerin can yakmaya baş-
ladığı bu dönemde, Türkiye’nin ılımlı ve 
birleştirici kimliği önemli bir değer olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Değerli konuklar…

Bu bağlamda, aralarında Türklerin de 
bulunduğu birçok etnik grubun bir arada 
rahatça yaşayabildiği ve kültürel değer-
lerini “Çok Kültürlülük Politikası” kapsa-
mında geliştirerek muhafaza edebildiği 
Avustralya’nın da, sahip olduğu bu tecrübe 
ve bünyesinde barındırdığı farklı kültür-
lerden edindiği kazanımlar sayesinde, 
Medeniyetler İttifakı projemizin esaslarını 
en iyi anlayabilecek ülkelerden biri oldu-
ğunu düşünüyorum. Ortak bir gelecek için 
paylaştığımız endişe ve ümitler ışığında, 
Medeniyetler İttifakı’nın hepimizin ortak 
projesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Nitekim bu girişim, bir yandan uygarlık-
lar çatışması paradigmasının uluslararası 
barış ve güvenliğe yönelttiği tehditlere 
karşı güçlü bir yanıt teşkil etmekte, diğer 
taraftan, radikalizmi ve ayrımcılığı redde-
den bizlerin umut ve beklentilerinin ger-
çekleşmesine katkıda bulunacak sağlam 
bir çerçeve ve yol haritası sunmaktadır. 
Bu noktada Avustralya’nın girişimin geliş-
mesine sağlayacağı yapıcı katkı ve desteğe 
verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyor, 
bana bu fırsatı verdiği için Melbourne Üni-
versitesine ve siz değerli konuklara teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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Sudan Cumhuriyeti’nin Sayın Cumhur-
başkanı, Saygıdeğer Devlet ve Hükümet 
Başkanları, değerli konuklar, Öncelikle, 
Arap Ligi’nin bu önemli Zirve toplantısı 
vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten bü-
yük memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
isterim. Zirve’nin, bölgenin barış, refah ve 
güvenliğine ciddi katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. Beni ve ülkemi onurlandıran 

nazik davetleri için de Sudan Cumhurbaş-
kanı Sayın Mareşal Ömer El Beşir’e özellik-
le teşekkür ederim. 

Arap Ligi Hartum Zirvesi, bölgemizin gele-
ceğini şekillendirecek dinamiklerin hız ka-
zanmaya başladığı kritik bir dönemde top-
lanmaktadır. Dolayısıyla, burada yapılacak 
çalışma ve varılacak sonuçların bölgedeki 

Arap Ligi Zirve Toplantısı  
Açılış Töreni

Sudan | 28 Mart 2006
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gelişmelerin seyrine önemli katkıları ola-
caktır. Türkiye, Arap dünyasıyla kültürel 
yakınlığa ve ortak bir tarihe sahiptir. Aynı 
coğrafyayı paylaşmakta, benzer sorun ve 
fırsatlarla karşılaşmaktayız. Halklarımız 
arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağla-
rı bulunmaktadır. Bu nedenle, Arap dünya-
sının istikrar, güvenlik ve refahına katkıda 
bulunmak bizim öncelikli politikalarımız 
arasındadır. 

Değerli meslektaşlarım…

Soğuk Savaşın sona ermesiyle şekillenen 
uluslararası ortam, ülkelerimiz arasında 
dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine 
imkan sağlamıştır. Ancak kabul etmeliyiz 
ki bu durum, yeni bazı risk ve tehditleri 
de beraberinde getirmiştir. Özellikle, terö-
rizm, kitle imha silahlarının yayılması, ka-
çakçılık ve örgütlü suçlar küresel boyutlar 
kazanmaya başlamıştır. Ne yazık ki bugün, 
on beş-yirmi yıl öncesine kıyasla daha 
güvenli bir dünyada yaşadığımızı söyle-
yemiyoruz. Gerek klasik çatışma alanları, 
gerek asimetrik yeni tehditler hepimizi 
yakından ve doğrudan etkilemektedir. 

Unutmayalım ki, hepimizin güvende ol-
madığı bir dünyada artık hiçbirimiz gü-
vende olamayız, güvende hissedemeyiz. 
Küreselleşmenin dayattığı bu gerçek, her-
kes için güvenlik doktrinidir. Artık “Senin 
teröristin iyi, benim teröristim kötü,” çifte 
standardının nelere mal olabileceğini, in-
sanlık, çok acı tecrübelerle öğrenmiş bulu-
nuyor. Ne yazık ki, bu beladan çok çekmiş 
bir millet olarak yıllar boyunca bunu an-
latmaya çalıştık, sesimizi duyurmaya çalış-

tık. Dedik ki, teröristin iyisi, kötüsü olmaz. 
Dini, ırkı, rengi olmaz. Nerede, ne zaman, 
kimi, nasıl vuracağı belli olmaz. 

Son acı olaylar bir kez daha gösterdi ki, 
terörün hedefi bütün insanlıktır. Bağdat, 
Şarm el Şeyh, İstanbul, New York, Londra, 
Madrid. Liste böyle uzayıp gidiyor. Karşı 
karşıya olduğumuz bu yeni şartlar, ulus-
lararası işbirliği ve dayanışmayı her za-
mankinden daha fazla gerekli kılmaktadır. 
Bugün artık, ortak bir mücadele iradesi 
sergilemek zorundayız. Ancak geldiğimiz 
noktada bu anlamda kayda değer bir me-
safe kat ettiğimizi söylemek ne yazık ki 
güçtür. 

Özellikle Batı ile İslam dünyası arasında gi-
derek derinleşme eğilimi gösteren bir fay 
hattının eşiğinde bulunuyoruz. Her iki ta-
rafta da aşırı uçlar bu durumu sorumsuzca 
sömürüyor. Bir yanda farklı gördüğü her 
şeyi ve herkesi “öteki’leştirip dışlayan bir 
anlayış, karşısında da dini veya kültürel 
değerler adına ortaya çıktığını iddia eden 
terörist örgütler. Her iki taraf da ortak 
değerleri görmezden gelmekte, durumun 
krize dönüşmesini, kronikleşmesini pekiş-
tirmektedir. Medeniyetler Çatışması türü 
senaryolar üretilmesinin temelinde yatan 
bu eğilimlerin dünya barışını tehdit ettiği, 
hepimizi karanlık bir dehlize çektiği aşi-
kardır. Bu gidişe dur demek için hiç vakit 
kaybetmeden harekete geçmemiz şarttır. 
Artık korkularımızın değil, umutlarımızın 
peşinden gitmeli, mantığı, sağduyuyu ve 
ortak aklı egemen kılmanın yollarını ara-
malıyız. 
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Değerli konuklar…

Çok yönlü ilişkileri, zengin tarihi ve kültü-
rel birikimi ile ülkem, bu konuda özel bir 
sorumluluk hissetmektedir. Bu nedenle, 
farklı kültürler arasında diyalog ve karşı-
lıklı anlayışın sağlanmasına yönelik aktif 
çaba göstermekteyiz. Nitekim Türkiye’nin 
girişimiyle, İKÖ ve AB üyesi 70 ülkeden, 
yaklaşık 1 milyar insanın temsilcileri 2002 
yılında İstanbul’da Ortak bir Forum çatısı 
altında bir araya gelmiştir. Geçen sene de, 
BM Genel Sekreteri’nin himayesinde İs-
panya Başbakanı ile birlikte Medeniyetler 
İttifakı girişimini başlattık. Söz konusu ça-
balar bu konudaki kararlılığımızın somut 
göstergeleridir. 

Bugün sizlere özellikle, son gelişmeler 
karşısında önemi açıkça görülen Mede-
niyetler İttifakı girişiminden bahsetmek 
istiyorum. Zira, bu proje, farklı kültürler 
arasındaki ortak değerleri öne çıkarmak 
suretiyle küresel planda kapsamlı bir işbir-
liği oluşturmayı amaçlamaktadır. Girişim 
çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda, uy-
garlıklar arasında bir hiyerarşi olmadığını, 
her toplumun tarih boyunca insanlığın ge-
lişimine ve evrensel değerlere kendi özgün 
katkısını sağladığını savunmaktayız. 

Bize göre bugün ulaştığımız medeniyet 
düzeyi, farklı kültür ve dinlerin birbirle-
riyle sürekli etkileşimi sonucunda ortaya 
çıkmıştır ve tüm insanlığın ortak ürünü-
dür. Yine, aramızdaki farklılıkları, ortak 
medeniyetimize zenginlik katan unsurlar 
olarak görmekte, bunların korunmasını 
arzulamaktayız. Farklılıklarımız, birbi-

rimizi ‘öteki’ diye niteleyip dışlamamıza 
sebep olmamalıdır. 

Ayrıca, bu anlayışı fiilen hayata geçirmek 
için fikirlerimizi geniş kitlelere yaymamız 
gerektiğine inanıyoruz. Girişim çerçeve-
sinde farklı kültür ve dinleri temsil eden 
20 kişilik bir akil adamlar grubu oluşturul-
muştur. Grup, bu yönde atılabilecek somut 
adımları belirlemek üzere kapsamlı bir Ey-
lem Planı hazırlamaktadır. İşte Medeniyet-
ler İttifakı girişiminin en önemli yanı da 
bence, bu eyleme dönük, etkin niteliğidir. 

Değerli meslektaşlarım…

Bugün gelinen noktada söz konusu girişi-
min ne kadar zamanlı ve isabetli bir adım 
olduğu bir kez daha açıkça görülmüştür. 
Nitekim son karikatür krizi de konuya, 
sağduyumuzu yitirmeden, daha geniş bir 
bakış açısıyla yaklaşmamız gereğini çar-
pıcı şekilde ortaya koymuştur. Biliyoruz 
ki düşünce ve ifade özgürlüğü, uygarlığı-
mızın vazgeçilemez unsurları arasındadır. 
Bu ilke elbette, başkalarının herkesçe pay-
laşılmayan görüşlerine hoşgörüyle yakla-
şılmasını da kapsamaktadır. Ancak herkes 
kabul etmelidir ki, inanç özgürlüğü ve dini 
değerlere saygı da uygarlığın temel ilkeleri 
arasında yer almaktadır. Zira, kültürel ve 
dini farklılıklara saygı gösterilmeyen bir 
yerde, gerçek anlamda çoğulculuktan da 
söz edilemez. 

Son karikatür krizi, bu anlamda daha ne 
kadar çok yol almamız gerektiğini; aksi 
takdirde bunun olumsuz sonuçlarına 
hep beraber katlanmak durumunda ka-
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lacağımızı açıkça gözler önüne sermiştir. 
Bu itibarla öncelikle, birbirimizi daha iyi 
anlayabilmemiz, hassasiyetlerimize saygı 
gösterebilmemiz, hak ve özgürlüklerimizi 
kullanırken karşılıklı saygı içinde sorumlu 
davranabilmemiz, güvensizliğe ve çatış-
maya yol açacak tutumlardan uzak durma-
mız ve en önemlisi, bize benzemeyenleri 
“öteki” diye nitelendirmekten kaçınmamız 
ifade özgürlüğüne evet, ama hakaret öz-
gürlüğüne hayır, dememiz, çizgiyi burada 
çekmemiz gerekmektedir. İşte Medeniyet-
ler İttifakı projesi bizzat bunu öngörmek-
te, bu yolda yapılması gerekenleri ortaya 
koymaya çalışmaktadır. Herkesin bu ideal 
etrafında toplanması, gayretlerini buna 
yoğunlaştırması, gelecek nesillere barış ve 
huzur dolu bir dünya bırakabilmemizin en 
sağlıklı yolu olacaktır. 

Değerli meslektaşlarım…

Karşılıklı diyalog ve işbirliği doğrultusun-
da gösterdiğimiz gayretlere siyasi anlamda 
fevkalade olumlu ivme kazandırabilecek 
iki önemli mesele var: Arap-İsrail ihtilafı-
nın çözümü ve Irak’ın bir an evvel istik-
rara kavuşturulması. Her iki meselede de 
mevcut durumun halklarımızın adalet 
duygularını güçlendirecek bir çerçeveye 
oturtulması büyük önem taşımaktadır. 25 
Ocak 2006 tarihinde Filistin’de yapılan 
Yasama Meclisi seçimleri Orta Doğu Barış 
Süreci bakımından yeni bir siyasi tablo 
ortaya çıkarmıştır. 

İlk bakışta, yeni bir zorlu sınav şeklinde 
algılanabilecek bu tablonun, akılcı davra-
nıldığı takdirde bir fırsata dönüştürülebi-

leceğini düşünüyorum. Her şeyden önce, 
seçimlerin serbest, adil ve demokratik bir 
ortamda gerçekleştirilmiş olmasını tak-
dirle karşılıyorum. Dost Filistin halkını ve 
Filistin Ulusal Yönetimini demokrasi yo-
lunda attıkları bu önemli adımdan dolayı 
bir kez daha kutluyorum. Seçim sonuçları-
nın aynı zamanda, Filistin halkının günlük 
yaşamının iyileştirilmesine ve barış süreci-
nin ilerletilmesine ilişkin beklentilerini de 
yansıttığını düşünüyorum. 

Bu bakımdan, yeni Filistin Parlamentosu 
ve Hükümetinin, uluslararası meşruiyet 
çerçevesinde bu beklentileri karşılamak 
üzere Başkan Mahmud Abbas ile tam bir 
eşgüdüm içinde çalışmasını samimiyetle 
temenni ediyorum. İki devletli çözüm viz-
yonunun korunması ve barış sürecinin Yol 
Haritası temelinde canlandırılması hepi-
mizin öncelikli hedefi olmalıdır. Bu, 2002 
Arap Beyrut Zirvesi’nde kabul edilmiş, 
Arap Barış Girişimi’nde de belirtilmiştir. 

Değerli konuklar…

Irak’ta 15 Aralık 2005’te yapılan seçimlerle 
siyasi geçiş sürecinin son aşamasına gelin-
miştir. Seçimlerin nispeten sakin bir hava-
da geçmesi ve yüksek katılım oranı, siyasal 
sistemin geleceği bakımından olumlu bir 
işarettir. Bundan sonra yeni Hükümetin 
kurulması ve Anayasa’nın tadil edilmesi 
gibi önemli aşamalar gelmektedir. Bu aşa-
maların sıkıntısız tamamlanmasını temen-
ni ediyorum. 

Siyasi geçiş süreci, takvimine uygun 
olarak şeklen tamamlanmasına rağmen, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

88

Irak’ın iç istikrarını tehdit eden unsurlar 
gündemde kalmaya devam etmektedir. 
Son dönemde, önce Samarra’daki Askeriye 
Camii ve türbesine, ardından da ülkedeki 
onlarca camiye yapılan üzücü saldırılara 
şahit olduk. Bunun mezhep çatışması çı-
karmayı amaçlayan bir kışkırtma eylemi 
olduğuna inanıyorum. Irak Hükümetinin 
ve ileri gelen grup liderlerinin sağduyulu 
yaklaşımlarıyla durumun kontrol altına 
alınması ise takdire şayandır. 

Mezhepler arası gerginliğin azaltılması ve 
Irak’taki şiddet sarmalının geri dönüle-
mez bir noktaya ulaşmadan durdurulması 
hayati önem arz etmektedir. İnanıyorum 
ki, tüm kesimlerin iradesini yansıtan 
geniş tabanlı bir ulusal uzlaşı Hükümeti 
kurulması, hem dost ve kardeş Irak halkı, 
hem de bölgenin istikrarı açısından yararlı 
olacaktır. Türkiye olarak, toprak bütünlü-
ğü ve siyasi birliğini koruyan, istikrarını 
sağlamış, komşularıyla barışık, müreffeh 
bir Irak görmeyi istiyoruz. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da, Irak halkı-
nın kendi geleceğini inşa sürecini teşvik 
edeceğiz. 

Değerli meslektaşlarım…

Arap Ligi’nin tüm bu konularda bugüne 
kadar üstlendiği aktif rolü takdirle izliyor, 
kuvvetle destekliyoruz. Örgüt’ün, içinden 
geçmekte olduğumuz hassas dönemde, 
yapıcı katkısının daha da önem kazandığı-
na inanıyorum. Arap Ligi’nin kendi içinde 
başlattığı reformları da zamanlı ve isabetli 
buluyorum. Zira başka vesilelerle de ifade 
ettiğim gibi, demokratikleşme, insan hak-

ları, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlü-
ğü, iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilir-
lik ve çoğulculuk gibi evrensel standartları 
daha fazla hayata geçirdiğimiz taktirde, 
hem bölgesel hem küresel barışa daha 
etkin katkıda bulunabiliriz. Keza, siyasi 
ve ekonomik reformlarla, insan kaynak-
larının geliştirilmesi ve yoksulluğun, yol-
suzluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin 
ortadan kaldırılması da ortak hedefimiz 
olmalıdır. 

Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarının 
ve halkın Arap Ligi çalışmalarına katılma-
sına imkan veren Arap Parlamentosu’nun, 
yakın bir zaman önce çalışmalarına başla-
mış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 
Sözlerimin sonunda, Zirve’nin tüm Arap 
alemi ve bölgemiz için hayırlı sonuçlar 
doğurmasını temenni ediyor, çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum.
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Değerli konuklar, sivil toplum kuruluşla-
rının kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri saygıyla selamlıyo-
rum. Sözlerime başlarken böylesine seçkin 
bir topluluğa hitap etmekten büyük bir 
memnuniyet duyduğumu özellikle ifade et-
mek isterim. Dünya Demokrasi Hareketi’ne, 
Ulusal Demokrasi Vakfı NED ve TESEV’e de 
bu toplantının gerçekleşmesini sağladıkları 
için yürekten teşekkür ediyorum. 

Bugün burada çok önemli bulduğum bir so-
rumluluğu paylaşmak üzere toplanmış bu-
lunuyoruz. O da, kritik bir dönemeçten ge-
çerken ortak geleceğimizi şekillendirecek 
değerler skalasına ve bunların muhtevasına 
katkı yapmaktır. Kanaatimce günümüz 
aydın ve entellektüellerinin, fikir ve kanaat 
önderlerinin karşı karşıya bulunduğu en 
mühim görev budur. Artık “global köyün” 
isim babası Marshall Mcluhan’ın 30 yıldan 

NED Dünya Demokrasi Hareketi 
4. Kongresi

İstanbul | 2 Nisan 2006
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uzun bir zaman evvel bizlere gelişini ha-
ber verdiği günlerde yaşıyoruz. Mcluhan, 
dünyamızın global bir köye dönüşmekte 
olduğunu ilan ettiğinde iletişim uyduları 
henüz uzaya fırlatılmıştı. Avrupa’da çeki-
len bir haber kasetinin uçakla atlantiğin 
öbür yakasına ulaşıp yayınlanması en az 
bir-iki hafta alıyordu. 

Unutmayalım ki, yüzyılın başlarına doğ-
ru telgraf hatları okyanusun altından iki 
yakayı birleştirene kadar, Reuters gibi 
dünyanın ilk haber ajansı bile haberleşme 
ağını güvercinlerle sağlıyordu. İletişim uy-
dularının devreye girmesiyle başlayan bir 
kültürel devrim, bugün internet ve dijital 
yayıncılıkla zirveye ulaşmış bulunuyor. 
Bütün bunları şunun için hatırlatıyorum; 
yüzyıldan daha kısa bir sürede yaşadığı-
mız bu baş döndürücü değişim, daha önce 
tarihin hiç bir döneminde hiç bir kültür 
dalgasının başaramadığı kadar hızla ve 
köklü bir şekilde dünyamızı, toplumsal ve 
bireysel hayatlarımızı etkilemiştir. 

Ne yazık ki, insanlık, bu kültürel devri-
min dayattığı değişime zamanında ve 
yeterince karşılık verememiştir. Birçok 
toplum, bu yeni kültür dalgasının etki-
lerine şaşkın ve hazırlıksız yakalanmış, 
savrulmaktan kurtulamamıştır. Bugün iti-
bariyle arayışımız hala devam etmektedir. 
Kendimizi nasıl yenileyeceğimiz, bu yeni 
duruma nasıl intibak sağlayacağımız gibi 
sorular, yeryüzündeki birçok toplum için 
hala tatminkar cevaplara kavuşmamıştır. 
Bu sorular arasında en temel ve can yakıcı 
olanı ise şudur: Yeni dünyamız, kaçınıl-
maz olarak hepimizi kuşatan global köy, 

hangi müşterek temeller üzerinde yükse-
lecektir? 

Değerli konuklar…

Bu ve benzeri toplantıların, bana göre, en 
önemli tarafı, dünya entelektüellerini bir 
araya getirerek ortak bir tartışma platformu 
teşkil etmesidir. Zira az önce işaret ettiğim 
soru ve sorunlar, karşı karşıya bulunduğu-
muz küreselleşme gerçeği sebebiyle, ortak 
cevaplar, müşterek çözümler bulmamızı 
zorunlu kılmaktadır. Hep birlikte bir asgari 
müşterekler zemini bulmak mecburiyetin-
deyiz. Bir “ortak değerler” mecmuasında 
buluşmak zorundayız. 

Toplantımızın ana başlığında yer alan de-
mokrasi, adalet ve çoğulculuk, bu zemini 
oluşturacak değerler olabilir mi? Sizler, 
toplantı süresince bu soru etrafında tartı-
şacaksınız. Öyle inanıyorum ki, çok değerli 
fikirlerinizle bu tartışmaya önemli katkılar 
sağlayacaksınız. Ancak izin verirseniz, ben 
kısaca kendi cevaplarımı burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Küreselleşmeyle 
birlikte dünya, kapalı toplumlardan oluşan 
bir gezegen olmaktan çıkmıştır. Küresel-
leşmenin insanlığı getirdiği nokta burası-
dır. Yeryüzünde hiç bir toplum için artık 
kültürel bir getto halinde var olma imkanı 
kalmamıştır. 

Canlı yayın çağında yaşıyoruz; dünyanın 
bir ucunda gelişen bir olay, eşzamanlı ola-
rak dünyanın öbür ucunda yankı bulabili-
yor. Öyleyse, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Açık toplum, bir seçim değil, artık herkes 
için mecburi bir istikamettir. Zira canlı 
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yayın dalgalarına da, internete de, onların 
getirdiği karşılıklı etkileşime de kapalı kal-
ma imkanı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 
dünya sadece global bir köy haline gelme-
mekte, küçülürken aynı zamanda açık bir 
topluma da dönüşmektedir. Bu durumun, 
elbette avantajları olduğu gibi dezavantaj-
ları, yan etkileri de söz konusudur. Ancak 
işe bu gerçeği tespitle başlarsak, dengeyi, 
insanlığın refah ve mutluluğu lehine, daha 
iyi bir dünya idealimiz lehine değiştirme-
nin imkanlarını da bulabiliriz. 

Bana göre en önemli sorunlarımızdan biri, 
bilgiye ve teknolojiye erişimde ve bunların 
üretimde kullanılmasında gelişmiş ülkeler-
le dünyanın geri kalanı arasında halen bir 
uçurumun bulunmasıdır. Yoksul ve müref-
feh toplumlar arasında gelir dağılımındaki 
adaletsizlik, bunun sonuçlarından biridir. 
İkinci sorun ise, yaşadığımız bunca tecrübe-
den, geçmişte milyonlarca insanın hayatına 
mal olan yıkıcı çatışmalardan sonra, bugün 
hala farklı geleneklerin, inançların ve kül-
türlerin çatışma unsuru olarak sunulabil-
mesidir. Bu da, büyük ölçüde geçmişten ka-
lan önyargılarımızdan kaynaklanmaktadır. 

Sonuçta, yoksulluk, adaletsizlik, şiddet ve 
çatışma kültürü ne yazık ki hızla küreselleş-
mektedir. Küreselleşme sürecinde birbirle-
rine maruz kalan toplumlar, entegre olmak 
yerine, tepki refleksleri geliştirmektedir. 
Birbirlerini dışlamakta, bir arada yaşamaya 
direnç göstermektedir. 

Konuşmamın başında da söylediğim gibi 
bu gerçek, küreselleşmeye hazırlıksız ya-
kalandığımızı ortaya koymaktadır. Biz, 

bunun için İspanyol meslektaşım Sayın 
Zapatero’yla birlikte BM genel sekreteri 
Sayın Annan’ın himayesinde Medeniyetler 
İttifakı girişimini başlattık. Türkiye’nin 
AB’ne üyelik perspektifi de, bizim bu soru-
na verdiğimiz bir karşılıktır. Türkiye’nin 
AB’ye katılımı projesi, düne kadar çatışma-
ları beklenen medeniyetlerin aynı coğraf-
yada buluşması, ortak değerleri paylaşması 
ve bu sayede insanlığı zenginleştirmesini 
amaçlamaktadır. 

Biz inanıyoruz ki, bugün, her zamankinden 
daha fazla tahammül ve uzlaşı kültürüne 
ihtiyacımız var. İnsanlık için hayırlı olan, 
farklılıkları derinleştirmek değil, farklılık-
ları muhafaza ederken insanlık temelinde 
buluşup bir arada yaşayabilmektir. Bu 
da ancak, çoğulculuk ilkesinin benim-
senmesiyle mümkündür. Global bir “açık 
toplum”a dönüşen dünya, farklı renkleri, 
kültürleri bir arada içinde barındıran, çe-
şitlilik içinde birliğin sağlandığı bir yapıya 
kavuşmak zorundadır. 

Biz buna “kesret içinde vahdet” yani çokluk 
içinde birlik ilkesi diyoruz. Bu ilkenin ha-
yata geçirilebilmesi için, farklılıklarından 
dolayı hiç bir inanç ve kültürün “öteki” ilan 
edilmemesi, düşman olarak görülmemesi, 
hiyerarşik bir tasnife ve aşağılanmaya tabi 
tutulmaması ön şarttır. Küresel barışın te-
sisi için refahın da, mutlaka adil bir şekilde 
paylaşılması gerekmektedir. En aşağıdaki-
lerle en yukarıdakiler arasındaki makas, 
mutlaka daraltılmalı, insani bir düzeye 
çekilmelidir. Barış ve adaleti sağlamakla 
yükümlü uluslararası kurumlar, buna göre 
yeninden yapılandırılmalıdır. 
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Nihayet, demokratik değerleri küreselleş-
tirmek zorundayız. Zira dünyadaki farklı 
tecrübeler göstermektedir ki, özgürlükler 
ile kalkınma, demokrasi kültürü ile refah 
arasında doğrusal bir orantı mevcuttur. 
Kültürel çoğulculuk ta, ortak vicdan da, 
müşterek akıl da en iyi demokratik toplum-
larda ortaya çıkmakta, demokrasi içinde 
temsil imkanına kavuşmaktadır. 

Değerli konuklar…

Küreselleşen dünyada refah toplumları 
ile demokrasi yolunun başındaki toplum-
lar arasında gerilimli bir mesafe olması, 
insanlığın bekası için hepimizi kaygılan-
dırmalıdır. Artık dünyanın hiçbir toplumu 
sorunlarını kendi başına çözmeye mukte-
dir değildir. Yaşadığımız dünya iç içe geçen, 
karşılıklı bağımlılığa dayanan bir dünyadır. 
Bu dünyada güç tek başına bir anlam ifade 
etmemektedir. Küresel adalete, refah ve 
huzurun korunmasına, demokrasinin ge-
lişmesine katkıda bulunmuyorsanız kendi 
menfaatlerinizi korumanız da mümkün 
değildir. Asya Pasifik bölgesiyle Ortadoğu 
ülkeleri, Latin Amerika ile Orta Asya aynı 
olaylardan etkilenmektedir. 

Bugün hiçbir ülkenin Irak’taki büyük traje-
dinin uzağında olduğunu söyleyemezsiniz. 
Öyleyse evrensel insani değerleri birlikte 
yüceltmeliyiz. Terör, şiddet, yoksulluk, yol-
suzluk, adaletsizlik ve ahlaki çürümenin 
karşısında ortak bir duruş geliştirmeliyiz. 
İşte tam bu noktada toplumların yakınlaş-
ması, entelektüel bilginin etkileşimi ve pay-
laşımı büyük önem kazanmaktadır. 

Dünyada bir şeyler yanlış gidiyorsa bundan 
tek tek bireyler olarak hepimiz sorumluyuz. 
Dolayısıyla sadece devletlerin çabalarıyla, 
bugünkü sorunların üstesinden gelmek 
mümkün değildir. Sivil toplum örgütlerine, 
fikir ve kanaat önderlerine çok önemli gö-
revler düşmektedir. Goethe’nin dediği gibi 
en iyi hükümetler, bize kendi kendimizi 
nasıl yöneteceğimizi öğretenlerdir. Açık 
toplumlarda, demokrasilerde hükümetlerin 
öncelikli görevi, sivil toplumun önünü aç-
mak, onlara liderlik yapmaktır. 

Sivil toplum örgütleri, birçok uluslararası 
ihtilafın çözümünde artık aktif roller oy-
namaktadır. Hatta etki alanları ve manevra 
kabiliyetleri bakımından kimi zaman hükü-
metlerden daha etkili de olabilmektedirler. 
Sivil toplum diplomasisi, bu açıdan çok 
önemli imkanlara sahiptir. Bu imkanları, 
insanlığın ortak yararı için kullanmak duru-
mundayız. Dünyanın her yerinde sivil top-
lum kuruluşlarının önemi, her geçen gün 
biraz daha artmaktadır. Bu durum öncelikle 
çağdaş demokrasinin kazandığı yeni boyut-
larla doğrudan bağlantılıdır. 

Çağdaş demokrasinin en önemli özelliği, 
halkın karar alma süreçlerine mümkün 
olduğunca fazla katılabilmesidir. Sivil top-
lumu dikkate almayan, sesini duymayan, 
duysa da dinlemeyen bir yönetim anlayışı, 
ciddi bir meşruiyet sorunu içerisinde de-
mektir. Zira demokrasilerde meşruiyet, 
halkın iradesine, istek ve taleplerine siyaset 
kurumunun her zaman duyarlı davranması 
esasına dayanır. Bu bakımdan etkili ve güç-
lü bir sivil toplum, demokratik yönetimlerin 
en başta gelen özellikleri arasında yer alır. 
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Nitekim dünyanın pek çok yerinde sivil 
toplum kuruluşları, devlet faaliyetlerini 
destekleyici ya da tamamlayıcı mahiyette 
hizmetler sunuyorlar. Ancak bu noktada bir 
hususa da özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Sivil toplum ifadesindeki “sivil” 
kavramı esas itibariyle “medeni” bir top-
lum yapısına gönderme yapar. Bu nedenle 
sivil toplum kuruluşlarının da “medeni ve 
demokratik bir çizgi” izlemeleri gerekir. 
Ama maalesef, toplumun belirli kesimlerini 
dışlayan, hatta adeta düşman gibi gören, 
demokrasiyi, özgürlüğü hiçe sayan sivil top-
lum kuruluşlarının da mevcut olduğunu bi-
liyoruz. Hatta bunlar kimi zaman, üzülerek 
söylüyorum, totaliter bir zihniyet yapısının 
sözcüsü durumuna bile gelebiliyorlar. 

Bakın, sivil toplumun temelinde demokra-
tik bir düzen yatar. Eğer siz demokrasiye, 
halkın demokratik tercihlerine karşı çıkar, 
bir yerde bunları yok sayarsanız geriye 
sivil toplum da kalmaz. Bu bakımdan hiç 
kimsenin, ama özellikle de sivil toplum ku-
ruluşlarının demokrasiden vazgeçme lüksü 
yoktur. Biz, çeşitlilik ve çoğulculuğun, yani 
birbirinden oldukça farklı hatta zıt fikirle-
rin aynı anda seslendirilmesinin demokra-
sinin önkoşulu olduğunu düşünüyoruz. 

Sivil toplum kuruluşlarının da amaç ve faa-
liyet konularının çeşitlilik arz etmesi doğal-
dır. Aynı şekilde demokrasilerin vazgeçil-
mez unsurlarından birisi de muhalefettir: 
Sivil toplum da aslında bu muhalefet için 
uygun bir ortam hazırlar. Ama ben, demok-
ratik yöntem ve mekanizmaları dışlayarak 
ideolojik bir körlük içinde hareket eden 
oluşumları anlayamadığımı samimiyetle 

ifade etmek istiyorum. Zira demokrasilerde 
iktidar da, muhalefet de, sivil toplum kuru-
luşları da oyunun kurallarının demokrasi 
içinde belirlendiğinin farkında olmak zo-
rundadır. 

Tekrar altını çiziyorum: Biz Türkiye’de 
siyasi iktidar olarak, sivil toplum kuru-
luşlarının günümüz siyaset anlayışında 
sahip olduğu önemin farkındayız. Nitekim 
iktidarımız boyunca sürdürdüğümüz uygu-
lamalarla, gerçekleştirdiğimiz demokratik 
reformlarla bunu gösterdik. Bugüne kadar 
pek çok mesele üzerinde sivil toplum kuru-
luşlarıyla toplantı ve müzakereler yaptık, 
onların görüşlerini aldık. Bu görüşlerin 
çoğundan istifade ettik. Bundan sonra da 
demokrasi ve özgürlüklerden taviz verme-
yen sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
yapmaya, onlara destek olmaya, onlardan 
destek almaya devam edeceğiz. 

Uluslararası kurumların güçlendirilmesi 
gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu ku-
rumların yeniden şekillendirilmesinde sivil 
liderlik, karar alma mekanizmalarında de-
mokratik katılım, büyük önem arz etmek-
tedir. Esasen bu sürece en büyük katkıyı 
yapacak olan dinamik, sivil toplumdur. Son 
olarak diyorum ki, bizler, daha iyi bir dünya 
için umutlarımızı ve ideallerimizi muha-
faza ediyoruz. Katkıda bulunan herkese, 
özellikle de siz değerli katılımcılara bir kez 
daha teşekkür ediyor, küresel barış ve refah 
adına bu sempozyumun hayırlı olmasını 
diliyorum.
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Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli katı-
lımcılar… Sözlerimin başında sizlerle bir 
araya gelmekten duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada sizlerle, iktisadi ve ticari 
ilişkilerin, barış ve refahın yaygınlaştırıl-
masına ne tür katkılar yaptığı hakkındaki 
görüşlerimi paylaşacağım. Bunu, özellikle 

İspanya ile birlikte yürüttüğümüz Mede-
niyetler İttifakı girişimi perspektifi içinde 
değerlendirmek istiyorum. 

Aslında, barış ve refahın iktisadi kalkın-
mayla arasındaki doğrudan bağlantıyı de-
ğerli politikacı ve işadamları olarak sizler 
de, tecrübelerinizle çok yakından biliyor-
sunuz. Gerçekten, bugün etrafımıza bak-

Dünya Ekonomik Forumu  
Orta Doğu toplantısı

Mısır | 21 Mayıs 2006
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tığımızda, ekonomik alanda mesafe kat 
etmiş devletlerin gerek iç barış ve huzuru 
sağlamakta, gerekse uluslararası istikrar 
ve güvenliğe katkı yapmakta çok daha et-
kin olduğunu görüyoruz. 

Sosyo-ekonomik potansiyeline güvenen ve 
bunun meyvelerinden yararlanmaya baş-
layan uluslar, refah düzeylerini artırabil-
mek, gelecek nesillere daha müreffeh bir 
ortam bırakabilmek için barışa ve güven-
liğe daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bunun 
sonucunda da sorunların barışçı yöntem-
lerle çözümü ve ihtilafların önlenmesinde 
aktif bir tutum içine giriyorlar. 

Barışın ekonomiye, ekonominin de barışa 
yaptığı bu karşılıklı katkıyı hem iç hem de 
dış bağlantılı olarak görmek mümkündür. 
İçeride, ekonomik gelişmenin halk üzerin-
de oluşturduğu müspet etki, istikrarın ko-
runması ve kalkınmanın sürdürülebilmesi 
için toplumun tüm unsurlarının daha 
aktif çaba göstermesini de beraberinde ge-
tiriyor. Bu da tabiatıyla daha katılımcı ve 
her düzeyde benimsenen bir siyasi sistemi 
güçlendiriyor. 

Dış boyut bakımından ise iki ayrı husus 
göze çarpıyor. Bunlardan birincisi, gü-
nümüz şartlarında ülkelerin ekonomik 
kalkınmayı dış gelişmelerden bağımsız bir 
ortamda gerçekleştirmelerinin imkansız 
olmasıdır. Bu sebeple de ülkeler, iç eko-
nomik istikrarını devam ettirebilmek için 
yakın çevrelerinden başlayarak etrafların-
da bir barış ve istikrar halkası oluşturma 
arayışına giriyor. 

İkinci önemli husus ise, ulusal kalkınma-
nın bir şartı olarak ülkelerarası ekonomik 
ilişkilerin giderek daha yoğun ve kapsamlı 
bir nitelik kazanması, uluslararası ekono-
mik etkileşimin devletler arasında siyasi 
anlamda da yakınlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir 
etki yapmasıdır. Gerçekten, bugün arala-
rındaki karşılıklı ekonomik çıkarları belli 
bir düzeyin üstüne çıkmış hiçbir devletin 
çatışma içine girmeyi göze alamadığını 
görüyoruz. Dolayısıyla bu devletler, arala-
rındaki muhtemel sorunları bu çıkarlara 
zarar vermeyecek şekilde barışçı yöntem-
lerle çözmeyi tercih ediyorlar. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye’nin Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana uyguladığı dış politikanın temel 
felsefesi de esasen bir anlamda bu anlayışa 
dayanıyor. Düşman üretmek değil, dost 
kazanmak ilkesi, bizim dış politikamızın 
temel parametresidir. Gerçekten de, hem 
kendisinin hem de bölgenin ekonomik ve 
sosyal potansiyelinin bilincinde olan genç 
Türkiye Cumhuriyeti, bu potansiyelin en 
etkin şekilde harekete geçirilmesi için içe-
ride ve dışarıda kalıcı bir barış ve istikrar 
ortamına ihtiyaç olduğunu tespit etmiştir. 
Dış politikasını da bu temel üzerine oturt-
muştur. 

Bu amaçla Türkiye, komşularıyla iyi ilişki-
ler tesis etmeye özen göstermiş, sorunla-
rın barışçı yollardan çözümünü öncelikli 
politika haline getirmiştir. Bu politikasını 
daha da pekiştirmek için başvurduğu yön-
temlerin başında iktisadi ve ticari ilişki-
lerin geliştirilmesi gelmiştir. Türkiye bu 
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gayretlerini sadece ikili plandaki temaslar-
la sınırlı tutmamış, bölgesel işbirliği meka-
nizmalarına da öncülük etmiştir. Böylece 
iktisadi ve ticari ilişkilerin barış ve refaha 
katkısını mümkün olabilen en geniş ölçekte 
hayata geçirmeye çalışmıştır. 

Başlangıçta uzak bir hedef gibi gözüken 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Gü-
neydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, 
Kafkas ve Orta Asya ülkelerini de içerecek 
şekilde genişleyen Ekonomik İşbirliği Ör-
gütü ve aralarında Mısır’ın da bulunduğu 
Gelişen Sekiz Ülke Forumu (D-8) bu ça-
balarımızın somut örnekleri arasındadır. 
Bu işbirliği örgütleri zemininde güçlenen 
iktisadi ilişkiler, üye ülkelerin aralarındaki 
sorunları barışçı yöntemlerle çözmesine 
önemli katkılar yapmaktadır. İşbirliğinin 
boyutları geliştikçe, bu etkinin daha da güç 
kazanacağına inanıyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Peki tüm bunların Medeniyetler İttifakı 
girişimiyle ilgisi nedir? Neden bu ilişkiler 
ağını söz konusu girişim zemininde anlat-
mak ihtiyacını hissediyoruz? Çünkü bütün 
bir tarihi tecrübe göstermiştir ki, güvenlik 
ile refah ikiz kardeş gibidir. Dış ticari iliş-
kiler ile ülkelerin iç kalkınmaları arasında 
da böyle bir bağ vardır. Dolayısıyla, ister 
bölgesel, ister küresel ölçekte olsun ekono-
mik ilişki ve örgütlenmeler, sadece refahın 
değil, aynı zamanda güvenliğin de yaygın-
laşmasına hizmet etmektedir. Şiddet ve 
çatışma yerine, barış ve istikrarı küreselleş-
tirmenin en önemli araçlarından biri, işte 
bu sebeple, ekonomik ve ticari ilişkileri güç-

lendirmektir. Böylece, refah ve zenginlik 
için alış-verişte bulunurken, aslında ortak 
değerleri paylaşmanın da zeminini hazırla-
mış oluyoruz. İşte ekonomik ilişkiler, siyasi 
barış ve istikrarın üretilmesine de bu şekil-
de sağlam bir temel oluşturmaktadır. 

Bunu daha iyi anlayabilmek için son dö-
nemde uluslararası ilişkilere hakim olan 
tehlikeli bir eğilimi görmek ve bunun 
muhtemel sonuçlarını sağlıklı bir şekilde 
idrak etmek gerekiyor. Gerçekten de son 
dönemde dünyamızda kültürel algılamalar 
temelinde giderek artan bir kutuplaşma 
eğilimiyle karşı karşıyayız. Özellikle 11 
Eylül olayları sonrasında belirginleşen bu 
durum, ülkeleri ve toplumları, birbirlerini 
kültürel değerler temelinde tanımlamaya 
ve buna göre konum almaya yöneltmekte-
dir. 

Belki daha da tehlikeli bir gelişme, bu ta-
nımlamanın farklılık olarak algılanan ve bu 
çerçevede karşılıklı risk ya da tehdit olarak 
görülen özellikler üzerinden yapılmasıdır. 
Bu, siyasi, ekonomik ve sosyal tüm ilişkileri 
etkileyebilecek bir kamplaşma eğilimine 
yol açmaktadır. Bu riskin en yoğun şekilde 
hissedildiği etkileşim alanı da maalesef 
İslam dünyası ile Batı ülkeleri arasında 
cereyan etmektedir. Batı toplumlarında gi-
derek artan “İslam karşıtlığı” ve buna bağlı 
olarak gelişen dışlayıcı uygulamalar, İslam 
dünyasında ayrımcılık hissi ve kuvvetli bir 
Batı karşıtlığını doğurmaktadır. 

Ben, ülkelerin ve toplumların birbirlerine 
yaklaşımlarında, aralarındaki ortak de-
ğerleri gözden kaçırdığını düşünüyorum. 
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Unutmamalıyız ki bugünkü medeniyet 
düzeyine, tarih boyunca her toplumun 
yaptığı münferit veya kolektif katkılarla 
ulaşılmıştır. Ancak maalesef, bu durumun 
evrensel anlamdaki birleştirici yönüne 
gereken önemin verilmediğini görüyoruz. 
Tam aksine, “çeşitlilik içinde birliktelik” 
ya da “çokluk içinde birliktelik” anlayışına 
uygun şekilde bu ortak medeniyet bağını 
zenginleştiren farklı kültürel özelliklerin, 
bir tehdit olarak algılanmaya başladığına 
üzülerek şahit oluyoruz. 

Bunun sonucunda da, ülkeler arasındaki 
ilişkiler bir bütün olarak yara alıyor. Top-
lumlar birbirinden uzaklaşıyor. Tasvip 
edilmesi mümkün olmayan bir ötekileş-
tirme eğilimi ortaya çıkıyor, aramızda “biz 
ve onlar” şeklinde ayrımcı bir zihniyet 
kök salmaya başlıyor. Tabiatıyla iktisadi 
ve ticari ilişkilerin, barış ve refaha katkı-
sını ortaya çıkartabilecek olumlu zemin 
de böylece hızlı bir şekilde ayaklarımızın 
altından kayıp gidiyor. Bu nedenle, vakit 
geçirilmeden farklı kültürler arasında 
anlamlı ve işlevsel diyalog kanalları tesis 
edilmeli ve bu, somut önlemlerle destek-
lenmelidir. İçine düştüğümüz çıkmazdan 
kurtulmanın ve ortak aklı egemen kılma-
nın en emin ve pratik yolu budur. 

Değerli katılımcılar… 

Geçen sene içinde İspanya’yla birlikte BM 
Genel Sekreteri’nin himayesinde başlattı-
ğımız Medeniyetler İttifakı girişimi de işte 
tam olarak bu yaklaşımı yansıtıyor. Bu te-
mel üzerinde sağlıklı ve eyleme dönük bir 
anlayış tesis edilmesini amaçlıyor. Tarih 

boyunca birçok farklı din ve kültüre ev sa-
hipliği yapmış bir ülke olarak bu yöndeki 
çabalarımız çok daha eskilere dayanmak-
tadır. Nitekim 11 Eylül saldırılarından 
hemen sonra, İKÖ ve AB üyesi 70 ülkeden 
yaklaşık 1 milyar insanın temsilcilerinin, 
Ortak bir Forum çatısı altında, İstanbul’da 
bir araya gelmesini sağladık. Bu, kültürler 
arası anlayışın geliştirilmesi yönünde atıl-
mış en somut adımlardan biridir. 

Ancak, Medeniyetler İttifakı girişimimiz 
çok daha geniş bir kapsama sahiptir. Özel-
likle eyleme dönük karakteriyle bir ilki 
teşkil eden girişim, bugün, bu alandaki 
çabaların küresel odak noktalarından biri 
haline gelmiştir. İlk olarak geçen sene 
içinde Türkiye ve İspanya’nın çabalarıyla 
başlayan Medeniyetler İttifakı girişimi, ge-
linen noktada çok sayıda ülke ve kuruluş 
tarafından desteklenmektedir. 

Girişimimizin yoğun destek görmesinde, 
son dönemde yaşanan endişe verici geliş-
melere karşı zamanında harekete geçmesi 
kadar, dayandığı felsefenin sağlamlığı da 
rol oynamaktadır. Zira biz farklı kültürleri, 
birbirlerinden kopuk ve ancak belli bir 
diyalog ekseninde bir arada tutulabilecek 
yabancı unsurlar olarak görmüyoruz. 
Aksine, tüm inanç ve kültürlerin evrensel 
bazı ortak değerlere sahip olduğuna dikkat 
çekiyor, bunlar temelinde bir ittifak duy-
gusu oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Gerçekten de girişim kapsamında yaptığı-
mız çalışmalarda çeşitli kültürler arasında 
bir hiyerarşi olmadığını, her toplumun 
tarih boyunca insanlığın gelişimine kendi 
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özgün katkısını getirdiğini savunuyoruz. 
Günümüzde daha ziyade Batılı kavramlar 
olarak öne çıkan demokrasi, şeffaflık, in-
san hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi yö-
netişim gibi ilkelerin, başta İslam toplum-
ları olmak üzere, aslında tüm kültürlerde 
sağlam köklerinin bulunduğunu görüyo-
ruz. Biz, bu ilkelerin evrensel bir nitelik 
taşıdığına dikkat çekiyoruz. Bize göre bu 
değerler hiçbir uygarlığın tekelinde değil-
dir, aksine insanoğlunun kolektif aklının, 
bilincinin ve tekamülünün ortak bir sonu-
cudur. Ancak, bu değerlerin günümüzde 
maalesef aynı evrensellikte uygulanma-
dığı da bir gerçektir. Bazı toplumlarda, 
gelenekler de bahane edilerek bu değerler 
zayıflatılmıştır. Bu itibarla, bizlere düşen 
görev, geliştireceğimiz politikalarla insan-
lığın bu ortak özüyle bağlarını tazelemesi-
ne yardımcı olmaktır. 

İşte Medeniyetler İttifakı bu anlayış ve 
öngörü üzerine kurulmuş olan kapsamlı 
bir girişimdir. Aslında bir değerler ittifakı 
oluşturma çabasıdır. Sorunun sadece tari-
fini değil, ardında yatan temel etkenlerin 
tahlilini ve alınabilecek somut tedbirlerin 
belirlenmesini de öngören bir girişimdir. 
Nitekim, Medeniyetler İttifakı’nın bence 
en önemli özelliği de uygulamaya dönük 
bu niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bu yöndeki ilk adımları Medeniyetler İt-
tifakı bünyesinde kurulan Yüksek Düzeyli 
Grubun çalışmalarıyla atmış bulunuyoruz. 
Çeşitli kültür ve coğrafyaları temsilen ulus-
lararası alanda saygın yirmi kişiden olu-
şan grup bu yıl içinde Birleşmiş Milletler’e 
sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaktır. 

Böylece kültürler arası anlayışın pratikte 
geliştirilmesi için ne gibi somut adımlar 
atılması gerektiğine yönelik bir Eylem Pla-
nı geliştirilecektir. 

Eylem Planı’nın uluslararası toplum tara-
fından samimiyetle benimsenmesi ve et-
kin bir şekilde uygulamaya konulmasının 
uluslararası ilişkilerin, ekonomik ve ticari 
boyutları da dahil her alanına olumlu 
yansıyacağını düşünüyoruz. Böylece giri-
şimin, barış ve refaha yönelik katkısı da 
katlanarak artacaktır. Girişimin eş-başkanı 
olarak, bu doğrultuda bütün imkanlarımı-
zı seferber edeceğimizi ve Medeniyetler 
İttifakı’nın başarısı için mümkün olan her 
türlü çabayı göstereceğimizi bu vesileyle 
bir kez daha belirtmek isterim. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye olarak, bu konuda özel bir konum 
ve sorumluluğumuzun olduğuna inanı-
yoruz. Zira biraz önce de belirttiğim gibi, 
çağlar boyunca birçok farklı kültür, din ve 
milleti ortak paydalarda buluşturan Türki-
ye, bugün de gerek sosyal ve kültürel özel-
likleri, gerek jeo-stratejik konumu, gerekse 
geleceğe dönük beklenti ve hedefleriyle bu 
alanda özgün bir role sahiptir. 

Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslü-
man olan, 82 yıldır Cumhuriyetle yöne-
tilen demokratik bir ülkedir. Avrupa’da 
İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan 
tüm ekonomik, siyasi ve askeri örgütlerde 
yer almıştır. Muasır medeniyetin temsil et-
tiği evrensel değerleri, katılımcı demokra-
siyi, çoğulculuğu, hukukun üstünlüğünü, 
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insan haklarını, laikliği, düşünce, vicdan 
ve teşebbüs hürriyetini öz iradesiyle be-
nimsemiştir. Bütün bu özellikleriyle de, 
tüm dünyaya İslam ve evrensel değerlerin 
beraberce var olabileceğini gösteren çarpı-
cı bir örnektir. 

Bu anlamda özellikle AB’ne üyelik pers-
pektifimiz, küresel barış ve medeniyetler 
ittifakına katkı sağlayan rolümüz bakı-
mından özel bir önem taşımaktadır. Üye-
liğimiz farklı kültürlerin ortak evrensel 
değerler temelinde bir arada yaşamasının 
çarpıcı ve başarılı bir örneği olacaktır. Di-
ğer bir ifadeyle, dünyanın medeniyetler 
ekseninde birbirine karşı kamplara bölün-
meye çalışıldığı, terörün giderek yıkıcı ve 
acımasız hale geldiği, hoşgörüsüzlüğün 
ve aşırılığın can yakmaya başladığı bir 
dönemde, Türkiye’nin birleştirici kimliği 
her iki taraf için de kaçırılmaması gereken 
önemli bir fırsattır. Bunun en iyi şekilde 
değerlendirileceğine inanıyorum. Barış 
ve istikrarın egemen olduğu, insanların 
huzur içinde yaşadığı müreffeh bir dünya 
temennisiyle sözlerime son veriyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, enerji camiasının değerli 
üyeleri, değerli katılımcılar... Doğu ve 
batı insanı için yüzyıllar boyunca çekim 
merkezi olan, Avrasya’nın kültürel, tarihi, 
ekonomik merkezi İstanbul’a hoş geldiniz.

Dokuz yıldır İstanbul’da düzenlenen 
CERA “Doğu’nun Batı’yla Buluşması” 
konferansı enerji alanındaki en önemli 

etkinliklerden biridir. Enerji konusu son 
birkaç yıldır, gerek liderleri, gerekse dün-
ya kamuoyunu diğer pek çok meseleden 
çok daha fazla meşgul etmiştir. Esasen 
enerji kaynaklarına erişim, İkinci Dünya 
Savaşından itibaren, giderek artan bir 
biçimde dış politikanın önemli bir boyutu-
nu oluşturmuştur. Ancak, enerji özellikle 
1970’lerden sonra uluslararası ilişkilerde 

DEİK-CERA “Doğu Batıyla 
Buluşuyor” konferansı

İstanbul | 20 Haziran 2006
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belirleyici hale gelmiş, birçok ülkenin dış 
politikasına şekil vermiştir. 

Son gelişmelerin de etkisiyle enerji arz gü-
venliği uluslararası gündemin en üst sıra-
larına taşınmıştır. Gerçekten, günümüzde 
insanların enerjiye olan ihtiyacı ve hatta 
bir ölçüde bağımlılığı, konuya küresel 
bir önem kazandırmıştır. Böylece enerji 
kaynakları ulusal güvenlik ve bağımsızlı-
ğın temel unsurları arasında haklı yerini 
almıştır. Bu da biz siyasetçilere, enerji gü-
venliğinin sağlanması konusunda önemli 
sorumluluklar yüklemiştir.

Değerli katılımcılar...

Bugün içinde bulunduğumuz durum, 
yaklaşık 30 yıl önce, 1970’lerde yaşanan 
enerji krizlerinden farklıdır. Karşılaştığı-
mız sorunlar sadece bazı üretici ülkelerin 
üretimlerini kısmalarından kaynaklan-
mıyor. Küresel ölçekte petrol ve doğal gaz 
rezervleri açısından henüz herhangi bir 
sıkıntı söz konusu değildir. Bugün arz 
yetersizliğinin ötesinde, enerji kaynakla-
rına erişimde ülkeler arasındaki yoğun 
rekabet, üretici ülkelerde istikrarsızlıklar 
ile petrol ve doğal gaz boru hatları ve dar 
su yollarına yönelik terörist tehditler söz 
konusudur. 

Enerji güvenliği, enerji kaynaklarının tü-
keticilere kesintisiz ve güvenli bir biçimde 
ulaştırılmasıdır. Bugünün dünden diğer 
bir farkı da, enerji piyasasını doğrudan et-
kileyen yeni aktörlerin aramıza daha aktif 
bir biçimde katılmış olmasıdır. Çin Halk 
Cumhuriyeti, Hindistan ve Brezilya gibi ül-

keler ekonomik büyümelerini sürdürmek 
amacıyla, enerji ihtiyaçlarını dünyanın 
her yerindeki kaynaklardan karşılamak 
için yoğun bir çaba içine girmişlerdir. 

Bu durum karşısında, hepimizin ortak me-
selesi olan arz güvenliğinin geliştirilmesi 
için üretici ve tüketiciler arasında diyalog 
ve işbirliğine öncelik vermeliyiz. Geçiş yol-
larının güvenliğini sağlamak, nakil için al-
ternatif güzergahlar oluşturmak, kaynak-
larımızı çeşitlendirmek ve beklenmedik 
kesintilere karşı talep esnekliğini artırıcı 
önlemler almak son derece önemlidir.

Enerji arzının kesintisiz sürdürülmesinde, 
petrol gibi tehlikeli maddeler taşıyan tan-
kerlerin Türk Boğazları gibi hassas nok-
talardan geçişlerinin emniyet altına alın-
ması, petrol ve doğal gaz boru hatlarının, 
terörist saldırı veya kazalardan korunması 
bugün daha da önemli hale gelmiştir. Bu 
vesileyle, Türk Boğazlarındaki tanker tra-
fiğinin geçiş güvenliğini, deniz çevresini 
ve İstanbul’u tehdit edecek şekilde giderek 
arttığını enerji camiasının dikkatine bir 
kez daha sunmak istiyorum. Bu dar su yo-
lundan petrol taşımacılığının sürdürülebi-
lir olmadığını artık herkesin kabul etmesi 
gerekiyor.

Değerli katılımcılar...

Türkiye, gerçekleştirmekte olduğu pro-
jelerle enerji arz güvenliğine önemli 
katkılarda bulunabilecek konumdadır. 
Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervleri-
nin yaklaşık dörtte üçüne sahip bölgelerin 
kavşağında yer alan Türkiye, coğrafyası 
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ve stratejik konumuyla, enerji arz güven-
liğinin sağlanması için önemli imkanlar 
sunmaktadır. 

Binlerce yıl önce topraklarımız, Doğu’nun 
baharatını, ipeğini ve değerli mallarını 
Avrupa’ya taşıyan kervanların geçiş nok-
tasıydı. Bugün de yine, Kafkasya, Hazar 
Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu’nun pet-
rol ve doğal gazının Avrupa’ya ve diğer 
tüketici pazarlarına ulaştırıldığı kilit ülke 
Türkiye’dir. 

Geniş bir enerji vizyonuna sahibiz. Esas 
itibariyle enerji stratejimizi bu vizyona 
dayanarak, küresel gelişmelerle beklenti-
leri göz önünde bulundurarak oluşturduk. 
Türkiye’yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 
eksenindeki transit ülke haline getirmeyi 
amaçlıyoruz. Ceyhan Terminali’ni enerji 
ticaret merkezi haline dönüştürmeyi he-
defliyoruz. Bildiğiniz gibi, Bakü-Tiflis-Cey-
han Petrol Boru Hattını faaliyete geçirdik. 
Şimdi sırada Samsun-Ceyhan by-pass 
petrol boru hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum 
(Şahdeniz) ve Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattı projeleri var. 

Türkiye olarak bir yandan, 21 Yüzyılın 
İpek Yolu olarak adlandırılan Doğu-Batı 
Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesine 
öncülük ediyoruz. Bir yandan da, Nabucco 
(NABUKO) ve Türkiye-Yunanistan-İtalya 
doğal gaz boru hattı vasıtasıyla, Hazar 
Havzası ve Orta Doğu’nun doğal gazını 
Avrupa’ya taşıyarak, Avrupa Birliği’nin 
doğal gazda 4. arteri olma yolunda önemli 
adımlar atıyoruz. 

Doğu-Batı Enerji Koridorunun, bölgenin 
enerji kaynaklarına doğrudan erişimin sağ-
laması açısından stratejik değeri vardır. Ha-
zar geçişli bağlantısının da tamamlanma-
sıyla bu koridor, bölge ülkeleri arasındaki 
ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilme-
sini sağlayacaktır. Aynı zamanda, bölgenin 
Batı dünyasıyla karşılıklı bağımlılığını da 
artıracaktır. 

Değerli katılımcılar...

Kerkük-Yumurtalık ve yakında Kazakis-
tan’ın da bağlanacağı Bakü-Tiflis-Ceyhan 
petrol boru hatlarına ek olarak, inşa edi-
lecek Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru 
hattı ile, Ceyhan dünyanın önemli enerji 
merkezlerinden biri haline gelecektir. 
Böylece, Ceyhan terminaline yanaşacak 
tankerlerin, aynı anda, aynı noktada, Irak, 
Azeri, Kazak ve Rus petrolünü yüklemesi 
mümkün olacaktır. Petrol şirketleri, tanker-
lerini çeşitli menşe ve kalitelerdeki petrolü, 
tek bir terminalden, Ceyhan’dan yükleyip, 
tüketici pazarlarına gönderme imkanına 
kavuşacaklardır. 

Bu tarz bir arz kaynağı esnekliği, özellikle 
tanker taşımacılığında, şu anda petrol pi-
yasalarının en büyük ihtiyaçlarındandır. 
Enerji stratejimizin diğer bir boyutu da, 
Irak doğal gazının Türkiye üzerinden Avru-
pa ve Amerika’ya taşınmasıdır. Önümüzde-
ki yıllarda, daha ziyade Irak’ın Kuzeyinde 
bulunan zengin doğal gaz rezervlerinin, 
Kerkük-Yumurtalık hattının geçiş hakkı 
kullanılarak inşa edilecek bir boru hattıyla 
Ceyhan’a getirilmesini, bir LNG terminaliy-
le de oradan AB ve ABD’ne ulaştırılmasını 
tasarlıyoruz.
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Değerli katılımcılar...

Güzergah ve kaynak çeşitlendirmesi, 
AB’nin ortak enerji stratejisi oluşturulma-
sını amaçlayan “Yeşil Kağıt”ta, öncelikler 
arasında sıralanmaktadır. Hazar Geçişli 
Doğal Gaz Projesi, güzergah ve kaynak 
çeşitlendirmesine önemli katkılarda bu-
lunacaktır. Proje, Kazakistan ve Türkme-
nistan doğal gazının bir kısmının Türkiye 
üzerinden Avrupa doğal gaz şebekesine 
bağlanmasını ve Avrupa’ya doğrudan satı-
şını sağlayacaktır. 

Gerekli siyasi iradeyle, ortaya çıkabilecek 
güçlüklerin üstesinden gelebileceğimize 
ve Hazar Geçişli Doğal Gaz boru hattının 
bir an önce gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Doğu-Batı koridoru çerçevesinde ayrıca, 
tüm bölge ülkelerinin yararlanacakları ka-
rayolları, demiryolları, telekomünikasyon 
hatları ve limanlar üzerinde de çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz.

Değerli katılımcılar...

Stratejimizin ekonomik ve sosyal kalkın-
mamız açısından önemli bir diğer yönü 
de enerji kaynaklarımızın çeşitlendiril-
mesidir. Hidro enerjinin yanı sıra güneş, 
rüzgar gibi diğer yenilenebilir enerji kay-
nakları ile geniş kömür rezervlerimizden 
daha etkin yararlanmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Böylece, Türkiye’nin gide-
rek artan enerji ihtiyacını güvence altına 
alabiliriz. Serbest rekabet kurallarınnın 
işlediği, liberal, şeffaf bir enerji piyasası 
oluşturmak için gerekli bütün adımları 
atıyoruz. AB’nin enerji piyasasıyla enteg-

rasyonun sağlanması ve sektöre doğrudan 
dış yatırımların özendirilmesine de önem 
veriyoruz. 

Temel enerji kaynakları bakımından 
büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülkeyiz. 
Türkiye son üç yılda köklü bir değişim 
sürecine girmiş, ekonomimiz, 16 çeyrek 
üst üste büyümüştür. Bu büyüme enerji 
talebini de tetiklemiştir. Gerekli önlemler 
alınmazsa, iç talepteki hızlı artış nedeniyle 
enerji kaynaklarında dışa bağımlılığımı-
zın 2020 yılında % 78’e yükseleceği tah-
min ediliyor. Yine, enerji tüketimimizin 
20 yıl içinde toplam % 60 oranına kadar 
artabileceği tahmin ediliyor. Bu durumun 
sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Enerji 
ihtiyacımızın karşılanabilmesi için büyük 
ölçekte yatırım lazımdır. Bu nedenle, gerek 
yerli, gerekse uluslararası yatırıcımlar için 
en elverişli piyasa koşullarını oluşturma 
gayreti içindeyiz.

Ayrıca, nükleer enerji de gündemimizde-
dir. Enerji tüketimi hızla artan bir ülke 
olarak nükleer enerjiden en kısa zamanda 
yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla, 2015 yı-
lına kadar üç nükleer santral kurarak, yak-
laşık 5 bin megavatlık bir kapasite oluş-
turmayı öngörüyoruz. Nükleerin, enerji 
karışımı içinde bugün sıfır olan payını % 
6’ya çıkarmayı düşünüyoruz. 

Değerli katılımcılar...

Küresel enerji arz ve güvenliği açısından 
üstlendiğimiz rolün öneminin bilincinde-
yiz. Avrupa’nın enerji güvenliğine önem 
veriyoruz. Bu çerçevede üstümüze düşen 
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sorumlulukları yerine getirmekte de ka-
rarlıyız. Enerji kaynakları konusunda ulus-
lararası diyalog ve işbirliğine büyük önem 
veriyoruz. Enerji politikamızı, çok boyutlu 
aktif dış politika anlayışımız doğrultusun-
da yürütüyoruz. 

Çevremizde bir güvenlik ve istikrar kuşağı 
oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle, karşılık-
lı bağımlılığı, karşılıklı güven ve menfaat 
ortaklığını geliştiren bir dinamik olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla, ikili ve bölgesel 
ilişkilerde kazan-kazan anlayışını hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Bu yaklaşım, böl-
genin evrensel değerler temelinde siyasi, 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım-
cı olma gayretimizi de yansıtmaktadır. 
Bu, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenleri 
üzerinde tarihi, kültürel ve jeopolitik bir 
etkileşim noktası olan Türkiye için önce-
likli bir hedeftir. 

Netice itibariyle Türkiye’nin, küresel dü-
zeyde barış istikrar ve güvenliğe katkıda 
bulunan, bölgesinde olumlu değişimi teş-
vik eden bir ülke olarak, dostluğu aranan 
bir bölgesel güç, işbirliği aranan bir ortak 
olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin çok 
yönlü ve kucaklayıcı enerji politikası da bu 
genel yaklaşım içinde yerini bulmaktadır.

Böyle önemli bir alanda gerçekleştirilen 
bu konferansın, dünya enerji camiasını 
yönlendirici nitelikteki tartışmalarla, 
başarılı bir biçimde sonuçlanacağına ina-
nıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan… değerli parlamenterler… 
Sözlerime bugün burada sizlerle birlikte ol-
maktan duyduğum mutluluğu ifade ederek 
başlamak istiyorum. 

Bugün Avrupa’da giderek genişleyen ve 
kuvvetlenen bir haklar ve değerler coğraf-

yasından bahsedebiliyorsak, bu NATO, Av-
rupa Birliği ve AGİT kadar, hatta belki daha 
da fazla, Avrupa Konseyi’nin etkin çalış-
maları sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu 
bağlamda, Avrupa Konseyi’nin çok temel 
bir organı olan Parlamenter Meclisin üyele-
ri olarak sizlerin üstlendiği sorumluluğun 

AKPM Genel Kurulunda “İfade 
Özgürlüğü ve Dini İnançlara 

Saygı” Konusunda Yaptığı 
Konuşma

Strasbourg, Fransa | 28 Haziran 2006
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önemini de bir kez daha vurgulamakta 
yarar görüyorum. Zira sizlerin daha özgür, 
daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya 
için çalıştığınızı biliyorum. Böyle bir dün-
yanın ancak, temel insan hak ve hürriyetle-
rinin herkes tarafından benimsenip uygu-
lanmasıyla mümkün olabileceğini de gayet 
iyi biliyorum. Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’nin bu istikametteki çok değerli 
çabalarını taktirle izliyor ve destekliyorum.

Ben bugün, ifade özgürlüğü ve dini inanç-
lara saygı gibi çok önemli ve karmaşık bir 
meseleye ilişkin görüşlerimi sizlerle pay-
laşmak için buradayım. Hem bu anlamda 
özel konuma sahip olan bir Avrupa Konseyi 
ülkesinin Başbakanı olarak, hem de öz-
gürlük ve insan onuruna yürekten inanan 
biri olarak, bu fırsatın bana verilmiş olma-
sından duyduğum memnuniyeti özellikle 
belirtmek istiyorum. Öncelikle, konuyla 
ilgili çok değerli bir rapor hazırlayan Sayın 
Sinikka Hurskainen’e kapsamlı çalışması 
için teşekkür ediyorum. 

Konuşmamı takiben rapor hakkında ayrın-
tılı bir görüşme yapacaksınız. Bu nedenle 
ben görüşlerimi oturumun sonundaki ko-
nuşmama saklamak kaydıyla daha baştan 
raporun içeriğine ilişkin ön alıcı bir yo-
rumda bulunmaktan kaçınacağım. Bugün 
yapacağınız görüşmelerin her halükarda ne 
kadar zamanlı bir adım olduğunu vurgula-
mak istiyorum. Şu kadarını da belirtmeme 
lütfen izin verin. Raporda dile getirilen bazı 
görüşleri paylaşmakla birlikte, bazı görüş ve 
değerlendirmelere de katılmadığımı açıkça 
ifade etmeliyim. Yapacağınız ayrıntılı görüş 
alış verişinin, farklılıkların belirlenmesine, 

farklı bakış açılarının daha iyi anlaşılması-
na da katkıda bulunmasını diliyorum.

Sayın Başkan, değerli üyeler… 

Bu noktada her şeyden önce şunu açıkça ve 
hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak şekil-
de belirtmek isterim ki, düşünce ve ifade 
özgürlüğü ortak değerlerimizin vazgeçil-
mez unsurları arasında yer almaktadır. 
Bu ilke esasen başkalarının herkesçe pay-
laşılmayan görüşlerine hoşgörüyle yakla-
şılmasını da kapsamaktadır. Bu konuda 
özellikle son yıllarda çok büyük bir mesafe 
kat eden bir ülkenin Başbakanı olarak du-
yarlılık ve kararlılığımı çok iyi bildiğinize 
inanıyorum. 

Ancak tüm özgürlüklerin belli bir so-
rumluluk bilinciyle yaşanması gerektiği 
de açıktır. Nitekim, uluslararası insan 
hakları hukukuna göre, ifade özgürlüğü 
dahi mutlak bir hak olmayıp, diğer bi-
reylerin hakları ve itibarının korunması 
başta olmak üzere birtakım sınırlamalara 
tabidir. Örneğin, BM Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesinin 
3. fıkrasında ifade özgürlüğünün özel 
bir ödev ve sorumlulukla kullanılacağı 
vurgulanmaktadır. Keza, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin içtihadına göre de, 
ifade özgürlüğü, terör ve şiddeti doğrudan 
teşvik ve kışkırtma, kin ve nefret duygula-
rının tahrik edilmesi veya dini değerlere 
saldırı durumlarında kısıtlanabilmektedir. 

Bu önlemler toplumsal yaşamın bir gereği 
olarak yüzyıllar boyunca tecrübe edilmiş 
gelenek ve uygulamaların sonucunda or-
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taya çıkmıştır. Küreselleşmenin sağladığı 
imkanların insanlar ve toplumlar arası 
ilişkileri çok daha yoğunlaştırdığı günü-
müzde bu ilke ve kurallara uymamız daha 
da büyük önem taşımaktadır. Nitekim, son 
karikatür krizi ve olayların çok kısa bir 
süre içinde ciddi bir buhrana dönüşmüş 
olması bu gerçeği çok çarpıcı bir şekilde 
gözler önüne sermiştir. Ancak burada 
vurgu yapmak istediğim hususun sadece 
özgürlüklere getirilmesi gereken kısıtla-
malar olmadığını özellikle belirtmek iste-
rim. Asıl dikkat çekmek istediğim husus 
özgürlüklerden yararlanılması ile başta 
dini değerler olmak üzere kişilerin hak 
ve duyarlılıklarına saygı gösterilmesinin 
birbirleriyle çelişen unsurlar olmadığı, 
tam aksine karşılıklı uyum ve denge içinde 
uygulandıkları takdirde, bunların bizleri 
daha açık ve özgür toplumlar olmaya yö-
nelteceğidir. 

Geldiğimiz noktada, aklın ve hukukun 
da gücüyle bu yönde mesafe almak ve 
dünyayı hepimiz için daha yaşanabilir bir 
hale getirmek bizlerin elindedir. Ancak 
son dönemde yaşadığımız bazı gelişmeler 
biliyorum ki en az benim kadar sizleri de 
bu konuda zaman zaman endişeye sevk 
etmektedir. Zira karikatür kriziyle yaşadı-
ğımız acı tecrübe ifade özgürlüğü ile dini 
inançlara saygı arasında yanlış anlama-
lardan kaynaklanan bir çelişkiye dikkat 
çekmekle birlikte, esasında çok daha derin 
ve ciddi bir sorunun yansıması olarak 
ortaya çıkmıştır. Asıl sorun uluslararası 
toplumun son dönemde kültürel veya dini 
değerler temelinde giderek artan tehlikeli 
bir kutuplaşmaya yönelmekte olmasıdır. 

Gerçekten de 11 Eylül sonrasındaki geliş-
meler, özellikle Batı ile İslam dünyası ara-
sında giderek derinleşme eğilimi gösteren 
bir fay hattının eşiğinde bulunduğumuzu 
ve her iki tarafta da aşırı uçların bu durumu 
sorumsuzca istismar ettiğini açıkça ortaya 
koymuştur. Bir yanda dini veya kültürel 
değerleri maske olarak kullanan terörist 
eylemler, diğer yanda kendisi gibi düşünüp 
yaşamayanları “öteki”leştirerek farklılıkla-
rımızı düşmanlık sebebi gibi gösterenler 
durumu bir krize dönüştürmeye çalışmak-
tadırlar. 

Sonuçta, Batıda her geçen gün daha da güç-
lendiğini gördüğümüz “İslam karşıtlığı” ve 
buna bağlı olarak gelişen yabancı düşman-
lığı, İslam dünyasında ise kendi değerlerine 
yönelik bir saldırı altında olduğu algılama-
sı, bizi tehlikeli bir çatışma ortamına doğru 
sürüklüyor. Geldiğimiz noktada “medeni-
yetler çatışması” türü senaryoların güç-
lenmesine yol açan bu eğilimlerin dünya 
barışına katkı yapmadığı ve hepimizi sonu 
olmayan karanlık bir dehlize çektiği açıktır. 

Tarihin bu aşamasında bizlere hayati bir 
sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk da 
insanlığın ortak geleceğini kıyamet haber-
cilerine teslim etmemektir. İnanıyorum 
ki sizler de, çatışma senaryolarının insan-
lık için önü alınamaz bir yazgı olmadığı 
konusunda benimle aynı görüşleri payla-
şıyorsunuz. Kültürel farklılıklarımızı ve 
kimliklerimizi koruyarak barış içinde bir 
arada yaşamanın yollarını arayıp bulmak 
zorundayız. Her şeyden önce şunu tespit 
etmeliyiz ki, karşı karşıya bulunduğumuz 
durum yeni bir durumdur. Geçmiş döne-
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min parametreleri, soğuk savaş döneminin 
kavramları, içinde bulunduğumuz durumu 
açıklamakta sadece yetersiz kalmamakta, 
bizi yanlış sonuçlara da götürebilmektedir. 
Onun için diyorum ki, hepimiz ezberimizi 
bozmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, gelecek 
korkular üzerine bina edilemez. Zaman, 
umutlarımızın peşinden gitme, zaman, or-
tak aklın ve sağduyunun sesini yükseltme 
zamanıdır. 

Bu itibarla, işe birbirimizi daha iyi anla-
maya, hassasiyetlerimize saygı gösterebil-
meye; hak ve özgürlüklerimizi kullanırken 
birbirimizin hukukunu çiğnememeye; gü-
vensizlik yaratacak ve çatışmaya yol açacak 
tutumlardan uzak durmaya; ve en önemlisi, 
“bize karşı onlar” veya “ötekiler” türünden 
zihniyetler yaratmaktan özenle kaçınmaya 
çalışmakla başlamalıyız. Özellikle ifade 
özgürlüğünün hakaret özgürlüğü olarak 
anlaşılıp kullanılması üzerinde ciddiyetle 
yeniden düşünmeliyiz.

Coğrafyanın bir kalkan teşkil etmediği 
ve dünyanın neresinde olursa olsun in-
sanların ve toplumların giderek artan bir 
etkileşim içine girdiği günümüzde, bunu 
başarmamız tarihte daha önce hiç olmadığı 
kadar zor ve fakat hayati derecede önemli 
bir sınav olarak karşımızda durmaktadır.

Sayın Başkan, değerli parlamenterler…

Sanırım hepimiz demokrasinin şu tanımın-
da birleşiyoruz. Demokrasi, bir özgürlük 
rejimi olduğu kadar, bir tahammül ve uzlaşı 
rejimidir aynı zamanda. Zira demokratik 
toplumlar özgür toplumlardır ve özgürlük 

tanımı gereği dışlayıcı olamaz. Farklı düşü-
ce ve yaşam biçimlerinin, farklı kültürlerin 
dışlandığı toplumlarda zaten özgürlük bir 
sorun değildir. Onun içindir ki, özgür top-
lumlar tanımı gereği kültürel olarak çoğul-
cu olmak zorundadır. Ben buna “demokrasi 
özgürlüklerin ittifakıdır” diyorum. 

Ancak bu noktada karşımıza raporun da 
işaret ettiği önemli bir tehlike çıkmaktadır. 
O da “özgürlüklerin çatışması” tehlikesidir. 
İşte bunu nasıl önleyeceğimiz üzerinde 
düşünmeliyiz. Zira bu, özgür toplumlara 
kendi içlerinden yükselen en büyük tehli-
kedir. Özgürlüklerden kaynaklanan ve yine 
özgürlüklere yönelen bir tehdittir. Şiddet 
ve özgürlüğün bir arada yaşayamayacağını 
hepimiz tarihi tecrübeyle biliyoruz. Öyleyse 
şiddet üretmeyen bir özgürlük kültürü ge-
liştirmeyi başarmak zorundayız. Özgürlük-
lerin çatışmasına meydan vermeyecek bir 
özgürlük ittifakını tesis etmek zorundayız. 
Hepimizin birbirimizle çatışmadan özgürce 
yaşadığı bir dünya idealidir bu. Buna “gö-
nüllü birliktelik” de diyebiliriz. 

Ancak, materyalist bir özgürlük anlayışıyla 
bunu başarmamız, kabul edelim ki müm-
kün değildir. Çünkü insan, et ve kemiklerin 
toplamından ibaret değildir. Bireysel ve 
toplumsal kimliklerimiz insanın maddi var-
lığını aşan bir mahiyet taşır. İnsan onuru, 
insan haysiyeti dediğimiz şeydir bu. Kim-
liklerimizi şekillendiren değerler sistemi-
mizdir. İşte bunları nasıl koruyacağız? Anti 
Semitizm yada İslam karşıtlığını serbest 
bıraktığımız, kimlik değerlerimize yönelik 
saldırı ve aşağılamaları başkalarının özgür-
lüğü olarak gördüğümüz bir dünyada öz-
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gürlüklerin bir arada yaşama idealini nasıl 
gerçekleştirebiliriz.

Evet, eleştirel düşünce bilimsel ve toplum-
sal gelişmenin şartıdır. Ama kabul edelim 
ki, hakaret sadece öfke ve şiddeti davet 
eder. Her toplumun kendi tecrübesi fark-
lıdır. Bazı toplumlarda demokrasi bireyin 
dini baskılardan özgürleşmesi şeklinde 
tezahür etmiş olabilir. Ama hiçbir kültür 
kendi tarihi tecrübesini, ne üstünlük iddi-
ası, ne de materyalist bir anlayışla başka 
kültürlere dayatmamalıdır. Çünkü ancak, 
farklılıklarımızı kabul ederek sağlıklı bir 
“gönüllü birliktelik” tesis edebiliriz. İspan-
yol meslektaşım Sayın Zapatero ile birlikte 
eş-başkanlığını yürüttüğümüz Medeniyet-
ler İttifakı girişimi işte tamamen bu amaca 
yönelik olarak başlatılmıştır. 

Medeniyetler İttifakı, uygarlıklar arasında 
bir hiyerarşi olmadığını, her toplumun 
tarih boyunca insanlığın gelişimine kendi 
özgün katkısını getirdiğini ve bugün geli-
nen noktada tüm kültürlerin ve dinlerin 
birbirleriyle sürekli bir etkileşim içinde 
olduğunu savunmaktadır. Yine aynı çer-
çevede, insanlar ve toplumlar arasındaki 
farklılıkların, birbirimizi “öteki” olarak gör-
meye yada değerler bazında bir üstünlük 
sıralamasına tabi tutmaya mazeret teşkil 
edemeyeceğini belirtmektedir. Tam aksine, 
kültürel üstünlük varsayımlarımızı bir ke-
nara bırakarak farklılıklarımızı zenginlik 
sayan gerçekçi bir kültürel çoğulculuk mo-
deli önermektedir. 

Bu yönde atılabilecek somut adımları be-
lirlemek üzere de farklı kültür ve dinleri 

temsil eden 20 saygın şahsiyetten oluşan 
bir Yüksek Düzeyli Grup aracılığıyla kap-
samlı bir Eylem Planı hazırlanmasını ön-
görüyoruz. Okullarda okutulan tarih ve din 
kitaplarının gözden geçirilmesinden, hoş-
görü ve karşılıklı anlayış kültürünün öğre-
tileceği özel müfredatların geliştirilmesine; 
internetin ve teknolojinin imkanlarının bu 
amaçla daha etkin şekilde kullanılmasın-
dan, sivil toplumun örgütlenmesine kadar 
bir çok pratik tedbiri içerebilecek bu Eylem 
Planına büyük önem veriyoruz.

Bu bağlamda, Grubun geçtiğimiz ay sonun-
da Dakar’da yapılan üçüncü toplantısında 
önemli mesafe kat edildiğini ve Kasım 
ayı başında Türkiye’de yapılacak son top-
lantıda kabul edilmesi öngörülen Eylem 
Planı’nın ana hatlarının yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başladığını da büyük bir memnu-
niyetle sizlerle paylaşmak isterim. Nitekim 
Dakar’da, Eylem Planı çerçevesinde önce-
likli hedef gruplar olarak belirlenen genç-
lerin ve göçmen toplumların aşırılığa açık 
sorunları üzerine yapılan tartışmalar son 
derece yararlı ve somut bir çerçeve ortaya 
koymuştur. Keza bana göre, bu süreçteki 
başlıca iletişim ve erişim araçları olarak 
medya ve eğitim üzerine odaklanılması 
ve bu alanlarda atılacak adımlara ağırlık 
verilmesi de fevkalade doğru bir yaklaşım 
olmuştur. 

Gerçekten de, yarınlarımızın güvencesi 
gençlerin zihinlerinin önyargılar ve ka-
ralamalarla kirlenmemesi, bunun için en 
küçük yaştan itibaren modern bir eğitim 
anlayışının geliştirilmesi, farklı kültürler 
arasındaki etkileşimin en ön saflarında 
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yer alan göçmen toplulukların ortak bir 
geleceğe güvenle bakabilmelerinin sağlan-
ması ve günümüzde erişim ve etkileme 
kapasitesi mevcut diğer tüm güçleri aşan 
medyanın sorumlu bir iletişim anlayışıyla 
hareket emesi fevkalade önem taşımakta-
dır. Grubun çalışmalarında aynı zamanda, 
radikalizmin arka planında yer alan siyasi 
zemine de değinilmekte ve pratik öneriler 
getirilmese de, halklarımızın gönüllerin-
deki adalet duygusunun güçlendirilmesini 
sağlayacak somut adımlar atılması isten-
mektedir. Bu bağlamda özellikle Arap-İsrail 
ihtilafı, Irak’taki durum, küresel gelir dağı-
lımındaki eşitsizlik ve dünyanın çeşitli böl-
gelerinde devam eden bunalımlara dikkat 
çekilmektedir. 

Bence bu yaklaşım, girişimin gerçekçi 
niteliğini de yansıtmaktadır. Zira ortak de-
ğerlerimizi yüceltmek ve görünür kılmak 
için ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, 
onları halklarımızın en fazla ihtiyaç duy-
duğu anlarda uygulamaya koyamaz ve çifte 
standartlara izin verirsek, Medeniyetler 
İttifakı yönündeki gayretlerimizin başarıya 
ulaşamayacağı açıktır. Sorunun sadece ta-
rifini değil, ardında yatan temel etkenlerin 
tahlilini ve alınabilecek somut tedbirlerin 
belirlenmesini öngörmesi de, Medeniyetler 
İttifakı’nın uygulamaya dönük niteliğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bence bu alan-
daki çabalara yapabileceği en önemli katkı 
da bu olacaktır. 

Değerli konuklar… 

Medeniyetler İttifakı çerçevesinde günde-
me gelen bu konuların esasen Avrupa Kon-

seyi tarafından da yoğun bir şekilde ele alın-
dığını biliyorum. Eylem Planı’nın Birleşmiş 
Milletlere sunulmasını takip eden dönem-
de bu yönde daha somut adımlar atılması-
nı bekliyoruz. Özellikle eğitim, gençlik ve 
bilhassa göçmen toplumların entegrasyo-
nu alanlarında Avrupa Konseyi’nin temsil 
ettiği haklar ve değerler manzumesi, sahip 
olduğumuz en sağlam temeli teşkil ediyor. 
Bunun önümüzdeki dönemde Medeniyet-
ler İttifakı’nın geliştirilmesine yönelik pra-
tik önlemlerle daha da güçlendirilmesini 
arzu ediyoruz. 

“Çeşitlilik içinde birliktelik” yada “kesret 
içinde vahdet” yani “çokluk içinde birlik” 
ilkesi bizim kültümüzde çok köklü bir 
prensip olarak bugünlere kadar yaşamış-
tır. Bir arada barış içinde yaşama tecrü-
bemizin de tarih boyunca temel zeminini 
teşkil etmiştir. Sizlerin de savunduğu bu 
çok kültürlülük ideali, Avrupa’nın hem 
kendi iç huzur ve barışını koruması, hem 
de dünya barışına katkı sağlaması için bu 
alanda hızlı ve somut adımlara ihtiyaç du-
yulmaktadır. Özellikle Müslüman nüfusun 
Avrupa ülkelerinde giderek artan büyük-
lükte bir topluluk oluşturduğu ve mevcut 
yanlış algılamalar temelinde bunun ciddi 
bir mesele teşkil etmeye başladığı göz 
önünde tutulduğunda, karşılıklı anlayış ve 
hoşgörünün Avrupa genelinde tüm kurum 
ve kuruluşlarıyla sağlamlaştırılması gereği 
açık şekilde hissedilmektedir. 

Bugün Paris, Londra, Brüksel, Berlin, 
Rotterdam gibi büyük Avrupa kentlerinin 
nüfusları yüzde 10 ila 25 arasında değişen 
oranlarda Müslümanlardan oluşmaktadır. 
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Bu da kalıcı bir huzur ve refah ortamının 
sağlanabilmesi için Avrupa genelinde hoş-
görülü ve bütünleştirici toplumsal politi-
kalara ne kadar fazla ihtiyaç duyduğumu-
zu göstermektedir. Bu noktada Avrupa’nın 
göçmenlerle sorununun bir İslam sorunu 
olmadığını görebilmek gerekmektedir. 
Sorun “öteki” olarak görülen toplulukların 
dışlanmışlığındadır. Bu soruna nefret ve 
ayrımcılıkla yaklaşmak çözüm değildir. 
Ülkeler, gettolarda yaşayan nüfus grupla-
rına daha fazla şefkat göstermek ve onları 
toplumsal yaşama dahil etmek için yeni 
yollar ve araçlar bulmak zorundadırlar. 

Evet, bu zor bir görevdir, ancak, imkansız 
değildir. Yabancıların içinde bulundukları 
toplumlarla bütünleşmeleri hem göçmen-
lerin, hem ev sahibi ülkelerin, hem de 
yerine göre anavatanların yoğun çabasını 
gerektirmektedir, ancak geleceğe dönük 
sorumluluğumuzun bilinci içinde işbir-
liği yaptığımız takdirde tüm sorunların 
çözümü vardır. Bu doğrultuda öncelikle, 
dışlayıcı yaklaşımlara son vermeli, önyar-
gılardan arınarak hareket etmeli, hoşgörü 
kültürünü yaygınlaştırmalı, zayıf olana 
yardım elini uzatmalı, dünyayı hepimizin 
ortak evi olarak görmeliyiz. Özellikle genç 
nesillere çok kültürlülüğün, farklılıklar 
içinde birlikteliğin bir erdem olduğunu 
öğretebilmeli, hangi gelişmişlik düzeyinde 
olursa olsun, her toplumun diğerleriyle 
paylaşabileceği değerler olduğunu anlat-
malı ve bunları bastırmak veya asimile 
etmek yerine onları anlamaya, yararlan-
maya ve karşılıklı etkileşim içinde yeşert-
meye çalışmalarını sağlamalıyız. 

İşte Medeniyetler İttifakı bizzat bunu ön-
görmekte ve bu yolda yapılması gerekenleri 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Hepimizin 
bu ideal ve çaba etrafında toplanması ve 
gayretlerimizi bu yönde yoğunlaştırması 
gelecek nesillere barış ve huzur dolu bir 
dünya bırakabilmemizin en etkili yolu 
olacaktır. Tarih boyunca birçok farklı din 
ve kültüre evsahipliği yapmış bulunan ve 
bugün de sosyo-kültürel çeşitliliği ile mede-
niyetler çatışması tezlerine en etkin karşı 
yanıtı temsil eden Türkiye’nin Başbakanı 
olarak, eş-sunuculuğunu yürüttüğümüz 
Medeniyetler İttifakı girişimi başta olmak 
üzere, bu doğrultuda yürütülen tüm çabala-
ra katkıda bulunmaya ve bu yönde herkesle 
işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bu 
vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. 
Bu çabamızda yalnız kalmayacağımıza ve 
başta Avrupa Konseyi ile üye ülkeleri olmak 
üzere tüm uluslararası camianın bu amaç 
etrafında birleşeceğine olan inancımı bir 
kez daha ifade ediyor, sizleri saygıyla selam-
lıyorum.
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Georgetown Üniversitesi’nin değerli 
mensupları… değerli konuklar… hanıme-
fendiler, beyefendiler… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, 
ABD’nin köklü eğitim kurumlarından 
birinde aranızda bulunmaktan, “Küresel 
Barış ve Adalet İçin Türkiye’nin Vizyonu” 
gibi güncel bir konuda düşüncelerimi siz-

lerle paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Bu saygın kurum, özellikle bünyesindeki 
Müslüman-Hıristiyan Anlayış Merkezi’nin 
faaliyetleriyle dinler ve toplumlar arasın-
daki diyalogun gelişmesine önemli katkı-
larda bulunmaktadır. İçinden geçtiğimiz 

Georgetown Üniversitesi’nde 
Yaptığı “Küresel Barış ve Adalet 

İçin Türkiye’nin Vizyonu” 
Başlıklı Konuşma

ABD | 1 Ekim 2006
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hassas dönemde bu katkıları son derece 
anlamlı buluyorum. Zira bu zor zamanda, 
küresel barış ve adalet için herkesin çaba-
sına ihtiyaç var. 

Biliyorsunuz, Soğuk Savaşın sona ermesi, 
beklenen barış ve refah dolu günleri ma-
alesef getirmemiştir. Savaşsız bir dünya 
umutları, bu tarihi dönemecin üzerinden 
on yıl bile geçmeden yıkılmaya başla-
mıştır. Özellikle 11 Eylül saldırılarının 
ardından dünya yeni bir değişim sürecine 
girmiştir. Birçok karmaşık sorunun ortaya 
çıktığı bu dönemde, şiddet ve çatışma kül-
türünün küresel bir salgın haline geldiğini 
görüyoruz. Terör, barış düzenini tehdit 
eden en önemli sorunlardan biri olarak 
öne çıkıyor. İnsanoğlu, karşılıklı anlayış 
ve saygı eksikliği yüzünden büyük acılar 
çekiyor. Farklı kültürler arasında ciddi bir 
iletişim kopukluğunun var olduğuna üzü-
lerek şahit oluyoruz.

İletişim çağında yaşanan bu kopukluk, ne-
rede yanlış yaptığımız üzerinde ciddiyetle 
düşünmemizi gerektiriyor. Dünyamızı ve 
hayatlarımızı köklü bir şekilde değiştiren 
İletişim devrimi, farklı kültür ve coğraf-
yaları tarihte hiç olmadığı kadar birbirine 
yaklaştırmış, hatta iç içe geçirmiştir. Peki, 
buna rağmen neden zihinsel olarak birbi-
rimizden bu kadar uzaklaşıyoruz? Neden 
önyargılarımızı büyütüyor, duygusal ola-
rak birbirimize karşı bileniyoruz? 

Değerli dostlar…

Küresel Barış ve Adaleti sağlayabilmek, 
tüm insanlığı daha yaşanabilir bir dün-

yaya kavuşturabilmek için bu soruların 
cevabını birlikte aramalıyız. İnançlar 
arası kutuplaşma, toplumsal adaletsizlik, 
bölgesel dengesizlikler, insan hakları 
ihlalleri, aşırılık, terörizm, kitle imha 
silahlarının yayılması, çevre kirliliği, 
salgın hastalıklar, açlık, fakirlik ve kötü 
yönetişim gibi birbiriyle bağlantılı sorun-
larla ortak mücadele etmenin yollarını 
bulmalıyız.

Unutmamalıyız ki artık, küresel bir köyde 
yaşıyoruz. Bugün bu sorunların üstesin-
den gelebilmek, ancak küresel işbirliği 
ile mümkündür. Hepimizi derinden et-
kileyen bu sorunların yaşandığı, küre-
selleşme çağında bana göre insanlığın 
“kazananlar” ve “kaybedenler” diye ayrıl-
ması imkansızdır. Zira hepimiz aynı ge-
mideyiz: Ortak mücadele gerektiren son 
derece ciddi bir durumla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Ya hep birlikte kazanacağız, 
ya da hep birlikte kaybedeceğiz.

Değerli konuklar…

Ne yazık ki bugün Batı’da İslam korku-
su ve buna bağlı olarak gelişen yabancı 
düşmanlığının giderek güçlendiğini gö-
rüyoruz. Buna karşılık İslam dünyasında 
da haksızlığa uğradığı ve kuşatıldığı 
algılaması ortaya çıkmıştır. Açık söylüyo-
rum, bu durum, küresel sorunlarla ortak 
mücadele etmesi gereken bizleri, birbirini 
“ötekileştiren” karşıt taraflar konumuna 
getirme riski taşımaktadır. Aramızdaki 
farklılıkları ön plana çıkarmış, barış için-
de bir arada yaşamak için yapmamız gere-
kenleri ihmal etmiş bulunuyoruz.
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Hıristiyan ve İslam toplumları arasındaki 
anlayış eksikliğine, son dönemde, aşırı 
uçların, nefreti körükleyen beyan ve davra-
nışları da eklenmiştir. Tabii ki bu, durumu 
daha da zorlaştırmıştır. Bütün bunların 
dünya barışını tehdit ettiği, hepimizi sonu 
olmayan kısır bir döngüye çektiği açıktır. 
Bu gidişe dur demek için artık korkula-
rımızın değil, umutlarımızın peşinden 
gitmeli, mantığı, sağduyuyu ve ortak aklı 
egemen kılmalıyız. Birbirimizin hassa-
siyetlerini gözetmeyi, özgürlüklerimizi 
karşılıklı saygı çerçevesinde kullanmayı 
öğrenmek zorundayız. Birbirimize karşı 
değil, birbirimizden güç alarak hareket 
etmeliyiz.

Bakınız biz, bu doğrultuda eşbaşkanlığını 
İspanya Başbakanı sayın Zapatero ile bir-
likte üstlendiğimiz “Medeniyetler İttifakı” 
girişimini başlattık. Bu girişimle, çatışma 
kaynağı olarak sunulan farklı inanç ve 
kültürler arasındaki önyargıları ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz. Temel amacımız, 
farklı kültürler arasındaki ortak evrensel 
değerleri öne çıkarmak suretiyle küresel 
planda kapsamlı bir işbirliği oluştur-
maktır. Biz, medeniyetler arasında bir 
hiyerarşi olmadığını, her toplumun tarih 
boyunca insanlığın gelişimine ve evrensel 
değerlere kendi özgün katkısını yaptığını 
savunuyoruz.

Bize göre bugün ulaştığımız medeniyet 
düzeyi, farklı kültür ve dinlerin birbirle-
riyle sürekli etkileşimi sonucunda ortaya 
çıkmıştır ve tüm insanlığın ortak ürünü-
dür. Aramızdaki farklılıkları, ortak mede-
niyetimizi zenginleştiren unsurlar olarak 

görüyor, bunların korunması gerektiğini 
düşünüyoruz. Farklılıklarımız, birbirimizi 
‘öteki’ diye niteleyip dışlamamıza sebep ol-
mamalıdır. Bu anlayışı fiilen hayata geçir-
mek, fikirlerimizi geniş kitlelere yaymak 
üzere başlattığımız girişim çerçevesinde, 
farklı kültür ve dinleri temsil eden 20 ki-
şilik bir Yüksek Düzeyli Grup oluşturuldu. 
Grup yaklaşık bir yıldır dünyanın çeşitli 
bölgelerinde bir araya gelerek uygulama-
ya dönük somut önerilerden oluşacak bir 
Eylem Planı hazırlamak için toplantılar 
düzenliyor. İşte Medeniyetler İttifakı 
girişiminin en önemli yanı da bence, bu 
eyleme dönük, etkin niteliğidir. Bana göre, 
Küresel barış ve adalet için buna ihtiyaç 
vardır.

Değerli dostlar…

Küresel barış ve adaletin sağlanmasında 
“Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika” girişi-
minin de felsefesi bakımından son derece 
önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye 
olarak bu coğrafyada demokratik süreçle-
rin gelişmesi, çoğulcu ve açık toplumların 
oluşması çabalarını kuvvetle destekliyo-
ruz. Türkiye, kendine özgü konumuyla, 
hem İsrail hem Arap ülkeleriyle gelişen 
ve derinleşen ilişkileriyle bölge barış ve 
istikrarına önemli katkılar yapabilecek 
bir ülkedir. Sorunların temelinde yer 
alan, Filistin-İsrail anlaşmazlığında adil, 
kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması; 
Ortadoğu’da istikrar ve güvenliğin tesisi 
için çok önemlidir. 

Yine, Irak’ın geleceği, bölgemiz için son 
derece önemlidir. Irak’a yönelik önceliği-
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miz, bu ülkenin demokratik kurumlarını 
oluştururken toprak bütünlüğünün ve 
siyasi birliğinin korumasıdır. Biliyoruz 
ki, Irak’ta başarısızlığın bedeli çok ağır 
olacaktır. 2006 yazında uluslararası 
gündemi Lübnan krizi meşgul etmiştir. 
Ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmak 
ve sonrasında barışı korumak için etkin 
bir diplomasi yürüttük. BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1701 sayılı kararını memnu-
niyetle karşıladık. Bu doğrultuda oluştu-
rulan Barış Gücüne kara, hava ve deniz 
unsurlarıyla katkıda bulunma kararı 
aldık. Böylece, bölgede barış ve istikrarı 
korumaya yönelik irademizi kuvvetli bir 
biçimde ortaya koymuş olduk.

Değerli konuklar…

21. yüzyılla beraber gelen küreselleşme, 
güvenliğimize yönelik olarak Ortado-
ğu’daki sorunların da ötesinde bazı ciddi 
risk ve tehditler ortaya çıkarmıştır. Bu 
tehdit ve risklere karşı koyabilmek için 
ortak değerlerimiz temelinde işbirliği 
yapmak zorundayız. Avrupa Birliği üyeli-
ğimiz bu bakımdan son derece önemli bir 
fırsattır. Az önce etrafımızda, bölgemizde 
olup–bitenlere değindim. Türkiye olarak 
istikrarsızlıklarla dolu, zorlu bir coğraf-
yada bulunuyoruz. Buna rağmen, son 
4 yılda gerçekleştirdiğimiz demokratik 
reformlar yabancı yorumcular tarafından 
bile bir “sessiz devrim” olarak nitelendi-
rilmiştir. Çevremizdeki tüm belirsizlik-
lere rağmen, demokrasi ve kalkınmayı 
birlikte sağlayarak bölgemize güvenlik ve 
istikrar ihraç eden bir ülke haline geldik. 

Şüphesiz, yaşadığımız bu köklü değişim 
sürecinde Avrupa Birliği’ne üyelik he-
defimizin büyük rolü ve önemi var. Son 
dönemde attığımız tarihi adımlar neti-
cesinde katılım müzakereleri başlamış, 
ilişkilerimiz geriye dönülmez bir sürece 
girmiştir. Dünyamızda yeni dengeler 
oluşuyor. Türkiye’nin üyeliği, bu yeni dü-
zende AB’ne stratejik derinlik kazandıra-
caktır. AB’nin bölgesel bir aktör olmanın 
ötesine geçerek küresel bir güç olmasına 
imkan sağlayacaktır. 

Ayrıca, düne kadar çatışmaları beklenen 
medeniyetlerin aynı coğrafyada ve ortak 
değerler etrafında buluşmasının en güzel 
örneğini oluşturacaktır. Biliyoruz ki bu-
gün, tahammül ve uzlaşı kültürüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 
Farklılıklarımızı derinleştirerek çatışma 
unsuru haline getirmek yerine, bunları 
muhafaza ederek ortak değerler temelinde 
bir arada barış içinde yaşayabilmeliyiz. 
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği 
sorunlara ortak çözümler bulmalıyız. Hep 
birlikte bir asgari müşterekler zemini oluş-
turmak, “ortak değerler” etrafında buluş-
mak zorundayız.

Bugün uluslararası toplumun üzerinde 
ittifak ettiği bu temel değerler, demokrasi, 
adalet ve çoğulculuk olarak özetlenebilir. 
Küreselleşmeyle birlikte açık toplum artık 
bir seçim olmaktan çıkmış, herkes için 
mecburi bir istikamet haline gelmiştir. 
Yeryüzünde hiç bir toplum için artık kül-
türel bir getto halinde var olma imkanı 
kalmamıştır. Bu durumun avantajlarının 
yanında, elbette bazı dezavantajları da 
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vardır. Bana göre, bu anlamdaki en önemli 
sorunlarımızdan biri, bilgiye ve teknolo-
jiye erişimde ve bunların üretimde kulla-
nılmasında gelişmiş ülkelerle dünyanın 
geri kalanı arasında hala ciddi bir uçurum 
bulunmasıdır. 

Yoksul olanlar ile müreffeh toplumlar ara-
sındaki gelir dağılımı adaletsizliği bunun 
sonuçlarından biridir. Diğer bir sorun da, 
farklı gelenek, inanç ve kültürlerin çatış-
ma unsuru haline getirilmesidir. Yaşadı-
ğımız bunca acı tecrübeden, milyonlarca 
insanın hayatına mal olan yıkıcı çatışma-
lardan sonra, bugün hala bu algılamanın 
sürdürülmesi büyük ölçüde geçmişten 
kalan önyargılarımızdan kaynaklanmak-
tadır. Ne yazık ki bugün, yoksulluk, ada-
letsizlik, hoşgörüsüzlük ve şiddet kültürü 
hızla küreselleşmektedir. Birbirlerine ma-
ruz kalan toplumlar, entegre olmak yerine 
tepki refleksleri geliştirerek birbirlerini 
“öteki”leştirmekte, bir arada yaşamaya di-
renç göstermektedir.

İşte bütün bunları doğru tespit edebilirsek, 
dengeyi, insanlığın refah ve mutluluğu le-
hine değiştirmenin yollarını da bulabiliriz. 
Daha iyi bir dünya idealimizi gerçekleştir-
me imkanına kavuşabiliriz. Bunun için de 
öncelikle, küresel bir ‘açık toplum’ a dönü-
şen dünyamızı, farklı renkleri, kültürleri 
içinde barındıran, çeşitlilik içinde birliğin 
sağlandığı bir yapıya kavuşturmak zorun-
dayız. Bu da ancak, çoğulculuk ilkesinin 
hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. 
Biz buna “kesret içinde vahdet” yani “çok-
luk içinde birlik” diyoruz.

Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyden 
önce, farklılıklarından dolayı hiç bir inanç 
ve kültürün dışlanmaması, düşman olarak 
görülmemesi, hiyerarşik bir tasnife ve 
aşağılanmaya tabi tutulmaması gerekiyor. 
Küresel barışın tesisi için refahın da, mut-
laka adil bir şekilde paylaşılması şarttır. En 
yukarıdakiler ile en aşağıdakilerle arasın-
daki makas daraltılmalı, mutlaka insani 
bir düzeye çekilmelidir. Barış ve adaleti 
sağlamakla yükümlü uluslararası kurum-
lar, bu doğrultuda yeniden yapılandırılma-
lıdır. En önemlisi de demokratik değerleri 
küreselleştirmek zorundayız. 

Değerli konuklar…

Türkiye olarak biz, farklı din ve kültürden 
birçok kavmi, yüzyıllar boyunca kardeşçe 
bir arada yaşatmış bir geleneğin mirasçı-
sıyız. Bu tarihi tecrübemizle bugün de in-
sanlığa katkı vermek için elimizden gelen 
her şeyi yapmaya hazırız. Zira biz, barış ve 
adaletin küreselleştirilmesi için herkesin 
çaba sarf etmesi, sorumluluk üstlenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Ne kadar zor olur-
sa olsun, herkes öncelikle önyargılarından 
kurtulmalıdır. Kendisinden farklı olanı 
dışlayan, çatışma kültürünü besleyen kış-
kırtıcı yaklaşımların kimseye yarar getir-
mediğinin farkına varmalıdır.

Ben, dünyayı hepimizin ortak evi olarak 
görüyorum. Barış içinde bir dünyanın da 
hala mümkün olduğunu düşünüyorum. 
Ancak, daha fazla vakit kaybetmeden 
harekete geçmemiz gerektiğini unutma-
malıyız. Bu konuda herkes payına düşen 
sorumluluğu yerine getirmelidir. İnsanlı-
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ğın geleceği için bütün insanları, Küresel 
Barış ve Adalete her türlü katkıyı yapmaya 
çağırıyorum. İnanıyorum ki, kimden gelir-
se gelsin barış ve adalet çağrısı; her zaman, 
her yerde yankısını bulacaktır.

Ben, bütün olumsuzluklara rağmen umu-
dumu muhafaza ediyorum. Zira hiçbir 
karanlık sürekli değildir, olamaz. İnsanlık 
her zaman olduğu gibi yine barıştan, ada-
letten yana olacak, aydınlık yarınlarına 
sahip çıkacaktır. Sözlerime bu umutla son 
veriyor, sizleri bir defa daha sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Sayın BM Genel Sekreteri… sayın Baş-
bakan… Yüksek Düzeyli Grubun değerli 
eş-başkan ve üyeleri… değerli konuklar… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bugün burada, Doğu ile Batının birleştiği 
İstanbul’da, böyle anlamlı bir buluşmaya 
ev sahipliği yapmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum.

Bildiğiniz gibi, Medeniyetler İttifakı giri-
şimi kapsamındaki çalışmalarımız önemli 
bir aşamaya gelmiştir. BM Genel Sekreteri 
Sayın Annan’ın kurduğu ve her biri birbi-
rinden değerli, alanlarında dünya çapın-
da isim yapmış dostlarımızdan oluşan 
Yüksek Düzeyli Grup, yoğun ve zorlu bir 
ortak çalışma sonucunda tarihi bir rapor 

Medeniyetler İttifakı Toplantısı

İstanbul | 13 Kasım 2006
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hazırlamıştır. Rapor, dünyanın çeşitli yer-
lerinde yapılan akademik çalışmalardan 
oldukça farklıdır. İçerdiği tespitler ve 
getirdiği önerilerle, uzun yıllar tartışıla-
cak ve üzerinde düşünülecek bir rehber, 
uygulamada da sık sık başvurulacak bir 
referans belgesidir.

Bu önemli çalışmanın ortaya çıkması için 
çok yoğun çaba sarf eden Yüksek Düzeyli 
Grup Eş-başkanları Devlet Bakanımız Pro-
fesör Mehmet Aydın ve İspanyol Profesör 
Federico Mayor başta olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Bugün, farklı kültür ve inançlar arasındaki 
kutuplaşmaların ortadan kaldırılmasının 
mutlak bir zorunluluk haline geldiği bir 
dünyada yaşıyoruz. Raporun, böyle bir 
ortamda dünya kamuoyuna sunulması, 
anlayış, hoşgörü ve saygı ikliminin yeni-
den yeşertilmesi yolunda hem umut, hem 
de heyecan verici bir adımdır. Bana göre, 
Medeniyetler İttifakı girişiminin bu yeni 
evresini, tarih boyunca birçok büyük me-
deniyete ev sahipliği yapan bu zengin coğ-
rafyanın gözbebeği İstanbul’da başlatıyor 
olmamız da, ayrıca anlamlıdır. Zira, yüz-
yıllar boyunca birçok farklı medeniyetin 
doğuş ve çöküşüne sahne olan bu toprak-
lar, orta çağdan yeni çağa geçişin de odak 
noktasıdır. Bu özellikleriyle farklı medeni-
yetleri buluşturmuş, kaynaştırmıştır. 

Şimdi yine farklı kültür ve inançları temsil 
eden bizler, Medeniyetler İttifakı kurmaya 
dönük önemli bir atılım için Avrupa ve 
Asya’nın birleştiği İstanbul’da yan yanayız. 
Bu, kaderin hoş bir cilvesi olduğu kadar, 

simgesel bir anlam da taşımaktadır. Zira 
Türkiye, Medeniyetler İttifakı için başlı 
başına çok özel bir örnek oluşturmaktadır.

Değerli konuklar…

Bakınız Türkiye, nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan, serbest pazar şartlarının 
geçerli olduğu, AB ile katılım müzakerele-
rine başlamış, demokratik, laik bir Cumhu-
riyettir. Bu özellikleriyle de Türkiye, inanı-
yorum ki Medeniyetler İttifakının sembol 
ülkesidir. Avrupa Birliği bizim için, taşıdı-
ğı anlam bakımından Cumhuriyetimizin 
çağdaşlaşma idealleriyle örtüşen stratejik 
bir hedeftir. Bize göre Medeniyetler İttifakı 
da, 21’inci yüzyılın küresel barış projesi-
dir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği 
bu projenin mümkün olduğunu bütün 
dünyaya gösterecektir. Sözde kıyamet ha-
bercilerine, felaket senaryolarına, çatışma 
tezlerine bugüne kadar verilen en etkili, en 
anlamlı cevap olacaktır.

İnanıyorum ki ,  Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliği, kültürler arasındaki 
kutuplaşmanın aslında sanal olduğunu, 
gerçek karşıtlığın kültürler arasında de-
ğil, uzlaşma yanlıları ile çatışma yanlıları 
arasında olduğunu ortaya koyacaktır. Aynı 
zamanda, değişik tarih, kültürel birikim 
ve inanç sistemlerine sahip toplulukların 
buna rağmen ortak insani değerler etrafın-
da buluşabileceklerini de kanıtlayacaktır. 
Türkiye bundan sonra da ortak evrensel 
değerlerin güçlü bir savunucusu olmaya 
devam edecektir. Zaten Medeniyetler İtti-
fakı girişimi de, aslında aynı amaca hizmet 
etmektedir. 
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Değerli konuklar… 

Medeniyetler İttifakı girişimi, Türkiye 
Avrupa Birliği’ne üye olduktan çok sonra 
da devam edecek, gelecek nesilleri de ku-
şatacak uzun soluklu bir projedir. Tarihin 
herhangi bir dönemine baktığımızda etkin 
kültürler, inançlar ve toplumlar arasındaki 
ilişkilerin, insanlığın genel konumu hak-
kında daima temel bir gösterge oluşturdu-
ğunu görebiliriz. Bu ilişkilerde işbirliğinin 
refahı, çatışmanın ise yokluğu getirdiğini 
de rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İnsanlık tarihi, önde gelen kültürler ara-
sında uyum, işbirliği ve beraberce kalkın-
manın söz konusu olduğu dönemlerle 
doludur. Karşılıklı anlayış ve işbirliği ile 
hayal gücümüzü bugün bile zorlayan ge-
lişmelerin yaşandığı bu dönemler, tarihin 
akışı içinde “altın çağlar” olarak anılmıştır. 
Ancak bugün bizler, maalesef, bir altın çağ 
içinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Gerek 
giderek artan haksızlık ve eşitsizlikler, ge-
rekse büyütülen korku ve şüpheler bütün 
dünyada karşılıklı nefret, önyargı, öfke ve 
hoşgörüsüzlüğü beslemiştir. 

Bana göre, bu kısır döngü, küresel çaptaki 
kopukluklarla birleştiğinde tehlikeli bir 
karışıma dönüşmekte, duygu düşünce ve 
eylemlerde aşırılıklara yol açmaktadır. İn-
sanlık tarihinin en hızlı teknolojik gelişme-
lerinin yaşandığı günümüzde, küreselleş-
me, maalesef bu nimetlerden her toplumun 
yeterince yararlanmasını sağlayamamakta-
dır. Dolayısıyla toplumlar arasında ortaya 
çıkan psikolojik uçurumlar daha da derin-
leşmekte, farklı kültür ve inanç sistemleri, 

birbirlerini tanıyıp anlamaya çalışmak, 
ortak insani değerler etrafında buluşmak 
yerine birbirlerine karşı durmaktadır. 

Bu, en belirgin şekilde İslam Dünyası ile 
Batı arasındaki karmaşık ilişkilerde ortaya 
çıkmaktadır. Şüphesiz bu yeni bir durum 
değildir. Ancak, bu sorunla çok acil olarak 
mücadele edilmesi gerektiği de açıktır. 
Onun için biz Türkiye olarak, bu kırılmanın 
daha da derinleşmesini engelleyeceğine, 
çatışma yerine karşılıklı anlayışı yeniden 
sağlayacağına inandığımız Medeniyetler 
İttifakı girişimine büyük önem veriyoruz. 
Torunlarımızın barış ve refah içerisinde 
yaşayacakları çatışmasız bir dünya için bu 
girişimi gerçekleştirmek, bu projeyi hayata 
geçirmek zorundayız.

Bugün bu bakımdan, Yüksek Düzeyli Gru-
bun BM Genel Sekreterine sunduğu rapor, 
sürecin bundan sonra başlayacak olan ve 
hayati önem taşıyan uygulama safhası-
nın belkemiğini teşkil edecektir. Raporda 
eğitim, gençlik, göç ve medya gibi birçok 
alanda çeşitli faaliyetler öngörülmektedir. 
Nihai amaç, farklı inanç ve kültürler arasın-
da karşılıklı saygıya dayalı bir paradigma 
geliştirmek suretiyle toplumlar ve devletler 
arasındaki ilişkilerin daha fazla bozulma-
sını engelleyecek kapsamlı bir koalisyon 
kurulmasıdır. 

Unutmamalıyız ki, karşı karşıya bulun-
duğumuz uçurumları, ancak böyle bir 
büyük koalisyonla aşabilir ve ortak insani 
değerlerin ön planda olacağı bir dünya inşa 
edebiliriz. Böylesine büyük bir uluslararası 
koalisyon, elbette kapsamlı, çok boyutlu ve 
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yaşayabilir nitelikte olmalıdır. Cumhuriye-
timizin kurucusu Atatürk, dünya milletleri-
ni aynı apartmanda yaşayan kapı komşula-
rına benzetmiştir. Böyle bakıldığında hiçbir 
milletin kaderi, diğerinden ayrı değildir. 
Ve sanırım bu benzetme en çok da 21’inci 
yüzyılın küreselleşen dünyası için geçerli 
olmalıdır.

Alt katta çıkan yangın, en üsttekini de 
kaçınılmaz olarak etkileyecek; Atlantik’in 
bir yakasında yaşanan çatışma, diğer yaka-
sındakilerin de huzur ve rahatını mutlaka 
kaçıracaktır. Onun için diyorum ki, küresel 
bir tehdide ancak küresel ölçekte bir cevap 
verilebilir. Bu da, Medeniyetler İttifakı’dır. 
Bugün burada bütün ülkeleri, Medeniyetler 
İttifakı girişimini desteklemeye çağırıyo-
rum. Diyorum ki, gelin hepimiz bu ortak 
amaç etrafında kenetlenelim. Raporun öne-
riler bölümünde ortaya konulan hususları 
hayata geçirmek için hep beraber gayret 
gösterelim.

Değerli konuklar…

Yaşadığımız çağda yeni tehditlerle karşı 
karşıyayız. Biz diyoruz ki, ya terör, şiddet ve 
çatışma kültürünün salgın bir hastalık gibi 
küreselleşmesine seyirci kalacağız, yada 
ortak insani değerleri küreselleştirmeyi 
başaracağız. Küreselleşme süreci bizi bu 
çarpıcı gerçekle karşı karşıya bırakmıştır. 
Hangi medeniyet havzasından kaynakla-
nırsa kaynaklansın, hangi kutsal değerlerin 
arkasına saklanırsa saklansın, aşırılığın, fa-
natizmin, radikalizmin her türlüsüne karşı 
hiçbir ayrım yapmaksızın ortak bir duruş 
geliştirmek zorundayız.

Bir yandan tarihte hiç olmadığı kadar 
farklı coğrafya ve kültürleri birbirine ya-
kınlaştıran, sınırları kesişmese de farklı 
milletleri birbirine kapı komşusu yapan 
küreselleşme, bir yandan da şiddet gibi 
kadim hastalıkları aynı hızla dünyanın 
her tarafına sirayet ettirmektedir. Bu, 
insanlığın bu güne kadar karşılaşmadığı 
türden yeni ve baş edilmesi zor bir tehlike 
ortaya çıkarmıştır. Sanırım küreselleşme-
nin beraberinde getirdiği kültürel devrim 
dalgasına hazırlıksız yakalanmamızın 
bunda çok önemli bir payı vardır. Çünkü, 
hızlı değişimin getirdiği korku ve endişe, 
toplumlarımızda dışlama, ötekileştirme ve 
düşmanlık duyguları olarak tezahür eden 
savunma refleksleri geliştirmiştir.

Az önce de söylediğim gibi bu yeni bir teh-
dittir ve bununla mücadelemizi ancak yeni 
bir bakış açısıyla kazanabiliriz. İşte Mede-
niyetler İttifakı girişimi bize bu türden 
yeni bir bakış açısı önermektedir. Biliyo-
ruz ki, günümüz dünyasında büyük ölçüde 
artan iletişim imkanlarının da devreye 
girmesiyle algılamalar, gerçeklerden daha 
önemli hale gelmeye başlamıştır. İletişim 
devrimiyle birlikte, bir yandan toplumlar 
arasındaki fiziki engeller ortadan kalkar-
ken diğer yandan kötü niyetli çevrelerin 
dar görüşlü propaganda faaliyetleri sonu-
cunda yalanlarla dolu “sanal gerçekler” 
oluşmuştur. Önyargıları besleyen klişeler 
daha da güçlenmeye başlamıştır. 

Elbette bu klişeleri, bu sanal gerçekleri 
yıkmamız kolay olmayacaktır. Ancak, ara-
mızdaki fiziksel duvarların ortadan kalk-
tığı iletişim çağında, zihinsel olarak bizi 
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birbirimizden bu kadar uzaklaştıran bu 
klişelerden kurtulmanın yollarını mutlaka 
bulmak zorundayız. Gerçek anlamda bir 
Medeniyetler İttifakını ancak bu şekilde 
sağlam temeller üzerine oturtabiliriz. 

Değerli konuklar…

Soğuk Savaşın bitiminden bu yana yaşa-
nan ve özellikle son yıllarda kontrolden 
çıkarak krize dönüşen gelişmeler, farklı 
kültür ve inanç sistemlerinin birbirlerine 
tahammül gücünün ne kadar zayıf oldu-
ğunu göstermiştir. Öfkeler kabardıkça da, 
bundan en çok masum insanlar zarar gör-
müştür. Bizler bundan sonraki krizlerin 
nasıl ve ne zaman patlak vereceğini tah-
min etmeye çalışırken ve bunu önlemek 
için ne yapabileceğimizi düşünürken bile, 
şu anda dünyanın birçok yerinde çatışma 
ve şiddet hüküm sürmektedir. Onun için, 
arkamıza yaslanıp, gelişmeleri kendi seyri-
ne bırakma lüksümüz yoktur. 

Ortak geleceğimiz için sorumluluk almak 
mecburiyetindeyiz. Bugün İstanbul’da, 
Medeniyetler İttifakı adına büyük bir 
adım atıyoruz. Birçok siyasi ve akademik 
kurumla, medya ve sivil toplum kuruluş-
larıyla dayanışma içerisinde kararlılıkla, 
cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Fe-
laket senaryoların sahipleri de bilsin ki 
Medeniyetler, çatışmak yerine, İttifak oluş-
turmaya doğru gidecektir. Bugün bu yolda 
attığımız adımın dünya barışına önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyor, sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Genel Sekreter… değerli konuklar… 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye’ye 
hoş geldiniz. İslam Konferansı Örgütü’nün 
ilk kez düzenlediği bu konferans vesilesiyle 
aranızda olmaktan büyük memnuniyet du-
yuyorum.

Bugün burada, “İslam Konferansı Örgütü 
Üyesi Ülkelerin Kalkınmasın da Kadının 
Rolü”nü konuşacağız. Hepimiz çok iyi 
biliyoruz ki, İslam alemi olarak, her gün 

karşımıza çıkan çok ciddi, çok önemli me-
seleler var. Bunları konuşmamız, birlikte 
sorunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. 
İnanıyorum ki, sahip olduğumuz ortak 
değerler, beslendiğimiz ortak kültür, ortak 
medeniyet, bu bakımdan bize çok uygun 
bir zemin sunmaktadır.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
Mekke’de Olağanüstü İslam Zirvesi dü-
zenlenmişti. Orada kabul edilen On Yıllık 
Eylem Planı’nda kadınlara karşı her türlü 

İKÖ Kadın Konferansı

Ankara | 20 Kasım 2006
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şiddet ve ayrımcılığın engellenmesini 
amaçlayan hükümler yer almıştı. Türkiye 
olarak biz de o Zirve’de, Bakanlar düze-
yinde yapılacak kadın konulu bir konfe-
ransın ev sahipliğine talip olmuştuk. İşte 
bugün bir aradayız. Bu toplantıyı bugüne 
kadar devam eden ortak çabalarımızın 
bir parçası olarak görüyor, kadının İslam 
toplumlarındaki yeri konusunda ön aça-
cak bir girişim olarak değerlendiriyorum. 

Değerli dostlar… 

Biz aynı zamanda ortak insani değerler 
çerçevesinde bu meseleyi küresel bir so-
run olarak ele alıyoruz. İşte bunun için 
Türkiye olarak, Kadının toplum içindeki 
rolünün güçlendirilmesi konusunda, bir 
G-8 girişimi kapsamında da görev üst-
lendik. Bu yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde 
Ankara’da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinden katılımcıların yer aldığı bir 
konferans düzenledik. Bu konuda Hükü-
metler ile sivil toplumun sağlıklı bir diya-
log içine girmesini hedefleyen toplantıda 
çok önemli sonuçlar elde edildi. 

Yine bundan bir hafta önce, aynı konuda 
Avrupa- Akdeniz Ortaklığı EUROMED 
(YURO MED) çerçevesinde bir toplantıya 
ev sahipliği yaptık. Bu konudaki çalışma-
lara öncülük etmeye bundan sonra da de-
vam edeceğiz. Bildiğiniz gibi, toplumun 
en üretken kesimini oluşturan kadınlar, 
tarih boyunca bütün medeniyetlerin 
inşasına ve gelişmesine önemli katkılar 
yapmışlardır. Yaşadığımız çağda kadınlar 
artık, sosyal hayata daha aktif olarak ka-
tılıyorlar. Her alanda önemli roller oynu-

yor, sosyo- ekonomik ve siyasi süreçlere 
ciddi katkılar sağlıyorlar. 

Bugünlere gelirken, her millet, tarihinin 
akışına uygun olarak, kendi şartları için-
de, kadınların toplumsal rolü konusunda 
çeşitli aşamalardan geçmiş, belirli mesa-
feler kat etmiştir. Kabul etmeliyiz ki bu-
gün yine de, hemen hemen her toplumda, 
bu alanda bazı sıkıntıların yaşandığını 
görüyoruz. Burada, kadınların sosyal sta-
tüsündeki gelişmeyle ilgili şu iki meseleyi 
özellikle vurgulamak istiyorum. Birincisi 
şudur: Sanki günümüzde bazı toplumlar-
da kadınların bütün sorunlarının çözül-
düğü, bazılarının ise bu alanda ilerleme 
ve gelişme gösteremediği, inançlarının 
buna engel olduğu; bu toplumlarda ka-
dınların sömürüldüğü, ezildiği şeklinde 
bir anlayış mevcuttur. Bana göre bu, çok 
indirgemeci bir yaklaşımdır. 

Özellikle Batı ülkelerinde, İslam toplum-
larında kadınların yeri konusunda ileri 
sürülen tezler bu bağlamda ele alınmalı-
dır. Elbette, İslam toplumlarında kadın-
ların sorunları, sıkıntıları vardır; sosyal 
hayata katılmalarının önünde engeller 
vardır. Ancak bu sıkıntıların kaynakla-
rından biri, bana göre iddiaların aksine 
dinin kendisi değil, din zannedilen töre-
lerdir. Bir diğeri de, sosyal ve ekonomik 
düzendeki çarpıklıklardır. Ayrıca, kadı-
nın kalkınma sürecinde yer alması, sosyal 
hayata etkin bir biçimde katılması ile 
ilgili sıkıntılar sadece İslam ülkelerinde 
yaşanmıyor. Bu sorun, farklı şekillerde, 
farklı boyutlarda ortaya çıksa da, bütün 
dünyada yaşanıyor.
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Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler…

Ben bunun için diyorum ki; birçok alanda 
olduğu gibi, kadın sorunlarının kaynağını 
da, belli bir coğrafyada, tek bir inanç yada 
medeniyet sisteminde aramak yanlıştır. 
Unutmamalıyız ki, kadınların toplumdaki 
yeri konusunda yaşanan sıkıntıları böyle ko-
laycı, böyle toptancı bir yaklaşımla anlaya-
mayız, dolayısıyla da çözemeyiz. Dikkatinizi 
çekmek istediğim ikinci mesele de şudur: 
Kadınlarımızın her alanda çalışmalarını, 
sosyal hayatta daha etkin olmalarını sağla-
yacağız diye, onların kendi cinsiyetlerinden 
gelen özelliklerini göz ardı etmek de, bana 
göre son derece yanlıştır. Kadınlarımızın, 
sadece kadın oldukları için haksız rekabete 
maruz kalmalarını, ayrımcılığa uğramaları-
nı, elbette kabul edemeyiz.

Her zaman söylüyorum: Kadına karşı ay-
rımcılık ırkçılıktan daha yanlıştır, daha 
tehlikeli, daha ilkel bir anlayıştır. Ancak, 
cinsiyet ayrımcılığına yapılan vurgular, 
insanları başka bazı hatalara götürebiliyor, 
başka sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. 
Dolayısıyla bir uçtan bir diğer uca savrul-
mak, ifratla tefrit arasında gidip gelmek, 
bana göre; bugün karşı karşıya olduğumuz 
tehlikelerden biri olarak görülmelidir. Onun 
için, diğer birçok meselede olduğu gibi ka-
dın meselesinde de aşırılıklara karşı dikkatli 
olmalı, ikisi arasında bir denge bulmalıyız.

Bunun yolu da, kadınlarımıza hem her alan-
da faal olabilecekleri, hem de kadınlıklarını, 
bir kadın olarak saygınlıklarını yaşayabile-
cekleri bir ortam hazırlamamızdan geçiyor. 
Bu dengeyi kurarken geleneğimizden, kül-

türümüzden, medeniyet birikimimizden 
ilham alabiliriz. 

Burada şu hususun da altını çizmekte yarar 
görüyorum: İslam toplumlarında kadının 
rolüyle ilgili Batılı çevrelerin yaptığı eleşti-
rileri, elbette, tümüyle eski şarkiyatçı yak-
laşımların önyargılarından kaynaklanan 
yanlış değerlendirmeler olarak da görme-
meliyiz. Kabul etmeliyiz ki, konuşmamızı, 
çözüm üretmemizi, somut adımlar atma-
mızı gerektiren meseleler vardır. Bunların 
başında, ne yazık ki bizim toplumumuzda 
da görülen ve kamuoyunda “töre cinayeti” 
denen olgu gelmektedir. Evet, bu cinayetle-
rin münferit hadiseler olduğunu söyleyebi-
liriz. Ancak yine de, cehaletten kaynaklanan 
bu insanlık dışı cinayetleri asla göz ardı 
edemeyiz.

Bu konuda parlamenterlere, siyasi parti-
lere, sivil toplum örgütlerine, medyaya, 
akademik kuruluşlara, özel sektöre büyük 
görevler düşüyor. Hükümet olarak, bu yön-
de her türlü işbirliğine açığız. Sadece “töre 
cinayetleri”nin önlenmesi konusunda değil, 
kadınlarımızın, kız çocuklarımızın karşılaş-
tığı diğer sorunlar üzerinde de durmalıyız. 
Kız çocuklarımızın eğitimde çektiği sıkın-
tılara, iş hayatındaki ayrımcılığa, eğitimli 
kadınlarımızı toplumsal hayattan dışlayan 
anlayışlara karşı neler yapabileceğimizi dü-
şünmeliyiz. Bu sorunlara, somut önerilerle 
gerçekçi çözümler üretmeliyiz. 

Saygıdeğer konuklar…

Memnuniyetle görüyoruz ki, bugün özel-
likle Orta Doğu bölgesinde ve genel olarak 
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İslam dünyasında yeniden bir canlanma, 
toparlanma ve reform çabaları var. Bu 
noktada şunu özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Bana göre, kadın hakları alanında 
atacağımız adımlar demokratik ilerleme 
bakımından son derece önemlidir. Unut-
mamalıyız ki, kadınlar toplum içinde 
layık oldukları yere kavuşturulmadıkça, 
ne toplum olarak kalkınabilir, ne de sos-
yal yapılarımızı istikrara kavuşturabiliriz. 
Onun için, kadının toplum hayatındaki 
rolünü kuvvetlendirmek, ülkelerin geliş-
mesi bakımından şarttır.

İşte bu anlayışla, Türkiye olarak, 2006 yılın-
da, farklı forumlarda bu konuya daha fazla 
ağırlık vermeye çalıştık. İslam Konferansı 
Örgütü’nün bir üyesi olarak, kadınlarımızın 
potansiyelinin sürdürülebilir kalkınmaya 
dahil edilmesi amacıyla önemli adımlar 
attık. Bakınız ülkemiz, kadınlara hukuki 
ve siyasi haklarını pek çok Batı ülkesinden 
daha önce tanımıştır. Kadınlarımız Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında 
da erkeklerinin yanında yer almış, İstiklal 
Mücadelesi’ne önemli katkılarda bulun-
muşlardır. 

Türkiye bugün, erkekleriyle olduğu kadar, 
siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
hayatın her alanında sesini duyuran güç-
lü kadınlarıyla da geleceğe güvenle bak-
maktadır. Bu, 83 yıllık Cumhuriyetimizin 
başarısıdır. Bugün, medeni ve siyasi hak-
lar bakımından Türk kadınının önünde 
hiçbir hukuki engel yoktur. Bürokraside, 
akademik hayatta, uzmanlık gerektiren 
mesleklerde kadınlarımızın oranı pek çok 
Batı ülkesiyle eşdeğer, hatta daha yüksek 

düzeydedir. Kadınlarımız yine, uluslararası 
kuruluşlarda üst düzey görevler üstlenmek-
te, iş dünyasında da birçok başarıya imza at-
maktadırlar. Bu, gelişmekte olan ülkelerin 
toplumlarına da örnek olmaktadır. 

Bütün bunlar, Cumhuriyetimizin değerle-
rinin kadınıyla, erkeğiyle toplumumuzun 
bütün kesimleri tarafından ne kadar çok 
benimsendiğini ve özümsendiğini de açık-
ça ortaya koymaktadır. 

Saygıdeğer hanımefendiler, değerli dostlar..

Ülkemizin iç dinamikleri içinde Cum-
huriyetimizin ilk yıllarından itibaren bu 
konuda ciddi gelişmeler sağlanmıştır. Bu, 
günümüzde uluslararası işbirliğinin itici 
gücüyle daha da ileriye taşınmaktadır. Bir-
leşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayırımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzalamış bir 
ülke olarak, kadınlara yönelik ayrıma karşı 
tüm tedbirleri aldık. Ayrıca bu konuda, 
Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu 
ile, bunu izleyen Pekin+5 Sonuç Bildirgesi 
başta olmak üzere, uluslararası sözleşmeler 
ve Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri de yol 
gösterici olmaktadır.

Kadınlara yönelik her türlü ayırımcılığın 
ve şiddetin ortadan kaldırılması, kadının 
toplumsal statüsünün yükseltilmesi, hükü-
metimizin öncelikli politikaları arasında 
yer almaya devam edecektir. Zira başta da 
ifade ettiğim gibi, kadınla erkek arasındaki 
cinsiyet farklılığı, taraflardan biri için ke-
sinlikle üstünlük alameti olarak görülemez. 
Bizim inancımızda da, medeniyet değerleri-
mizde de bu anlayışın yeri yoktur. Cinsiyet 
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farklılığı, kadınla erkeğin ayrı sınıflara ait 
olduğu, ayrı kompartımanlarda seyahat 
etmeleri gerektiği anlamına da gelmez. Her 
ikisi de birinci sınıf kompartıman yolcusu 
olmalıdır. 

Bizim paylaştığımız insani değerler, sa-
vunduğumuz doğuştan gelen temel hak ve 
hürriyetler, kadını da, erkeği de insan olma 
temelinde birleştirmektedir. Öyleyse hep 
birlikte, gür bir sesle, kadına ikinci sınıf in-
san muamelesi yapılmasını reddetmeliyiz. 
Bunun temel unsurlarından biri de kadın 
haklarının eksiksiz olarak sağlanmasıdır. 
Bu doğrultuda biz Anayasamızda, Medeni 
Kanun, Ceza Kanunu ve İş Kanunlarımızda 
yaptığımız değişikliklerle, özellikle kadınla-
rın toplumsal hayatta karşılaştıkları sorun-
ların çözülmesi yönünde yeni adımlar attık.

Böylece kadınlarımızın hayatın her alanı-
na tam katılım sağlayabilmesi için gerekli 
yasal reformları ulusal düzeyde gerçekleş-
tirdik. Bu alanda ulusal düzeyde hukuki dü-
zenlemeler yapmanın yanında, uluslararası 
işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Bana 
göre bu konferans, bu bakımdan son derece 
yararlı, son derece anlamlıdır. İnanıyorum 
ki burada, İslam toplumlarındaki çeşitliliği 
ve kültürel çoğulculuğu referans alarak bir 
“özeleştiri” süreci geliştirebileceğiz. 

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, geleceğimizi 
kapalı toplum modelleriyle şekillendirme-
miz mümkün değildir. Bu anlayışla, burada 
sizlerin yaptığı gibi, ortak aklı devreye soka-
rak meselelerimizi açık yüreklilikle, cesaret 
ve kararlılıkla ele almalıyız. Tecrübe ve 
birikimlerimizi birbirimizle paylaşabilme-

liyiz. Bu doğrultuda atacağınız her adımı 
samimiyetle destekleyeceğimizi bilmenizi 
istiyorum. Konferansın yararlı ve verimli 
geçmesi temennisiyle sözlerime son veri-
yor, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Ürdün Kralı Sayın Abdullah… sayın 
Başbakan… değerli katılımcılar… Konuş-
mamın başında, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Bugün burada bölgemizin 
meselelerinin ele alınacağı bu önemli 
Forum’da Arap Dünyasının genç liderle-
riyle, genç yöneticileriyle bir araya gel-

mekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu 
nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Ciddi güçlüklerle karşı karşıya bulunan 
Arap dünyasının düzenlediği bu foru-
mun, bölgemiz için son derece önemli 

Genç Arap Liderleri Forumu

Ürdün | 26 Kasım 2006
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bir girişim olduğunu düşünüyorum. 
Biliyorum ki, dostum Kral Abdullah, bu 
güçlüklerin göğüslenmesinde her za-
man sağduyulu bir tutum izlemiş, aktif 
bir rol oynamıştır. Bana göre bu, sadece 
bölge için değil, dünya barışı için de bir 
fırsattır. Bizler, ortak değerlere, tarihi ve 
kültürel bağlara sahibiz. Aynı coğrafyayı 
paylaşıyor, aynı zorluklardan etkileniyor, 
benzer tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya 
geliyoruz.

Tarih boyunca nimet ve külfetlerini bir-
likte paylaştığımız bu coğrafya bugün 
kritik bir dönemden geçiyor. İnanıyorum 
ki birçok ciddi sorunla yüz yüze olan bu 
bölgede ülkelerimiz bugün, bir refah ve 
istikrar unsuru olarak öne çıkmaktadır. 
Bu çerçevede, Orta Doğu bölgesinin istik-
rarı, güvenliği ve refahına katkıda bulun-
mak öncelikli dış politika hedeflerimiz-
den biridir. Çevremizde barış ve istikrarı 
tesis etmenin, güçlü bir işbirliği kuşağı 
oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. 

Bölgemizdeki şiddet ve çatışmaların gide-
rek arttığı günümüzde, barışın tesisi yo-
lundaki çabalara, her zamankinden daha 
çok ihtiyaç var. Arzu ederdik ki bugün, 15 
yıl öncesine göre daha güvenli bir dünya-
da yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebilelim. 
Ne yazık ki, bunu söyleyemiyoruz. Dün-
yamızın bugününe ve geleceğine ilişkin 
kaygılarımız her geçen gün biraz daha 
artıyor.

Bakınız 15 yıl önce, muhtemelen çoğu-
nuzun henüz öğrenci olduğu yıllarda, 
Soğuk Savaş dönemini geride bıraktık. 

Dünyamız, bütün parametrelerin değişti-
ği yeni bir döneme girdi. Karşılaştığımız 
sorunlara artık o eski parametrelerle bak-
mak mümkün değildir. Bu dönem birçok 
imkan ve fırsatın yanı sıra, yeni risk ve 
tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. İşte 
bu risk ve tehlikeler, en çok da bölgemizi 
tehdit etmektedir. Onun için, Arap dünya-
sı ile dayanışma ve işbirliğimizi geliştir-
memiz daha da önem kazanmıştır. 

Günümüzde uluslararası terör, kitle imha 
silahlarının yayılması, yasadışı göç ve 
örgütlü suçlar sadece ulusal sınırlarımızı 
tehdit etmekle kalmamış, hızla küresel-
leşmeye başlamıştır. Şu noktaya özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün ken-
dinden farklı gördüğü herkesi, her inancı, 
her kültürü “öteki” olarak tanımlayan 
zihniyetler, dünyayı içinden çıkılamaz bir 
krize doğru sürüklemektedir. Toplumlar 
arasında ortaya çıkan psikolojik uçurum-
lar böylece daha da derinleşmekte, duygu, 
düşünce ve eylemlerde aşırılıklara yol 
açmaktadır. 

Bunu, İslam Dünyası ile Batının birbirine 
bakışında belirgin bir biçimde görüyo-
ruz. Her iki tarafın da aşırı uçları bu ön-
yargıları, bu nefreti, bu hoşgörüsüzlüğü 
sorumsuzca istismar ediyorlar. Bana 
göre, bugün dünyadaki en acımasız ve en 
büyük sömürü de budur. Nefreti ve hoşgö-
rüsüzlüğü besleyen, bizi birbirimize karşı 
bileyen bu tehlikeyi görmezden gelemeyiz. 
Hayata ve dünyaya korkularımızı değil, 
umutlarımızı egemen kılmak için, ortak 
akıl ve sağduyuyla hiç vakit kaybetmeden 
harekete geçmemiz gerekiyor.
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Değerli katılımcılar…

Biz Türkiye olarak, köklü medeniyet 
birikimimizle, insani ve tarihi sorumlu-
luğumuzu yerine getirmeye, bölgemiz-
de ve dünyada bu doğrultuda aktif rol 
oynamaya devam ediyoruz. Farklı inanç 
ve kültürler arasında çatışma yerine kar-
şılıklı anlayışı hakim kılma çabalarının 
öncülüğünü yapıyoruz. Bundan dört yıl 
önce İslam Konferansı Örgütü ve Avrupa 
Birliği üyesi ülkeleri bir araya getiren Or-
tak Foruma ev sahipliği yapmıştık. Bildi-
ğiniz gibi geçen yıl da İspanya’yla birlikte 
Medeniyetler İttifakı Girişimini başlattık. 
Avrupa Birliği’ne üyeliğimiz de, girişimin 
dolayısıyla da küresel barış ve refahın ger-
çekleşebileceğini bütün dünyaya gösteren 
somut bir örnek olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da toplanan 
Zirvede girişimin eylem planını bütün 
dünyaya duyurduk. Biz diyoruz ki, Mede-
niyetler İttifakı 21. yüzyılın küresel barış 
projesidir. Tabii ki, girişimin başarıya 
ulaşması için de, uluslararası toplumun 
güçlü desteğine ihtiyaç vardır. Arap ül-
kelerinin sürece yapacakları katkı, bu 
bakımdan son derece önemlidir. Bize 
göre, kültürler arasında bir hiyerarşi söz 
konusu değildir. İnsanlığın ortak biriki-
mi, asla tek bir kültüre, tek bir uygarlığa 
mal edilemez. Farklı kültür ve dinler tarih 
boyunca birbirlerini etkilemiştir, bugün 
de etkilemeye devam etmektedir.

Her toplum insanlığın ilerlemesine ken-
di özgün katkısını yapmıştır. Onun için 
de medeniyetin bugün ulaştığı nokta 

hepimizin ortak ürünüdür. İşte bu ortak 
medeniyetimizi daha da zenginleştirebil-
mek için her şeyden önce kapılarımızı 
birbirimize açmalıyız. Bizim gibi olma-
yanların değerlerine, hassasiyetlerine, 
hak ve özgürlüklerine de saygılı olmalı-
yız. Bu itibarla, Ürdün’ün ve dostum Kral 
Abdullah’ın gayretlerini takdirle karşılı-
yorum. Özellikle öncülük ettiği Amman 
mesajını zamanlı ve önemli buluyorum. 

Değerli katılımcılar…

Bizler burada karşılıklı anlayış ve işbir-
liğini hakim kılmaya, barış ve istikrara 
hizmet etmeye çalışırken maalesef dün-
yanın birçok yerinde şiddet hüküm sü-
rüyor. Hepimizi derinden üzen çatışma 
ve krizler bu salonun sadece birkaç yüz 
kilometre etrafında olanca hızıyla devam 
ediyor. Ortak komşumuz Irak’ta günde or-
talama 50-60 kişinin öldürüldüğüne dair 
haberlerin artık gazetelerin iç sayfalarına 
düştüğünü görüyoruz. Irak’ın bir kardeş 
kavgasına sürüklenmiş olması çok acıdır. 
Ben diyorum ki, zengin doğal kaynaklara, 
verimli topraklara ve yetişmiş insan gü-
cüne sahip bir ülkenin, bu kadar kısa süre 
içinde bir çıkmaza doğru sürüklenmesine 
seyirci kalamayız, kalmamalıyız.

Bir medeniyetin gözlerimizin önünde yok 
olmasına izin veremeyiz. Komşumuzda 
devam eden bu yangın sönmedikçe ev-
lerimizde rahat uyuyamayız. Biz Iraklı 
kardeşlerimizin birbirleriyle çatışmak 
yerine, bir an önce ülkelerinin müreffeh 
geleceği için el ele vermeleri gerektiğine 
inanıyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar 
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olduğu gibi, bundan sonra da Irak halkı-
nın kendi geleceğini inşa etmesine yar-
dımcı olacağız. Iraklı kardeşlerimize her 
türlü desteği vereceğiz. 

Yine üzülerek görüyoruz ki, benzer acılar 
Filistin’de de yaşanmaya devam ediyor. 
Bölgemizdeki birçok çatışma ve anlaş-
mazlığın kaynağında İsrail-Filistin soru-
nunun yattığını biliyoruz. Ocak 2006’da 
Filistin’de, Mart 2006’da ise İsrail’de 
yapılan seçimlerin ardından ortaya çıkan 
durum, Orta Doğu Barış Süreci bakımın-
dan önümüze yeni fırsatlar koymuştur. 
Bu konuda, 2002 Beyrut Arap Zirvesi’nde 
kabul edilen Barış Girişiminde de öngörü-
len iki devletli çözüm vizyonunun korun-
ması gerekiyor. Ayrıca, barış sürecinin 
yeniden canlandırılması da şarttır.

Ancak, her şeyden önce Filistin halkının 
günlük yaşamının iyileştirilmesine kat-
kıda bulunmalıyız. Filistin’de olduğu gibi 
yanı başımızdaki Lübnan’da da geçtiğimiz 
aylarda yüreklerimizi sızlatan insanlık 
dramları yaşandı. Maalesef bu savaş, yıl-
lar önce yaşadığı krizlerin, çatışmaların 
yaralarını sarıp, düzlüğe henüz çıkmış bu 
ülke için yeniden ciddi bir yıkım getirdi. 
Lübnan ve Filistin örneklerinde de gör-
dük ki, ihtilaflar tek taraflı dayatmalarla 
ortadan kaldırılamıyor. Orantısız güç kul-
lanımı hiçbir sorunu çözmüyor. Aksine 
mevcut gerginlikleri daha da arttırıyor. 
Barış ve güvenliğin tesisini geciktiriyor.

Elbette bundan, başta bölge ülkeleri 
olmak üzere bütün dünyanın alması ge-
reken dersler var. Hangi taraftan olursa 

olsun, sorunlara karşılıklı anlayış ve uz-
laşıyla çözüm aramak yerine şiddetten 
medet umanlara karşı ortak bir duruş 
geliştirmemiz gerekiyor. Onların barış 
ve istikrara, dolayısıyla da bölge refahına 
zarar vermesini önlemek için hepimize 
görev ve sorumluluklar düşüyor. Çünkü 
bütün bir insanlık tarihi göstermiştir ki, 
istikrar ve barış, huzur ve refahı; çatışma 
ve savaşlar ise acı ve yoksulluğu berabe-
rinde getirmektedir. Maalesef, bugün şid-
det hızla küreselleşmekte, bu yüzden de 
yoksulluğun pençesinde kıvranan inanla-
rın sayısı giderek artmaktadır.

Bizler evrensel değerler etrafında bir 
araya gelerek, daha fazla geç olmadan bu 
gidişe dur demeliyiz. Bölgemizde ve dün-
yada yoksulluk değil, refah olsun istiyor-
sak, acı değil, huzur olsun istiyorsak, ba-
rışın küreselleşmesi yolunda sorumluluk 
üstlenmekten geri durmamalıyız. Bunun 
için de, gerek siyasi, gerekse ekonomik 
alanda iş birliği, güç birliği yapmamız 
şarttır.

Değerli katılımcılar…

İki gün önce İstanbul’da yapılan Dünya 
Ekonomik Forumunda da söyledim. Hızla 
küreselleşen dünyamızda, artık ülkelerin 
birbirlerine olan bağımlılıkları da giderek 
artıyor. Bugün, dünyanın herhangi bir 
yerinde meydana gelen bir gelişme, diğer 
bölgeleri de derinden etkileyebiliyor. O 
sebeple günümüzde, ülkelerin kendilerini 
diğer ülkelerden soyutlamaları, içlerine 
kapanmaları mümkün değildir. Karşılıklı 
bağımlılığın böylesine arttığı dünyamız-
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da, doğal olarak güçlü işbirlikleri de ka-
çınılmaz hale gelmiştir. Bana göre, yeni 
risk ve tehditlerle ancak bu şekilde baş 
edebilir, küreselleşmenin nimetlerinden 
ancak bu şekilde faydalanabiliriz.

Bu bakımdan, siyasetin, iş ve finans çev-
relerinin, sivil toplum kuruluşlarının 
liderlerini bir araya getiren bu Forum, 
buradaki bu birliktelik, bana göre son de-
rece anlamlıdır. Yine, gelecek yıl burada, 
Ölü Deniz’de yapılacak Dünya Ekonomik 
Forumu toplantılarında bu önemli tema-
lar etraflı olarak işlenecektir. 

Bu vesileyle, Arap dünyasının genç li-
derlerine bazı tavsiyelerde bulunmak 
istiyorum. Diyorum ki, sadece işiniz için 
değil, yaşadığınız ülke için de iyi yöne-
tişim, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan 
hakları gibi evrensel standartları daha 
fazla hayata geçirmeye çalışmalısınız. 
Her zaman demokrasi, insan hakları ve 
çoğulculuktan yana bir duruş sergileme-
lisiniz. Ülkenizin ve dünyanın geleceğini 
şekillendirecek genç ve etkin insanlar 
olarak gelişmeleri yakından izlemeli, de-
ğişime öncülük etmelisiniz. Yoksulluğun, 
yolsuzluğun ve gelir dağılımındaki ada-
letsizliğin giderilmesi öncelikli hedefiniz 
olmalıdır. Unutmamalısınız ki, bu hedefe 
ulaşmanın yolu da çağın ihtiyaçlarına 
cevap veremeyen siyasi ve ekonomik ya-
pıların reforma tabi tutulmasından geçi-
yor. İnanıyorum ki, kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının genç liderleri, 
genç yöneticileri olan sizler, ülkelerini-
zin, bölgemizin ve dünyamızın yararına 
olacak büyük başarılara imza atacaksınız.

Bu vesileyle, şunu da söylemek istiyorum: 
Bildiğiniz gibi, Arap Ligi ile ortaklaşa 
oluşturacağımız Türk-Arap Forumu, önü-
müzdeki dönemde altyapısı tamamlana-
rak kurumsal bir kimlik kazanacaktır. 
Türk-Arap Forumu’nun da ortak hedef-
lerimize hizmet edeceğine inanıyorum. 
Sözlerime son verirken, Genç Arap Li-
derleri Forumu’nun verimli geçmesini, 
bölgemiz için hayırlı neticeler ortaya 
çıkarmasını diliyorum. Misafirperverliği-
niz için de teşekkür ediyor, sizleri bir kere 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan Halife… sayın Genel Sekreter 
Kofi Annan… sayın Seçilmiş Genel Sekreter 
Ban Ki Moon… değerli konuklar… hanı-
mefendiler, beyefendiler… Konuşmamın 
başında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Öncelikle, uluslararası toplumu bütün 
renkleri ve dokularıyla 60 yıldır bir araya 
getiren; farklı din, dil, kültür ve milletleri 
buluşturan bu değerli mekanda, bu önemli 

vesileyle huzurlarınızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Sayın Annan’a, 10 yıl boyunca ifa ettiği bu 
çok zorlu görev sırasında gösterdiği üstün 
performans ve etkili liderlikten dolayı 
teşekkür ediyorum. Halefi Sayın Ban Ki 

Medeniyetler İttifakı Girişimi 
Çerçevesinde Gerçekleştirilen 

Geniş Katılımlı Genel Kurul 
Toplantısı

ABD | 18 Aralık 2006
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Moon’u da üstlendiği bu kritik görevden 
dolayı tebrik ediyor, Sayın Annan’a olduğu 
gibi kendisine de elimizden gelen desteği 
vereceğimizi bilmesini istiyorum. Sayın 
Ban Ki Moon’un bu büyük sorumluluğu 
en iyi şekilde yerine getireceğine bütün sa-
mimiyetimle inanıyor, kendisine başarılar 
diliyorum. BM Genel Kurul Başkanı Sayın 
Halife’ye de girişimimize verdiği destekten 
ötürü, özellikle teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi, Medeniyetler İttifakı fikri 
bundan yaklaşık iki yıl önce bu salonda 
ilk kez dile getirildiğinde sadece kulağa 
hoş gelen soyut bir kavramdan ibaretti. 
Sorunun ne olduğunu aslında hepimiz 
biliyorduk ama bu konuda neler yapılması 
gerektiği; daha da önemlisi nereden baş-
layacağımız tam manasıyla bir muamma 
idi. Bu projenin altına İspanya ile birlikte 
Türkiye olarak imzamızı koyduğumuzda, 
çoğu kimse bunun, birçok benzer girişim 
gibi sürdürülemeyeceğini, zamanla unutu-
lacağını söylüyordu. 

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, sade-
ce iki yıl bu düşünceleri değiştirmeye yetti. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın 
Annan’ın kurduğu Yüksek Düzeyli Grup, 
bundan yaklaşık bir ay önce İstanbul’da 
evsahipliğini yaptığımız toplantıda nihai 
raporunu sundu. Aradan geçen zaman 
içerisinde raporu hep beraber inceledik. 
Raporun işaret ettiği hususları, ortaya 
koyduğu birbirinden önemli önerileri de-
ğerlendirme fırsatı bulduk.

Geldiğimiz noktada İstanbul’da söyledik-
lerimi aynen tekrarlayabilirim: Yüksek 
Düzeyli Grubun sunduğu rapor, bana göre 
tarihi değere sahiptir. İçerdiği önerilerle, 
karşı karşıya bulunduğumuz önemli sorun-
lara çözüm aranmasında temel bir referans 
belgesi niteliğindedir. Raporda da vurgu-
landığı gibi, 21. yüzyılın başında dünyamız 
büyük çelişkilerle karşı karşıyadır. İnsanlık 
tarihinin en hızlı teknolojik gelişmeleri-
nin yaşandığı, mesafelerin hızla ortadan 
kalktığı günümüzde, toplumlar arasındaki 
bütün fiziki duvarlar bir bir yıkılırken, bu 
kez aramızda zihinsel duvarlar yükselmeye 
başlamıştır. Her geçen gün daha da artan 
haksızlık ve eşitsizlikler, büyütülen kor-
ku ve şüpheler bütün dünyada karşılıklı 
nefret, önyargı, öfke ve hoşgörüsüzlüğü 
beslemektedir. Şiddet ve çatışma kültürü 
hızla küreselleşmekte ve sadece belli bir 
coğrafyayı değil yeryüzünün tamamını, sa-
dece bugünümüzü değil insanlığın gelece-
ğini tehdit etmektedir. Siyasi ve ekonomik 
anlamda ilerlemiş toplumlar dünyanın geri 
kalanına, maalesef yukarıdan bakmaktadır. 
Gelişmesini tamamlayamamış toplumlar 
da buna karşı tepki geliştirmektedir. 

Karşılıklı anlayış eksikliği ve önyargılar, 
sıkıntıların giderilmesini güçleştirmekte, 
toplumlar arasındaki uçurumlar, maalesef 
daha da derinleşmektedir. Bu, var olan so-
runları giderek daha da karmaşıklaştırmak-
ta ve adeta çözümsüzlüğe mahkum etmek-
tedir. Toplumlar farklılıklarını zenginlik 
olarak görüp birbirlerini tanımaya, anlama-
ya çalışmak yerine giderek birbirlerinden 
daha da uzaklaşmaktadır. Egemen kültür 
ve inanç sistemleri, ortak insani değerler 
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etrafında buluşmak yerine birbirlerine cep-
he almaktadır. Bu, en belirgin şekliyle İslam 
Dünyası ile Batı arasında zaman içinde 
keskinleştiğini gördüğümüz kutuplaşmada 
ortaya çıkmaktadır. 

Bize göre, bu kutuplaşmanın kaynağında 
dinler, kültürler ve medeniyetlerin olduğu-
nu savunan çatışma tezlerinin hiçbir haklı 
dayanağı yoktur. Bakınız ben buraya bir 
Anadolu şehri olan Konya’dan geldim. Ora-
da büyük İslam düşünürü Mevlana’nın ve-
fat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 
Şeb-i Arus, yani Vuslat Gecesi etkinliğine 
katıldım. Bildiğiniz gibi, UNESCO 2007’yi 
800. doğum yıldönümü münasebetiyle 
Mevlana Yılı ilan etti. Bana göre Medeniyet-
ler İttifakını konuştuğumuz bir dönemde 
bu çok anlamlı olmuştur. Mevlana Yılı dola-
yısıyla bu büyük İslam düşünürünün mesa-
jını dünya gündemine taşımak inanıyorum 
ki, Medeniyetler İttifakı çabalarımızı çok 
daha güçlendirecektir. Çünkü Mevlana’nın 
sevgi öğretisi, bizlere tam olarak şu an an-
latmaya çalıştığım gerçeği, kısa ama veciz 
ifadelerle hem de bundan asırlar önce söy-
lemektedir.

İslam tasavvuf geleneğinin en büyük isim-
lerinden biri olan, Allah ve insan dostu ola-
rak tanınan Mevlana’nın öğretisinden bu-
rada uzun uzun söz edecek değilim. Ancak 
izninizle, bu büyük bilgenin, bugün etrafın-
da birleşmeye çalıştığımız evrensel insani 
değerlere dair, farklılıklarımızın çatışmaya 
dönüşmesini nasıl önleyebileceğimize dair, 
iki sözünü hatırlatmak istiyorum. Mevlana 
der ki “ Bütün halis inançların özü sevgidir.” 
Yine der ki, “ Barış, öncelikle insanın kalbin-

de gerçekleşmelidir.” Derin anlamlar içeren 
bu sözlerin mesajı açıktır. Hiçbir dini inanç, 
şiddet ve nefretin kaynağı olamaz. Zira özü 
sevgi olan Allah inancı kalplerimizde yerle-
şir. Barışın meskeni de aynı kalplerdir. Eğer 
bir kalpte Allah inancı varsa, o kalpte barış 
ta gerçekleşmiştir. Allah’a dost olanlar, Mev-
lana da gördüğümüz gibi, mutlaka insana 
da dosttur.

Bütün bu yıkımların, acı ve gözyaşının se-
bebi, bugün eksikliğini en çok hissettiğimiz 
insan sevgisi değil midir? Kalplerimizde 
gerçekleştiremediğimiz hiçbir barış idea-
lini hayata geçirmemiz mümkün değildir. 
Onun için diyorum ki, bugün küresel barış 
düzenimize meydan okuyan şiddet ve çatış-
malar, inançlar arasında cereyan etmemek-
tedir. Bu vahim bir yanılsamadır. Gerçek 
karşıtlık, insanın iyiliğini esas alan değerler 
ittifakına bağlı olanlar ile kalplerinde barış 
ve imanı gerçekleştiremeyen çatışma yanlı-
ları arasındadır. Gerçek karşıtlık, sevgi gö-
nüllüleriyle, nefretin askerleri arasındadır. 

Bu gerçeği, bütün açıklığıyla bir an önce 
ortaya koymalıyız. Zira, kutuplaşmanın 
ortaya çıkardığı yabancılaşma süreci, çok 
vahim sonuçlar doğurmaya adaydır. Bu teh-
likeli bir gidiştir. Üstelik, Batı ve İslam Dün-
yası arasındaki fay hattı artık çok belirgin 
hale gelmiştir. Bu fay hattı üzerinde artık 
karikatür krizi ve sonrasında tanık oldu-
ğumuz öncü şoklar yaşanmaya başlamıştır. 
Öncü şok dediğim bu krizler, daha büyük 
felaketlerin gelişini bize açıkça haber ver-
mektedir. Gerekli adımları atmadığımız, 
tedbirleri alamadığımız takdirde, kin ve 
nefret duygularını körükleyen aşırı akımlar 
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kendi dar dünya görüşlerini geniş bir taba-
na yayacaklardır. Öfke ve düşmanlık duy-
guları pekişecek, dünyamızı geriye dönüşü 
olmayan bir noktaya sürükleyecektir. 

Biz diyoruz ki, hayır, kıyamet habercile-
rinin felaket senaryoları insanlık için bir 
kader değildir, olmamalıdır. Eğer barış gö-
nüllüleri olarak bugün harekete geçersek, 
şer güçlerinin bozmaya çalıştığı barış dü-
zenimizi kurtarmak mümkündür. BM’nin 
temsil ettiği küresel barış düzeni yıkılırsa 
bilelim ki, hiçbir ayrım olmaksızın hepimiz 
altında kalırız. Medeniyetler İttifakı, işte bu 
kötü gidişin önlenmesi için atılmış cesur 
bir adımdır. Küresel bir tehdide verdiğimiz 
küresel bir cevaptır. 

Daha önce de söyledim, bir kez daha vur-
gulamakta yarar görüyorum: Medeniyetler 
İttifakı, bana göre 21. yüzyılın en önemli kü-
resel barış projesidir. Ancak bu projenin ba-
şarısı, başlattığımız süreci devam ettirebil-
memize bağlı olacaktır. Artık bu meseleyi 
gerçek boyutlarıyla görebilmeli ve hiç vakit 
kaybetmeden sorunları çözmenin yollarını 
aramalıyız. Zira, halklarımızın huzur ve re-
fahını, dünyamızın geleceğini çok yakından 
ilgilendiren bu sorunlara çözüm aramak, 
bana göre, hepimizin ortak görevidir.

Türkiye olarak biz, büyük bir coğrafyada 
farklı din ve kültürden birçok kavmi, yüz-
yıllar boyunca kardeşçe bir arada yaşatmış 
bir geleneğin mirasçısıyız. Bakınız Türkiye, 
karşı tarafta şu anda bir vizyon eksikliği 
olsa da AB ile ortak değerler zemininde ka-
tılım müzakerelerine başlamış bir ülkedir. 
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman, serbest 

pazar şartlarının geçerli olduğu, demok-
ratik, laik bir Cumhuriyettir. Bu anlamda, 
modernleşme, çoğulculuk, demokrasi, hu-
kukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetler 
gibi evrensel değerleri kendi toplumların-
da da görmek isteyen bölge halkları için 
bir ilham kaynağıdır. 

İşte bu sebeple Türkiye, “medeniyetler 
çatışması” senaryolarını boşa çıkaracak 
örnek bir ülke, önemli bir fırsattır. Bu ger-
çeği, artık tarafsız tüm çevreler de kabul 
etmektedir. Başından beri savunduğumuz 
gibi, Türkiye’nin AB üyeliği bu bakımdan 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü geniş bir 
vizyonla bakıldığında, Medeniyetler İttifa-
kının mümkün olduğunu gösteren somut 
bir örnek oluşturacaktır.

Değerli dostlar…

İspanya Başbakanı Sayın Zapatero ile bir-
likte Eş-sunuculuğunu yaptığımız bu giri-
şim, bugün çok kritik bir aşamaya gelmiş-
tir. Yüksek Düzeyli Grubun ilk toplantısına 
İspanya ev sahipliği yapmıştı. Son toplan-
tıysa, Avrupa ile Asya’nın birleştiği, kadim 
medeniyetlerin kesişme noktası olan, 
benim bu açıdan Medeniyetler İttifakının 
sembol şehri olarak gördüğüm İstanbul’da 
gerçekleşmiştir.

Geldiğimiz noktada, Yüksek Düzeyli Gru-
bun raporu önümüzde tarihi bir referans 
belgesi olarak durmaktadır. Çok değerli 
öneriler içeren Rapor, somut bir vizyon 
ortaya koymaktadır. Bana göre, bu vizyo-
nun gerçekten anlam ifade edecek şekilde 
ileriye götürülebilmesi için, önerilerin 
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lafzı kadar ruhunun da uluslararası top-
lum tarafından benimsenmesi şarttır. Bu 
girişimi anlamlı kılmak, ona hayat vermek 
istiyorsak, bu süreci ileriye götürecek bir 
“Medeniyetler İttifakı Ruhu” oluşturmak 
zorundayız. Ancak bu ruhla süreci canlı 
tutabilir, çalışmalarımızın istediğimiz 
doğrultuda ilerlemesini sağlayacak hızı 
yakalayabiliriz.

Bu bakımdan, “Medeniyetler İttifakı 
Ruhu”nu ayakta tutabilmemiz için şu iki 
temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Öncelikle uluslararası top-
lum olarak samimi bir dayanışma içine gir-
meliyiz. Ortak değerlerimize meydan oku-
yan bu küresel tehdide karşı, küresel bir 
ahlaki duruş sergilemek zorundayız. İkinci 
şart olarak, güçlü bir siyasi iradeyi hep bir-
likte ortaya koymak durumundayız. Elbet-
te, bu ortak iradenin sürdürülebilir olması 
çok önemlidir. Bunun için de, işbirliğimizi 
gerçekçi bir zemine oturtmalıyız. Aksi hal-
de gösterdiğimiz çabalar boşa gidecektir. 

Ben diyorum ki, çatışma ve savaşlara ze-
min hazırlayan, hepimizi farklı şekillerde, 
farklı boyutlarda tehdit eden kutuplaşma-
ya karşı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. 
Bu kararlılık hem halklarımıza örnek ola-
cak, hem de tartışmayı saptırmak isteyen 
aşırılık yanlısı çevrelere gerekli mesajları 
verecektir. Böylece, uzun vadede arzu etti-
ğimiz neticeyi almamızın önünü de açmış 
olacağız. Küresel dayanışma, ahlaki duruş 
ve ortak siyasi irade: İşte “Medeniyetler 
İttifakı Ruhu”nu oluşturacak ve bizi başa-
rıya götürecek formül, bana göre budur. 

Değerli konuklar…

Türkiye olarak burada, sorunun kendi 
açımızdan ne kadar büyük, ne kadar acil 
olduğunun altını çizme imkanı bulduk. 
Başarıya giden yolu nasıl kurgulamamız 
gerektiğini ortaya koyduk. Ancak bunlar, 
en nihayetinde, yine sözlerdir. Evet, sözler 
değerlidir. Ama bu süreçte artık harekete 
geçmenin, gerekli adımları atmanın da 
zamanı gelmiştir. Uygulama aşamasındaki 
eylemlerimiz, bu konudaki irademizin de 
somut kanıtı olacaktır. Unutmamalıyız ki, 
sözlerimizin ne kadar arkasında durdu-
ğumuz, günü geldiğinde yaptıklarımızla 
ölçülecektir. 

Bu noktada bir hususu özellikle vurgula-
mak istiyorum. Ortada bir sorun vardır ve 
bu sorun hepimizindir. Birçoğumuz kendi-
mizi mevcut ihtilafların, kutuplaşmaların 
çok uzağında hissedebiliriz, görebiliriz. 
Ancak, karşılıklı bağımlılığın inanılmaz bir 
hızla arttığı günümüzde güvenliğimiz de 
küresel anlamda, bölünmezdir. Yani, herkes 
güvende değilse, hiç kimse güvende değil-
dir. Birimizin sorunu hepimizin sorunudur. 
Bu bakımdan da meseleye geniş bir çerçe-
veden bakabilmemiz, büyük resmi görebil-
memiz gerekiyor. Biliyoruz ki, bu konuda 
başarı elde edebilmemizde siyasi liderlik 
kadar, uluslararası toplumun bütün unsur-
larıyla girişimi benimsemesi de önemlidir. 

Bu noktada, Medeniyetler İttifakı dostlar 
grubu üyelerinden büyük beklentilerimiz 
var. Ayrıca, uluslararası örgütler ve sivil 
toplum kuruluşlarına da önemli görev ve 
sorumluluklar düşüyor. Yine, karşılıklı 
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önyargı ve yanlış anlaşılmaları ortadan 
kaldırmaya, farklı din, kültür ve geleneğe 
mensup toplumları ortak evrensel değerler 
etrafında bir araya getirmeye yönelik başka 
girişimlerin de sürdürüldüğünü memnuni-
yetle görüyoruz. 

Bizim, bu konudaki çabaları kendi tekeli-
mize almak gibi bir arzumuz zaten yoktur 
ve olamaz. Burada, herkesle işbirliğine 
hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek 
istiyorum. Bu alandaki bütün girişimleri, 
bütün çabaları takdirle karşılıyor, hepsinin 
birbirini uzun vadede destekleyeceğine ina-
nıyoruz. Ancak bunun için çabalarımızın 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olması bü-
yük önem taşıyor. Elbette, BM bu çerçevede 
merkezi konuma sahiptir. O yüzden bu çatı 
altında toplanmış bulunuyoruz. BM bu ko-
nuya sahip çıkmaya, bu çerçevede gerekli 
düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. 

Unutmamalıyız ki, gerçek anlamda bir 
külfet paylaşımı olmadan bu süreçten bir 
netice çıkması mümkün değildir. Herkesin, 
hepimizin elini cesaretle taşın altına sok-
ması gerekmektedir. Ortaya çıkan bu tarihi 
fırsatı, ancak bu şekilde değerlendirebiliriz. 
Medeniyetler İttifakı sürecini, ancak böyle 
bütünlüklü bir yaklaşımla anlamlı ve etkili 
kılabiliriz. Ben diyorum ki, inanarak, sa-
mimiyetle çalışırsak mutlaka başaracağız. 
Böylece, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra 
geriye dönüp baktığımızda, Medeniyetler 
İttifakı girişiminin tarihe ve insanlığa yaptı-
ğı katkıyı da görebileceğiz. 

Bu, bir hayal değildir. Eğer şimdi hemen 
başlarsak, gelecek nesillere barış içerisinde 

bir arada yaşayabilecekleri bir dünya bıra-
kabiliriz. Farklı din, dil, kültür ve milletlere 
mensup milyonlarca insanın barış umudu-
nu temsil eden Medeniyetler İttifakı Ruhu, 
işte böyle bir dünyanın kurulmasına hizmet 
edecektir. Ben ülkem adına, milletim adına, 
bu girişimin başlayıp bu aşamaya gelmesin-
de emeği geçen başta değerli dostum Za-
patero ve Sayın Annan olmak üzere bütün 
Yüksek Düzeyli Grup üyelerine teşekkür 
ediyorum. İnanıyorum ki, girişimimiz yeni 
Genel Sekreter Sayın Moon’un liderliğinde 
ve hepimizin ortak çabalarıyla mutlaka 
amacına ulaşacaktır. Bu umutla, kalplerin-
de barışı gerçekleştirenleri, Medeniyetler 
İttifakı Ruhunu şimdiden selamlıyorum. 
Sizlere saygılarımı sunuyorum.
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Sayın başkan, değerli devlet adamları… 
Konuşmamın başında sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Öncelikle, Afrika Birliği’nin 
Sekizinci Olağan Zirvesi’nin açılış otu-
rumunda aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum. Bu vesileyle, beni Zirve’ye davet eden 
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sayın 
Konare’ye ve Zirve’ye ev sahipliği yap-
makta olan Etyopya Hükümetine teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, Afrika Birliği Dönem 
Başkanlığını bugün devreden Kongo Cum-
hurbaşkanı Sayın Denis Sassou Nguesso 
Başkanlığı sırasında başarıyla yürüttüğü 
çalışmalardan dolayı kutluyorum. Önü-

müzdeki dönem için bu göreve seçilecek 
halefini şimdiden tebrik ediyor, Afrika’nın 
barış ve refah yolundaki çabalarında ken-
disine başarılar diliyorum. Ayrıca, bugün 
bizimle beraber burada bulunan Sayın 
Banki Moon’u, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri görevine gelmesinden dolayı bir 
kez daha kutluyorum. Kendisiyle her ko-
nuda yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Değerli devlet adamları… 

Afrika Birliği, geçmişte savaşlar, krizler, 
hastalıklar ve felaketler kıtası olarak 

Afrika Birliği Zirvesi

Etiyopya | 29 Ocak 2007
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bilinen Afrika’nın, bu talihsiz imajının 
silmek için siyasi alanda gösterilen ça-
baların bir ürünüdür. Birlik şimdiden 
bu yönde önemli adımlar atmış, büyük 
başarılar sağlamıştır. Afrika Birliği’nin, 
Afrika’da ulusal uzlaşma süreçlerinin, 
iyi yönetim ve hukukun üstünlüğü gibi 
ortak hedeflerin güçlendirilmesinde ve 
daha iyi bir gelecek için Afrika’nın kaza-
nımlarının artırılmasında önemli bir rol 
oynamaya devam edeceğine inanıyoruz. 
Türkiye, 2005 yılında Afrika Birliği’nde 
gözlemci ülke statüsünü kazanmış ve 
Addis Ababa Büyükelçimiz Afrika Birliği 
nezdine atanmıştır. Aynı yıl Komisyon 
Başkanı Sayın Konare, 21-22 Kasım 2005 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Sayın Konare ile yap-
tığımız görüşmelerde, Türkiye-Afrika 
Birliği ilişkilerini, Afrika ülkelerinin karşı 
karşıya bulundukları sorunların çözümü-
ne ve kalkınmalarına yapılabileceğimiz 
katkıları ele almıştık. 

Geçmişte, Afrika halklarının özgürlük ve 
ulusal bağımsızlık yolundaki haklı mü-
cadeleleri ile daima dayanışma içinde ol-
duk. Bugün de, Afrika Birliği’nin ve Afri-
ka uluslarının barış, demokrasi, kalkınma 
ve refah çabalarına destek olmayı arzulu-
yoruz. Afrika halklarının bir dostu olarak, 
bölgesel işbirliği, barış ve sürdürülebilir 
kalkınma yolunda birlikte çalışmak is-
tiyoruz. Bunun için açlıktan işsizliğe, 
salgın hastalıklardan etnik çatışmalara 
kadar her ciddi sorunla mücadelesinde 
Afrika’ya destek vermeye kararlıyız. Bun-
dan da büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Değerli devlet adamları… 

Afrika ülkelerinin, Afrika’daki demok-
ratik hareketler ile bölgesel işbirliğinin 
arttırılması gibi konularda son yıllarda 
gösterdiği performansı memnuniyetle 
izliyoruz. Bu çerçevede örneğin Burundi, 
Liberya, Komorlar Birliği ve Kongo De-
mokratik Cumhuriyeti’nde yapılan son 
seçimler, Afrika’da demokrasi kültürünün 
giderek yerleştiğini gösteren örneklerdir. 
Son dönemde kaydedilen iyileşmelere 
rağmen, Afrika’yı diğer kıtalardan ayıran 
önemli bir özellik, Afrika ülkelerinin si-
yasi, ekonomik ve sosyal alanlarda karşı 
karşıya bulundukları sorunların büyük-
lüğüdür. Ancak içinde bulunduğu tüm 
sorunlar, yerküremizin yüzde 22’sini kap-
layan ve bünyesinde 53 ülkeyi barındıran 
Afrika’nın, dünya için ne denli önemli bir 
bölge olduğu gerçeğine gölge düşürme-
mektedir. 

Afrika, küreselleşen dünyada artık hak etti-
ği yeri hızla almaya başlamıştır. Afrika’nın 
makûs talihinin önümüzdeki dönemde 
artık değişebileceğine dair, dünya kamuo-
yunda yaygın bir inanç oluşmaktadır. Ben 
de inanıyorum ki, artık Afrika’daki çatış-
malar durdurulacak, salgın hastalıkların, 
doğal afetlerin önüne geçilecek, demokra-
si, iyi yönetim ve şeffaflık gibi, ekonomik 
gelişme ile sosyal refahın şartları olan 
kurumlar hızla tamamlanacaktır. Ancak, 
Afrika genelinde olumlu gelişmeler sağ-
lanırken, Somali ve Darfur’daki durum, 
uluslararası toplumun gündeminde ön 
sıralarda yer almaya devam ediyor. 
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Türkiye’nin Somali’yle dostane ilişkileri 
16. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dost ül-
kenin bugün içinde bulunduğu kaos ve 
belirsizlik halkımızı derinden üzmektedir. 
1990’lı yılların başlarından bu yana barışı 
özleyen Somali’nin egemenliğine, toprak 
bütünlüğüne, bağımsızlığına ve birliğine 
büyük önem veriyoruz. Somali’deki ça-
tışmaların bir an önce bitirilmesini arzu-
luyor, ulusal uzlaşma sürecini ve Somali 
Geçici Federal Yönetimi’nin ülkede barış 
ve uzlaşma sağlanması gayretlerini des-
tekliyoruz. Darfur’daki durumu ise, 2006 
yılında Sudan’a yaptığım ziyaret sırasında 
bölgeye giderek ilk elden görme fırsatı 
buldum. 

Doğrusu gördüğüm tablo beni derinden 
etkiledi. Yaşanmakta olan trajedinin bir 
an önce durdurulması hepimiz için bir 
insanlık görevidir. 5 Mayıs 2006 tarihin-
de imzalanan Darfur Barış Anlaşması’nın 
soruna kalıcı çözüm bulunmasına yönelik 
önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyo-
ruz. Bölgede çatışmaların durdurulması 
için Afrika Birliği Sudan Misyonunun çok 
zor şartlarda yürüttüğü çalışmaları tak-
dirle karşılıyoruz. Ancak, bölgede barışı 
sağlayacak nihai bir çözüm bulunabilmesi 
için daha geniş çaplı girişimler gerekiyor. 
Türkiye olarak, tek yanlı hareketlerden 
kaçınılması gerektiğini çeşitli vesilelerle, 
ikili ve çok taraflı forumlarda dile geti-
riyoruz. Tüm taraflarının onayını alacak 
uluslararası girişimlerin, barış sürecine 
katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz ve 
bu girişimleri desteklemeye hazırız. 

Değerli devlet adamları… 

Türkiye geleneksel olarak Afrika Kıtasıy-
la iyi ilişkiler içinde olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kıtayla ilişkileri Kuzey 
Afrika’dan ve Orta Afrika’da Kanem Bornu 
İmparatorluğu’ndan, doğuda Etyopya’ya, 
Afrika Boynuzu bölgelerine, Kenya’ya 
ve bugünkü Tanzanya toprakları olan 
Zanzibar’a kadar uzanmıştır. Bununla be-
raber, Afrika’yla bugünkü siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerimiz, mevcut potansiyeli 
yansıtmaktan uzaktır. Onun için, bu tarihi 
dostane ilişkileri önce yeniden canlandır-
mayı ve sonra daha da ileriye götürmeyi 
arzuluyoruz. 

Türkiye 1960’lı yıllarda bağımsızlıklarına 
kavuşan tüm yeni Afrika ülkelerini tanımış, 
bu ülkelerle diplomatik ilişki kurmuş ve 
bazılarında büyükelçilik açmıştır. Bugün 
Afrika Kıtası’nın genelinde 12 büyükelçili-
ğimiz ve 20’yi aşkın fahri başkonsolosluğu-
muz bulunuyor. Ülkemizde de Mısır, Libya, 
Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Nijerya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine ek 
olarak 2006 yılında Etyopya ve Senegal Bü-
yükelçilikleri açılmıştır. Üç kıtanın kesiştiği 
noktadaki Türkiye, bölgesindeki gelişme-
lerin yakından takip edilmesi için strate-
jik bir konum arzetmektedir. Bu itibarla, 
Ankara’da Büyükelçilik açacak Afrikalı dost 
ülkelere destek olmaya hazırız. 

Bildiğiniz gibi, Hükümet olarak 2005 yılını 
“Afrika Yılı” ilan ettik. Bu çerçevede, üst 
düzey ziyaretler, yeni ekonomik ve ticari 
anlaşmaların akdi ve karşılıklı ticaret he-
yeti ziyaretlerinin özendirilmesiyle, kıtayla 
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ilişkilerimize yeni bir hız ve içerik kazandı-
rılmasını amaçladık. Afrika’ya açılım poli-
tikalarımız çerçevesinde, Afrika ülkeleriyle 
siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel 
alanlardaki ilişkilerimizin hukuki çerçe-
vesini oluşturmaya gayret ediyoruz. 2005 
yılı Mart ayında Etyopya ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ni, 2006 yılı Mart ayında da 
Sudan’ı ziyaret ettim. Bunlar, ülkemizden 
Sahra’nın Güneyindeki Afrika’ya ilk kez 
Başbakan düzeyinde yapılan ziyaretlerdir. 
Afrika’ya yönelik girişimlerimize, açılım 
politikamıza, önümüzdeki yıllarda da aynı 
şekilde devam edeceğiz. 

2003 yılında 5.4 milyar Dolar olan Tür-
kiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret 
hacmi 2006 yılı sonunda iki kattan fazla 
artarak 12 milyar Doları aşmıştır. Ancak, 
Türkiye’nin tüm ticaret hacminin 200 Mil-
yar Dolar olduğu dikkate alınırsa, Afrika 
ile ticaretimizin bugünkü seviyesini yeterli 
görmüyoruz. Hedefimiz, 2010 yılına kadar 
ticaret hacmini 30 milyar Dolara çıkarmak-
tır. Türk müteahhitlik şirketleri bugüne ka-
dar Afrika ülkelerinde 17.3 milyar Dolarlık 
proje üstlenmişlerdir. Gelecek üç yıl içeri-
sinde 10 milyar Dolarlık yeni müteahhitlik 
projesini üstlenmeyi hedefliyoruz. 

Türk müteahhitlik şirketlerinin bugüne 
kadar çok geniş bir coğrafyada üstlenerek 
başarıyla sonuçlandırdıkları projeler, ulaş-
tıkları tecrübe seviyesinin bir göstergesidir. 
Özellikle inşaat firmalarımızın Afrika’daki 
büyük altyapı projelerini üstlenebilme-
leri için Afrika Kalkınma Bankası’na üye 
olmamızın önemini biliyoruz. Bu amaçla 
başlatılan çalışmaları kısa zamanda sonuç-

landırmayı planlıyoruz. Afrika ülkelerin-
deki yatırımlarımız değişik alanlarda 400 
milyon Doları aşmış olup, halen 355 Türk 
firması çeşitli Afrika ülkelerinde faaliyet 
gösteriyor. Afrika ülkeleriyle ticari ve eko-
nomik ilişkilerimizin artması için firmala-
rımızın kolay, ucuz ve süratli nakliye imka-
nına kavuşması gerektiğini de biliyoruz. Bu 
bakımdan 2006 yılında Türk Havayolları 
Hartum, Addis Ababa ve Lagos’a seferler 
başlatmıştır. Önümüzdeki dönemde Türk 
Havayollarının Afrika’ya yönelik uçuşları-
nın arttırılması da gündemdedir. 

Değerli devlet adamları… 

Türkiye, artık her alanda teknik yardım ve-
rebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Türkiye’nin 
2005 yılında tüm Dünya’ya yönelik toplam 
kalkınma yardımı 1 milyar 52 milyon Dolar 
olarak hesaplanmıştır. Bunun 601 milyon 
Dolarını resmi kalkınma yardımı oluştur-
maktadır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
“TİKA” tarafından 2006 yılında 90 ülkede 
818 proje yürütülmüş ve bunun için 62, 
3 milyon Dolar harcanmıştır. TİKA Prog-
ram Koordinasyon Ofislerinin Dünya’daki 
sayısı, 2005’de Addis Ababa ve 2006’da 
Hartum’da açılan ofislere ilaveten, 2007 yılı 
Ocak ayında Senegal’de hizmete girmesi 
planlanan ofisle birlikte, 19’a çıkacaktır. 
Ayrıca, Afrika’ya açılımda İslam Konferan-
sı Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası ile 
yakın işbirliği yapılmasından yanayız. Bu 
kapsamda, iki kuruluş arasında imzalanan 
bir “Mutabakat Zaptı”yla hukuki zeminin 
tesis edilmiş olmasını memnuniyetle kar-
şılıyoruz. 
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Değerli devlet adamları… 

Türkiye’nin Afrika kıtasına sağladığı insani 
yardımların özellikle son yıllarda önemli öl-
çüde artmış olması da, Afrika’ya verdiğimiz 
önemin somut bir göstergesidir. Türkiye, 
Afrika’ya yapmış olduğu insani yardımlar 
neticesinde Dünya Gıda Programı yetki-
lileri tarafından, Batı Afrika’daki açlıkla 
mücadelede önde gelen donör ülkeler 
arasında değerlendirilmeye başlamıştır. Ay-
rıca, Afrika’nın güneyinde kuraklığın yol 
açtığı düşük tarımsal üretim, içme suyu 
kıtlığı, açlık ve HIV/AIDS hastalığının ne-
den olduğu sosyo-ekonomik çöküntü ile 
mücadelede de Afrika’ya insani yardımda 
bulunuyoruz. Yine bu amaçla, 2007 Ocak 
ayı itibariyle, Dünya Gıda Programı’nın 
devam etmekte olan acil insani yardım 
operasyonlarında kullanılmak üzere, iki 
milyon Dolar daha tahsis ettiğimizi burada 
açıklamak istiyorum. 

Dünya genelinde olduğu gibi Afrika’da da 
barış ve istikrarın sağlanması konusuna 
ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye geç-
mişte, Afrika’da konuşlandırılan Birleşmiş 
Milletler Misyonları’na önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bugüne kadar dünyanın 
çeşitli bölgelerinde icra edilen barışı des-
tekleme operasyonlarına toplam 10 binden 
fazla askeri personelin yanı sıra, farklı bo-
yutta hava ve deniz destek unsurlarıyla ve 
sivil polislerimizle de katkıda bulunduk. 
Örneğin ülkemiz, 1993 - 1994 yılları arasın-
da Somali’de icra edilen ikinci BM Somali 
Operasyonu’nun (UNOSOM-II) komutanlı-
ğını yürütmüş ve 300 kişilik bir mekanize 
birlikle katkı yapmıştır. Türkiye halen, BM 

Sierra Leone Misyonu, BM Kongo Gözlem 
Heyeti Sivil Polis Misyonu, BM Sudan Mis-
yonu, BM Fildişi Sahili Operasyonu, BM 
Liberya Misyonu’na katılmaktadır. 

Yılda iki kere düzenlenen Afrika Birliği 
Zirveleriyle, kıtanın acil ilgi bekleyen so-
runları gerçekçi bir şekilde ele alınmakta-
dır. Gerek politik ve ekonomik, gerek diğer 
alanlarda kıtanın sorunlarını çözümlemeye 
yönelik cesur kararlar kabul edilmektedir. 
İklim değişikliği de geleceğimizi ilgilen-
diren önemli bir konudur. Bu konu, zaten 
dönem dönem kuraklık ve buna bağlı ola-
rak açlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan 
Afrika için Dünya’nın her yerinden daha 
fazla ciddiyet arzetmektedir. Soruna biran 
önce çözüm bulunmadığı takdirde, ileride 
Afrika’da daha ciddi insani trajediler yaşa-
nabilecek ve tüm dünya bundan kolektif 
olarak sorumlu olacaktır. Türkiye, İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde sera 
gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla 
alınan önlem ve geliştirilen politikaların 
uygulanmasına yönelik küresel çabaları 
tümüyle desteklemektedir. Türkiye olarak 
iklim değişikliğiyle ilgili eşit, ortak fakat 
farklı sorumluluk ilkesi ve imkanları ölçü-
sünde mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz. 
Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde yer al-
dığından dolayı ve toplam kıyı uzunluğu 8 
bin km olduğundan, iklim değişikliğinden 
en çok etkilenecek olan ülkelerden biridir. 

Değerli devlet adamları…

Konuşmamın bu son kısmında, ülkemin 
genel dış politikası hakkında bilgi vermek 
istiyorum. Soğuk Savaşın ardından yeni bir 
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uluslararası ortam şekillenmeye başlamış-
tır. Terör, kitle imha silahlarının yayılması, 
insan ticareti, uyuşturucu madde ve silah 
kaçakçılığı, örgütlü suçlar gibi tehditler, 
küresel boyut kazanmaya başlamıştır. Bu 
tür sorunlar artık sadece ortaya çıktıkları 
coğrafyayı değil, tüm uluslararası toplumu 
ilgilendirmektedir. Bu anlamda, güvenli bir 
dünyada yaşadığımızı söyleyebilmek müm-
kün değildir. Tam tersine, geçmişten miras 
kalan klasik çatışma alanlarına, bu defa 
asimetrik nitelik taşıyan, yeni tehditler de 
eklenmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 
daha önce değindiğim gibi, iklim değişimi, 
salgın hastalıklar, açlık ve iyi yönetişim za-
fiyeti gibi şu veya bu şekilde hepimizi etki-
leyen meseleler de, en az güvenlik sorunları 
kadar önem taşımaktadır. 

Değindiğim tüm bu sorunların her biri tek 
tek ülkelerin mücadele kapasitesini aşmakta 
ve küresel ölçekte işbirliğini gerekli kılmak-
tadır. Unutmamalıyız ki, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, he-
pimiz için ortak bir görev ve sorumluluk-
tur. Türkiye, bu küresel risk ve tehditlerin 
neredeyse tümünün bir arada görüldüğü 
ender coğrafyalardan birinin merkezinde 
yer alıyor. Bunun doğal sonucu olarak çok 
boyutlu bir dış politika izliyoruz. Hayata ve 
geçirdiğimiz reformlarla daha da güçlenen 
bir demokrasimiz var. Dünyanın 19 büyük 
ekonomisi arasında yer alan kuvvetli ve 
dinamik bir ekonomimiz var. Yakın zamana 
kadar komşularımızla ilişkilerimize hakim 
olan sorunları büyük ölçüde çözdük ve onla-
ra işbirliği kapılarını açtık. Böylece Türkiye, 
çevresine istikrar yayan bir ülke olma özelli-
ğini kazandı. Komşularımız ve çevre ülkeler-

le ticari ilişkilerimizin genel dış ticaretimiz 
içindeki payı yüzde 3-4’lerden yüzde 33’e 
yükselmiştir. 

Bugün ülkemiz, doğrudan yatırımlar için 
cazibe merkezi haline gelmiştir. 2005 yılı 
Ocak-Eylül döneminde 3.8 milyar Dolar se-
viyesinde olan doğrudan yatırım girişi, 2006 
yılının aynı döneminde yüzde 231 oranında 
artarak 12.8 milyar Dolara ulaşmıştır. 2002 
yılı sonuna kadar Türkiye’de 5 bin 599 ya-
bancı sermayeli firma faaliyette bulunurken, 
2003 yılından bugüne kadar geçen dönem-
de 8 bin 609 yeni şirket kurulmuştur. 

Değerli devlet adamları… 

Bildiğiniz gibi Türkiye, 2009-2010 dönemi 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici 
üyeliği için Batı Avrupa ve Diğer Devletler 
Grubu’ndan (WEOG) boşalacak iki yerden 
birine adaydır. Söz konusu adaylığa yönelik 
seçimler, 2008 yılında Birleşmiş Milletler’in 
63. Genel Kurulu sırasında yapılacaktır. 
Adaylığımıza birçok Afrika Birliği ülkesi 
tarafından verilmiş olan destek, ülkemiz 
açısından büyük değer taşımaktadır. Birleş-
miş Milletlerin kurucu üyelerinden biri olan 
Türkiye, son olarak 1961 yılında, bir ülke 
ile paylaştığı yarı dönemlik üyelikten beri, 
Güvenlik Konseyi’nde temsil edilmemiştir. 
Türkiye, üyeliğe seçilmesi halinde, yaklaşık 
yarım yüzyıl aradan sonra Konsey’de temsil 
edilecektir. Onun için, bu adaylığımıza bü-
yük önem veriyoruz. 

Az önce değindiğim çok boyutlu dış politika 
çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi-
miz de ayrıca önemlidir. Bu yolda attığımız 
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adımlar bir yandan bizi Avrupa Birliği’ne 
daha fazla yaklaştırırken, diğer yandan bir 
başka küresel hedefe daha ulaşmamıza 
katkıda bulunmaktadır. İşte bu noktada, 
özellikle Batı ile İslam dünyası arasında gide-
rek derinleşme eğilimi gösteren fay hattına 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yanda 
dini değerler adına yapıldığı iddia edilen 
terörist eylemler, öte yanda farklı gördüğü 
her şeyi ve herkesi “öteki” olarak tanımlayan 
aşırılık yanlıları, dünyayı küresel bir krize 
itmeye çalışmaktadırlar. Neticede medeni-
yetler çatışması türü senaryoların üretilme-
sine yol açan bu eğilimlerin dünya barışına 
katkı yapmadığı ve hepimizi sonu olmayan 
karanlık bir dehlize çektiği açıktır. Bu gidi-
şatı durdurmak ve ortak aklın, mantığın ve 
sağduyunun egemen olmasını sağlamak 
zorundayız. 

İşte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması 
yaklaştıkça, “medeniyetler çatışması” gibi 
felaket senaryoları da boşa çıkmaktadır. 
Medeniyetler İttifakının dolayısıyla barış 
içinde bir arada yaşamanın önemi daha da 
iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan İspanya 
ile birlikte eşbaşkanlığını yürüttüğümüz 
“Medeniyetler İttifakı Girişimi”, böyle bir 
amaca hizmet etmektedir. Biz, bu girişime 
21. yüzyılın küresel barış projesi diyoruz. 
Farklı kültürler ve dinler arasındaki ortak 
değerleri öne çıkarmak suretiyle küresel 
planda kapsamlı bir işbirliği barış ve uyum 
ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Medeniyetler arasında hiyerarşi olmadığını, 
her toplumun tarih boyunca insanlığın geli-
şimine kendi özgün katkısını yaptığını söylü-
yoruz. Bu yönde atılabilecek somut adımları 

belirlemek üzere de farklı kültür ve dinleri 
temsil eden 20 saygın şahsiyetten oluşan bir 
yüksek düzeyli grup aracılığıyla kapsamlı 
bir Eylem Planı hazırlandı. Medeniyetler 
İttifakı Girişiminin benzerlerinden farkını 
ve en önemli katma değerini, işte bu, eyleme 
dönük niteliği oluşturmaktadır. Söz konusu 
Eylem Planı, gençlik, göç, eğitim ve basın 
ana başlıkları altında bir dizi öneri içermek-
tedir. Şimdi bu önerilerin ne şekilde hayata 
geçirileceği konusunda bir çalışma yapılı-
yor. 2007 yılının ilk çeyreğinde bu çalışma 
tamamlandığında, önerilerin hayata geçiril-
mesi aşamasına gelinecektir. Mümkün oldu-
ğu kadar çok sayıda devletin sürece destek 
vermesi, bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Hep 
birlikte bu ideal etrafında toplanmamız ve 
gayretlerimizi bu yönde yoğunlaştırmamız, 
gelecek nesillere barış ve huzur dolu bir dün-
ya bırakabilmemizin en etkili yolu olacaktır. 

Afrika insanlık tarihinin en kadim medeni-
yetlerine beşiklik etmiştir. Modern dönemin 
en büyük acılarını da bu eşsiz kıtanın insan-
ları yaşamıştır. Küreselleşmenin, insanlık 
olarak refah ve adalet arayışımıza yapacağı 
katkıyı da Afrika kıtasındaki gelişmeler 
belirleyecektir. Bu açıdan Afrika, ortak gele-
ceğimizin merkezindedir. Afrika’nın başarısı 
insanlığın başarısı olacaktır. Son dönemde 
bu kıtada gördüğümüz canlanma hepimiz 
için umut kaynağıdır. Afrika birliği örgütü 
bu canlanmanın sürükleyici gücüdür. Siz-
lerin etkin liderliğinizde Afrika kıtası 21. 
yüzyılın önemli çekim alanlarından biri 
olacaktır. Sözlerime son verirken, Zirvenin 
yararlı, verimli geçmesini diliyor, sizleri say-
gıyla selamlıyorum.
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Değerli Kızılay üyeleri, değerli arkadaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncelikle, İnsanlığın yararı için 
çalışan bu mümtaz kuruluşumuzun genel 
kurulunda bulunmaktan büyük bir mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Hiçbir zorluğa aldırmadan, gerek kendi 
insanımızın, gerekse diğer milletlerin 
yardımına koşan Türk Kızılay Derne-
ğimiz, çalışmalarıyla bize gurur veren 
kuruluşlarımızın başında geliyor. Türk 
Kızılay’ı kadar dünya üzerinde evrensel 

Kızılay Genel Kurulu

Ankara | 27 Nisan 2007
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değer üreten çok az saygın kurum olduğu-
nu ülkem adına iftiharla dile getiriyorum. 
Dünyanın farklı bölgelerine, mağdur 
ve mazlum bölgelerine yaptığımız seya-
hatler sırasında Kızılay’ın o bölgelerde 
bıraktığı izleri, ortaya koyduğu eserleri 
gördüğümüzde göğsümüz kabarıyor, 
gururlanıyoruz, duygulanıyoruz. Bu top-
lantı vesilesiyle, ihtiyaç sahibi kimselere 
yardım elini uzatan, bu yardım faaliyet-
lerinin gerçekleşmesinde emeği geçen, 
katkısı olan, desteği olan herkese, her 
insanımıza huzurlarınızda gönülden te-
şekkür ediyorum. 

Hamiyetperver milletimizin sembolü 
olan kırmızı hilal bütün dünyada kimliği-
mizi, dayanışma ruhumuzu temsil ediyor. 
Savaş zamanlarında, tabii afetlerin, facia-
ların yaşandığı acılı ve sıkıntılı günlerde, 
hiçbir tehlikeye ya da zorluğa aldırmadan 
muhtaçların, mağdurların yanında olan 
Kızılay derneğimiz, bizim nasıl bir mede-
ni aidiyet taşıdığımızı da gayet güzel orta-
ya koyuyor. Türk insanının yardımsever-
liğini, hoşgörüsünü, dayanışma arzusunu 
bütün dünyaya göstermek noktasında 
ülkemizi hakkıyla temsil ediyor. 

Türkiye’yi Türkiye yapan, milletimizi 
millet kılan en önemli unsurlardan biri, 
hiç şüphesiz bu yardımlaşma, dayanışma 
kültürüne yaslanan medeniyet birikimi-
dir. Kızılay, bu ruhun, bu kültürün, bu 
hissiyatın evrensel bir sembolü olarak her 
geçen gün bu özelliğini geliştiriyor. Barış 
ve huzurun sembolü olan bayrağımızdaki 
hilali, dünyanın dört bir yanına taşıyarak, 
insanımızla diğer milletler arasındaki 

dostluğu, kardeşliği pekiştiriyor, aramız-
daki selamı yaygınlaştırıyor. Dünyanın 
neresinde bir yara varsa, o yarayı sarmak 
için mesafe dinlemeden, zorluk bilmeden 
cansiperane o bölgeye koşuyor. İnsanımı-
zın yardımlaşma, dayanışma, birlik, be-
raberlik gibi faziletlerinin daha örgütlü, 
daha organize yürütülmesi için kurulan 
Kızılay derneğimiz, 139 yıldır böylesine 
insanî bir sorumluluğu yerine getiriyor. 
Ne mutlu ki, şimdi pek çok derneğimiz, 
pek çok vakfımız, pek çok sivil oluşum 
da dahil olmak üzere Kızılay’ımızın açtığı 
hayır kapısından ilerliyor, ayak izlerini 
takip ediyor. Bu vesileyle, bugün burada 
düzenlenen Kızılay’ımızın 139. Yıl Olağan 
Genel Kurulu’nun ülkemiz için, milleti-
miz için, insanlık için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Merhamet ve şefkat kurumu olan Kızılay, 
73 milyon insanımızın vicdanıdır, gönlü-
dür, şefkat elidir. Az önce de belirttiğim 
gibi, yaklaşık bir buçuk asırdan bu yana 
yardım faaliyetlerini sürdürüyor, yoksun-
ların, yoksulların, düşkünlerin, mağdur-
ların, mazlumların yardımına koşuyor. 
Öyle ki, Trablusgarb’dan Kurtuluş sava-
şına, Taşkışla’dan Bingazi’ye milletimizin 
varoluş mücadelesi sırasında ihtiyacı olan 
herkesin yardımına en ağır şartlar altında 
önce Kızılay’ımız koşmuştur. 73 milyon 
insanımızın maddi, manevi katkılarıyla 
güçlenen Kızılay’ın şefkat eli, bugün de 
Endonezya’dan Filistin’e, Pakistan’dan 
Irak’a kadar uzanıyor. 100 yıl önce, 120 
yıl önce savaşlar, afetler gibi en ağır şatlar 
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altında seyyar hastaneler kurarak milleti-
mize sağlık hizmeti veren Kızılay; bugün 
gelinen noktada sağlık hizmetlerini bütü-
nüyle kurumsallaştırmış durumdadır. Sa-
dece olağandışı dönemlerde değil, olağan 
dönemlerde de sağlık hizmeti vermeye 
başlamıştır. 

Bakınız, hükümetimiz döneminde Kızılay 
eliyle sürdürülen sağlık hizmetleri konu-
sunda hem kalite, hem de altyapı olarak 
çok büyük mesafeler aldık. Hatırlayaca-
ğınız gibi, 2005 yılı genel kurulunda da 
yine sizlerle birlikteydim. O konuşmam-
da, gerek hasta vatandaşlarımızın, gerek-
se hasta yakınlarının bize ulaştırdıkları 
şikâyetlerin, sağlık sorunlarının, ekono-
mik sıkıntılarının vakit kaybetmeden or-
tadan kaldırılması gerektiğini belirmiş-
tim. Neydi bu sıkıntılar? 1957 yılından 
beri yürütülen, ancak bir türlü istenilen 
seviyeye taşınamayan kan hizmetlerinin 
kalitesi, güvenilirliği, kan ürünlerinin 
tedariki konusunda yaşanan çeşitli sıkın-
tılar… Sağ olsun, Kızılay Genel Müdürü-
müz başta olmak üzere, yöneticilerimiz 
hemen gereken adımları attılar. Sıkıntı-
nın giderilmesi için “Güvenli Kan Temini” 
projesi hazırladılar ve bu proje Haziran 
2005 tarihinde uygulamaya başlandı. O 
tarihten bugüne kan hizmeti verilen ille-
rimizin sayısı 27’den 50’ye yükselmiş, yıl-
lık kan bağışı sayısı 305 bin 124 üniteden 
501 bin 672 üniteye ulaşmıştır. İnşallah, 
2009 yılında Kızılay, Türkiye’nin güvenli 
kan ihtiyacının tamamını karşılayacak 
seviyeye ulaşacaktır. Bu, ülkemiz açısın-
dan, milletimiz açısından çok sevindirici 
bir gelişmedir. Çünkü bu karşılıksız hiz-

metin, gönüllü hizmetin boyutlarının üst 
düzeye ulaştığını gösteriyor. 

Ben, bu toplantı aracılığıyla bütün vatan-
daşlarımı Pakistan’dan, Lübnan’a, Açe 
Sumatra’dan Endonezya’ya, Filistin’den 
Irak’a, Makedonya’dan Gürcistan’a, Sri 
Lanka’ya kadar ihtiyaç sahibi herkesin 
yardımına koşan derneğimize destek ol-
maya çağırıyorum. Zira bu kurum, bir ya-
nıyla yardımlaşma ve dayanışma derneği, 
bir yanıyla ilk yardım servisi, bir yanıyla 
acil servistir. Ayrıca, toplum sağlığı için 
çok önemli olan kan ihtiyacının gideril-
mesi, her vatandaşımızın sosyal sorumlu-
luğudur. 

Değerli arkadaşlar… 

Kızılay Genel Kurulu, Türkiye’de dayanış-
ma ruhunu canlandırmaya en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde çok manidar 
bir anlam kazanıyor. Dayanışma ruhunun 
sembolü olan Kızılay’ın bu önemli toplan-
tısında aziz milletimizin güven ve istikrar 
zeminine daha çok destek vermesini di-
liyorum. Zira çok iyi biliyoruz ki, büyük 
afetler her zaman sel ve deprem gibi afet-
ler olmuyor, ülkenin gönül birliği, siyasi 
birliği ve sosyal dokusu da zaman zaman 
afetlere, felaketlere maruz kalabiliyor. 
Geçmişte güven ve istikrar zemininin 
kaybolduğu zamanlarda aziz milletimiz 
bu siyasi felaketlerin de ağır bedellerini 
büyük acılarla ödemiştir. Çok şükür, ar-
tık milletimiz, afet bekleyen, felakete yol 
açan fırsatçılara fırsat tanımıyor. 
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Türkiye’nin bütün dinamikleriyle güç-
lendiği bir dönemde yaşıyoruz. Cumhu-
riyetimizin 100. yıl hedeflerine kilitlen-
miş bir Türkiye var. Kırdığımız rekorlar 
sadece ekonomide, sadece büyümede ve 
kalkınmada değil; yardımlaşmada, daya-
nışmada, sosyal dokumuzu güçlendirme-
de de rekor üzerine rekorlar kırıyoruz. 
Türkiye’nin dünya ile başarılı ilişkileri 
sadece dış politikada, diplomaside, ihra-
catta elde ettiğimiz başarılar değil; aynı 
zamanda Kızılay eliyle de dünyaya açı-
lıyor, ülkemizin itibarını yükseltiyoruz. 
Türkiye’yi Türkiye yapan kurumlarımızın 
hepsi milletimizle birlikte güçleniyor. Bu 
güven ve istikrar ortamını korudukça, 
inşallah Türkiye bütün ideallerine ka-
vuşacaktır. Bu duygularla, Kızılay Genel 
Kurulu’nun Kızılay camiasına ve aziz mil-
letimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli konuklar, saygıdeğer katılım-
cılar… İslam Başkentleri ve Kentleri 
Teşkilatı’nın 11. Genel Konferansı’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Dünyanın her köşesinden gelerek ülke-
mizi, başkentimizi onurlandıran değerli 
konuklarımıza “ülkemize hoş geldiniz” 
diyor, kendilerini ağırlamaktan büyük 
gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, İslam me-
deniyeti asırlar süren ve bugün de çok 
geniş bir coğrafyada en canlı biçimiyle 
yaşanmakta olan, insanlığa her alanda 
çok önemli kazanımlar getirmiş bir bü-
yük medeniyettir. Bu medeniyetin men-
supları insanlığın hem ahlaki, hem de 
ilmi bakımdan tekamülü, farklı inanç ve 
kültür grupları arasında barışın ve esenli-
ğin tesisi adına çok zengin bir medeniyet 
birikimi inşa etmişlerdir. Bugün bizler, 
insanlığın ahlaki ve insani değerlerden 
uzaklaşmadan gelişmesi, barış ve esenlik 
içinde birarada yaşaması için yol gösterici 
muazzam bir medeniyet mirasına sahibiz. 

Günümüzde sadece İslam ülkeleri için 
değil, bütün toplumlar için bu muazzam 
mirastan alınacak dersler vardır. Bugün 
dünya, ilerleme fikrini sadece maddi fak-
törlerle ve güç ilişkileriyle açıklama yanıl-
gısının sıkıntısını çekmektedir. İlerleme 
fikrinin felsefi derinliğini kaybederek 
kuralsız bir rekabete, vahşi bir yarışa dön-
müş olması, özellikle son on yılların, ama 
onun da ötesinde yüzyılımızın sıkıntısı-
dır. Sadece masumiyeti zedeleyen savaş-
lardan, hak ve hukuk tanımayan çatışma-
lardan, savunmasız çocukları bile basit 
parmak hesaplarıyla ölüme gönderebilen 
şiddet kültüründen söz etmiyorum. Aynı 
zamanda adalet olgusunu hesaba katma-
yan, bazı toplumların zenginleşmesi adı-
na bazı toplumları yoksulluğa mahkum 
eden, vicdani ölçüleri bir hayat kriteri 
olmaktan uzaklaştıran anlayışlardan söz 
ediyorum. 

Beni mazur göreceğinize inandığım için 
sözün burasında bir muhasebe çağrısında 
bulunmak istiyorum. Bunun hepimizi 
ilgilendiren, hepimizin sorumluluğunu 
hatırlatan bir çağrı olmasını istiyorum. 

İslam Başkentleri ve Kentleri 
Teşkilatı 11. Genel Konferansı

Ankara | 18 Haziran 2007
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Bugün Dubai’den Sana’ya, Kuveyt’ten 
S e n e g a l ’ e ,  K a h i r e ’ d e n  K a r a ç i ’ y e , 
İ s t a n b u l ’ d a n  Ha r t u m’ a ,  R i ya d ’ d a n 
Ramallah’a, Bağdat’tan Beyrut’a gittiği-
miz zaman gördüğümüz çelişkiyle açıkça 
yüzleşmek durumundayız. Muazzam bir 
zenginlik ile büyük bir yoksulluğun aynı 
anlam dünyasını paylaşan toplumlar 
arasında bu kadar bariz olması büyük 
bir çelişkidir. Bu çelişki, toplumlarımızı, 
şehirlerimizi hangi adalet duyguları te-
melinde ele aldığımızı, insanı ve toplumu 
ne kadar merkeze aldığımızı gösteren acı 
bir gerçektir ve bu çelişkiyi gidermeye 
mecburuz. Sadece maruz kalınan haksız-
lıklarla izahı mümkün olmayan bu çeliş-
kinin telafisi için medeniyet kavramına 
yüklediğimiz anlamı sorgulamalı ve in-
sanlığın ortak birikiminden, başka ülke-
lerin tecrübelerinden dersler almalı, yeni 
bir dayanışma ruhu ortaya koymalıyız. 

Geri kalmışlık yalnızca geri bırakılmış-
lıkla izah edilemez, sadece sair, harici 
faktörlerle açıklanamaz. Toplumların 
kendi iç dinamikleri, kendi iç işleyişleri, 
kendi içyapıları da değerlendirmeye alın-
malıdır. Bizim medeniyet, şehir ve tarih 
tecrübemize göre bütün inançlar emniyet 
altındadır. Bu yüzden başkentlerimiz, 
kentlerimiz tarih boyunca barış ve hoşgö-
rünün adresleri olmuştur. Bu yüzden me-
deniyetlerin çatıştığı değil, buluştuğu bir 
dünyanın mümkün olduğunu söylüyor ve 
Türkiye olarak, hükümet olarak Medeni-
yetler İttifakı’nın öncülüğünü yapıyoruz. 

Unutmayalım ki, medeniyet ve şehir ne 
sadece yüksek binalardır, ne sadece mad-

di kalkınmadır. Zira bugün en çok maddi 
kalkınmayı sağlamış, en çok gelişmiş ül-
kelerin metropollerinde bile milyonlarca 
yoksul insanın evsiz ve barksız her türlü 
istismara açık olduğunu biliyoruz. Büyük 
bilimsel ve teknolojik buluşlara rağmen, 
pozitif  bilimlerdeki önemli atılımlara 
rağmen, büyük kalkınma ve zenginleşme 
adımlarına rağmen yaşadığımız yüzyıl 
kanaatimce insanlığın topyekûn kazançlı 
çıktığı, insanlığın bir bütün olarak kazan-
dığı, refah ve adaletin yaygınlık kazandığı 
bir yüzyıl olamamıştır. Aksine, bu yüzyı-
lın tarihi, milyonlarca insanın ölümüyle 
sonuçlanan iki büyük dünya savaşının 
ve yüzlerce bölgesel çatışmanın, yüzlerce 
manasız güç savaşının yaraladığı müessif 
bir tarih olmuştur. Medeniyetin kriteri 
sadece madde değil, sadece kapital de-
ğil, sadece rekabet değil, sadece yüksek 
gökdelenler değil, insani değerlerin ve 
erdemlerin gelişmesi olmalıydı. 

İşte bugün, dünyada hala çoğunluğa 
sahip olduğuna inandığım aklıselim sa-
hipleri olarak, belki de insanlık tarihinin 
en kritik imtihanından geçiyor, en zor 
sorularıyla karşı karşıya bulunuyoruz. 
Terör ve çatışmalar arasında kalan, açlık, 
fakirlik ve hastalıklardan muzdarip olan, 
cehalet kıskacından kurtulamayan insan-
lar hayata tutunma mücadelesi veriyor. 
Madalyonun bir yüzü amansız bir yaşam 
mücadelesini ortaya koyuyor, diğer yüzü 
ciddi bir değer erozyonunu… Tüm bu 
olumsuzluklara karşı uzlaşı, dayanışma 
ve ortak hareket kültürünün gelişmesi 
gerekiyor. Teröre karşı ortak bir müca-
delenin, açlık ve cehalete karşı küresel 
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bir dayanışmanın, tahammülsüzlük ve 
aşırılıklara karşı uzlaşı kültürünün geliş-
tirilmesi önem taşıyor. 

Türkiye olarak Afganistan’dan Lübnan’a 
kadar dünyanın birçok noktasında barı-
şa katkı vermek için bulunmamız ortak 
mücadele anlayışımızın bir neticesidir. 
Türkiye olarak Hartum’dan Açe’ye kadar 
birçok şehirde insani projeler yürütme-
miz, dayanışma idealimizin bir netice-
sidir. Yine, Türkiye olarak Medeniyetler 
İttifakı insiyatifinde görev üstlenmemiz, 
kültürler ve medeniyetler arasındaki uz-
laşı arayışının bir sonucudur. 

Değerli dostlar, değerli davetliler…

Burada İslam başkentleri ve kentlerinin 
İslam medeniyetine yaraşır bir güzellikle, 
bir zenginlikle, insani hassasiyetle yeni-
den imarını ve şehirlerimizin yeniden 
içinde yaşayanları onurlandıran şehirler 
haline getirilmesini konuşmak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Bize göre şehir, 
medeniyetle eş anlamlıdır ve şehrin ruhu, 
şehrin asli karakteridir. İslam medeniyeti, 
adı üstünde, yücelttiği bütün değerleri ya-
şadığı şehirlere de yansıtan, insanı yaşa-
dığı şehirle, şehirleri insanlarıyla zengin-
leştiren, ziynetlendiren bir medeniyettir. 
Bugün İslam toplumları geçmişin bu leke-
siz güzelliği, bu üstün seviyesi, harcı bilgi 
ve hikmetle karılan bu abide şehirlerle 
gururlanıyor, ilhamını bu şehirlerden 
alıyor. Mekke olmadan, Medine olmadan, 
Kudüs olmadan, Bağdat olmadan, Şam 
olmadan, Kahire olmadan, Isfahan olma-
dan, Sana olmadan, İstanbul olmadan, 

Bursa olmadan, Diyarbakır, olmadan, 
Semerkand olmadan, Buhara olmadan, 
Kurtuba ve Saraybosna olmadan bu bü-
yük medeniyeti, bu muazzam medeniyeti 
ifade etmek imkansızdır. 

İslam medeniyeti kavramı her telaffuz 
edildiğinde bu muhteşem şehirlerin silu-
etlerinin, kubbeler ve minarelerle süsle-
nen uhrevi atmosferlerinin, ahlak ve gü-
zellikle yoğrulan gönül zengini insanların 
akla gelmesi tesadüf değildir. Bu şehirler 
bizim gurur kaynağımız olduğu gibi, 
şehircilik ve mimari alanındaki ölçüleri-
miz, örneklerimizdir de aynı zamanda. 
Bugün İslam dünyasının yaşadığı ekono-
mik ve sosyal meselelerin temelinde bu 
kadim rotadan sapmanın payı büyüktür. 
Yeniden bu abide şehirlere bakmak, yeni-
den bu abide şehirleri inşa eden medeni 
mirasa dönüp anlamak durumundayız. 

Elbette bu devrin, bu zamanın çok geniş 
alanlara yayılan problemleri ve sıkıntıları 
var. Nüfus artışı, göç, çarpık kentleşme, 
kentlilik kültürünün gelişememesi, bü-
tün toplumlar için işleri epeyce zorlaştı-
ran faktörler… Nüfusla birlikte ihtiyaçlar 
da artıyor, sıkıntılar da çoğalıyor. İstan-
bul gibi bir dünya şehrinin yönetiminden 
bugünlere geldiğim için şehirlerimizin 
bütün zorluklarını yakından biliyorum. 
Şehirlerimizin tarihi ve kültürel zengin-
liğini sadece korumak yetmiyor, şehrin 
ruhuna ve dokusuna uygunluk için de 
sosyal gelişmeyi sağlamak gerekiyor. 

Bilmeliyiz ki, insan öncelikli arayışlarla 
bütün bu problemleri çözüme kavuştur-
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mak, hayatın bozulan dengesini kurmak 
mümkündür. Ben buna gönülden inanı-
yorum ve bu yöndeki bütün gayretleri de 
son derece değerli buluyorum. İnşallah 
çok seçkin bir katılımcı topluluğunun 
onurlandırdığı bu konferans önümüze 
yeni açılımlar, yeni umutlar koyacaktır. 
Bu toplantıya ev sahipliği yapan Ankara 
Büyükşehir Belediyemize, İslam Başkent-
leri ve Kentleri Teşkilatı’nın saygıdeğer 
Genel Sekreterine, toplantıya katılan 
bakan ve belediye başkanlarına çok teşek-
kür ediyorum. Bu duygularla sözlerime 
son veriyor, sizlere sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Saygıdeğer konuklar… Sizleri en içten 
duygularımla selamlıyorum. Dünyamızın 
barış ve huzura kavuşması için her biri 
çok değerli çalışmalar ortaya koyan bütün 
misafirlerimize kongremize ve ülkemize 
hoş geldiniz diyorum. Bu seçkin topluluk-
la bir arada olmaktan duyduğum gurur 

ve mutluluğu da özellikle ifade etmek 
istiyorum. Kongremize yurtdışından ve 
yurt içinden teşrif eden siz seçkin konuk-
ların Ankara’daki bu toplantı aracılığıyla 
birikimler kazandıracağına inanıyor, bu 
çabalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. 
Bu vesileyle ülkem adına ICANAS’ın 38. 

38. ICANAS Kongresi

Ankara | 10 Eylül 2007
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toplantısının Türkiye’de yapılmasından, 
bu zengin kongreye ev sahipliği yapmak-
tan duyduğumuz mutluluğu da ifade et-
mek istiyorum. 

Hükümet olarak ilk günden itibaren kong-
renin ülkemize ve ICANAS geleneğine 
yakışır seviyede gerçekleşmesi için üze-
rimize düşeni layıkıyla yapmaya çalıştık. 
Bizler, ülkeleri yöneten anlayışların, bilim 
ve sanatın imkanlarından azami seviyede 
yararlanarak zenginleşeceğine, insani bir 
derinliğe kavuşacağına inanıyoruz. Bu ba-
ğın güçlü olmasıyla, toplumlarla toplumla-
rı yönetenler arasındaki iletişim de sağlıklı 
işleyecek, bu yakınlıktan büyük bir sinerji 
doğacaktır. 

Bizim tarihimizde bu beraberliğe işaret 
eden unutulmaz metinler vardır, bunlar-
dan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir 
cihan devleti kuran Osman Gazi’nin, oğlu 
Orhan Gazi’ye vasiyeti gerçekten çağlarüstü 
mesajlar, insani incelikler içermektedir: “Ey 
oğul! Âlimler, fazıllar, sanatkârlar, edipler, 
devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat 
ve ikramda bulun. Allah’ın hakkını ve kulla-
rın hukukunu gözet ve senden sonrakilere 
böyle nasihat etmekten geri durma! Halkını 
düşman istilasından ve zulme uğratılmak-
tan koru. Haksız yere hiçbir ferde layık 
olmayan muamelede bulunma! Halkı taltif 
et, hepsinin rızasını kazan!” Bu sözlerin 
arkasında insan sevgisi var, adalet var, ba-
rış var, paylaşma duygusu var. Toplumları 
yönetenlerin, gücü elinde bulunduranların, 
ülkelerin ve dünyanın gidişatında söz sahi-
bi olanların bu sözlerden çıkarması gere-
ken dersler var. 

İnsanlık tarihinde bilim adamlarının, 
sanatçıların, ediplerin, gönül dostlarının 
zengin dünyalarından bize yansıyan böy-
le nice hakikat vardır. Bu fazilet mirasın-
dan en iyi şekilde faydalanmak mecburi-
yetindeyiz. Özellikle de sizler gibi değerli 
bilim adamları, sanat adamları, edipler, 
kanaat önderleri toplumlara, toplumları 
yönetenlere, küresel aktörlere bu hakikat-
leri hatırlatıyorsunuz, hatırlatmalısınız. 
İnsanlığın huzur ve barış ortak paydasın-
da buluşması için en zengin birikim sizle-
rin dağarcığınızdadır. Bir siyasetçi olarak 
sizlerin ağzınızdan çıkacak her sözü, her 
hakikati çok değerli bulduğumu bir kere 
daha ifade etmek isterim. 

Değerli konuklar…

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu 
yana sadece kendisi için değil bütün in-
sanlık ve bütün ülkeler için barış ve sulh 
ilkesini esas alan bir devlettir. Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh Cihanda sulh” diye formüle 
ettiği barış ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan bugüne rotasını belirleyen 
en temel ilkelerden biri olmuştur. 60. 
Hükümet olarak Türkiye’yi bir barış ve 
adalet ülkesi olarak geleceğe taşımak nok-
tasında aynı kararlılık içinde görevimizi 
sürdürüyoruz. Barış ve esenliğin tesisi 
için sadece ülkemizde değil, bölgemizde 
ve bütün dünyada aktif bir çaba içindeyiz, 
bu çabalarımız gelecekte de artarak devam 
edecektir. İnsanlığı savaşa sürükleyen, 
toplumları birbirinden uzaklaştıran, me-
deniyetleri birbirine düşman hale getiren 
her türlü anlayışı, her türlü güç gösterisini 
tel’in ediyoruz. Bunun yerine uluslararası 
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ilişkilerde barışı, adaleti, hoşgörüyü, yar-
dımlaşmayı ve yakınlaşmayı tesis etmek 
için eldeki bütün imkanları seferber ede-
rek gayret gösteriyoruz. Türkiye Cumhu-
riyeti olarak Medeniyetler İttifakı projesi 
çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar 
buna iyi bir örnektir. 

Türkiye’nin demokratik gelişmesine ve 
kalkınmasına paralel olarak barış yolunda-
ki bu çabalarımız her geçen gün artarak de-
vam etmektedir. Toplumlar arasındaki iliş-
kilerde siyaset, ticaret, sanat, bilim ve spor 
gibi alanlarda yürütülen ortak faaliyetleri 
çok zengin barış ve dostluk imkânları 
olarak görüyoruz. Bu yakınlaşmada elbet-
te bilim insanlarının, sanatçıların, fikir 
adamlarının, toplumların tanıdığı sevdiği 
istisnai kişiliklerin rolü çok önemli, çok 
ağırlıklıdır. Sizlerin insanlık adına ortaya 
koyduğunuz değerler, biz siyasetçiler için 
hem zengin bir ilham kaynağı, hem de 
barışa ve esenliğe giden yolda en büyük 
servetimiz, hazinemizdir. Hükümet ola-
rak Türkiye’nin kalkınmasını, üretmesini, 
ürettiğini adil bir şekilde paylaşmasını 
temin etmek için kararlı şekilde çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Ancak en az bu kadar 
önemsediğimiz bir başka konu da, dünya 
barışı, insanlığın esenliği ve adaletin her 
alanda tesisi noktasında insanlarımızın 
ufkunu açık tutmak, bu bilinci toplumun 
bütün kesimlerine yaygınlaştırmaktır. 

Değerli davetliler…

Şunu büyük bir onurla söyleyebilirim ki 
Türk toplumu, dünyada her haksızlığa, 
her adaletsizliğe, insanlığa karşı işlenmiş 

her suça karşı son derece duyarlıdır. Bu 
duyarlılık, dünya medeniyet tarihinin en 
merkezi noktasında bulunmamızın ve 
tarihi tecrübemizin tabii bir sonucudur. 
Zira doğu ile batı arasındaki bu coğrafya 
ve bu merkezi ülke, tarihi yükü en ağır, 
dolayısıyla medeniyet birikimi en yüksek 
ülkelerden biridir. Tarihin bütün renkle-
ri, bütün desenleri, bütün kavimleri ve 
bütün inançları yüzyıllarca bu ülkede 
barış ve huzur içinde birlikte yaşadılar. 
Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Do-
layısıyla bu ülkenin dünya barışına yapa-
cağı katkı çok ama çok önemlidir. 

Haksızlıklar karşısında bilim adamları-
nın, entelektüellerin, sanatçıların sesleri 
ne yazık ki yaşadığımız çağda yeterince 
yükselmiyor. Oysa adına “bilgi çağı” deni-
len bu çağda bilim ve sanat adamlarının, 
aydınların ve akademisyenlerin insanlı-
ğın vicdanı olması ve seslerini adaletten 
yana daha çok yükseltmesi gerekir. Eğer 
bu sorumluluk yerine getirilmezse insan-
lık güç ilişkileriyle başa çıkamaz ve güç 
ilişkilerine mağlup olur. Bilgi üretiminin 
sadece güç ilişkilerinin ve ekonomik reka-
betin bir aracı haline gelmesi insanlığın 
aradığı huzur ve mutluluğu ne yazık ki 
erteliyor. Dünyanın bir kısmı sürekli kriz 
bölgeleri olarak tanımlanırken, çatışma-
lara sürüklenirken, yoksullukla başa çıka-
mazken diğer bir kısmının refah içinde ol-
masını insanlığın vicdanı kaldıramaz. İşte 
bu noktada herkesin evrensel sorumlulu-
ğunu duyması ve görevini yerine getirme-
si kaçınılmaz oluyor. Bu görev kuşkusuz 
adalet ve hakkaniyetten yana, merhamet 
ve şefkatten yana olmaktır. Bu sözlerimin 
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bu güçlü entelektüel zeminde bir çağrı 
olarak dikkate alınmasını diliyorum. 

Değerli konuklar…

13 ana başlık altında sunulan bildiriler 
ile 18 ana başlık altında gerçekleştirilen 
panellerde 1777 kişi söz alıyor. Burada 
dile getirilen her görüşün, savunulan her 
fikrin, getirilen her açılımın, sunulan 
her bilginin insanlığın kazanç hanesine 
yazılacağından hiç şüphem yok. Böyle bü-
yük bir buluşmanın açılışında bulunmak 
bana çok büyük heyecan veriyor, gelecek 
adına umudumu arttırıyor. Günümüz 
toplum yapıları içinde geçmişin doğru 
öğrenilmesi, yaşanan zamanın doğru 
algılanması, geleceğin doğru tahmin edi-
lip, doğru kurgulanması hayati derecede 
önemli hale gelmiştir. Bu güzel buluşma 
vesilesiyle; bilim, fikir ve sanat dünyası 
ile siyaset dünyasının el ele vermesini bir 
dilek olmaktan öteye götürmenin yolla-
rını da aramalıyız. Toplumların birbirini 
daha iyi anlaması, hassasiyetlerini daha 
iyi kavraması, birbirinin hukukunu daha 
iyi koruması için bu fırsat çok önemlidir. 

Bildiğiniz üzere bu kongrenin 22’ncisi 
1951 yılında II. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan İstanbul’da çok küçük ölçekli olarak 
toplanmıştı. Bugün Ankara’da geniş bir 
katılım ve zengin bir içerikle 38’ncisini 
başlatıyoruz. Bu önemli kongrenin ülke-
mize ve insanlığa barış yolunda, medeni-
yet yolunda, bilim yolunda yeni ufuklar 
açması en büyük dileğimdir. Uluslararası 
Danışma Kurulu’nun bütün üyelerini, en 
kıdemli iki üyesi Prof. Dr. Jikido Takasaki 

ile Prof. Dr. Andrew Mango’nun şahısla-
rında selamlıyorum. Ulusal Düzenleme 
ve Yürütme Kurulu üyelerini kutluyorum. 
Bildirileri, tartışmaları ve panellerdeki 
katkıları için, gerek 67 ülkeden 5 özerk 
bölgeden gelen değerli konuklarımızı, ge-
rekse ülkemizden katılan araştırmacıları 
yine gönülden kutluyorum. 

Bu vesileyle şu hususu da ifade etmek 
istiyorum: Ömürlerini adayarak bilim, 
fikir ve sanat alanında bize çok önemli 
bir miras hazırlamış olan ve Türkiye’nin 
tanıtımına katkı ve hizmetlerini takdirle 
andığımız 101 değerli insanımızı belirle-
mek üzere bir çalışma yürütüyoruz. ICA-
NAS 38’in Yürütme Kurulu, bu yönde 12 
kişinin ismini belirlemiş ve onları gerek 
Türk kamuoyuna, gerekse dünya kamuo-
yuna takdim etmiştir. Her biri kendi ala-
nında büyük bir değer olan bu insanları 
saygıyla selamlıyor, kendilerine sağlık ve 
uzun ömürler diliyorum. Bütün katılım-
cılara bir kere daha teşekkürlerimi ve iyi 
dileklerimi sunuyorum.
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Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin 
Sayın Başkan ve üyeleri, bu toplantının 
İstanbul’da düzenlenmesinde emeği olan 
Türkiye İş Kadınları Derneği’nin değerli 
üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, de-
ğerli misafirler… Bu anlamlı buluşmada 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İs-
tanbul’umuzun en güzel mekanlarından 

biri olan Çırağan Sarayı’ndaki bu önemli 
toplantının başarılı ve verimli geçmesi-
ni diliyorum. Dünyaca tanınmış bilim 
adamları, sanatçılar ve politikacılardan 
oluşan seçkin üyeleri ile etkili bir kuruluş 
olan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin 
bu toplantısı için İstanbul’u seçmesinden 
büyük memnuniyet duydum. 

WAAS’ın “Geleceğe Bakış; 
Kazanılmış Dersler” Konulu 

Toplantısı

İstanbul | 27 Ekim 2007
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Akademinin, insanlığın ortak dilini keş-
fetmek, küresel bağlamda insan hayatına 
ilişkin problemleri ele almak gibi amaçla-
rı olduğunu biliyoruz. Türkiye de, sahip 
olduğu tarihi ve beşeri miras bakımından 
bu çerçevede oldukça önemli bir konum-
da bulunmaktadır. Bu konumun gereği 
olarak, Avrupa Birliği’ne yeni açılımlar 
kazandırılması, İslam dünyası ile Batı 
arasında sağlam ve sağlıklı diyaloglar 
kurulması, medeniyetler ittifakının geliş-
tirilmesi gibi konularda pek çok önemli 
çalışma yürütüyoruz. 

Bugün Türkiye, hem İslam Konferansı 
Örgütü’ne, hem NATO’ya üye olan, hem 
de Avrupa Birliği’ne katılım sürecini aynı 
anda yürüten tek ülkedir. Dünyada, “me-
deniyetler çatışması” tezi adı altında deh-
şet senaryolarının konuşulup tartışıldığı 
bir dönemde, Türkiye’nin bu konumu, 
sadece bölge değil, dünya barışı için de 
kritik bir öneme sahiptir. Biz istiyoruz 
ki, medeniyetler çatışması değil, mede-
niyetler ittifakı gerçek olsun. Bu yüzden 
İspanyol meslektaşım Sayın Zapatero ile 
birlikte BM Genel Sekreterinin riyasetin-
de Medeniyetler İttifakı projesini başlat-
tık ve önemli mesafeler aldık. 

B u  g i r i ş i m ,  D ü nya  B i l i m  ve  S a n a t 
Akademesi’nin amaçlarına paralel he-
deflere sahiptir. Medeniyetler arasında, 
barış ve refah temelinde ortak bir anlayışı 
tesis etmek, dolayısıyla bunun yöntemini 
ve dilini üretmek elbette kolay değildir. 
Lakin, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra önem kazanan demokrasi, özgür-
lükler, insan hakları, ekonomik standart-

ların yükselmesi gibi unsurlar etrafında 
oluşmuş bir anlayış birliği vardır. Geliş-
meler, bu değerler etrafındaki bir anlayış 
birliğinin mutlaka gerekli olduğunu, ama 
yeterli olmadığını ortaya koymuştur. 

Bizim Türkiye olarak amacımız, insan-
lığın ortak sorunları olan şiddet yerine 
barışın, yoksulluk yerine refahın dünya-
da hakim olması, evrensel değer ve uygu-
lamaların bölgemizde hakim olmasıdır. 
Birbirleriyle yakından ilişkili olan bu iki 
temel sorun çözüldüğünde, dünyanın her 
birey, her toplum ve her ülke için daha ya-
şanabilir bir yer haline geleceğine inanı-
yoruz. Ancak, dünyadaki mevcut durum 
ve gelişmelerin yönü, maalesef bu doğrul-
tuda değildir. Terör ve yoksulluk sarmalı, 
kökleri belirli bölgelerde yoğunlaşsa da, 
gölgesi bütün dünyayı etkisi altına almış 
bir karabasan haline dönüşmüştür. İnsan-
lığın bu karabasana teslim olmasını kabul 
edemeyiz. Bunun için, kendi inisiyatif 
alanımız içinde başlattığımız çalışmaları 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Şunu çok iyi 
bilmeliyiz ki, herkesin güven ve huzur 
içinde olmadığı bir dünyada kimse kendi-
sini gerçek anlamda güvende ve güvenlik 
içinde göremez. Bu yüzden yoksullukla, 
cehaletle, terörle, giderek küreselleşen 
tüm sorunlarla samimi ve dayanışma 
içinde küresel bir mücadele yürütmeliyiz. 

Değerli katılımcılar…

Başlattığımız girişim, işte bu eksiği gi-
derme, insanları sadece ifade ettiğimiz 
çağdaş değerler değil, inançlar ve me-
deniyetler konusunda da, barış ve refah 
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perspektifinde, ortak kabuller etrafında 
buluşturma amacını taşımaktadır. Batı 
veya genel olarak Hıristiyan dünyası ile 
Müslüman topluluklar arasındaki olum-
suz etkileşimi tersine çevirmek ancak 
bu şekilde mümkündür. İnsanlara sahip 
oldukları ortak değerleri göstermediği-
nizde, ayrılıkların ön plana çıkması ve 
derinleşmesi kaçınılmazdır. 

Geçmişte yaşananlardan olumsuzluk-
lardan dersler çıkartamazsak geleceğe, 
doğru yol ve yöntemlerle yürüyemeyiz. 
Geçmişten günümüze, dünyada yaşanan 
çekişmelerin bir yüzünde çıkar çatış-
maları varsa, diğer yüzünde de ırk veya 
inanç temelinde gerçekleşen mücadeleler 
bulunmaktadır. Batının dünyaya kazan-
dırdığı değerler veya modernleşme tecrü-
besi, sözünü ettiğimiz sorunun önemli bir 
kısmını çözmüş ise de, bir bölümünü göz 
ardı etmiştir. Biz Türkiye olarak, Batının 
insanlığın ortak mirası haline dönüşmüş 
değerlerini samimiyetle ve süratle bünye-
mize katarken, uygulamada eksik kalan 
yönlerin tamamlanmasını da kendimize 
görev olarak kabul ettik. Dünya, sadece 
sınırlı bir bölge ve topluluklar için değil, 
herkes için güvenli, huzurlu, müreffeh 
bir yer haline gelecekse, önce milletler, 
kültürler ve dinler arasında karşılıklı 
güvensizlik ve ayrımcılık üzerine kurulu 
anlayışın değiştirilmesi gerekmektedir. 

Esasen, Türkiye, 1920’lerde verdiği Kur-
tuluş Savaşı’nın hemen ardından, bu çer-
çevede bir dış politika anlayışıyla hareket 
etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta sulh, 

cihanda sulh” sözüyle özetlenebilecek 
yaklaşımı, bugün de devlet politikaları-
mızın temelini oluşturmaktadır. Onun 
için hükümet olarak bizim dış politikada 
temel parametremiz, düşman üretmek 
değil, dost kazanmak olmuştur. Dünyanın 
en köklü medeniyetlerine beşiklik etmiş 
bu topraklarda bin yılı aşkın zamandır 
hüküm süren bir millet olarak, bizim 
bu anlayışa öncülük etmemiz, bölge ve 
dünya barışı açısından büyük bir şanstır. 
Türkiye’nin, içinde olmak bir yana, öncü-
sü ve lokomotifi olmadığı hiçbir projenin 
bu bölgede hayat bulabilmesi ve kalıcı 
olabilmesi mümkün değildir. Nitekim, 
geçmişte Türkiye’ye rağmen kurulmak 
istenen dengelerin, oluşturulmak istenen 
yapıların, sonrasında nasıl dünyayı tehdit 
eden patolojik unsurlar haline dönüştü-
ğünü hep beraber gördük. 

Geçmişten ders almayanlar, bugün de, 
bölgede Türkiye’ye rağmen bir takım 
projeleri hayata geçirmenin peşindedir. 
Halbuki Türkiye’nin bu çerçevedeki gö-
rüş, öneri ve itirazları, kısır çıkarların, 
dar bakış açılarının değil, binlerce yıllık 
birikimden süzülüp gelen ferasetin ve 
engin bir tecrübenin ürünleridir. Osmanlı 
Devleti’nin sadece yıkıldığı yıllarda sahip 
olduğu topraklarda bugün kurulmuş olan 
devlet sayısı 24’tür. İnsanların yüzlerce 
yıl barış içinde yaşadığı bu toprakların, 
bugün en çok çatışmaların çıktığı, en çok 
sorunların yaşandığı yerler haline gelmiş 
olması düşündürücüdür. Tek isteğimiz, 
geçmiş tecrübelerden dersler çıkartarak 
bölgenin ve dünyanın barış, huzur, refah 
ve mutluluğu tesis edebilmesidir. 
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Bölgemizde tahrik edilen mezhepsel, etnik 
ve ideolojik ayrımlar şiddet zemininde is-
tikrarsızlık üretmekte; uluslararası destek 
gördükçe terörizm, tehdit kaynağı olmayı 
sürdürmektedir. Terörizme kucak açarak, 
terörizmi finanse ederek, teröristlere sahip 
çıkıp, kol kanat gererek bir yere varılamaz. 
Terörizme bırakın destek vermeyi, göz yu-
manlar bile suç ortaklığı yapıyor, bu kanlı 
cinayetlerin, katliamların sorumluluğuna 
ortak oluyor demektir. Eğer terörizmin 
insanlık için büyük bir sorun olduğunu 
ve bu sorunun giderek küreselleştiğini 
kabul ediyorsak, terörizmin hiçbir çeşidi-
ne müsamaha göstermeden, küresel bir 
mücadele verebilmeliyiz, ortaya güçlü ve 
samimi bir irade koyabilmeliyiz. Yoksa bu-
nun bedellerini hep birlikte öderiz; yalnız 
biz ödemekle kalmayız, gelecek nesillere 
de ödetiriz. 

Değerli misafirler…

Bütün insanlığın barışı ve refahı, bir çok-
larına, dünyanın dört bir yanında silah 
seslerinin yükseldiği, kanların aktığı bir 
dönemde ütopik bir amaç gibi görünebilir. 
Ama şu unutulmamalıdır ki, insanlar gibi 
toplumlar da hayal ettikçe var olur, ha-
yallerini sürdürdüğü müddetçe varlığını 
sürdürür ve hayallerinin büyüklüğü kadar 
ilerler. Bu açıdan bakıldığında dünyanın 
bütün bilim adamları, sanatçıları, politika-
cıları hayal dünyası en zengin olanlardır. 
Onlar, kendileri için değil, mensubu bu-
lundukları toplumdan başlayarak bütün 
insanlık için daha iyisini, daha ötesini iste-
mişler ve onu elde etmenin mücadelesini 
vermişlerdir. 

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi, insanlı-
ğın daha iyi geleceğe sahip olması için, bu 
anlamda dünyanın bütün idealistlerini, 
hayalleri ve hedefleri peşinde giden insan-
larını bir araya getiren bir yapıdır. Bütün 
mensuplarının, uzmanlık alanlarında ken-
dilerini gelecek nesillere daha iyi bir dünya 
bırakmaya adadıkları bu akademiye üye 
olmam için getirilen tekliften büyük onur 
duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizim ül-
kemizin ve dünyamızın geleceği için yürüt-
tüğümüz çalışmalarla akademinin faaliyet 
alanının büyük ölçüde benzer olması, bu 
üyelik teklifini daha anlamlı kılmaktadır. 
Bu toplantı, insanlık için iyi şeyler iste-
yenlerin, dünyanın neresinde bulunursa 
bulunsun, hangi çatı ve isim altında faaliyet 
gösterirse göstersin, bir şekilde yollarının 
birleştiğini göstermektedir. Bu birleşmeler 
çoğaldıkça, hayallerin gerçeğe dönüşme 
ihtimalinin daha da arttığına inanıyorum. 

İnsanlığın ortak hayal ve ideallerini sınır-
landırmak mümkün değildir. Bizim yapma-
ya çalıştığımız şey de, önyargıların, peşin fi-
kirlerin, ideolojik kalıpların, tek boyutlu sığ 
düşüncelerin kuşatması altında bulunan 
akılların sınırlarını zorlamak, onların aşıl-
masını sağlamaktır. Ancak o zaman gelecek 
nesiller için yeni ve faydalı bir şeyler yapa-
bilme imkanımız ortaya çıkacaktır. Dünya 
Bilim ve sanat Akademisi çatısı altında, bu 
doğrultuda önemli ve verimli çalışmalar 
gerçekleştireceğimizi umut ediyorum. 

Değerli misafirler…

Bilim, sanat ve politika, insanlığın iyi-
liği için kullanıldığında büyük yararlar 
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sağlayan, ama başka niyetlerle kulla-
nıldığında kimi olumsuzluklara da yol 
açabilen alanlardır. Gelecek nesillerin 
hayat kalitesini yükseltmek için neler 
yapılması gerektiğini konuştuğumuz bir 
ortamda, hala bilinçsizlik ve imkansızlık 
sebebiyle milyonlarca çocuğun henüz 
dünyaya merhaba diyemeden öldüğünü, 
annelerin hayatlarını kaybettiğini bil-
mek elbette acı vericidir. Aynı şekilde, 
dünyanın bir tarafında israf düzeyinde 
tüketim yapılırken, diğer tarafında açlık-
tan, susuzluktan, asgari tıbbi ve insani 
imkanlardan mahrum kitlelerin ölüm 
sınırında yaşadığını, hatta öldüğünü bil-
mek de dehşet vericidir. 

Doğal dengelerin, insanlığın geleceğini 
tehdit edecek ölçüde tahrip edildiği, 
dünyanın yaşam şartlarının insan eliyle 
bozulduğu gerçeği önümüzdedir. Enerji 
ve maden başta olmak üzere ekonomik 
kaynakların bölüşümü uğrunda, sadece 
bireylerin değil topyekûn toplumların 
kaderleriyle oynanabilmektedir. Ama 
hepsinden önemlisi, burada ifade etti-
ğim veya edemediğim bütün sorunları 
rahatça çözebilecek insan gücü ve kay-
nakları, ekonomik ve kültürel çatışmalar 
sırasında hoyratça feda edilmektedir. 

Akademi olarak sizlerin de, bizlerin de 
bütün çabası, toplumların her alanda 
ortak noktalarını ön plana çıkartarak, 
çıkar çatışmalarından, kişisel veya grup-
sal hırslardan kaynaklanan bu kötü gi-
dişin önüne geçmektir. Bundan sonraki 
çalışmalarımızla sizlerle çok daha yakın 
işbirliği yapacağımıza inanıyorum. “Ge-

leceğe bakış; kazanılmış dersler” konulu 
toplantımıza katılan konuşmacılara te-
şekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygılar-
la selamlıyorum.
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Sayın BM Genel Sekreteri, Sayın Irak Cum-
huriyeti Başbakanı, değerli dışişleri bakan-
ları, genel sekreterler ve heyet başkanları… 
Sizleri İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyor, şahsım ve Türk halkı 

adına “ülkemize hoşgeldiniz” diyorum. Sa-
yın Irak Başbakanı Nuri el Maliki’yle bugün 
beraber açılışını yapmakta olduğumuz bu 
toplantının, dost ve komşumuz Irak’ın için-
den geçmekte olduğu zor dönemi atlatma-

Genişletilmiş Irak’a Komşu 
Ülkeler Dışişleri Bakanları 

Toplantısı

İstanbul | 3 Kasım 2007
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sına, bölgemizde hak ettiği konuma tekrar 
kavuşmasına yardımcı olmasını temenni 
ediyorum. 

Kıymetli misafirler…

Irak, tarihi dostluk ilişkilerine sahip oldu-
ğumuz önemli bir komşumuzdur, Irak hal-
kı bizim için azizdir, kıymetlidir. Biz, Türki-
ye olarak, kendimizi Irak halkının kardeşi 
ve akrabası olarak görmekteyiz. Irak halkı-
nın mutluluğu bizim mutluluğumuz, acısı 
bizim acımızdır. Yüzyıllar boyunca omuz 
omuza yaşadığımız, ortak bir tarihi, ortak 
bir kültürü, ortak inançları paylaştığımız 
Irak halkıyla, geçmişte olduğu gibi gele-
cekte de dayanışma içinde olmaya devam 
edeceğiz. 

Saygıdeğer konuklar…

Ortadoğu bölgesi bugün pek çok sorunla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Karmaşık ve 
çok boyutlu olan bu sorunlar, bölge halkı-
nın yaşam kalitesini artıracak ekonomik 
işbirliği potansiyelinin istediğimiz ölçüde 
harekete geçmesine engel teşkil etmekte-
dir. Irak’ın bugün karşı karşıya bulunduğu 
durum, tüm bölgemizi ilgilendirmekte, 
kardeş Irak halkının yaşadığı zor şartlar 
hepimizi üzmektedir. Türkiye bu zor döne-
minde dost ve komşusu ırak’a gerek siyasi 
ve diplomatik, gerek ekonomik anlamda 
elinden gelen katkıyı yapmaya çalışmakta-
dır. İnsani, kültürel, sağlık ve eğitim alanla-
rında proje bazında kullanılmak üzere 250 
milyon ABD dolarını daha önceki katkıları-
mıza ek olarak taahhüt ediyoruz. Türkiye, 
ülkenin istikrara kavuşturulması, yeniden 

imarının sağlanması için Irak’taki siyasi 
diyalog ve uzlaşma sürecine destek sağla-
mıştır. Irak’taki tüm kesimleri siyasi sürece 
katılmaları yönünde teşvik ettik, etmeye 
devam ediyoruz. 

Yine Türkiye olarak, Irak’taki ekonomik 
yeniden yapılanma faaliyetlerine katkı sağ-
lamaya azami çaba göstermekteyiz. Bütün 
olumsuz şartlara rağmen, Irak ile Türkiye 
arasındaki ticari ilişkiler gelişmiş, Irak hü-
kümetine yaptığımız maddi, ayni ve eğitim 
yardımları düzenli bir şekilde artırılmış, 
Türk işadamları Irak’ta yatırım yapmaya 
özendirilmiştir. Aynı şekilde, Irak toplumu-
nu temsil eden tüm siyasi aktörler siyasi 
uzlaşma sürecine katılmaları için cesaret-
lendirilmiştir. Türkiye’nin, Irak merkezi yö-
netimine ve Irak halkına elinden gelen tüm 
katkıyı yapmakta olduğunu burada bir kez 
daha ifade etmekten mutluluk duyuyorum. 

Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Ge-
nişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Toplantısı, tarafımızdan başla-
tılan Irak’a komşu ülkeler sürecinin bir 
parçasıdır. Bildiğiniz gibi, Genişletilmiş 
Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nın ilki, bu yılın Mayıs ayında 
Şarm el Şeyh’te gerçekleştirilmişti. Dost ve 
komşu Irak’a karşı olan sorumluluklarımı-
zın bu şekilde fiiliyata dökülmüş olması, siz 
değerli katılımcıların teveccühüyle karşı-
lanması bizi ayrıca mutlu etmektedir. Nihai 
amacımız, istikrar ve güvene kavuşmuş, 
kendi halkıyla barışık, komşularıyla iyi 
ilişkiler içinde olan, komşuları için risk ve 
tehditler üretilmesine fırsat vermeyen bir 
Irak’ın inşa edilmesidir. Toprak bütünlüğü 
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ile siyasi birliğini koruması, içbarış ve gü-
venliğini sağlaması, Irak kadar komşuları 
için de hayati derecede önemlidir. Irak’taki 
olumsuz şartların sürmesi, bölgesel barış ve 
istikrar açısından da riskler, tehditler üret-
mektedir. Türkiye, bu olumsuzluklardan 
en fazla etkilenen ülkelerin başında gel-
mektedir. Bu bakımdan bugün yapacağınız 
konuşmalar ve alacağınız kararlar, Irak’ın, 
komşu ülkelerin ve bölgenin geleceği açı-
sından son derece önemlidir. 

Değerli misafirler…

Bu toplantıda, Irak’ın ulusal birliğine ve 
toprak bütünlüğüne verilen önemin vur-
gulanması, Irak’ın istikrara kavuşması 
amacıyla siyasi uzlaşma sürecinin destek-
lenmesi önem arz etmektedir. Öte yandan, 
Birleşmiş Milletlerin Irak’ta üstlendiği 
rolün güçlendirilmesi, yerlerinden edil-
miş kişilere yardım ulaştırılması, Irak’taki 
yeniden yapılanma sürecinin aksamadan 
devam ettirilmesi hususlarının güçlü ifade-
lerle ve ortak irademizi yansıtacak bir şekil-
de uluslararası kamuoyuna açıklanması da 
önem taşımaktadır. 

Yine bir başka önemli nokta, ulusal ve ulus-
lararası terörle mücadele edilmeye vurgu 
yapılmasıdır. Irak içindeki terörist oluşum-
ların Irak yönetimine verdiği sıkıntı kadar, 
Irak’ın belli bölgelerine yerleşen terörist 
örgütlerin komşu ülkelere zarar veriyor 
olması da önemli ve acil tedbirler alınması 
gereken bir sıkıntı sebebidir. İfade etmiş 
olduğum bu hususlar, her biri üzerinde dik-
katle durulması gereken ve Irak’ın istikrara, 
ırak halkının huzura kavuşmasını arzula-

yan bizler tarafından desteklenmesi lazım 
gelen hayati konulardır. Bugüne kadar ger-
çekleştirilen komşu ülkeler toplantılarında 
ortaya çıkan ana ilkeler ve yaklaşımlar, 
bölge ülkelerinin ırak’la ilişkilerinin teme-
lini oluşturmalıdır. Bizi bir araya getiren 
bu konferanslar, komşu ülkelerin olduğu 
kadar uluslararası camianın da Irak’a olan 
sorumluluklarının teyit edilmesi bakımın-
dan son derece faydalıdır. 

Şunu da özellikle ifade etmek isterim: 
Irak’taki durumun iyileştirilmesi, Irak’taki 
güvenlik şartlarının olumluya dönmesi, si-
yasi uzlaşı ve yeniden yapılanma gibi hayati 
konuların başarılması, temelde Irak yöne-
timinin bir sorumluluğudur. Komşu ülke-
lere, uluslararası camiaya düşen ise, Irak 
hükümetinin ve Irak halkının, Irak’ta gü-
venliğin, istikrarın, siyasi uzlaşmanın sağ-
lanması için doğru yönde atacağı adımları 
desteklemek, bunlara katkıda bulunmaktır. 
Buna ilaveten, Irak’ın da komşularına karşı 
sorumlulukları ve yerine getirmesi gereken 
taahhütler bulunmaktadır. Komşu Ülkeler 
Dışişleri ve İçişleri Bakanları toplantıları so-
nunda ortaya çıkan kararlar, bu taahhütleri 
açık bir biçimde ortaya koymuştur. Irak’a 
komşu ülkeler süreci, Irak ile komşu ülkeler 
arasında sağlıklı ilişkilerin temellerini oluş-
turan ilke ve politikaların ortaya çıkartılma-
sı açısından da önem taşımaktadır. 

Şunu çok iyi anlamalıyız: Herkesin güven 
ve emniyet içinde olmadığı, belli bir refah 
seviyesine ulaşmadığı bir ortamda hiç 
kimse kendisini güvende ve emniyet içinde 
göremez. Biz tüm bölge için, tüm insanlık 
için refah, demokrasi, özgürlük, emniyet 
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ve güvenlik tesis etmeli, ortak geleceğimizi, 
ortak hareket ederek kurmalıyız. Unutma-
yalım ki, ateş, sadece düştüğü yeri yakmaz. 
Bizlere düşen, sadece kendimizi düşünerek 
ve kısa vadeli çıkarlarla hareket etmek de-
ğil, umumi bir güvenlik ve istikrar ortamı 
oluşturmak için uzun soluklu bir şekilde 
ortak hareket edebilmektir. İnanıyorum ki, 
bu toplantılar ortak insani, siyasi, iktisadi 
hassasiyetler çerçevesinde samimi ve uzun 
vadeli çabalar ortaya konulmasına hizmet 
edecektir. Sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade 
ediyorum. İstanbul toplantısının Irak, Or-
tadoğu ve uluslararası toplum için başarılı 
sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyor, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür 
ederim.
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İspanya başbakanı, değerli meslektaşım, 
sayın Zapatero, BM genel sekreteri sayın 
Ban Ki-Moon, yüksek temsilci sayın Sam-
paio, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Bugün, önemli bir vesileyle bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. 2005 yılında, Sayın BM Ge-

nel Sekreteri’nin himayesinde, İspanya’yla 
birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı 
girişiminin anlamlı kilometre taşlarından 
birine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.

Öncelikle, bu ilk Forum’un evsahipliği-
ni üstlenen değerli meslektaşım Sayın 

Medeniyetler İttifakı 1. Forumu 
Açılış Oturumu

Madrid | 15 Ocak 2008
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Zapatero’ya, tecrübe  ve birikimini girişi-
mimize yansıtan  Yüksek Temsilci Sayın 
Sampaio’ya şükranlarımı sunuyorum. Ayrı-
ca, Medeniyetler İttifakı projesine sahip çı-
kan, bunun sorumluluğunu bizzat üstlenen 
ve her safhasında girişimi yönlendiren BM 
Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon’a teşek-
kür etmek istiyorum. Gerçekten de, iki yıl 
gibi kısa bir sürede Medeniyetler İttifakı gi-
rişimi belirli bir olgunluğa erişmiş bulunu-
yor. Gün geçtikçe genişleyen, bugün 80 ülke 
ve uluslararası örgütü bünyesinde barındı-
ran Dostlar Grubu, girişimin evrenselliği-
nin de bir göstergesini oluşturmuştur. Bu 
Forum da hiç şüphesiz hem yakın geçmişte 
kaydedilen önemli gelişmeleri değerlendir-
mek, hem de önümüzdeki döneme yönelik 
işbirliğini pekiştirmek bakımından önemli 
bir imkan sağlayacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Sermaye, bilgi ve değerlerin hızla küresel-
leştiği dünyamızda, maalesef, nefret, korku, 
hoşgörüsüzlük de küreselleşiyor. Bu süreç-
te toplumların birbirini daha fazla tanıma-
sı, yanlış anlamaların artık ortadan kalk-
ması beklenirken, önyargı ve çatışmaların  
derinleşmesi gibi bir tehditle karşı karşıya 
bulunuyoruz. Oysa bilginin bu kadar kolay 
ulaşılabilir olduğu dünyamızda, kültürler 
ve dinler arasındaki mesafenin de daral-
ması beklenmeli değil miydi? Ancak çok 
çeşitli sebeplerden dolayı, bu mesafenin 
daralmadığını, tersine daha da açıldığını 
gözlemliyoruz.

Dünya birbirine yaklaşırken ne yazık ki, hu-
zur ve barış aynı ölçüde sağlanamıyor. Bu-

gün üzülerek görüyoruz ki, insanlığın müş-
terek değerleri yerine ayrılıklar ön plana 
çıkartılıyor. Ayrılıkları vurgulamanın yol 
açtığı kör fanatizm dünyanın bir bölgesini 
acılar içinde bırakırken başka bölgelerde 
toplumlar en azından şimdilik refah içinde 
yaşıyorlar. Fanatizm, bana göre, hayat hak-
kını sadece kendimizde görmek,  bu hakkı 
başkalarından esirgemek ve farklılıkların 
özgürce kendilerini dile getirmelerine fır-
sat vermemektir. Bugün dünyanın hangi 
ülkesinde, hangi inanç dairesine mensup 
olursa olsun dünyaya söyleyecek sözü olan 
herkes fanatizmle mücadele etmek zorun-
dadır. Çünkü hepimiz sadece kendimizden 
değil, herkesten, her canlının hukukundan 
sorumluyuz. Bütün içtenliğimizle barışın, 
kardeşliğin, hukuk ve adaletin savunucula-
rı olmak zorundayız.

Dinlerin ana mesajı ortaktır. Bütün sema-
vi dinler yaratılışa, fıtrata uygun değerler 
bütünü sunmuştur. Yaratılışın, yani fıtratın 
sesine kulak vermezseniz; değil insanın, 
hiçbir canlının hakkını, hukukunu koru-
yamazsınız. “Yaratılanı yaratandan ötürü” 
seven bir anlayışla hareket etmeli, barış, 
hoşgörü, sevgi ve saygıyı herkes için geçerli 
kılmalıyız. Farklılıkları öteki olarak görerek 
dışarıda bırakmak, ayrışma, bölünme ve ça-
tışmanın başlangıcıdır. Oysa aslolan hayata, 
bütün yaratılmışlara bir nazarla bakmak, 
çokluk içinde birliği tesis edebilmektir. 
Bugün insanlığın su kadar, ekmek kadar, 
hava kadar ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat, 
merhamet ve adaletin eksikliğini can yakı-
cı bir şekilde hissediyoruz; artık gündelik 
hale gelen insani trajedilerde acı bir şekilde 
tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. 
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İşte Medeniyetler İttifakı Projesi, bu acılara 
son verebilmek, barış içinde bir arada yaşa-
yabileceğimiz bir dünyayı inşa edebilmek 
umuduyla başlatılmıştır. Temel amacımız, 
medeniyetler, kültürler ve dinler temelinde 
şekillenen önyargıları ve kutuplaşmaları 
gidermek, şiddet ve çatışma yerine barış ve 
işbirliğini hakim kılmaktır. Unutmayalım 
ki, Medeniyetler İttifakı, küresel bir soruna 
verdiğimiz yine küresel bir cevaptır. Ancak 
uzun vadeli, planlı ve kararlı bir çabayla bu 
sınavın üstesinden gelebiliriz. Böylelikle, 
sadece görünen sorunları değil, bunlara ne-
den olan temel unsurları  ortadan kaldırma-
ya yönelik adımları da atabiliriz. Burada, 
dayanışmanın ve işbirliğinin önemi kendi-
liğinden ön plana çıkıyor. Bu hedeflerin hiç-
birini kendi kendimize başaramayacağımız 
gibi, yeterli dayanışmayı sağlayamadığımız 
takdirde istediğimiz noktaya ulaşamayaca-
ğımız da açıktır. Bu bakımdan, bir taraftan 
hepimiz kendi coğrafyamızda gerekli du-
yarlılığı oluşturmaya ve tedbirleri almaya 
yönelirken, diğer taraftan da uluslararası 
düzeyde  uyum ve işbirliği içinde hareket 
etmeliyiz. İşte Medeniyetler İttifakı bu nok-
tada devreye girerek, uluslararası alanda 
önemli bir boşluğu doldurmayı; önyargı, 
hoşgörüsüzlük ve kutuplaşma eğilimine 
karşı ciddi bir dayanışma ağı oluşturmayı 
amaçlıyor.

Girişim giderek daha küresel bir nitelik 
kazanıyor, sağladığı işbirliğiyle daha ge-
niş kitlelere uzanıyor. Eyleme ve sonuca 
yönelik projeler, Medeniyetler İttifakı’nın 
kapsama alanını ve etkinliğini daha da artı-
rıyor. Nitekim, bu Forum sırasında resmen 
faaliyete geçirilecek olan medya ve gençliğe 

yönelik projeler önemli birer boşluğu dol-
duracaktır. Çağımız bilgi ve iletişime dayalı 
olduğuna göre, yanlış algılamaların doğru-
ya çevrilmesinde medyaya önemli görevler 
düştüğünü biliyoruz. Gerek Yüksek Düzeyli 
Grubun hazırladığı raporda, gerek uygula-
ma planında bu boyuta ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir.

Medeniyetler İttifakı ileriye dönük, uzun 
soluklu bir girişim olduğuna göre, birinci 
hedef kitlesini gençler ve hemen bunları 
izleyen gelecek kuşaklar oluşturuyor. Dola-
yısıyla, genç nesillerde kültürel farklılıklar 
karşısındaki uyum duyarlılığını artırmak 
öncelikli bir husustur. Girişimin bu alanda 
da yapıcı faaliyet ve projeler içine girmesi, 
geleceğe yönelik olarak umudumuzu ve 
iyimserliğimizi korumamıza yardımcı ol-
maktadır. Elbette bu adımlar ancak birer 
başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde bu 
projeleri yenilerinin izlemesi gerekecektir. 
Bu doğrultuda, kültürlerarası diyaloğun 
geliştirilmesine yönelik olarak katılımcı ül-
kelerce hazırlanması beklenen Ulusal Stra-
tejiler şüphesiz önemli birer gösterge teşkil 
edecektir. Bunlar, bir taraftan yerel düzeyde 
önemli ihtiyaçlara cevap verirken, diğer 
taraftan da ortak bir küresel  faaliyetin yapı 
taşlarını oluşturacaktır.  

Bu vesileyle, Türkiye’nin de Ulusal Strateji-
si’ ni hazırlamış olduğunu ve bunu forum 
sırasında sunacağını memnuniyetle belirt-
mek istiyorum. Stratejimiz; çoğulculuk, 
farklılıklara saygı, işbirliği, diyalog, insan 
haysiyetine saygı ve kadın-erkek eşitliği il-
kelerine dayanmaktadır. Bakanlıklar ve ku-
rumlardan oluşan bir Ulusal Eşgüdüm Ko-
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mitesi, stratejinin uygulanmasına nezaret 
edecektir. Medeniyetler İttifakı girişiminin 
hedeflerinin en geniş biçimde tanıtılması 
ve hayata geçirilmesi için hükümet dışı 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniver-
siteler ve medyayla yoğun bir işbirliğine 
gidilecektir. Diyalog ve hoşgörü ortamının 
yerel ve uluslararası planda güçlendiril-
mesi için çeşitli konferanslara evsahipliği  
yapılacaktır.     

Saygıdeğer konuklar…

Yukarıda değindiğim unsurlar, Türkiye’nin 
sahip olduğu konumla birleşince ayrı bir 
anlam kazanıyor. Türkiye, büyük çoğun-
luğu Müslüman bir nüfusa sahip, serbest 
pazar ekonomisini dinamik biçimde uygu-
layan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir. Türkiye, hem İslam Konferansı 
Örgütü’ne hem de NATO’ya üye olan, Avru-
pa Birliği’yle katılım müzakereleri yürüten 
tek ülkedir. Bu özellikleriyle Türkiye, “me-
deniyetler çatışması” tezlerine karşı başlı 
başına bir cevap teşkil etmektedir. Bu ba-
kımdan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye-
lik süreci, geniş kitlelerce yakından takip 
edilen ve küresel planda  derin yansımaları  
bulunan bir konudur. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum açısın-
dan üzerine düşen yükümlükleri yerine 
getirme  konusundaki kararlılığında hiçbir 
sapma yoktur. Bu noktada, Türkiye, Avru-
pa Birliği’nden hiçbir özel kolaylık ya da 
muamele de beklememektedir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyeliği, Medeniyetler 
İttifakı’nın mümkün olduğunu bütün dün-
yaya gösterecek, küresel barış ve refaha 

eşsiz katkılar sunacaktır. Böylelikle değişik 
kültür ve dinler arasında hissedilen ku-
tuplaşmanın “olan” değil, bazı kesimlerin 
tahrikleriyle “istenen” bir durum olduğu 
ortaya çıkacaktır. Bu, kaçırılmaması gere-
ken tarihi bir fırsattır. Buradan çağrımız, 
bu eşsiz fırsatın görülmesi ve değerlendi-
rilmesidir. Zira, dini ve kültürel saiklerle 
Türkiye’nin önüne çıkarılacak her bir engel; 
aydınlığa, uyuma ve hoşgörüye giden yolu 
kapatan bir duvarın taşları olacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Dünya genelinde farklı kültürler ve inanç-
lar arasında oluşturulmaya çalışılan kutup-
laşma ve çatışmanın taşıdığı riskler, bizi 
bugün kararlı adımlar atmaya mecbur bıra-
kıyor. Muhtemel risk ve tehditlerin ortadan 
kaldırılması için kültür ve inanç temelinde 
bir kısım tedbirler geliştirmemiz gereki-
yor. Bu vesileyle vurgulamak istediğim bir 
husus da, bugüne kadar Türkiye’nin farklı 
kültürler ve inançlar arasında uyumu sağ-
lamaya, bu alanda duyarlılığı artırmaya, ön-
yargı ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye 
yönelik her girişim ve çabayı desteklediği-
dir. Burada önemli olan, sınırlı imkanları 
en verimli biçimde kullanmak  ve rekabet 
duygusuyla değil, insanlığa hizmet anlayı-
şıyla hareket etmektir.  

Değerli katılımcılar…

İki gün önce ziyaret ettiğim Gırnata’da 
Endülüs  mimari mirasının en nadide 
örneklerini yakından görme fırsatını bul-
dum. Tarihte Endülüs, İbn-i Rüşd   gibi, 
İbn-i Firnas gibi, Muhyiddin İbn-i Arabi 



171

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

gibi Batı dünyasının ilim, felsefe ve kültür 
birikiminin   oluşumuna katkıda bulunan 
düşünürlere de ev sahipliği yapmıştır. Mua-
sır bilimlerin öncülerinden olan, ömrünün 
önemli bölümünü 14. yüzyılda Endülüs’te 
geçiren ve ölümünün 600. yılı geçtiğimiz yıl 
İspanya’da da geniş biçimde kutlanan İbn-i 
Haldun da ortak kültürel mirasımızın bir 
parçasıdır. Bizim ortak tarihimiz, çatışma-
lardan öte, bir insanlık medeniyeti kurma 
mücadelesine sahne olmuştur. Bugün El 
Hamra Sarayı, farklılıklarımızın değil, or-
tak mirasımızın somut bir göstergesidir. Bu 
ortak mirası, ortak medeniyet mücadelemi-
zi bugün de yaşatmak hepimizin sorumlu-
luğudur.

Değerli konuklar…

Sözlerime son verirken, bu yararlı Forum’a 
evsahipliği yapan İspanya’ya teşekkür 
ediyor ve bu iki gün boyunca sürecek ça-
lışmalarda tüm arkadaşlarıma başarılar 
diliyorum. Sizleri önümüzdeki yıl ikinci 
Forum vesilesiyle Türkiye’de görmekten 
duyacağım memnuniyeti de ayrıca vurgu-
lamak istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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D ü n ya  M ü s l ü m a n  Ya r d ı m s e v e r l e r 
Kongresi’nin değerli üyeleri, I. Uluslara-
rası Yardımseverler Kongresi’nin kıymetli 
katılımcıları, muhterem misafirler… He-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Dünyamız, değişen ekolojik şartlar, gelir 
dağılımındaki dengesizlikler, yaşanan 
adaletsizliklerin ürünü olan sorunlar se-

bebiyle milyarlarca insan için yaşanması 
giderek daha zor bir yer haline geliyor. 
Bu zorluklara, deprem, yangın, tsunami, 
sel gibi doğal; iç çatışmalar ve savaş gibi 
insanlardan kaynaklanan sorunlar da ek-
lendiğinde, ortaya çok daha kötü bir tablo 
çıkıyor. Doğal afetlere maruz kalanlar 
başta olmak üzere, yardıma ihtiyaç duyan 
insanlara, dünyanın pek çok ülkesinden 
resmi ve gayrı resmi kuruluşlar el uzatı-

1. Uluslararası Yardımseverler 
Kongresi

İstanbul | 22 Mart 2008
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yor. Devletlerin desteğiyle faaliyet göste-
ren Kızılay ve Kızılhaç örgütlenmelerinin 
çalışmaları takdirle izleniyor. Ancak, 
afetlerin boyutu ve yaygınlığı ile çeşitli şe-
killerde yardıma ihtiyaç duyan insanların 
çokluğu, sivil kuruluşların da bu alanda 
etkin şekilde çalışmasını gerektiriyor. 
Nitekim, dünyanın pek çok ülkesinde, 
bu doğrultuda faaliyet gösteren, büyük-
lü-küçüklü yüzlerce, binlerce kuruluş 
bulunuyor. İşte bu noktada, bazı konular 
ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi, sivil 
kuruluşların etkinliğini artırmak için, 
genel olarak toplumlarda yardımseverlik, 
hayırseverlik duygusunun güçlendirilme-
si gereğidir. 

Bilindiği gibi sivil kuruluşlar, kamu gü-
cüyle değil, toplumun desteğiyle faaliyet 
gösteriyorlar. Toplumlarda yardımse-
verlik duygularının yeterince güçlü ve 
yaygın olmaması halinde, bu kuruluşla-
rın arzu edilen etkinliğe kavuşmaları da 
mümkün olamıyor. Yardımseverlik duy-
gularının güçlendirilmesinde en önemli 
etkenlerden biri de, sivil kuruluşların 
faaliyetlerinde, mali konular başta olmak 
üzere her alanda şeffaflığının sağlanma-
sıdır. Ön plana çıkan bir başka konu, sivil 
kuruluşların birbirlerinden bağımsız ola-
rak yürüttükleri faaliyetlerin, hizmetin 
etkinliğini, verimliliğini ve yerindeliğini 
sağlamak amacıyla koordine edilmesidir. 
Bu kuruluşlarda faaliyet gösteren kardeş-
lerimiz bizatihi müşahade etmişlerdir. 
Felakete maruz kalan bölgeye, farklı ül-
kelerin yardım kuruluşlarından, örneğin 
ihtiyacın çok üzerinde çadır gelirken, ye-
terince ilaç bulunamayabiliyor. Bazen ilaç 

ihtiyacı, bazen teknik eleman ve ekipman 
ihtiyacı olabiliyor. Bu durum, yardım-
larda kaynak israfına ve daha önemlisi 
amaca ulaşılamamasına yol açıyor. Etkin 
bir koordinasyon, bu tür sorunların daha 
sahaya inilmeden çözülmesini sağlaya-
caktır. 

Değerli misafirler…

Sivil yardım kuruluşlarının çalışmaların-
da, giderek daha yoğun olarak odaklanı-
lan bir diğer husus da, bireysel sıkıntıla-
rın yanında küresel sorunlara doğru bir 
yönelme olmasıdır. Burada amaç, yoksul-
luğun topyekün yok edilmesi; yani kayna-
ğında sorunun kurutulmasıdır. Yoksullu-
ğun, geri kalmışlığın, cehaletin, istismar 
ve yolsuzlukların temeline inerek, mese-
leye daha derinlemesine bakmak, sorun-
ları bir bütün olarak değerlendirmek ge-
rekiyor. Mağduriyete yol açan sebepleri, 
insanları muhtaç ve mazlum duruma ge-
tiren faktörleri iyi analiz etmek, bunların 
üzerine gitmek gerekiyor. Artık, dünya 
sorunlarına küresel çözümler bulunması 
konusunda duyarlılık göstermek, sadece 
devletlerin ve diğer ilgili kuruluşların 
görevi olmaktan çıktı. Dünya ve ülke eko-
nomilerinde söz sahibi kuruluşların da 
sosyal sorumluluk projeleriyle, bu çer-
çevede görev almaları gerekiyor. Yardım 
alanlarının genişletilmesi ve kalıcılaştı-
rılması konusunda, sosyal sorumluluk 
projeleri büyük öneme sahip. Dünyada 
fevkalade büyük bir gelir adaletsizliği 
olduğu açık. Sosyal sorumluluk projeleri, 
bu adaletsizliğin yol açtığı sorunların çö-
zümüne katkı sağlayacak önemli bir araç 
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haline getirilebilir. Nitekim, dünyada, 
sosyal sorumluluk projelerinde yeterli 
düzeyde yer almayan şirketleri ifşa edip, 
onları buna zorlayan sivil yapıların or-
taya çıktığı görülüyor. Esasen, özellikle 
uluslararası sanayi kuruluşları, dünyada 
üretilen katma değerin önemli bölümünü 
ellerinde bulundurmanın yanında, yaşa-
nan sorunların bir kısmının da doğrudan 
veya dolaylı müsebbibi olabiliyorlar. Do-
layısıyla, bunların sosyal sorumluluk pro-
jelerine ayıracakları kaynaklar, ürettikleri 
sorunların hafif letilmesine de yardımcı 
olabilir. Bununla birlikte, dünya sorunla-
rına karşı hassasiyetlerin, her platformda 
gün geçtikçe arttığını söyleyebilmek de 
mümkün. İmkanı olan bütün kişi ve kuru-
luşlar, bu doğrultuda çabalar içindedirler. 
Bu gelişme, insanlığın sorunlarına küre-
sel düzeyde çözüm arayışlarının başarıya 
ulaşması bakımından ümit vericidir. 

Değerli misafirler…

Yardımseverlik ruhu, insanlığın, kültür-
leri ve inançları aşan ortak bir değeridir. 
Yardım kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin, 
inançlarına, dillerine, ırklarına, renkle-
rine bakmadan, onlara sadece “insan” 
olarak yaklaşıyorlar, yaklaşmalıdırlar. 
2004’de Endonezya’da meydana gelen 
tsunamiden 2005 yılında Pakistan’ı vuran 
depreme kadar tüm büyük felaketlerde, 
bu kuruluşlar, kimsenin inancına, ırkına 
bakmadan yardıma koştular. Türkiye’den 
de bir çok yardım kuruluşu, bu bölgeler-
de önemli faaliyetler icra ettiler. Dünya 
Müslüman Yardımseverler Kongresi de, 
kendilerini insanlığı iyi yönde geliştirme-

ye adamışların arasında bilgi ve kaynak 
akışı sağlayan bir köprü olmayı hedefli-
yor. Kongre, bu yönüyle küresel bir pers-
pektife sahip. 

Semavi dinlerin hepsinde, muhtaç duru-
ma düşen insanlara ayrım gözetilmeksi-
zin yardım edilmesi ortak bir kuraldır. 
Modern devlet yapılarında da “sosyal 
devlet” ilkesi, en önemli unsurlardan 
biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde, 
gelişmişliğin başta gelen şartı, sosyal 
devletin işlerliğidir. Dolayısıyla, toplantı, 
her ne kadar Müslüman yardımseverler 
organizasyonu tarafından yapılıyorsa da, 
elde edilecek sonuçlar, bu alanda faaliyet 
gösteren bütün kuruluşlara katkı sağla-
yacaktır. Diğer taraftan, 1. Uluslararası 
Yardımseverler Kongresi toplantısı için 
İstanbul’un seçilmiş olması da ayrıca 
önemli. Tarihten bugüne dünyanın pek 
çok kadim medeniyetine ev sahipliği yap-
mış olan bu şehir, küresel yardımseverlik 
hareketlerinin işbirliğinin çıkış noktası 
olmak için en isabetli tercihtir. Her türlü 
farklılığın üzerine çıkılarak, inancı ve 
yaşadığı yer neresi olursa olsun bütün 
insanlara yardım eli uzatmak için birlik-
te hareket etme kararlılığının buradan 
seslendirilmiş olması, bizim açımızdan 
da iftihar vericidir. Bu tür toplantılarla 
kökleşecek işbirliği ve birikim paylaşma 
çabalarının kalıcı bir organizasyona dö-
nüşmesini diliyorum. 

Değerli misafirler…

Bu vesileyle, sizlerle yardımlaşma an-
layışına ilişkin gelişmeleri paylaşmak 
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istiyorum. Türkiye’de, kültürümüzde ve 
inancımızda varolan dayanışma anlayışı, 
toplum olarak en büyük güç kaynakları-
mızdan biridir. Bu sayede pek çok krizi, 
derin sosyal buhranlar yaşamadan atlata-
bildik. Artan şehirleşme oranı ve modern-
leşme, toplumsal yapımız içinde varalon 
yardımseverlik duygularının, organik ya-
pılar içinde yürütülmesini gerekli kılıyor. 
Nitekim, ülkemizde yardımsever kişi ve 
kuruluşların, gerek bireylere yönelik ola-
rak, gerek de sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar, her 
geçen yıl daha da artıyor. Özellikle, eğitim 
ve sağlık alanında ortaya çıkan manzara, 
gerçekten gurur verici. 

Türkiye’nin hiçbir ili yoktur ki, hayırse-
verlerimiz tarafından yaptırılan okul ön-
cesi, ilköğretim, ortaöğretim veya yüksek 
öğretim eserleriyle tanışmamış olsun. 
Aynı şekilde hiçbir şehrimiz yoktur ki, 
hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan 
sağlık ünitelerinden faydalanmıyor bu-
lunsun. Bu yardımların önemli bölümü-
nün, büyükşehirlerde yaşayan zengin 
işadamlarımız tarafından, ata toprakları 
olan Anadolu şehirlerinde yapılıyor olma-
sı da ayrıca önemli. Yardım faaliyetleri ko-
nusundaki yoğunlaşma sadece ülke içiyle 
de sınırlı değildir. Bugün, pek çok sivil 
toplum kuruluşumuz, ülke dışında da 
fevkalade önemli çalışmalar yürütüyor. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, her bü-
yük felakette Türk yardım kuruluşlarının 
varlığını görüyoruz. Bu kuruluşlarımızın 
hepsi de, insanlara yardım etme konusun-
daki samimiyet ve çabalarıyla bulunduk-
ları yerlerde takdir ediliyorlar. Dünyadaki 

sivil yardım kuruluşları arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamaya yönelik bu 
organizasyonda, ülkemizdeki kuruluş-
larının da etkin şekilde yer almasından 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Değerli davetliler…

Bu programın İstanbul’da yapılmasının 
anlamlı olduğunu söyledim. Çünkü İs-
tanbul, hayırseverliğin, yardımseverliğin 
tarihi köklerine sahip bir vakıf şehirdir. 
Tam 960 yıldır, Türkiye’de olsun, eski Os-
manlı coğrafyasında olsun vakıflar yoksu-
lun, kimsesizin, garibin, gurebanın, yolda 
kalmışın kimsesi oldu, koruyucusu oldu. 
Bu topraklarda bu gelenek, yüzyıllardır 
sürüyor. İlk vakıf eseri, Büyük Selçuklu 
Devleti döneminde, 1048’de Erzurum 
Pasinler’de inşa edilmiştir. Fakir fukarayı 
gözetmek, yoksulu doyurmak, yolda kal-
mışı korumak için tam 960 yıl önce bu iş 
başlamıştır. Bakın, Fatih Sultan Mehmet, 
İstanbul için çıkardığı fermanında ne 
diyor: “Külliyemde bina ve inşa eyledi-
ğim imarethanede şehit ve şühedanın 
harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası 
yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye 
veya almaya bizatihi kendileri gelmeyip 
yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve 
kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde 
evlerine götürüle…” İşte bu, bizim eşsiz 
medeniyetimizin, eşsiz zenginliğimizin, 
eşsiz geleneklerimizin bir göstergesidir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, bugün 81 
ilde 100 bin aileye her gün sıcak yemek 
dağıtıyor. 2007 yılında yeni bir uygulama 
başlattık, her ay, 794 ilçede, 10 kalemden 
oluşan 75 bin paket kuru gıda yardımını, 
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75 bin aileye düzenli olarak dağıtıyoruz. 
Sosyal devlet anlayışının gereği olarak 
yürüttüğümüz çalışmaların yanında 
vakıf  medeniyeti anlayışıyla Vakıf lar 
Genel Müdürlüğümüz ve ülkemizdeki 
yüzlerce vakıf hayır hizmetlerine devam 
ediyor. Ben bir kez daha bu etkinlik için 
İstanbul’un seçilmesinden dolayı çok te-
şekkür ediyorum. Dünya Müslüman Yar-
dımseverler Kongresi’ni önemli hizmetle-
ri sebebiyle tebrik ediyor, bu toplantının 
hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. 
Bu düşüncelerle, kongrenin başarılı geç-
mesini diliyor, hepinize saygılarımı sunu-
yorum. 
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Çok değerli konuklar, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş-
geldiniz. Bu dünya kentinde, İstanbul’da, 
siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan 
dolayı çok büyük bir mutluluk ve heyecan 
duyduğumu ifade etmek isterim.

İstanbul, üç kıtanın; Avrupa, Asya ve tabii 
ki Afrika’nın buluştuğu bir şehirdir. İstan-
bul, sadece kıtaların buluştuğu değil, aynı 
zamanda tarih boyunca medeniyetlerin 
de buluştuğu, kesiştiği ve harmanlandığı 
bir şehirdir. Eğer İstanbul’u gezme fırsa-
tınız olduysa, inanıyorum ki, her biriniz, 

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi

Addis-Ababa | 19 Ağustos 2008
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İstanbul’un sokaklarında sizlere hiç de ya-
bancı gelmeyen yüzlerle, seslerle, tadlarla 
karşılaştınız. Çünkü İstanbul, Avrupa’dan 
izler taşıdığı kadar, Asya’dan izler taşıdığı 
kadar, Afrika’dan da izler taşır.

Sadece İstanbul değil, bugün Türkiye’nin 
hangi kentine gitseniz, kültürümüzün, gele-
neklerimizin, medeniyetimizin ve tarihimi-
zin az ya da çok Afrika’dan izler taşıdığını 
görürsünüz. Türk müziğinde Afrika’dan 
ezgiler bulursunuz. Türk mutfağında 
Afrika’dan tadlar bulursunuz. Türk dilinde 
Afrika’dan sesler bulursunuz.

Bu vesileyle, şunu da bütün kalbimle, bü-
tün samimiyetimle ve gururla ifade etmek 
istiyorum. Büyük bir devletin, Osmanlı 
Devleti’nin varisleri olarak, modern Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak, 
Afrika’ya her zaman farklı bir gözle baktık, 
farklı bir gözle bakıyoruz. Biz Afrika’yı, 
Afrika’nın her bir ülkesinin vatandaşlarını 
kardeşlerimiz olarak bildik. Biz Afrika’ya 
tarih boyunca dostluk ile baktık, sevda ile 
baktık, muhabbet ile baktık.

Şuna inanınız: Afrika hüzünlendiğinde, 
Türkiye hüzünlenir, Afrika üzüldüğünde 
Türkiye üzülür, Afrika sevindiğinde de 
topyekün, milletçe Türkiye sevinir. Bugün 
Afrika’nın çeşitli bölgelerinde var olan so-
runların çözümü noktasında milletçe sefer-
ber olduğumuzu bilmenizi isterim. Tek tek 
vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz 
ve devlet kurumlarımız, Afrika’nın sorun-
larını çözebilmesi için imkanları ölçüsünde 
fedakarlıkta bulunmuşlardır, bulunmaya 
da devam ediyorlar.

Hükümet olarak, Afrika’yla ilişkilerimizi 
daha da yoğunlaştırmak, daha da derin-
leştirmek için önemli adımlar attık. 2005 
yılını “Afrika Yılı” ilan ettik ve bu yıl içinde 
Etyopya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ni 
ziyaret etme imkânı buldum. Önümüzdeki 
dönemde 15 ülkede açacağımız yeni büyü-
kelçilikle ilişkilerimizin çok boyutlu olarak 
daha da derinleşeceğine inanıyorum.

Etyopya ziyaretim sırasında Türk İşbirliği 
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 
Ofisi’ni açtım. Bu ofisi sırasıyla 2006 ve 
2007 yıllarında Sudan ve Senegal ofisleri iz-
ledi. Son yıllarda, uluslar arası düzeyde bir 
teknik yardım kuruluşu haline gelen TİKA, 
sadece bu ülkelerde değil tüm bölgede kal-
kınma projelerine destek vermeye başladı. 
Başta eğitim, sağlık ve kültür olmak üzere 
hemen her alanda Afrika ülkeleriyle ilişki-
lerimizi ve işbirliğimizi yeniden ele aldık ve 
önemli atılımlar gerçekleştirdik.

Nitekim Türkiye, son yıllarda, çoğunlu-
ğunu Afrika ülkelerinin oluşturduğu en 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
sağladığı kalkınma yardımlarındaki 
önemli artışlarla, “yükselen donör ülke” 
olarak anılmaya başlamıştır. Son üç sene 
içerisinde Türkiye’nin yaptığı kalkınma 
yardımları yılda 600 ile 750 milyon Dolar 
arasında değişmektedir. Hükümet dışı ku-
ruluşların yardımları da dahil edildiğinde, 
aynı dönem için bu rakamlar 1.1 ile 1.7 
milyar Dolar arasında seyretmektedir.  Bu 
yıl Mart ayında, önümüzdeki beş yıl için-
de kullanılmak üzere Afrika ülkelerine 50 
milyon Dolar ilave bir kaynak tahsis etmiş 
bulunmaktayız. 
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Yine, işadamlarımızı, Afrika ülkeleriy-
le iş yapmak konusunda teşvik ettik. 
Türkiye’nin tüm Afrika kıtasıyla ikili ticaret 
hacmi 2003 yılında 5 milyar dolar seviye-
sinde idi. Bugün ise bu miktar iki kattan 
fazla artmış ve 12 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Bununla da yetinmiyoruz. Afri-
ka ile Türkiye arasındaki potansiyelin bu-
nun çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. 
Şimdi önümüzdeki hedef 30 milyar dolar. 
2010 yılına kadar bu seviyeyi, yani 30 mil-
yar Dolar seviyesini yakalamayı hedefliyo-
ruz ve bu hedefimizi yakalayacağımıza da 
inanıyoruz.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Hükümetimizin iş başına geldiği 2002 yıl 
sonunda Türkiye’nin yıllık toplam ihracatı 
36 milyar dolar seviyesinde idi. Yaklaşık 
6 yıllık sürede ihracatımızı üç kattan faz-
la artırdık ve bugün itibariyle yıllık 127 
milyar dolar seviyesini aştık. Aynı şekilde, 
Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası da 
230 milyar dolardan bugün 659 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, bugün 
dünyanın en büyük 17’inci, Avrupa’nın ise 
en büyük 6’ıncı ekonomisi konumundadır. 
Yine, dünyanın en büyük 225 müteahhitlik 
firması arasına bu yıl 23 Türk şirketi girmiş, 
Türkiye, müteahhitlik sektöründe bu yıl da 
Çin ve ABD’den sonra dünyada 3’üncü sıra-
da yer almıştır.

Hükümet olarak, Türkiye’nin yakalamış ol-
duğu bu kalkınma ve ilerleme ivmesini hız 
kesmeden sürdürmek konusunda son dere-
ce kararlıyız. Bu açıdan bakıldığında, Afrika 
ile dış ticaretimiz için belirlediğimiz 30 
milyar dolar seviyesi mütevazi bir seviye-

dir. Afrika’daki dost ve kardeş tüm ülkelerle 
ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek 
amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz. Afrika ülkeleriyle çifte vergi-
lendirmenin önlenmesi ve yatırımların kar-
şılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının 
imzalanmasına yönelik çalışmalarımız da 
devam ediyor. Afrikalı dostlarımızdan da 
beklentimiz, bu anlaşmaların sonuçlandı-
rılması için süreci hızlandırmalarıdır.

Değerli devlet adamları, çok değerli ko-
nuklar, 

Türkiye olarak, küresel ve bölgesel sorun-
ların çözümü noktasında da üzerimize 
düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine 
getirmeye, küresel barışa katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. İsrail-Filistin ve İsrail-Suriye 
arasındaki sorunların çözümünde aktif rol 
alıyoruz. Bugünlerde Rusya ile Gürcistan 
arasında varolan sorunun çözümü için yine 
aktif rol aldık.

Geçtiğimiz hafta içinde hem Rusya, hem de 
Gürcistan’da temaslarda bulundum. Yine 
bir kaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Sa-
yın Ahmedinejat’ı Türkiye’de ağırladık ve 
İran’ın uluslararası toplumla sorunlarını 
aşabilmesi için girişimlerde bulunduk. Aynı 
şekilde, medeniyetler arasındaki çatışma 
eğilimini tersine çevirmek ve medeniyetleri 
buluşturmak için de Türkiye olarak yoğun 
çaba içindeyiz.  2005 yılında, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin himayesinde, 
İspanya’yla birlikte başlattığımız Medeni-
yetler İttifakı girişimi artık kapsamlı ve ge-
niş katılımlı bir BM süreci haline geldi. Üç 
yıl gibi kısa bir sürede belirli bir olgunluğa 
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erişen bu ittifak çerçevesinde BM çatısı al-
tında kurulan Dostlar Grubu, 76 ülke ve 13 
uluslar arası örgütü bünyesinde barındırı-
yor. Bunlar arasında sekiz Afrika ülkesinin 
de bulunduğunu görmekten duyduğum 
memnuniyeti de dile getirmek isterim. 

Biz, Türkiye olarak, daha fazla sayıda Afrika 
ülkesini ittifakın BM çatısı altında kurduğu 
Dostlar Grubunda görmek istiyoruz. Ay-
rıca; ittifakın 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde 
İstanbul’da yapılacak İkinci forumuna 
tüm Afrikalı ülkelerin katılmalarını ve Fo-
rumun kavramsal çalışmalarına katkıda 
bulunmalarını arzu ediyorum. Bu vesileyle, 
buradaki bütün kardeşlerimi önümüzdeki 
sene yeniden İstanbul’da görmek bizi son 
derece memnun edecektir.

Değerli Devlet Adamları, 

Türkiye bu yıl Ekim ayında yapılacak se-
çimlerde BM Güvenlik Konseyi geçici üye-
liğine adaydır. 1961 yılından bu yana yer 
almadığımız Güvenlik Konseyi için bu se-
çimlere büyük önem atfetmekteyiz. Esasen 
Afrikalı dostlarımızın büyük bölümünün 
adaylığımıza destek vaadinde bulunmuş 
olmalarından memnuniyet duyuyoruz. 
Güvenlik Konseyine seçildiği takdirde Tür-
kiye, Afrika ülkelerinin öncelik ve sorunla-
rına özel bir ilgi gösterecektir. 

Değerli Konuklar,

Afrika Birliği, hem kıta için, hem de dünya 
barışı için çok önemli bir fırsat teşkil ediyor. 
Birliğin şimdiden bu yönde büyük başarı-
lar sağlamış olduğunu görmekten büyük 

memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-Afrika 
İşbirliği Zirvesinin gerçekleşmesinde de 
Afrika Birliği’nin büyük katkısı oldu. Bu 
çerçevede, bir önceki ve şimdiki Dönem 
Başkanları Gana Cumhurbaşkanı Sayın 
Kufuor ile Tanzanya Cumhurbaşkanı Sayın 
Kikwete’ye; ayrıca Komisyon Başkanları 
Sayın Konare ile Sayın Ping’e şükranları-
mızı sunuyorum. Türkiye-Afrika İşbirliği 
Zirvesi’nin ülkelerimizin ve halklarımızın 
yararına, başarılı sonuçlara ulaşmasını 
temenni ediyorum. Sizlere de tekrar hoş 
geldiniz diyor, Türkiye’de ve İstanbul’da 
kendinizi evinizde gibi hissetmenizi diliyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer basın mensupları, Suriye Cum-
hurbaşkanı Sayın Esad, Katar Emiri Sayın 
Şeyh Hamad bin Halife El Sani ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Sarkozy’le 
yaptığımız dörtlü toplantıda Orta Doğu’da-
ki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. 

Ayrıca, diğer komşu bölgelerde son dönem-
de meydana gelen önemli gelişmeleri de 
değerlendirme fırsatı bulduk. Orta Doğu 
hassas bir dönemden geçiyor. Gelişmeler, 
bölgemizin önümüzdeki dönemdeki ortak 
kaderini ve halklarımızın geleceğini de 
belirleyecek derecede önem ihtiva ediyor. 

Şam Dörtlü Zirve Toplantısı

Şam | 4 Eylül 2008
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Filistin ve İsrail arasında sekiz yıllık kesin-
tiden sonra Annapolis Süreciyle başlayan 
müzakereler devam ediyor. İsrail-Suriye 
aracılı barış görüşmeleri, keza, sekiz yıllık 
aradan sonra Türkiye’nin himayesinde 
geçtiğimiz Mayıs ayında yeniden başla-
mıştır.

İsrail-Filistin kanalında müzakereler 
devam etmekle birlikte, arazide yaşanan 
çeşitli sorunlar bu müzakerelerin sonucu 
hakkında karamsarlığa neden olmaktadır. 
Ancak, bu karamsarlık barış umutlarını 
rehin almamalı, yakalanan ivme korun-
malı ve başarıya ulaşılmalıdır. Filistinliler 
arasındaki, bölünmüşlük biran önce aşıl-
malıdır. 

Lübnan’da Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi 
ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasıyla 
kriz sona ermiş olmasına rağmen, siyasal 
durum halen kırılganlığını koruyor. Doha 
Mutabakatı’yla varılan ulusal diyalog ve 
uzlaşı, hükümetin işleyişinde ve seçimlere 
giden süreçte de korunmalı, Lübnan halkı 
aynı acıları yeniden yaşamamalıdır.  Va-
rılan mutabakat tam anlamıyla uygulan-
malı, uluslararası toplum da tarafları bu 
yönde desteklemeyi sürdürmelidir. 

Özetlemem gerekirse, resmin bütününe 
baktığımızda bölgemizde iyimser olduğu 
kadar karamsar bir geleceğin de belirti-
leri ufukta mevcuttur. Bizler bölgemize 
yönelik bu karamsar tahminleri reddedi-
yoruz. Orta Doğu’da adil ve kalıcı barışın 
tesisini teminen bir fırsat penceresinin 
açıldığı ve bu fırsat penceresinden mut-

laka istifade edilmesi gerektiği hepimizin 
ortak görüşüdür. 

Elbette bu fırsat penceresinden yararlanı-
labilmesi için tüm tarafların doğru yönde 
adım atmaları ve uluslararası toplum 
tarafından bunun için teşvik edilmeleri 
büyük önem taşımaktadır. Orta Doğu’da 
kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, bölge-
deki olumsuz ortamın etkilerini doğrudan 
hisseden Türkiye için öncelikli stratejik 
hedeflerdendir.  Bu hedef doğrultusundaki 
çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Şam’daki dörtlü toplantıya katılımımız 
da, bölgesel ve uluslararası işbirliğine 
verdiğimiz önemin somut göstergesidir. 
Toplantının ülkelerimize ve bölgemize ya-
rarlı sonuçlar getirmesini diliyor, teşekkür 
ediyorum.  
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Sayın Başbakan, değerli davetliler, aziz 
İstanbul’un muazzez dostları, hepinize ha-
yırlı akşamlar diliyorum. 

Sözlerimin başında aramızda bulunan dost 
ülke İspanya’nın Başbakanı değerli dostum 
Sayın Zapatero’ya ve heyetine ülkemize hoş 
geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu mânâ 
yüklü Ramazan akşamının iftar sofrasında 
Sayın Başbakan’ın bizimle birlikte olmaları 
iki dost ülke İspanya ve Türkiye adına bü-
yük bir mutluluktur. Kendilerine ve heye-
tine en samimi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu ziyaret, bu güzel buluşma Türkiye ile 
İspanya arasındaki dostluğun nişanesidir. 
Tam, 225 yıldır güçlenerek süren diploma-
tik ilişkilerimizin en manidar örneğidir. Ta-
rih boyu dostluk temelinde gelişen Türkiye 
İspanya ilişkileri özellikle son beş altı yıl 
içinde bütün dünyanın hayranlığını uyan-
dıracak kadar derinleşmiştir. Dünyanın 
barış ve adalete hasret olduğu bir dönemde 
Türkiye ve İspanya’nın birlikte yükselttiği 

ses kısa zamanda uluslararası camiada ge-
niş yankılar bulmuş, sadece iki ülkenin ikili 
ilişkileri için değil bütün insanlığın geleceği 
için yeni umutların kapısını aralamıştır. 

Bu umudu büyüten, bu dostluğun evrensel 
ölçekte sonuçlar doğuracağı bir derinliğe 
ulaştıran ortak çabalarımızda dostum Sa-
yın Zapatero’nun gösterdiği etkin liderliği 
şükranla anıyorum. Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine tam üyelik için mücadelesinde 
verdikleri açık destekten dolayı burada bir 
kez daha ülkem adına teşekkür ediyorum.      

İstanbul’daki bu buluşmamız, değerli 
dostum Sayın Zapatero ile 2005 yılında 
başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi-
nin ruhuna en uygun buluşmalarımızdan 
biridir. Hiç kuşkusuz mekanın, zamanın, in-
sanın ruhu olduğu gibi şehirlerin de insanı 
kuşatan bir ruhu vardır. İstanbul’un ruhu 
da sadece sanatkarlar, şairler, estetikçiler, 
mimarlar, sinemacılar, fotoğrafçılar için 
değil aynı zamanda meselesi insan ve top-

Medeniyetler İttifakı 
Çerçevesinde Verilen  

İftar Yemeği

İstanbul | 15 Eylül 2008
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lum olan biz yöneticiler  için de zengin im-
kanlar sunar. İstanbul’un Saraybosna’yla, 
Kırcaali’yle, Kudüs’le, Bakü’yle, Aşkaabat’la, 
Karaçi’yle, Bağdat’la, Şam’la, Darfur’la, 
Yemen’le, Bingazi’yle, Kabil’le duygu 
birliği vardır. Türkiye’nin Kaf kaslar’la, 
Balkanlar’la, Ortadoğu’yla, Afrika’yla, Orta 
Asya’yla tarihin derinliklerine uzanan iliş-
kileri vardır. Türkiye, sadece coğrafi olarak 
değil, kültürel olarak da, sosyal olarak da, 
siyasi olarak da köprü ülkedir, merkez ülke-
dir, kilit ülkedir. 

İşte bu yüzden Medeniyetler ittifakı açısın-
dan Türkiye çok anlamlı bir ülkedir. Mede-
niyet tarihinin kutup yıldızı olan İstanbul 
bütün aydınlık mahyalarıyla yüzyıllardır 
bize barışın, sevginin, merhametin, daya-
nışmanın gereğini anlatır. İşte bugün, bir 
Oruç akşamı burada, İstanbul’da yeni bir 
mahya yazmak için, yeni bir meşale tutuş-
turmak için biraradayız. Evrensel insanlık 
sevgisi adına, ebedi barış ve adalet adına 
buradayız, birlikteyiz. Hepinize, yaktığınız 
bu kandil için teşekkür ediyorum. 

Medeniyetler İttifakı için İstanbul, muaz-
zam bir ilham kaynağıdır. Dünyanın bir 
çok şehrinin içinden nehirler geçer ama, 
İstanbul’un içinden bir deniz geçer. Bütün 
farklılıklar burada bir tezada, bir çatışmaya 
değil mükemmel bir terkibe, muazzam bir 
senteze dönüşür. Barış ve adalet için eşsiz 
bir ilham kaynağı olduğunu düşündüğüm 
İstanbul’da bütün inançlar, bütün yaşam 
biçimleri sadece bugün değil asırlar boyu 
birlikte, ahenk içinde yaşamıştır. Flamen-
ko müziği de, Türk Sanat Musikisi de, Batı 
Müziği de, Doğu Medeniyetinin bütün ri-

timleri de burada yeni sentezlere kavuşur, 
biri ötekinin sesini boğmadan, birbirine 
üstünlük iddiasında bulunmadan, aynı sev-
giyi, aynı aşkı terennüm eder ve ebedi bir 
ritme ulaşır.

İspanya’nın güzel Başkenti Madrid’te bü-
yükelçilik yapan Türk şairi merhum Yahya 
Kemal’in Endülüs’te Raks adlı şiirini izni-
nizle anmak istiyorum. Şairimiz, iki büyük 
ülke arasındaki bu karşılıklı muhabbeti 
ölümsüz mısralarında şöyle dile getirmişti: 
 
Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... 

Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı... 

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir 

İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir. 

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, 

İşveyle devriliş, örtünüşleri... 

Her rengi istemez, gözümüz şimdi aldadır. 

İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır 

Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir 

İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. 

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; 

Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... 

(Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli, 

Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kere öpmeli. )

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle 

Her kalbi dolduran zile, her sineden “Ole!” 

Evet, Medeniyetler İttifak’ından, Kültürler 
Arası Diyalog’dan kastımız, muradımız 
belki tam da budur. Zira, bugün insan-
lık savaştan, şiddetten, nefretten yorgun 
düşmüştür. Ekonomik ittifakların, askeri 
ittifakların çok ötesinde insanlığın evrensel 
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talebini, barış ve adalet talebini dile getir-
mezsek, bunun için risk almazsak, bunun 
için ülkelerimizi, iradelerimizi zorlamazsak 
yarınki nesillere daha çok acı yaşatan bir 
dünya bırakabiliriz. Kutuplaşmanın, geri-
limin, önyargıların, merhametsizliğin, şid-
detin, terörün, yoksulluğun değil adaletin, 
barışın kapısını bütün dünyada zorlama 
girişimidir adına Medeniyetler İttifakı de-
diğimiz çaba… Kafkasya İstikrar ve İşbir-
liği Platformu’yla, Irak’a Komşu Ülkeler 
Toplantılarıyla, Medeniyetler İttifakı ile, 
Ortadoğu’da barış için yürüttüğümüz yo-
ğun diplomasi ile, Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik için yürüttüğümüz çaba ile gerçek-
leştirmek istediğimiz budur. 

Bugün, İstanbul’da, bu bereketli iftar sofra-
sının manasına uygun olacağını düşünerek 
şöyle diyorum: Toplumlar, tarihin ağır yü-
künü birbirine yıkarak adalete, merhamete, 
sevgiye, ortak iyiye ve güzele ulaşamaz. Katı 
ideolojik ön yargıları besleyerek toplumlar 
huzura eremez. Ebediyetin aydınlık yolunu 
tıkayan değil aksine alabildiğine açan, müj-
delemeyi esas alan, nefretten nefret eden 
mukaddes inançları insanlar kendince 
yorumlayarak, başkalarını ötekileştirerek, 
onların haklarına sağır kalarak hiçbir top-
lum medeniyet yolunda, insanlık yolunda 
mesafe alamaz. 

Zira bize göre medeniyet ne bir güç gösteri-
sidir, ne de güçlü olanın haklı olan karşısın-
daki üstünlük iddiasıdır. Hakikatin temel 
kriteri güç ve kudret, silah ve para olamaz. 
Medeniyet, hayat hakkını eşyanın tabiatına 
uygun olarak yaşamaktır. Ne tabiatla çatış-
madır ne de insanın insanla çatışmasıdır.  

Bugün, insanlığın derinleşen bunalımını 
aşmak için cesur adımlar atmaya mecbu-
ruz. Zira, unutmayalım ki, barış ve adaleti 
savunmak savaşmaktan çok daha güçlü 
bir yürek istiyor. İki Akdeniz ülkesi olan 
Türkiye ve İspanya, tarihin ve coğrafyanın 
trajedisini, çelişkilerini en çok hisseden iki 
büyük ülke olarak dostluğu işte tam da  bu 
yürekliliğin eseridir. 

Sayın Başbakan, değerli davetliler, 

Sayın Zapatero’nun girişimiyle Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin himayesinde 
birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı 
geniş katılımlı bir Birleşmiş Milletler süre-
ci olarak uluslararası çapta büyük takdir 
görmüştür. Üç yılda olgunlaşan bu İttifak 
çerçevesinde BM çatısı altında yeni bir ak-
siyon başlamış, tam 76 ülkenin, 13 uluslar 
arası örgütün bünyesine katılmasıyla bir 
Dostlar Grubu kurulmuştur. Medeniyetler 
İttifakı Yüksek Temsilcisi ve eski Portekiz 
Cumhurbaşkanı Sayın Sampayo’nun etkin 
liderliği ve gözetimi altında, İttifak giderek 
kurumsallaşmakta, İttifak Sekreteryası güç-
lenmektedir. Bu kadar kısa bir sürede ulus-
lararası toplumun Medeniyetler İttifakına 
gösterdiği büyük ilgi ve alaka muhteşem 
boyutlara varmıştır.  

Küreselleşme olgusu sermaye dolaşımını 
bütün dünyada kolaylaştırmış, ülkeleri 
birbirine bağlamıştır. Evet, bu büyük bir 
imkan ama bu imkanın yol açtığı zorlukla-
rın maliyeti, bedeli de ne yazık ki rekabet 
gücü kısıtlı olan ülkelerin ve toplumlara 
ödetiliyor. İnsan olarak hepimiz her yerde, 
her şey karşısında birbirimizden sorumlu 
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olduğumuz gibi bu yeni küresel gelişme 
karşısında da bütün ülkeler, bütün toplum-
lar birbirinden sorumludur.  Doğal felaket-
ler karşısında nasıl güç birliğine muhtaç 
isek, barışı ve adaleti yaralayan, bölgesel 
krizlere yol açan küresel terör gibi tehditler 
karşısında da güç birliğine gitmek, yeni teh-
ditleri birlikte bertaraf etmek, medeniyetin 
olmazsa olmaz bir gereğidir. 

Keza, güçlü toplumların güçsüz toplumları 
haksız rekabete maruz bırakması, özellik-
le yoksulluğun ölümcül bir silah olarak 
güçlülerin lehine kullanılması da ciddi bir 
medeniyet krizidir. Demokrasinin, insan  
hak ve özgürlüklerinin, adaletin eksiksiz te-
cellisi için siyaset adamları, aydınlar, bilim 
adamları başta olmak üzere herkes evrensel 
bir sorumlulukla baş başadır. İnsan olarak 
sadece insanların haklarından değil, bütün 
mahlukatın, bütün canlıların hukukundan 
sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Aksi 
halde küresel yakınlaşmayı insanlık adına 
bir imkana dönüştüremeyiz, şiddeti, nefre-
ti, önyargıları, hoşgörüsüzlüğü, kör fanatiz-
mi bertaraf edemeyiz. 

Saygıdeğer misafirler,  

Bizler, medeniyetin evrensel olduğunu, 
medeniyetin sadece Batıya özgü bölgesel 
ideoloji gibi yorumlanamayacağını, hiçbir 
toplumun diğerine karşı imtiyazlı olma-
dığını, medeniyetler arasında hiyerarşi 
bulunmadığını düşünüyoruz. İnsanı, ha-
yatı, toplumu, insanlığı gözden kaçıran, 
gücü merkeze alan, güç tanımlarına göre 
insanlığı şekillendiren bir medeniyet tanı-
mı olamaz, kabul edilemez. Hiçbir kültür, 

hiçbir medeniyet, diğerini küçümseyemez, 
diğerini hor göremez, diğerini düşman gibi 
konumlandıramaz. Bu gökkubbe altında 
insanoğlunun tarihi birikiminin ürünü 
olan her kültür değerlidir, anlamlıdır, bir 
zenginlik kaynağıdır.

Bu anlamda Medeniyetler İttifakı’nın temel 
misyonu birbirini doğru anlama çabasıdır. 
İşbirliğinin temeli, birbirini anlama, önyar-
gısız diyalog kurma, karşısındakini ‘öteki’ 
olarak dışlamamadır. Adına, İslamafobya  
denen vehim, adı üstünde patolojik bir ruh 
halidir. Belli merkezlerde üretilen bu para-
noya ile de, anti-semitizm ile de mücadele 
etmek herkes için bir insanlık borcudur. 
Bizler, eksiksiz bir demokrasiyle, tecrübe-
lerimizi birbirimize aktararak, hukukun 
hakimiyetini sağlayarak hem bölgesel 
krizlerin aşılacağını hem de uluslararası 
ilişkilerin insanı merkeze alan politikalar 
eksenine oturmasını savunuyoruz. 

Öncülüğünü yaptığımız İttifakın Ocak 
2008’de Madrid’de başarıyla gerçekleşen 
birinci Forumunda ortak bir iradeyle bu 
arzumuzu dile getirdik. 2-3 Nisan 2009 ta-
rihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 
İkinci Forumda da bu idealimizi birlikte 
güçlendireceğiz. Uluslararası camianın 
İstanbul’da düzenleyeceğimiz İkinci Foru-
ma en geniş manada katılması ve katkıda 
bulunması için azami gayret sarfediyoruz.

Değerli misafirler,

Sayın Zapatero ve heyetinin, barış mana-
sına gelen İslam kültürünün çok güzel ör-
neklerinden biri olan bu iftar yemeğine ka-
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tılımını çok anlamlı buluyorum. Bu değerli 
birlikteliğimizin, Medeniyetler İttifakının, 
kültürlerarası diyaloğun, sembolik de olsa, 
çok anlamlı bir örneği olduğunu düşünü-
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Majesteleri, Sayın Konfederasyon Başka-
nı, Sayın Genel Sekreter, Sayın Başbakan, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri saygıyla selamlıyo-
rum.

Bugün bizleri, Cenevre’de, Birleşmiş 
Milletler Binasının Yirmi Numaralı 
Salonu’nun, yeni adıyla “İnsan Hakları ve 
Medeniyetler İttifakı Salonu”nun çatısı 

altında toplayan, bu güzel ve son derece 
anlamlı girişimden büyük heyecan duy-
duğumu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. Bu girişimden dolayı, Majes-
teleri Kral Birinci Juan Carlos’a, değerli 
dostum İspanya Başbakanı Zapatero’ya, 
Birleşmiş Milletler yetkililerine teşek-
kürlerimi sunuyorum. Hepimiz inanı-
yoruz ki, varoluşun merkezinde insan 
yer alıyor. Her medeniyetin, her kültür 

Medeniyetler İttifakı Salonu 
Açılış Konuşması

Cenevre, İsviçre | 18 Kasım 2008
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ve ideolojinin temeli de insana, insa-
nın mutluluğuna, insanın sahip olduğu 
değerlerin yüceltilmesine vurgu yapar. 
Bizim medeniyetimiz de insanı yüceltir, 
insanın hak ve hukukunu korumanın, 
geliştirmenin en temel görev olduğunu 
vurgular. Bu yüzden Medeniyetler İttifakı 
ile insan hakları kavramlarının yan yana 
kullanılması çok anlamlıdır. Farklı mede-
niyetlerin üzerinde ittifak edebileceği, as-
gari müştereklerin başında temel hak ve 
özgürlükler gelir. İnsan hakları da, adalet 
gibi, paylaşım gibi “Ortak İyi” olarak hep 
birlikte sahiplenmemiz ve geliştirmemiz 
gereken değerlerden biridir. Bu salona 
İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı 
adının verilmesini bu yönüyle de çok an-
lamlı görüyorum.

Değerli dostlar,

2005 yılında İspanya ile birlikte başlat-
tığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin 
geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir 
Birleşmiş Milletler süreci haline gelmiş 
olmasından büyük mutluluk duyduğumu 
da bu vesileyle belirtmeliyim. Kısa süre 
içinde elde ettiğimiz bu ilgi, medeniyet-
ler arası diyaloğa ve işbirliğine duyulan 
ihtiyacı da anlamlı şekilde ortaya ko-
yuyor. Eğer bizim liderler olarak ortaya 
koyduğumuz bu irade gerekli tedbirlerini 
de aldığımız üzere etkin şekilde fiile dö-
nüştürülebilir ve fırsatlar iyi değerlendi-
rilebilirse, Medeniyetler İttifakı 21’inci 
yüzyılın Barış Projesi olmaya aday bir 
girişimdir. Girişimin amacı, uluslararası 
toplumda görülen kültürel kutuplaşma-
nın, hoşgörüsüzlüğün ve her türlü aşırılı-

ğın önlenmesidir. Uluslararası toplumun 
Medeniyetler İttifakı’na gösterdiği büyük 
ilgi, İttifak’ın bu alanda esasen önemli bir 
işlev görmeye başladığının da bir göster-
gesidir. 

Medeniyetler İttifakı, Genel Sekreter Sa-
yın Ban Ki-moon’un himayelerinde, Yük-
sek Temsilci Sayın Sampayo’nun etkin 
liderliği ve gözetimi altında kurumsallaş-
mayı büyük ölçüde tamamlayarak güçlü 
bir yapıya kavuşmuştur. BM çatısı altında 
kurulan Medeniyetler İttifakı Dostlar 
Grubu, üç yıl gibi kısa bir süre içinde, 76 
ülkenin ve 13 uluslararası örgütün yakın 
desteğini kazanmıştır. Daha fazla sayıda 
ülkenin Dostlar Grubu’na katılması, üye 
ülkelerin kendi ulusal programlarını bir 
an önce hazırlamaları, sürecin etki alanı-
nın genişlemesine katkıda bulunacaktır. 
Hükümet olarak hazırladığımız Ulusal 
Planımız’da 70’in üzerinde proje ile Me-
deniyetler İttifakı’nın değerlerini yay-
gınlaştırmaya ve hedef lerini gerçekleş-
tirmeye yönelik çabalarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Ayrıca, İttifakın başlattığı 
uluslararası projelerin de çok kısa zaman-
da ürünlerini görmeye başlayacağımızı 
ümit ediyorum. 

Yine İttifak’ın oluşturduğu mekaniz-
malar sayesinde, toplumlar arasındaki 
gerilimlere yönelik, tehlikeli boyutlara 
ulaşmadan gerekli tedbirleri alabilmek 
ve sağduyuya dayalı müdahaleler ya-
pabilmek mümkün hale gelmiştir. Bu 
alanda kat etmemiz gereken mesafe bir 
hayli uzun, karşı karşıya olduğumuz so-
runlar oldukça karmaşıktır. Ama doğru 
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olanı yaptığımız ve doğru istikamette bir 
adım attığımız kanaatindeyim. İlki Ocak 
2008’de Madrid’de başarıyla düzenle-
nen Medeniyetler İttifakı Forumu’nun 
İkincisini 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Avrupa 
Kültür Başkenti seçilen İstanbul’da sizleri 
en güzel bir şekilde ağırlamaktan büyük 
gurur ve mutluluk duyacağımızı ifade 
etmek istiyorum. İkinci Forum’u İttifaka 
yaraşır bir biçimde gerçekleştirebilmek 
için uluslararası camianın katılımını ve 
katkılarını temin etmek üzere temasları-
mızı sürdürüyoruz.

Bir başka önemli husus da şudur: Mede-
niyetler İttifakı girişimini entellektüel 
ve teorik bir düzeye hapsetmedik, elitisit 
bir yaklaşım sergilemedik. Pekin’den 
İstanbul ’a ,  Madrit ’ ten New York’a , 
Cenevre’den Addis Ababa’ya kadar bütün 
dünyayı kucaklayacak bir anlayış sergile-
dik ve bunun meyvelerini de almaya baş-
ladık. Bugün, bu arzularımıza, bu hedefle-
rimize çok daha fazla yaklaşmış olmanın 
memnuniyeti içindeyiz. Artık imha ye-
rine inşanın mümkün olduğuna dair 
daha fazla umut taşıyoruz. Kin ve nefret 
tohumları yerine sevgi ve dostluk tohum-
ları ekilmesi bizi daha fazla ümitlendiri-
yor. Ayrımcılığı, kutuplaşmayı, çatışmayı 
körükleyenlere karşı; birliği, bütünlüğü, 
farklılıkların hoşgörü zemininde yaşatıl-
masını, barış ve hoşgörüyü destekleyen-
lerin sesi daha fazla yükselmeye başlıyor. 
Aynı gemide, ortak bir kaderle, ortak 
hedef lere doğru yol aldığımıza yönelik 
inancımız, sorumluluk duygumuzu ve 
ortak çalışma irademizi daha da güçlen-

diriyor. Artık, elbirliği, gönülbirliği, fikir 
birliği ederek güçlü bir irade, kararlı bir 
duruş ortaya koyduğumuz sürece farklı 
bir dünyanın mümkün olacağına her za-
mankinden daha fazla inanıyoruz.

Değerli katılımcılar…

Medeniyetler İttifakı girişiminin İspan-
ya ve Türkiye tarafından omuzlanmış 
olmasının ne kadar isabetli olduğunu da 
bu süreç içinde gördük. Akdeniz’de, tarih 
boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapan, farklılıkları uzlaşma ve hoşgörü 
içinde barındıran, medeniyetlerin ke-
sişme noktasındaki bu iki ülke dünyaya 
çok anlamlı mesajlar verdi ve vermeye 
de devam ediyor. Nüfusunun büyük ço-
ğunluğu müslüman, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti, aynı zamanda 
Avrupa Birliği katılım sürecinde bir ülke 
olan Türkiye, çok geniş bir coğrafya ile 
diyalog kurabilme imkanını taşıyor. Bu-
gün, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye, İsrail, 
Filistin, Lübnan, Kaf kaslar, Balkanlar 
ve Afrika’da sorunların çözümü için 
aktif çabalar harcıyor, taraflar arasında 
uzlaşmanın temin edilmesi için gayret 
sarfediyoruz. Avrupa’da yaşayan milyon-
larca Türk’ün ve daha genel anlamda on 
milyonlarca müslümanın, bulundukları 
ülkelere entegrasyonları noktasında 
projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimize, 
en çok da medeniyetlerin buluşmasını 
ve kaynaşmasını sağlayacağı için tam bir 
kararlılıkla sarılıyor ve bu hedef doğrul-
tusunda ilerliyoruz. Terörden savaşlara, 
insan kaçakçılığından uyuşturucu ticare-
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tine, göçten çarpık kentleşmeye, kıtlıktan 
iklim değişikliğine kadar hemen her kü-
resel sorunda, ittifakı, dayanışmayı, pay-
laşmayı, diyalog ve hoşgörüyü önemsiyor, 
sorunların çözümünde temel unsurlar 
olarak görüyoruz. Türkiye ile benzer bir 
tarihi süreç yaşayan İspanya’nın da bu 
kaygıları taşıdığını görmekten ve çözüm 
yolları noktasında aynı mecrada aktığını 
bilmekten büyük memnuniyet duyuyo-
ruz.

Değerli dostlar…

Kültürlerarası diyalogun en etkin ve en 
önemli araçlarından biri de hiç şüphesiz 
sanattır. Sanat diğer bireylerin ve kültür-
lerin hissettiklerini ve yaşadıklarını his-
setmemize yardım eder, diğer bireylerle 
empati kurabilmenin imkanını gösterir, 
benliğimize zenginlik katar. Bilimden 
sanata, edebiyattan siyasete her alanda 
bir diyalog kültürünün oluşumuna yö-
nelik her türlü katkı takdire şayandır. 
Ben, Ankara ile Madrid’in, İstanbul ile 
Gırnata’nın, Barcelona’nın, aynı denizin, 
Akdeniz’in kenarına kurulmuş kardeş şe-
hirler olarak benzer bir kültür ikliminin 
parçaları olduğuna inanıyorum. Flamen-
ko ile Türk Tasavvuf Müziği’nin aynı ses-
leri taşıdığına, Cervantes ile Mevlana’nın, 
farklı dillerde dahi olsa, aynı gönüllere 
hitap ettiğine kalben inanıyorum. Bu 
umut ve bu inançla, buradan, sizlerin hu-
zurunda tüm dünyaya bir kez daha şu me-
sajı vermek istiyorum: Ortak yanlarımız, 
benzer yanlarımız, tarihimiz ve gelecek 
ideallerimiz, farklılıkların, karşıtlıkların 
ve ayrımların çok çok önüne geçiyor. Şim-

di çatışma zamanı değil, ittifak zamanı, 
hem de her zamankinden çok daha fazla 
ittifak zamanı. 

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
Medeniyetler İttifakı Projesi’ne bu son 
derece anlamlı katkılarından ötürü İspan-
yol ressam Miguel Barcelo’yu ve İspanyol 
Vakfı ONUART’ı özellikle kutluyorum. 
İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı 
Salonu’nun da medeniyetler arası işbir-
liğinin güçlenmesine yönelik yapıcı gö-
rüşmelerin gerçekleştiği ve önemli karar-
ların alındığı bir mekan olmasını diliyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler, Uluslararası “İş’te Ka-
dın” Kongremizin kıymetli katılımcıları, 
Değerli hanımefendiler, beyefendiler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı-
mız tarafından düzenlenen Uluslararası 
“İş’te Kadın” Kongresi’nin başarılı geçme-
sini diliyorum. 

Kadınla ilgili hiçbir tartışmayı ve sorunu 
genel olarak insan unsurundan ayrı dü-

şünmemek gerekiyor. Biz, insanı, sadece 
ve sadece insan olduğu için en değerli 
varlık olarak kabul ediyoruz. Bu kabul, 
doğal olarak, en başta insanların cinsi-
yetlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutul-
masına engel olan, bu yöndeki anlayış ve 
tutumları reddeden bir yaklaşımı da be-
raberinde getirir. Maalesef, dünyanın pek 
çok yerinde, pek çok farklı kültürde, kadı-
na cinsiyetinden dolayı ayrımcılık yapan 
anlayışlar, eskiden beri vardır. Özellikle 

Uluslararası “İş’te Kadın” 
Kongresi

Ankara | 27 Kasım 2008
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son bir yüzyılda yaşanan bütün olumlu 
gelişmelere rağmen, kadına yönelik ay-
rımcılığın hala sürdüğü pek çok alan ve 
yerin bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. 

Buna karşılık, kadınların hayatın her ala-
nında hak ettikleri yere gelmeleri yönünde 
verilen mücadelelerden önemli sonuçlar 
alınmakta olduğunu da memnuniyetle 
izliyoruz. Türkiye, geçtiğimiz yüzyılda bu 
çerçevede, pek çok devlete göre çok erken 
ve cesur atılımlar başlatmış bir ülkedir. 
Seçme ve seçilme hakkı ile medeni kanun 
başta olmak üzere, kadının siyasal ve sos-
yal haklarında çağdaş düzenlemeleri ilk 
yapan ülkeler arasındayız. 

Bununla birlikte, ülkemizin içinde bu-
lunduğu sosyal ve ekonomik şartlar, bu 
atılımın gerektiği şekilde sürdürülebilme-
sine ve etkin şekilde hayata geçirilmesine 
imkan verememiştir. Esasen, sorun sadece 
kadın haklarında değil, genel olarak vatan-
daşlarımızın hayatını insanca sürdürmesi 
konusunda yaşanıyordu. Bu zorlukları en 
çok hisseden ise, kültürümüzde ailenin 
asli taşıyıcısı konumunda bulunan kadın-
lardı. Genel olarak milletimizin, siyasal 
haklarından kullanımından eğitime ve 
çalışma hayatına kadar her alanda yaşam 
kalitesi yükseldikçe, kadınlarımızın da 
önüne yeni fırsatlar, yeni ufuklar açıldı. 
Bilhassa hükümetlerimiz döneminde fev-
kalade önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 

Bu süreçte, çeşitli uluslararası sözleşme 
ve kararlar ile Avrupa Birliği’ne uyum kri-
terleri kadın hakları alanında yaptığımız 
çalışmalara ciddi katkı sağladı. Kimsenin 

görmezden gelemeyeceği bir gerçektir ki, 
kadınlarımızın hayatın her alanına etkin 
katılımını desteklemek için pek çok düzen-
leme yaptık. Anayasa değişiklikleri, yeni 
Medeni Kanun, yeni İş Kanunu, yeni Ceza 
Kanunu, yeni Belediyeler Kanunu gibi her 
önemli düzenlemede, kadınlara yönelik 
özel hükümlere yer verdik. Kadınlarımıza 
karşı bir nevi pozitif ayrımcılık yaptık, 
her alanda kadınlarımızın aktif roller 
üstlenebilmelerinin önünü açtık. Ailenin 
Korunması Hakkındaki Kanun da, yine bu 
çerçevede önemli bir yasal düzenlemedir. 

Değerli misafirler… 

Diğer alt düzenlemelerle birlikte, kadın-
larımızın hayatın farklı alanlarına ilişkin 
sorunlarının çözümü yönünde önemli 
mesafe kat ettiğimizi memnuniyetle ifade 
etmeliyim. Tüm olumlu gelişmelere rağ-
men, kadınlarımızın hâlâ günlük hayat-
larında kimi sorunlar yaşadığının da bi-
lincindeyiz. 2006 yılı başında İstanbul’da 
düzenlediğimiz Medeniyetler İttifakı’nda 
Kadının Rolü toplantısında ifade ettiğim 
gibi, kadını özel alana hapseden, kamu 
alanından dışlayan; cinsiyet ayrımcılığına 
dayalı, baskıcı ve tutucu anlayışlar medeni 
olamaz. Kadınların sosyal ve siyasi hayata 
daha fazla katılmalarını, tüm insanlığın 
ortak kazanımı olarak görüyoruz. Kadın-
larla ilgili hükümetimiz döneminde birçok 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. 

Bunlardan biri de 2006 yılının Kasım 
ayında İstanbul’da düzenlenen İslam 
Kalkınma Örgütü Üyesi Ülkelerin Kalkın-
masında Kadının Rolü konulu programdı. 
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Bu toplantıda belirttiğim gibi, kadın so-
runlarının kaynağını, belli bir coğrafyada, 
tek bir inanç yada medeniyet sisteminde 
aramak yanlıştır. Kadınların toplumdaki 
yeri konusunda yaşanan sıkıntıları böyle 
kolaycı ve toptancı bir yaklaşımla ne anla-
yabiliriz, ne de çözebiliriz. Konuyu daha 
derinlikli ve samimi bir yaklaşımla değer-
lendirmek durumundayız. Bu sorunların 
çözümünün, mevzuat düzenlemelerinin 
ötesinde, köklü bir zihniyet değişimini 
gerektirdiği açıktır. 

Örneğin, hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiç-
bir anlayış insanın insana karşı şiddet 
kullanmasının mazereti, gerekçesi ola-
maz. Hele kadının şiddete maruz kalması, 
daha da vahim bir durumdur. Eğitim se-
viyesinin yükselmesine ve yaşam kalite-
sinin artmasına paralel olarak yükselen 
bilinç düzeyi sayesinde, bu sorunların da 
kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Kadının iş dünyasında aktif bir aktör ha-
line dönüşmesi, sadece kadınların değil, 
genel olarak toplumun kalkınma süreci-
nin de önemli bir parçasıdır. Bunun için 
de, kadınların iş hayatında daha etkili 
olmasını sağlama doğrultusunda yoğun 
bir çaba içindeyiz. Kadınların işgücüne 
katılım oranı ülkemizde yüzde 22,2 dü-
zeyindedir. Bu oran Avrupa Birliği’nde 
yüzde 59 civarındadır. İstatistiklere bakıl-
dığında ülkemizde kadın istihdam oranı-
nın yıllar içinde azaldığı gibi bir tesbitle 
karşılaşılabilir. Aslında, bu teknik bir 
yanılsamadan ibarettir. Çünkü, köyünde 

ücretsiz aile işçisi olarak işgücüne katıldı-
ğı varsayılan kadın, şehre geldiğinde, ev 
kadını olarak bu kategorinin dışında ka-
lıyor. İstatistiklerde kadın istihdamında 
görülen azalmanın sebebi budur. Yoksa, 
gerçek anlamda kadının işgücüne katılı-
mında bir azalma değil, tam tersine, bir 
yükselme, nitelikli işgücünde bir artış söz 
konusudur. Nitekim, ücretli, yevmiyeli, 
işveren ve kendi hesabına çalışan kadın-
ların oranları zaman içinde yükseliyor. 
Fakat, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 
kadınların sayısındaki büyük azalış, bu 
artışın gözükmesine engel oluyor. Kadın 
istihdamının düşük gözükmesinin bir 
diğer sebebi de, henüz tam olarak önüne 
geçemediğimiz kayıt dışı çalışmadır. Bil-
hassa yevmiyeli ve kendi hesabına yürü-
tülen işlerde, istatistiklerde gözükmeyen 
ciddi bir istihdam söz konusu. Özellikle 
tekstil alanında kadınların istihdamının 
önemli oranda kayıtdışı olduğunu, mes-
leğin temsilcileri bizzat kendileri ifade 
etmektedir. Bu anlayışı, tasvip etmemiz, 
kabullenmemiz mümkün değildir.

Bunun adı açıkça emek sömürüsüdür. 
Kayıtdışıyla toplum olarak topyekün bir 
mücadele içinde olmamız gerekiyor ve 
bundan, önemli ölçüde kadınlarımızın 
istifade edeceğini görmemiz gerekiyor. 
Bütün bunlarla birlikte değerlendirildiği-
mizde, ülkemizdeki kadın istihdamının, 
henüz Avrupa Birliği seviyesine varama-
mış olsa da, oldukça ileri düzeye ulaştığı 
söylenebilir. Özellikle eğitimli kadınları-
mızın iş gücüne katılımı oldukça yüksek 
düzeydedir. Nitekim, tıp, hukuk, mimar-
lık, eğitim başta olmak üzere, pek çok 
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alanda üniversite mezunu ve buna paralel 
olarak iş hayatında aktif kadınlarımızın 
sayısı hızla artıyor. 

Örneğin, bugün ülkemiz üniversitelerin-
deki öğretim elemanlarının yüzde 39’u 
kadındır. Aynı şekilde mimarların yüzde 
36’sı, avukatların yüzde 33’ü kadınları-
mızdan oluşuyor. Bunun için kızlarımızın 
eğitimine büyük önem veriyoruz. Okula 
gidemeyen kızlarımız için düzenlediği-
miz Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla 
350 bin kızımız eğitim imkanına kavuştu. 
“Ana-kız okuldayız” kampanyasıyla da 15 
yaş üstü 3 milyon kişiye ulaşmayı hedef-
liyoruz. İlk üç aylık birinci periyotta 100 
bin kişi eğitimi tamamlanmak üzere. 8 
Aralık’ta bu projenin ikinci periyoduna 
başlıyoruz. 

Ayrıca, nüfusun en yoksul kesiminin oku-
la giden çocukları için verdiğimiz yardım-
larda, kız çocuklarına pozitif ayrımcılık 
yapıyoruz. Kız çocuklarına, erkek çocuk-
larına göre, yaklaşık yüzde 25 daha fazla 
eğitim yardımı veriyoruz. Bu yardımları 
da, amacına uygun kullanılması için doğ-
rudan anneye aktarıyoruz. İstihdamını 
özendirmek için, işe ilave olarak alınan 
kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençle-
rimizin işverene ait SSK primlerinin, 5 yıl 
süreyle kademeli olarak İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanması uygulamasını 
başlattık. Kadınların iş hayatında ayrım-
cılığa uğramalarının önüne geçmek için, 
gebelik, emzirme, kreş, gece çalışma, izin, 
işe alınma ve işten çıkarılma gibi pek çok 
alanda yönetmelikler, genelgeler, talimat-
lar yayınladık. Ayrıca, kadın istihdamını 

artırmak için Avrupa Birliği kurumlarıyla 
işbirliği içinde çeşitli projeler de yürütü-
yoruz. 

Değerli misafirler… 

Kadın istihdamı konusunda önem ver-
diğimiz hususlardan biri de, kadın giri-
şimciliğini desteklemektir. Bu çerçevede, 
Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
KOSGEB ve GAP idaresi gibi kamu kuru-
luşları ile pek çok sivil toplum kuruluşu 
bünyesinde yürütülen projeler bulunu-
yor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimci-
ler Kurulu, 81 ilimizde örgütleniyor. Eko-
nomik krizin etkilerini azaltmak amacıy-
la, küçük ve orta boy işletme sahiplerine 
yönelik olarak uygulamaya koyduğumuz 
faizsiz cansuyu kredisinde, kadınlarımı-
za pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kadın 
girişimcilere, erkeklere göre daha fazla 
kredi veriyoruz. Kadınların, hane içinde 
ürettikleri ürünlerin satışından elde ettik-
leri gelirleri de vergiden muaf tuttuk. 

Ayrıca, çeşitli meslek kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının kadın girişimci-
liğini desteklemek için yürüttükleri çok 
sayıda proje bulunuyor. Oldukça sınırlı 
bir miktarın söz konusu olduğu mikro 
kredi uygulamasının dahi, kadınlarımı-
zın sosyo-ekonomik düzeylerine önemli 
katkılar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla, 
kadınlarımızın iş hayatındaki konumları-
nı güçlendirmeye yönelik olarak attığımız 
her adımın karşılığını, ziyadesiyle alıyor 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
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Değerli misafirler… 

Kadınların, diğer sorunları gibi, iş haya-
tındaki sıkıntılarının çözümünün de en 
başta gelen şartı, karar alma mekaniz-
malarında etkin şekilde yer almalarıdır. 
Eğitim düzeyinin yükselmesine paralel 
şekilde kadınlar her alanda etkin konuma 
geliyorlar. Karar alma mekanizmaları-
nın başında ise şüphesiz siyasi kanallar 
geliyor. Kadınlarımızın siyasetin tüm 
kademelerinde daha etkin olmaları, karar 
alma mekanizmalarında söz sahibi haline 
gelmelerini hızlandıracaktır. AK Parti 
olarak, bu doğrultuda Türkiye’de pek çok 
yeniliği hayata geçirdik. Partimizin bütün 
kademelerinde kadınlarımız, başka hiç-
bir yerde olmadığı kadar aktif olarak yer 
alıyorlar. 

Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz. Parti 
yönetim organlarından milletvekilliğine, 
belediye başkanlığına kadar her alanda 
kadınlarımızın daha fazla yer almasını 
istiyoruz. Yaklaşan mahalli seçimleri, bu 
çerçevede bir fırsat olarak görüyoruz. 
Kadınlarımızın, belediye başkanlığından 
meclis üyeliklere kadar her kademedeki 
görevlere cesaretle talip olmalarını istiyo-
ruz. Karar alma mekanizmalarında etkili 
olmanın yolu, bu mücadeleyi vermekten 
ve başarmaktan geçiyor. Kota gibi zoraki 
yollarla, arzu edilen sonuçlara ulaşıla-
mayacağını düşünüyoruz. Kadınlarımızı 
karar alma mekanizmalarında ve iş haya-
tında ne kadar etkin hale getirebilirsek, 
aileden başlayarak bütün toplumumuzun 
hayat kalitesinin o kadar yükseleceğine 
inanıyorum. Bu çerçevede yapılacak olan 

her çalışmaya canı gönülden destek olaca-
ğımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Uluslararası 
“İş’te Kadın” Kongresi’nin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Gazze’yle 
ilgili özel bir oturum düzenlemesini çok 
anlamlı buluyorum. İsrail-Filistin mese-
lesi onlarca yılın meselesidir ve sadece 

Ortadoğu açısından değil, küresel barış 
açısından da önemli sonuçları olan bir 
meseledir. Üç hafta boyunca Gazze’de 
yaşananlar ise sürecin genel karakte-
rini yansıtması açısından anlamlıdır. 
Gazze’de yaşananlara herkes farklı pers-
pektiflerden bakabilir, durduğu yere göre, 

Dünya Ekonomik Forumu 
“Gazze: Orta Doğu’da Barış 

Modeli” Oturumu

Davos, İsviçre | 29 Ocak 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

198

sahip olduğu anlayışa göre farklı değer-
lendirmeler yapabilir. 

Kimisi meseleyi kendi milletinin güven-
liğini sağlamak üzere terör örgütlerine 
karşı bir mücadele olarak gösterebilir. Ki-
misi, meseleyi marjinal gruplar arasında 
bir fikir, menfaat veya ideoloji çatışması 
olarak algılayabilir. Kimisi, meseleyi de-
mokratik süreçlere harici müdahalede 
bulunulması, toplumun iradesine saygı 
gösterilmemesi olarak yorumlayabilir. 
Kim ne derse, kim ne yorum yaparsa 
yapsın, ortada yoruma ihtiyaç hissedil-
meyecek açık bir gerçek vardır. O da 1200 
kişinin hayatını kaybetmesi, 5 bine yakın 
kişinin yaralanması, milyonlarca insanın 
gayrı insani şartlar altında yaşamak zo-
runda bırakılmasıdır. 

Çoğu çocuk, kadın, sivil ve masum olan 
bu insanların hayatını kaybetmesinden 
daha büyük bir gerçek yoktur. Hastanele-
rin, camilerin, okulların, BM binalarının 
yerle bir edilmesinden, toplumun en 
temel insani yardımlardan yoksun bıra-
kılmasından daha açık bir gerçek yoktur. 
Yaşanan bir dram vardır ve bu dramı belli 
bir dinin, ideolojinin, dünya görüşünün, 
ırkın, bölgenin, devletin mensubu olarak 
değil, sadece insan olarak değerlendir-
mek gerekir, ben de sadece insani duyar-
lılıklarla bu meseleye bakıyorum. Kusura 
bakmayın, bu trajediyi bir iş kazası gibi, 
basit bir hata gibi göstermek ne kadar 
anlamsızsa, yaşananları duymamak, gör-
memek, konuşmamak, hissetmemek de 
bir insan olarak bize o kadar anlamsız 
geliyor. 

Kimse 1200 kişinin öldüğü bir olayın kü-
çümsenmesini, normal karşılanmasını, 
görmezden gelinmesini isteme hakkına 
sahip değildir. Sorunun kendisini değil 
de, yaşanan trajediye verilen tepkileri bir 
sorun gibi yansıtmak bize insaflı bir tutum 
gibi gelmiyor. Bu insani özelliklerimizi 
reel politika uğruna, siyasi dengeler adına 
bastırmayı doğru bulmuyoruz. Sayın Peres, 
düşüncelerine değer verdiğim bilge bir si-
yasetçidir. Kendisinin barışın ve demokra-
sinin özelleştirilmesiyle ilgili düşüncelerini 
hep övgüyle yadettim. Sanırım kendisi de, 
ölen çocukların görüntülerini televizyon-
larda izleyince üzülmüştür, büyük emek 
sarfettiği bölge barışı için daha zor bir süre-
cin yaşadığını müşahede etmiştir. 

Türkçe’de bir söz var: Dost doğru söyler, 
acı söyler… Biz, kategorik olarak İsrail’i, 
İsrailliler’i, Yahudiler’i suçlamıyoruz, top-
yekün bir eleştiri getirmiyoruz. Eleştirimiz, 
somut bir olayda kullanılan yöntemedir, 
hükümetin attığı bir adımla yüzlerce 
masumun ölümüne sebep olmasınadır. 
İsrail’le çok boyutlu ilişkilerimiz var, birçok 
işbirliğimiz var. Ancak İsrail Başbakanı’nın 
saldırıdan beş gün önce Ankara’ya gelip sa-
atlerce bizimle görüşmesi, ardından da bu 
olayların yaşanması, bizi derinden üzmüş-
tür. Sayın Olmert’le Suriye-İsrail dolaylı 
görüşmelerinin 5’inci raundunu değer-
lendirdik, 6 saat Şam’la irtibat halinde bu 
süreci sürdürdük. Hatta, tutsak olan İsrailli 
askerin takas edilmesi için devreye girebile-
ceğimizi söyledik. Başbakan Olmert birkaç 
gün içinde bize geri dönecekti. Ama Olmert 
geri dönmediği gibi, 27 Aralık’ta da saldırı-
lar başladı. Bugün bile Türkiye’de muhale-
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fet danışıklı dövüş söylemiyle bizi kıyasıya 
eleştiriyor. İsrail’in bölgedeki sorunlu iliş-
kileri normalleştirmesi için hiçbir katkıyı 
esirgemeyen Türkiye’nin muhatap olduğu 
muamele mazur görülemez. Gazze’de üç 
hafta boyunca süren savaşı, tüm dünya ve 
tüm insanlık olarak televizyonlarımızdan 
canlı olarak izledik. 

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Bugün artık Ortadoğu bölgesi ve 
burada yaşayan insanlar savaştan, çatışma-
lardan, gerilimden, kan ve gözyaşından yor-
gun bir hale gelmiş durumdadır. Sorunun 
etki alanının İsrail ve Filistin’le sınırlı kal-
dığını düşünmek son derece yanıltıcı olur. 
Bütün çevre ülkeler, bütün bölge ülkeleri, 
hatta başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
dünyanın tüm ülkeleri bu çatışmalardan 
bir şekilde etkileniyorlar. Bölgede istikrarın 
ve huzurun temin edilmemiş olması, dalga 
dalga tüm ülkeleri ekonomik, siyasal ve sos-
yal açıdan etkisi altına alıyor. 

Bakınız; Türkiye, demokratik, laik, sos-
yal bir hukuk devletidir, halkının çoğu 
Müslüman’dır, Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürüten bir ülkedir. Bizim 
ülke olarak en temel misyonumuz, bölgesel 
ve küresel barışa, güven ve istikrara katkı-
da bulunmaktır. Bizim temel sloganımız, 
“Yurtta sulh, dünyada sulhtur”. Biz, İsrail-
Suriye dolaylı görüşmelerine bu amaçla 
destek verdik. Biz, İsrail-Filistin sorununun 
aşılmasına bu amaçla katkıda bulunduk. 
Biz, İsrail-Pakistan arasında diplomatik te-
mas kurulmasını bu amaçla temin etmeye 
çalıştık. Biz, Gürcistan-Rusya krizinde bu 
amaçla devreye girdik. Biz, Afganistan’a, 

Bosna’ya, Somali’ye, başka onlarca ülkeye 
bu amaçla asker gönderdik. Tek amacımız 
buydu: Bölgede, her ülke arasında, her top-
luluk arasında bir an önce kalıcı barış oluş-
turulsun ve bölge huzura, istikrara, refaha 
kavuşsun. 

Şunu artık çok belirgin şekilde görüyoruz: 
Eğer bölgede süren bu çatışmalar sonlan-
dırılamazsa, bölgenin ve komşu bölgelerin 
refah ve huzuru da her an tehdit altında 
olacaktır. Bu tehdit ekonomik olabilir, sos-
yal olabilir, siyasal olabilir. Şartların doğu-
racağı terör, bölge ile sınırlı kalmayıp çok 
daha geniş bir coğrafyayı, dünyanın tama-
mını kan gölüne çevirebilir. Nitekim bunu 
yaşadık. İspanya’da, İngiltere’de, ABD’de, 
Türkiye’de meydana gelen terör olayları, 
terörün artık küreselleştiğini bize gösterdi. 
Terörü doğuran nedenleri ortadan kaldır-
madan, bölgesel çatışmaları sonlandırma-
dan bu tehditten uzak kalamayacağımız 
bugün artık çok daha net olarak görülüyor. 
Eğer İsrail’in kullandığı yöntem İsrail halkı-
nın mutlak güvenliğini sağlasaydı, bugüne 
kadar sağlardı, netice verirdi. Ama gördük 
ki, bu tür çatışmalar halklar arasında daha 
fazla kin ve nefret tohumları ekiyor, radika-
lizmi, şiddeti, ayrışmayı daha da artırıyor. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye ve İspanya olarak 2005 yılında Bir-
leşmiş Milletler çatısı altında Medeniyetler 
İttifakı girişimini başlattık. Medeniyetler 
çatışmasının dünyanın kaderi olmadığına, 
olamayacağına inandık ve medeniyetleri 
buluşturmak için yoğun çaba sarfetmeye 
başladık. Bu yönde çok önemli mesafeler 
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katettik, anlamlı çalışmalara imza attık. 
Ancak yapmak zordur, yıkmak ise son 
derece kolaydır. Barışı tesis etmek zordur, 
ama savaş çıkarmak, çatışma çıkarmak 
son derece kolaydır. Bizim ülke olarak 
Gazze konusunda hassas davranmamızın 
altında yatan nedenlerden biri de budur. 
BMGK’nin 2 yıllığına geçici üyesi olmak 
Türkiye’ye ayrıca bir misyon yüklemek-
tedir. Televizyonlarından canlı yayında 
çocukların öldürüldüğünü gören insanlar, 
dünyanın neresinde olursa olsun, değişik 
derecelerde travma yaşıyorlar. Çocukların 
ölümü, masum sivillerin ölümü, mevcut 
sorunları, mevcut anlaşmazlıkları daha da 
derinleştiriyor, ülkeler, topluluklar arasına 
daha kalın çizgiler çekiyor, duygusal uçu-
rumu daha da büyütüyor. 

Ülkeler arasındaki sınırların anlamını 
kaybetmeye başladığı, her şeyin entegre 
hale, iç içe geçmiş hale geldiği bir dünya-
da yaşıyoruz. Taraflar, her gün Paris’in, 
Londra’nın, New York’un, İstanbul’un, 
Dubai’nin, Cenevre’nin sokaklarında bir-
birleriyle karşılaşıyor, bir arada yaşıyor ve 
birlikte çalışıyorlar. Ülkeler birbirleriyle 
ticaret yapıyorlar ve bu şekilde refahlarını 
muhafaza edebiliyorlar. Böyle bir dünyada 
hiçbir çatışmanın yerel kalması söz konu-
su değildir. Dolayısıyla bölgedeki sorunun 
çözümü noktasında herkes ama herkes 
elini taşın altına koymak zorundadır. Tek 
arzumuz, tek gayemiz, tek hedefimiz var: 
O da barışın bir an önce kalıcı olarak tesis 
edilmesi. Biz artık medeniyetlerin çatıştı-
ğını değil, barıştığını, uzlaştığını görmek 
istiyoruz. 

Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum: 
Gazze’deki olayları ırkçı duygularla anti-
semitizmin filizlenmesi için bir fırsat ola-
rak görenler, şiddeti daha da körüklemek 
isteyen radikaller, fanatikler olabilir. Her 
fırsatta söylüyoruz: Biz bir yöntemi, somut 
bir olayı eleştiriyoruz. Hiçbir toplumu, dini, 
etnik grubu topyekün eleştiri tahtasına, he-
def tahtasına oturtmuyoruz. Bir hükümetin 
uygulamasından dolayı tüm Musevilerin 
suçlanmasını, olayların tüm Yahudilere mal 
edilmesini, yeni bir ayrışma ve kutuplaşma 
oluşturulmasını kabul etmek mümkün de-
ğildir. Zira anti-semitizm, tıpkı İslamofobya 
gibi çağın en büyük insanlık suçlarından 
biridir. Anti-semitizmin bir insanlık suçu 
olduğunu bölgede en yüksek sesle dile geti-
ren ilk lider benim. 

Ülkemdeki Yahudi vatandaşlarıma yönelik 
bir antipati oluşmaması için topluma me-
sajlar veren, sağduyuyu hakim kılmaya ça-
lışan lider de benim. Ülkemde İsrail’in sal-
dırılarını kınamak için 30’a yakın şehirde 
onlarca gösteri yapıldı, demokratik tepkiler 
ortaya kondu. Ancak Yahudi vatandaşla-
rımıza yönelik bir saldırı, bir tepki ortaya 
çıkmadı. Bunun için hükümet olarak büyük 
bir hassasiyet ortaya koyduk. “Türkiye’de 
yaşayan Yahudiler, bizim birlik-beraberlik 
içinde ortak hedeflere doğru yürüdüğü-
müz, ortak bir kaderle hareket ettiğimiz va-
tandaşlarımızdır. Onlara yönelik bir tepki 
oluşmasını, bir ayrımcılık yapılmasını asla 
kabul edemeyiz, onların her türlü hakkı 
bizim garantimiz altındadır” dedik. Bir kaç 
şehirde vuku bulan münferit hadiseleri 72 
milyon insanımıza ve hükümetimize mal 
etmeye de kimsenin hakkı yoktur. 
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Meselenin Yahudilere ve Yahudiliğe teş-
mil edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz. 
Ancak olaylar patlak verdiğinde bir uyarı 
yaptım ve dedim ki, İsrail’in bu saldırıları 
ne İsrail’deki insanların güvenliğine hizmet 
eder, ne de dünya genelindeki Yahudilere 
bir katkı sağlar. Bunun olumsuz sonuçları 
herkesi etkiler ve bizler, buna fırsat verme-
mek durumundayız. Sonuç olarak önümüz-
deki dönemde herkes sorumluluk duygu-
suyla, sağduyu ve basiretle hareket etmek, 
bölge barışını ve küresel barışı sıkıntıya 

sokacak, toplumlar, kültürler, dinler, me-
deniyetler arasında gerilim üretecek yakla-
şımlardan kaçınmak zorundadır. Gazze’de 
de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması, 
ablukaların kalkması, Filistin’de ulusal uz-
laşının sağlanması ve bunları hayata geçi-
recek mekanizmaların kurulması yönünde 
çalışmalara hız verilmelidir. Türkiye olarak 
pozitif katkımızı yeni dönemde de aynı sa-
mimiyetle sürdüreceğiz. Türkiye olarak böl-
gede barışın sağlanması için özellikle son 6 
yıldır yoğun gayret gösteriyoruz. 
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Ortadoğu, bu son savaşa kadar, barışa hiç 
bu kadar yakın olmamıştı. Kriz boyunca, 
bu insani trajedinin sona erdirilmesi ve 
ateşkesin derhal tesis edilerek İsrail güçle-
rinin Gazze’den çekilmesi için diplomatik 
girişimlerimize ağırlık verdik. Bizzat ben, 
Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye’yi 
ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle 
görüştüm. Birçok ülke liderini telefonla 
arayarak ateşkes noktasında desteklerini 
istedim. Krizin başladığı ilk gün bölgeye 
gönderdiğim heyetim ve özel temsilcilerim 
yoğun çalışmalarda bulundu; Mısır, Suriye, 
Filistin ve İsrail arasında mekik diplomasisi 
yürüttüler. Bu çalışmalarımızda Mısır’la 
da yakın işbirliği içinde olduk ve Mısır’ın 
gayretlerine somut destek verdik. Ateşkes 
tesisi hedefine yönelik olarak hep birlikte 
fikirler geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, 
tesis edilen ateşkesin sürdürülebilirliği-
nin sağlanması ve tarafların ateşkese tam 
olarak riayet etmeleri, ayrıca 1860 sayılı 
BM Güvenlik Konseyi kararının gerektiği 
şekilde uygulanması hedefine yoğunlaş-
malıyız. Sürdürülebilir bir ateşkes sağla-
nabilmesi için Gazze’ye yönelik abluka 
kaldırılmalı ve geçişler açılmalıdır. Böylece 
Gazze Şeridi’nde yaşayan halkın insani ve 
ekonomik şartlarının normale dönmesinin 
yolu açılabilir. Ayrıca, bu şartların yerine 
getirildiğini doğrulayacak bir mekanizma 
tesis edilmelidir. 

Türkiye’nin bu amaçlarla kurulacak 
mekanizmaya katkıda bulunmaya hazır 
olduğunu da burada yineliyorum. Şimdi 
Gazze’nin yaralarının sarılması zamanıdır. 
Bu çerçevede, bölge ülkeleri ve uluslararası 
toplumun ve gerekli katkıyı vereceklerin-

den eminim. Nitekim, çeşitli ülkelerde kat-
kı taahhütlerini açıklamaya başlamışlardır. 
Bu anlayışla, Gazze’nin yeniden inşası ve 
acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını te-
minen bağışçılar konferansı toplanmasını 
destekliyoruz. Filistinliler arasında ulusal 
ittifak sağlanması halen gündemdeki en 
önemli ve anahtar nitelikteki konudur. 
Zira, Filistinliler arasındaki bölünmüşlük 
ortadan kaldırılmadan barış sürecinde iler-
leme sağlamak mümkün değildir. 

Ayrıca, Filistin’de ulusal uzlaşı ve birlik sağ-
lanmadığı takdirde, ateşkesin sürdürülebi-
lirliği de güvence altına alınamaz. Hamas’ın 
El Fetih’le birlikte Filistin halkının hislerine 
tercüman olacak siyasi harekete dönüş-
mesinin yolu açılmalıdır. Bu çerçevede 
Hamas’ı tercihini doğru yönde kullanmaya 
teşvik etmek ittifak ve barışa hizmet olarak 
görülmelidir. Gazze’deki gelişmeler barış 
içinde yan yana birlikte yaşayan iki devletli 
çözüm hedefine yönelik barış sürecine de 
darbe vurmuştur. Bu sürecin tüm kanal-
larda yeniden canlandırılması için gerekli 
koşulların biran önce oluşturulması önem-
lidir. Türkiye, bölgede güvenlik, istikrar ve 
barışın tesisi için bölgedeki tüm taraflarla 
birlikte çalışmaya devam edecektir. Diplo-
matik girişimlerimizin yanında insani yar-
dımlar noktasında da Filistin halkının ya-
nında olduk. 10 Filistinli yaralıyı ambulans 
uçağımızla Türkiye’ye getirdik ve tedavi 
altına aldık. Sağlık Bakanlığımız 228 çeşit 
tıbbi malzeme ve ilacı bölgeye gönderdi. 

Yine Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansımız, 
TİKA, 200 bin ABD Doları tutarında 330 
ton gıda maddesi yardımında bulundu. 
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Ayrıca, bölgeye 5 adet ambulans tahsis etti, 
5 bin adet battaniye gönderdi. Gazze Sağlık 
Bakanlığı’nın talebi üzerine de 9 adet jene-
ratörü kendilerine teslim ettik, ayrıca 5 adet 
X-ray cihazını da en yakın zamanda gön-
dermeyi planlıyoruz. Türk Kızılayı da bu 
süreçte Filistin halkının her zaman yanında 
oldu. Gıda, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ile 
birtakım barınma gereçlerinden oluşan 
toplam 59 tır, bölgeye bu yardımlarını ulaş-
tırdı. Mısır’da bulunan Kızılay ekibi tarafın-
dan; yerel piyasadan temin edilen yaklaşık 
1 ton ağırlığındaki ilaç ve tıbbi malzeme 
de Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze 
Şeridi’ne sevk edildi. 30 ton ağırlığında ilaç 
ve tıbbi malzeme ile bebek maması, bebek 
bezi ve battaniyeden oluşan malzemenin de 
hava yolu ile sevkiyatı yapıldı. Önümüzdeki 
günlerde de gıda malzemelerinden oluşan 
20 adet tırın Kızılay tarafından bölgeye 
gönderilmesi planlanıyor. Türk Kızılayı’nın 
yaptığı ve yapmayı planladığı bu yardım-
ların toplam değeri, yarım milyon dolara 
yaklaşmıştır. 

Sivil toplum kuruluşlarımızın yardımları 
da artarak devam ediyor. Başbakanlığımı-
zın himayesinde yürütülen yardım kam-
panyalarında Gazze halkı için toplam 18 
milyon TL’lik yardım toplanmıştır. 2007’de 
“Filistin Devleti İçin Uluslararası Bağışçılar 
Konferansı”nda Filistin Reform ve Kalkın-
ma Planı çerçevesinde 2008-2010 yılları 
için 150 milyon ABD Doları yardım taah-
hüdünde bulunduk. Türkiye’nin barışın 
tesisi çabalarına ekonomik alanda yaptığı 
katkıların en somut ifadesi, ülkemizin ön-
cülüğünde 2005 yılında Türkiye, İsrail ve 
Filistin’den işadamlarının katılımıyla kuru-

lan Ankara Forumu aracılığıyla Filistin’de 
sanayi bölgeleri kurma projeleridir. Erez 
ve Tarkumiye’de kurduğumuz bu sanayi 
bölgeleri Filistin’de istihdama, bölgeye ya-
tırım çekilmesine, böylelikle Filistinliler’in 
ekonomik ve toplumsal koşullarının iyi-
leştirilmesine, orta ve uzun vadede bölge 
ekonomisinin gelişiminin sağlanmasına 
hizmet edecektir. 
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Değerli Cumhurbaşkanları, tekrar hoş 
geldiniz. 

Küresel ölçekte birçok ortak sorun ve 
hassasiyetlerin olduğu, işbirliğine her za-
mankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir 
dönemden geçiyoruz. Bu anlamda, Üçlü 
Zirve toplantılarımız da işbirliği mekaniz-
malarının güzel bir örneğini teşkil ediyor. 
Bugün başta terörizm olmak üzere, çetin 
sorunlarla mücadele etmek zorundayız. 
Ayrıca, küresel ekonomik krizin yıkıcı 
etkilerini hepimiz hissediyoruz. Yaşa-
dığımız coğrafyanın dikte ettiği şartlar, 
bizleri her zamankinden daha fazla işbir-
liği yapmaya yöneltiyor. Afganistan’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. 
Pakistan’da ise zaman zaman iç siyasette 
sorunlar baş gösteriyor. 

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, iç 
politikada yaşanan gelişmeler, ülkeleri-
mizin terörizmle mücadele çabalarını za-
yıflatmamalıdır. Terörizmden çektiğiniz 

sıkıntıları en iyi anlayan ülkelerin başında 
Türkiye geliyor. Enerjinizi iç politikada 
yaşanan ve zaman zaman istenmeyen bo-
yutlara ulaşabilen gelişmelere harcama-
manız, terörizmle olan mücadelenizdeki 
başarınız açısından belirleyici olacaktır. 
Bu anlamda Üçlü Zirve sonucu, ulusla-
rarası topluma birlik ve çeşitli sahalarda 
ilerleme mesajı verilmesinin faydalı olaca-
ğına inanıyorum. 

Yapacağımız görüşmelerde kaydedile-
cek mesafe, Zirvenin geleceği açısından 
da önem taşıyor. Bu bağlamda, Üçlü 
Zirve’nin, bölgede barış ve refahın tesisini 
hedef leyen uluslararası sahadaki diğer 
girişimler arasında saygın bir yer edinme-
si yönünde çaba harcamalıyız. İki yıldır 
sürdürdüğümüz Zirve, bize işbirliği için 
uygun ortamı sağlamıştır. Üçlü işbirliğini, 
ilgili tüm kurumları dâhil ederek veya 
görevlendirerek, genişletme ve güçlendir-
me yönünde çaba sarf etmeliyiz. Bugün, 
ortak hedefimiz, Üçlü Zirve’nin kurum-

Pakistan ve Afganistan 
Cumhurbaşkanları ile Üçlü 

Zirve Toplantısı

Ankara | 1 Nisan 2009
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sallaşması yönünde ortak adımlar atmak 
olmalıdır. 

Bildiğiniz gibi bugünkü Zirve’de, Cum-
hurbaşkanı Sayın Karzai’nin talebiyle, 
askeri ve istihbarat yetkililerimiz görüş 
teatisinde bulunmak ve gelecekte oluştu-
rulacak işbirliğinin şartlarını belirlemek 
amacıyla toplandılar. Yönetimlerimizin 
ve uluslararası toplumun, bölgede güven-
lik koşulları sağlanmadan halklarımızın 
refahını etkin bir şekilde sağlamaları 
imkânsızdır. Bu çerçevede, bugünkü 
Zirvede güvenlik boyutunun ön plana 
çıkması ve bu sahada alınacak mesafe, 
uluslararası toplum temsilcilerine vere-
bileceğimiz güzel bir mesaj olacaktır; bu 
alanda somut ilerlemeler sağlanmasını 
ümit ediyorum. 

Diğer Zir velerden farklı  olarak ,  bu 
Zirve’de eğitime ve özellikle kız öğrencile-
rin eğitimine de özel bir vurgu yapıyoruz. 
Geleceğimizi belirleyecek genç nesillerin 
modern koşullarda eğitimi, aşırıcılıkla 
mücadelede etkili olacaktır, bu konuda 
işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek 
isterim. Konuyla ilgili, üç ülkenin eğitim 
bakanlarının bir araya gelerek görüşme-
lerde bulunmaları, bu sahadaki yol hari-
tamızı belirleyecektir. Cumhurbaşkanları 
arasında tesis edilmiş olan işbirliğini daha 
geniş alanlara yaymak, Üçlü Zirve’nin 
sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Bu 
arada ikinci Üçlü Zirve toplantısında, 
üç ülkenin medya kuruluşları arasında 
işbirliği imkânlarının tespiti amacıyla, il-
gili temsilcilerin bir araya gelmesi hususu 
değerlendirilmişti; bunu desteklemeliyiz. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dı-
şişleri Komisyonu Başkanımızın, Afganlı 
ve Pakistanlı muadillerini, komisyon 
üyeleriyle birlikte ortak toplantı yapmak 
amacıyla, Mayıs ayının ilk haftası için 
Ankara’ya daveti de desteklenmelidir. 
Sözlerimin sonunda, Üçlü Zirve’nin de-
vamına verdiğimiz önemi vurgulamak 
isterim. Her üç ülkenin, Zirve’nin devamı 
yönünde çabalarını yoğunlaştırması, böl-
genin refahına doğrudan etki edecektir.
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Değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Oxford İslami 
Etütler Merkezi’nde bulunmaktan duy-
duğum memnuniyeti ifade ederken, bu 
buluşmayı sağladığı için tüm yetkililere 
de şükranlarımı sunuyorum. 

Bu Merkez, İslamiyet alanındaki araştır-
malarını, Oxford Üniversitesi’nin ciddi-
yeti, disiplini ve geleneği doğrultusunda 
24 yıldır sürdürüyor. Bu çerçevede, kül-
türlerarası diyalog konusunda da önemli 
çalışmalarda bulunduğunu biliyorum. 

Oxford İslami Etütler 
Merkezi’nde “Medeniyetler 
İttifakı ve Türkiye’nin Rolü” 

Konuşması

İngiltere | 2 Nisan 2009
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Nitekim, Sayın Galler Prensi Charles, geç-
tiğimiz 25 Şubat günü bu merkezde yaptı-
ğı konuşmada, üç semavi dinin farklarına 
dair saplantıların terk edilerek, İngiliz 
toplumunun bu dinlerin ortak paydasını 
oluşturan anlayış ilkesi üstüne kurulması 
gerektiğini belirtmiştir. İngiltere’de resmi 
düzeyde kalmayıp topluma mal olmuş bu 
duyarlılığını alkışlıyor ve birçok ülkeye 
örnek oluşturmasını diliyorum. 

Değerli katılımcılar…

Farklı dinlere ve kültürlere mensup kişi-
ler arasındaki diyalog eksikliği, önyargı-
lar ve husumet, en az güvenlik sorunları 
kadar dünyamızı tehdit ediyor. Tarihte 
birçok üzücü dönem ve olay, bu tehlikeli 
potansiyelin, günü geldiğinde en zararlı 
silahtan daha yıkıcı olabileceğinin ör-
nekleriyle doludur. 2001’de New York’ta, 
2003’te İstanbul’da, 2004’te Madrid’de, 
2005’de Londra’da ve 2008’de Mumbai’de 
bu yıkıma şahit olduk. Bu husumetin 
tahripkâr rüzgârı dünyanın birçok böl-
gesinde esmeye devam ediyor. Bu rüzgâr, 
dünyada sözde bir “medeniyetler çatışma-
sı” bulunduğuna dair senaryoları da ne 
yazık ki güçlendiriyor. Son yıllarda sıkça 
rastladığımız bu yöndeki spekülasyonlar, 
özellikle İslam dini ile Batı dünyasının de-
ğerleri arasında derin ve bağdaşmaz fark-
lar bulunduğu iddiasından besleniyor. Bu 
hatalı ve temelsiz varsayımı savunanlar, 
terörizmi, adını barıştan alan İslamiyet’le 
özdeşleştirecek kadar ileri götürebiliyor-
lar. Bu durum, İslamofobiyi küreselleştir-
meye çalışanlara malzeme sağlıyor. 

Türkiye, kaynağı ve kökeni ne olsun, te-
rörün her türlüsüne karşıdır. Hiçbir dini 
inanç terörü haklı göstermeye alet edile-
mez. Bu konudaki görüşümüz ne kadar 
kesinse, dini inanç ve kültür temelinde 
insanlar arasında kategorik farklılıklar 
gözetilmesine ve böylelikle husumet to-
humlarının ekilmesine de aynı derecede 
karşıyız. Nitekim, çoğunluğu Müslüman 
olan bir nüfusa sahip, çağdaş, demok-
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti, medeniyetler 
çatışmasını savunanlara en güzel yanıtı 
veriyor. Bu konuda öncü olmak, sadece 
çağdaş sorumluluk anlayışımızın değil, 
hoşgörüyle yoğrulmuş geleneklerimi-
zin de gereğidir. Türk halk şairi Yunus 
Emre’nin, bundan tam 700 yıl önce ifade 
ettiği “Yaradılanı severim Yaradan’dan 
ötürü” sözleri, bugün bile kültürümüzün 
en önemli dinamiğini oluşturur. Aynı şe-
kilde Mevlana, yaklaşık 800 yıl önce, “Gel, 
her ne olursan ol, yine gel” sözleriyle, 
bütün insanlığa kucak açan bir felsefeyi 
ortaya koymuştur. Bizlere 1492 yılında, 
inançları ve yaşamları arasında tercihte 
bulunmaya zorlanan Yahudi toplumuna 
kucak açtırtan da bu insan sevgisidir. 

Değerli katılımcılar…

Medeniyetler çatışması senaryolarına 
karşı, bugün en kararlı duruşlardan bi-
risini Medeniyetler İttifakı Girişimi ser-
giliyor. Medeniyetler İttifakı’nı, İspanya 
Başbakanı Sayın Zapatero ile birlikte 
2005 yılında birlikte başlattık. İttifak, bi-
lahare Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
tarafından da benimsenerek bir Birleşmiş 
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Milletler girişimi halini aldı. Medeniyet-
ler İttifakı’yla son yıllarda Müslüman 
ülkeler ve Batılı toplumlar arasında görü-
len karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma 
ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar 
edilmesinin önüne geçmeyi hedefledik. 
Uluslararası istikrarı tehdit edebilecek 
dereceye yaklaşan bu durumun daha da 
kötüleşmesini, ancak kapsamlı bir ko-
alisyonun önleyebileceği anlayışından 
hareket ettik. Kültürler arasında karşılıklı 
saygı yoluyla bu eğilime karşı koymayı 
amaçladık. Türkiye’nin de önerisiyle, eski 
Portekiz Cumhurbaşkanı Sayın Sampaio, 
iki sene önce Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri tarafından Medeniyetler İttifakı 
Yüksek Temsilciliği görevine atandı. Giri-
şim bağlamında, Birleşmiş Milletler çatısı 
altında kurulmuş olan Dostlar Grubu’na 
katılımın, 81 ülke ve 17 bölgesel ve ulus-
lararası kuruluş olmak üzere 98’e ulaşma-
sından memnuniyet duyuyoruz. Grubun 
üye sayısının artırılması ve faal hale geti-
rilmesi için İspanya’yla ortak girişimleri-
mizi sürdürüyoruz. 

Diğer taraftan, Dostlar Grubu’na üye 
ülkelerin, İttifakın hedef lerinin hayata 
geçirilmesine ve kültürler arası diyalogun 
geliştirilmesine yönelik somut projelerini 
içeren birer Ulusal Plan hazırlamaları 
hedeflendi. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, 
Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İngiltere 
Ulusal Planlarını açıkladılar. Bu listenin 
hızla büyümesini diliyoruz. 350 civarında 
devlet adamı, uluslararası kuruluş temsil-
cisi, akademisyen, din adamı, medya ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve işada-
mının katılımıyla, Madrid’de 15-16 Ocak 

2008 tarihlerinde düzenlenen Medeniyet-
ler İttifakı Birinci Yıllık Forumu, bu girişi-
me çok önemli bir ivme kazandırdı. Şimdi 
Türkiye, Medeniyetler İttifakının İkinci 
Yıllık Forumuna dört gün sonra, 6-7 Ni-
san 2009 tarihleri arasında İstanbul’da 
ev sahipliği yapacak. Bu Forumun da, en 
az ilki kadar başarılı ve verimli geçmesi 
amacıyla uzun bir süredir devam eden 
hazırlıklarımız tamamlandı. Bu güzide 
topluluğun mensuplarının da, önem ver-
diğimiz bu Foruma katılma imkânı bula-
caklarını ümit ediyorum. 

Değerli katılımcılar…

Önyargılardan arınmak için Batı top-
lumlarının İslam âlemini daha yakından 
tanımalarını nasıl bekliyorsak, İslam 
âleminin de Batı’yı daha yakından tanı-
masını istiyoruz. Bir yandan nüfusunun 
tamamına yakını Müslüman olan, diğer 
yandan Batı değerlerini özümsemiş ve 
devletini bu değerler üzerine kurmuş bir 
ülke olarak Türkiye, bu özgün konumunu 
en iyi şekilde kullanmaya kararlıdır. Bu 
doğrultuda, İslam dünyasıyla ilişkilerin-
de önemli bir işlev gören İslam Konferan-
sı Örgütü’ndeki öncü konumumuzdan 
etkin şekilde yararlanmaya devam edi-
yoruz. İslam Konferansı Örgütü daha de-
mokratik ve şeffaf bir kurumsal hüviyet 
kazanmış durumda. Bunun gibi evrensel 
ideal ve değerlerin İslam dünyasında da 
daha geniş zemin bulmasına katkı sağla-
maya devam edeceğiz. Batı toplumlarının 
da aynı işbirliğini ve diyaloga açık yakla-
şımı artan şekilde benimsemelerini ümit 
ediyoruz. 
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Bu noktada, bir hususa özellikle vurguda 
bulunmak istiyorum: İfade özgürlüğü ve 
serbest yayın hakkı gibi demokratik bazı 
özgürlüklerin arkasına sığınılması sure-
tiyle, İslam dünyasının hassas olduğu ko-
nuları art niyetle, hoyratça ve rencide edi-
ci şekilde işlemenin kabul edilemeyeceği 
bilinmelidir. Hakkın kötüye kullanımı an-
lamına gelen bu yaklaşım çağdaş hukuk 
anlayışı tarafından da himaye görmez. 
Demokratik özgürlükler ile başkalarının 
kültür ve inançlarına saygı sınırları çok 
daha hassas bir şekilde gözetilmelidir. 
İslam âlemini de içeren bu sorumlulukta 
herkesin azami duyarlılığı göstermesini 
diliyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Yine, önemli bir başka hususa kısaca de-
ğinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Türkiye, 3 Ekim 2005 tarihinde yapılan 
zirvede alınan kararla Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerine başladı. Ülke ola-
rak katılım sürecine tam bir kararlılıkla 
devam ediyoruz. Önümüze zaman zaman 
engeller çıkarılıyor, süreç yavaşlatılıyor; 
ancak Türkiye olarak reformlarımızı ya-
pıyor, belirlediğimiz takvim çerçevesinde 
yolumuzda ilerliyoruz. 

Bu buluşma vesilesiyle birkaç konuyu 
yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Türkiye, halkı çoğunlukla Müslüman bir 
ülke olarak, Avrupa Birliği içinde yeri-
ni almak için yoğun gayret gösteriyor. 
Türkiye’nin bu çabası, Avrupa içindeki 
halklar kadar, İslam ülkelerinin vatan-
daşları tarafından da yakından izleniyor. 

Zira, Batı ile Doğu’nun, İslam ile diğer din-
lerin uzlaşamayacağı, ittifak sağlayama-
yacağı tezi, medeniyetler çatışması tezi, 
Türkiye’nin üyelik sürecinde geçerliliğini 
yitiriyor. Bunun hayati derecede önemli 
olduğunu biz her fırsatta vurguluyoruz. 
Küreselleşme çağında, sınırların etkisini 
yitirdiği bir yüzyılda, toplumlar arasına 
görünmez duvarlar örmek artık imkânsız 
hale gelmiştir. Batı ile Doğu, sağlıklı bir 
diyalog zeminine kavuşmak zorundadır. 
Bu zemini, bu fırsatı Türkiye’nin en iyi 
şekilde sağlayabileceğine, Avrupa Birliği 
üyeliğinin de bu zemini güçlendireceğine 
inanıyorum. Türkiye’nin üyeliğinin bu 
perspektifle de değerlendirilmesi önem-
lidir. Nitekim, İngiltere ve İngiliz dostla-
rımız, bu gerçekten hareketle Türkiye’nin 
üyeliğine başından itibaren tam destek 
verdiler. Bu desteğin devam edeceğine 
olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bu 
projeye destek veren İngiliz halkına ve 
aydınlarına da, farklı kültürlerin esa-
sında tek bir medeniyete akan nehirler 
olduğu gerçeğinin Avrupa’da daha iyi 
anlaşılmasına yaptıkları katkıdan dolayı 
takdirlerimi ifade ediyorum. Sözlerime 
bu noktada son verirken, bir kez daha 
bu buluşmayı sağlayan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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İspanya Başbakanı, değerli meslektaşım, 
Sayın Zapatero, BM Genel Sekreteri Sayın 
Ban Ki Moon, yüksek temsilci Sayın Sam-
paio, saygıdeğer konuklar, bayanlar ve 
baylar… Öncelikle, ülkemize ve İstanbul’a 
hoş geldiniz diyor, sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. 

Medeniyetler İttifakı girişimi, Sayın 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 

açıklamasıyla 2005 yılı Temmuz ayında 
hayata geçti. Yaklaşık dört yıllık süre 
içerisinde İttifak, kapsamlı bir nitelik ka-
zandı, kurumsallaştı, alanında en ciddi ve 
somut yaklaşımlar ortaya koyan, çözüm 
ve projeler üreten bir yapı halini aldı. Bu 
girişime önayak olan, eş sunuculuğunu 
bizimle paylaşan ve Medeniyetler İttifakı 
Birinci Forumu’na başarıyla ev sahipliği 
yapan dostum Zapatero’ya teşekkür edi-

Medeniyetler İttifakı İkinci 
Forumu Açılış Oturumu

İstanbul | 6 Nisan 2009
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yorum. İttifak’ın yüzü ve sesi haline ge-
len, engin vizyonu ve değerli katkılarıyla 
bu girişimin gelişimine katkıda bulunan 
Yüksek Temsilci Sayın Sampaio’ya da 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, en 
başından beri bu girişimi sahiplenip yön-
lendiren ve desteğini hiçbir zaman esirge-
meyen BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki 
Moon’a da teşekkürü bir borç biliyorum. 
Medeniyetler İttifakı’nın kısa zamanda 
bu denli mesafe kaydetmesinde şüphesiz 
Sayın Genel Sekreter’in katkı ve liderliği 
önemli rol oynamıştır. 

Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar…

M e d e n i y e t l e r  İ t t i f a k ı ’ n ı n  İ k i n c i 
Forumu’nu İstanbul’da yapıyor olmaktan 
ülke ve millet olarak çok büyük bir mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Hiç şüphesiz, dünyanın tüm coğrafyaları 
gibi, bu coğrafya da tarih boyunca zaman 
zaman çatışmalara, savaşlara, acılara sah-
ne oldu. Ancak şunu büyük bir mutluluk-
la ifade etmeliyim ki, bu topraklar, daha 
çok, barışın, hoşgörünün, birlikte yaşama 
kültürünün, birbirine saygı ve sevginin 
yurdu olmuştur. İstanbul, bunun en ba-
riz örneğidir. İstanbul, sadece iki kıtayı, 
Avrupa ve Asya’yı birleştirmekle kalmı-
yor. İstanbul, Asya, Avrupa ve Afrika’nın 
kesişme noktasında bulunmakla da kal-
mıyor. İstanbul aynı zamanda, kültürleri, 
medeniyetleri, ırkları, dinleri ve dilleri de 
tarihin potasında kaynaştıran, uzlaştıran 
bir şehir olarak dünyada haklı bir konu-
ma sahip. 2010 yılı Dünya Kültür Baş-
kenti olarak kabul edilen İstanbul, tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de dünyaya 

sevgi ve hoşgörü mesajları göndermeye 
devam ediyor. 

Buradan birkaç kilometre mesafedeki 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde tarihteki 
ilk yazılı anlaşmanın aslını görebilme-
niz mümkün. Bir örneği, New York’taki 
Birleşmiş Milletler binasında, Güvenlik 
Konseyi odasının çıkışında yer alan bu 
anlaşma, milattan önce 1279 yılında 
Kadeş’te imzalanmış ve Hitit ile Mısır 
uygarlıkları arasına savaşa son vererek 
karşılıklı yardım ve işbirliği dönemini 
başlatmıştır. Bu salondan çıktığınızda, 
çok yakın semtlerde, üç semavi dinin, İs-
lam, Hristiyanlık ve Museviliğin binlerce 
yaşındaki ibadet mekânlarını bir arada 
görebilirsiniz. Eyüp Sultan Türbesi ve 
Camisi, Neve Şalom Sinagogu ve Aya İrini 
Kilisesi birbirine saygı ve hoşgörü teme-
linde yüzyıllar boyunca İstanbul’da bir ve 
beraber yaşamışlardır. 

Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin hemen 
hemen her kenti, tarih boyunca barışın, 
huzurun ve hoşgörünün sembollerini 
bugün de yaşatır. Mardin’de, 1 ve 2. yüz-
yıllarda inşa edilmiş kiliseler bugün hala 
ayaktadır. Dünyada, bir Ortodoks ve bir 
Katolik Kilisesi’nin sırt sırta yükseldiği 
tek şehir Mardin’dir. Dünyanın ilk kilisesi 
sayılan Saint Pierre, Hatay şehrimizde 
camilerin ve havraların arasında varlığını 
korur. Bursa’daki Ets Ahayim Sinagogu, 
14. yüzyıldan beri, Ulu Cami’nin yanı 
başında özgürce faaliyet göstermektedir. 
Van’da Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa’da 
Peygamber Hazreti İbrahim’in Balıklı 
Gölü, Trabzon’da Sümela Manastırı, 
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Konya’da Hazreti Mevlana Türbesi adeta 
insanlık tarihinin özetidir. İznik’te Aya-
sofya Müzesi ve Konsül, İzmir’de Hristi-
yanlığın en kutsal mekânlarından Mer-
yem Ana, Antalya’da Saint Nicholas, diğer 
adıyla Noel Baba Kilisesi, 2 bin yıllık or-
tak yaşam kültürümüzün canlı eserlerin-
den yalnızca bazılarıdır. Mardin, Hatay, 
Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Trabzon gibi 
kentlerimiz, dünyanın da ilgisini üzerin-
de toplayan birer hoşgörü abideleridir. 

Şunu da bütün samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum: Dünyanın birçok ülke-
sinde olduğu gibi, Türkiye’de de bu kar-
deşlik ve dostluk iklimini zedelemek için 
provokatif girişimler olmuştur. Ancak, 
binlerce yıldır hoşgörü ve diyalog kül-
türüyle yoğrulmuş toplumumuz, bu tür 
ayrıştırıcı eylemlere asla prim vermemiş, 
dostluğumuzu zedelemeye yönelik senar-
yolar karşısında kenetlenmeyi bilmiştir. 

Bugün, Türkiye’nin yaşadığı bu dene-
yimden yola çıkarak, tüm dünyaya barış 
mesajları veriyor olmaktan ayrıca mutlu-
luk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Biz, İspanya ve Türkiye, barışın mümkün 
olduğuna, diyalogun mümkün olduğuna 
inandık ve bu inançla yola çıktık. Hıris-
tiyan dünyasının İslam dünyasını, İslam 
Dünyasının Musevileri, Batı’nın Doğu’yu 
ve Doğu’nun da Batı’yı anlayabileceğine, 
kavrayabileceğine, hoşgörüyle yaklaşabi-
leceğine gönülden inandık. Biz, küresel-
leşen dünyada, önyargıların son derece 
tehlikeli olabileceğine inandık. İletişimin 
yaygınlaştığı ve dünyamızı küçük bir 
köye dönüştürdüğü bu çağda, toplum-

ların birbirleri hakkında eksik bilgilere 
sahip olmasına, birbirlerini yanlış ve yan-
lı tanımasına rıza gösteremeyiz, dedik. 
Medeniyetlerin çatışmasını kaçınılmaz 
bir sonuç olarak ortaya atanlara, hayır, 
medeniyetler ittifakı mümkündür, dedik. 

Ne kadar zor bir meseleyle karşı karşıya 
olduğumuzu biliyoruz. Önyargıları yok 
etmenin ne kadar güç olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Tarihin derinliklerinden gelen 
düşmanlık hislerini bir anda ortadan 
kaldırmanın zaman alacağını da çok iyi 
biliyoruz. Ancak, biz iyi niyetlerle, sami-
mi duygularla yola çıktık ve küçük adım-
larımızın büyük girişimlere kapı arala-
yacağına da canı gönülden inanıyoruz. 
Türkiye’nin siyaset felsefesi de her zaman 
düşman üretmek değil, dost kazanmak 
şeklinde olmuştur. Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade 
ettiği “yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi, 
dış politikamızın temelini oluşturmuştur. 

Değerli dostlarım, saygıdeğer konuklar…

Din, kültür ve uygarlıklar temelinde karşı 
karşıya bulunduğumuz sorunlar, uzun bir 
geçmişin birikimi ve ürünüdür. Kutup-
laşma, şüpheler, korkular, kemikleşmiş 
önyargılar ve yabancılaşma; derin tarihi, 
siyasi, kültürel ekonomik ve sosyal dina-
miklerin etkisiyle oluşmuştur. Çözümleri 
de aynı biçimde uzun soluklu bir mücade-
le gerektirecektir. Bu sorunlar hepimizin 
olduğuna göre, çözümlerini de beraberce, 
elbirliği ve işbirliği içinde aramalıyız. 
Daha 21. yüzyılın başlarında bulunuyo-
ruz. Dini ve kültürel farklılıklara dayalı 
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çatışma ve kutuplaşma temasıyla girdiği-
miz bu yüzyılı, tarih sayfalarına bir barış, 
uyum ve hoşgörü çağı olarak geçirebilme 
imkânımız fazlasıyla mevcuttur. Amacı-
mız, bugünün sorunlarını yarına taşımak 
değil, bugünün sorunlarını bugün çözü-
me kavuşturmak olmalıdır. Sorunlardan 
arınmış, barış ve huzur dolu bir gelecek 
hazırlamak, bizden sonraki nesillere en 
temel borcumuzdur. Şüphesiz böyle bir 
yaklaşım, kararlı politikaları gerektire-
cektir. 

Öncelikle, sorunların yüzeysel belir-
tilerinden ziyade, temel nedenleri ile 
mücadele etmeliyiz. Aşırı akımlar ve 
radikalleşmeyi besleyen unsurları daha 
iyi görebilmeli ve bunları ortadan kaldır-
mak için gerekenleri çekinmeden yerine 
getirebilmeliyiz. Geleceğe yatırım yapma-
lıyız. Bugün yaşanan tepkilerin, öfkenin 
ve hayal kırıklıklarının, yarınlara taşın-
masına mani olmalıyız. Bunun için genç 
nesil üzerinde yoğunlaşmalı, farklı din 
ve kültürden gençlerin birbirlerini daha 
iyi anlamalarına çalışmalı, onları parlak 
bir geleceğe hazırlamalıyız. İşbirliği esas 
olduğuna göre, bunun kapsamını geniş-
letmeli, devletten yerel düzeye kadar 
inen bir ağ oluşturmalıyız. Kutuplaşma-
nın adeta sembolü haline gelen “biz” ve 
“onlar” anlayışını ortadan kaldırabilecek 
adımlar üzerinde düşünmeliyiz. “Ben”in 
egemen olduğu bir anlayışta herkes 
“diğeri”dir, “başkası”dır, “yabancı”dır. 
Bugün insanlığın temel meselesi, “ben”i 
“biz”e dönüştürebilmek; menfaat çatış-
masını ve ayrışmasını değil, menfaat 
birliğini, ortak çıkarları, ortak değerleri 

ön plana çıkarmaktır. Tahammülsüzlük, 
çatışmayı, çatışma ayrışmayı doğurur. 
Bunun için atmamız gereken ilk adım, 
hoşgörüyü, tahammülü, toleransı geliştir-
mek, diyalog ve iletişimi güçlendirmek, 
paylaşmayı ve dayanışmayı ön plana çı-
karmaktır. 

İnsan bilmediğinin, tanımadığının düş-
manıdır. Bir güler yüz, bir sıcak dokunuş, 
bir samimi el uzatış gönülden gönüle sağ-
lam köprüler kurar. Bu yolda kalpleri ve 
zihinleri nasıl kazanabileceğimizi hesap 
etmeliyiz. Savaşların, çatışmaların, sal-
dırıların, özellikle de terör eylemlerinin 
bugün yıkıcı olduğu kadar, yarınlarımızı 
da çalmaya yönelik olduğunu iyi görmeli-
yiz. Dünyanın her coğrafyasında, egemen 
güçler tarafından yuvası yıkılan, annesi, 
babası, ya da bir akrabası öldürülen, oyun 
arkadaşları katledilen, oyundan, oyun-
caktan, temel gıda maddelerinden, eğitim 
ve sağlık haklarından mahrum bırakılan 
çocukların, kararmış yarınlarını aydın-
latacak daha köklü adımlar atmalıyız. 
Politik kaygılarla, diplomatik kaygılarla 
ertelenen, görmezden gelinen, yok sayı-
lan meselelerin yarın çok daha büyük me-
seleler olarak karşımıza çıkacağını hesap 
etmeliyiz. 

Şunun artık farkına varmak zorundayız: 
Küreselleşme çağında, hiçbir ülke veya 
topluluk, kendisini diğerlerinden soyutla-
yarak var olamıyor. Irak’ın, Afganistan’ın, 
Ortadoğu’nun, Afrika’nın meselelerini 
görmezden gelerek, kendi ülkelerimizi 
ve kendi insanlarımızı huzura ve refaha 
ulaştıramayacağımızı acı şekillerde tec-
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rübe ettik. Özellikle terörün artık ulus-
lararası bir mesele olduğunu, sadece bir 
ülkeye değil, bütün bir insanlığa tehdit 
ettiğini yaşadığımız acı deneyimler bize 
gösterdi. New York’a, Madrid’e, Londra’ya 
ve İstanbul’a yapılan saldıranların, aslın-
da sadece bu şehrin insanlarını değil, bü-
tün bir insanlığı hedef aldıklarını gördük. 
Bugün, terörü başka ülkelerin, başka mil-
letlerin meselesi olarak görenler de, yarın 
aynı sorunla karşı karşıya kalabilir. İşte 
bunun için, bugünden tedbirleri almak, 
bugünden sağlam bir dayanışma kültürü-
nü oluşturmak zorundayız. 

Değerli konuklar…

Medeniyetler İttifakı’nın, Türkiye ve 
İspanya’nın eş sunuculuğuyla harekete 
geçirildiği ve ardından Birleşmiş Millet-
ler kapsamına alındığı doğrudur. Ancak, 
Dostlar Grubu’na üye ülke ve kuruluşla-
rın sayısının 100’e ulaştığı bir aşamada, 
artık her birimizin bu girişimin birer eş-
sunucusu olduğumuzu da kabul etmemiz 
gerekir. Mevcut sayısı hızla ve sürekli ar-
tan Dostlar Grubu bu girişimin lokomoti-
fidir. Hepimiz küresel uyum ve barış için 
çalışan bir ailenin fertleriyiz. Nasıl bir 
aile dayanışma ve kader birliği üzerine 
kuruluysa, bizim de dayanağımız aynıdır. 

Burada belirtmeliyim ki, kültürel ve dini 
konularda diyalog çabaları kimsenin 
tekelinde değildir. Ancak önemli olan, re-
kabet duygusundan uzak durmak, sınırlı 
imkânları en verimli biçimde kullanmak 
ve somut, sonuç alıcı projelere yönelmek, 
böylelikle önyargılardan arındırılmış, 

sevgi ve hoşgörüye dayalı bir dünya ha-
zırlamaktır. Madrid’deki Birinci Forum-
dan sonra, İstanbul’daki İkinci Forum 
da İttifak’ın şüphesiz bir başka kilometre 
taşını oluşturacak, geleceğe yön çizecek-
tir. Bu süreç ilerledikçe, geliştirdiğimiz 
projeler tamamlanıp, yerlerine yenileri 
geldikçe; önümüzdeki dönemlerde kar-
şımıza çıkması muhtemel krizlere daha 
hazırlıklı olacağımız ve esneklik kaza-
nacağımız da tabiidir. Bizi birleştirenler, 
bizi ayırandan çok daha fazladır. Uyum, 
karşılıklı sevgi ve hoşgörü, insan tabiatın-
da vardır. Yapmamız gereken sadece bunu 
harekete geçirmektir. 

Unutulmamalıdır ki, insanlık tarihinde 
uyum hep refah getirmiş, çatışma ise hep 
yokluk getirmiştir. Sözlerime son verir-
ken, Anadolu’nun sevgi, hoşgörü ve barış 
çağrısının sesi olan aziz Mevlana’nın şu 
dizelerini sizlerle paylaşmak isterim: 
 
Gel, ne olursan ol yine gel,

İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

Medeniyetler İttifakı 2. Forumu’na başa-
rılar diliyor, konuklarımıza bir kez daha 
hoş geldiğinizi söylemek istiyor, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür 
ederim.
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Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar, 
sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. 

Çok değerli devlet ve hükümet başkanları 
ile önde gelen şahsiyetlerin katılımıyla ya-
pılan bu Genel Oturum, İstanbul Forumu 
programında ayrı bir yer tutuyor. Burada 
başlatılacak fikir teatisi, yakın dönemler-
deki bazı hassas gelişmelere ışık tutacak, 
bugün ve yarın düzenlenecek oturumlar 
için de bir referans noktası teşkil edecektir. 
Ayrıca bu oturum, uluslararası toplumun 
Medeniyetler İttifakı’na en üst düzeyde 
verdiği siyasi desteğin de teyit edilmesine 
vesile olacaktır. Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Sayın Parvanov, Finlandiya Cumhur-
başkanı Sayın Halonen, Slovenya Cumhur-
başkanı Sayın Türk, Danimarka Başbakanı 
Sayın Rasmussen, İran Eski Cumhurbaş-
kanı Sayın Hatemi, İKÖ Genel Sekreteri 
Sayın İhsanoğlu ve İbero-Amerikan Birliği 
Genel Sekreteri Sayın Iglesias’ın, bu otu-
ruma katılarak görüşlerini bizlerle payla-
şacak olmalarından büyük memnuniyet 
duyuyorum. Kendilerine ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Bizleri bu güzel ve anlamlı şehirde bir 
araya getiren ortak hassasiyet ve endi-
şeler hepimizin malumudur. Bunlara 
ilişkin görüşlerimi açılış oturumunda 
ayrıntılı olarak dile getirmiştim. Birinci 
Genel Oturumun konusu olan “Kriz Dö-
nemlerinde Küresel Gündemi Yeniden 
Şekillendirmek: Kültürel Farklılıkların 
İyi Yönetişimi Neden Önemlidir?” soru-
suna vereceğimiz yanıtların, günümüz-
de uluslararası toplumun karşı karşıya 
bulunduğu bazı  hassas meselelerin 
irdelenmesine önemli katkı yapacağına 
inanıyorum. Kriz dönemlerinin, çatışma-
cı ve ayrışmacı yaklaşımlar tarafından 
kötüye kullanılmasının ihtimal dâhilinde 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, 
Medeniyetler İttifakı’nın katılımcıları 
olarak, hoşgörü ve uzlaşma vurgusunu 
güçlü bir şekilde yapmamız daha büyük 
bir önem kazanıyor. 

Değerli  konuklarımızın ,  bu oturum 
vesilesiyle önemli değerlendirmelerde 
bulunacaklarına inanıyorum. Bu değer-
lendirmeler, gerek uluslararası huzur 
ve istikrarı zedeleyebilecek bazı temel 

Medeniyetler İttifakı İkinci 
Forumu Birinci Genel Oturumu

İstanbul | 6 Nisan 2009
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sorunları daha iyi anlamamıza, gerekse 
Medeniyetler İttifakı’nın bu sorunların 
çözümü için atabileceği adımları belirle-
memize yardımcı olacaktır. Kendilerinin 
şahsi birikimlerinden ve devlet tecrübe-
lerinden bu vesileyle yararlanmaktan da 
ayrıca memnuniyet duyacağız. Bu duygu 
ve düşüncelerle oturumun moderatörü 
Sayın Riz Khan’a başarılar diliyorum. 
Genel Oturum vesilesiyle yapacağımız de-
ğerlendirmeleri de sabırsızlıkla ve heye-
canla beklediğimi ifade ederken, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
İstanbul’a ve Türkiye’ye hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bütün 
zamanların ve bütün mekanların kılavuzu 
hiç şüphesiz ilimdir. İlim erbabının bir-
likteliğinden de ortaya yol gösterici ilim 
çıkar. Medeniyet tarihimizde kandiller 

tutuşturan Avrasya coğrafyasının farklı 
merkezlerinden gelen saygıdeğer heyeti-
niz karşısında büyük heyecan duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Sizlerle bir kez 
daha birlikte olmaktan duyduğum bah-
tiyarlık tarifsizdir. Sözlerime başlarken 
istişarelerinizin, bereketli, hayırlı ve ufuk 
açıcı olmasını diliyorum. 

7. Avrasya İslam Şurası

İstanbul | 12 Mayıs 2009
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Değerli kardeşlerim…

Balkanların en uç bölgelerinden İç 
Asya’nın derinliklerine kadar uzanan 
Avrasya coğrafyası tefekkürün, ilmin, 
irfanın beşiği olması hasebiyle ve tarihi 
tecrübesiyle eşsiz imkanlara sahiptir. 
Günümüzde de şahit olduğumuz gibi, ya-
şanılan bazı problemler bu bütünün tarih 
defterindeki resminin güzelliğini örtecek, 
bütünselliğini sekteye uğratacak bir ton-
da değildir. 

Şunu altını çizerek ve aynı zamanda gu-
rurla ifade etmek istiyorum: Bizim ortak 
medeniyetimize ev sahipliği yapmış bu 
coğrafya, tarih boyunca ilimle, irfanla, 
erdemle, tüm insani değerleri yüceltmek-
le, hoşgörü ve toleransla anılan bir coğ-
rafyadır. Bu topraklar yüz yıllar boyunca 
ilim ekilen ve ilim hasat edilen topraklar 
olmuştur. İslam kültür ve medeniyetinin 
bölgede bıraktığı mirasın önemli izleri 
vardır. İslam medeniyeti bu topraklara 
bilgi ve marifet, ahlak ve erdem, ötekine 
saygı ve insana sadece insan olduğundan 
dolayı gösterilen sevgi numuneleri bırak-
mıştır. Son asırda bu coğrafyanın maya-
sını değiştirmeye yönelik atılan adımlar 
kendisine hayat bulamamış, fitne tohum-
ları bu topraklarda yeşerememiş, özümü-
zü kirletmeye dönük girişimler filizlene-
memiştir. Elbette hiç istemediğimiz, hiç 
arzu etmediğimiz savaş, katliam ve çatış-
ma dönemleri olmuştur. Bugün de bazı 
ülkelerde bunları büyük bir teessüf ve 
büyük bir acıyla yaşıyoruz. Ancak, bu çal-
kantılı dönemlerin tarihte kendisine yer 
bulamayacak kadar gelip geçici olduğuna 

da inanıyor, en azından bu umudumuzu 
muhafaza ediyoruz. Bu bölgenin inşa et-
tiği sevgi medeniyetinin kaybolmaya yüz 
tuttuğuna inananlar, açık söylüyorum, 
umutlarını yitirir, dolayısıyla her şeyleri-
ni kaybederler. Bizim coğrafyamızın her 
bir zerresi ilim ocaklarıyla, bilgi yuvala-
rıyla, sevgiyi, aşkı öğütleyen mabetlerle 
donatılmıştır. Bu coğrafyanın halkları, 
bilgi ve aşkı özlerine silinmeyecek şekilde 
nakşetmişlerdir. 

Bundan 700 yıl önce Anadolu’dan tüm 
dünyaya seslenen gönül dostu Yunus 
Emre ne güzel söylemiş: 
 
Biz sevdik aşık olduk, 

Sevildik, maşuk olduk. 

Her dem yeniden doğarız

Bizden kim usanası?

Evet, aşkı bilgiyle, sevdayı ilimle eşdeğer 
gören bu kültürün, bu medeniyetin değe-
rini yitirmesi ve eskimesi asla söz konusu 
değildir. Bu miras, tarihin bir noktasında 
tekrar yeşerecek, canlanacak ve mut-
laka yeni bir diriliş gerçekleştirecektir. 
Anadolu’nun yetiştirdiği bir başka alim, 
Erzurumlu İbrahim Hakkı ne güzel ifade 
etmiştir: 
 
Hak şerleri hayr eyler, 

Zannetme ki gayr eyler, 

Arif onu seyreyler

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler…
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Değerli misafirler…

Avrasya coğrafyası üzerinde devraldığı-
mız bu eşsiz kültür ve medeniyeti iyi an-
lamak ve gelecek tasavvurumuzu bu me-
deniyet üzerine inşa etmek gibi ağır bir 
mesuliyeti taşıyoruz. Bu noktada, kendi-
mizi esaslı bir muhasebeye, çok etraflıca 
bir özeleştiriye tabii tutmamız gerektiği 
artık kaçınamayacağımız bir gerçektir. 
Bizler, adı barış anlamına gelen bir dinin 
mensuplarıyız. Mensup olduğumuz dinin 
her bir mesajı, barışı, hoşgörüyü, ilim ve 
hikmeti, insan sevgisini tavsiye eder. Bi-
zim inancımızda, bir cana kıyan, bütün 
bir insanlığın canına kıymıştır. Kul hakkı, 
her şeyin üzerindedir. Anne babaya hür-
met, kardeşlik, komşuluk, dayanışma ve 
yardımlaşma bu dinin temel unsurlarıdır. 
Bu sevgi dini, sınırlarını kendisine ina-
nanlarla daraltmamış, bütün bir insanlığı 
kuşatmıştır. Bizler, “yaratılanı severiz; 
Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla tüm in-
sanlığa sevgiyle, merhametle, hoşgörüy-
le, cömertlikle, tevazu ve samimiyetle 
yaklaşmayı dinimizin esası olarak biliriz. 
Hiç kuşkusuz, bu ve benzeri birçok tav-
siye, tüm bu coğrafyadaki her bir insan 
tarafından çok yakından biliniyor. Ancak, 
uygulamada, tatbikatta, bu anlayışın teza-
hürünü yeterince göremediğimiz de bir 
gerçektir. 

Alnı secdeye varan bir insanın, her hangi 
sebeple olursa olsun, her hangi inanca ve 
mezhebe ait olursa olsun, bir başka insa-
nın canına kıymasını izah edemeyiz. Bu-
gün Afganistan’da yaşananları terazinin 
hiçbir kefesine sığdıramıyoruz. Irak’ta 

her gün yaşanan kardeş katliamlarını hiç-
bir bilgiyle, hiçbir kaynakla, hiçbir makul 
gerekçeyle kelimelere dökemeyiz. Bazı 
çevrelerin İslam ile Terör’ü aynı kefeye 
koyan yaklaşımlarına adeta su taşıyan 
terör faaliyetlerini asla sahiplenemeyiz. 
Birçok ülkeyi kasıp kavuran yoksulluğu, 
hukuksuzluğu, eşitsizliği, sefaleti moda 
kavramlarla, derinlikten yoksun analiz-
lerle teşhis edemeyiz. Burada bir yanlışlık 
olduğu gayet aşikardır. 

Her sözüne, her işine esirgemek ve bağış-
lamak ile başlayanlar, kan ve gözyaşından 
kurtulamıyor, terörist yaftası yiyor, geri 
kalıyor, yoksul kalıyor, hak ve hukuk 
noktasında bozuk bir sicille anılıyorsa, 
ters giden bir şey vardır. Şehirlerinin 
kapısında, “Bilgi ve erdem, silah ve kı-
lıçtan üstündür,” yazan bir medeniyetin 
mensupları bugün ölmek ve öldürmekle 
gündeme geliyorsa, ortada, izah edeme-
diğimiz bir yanlışlık olduğu bellidir. İşte, 
böyle bir konjonktürde ve içinde bulun-
duğumuz şartlar itibariyle bu coğrafyanın 
sizlere çok büyük ihtiyacı vardır. Tarih 
geçmişini tabulaştırarak tembelliğe düş-
müş, doygunluğa ulaşmış, hayata sadece 
kendilerine kalan mirasla tutunmuş, in-
san topluluklarının dünya sahnesinden 
silinmesine defalarca şahit olmuştur. Geç-
mişin mirasıyla yetinmekten ziyade, bu 
mirasın, alın terinin, mürekkebin üzerine 
yeni şeyler bina etmek önemlidir. “İlim, 
müminin yitik malıdır.” Bulundu sandığı-
mız her anda önümüze yeni kapılar açılır, 
yeni ufuklar çizilir. Aramayı bıraktığımız 
an, sahip olduklarımızı da kaybettiğimiz 
zamandır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

220

Değerli misafirler…

Bizler siyasetçileriz. Bizler, emanetini 
devraldığımız ülkeleri adaletle idare 
etmek, hakkı ve hukuku gözetmek, em-
niyeti sağlamak, her türlü ihtiyaca cevap 
verecek huzur ortamını tesis etmekle 
yükümlüyüz. Bizler bilim adamlarına 
yol gösterecek değil, bilim adamlarının 
yolunu açacak ve onların ışığından isti-
fade edecek konumdayız. Bilim ve bilim 
adamlarına tahakküm etmeye girişen 
hiçbir idareci başarılı olamamıştır. Bilim 
iktidarın gölgesinde değil, iktidar bili-
min gölgesinde olduğu müddetçe adalet 
mümkün olur. Medeniyetimizden devral-
dığımız en önemli miraslardan biri de işte 
bu anlayıştır. Biz, bu anlayış çerçevesinde, 
hem ülkemizde, hem de Avrasya coğraf-
yasında bilimin yeniden özgür biçimde 
üretilmesi noktasında tarihi bir sorumlu-
luğun altındayız. Bilim adına, Türkiye’de, 
Hükümet olarak son dönemde yaptığımız 
çalışmaları daha da ileri seviyelere taşı-
mak noktasında kararlıyız. Bu çerçevede, 
her türlü uluslararası dayanışmaya hazır 
olduğumuzu da ifade etmek isterim. Av-
rasya coğrafyasındaki her bir sorun, tek 
başına kişilerin, tek başına toplumların, 
hatta tek başına ülkelerin sorunu olamaz. 
Varolan sorunları birlikte aşmak, birlikte 
çözüm üretmek durumundayız. 

Bakınız, biraz önce de ifade ettim: Kendi-
mizi tanıtmakta, kendimizi anlatmakta, 
kendimizi ifade etmekte sorunlar ya-
şadığımız bir gerçek. Aynı şekilde, Batı 
toplumlarında İslam’a ve onun mensup-
larına karşı teşvik edilen art niyetli giri-

şimleri de yakından takip ediyoruz. Şunu 
burada bir kez daha vurgulamak isterim: 
İslamafobi, bir insanlık suçudur. Bu in-
sanlık suçu üzerine inşa edilen, ya da bu 
anlayıştan izler taşıyan her türlü politika 
yanlıştır ve tahrip edici olacaktır. Nitekim 
önemsiz gibi görünen kimi girişimlerin, 
medya aracılığıyla uluslararası bir krize 
dönüştürüldüğünü, bunun ardından da 
farklı coğrafyalar arasında uçurumların 
derinleştiğine hep birlikte şahit olduk. 

Bir ülkede ifade özgürlüğü olarak görülen 
yaklaşımın, bir başka ülkeyi ve kültürü 
incittiğini, en son karikatür krizinde 
yaşadık. Yapılan yanlışta ısrar, medeni-
yetler arasındaki kıvılcımı bir yangına 
dönüştürme noktasına kadar vardırdı. Bu 
süreçte daha sorumlu davranılmış, ifade 
özgürlüğünün sınırları daha makul şekil-
de çizilmiş olsaydı, yaşanan acı olaylara 
şahit olmayacaktık. Oysa ben inanıyorum 
ki, farklı din ve kültür mensupları birbir-
lerine yönelik tarihsel önyargılarını asga-
ri seviyelere indirmek mümkündür. İşte 
bu anlayışla, Türkiye olarak İspanya ile 
birlikte Birleşmiş Milletler çatısı altında 
Medeniyetler İttifakı projesini başlattık. 
Kısa sürede çok büyük ilgi gören ve şu an 
itibariyle birçok ülke ve uluslararası ku-
ruluşun dostluğunu kazanan bu girişim, 
medeniyetlerin birbirini anlama ve tanı-
ma hedefine anlamlı bir katkı sağlıyor. 
Bu girişimin bilim adamlarınca, kanaat 
önderlerince, dini liderlerce daha fazla 
sahiplenmesi, küresel barış ve huzura 
katkı sağlayacaktır. Bizler, siyasetçiler 
olarak bu zemini hazırlamak noktasında 
gayretlerimize devam edeceğiz. Bilim 
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çevrelerinin de bu anlamlı girişimi eşsiz 
birikimleriyle, araştırma ve projeleriyle 
desteklediğini görmek açıkçası umutları-
mızı artırıyor. 

Değerli konuklar…

Zorlu ve zahmetli bir yolculuğa çıktığı-
nızı görüyorum. Ancak sizin çabalarınız, 
bütün kalbimle ifade ediyorum ki, dün-
yayı aydınlatacak çabalardır. Bu zorlu 
ve zahmetli yolculuğunuzda sizlere mu-
vaffakiyetler diliyorum. 7. Avrasya İslam 
Şurası’na başarı dileklerimi sunuyor, bir 
kez daha ülkemize, İstanbul’a hoş geldi-
niz diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Sayın Yüksek Temsilci Sampaio, sayın Ba-
kan Carl Bildt, iş dünyasının seçkin tem-
silcileri, New York Üniversitesi’nin de-
ğerli bilim adamları, kıymetli öğrenciler, 
hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle, 
Medeniyetler İttifakı Yazmanlığına, New 
York Üniversitesi Levin Enstitüsü’ne, BM 
Küresel Ortaklığı’na ve İsviçre makamla-

rına bu anlamlı toplantıyı tertip ettikleri 
için teşekkür ediyorum.

2005 yılında, İspanya Başbakanı, değerli 
dostum Sayın Zapatero ile başlattığımız 
Medeniyetler İttifakı girişimi, aradan 
geçen 4 yılda çok önemli mesafeler kat 
etti. Şu ana kadar, 100’den fazla ülke ve 

New York Üniversitesi Levin 
Enstitüsü’nde “Medeniyetler 

İttifakı” Konuşması

New York, ABD | 22 Eylül 2009
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uluslar arası örgüt ittifakın üyesi haline 
geldiler. Esasen, Medeniyetler İttifakı 
Projesi’nin dünyada gördüğü bu yoğun 
ilgi, diyalog noktasında çok ciddi bir ihti-
yacın olduğuna da işaret ediyor. Özellikle 
11 Eylül saldırılarının ardından, dünyayı 
daha fazla kutuplaşmaya sevk edecek bir 
söylemin hakim olduğunu gördük.

Şunu belirtmek isterim… Ayrıştırmak, 
farklılaştırmak, bölmek, parçalamak, 
yıkmak kolay olandır. Zor olan, ama aynı 
zamanda olması gereken, evrensel ve in-
sani olan, yapmaktır, inşa etmektir, bir ve 
bütün olarak bir arada tutmaktır… Bizler, 
farklılıkları, ülkeleri ya da toplumları 
birbirinden ayıran, birbirine uzaklaştıran 
unsurlar olarak göremeyiz. Tam tersine 
farklılıkları zenginlik olarak görmek ve o 
şekilde değerlendirmek gibi bir bakış açı-
sını öne çıkarmak durumundayız. Şurası 
da son derece önemli… Nefret gibi, öfke 
gibi, ön yargı aşağılama, horlama gibi 
yaklaşımlar, radikal akımlara ve tabii ki 
teröre zemin hazırlıyorlar.

Terör, bugün en fazla, dünyadaki ayrışma-
ları bir istismar amacı olarak kullanıyor. 
Bunun karşısına, ortak değerleri, evren-
sel ve insani değerleri, ortak bir gelecek 
inşa etme idealini koymak zorundayız. 
Zira dünyanın, daha da keskinleşen, daha 
da kutuplaşan bir gerilimle yola devam 
etmesi mümkün değildir. Elbette sorun, 
sadece bugün, 11 Eylül sonrasında ya da 
son Yüzyıl’da ortaya çıkmış bir sorun da 
değil. İttifak, ortak tarihimizden husumet 
çıkaran yorumların yerine objektif göz-
lemler getirme, herkesin kendi doğruları-

nı başkalarına dayattığı dönemlerin artık 
geride kalmasına katkıda bulunma çabası 
içindedir. 

İspanya ve Türkiye bu noktada çok önem-
li tarihsel birikime sahipler. İspanya’da 
8’inci Yüzyıl’da kurulan ve 16’ıncı Yüzyıl’a 
kadar varlığını sürdüren Endülüs Devleti, 
farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı 
mezheplerin bir arada yaşayabileceğine 
güzel bir örnek teşkil etmiştir. Aynı şekil-
de Türkiye, tarih boyunca çok farklı etnik 
grupları, dinleri, mezhepleri, kültürleri 
bünyesinde muhafaza etmeyi ve barış ve 
hoşgörü içinde yaşatmayı başarmış bir 
tarihi deneyime sahiptir. İki ülkenin ya-
şadıkları ve halen yaşamakta oldukları bu 
eşsiz deneyimlerin dünyaya daha iyi ta-
nıtılması hiç kuşkusuz son derece büyük 
önem arz ediyor.

Biz, “medeniyetler Çatışması” tezine, ay-
rıştırma, farklılaştırma tezine karşı olarak, 
Medeniyetler İttifakı tezini ortaya koyduk 
ve bunu da tüm gücümüzle savunuyoruz. 
Nitekim, yüzyıllardan öncesinden bizlere 
barış ve kardeşlik çağrısı yapan Yunus 
Emre, “Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, 
Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kal-
maz” diyor. Aynı şekilde, büyük düşünür 
Mevlana, herkesi, sadece ve sadece insan 
olmaktan ötürü kucaklayan yaklaşımıyla, 
yüzyıllar öncesinden bugünlere çok an-
lamlı mesajlar gönderiyor… Diyor ki Mev-
lana: “Gel, her ne olursan ol yine gel… İster 
kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol, yine 
gel… Bizim dergahımız Ümitsizlik Dergahı 
değildir… Yüz kere tövbeni bozmuş olsan 
da yine gel…” Mevlana Celalettin Rumi’nin 
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Yüzyıllar öncesinden verdiği ve tüm insan-
lığı, insanlık adına her şeyi kucaklayan bu 
yaklaşımı işte Medeniyetle İttifakı proje-
mizle desteklemenin gayreti içindeyiz.

Saygıdeğer konuklar… hanımefendiler… 
beyefendiler…

Önümüzde ciddi sorunlar olduğu gibi, 
önemli fırsatlar da bulunduğunu kaydet-
miştim. Bunların başında, uluslararası 
ortamın yeni bir başlangıç yapılması 
için uygun olması geliyor. Müttefikimiz 
ve dostumuz ABD’de Başkan Obama’nın 
meseleye yaklaşımı, kültürel özelliklerine 
bakılmaksızın barışsever tüm toplumları 
kapsayıcı ve kucaklayıcı bir hamle yapıl-
ması beklentisi içinde olanları umutlan-
dırmıştır. Bir diğer olumlu gelişme de 
dünyanın dört bir köşesinde yaşayan in-
sanların çoğunluğunun; demokrasi, yasa-
ların hakimiyeti, serbest piyasa ekonomisi 
ve insan hakları değerlerinin geçerli oldu-
ğu ortamlarda yaşamak istediğinin ortaya 
çıkmasıdır. 

Son 20 veya 30 yıllık dönem zarfında, Batı 
dünyası dışında kalan yörelerde ciddi bir 
ekonomik ve sosyal canlanma görüldüğü 
inkar edilemez. Bu ivmenin daha geniş 
haklar, özgürlük ve güvenlikle sonuçlan-
ması hepimizin ortak dileği olmalıdır. 
Benzer şekilde İslam dünyasının da bir iç 
muhasebe yapmaya başlamış olduğunu 
görmekten memnuniyet duymaktayım. 
Küreselleşme olgusu; güvenlik, kalkınma, 
sağlık ve çevre gibi temel konuların birbi-
rini karşılıklı olarak etkileyen bir hal alma-
sına yol açmıştır. 

Bu sorunların çözümlenmesi, esasen tek 
bir ülkenin veya bir grup ülkenin yete-
neklerinin ötesindedir. Bu gerçek, bizleri 
diyalogun zorunlu olduğu sonucuna 
götürüyor. Zira işbirliği ancak diyalog yo-
luyla mümkündür. Dolayısıyla; önce açık 
fikirli olacağız, sonra diyalog yoluyla bir-
birimizi tanıyacağız ve anlayacağız, daha 
sonra da sorunlarımıza işbirliği yoluyla 
çözüm arayacağız. 20’inci yüzyıl insanlık 
tarihinin belki de en yıkıcı yüzyılı olmuş-
tur. 21. yüzyılın da aynı akıbete uğrama-
sını istemiyorsak, şimdi el ele verme za-
manıdır. Yine az önce vurguladığım gibi, 
uluslararası ortam da böyle bir işbirliği 
için müsaittir. İlginiz için hepinize teşek-
kür ederim. 
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Saygıdeğer konuklar… değerli katılımcı-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bu an-
lamlı konferans vesilesiyle Türkiye’ye ve 
İstanbul’a gelen tüm misafirlerimize hoş 
geldiniz diyorum. Konuşmamın hemen 
başında, bu önemli konferansı düzenle-
yenlere teşekkür ediyorum. Konferans 
için Türkiye ve İstanbul’un seçilmiş ol-

masını da son derece isabetli bulduğumu 
ifade etmek istiyorum.

İstanbul son dönemde dünya çapında 
büyük organizasyonlara başarıyla ev sa-
hipliği yaptı. En son, 30 Eylül – 7 Ekim 
tarihleri arasında IMF-Dünya Bankası 
Yıllık Toplantıları İstanbul’da gerçekleşti 
ve yaklaşık 200 ülkeden 15 bin kadar ka-

7. Avrasya İslam Şurası

İstanbul | 19 Ekim 2009
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tılımcıyı burada ağırladık. İstanbul tarih 
boyunca, farklı medeniyetlerin, farklı 
kültürlerin buluşma, kaynaşma, kesişme 
mekanı oldu. Son dönemde, İstanbul’a bu 
vasfını yeniden kazandırmak, İstanbul’u 
birikimlerine denk düşecek şekilde yeni-
den bir buluşma zemini haline getirmek 
için yoğun gayret gösteriyoruz. Umarım 
bu konferansın ardından İstanbul’u gez-
me fırsatını bulursunuz… Bu muhteşem 
şehrin hangi semtine giderseniz gidi-
niz, orada, Türkiye’nin özetiyle birlikte 
Avrupa’yı göreceksiniz, Ortadoğu’yu, 
Balkanlar’ı, Kaf kasya’yı göreceksiniz, 
dünyanın 5 kıtasından esintiler hissede-
ceksiniz. Farklı kültürlerin, farklı medeni-
yetlerin, tüm dünya tarihinin burada, bu 
şehirde bir pota içinde kaynaşıp, hoşgörü 
esasına dayalı bir şekilde özgürce varlık-
larını sürdürdüklerine şahit olacaksınız.

Açıkçası, İstanbul, dünya barışı için, me-
deniyetlerin ittifakı için, hoşgörü, uzlaş-
ma, birbirini anlama çabası için, önyargı-
ları gidermek için son derece büyük bir 
imkandır. Bu ve benzeri konferansların, 
bu imkanı değerlendirdiğine, buradan 
tüm dünyaya çok güzel ve çok anlamlı 
mesajlar ulaştıracağına tüm kalbimle ina-
nıyorum.

Değerli misafirler… değerli katılımcılar…

Bugünün dünyasında ulusal, bölgesel ve 
küresel sorunlar arasındaki mesafenin 
her gün biraz daha azaldığını, sorunlar 
ve çözüm yollarının artık iç içe geçtiğini 
görüyoruz. Çağımızın küresel sorunları, 
küresel ölçekli çözümleri zorunlu kılıyor. 

Savaşlardan ekonomik krize, açlık ve 
fakirlikten teröre, enerji güvenliğinden 
iklim değişikliğine kadar dünyamızın 
karşı karşıya bulunduğu sorunlar, büyük 
ve zorlu sorunlardır. Fakat şurası da son 
derece önemli: Bunların hiç biri altından 
kalkamayacağımız sorunlar değildir. So-
runların çözümü için yeni bir anlayışa, 
yeni bir yaklaşıma, yeni bir küresel düze-
ne ihtiyacımız var.

Bu küresel düzen; herkesi kucaklayan, 
adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik 
olarak gören ve güven esasına dayalı bir 
düzen olmak durumundadır. Bakınız, 
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları-
nın açılışında, gerek bizzat ben, gerek 
diğer katılımcılar ifade ettiler… Küresel 
bir finans krizinin içinden geçiyoruz ve 
bu krizden almamız gereken çok önem-
li dersler bulunuyor. Küresel kriz çıktı, 
dünya ülkelerinin neredeyse tamamını az 
ya da çok etkiledi ve öyle umuyoruz ki şu 
anda da artık bir gerileme seyrine girdi. 
Ancak, bu krizden gerekli dersleri çıka-
ramazsak, gerekli mesajları alamazsak, 
mesajı doğru okuyamazsak, bir sonraki 
aşamanın çok daha tahripkar olması da 
kaçınılmaz olacaktır.

Küreselleşme, evet, ekonomik anlamda, 
siyasi anlamda bir çok fırsatı da berabe-
rinde getirdi… Ama sermaye küreselleşir-
ken, refahın küreselleşmemesi, bu kriz de 
göstermiştir ki, asla sürdürülebilir değil-
dir. Biz şuna inanıyoruz: Karşılıklı güven 
ve dayanışma esasına dayalı bir küresel 
düzene geçiş mümkündür. Hatta bu geçiş 
artık zaruret haline gelmiştir. Yeni küre-
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sel düzenin, siyasi anlamda, ekonomik 
anlamda, kültürel ve hukuk anlamında 
yeniden imarı ve yeniden inşası üzerinde 
çok daha fazla düşünmemiz gerekiyor. 
Bunu geniş bir mutabakatla, birbirimizi 
anlamaya çalışarak, çözüm odaklı şekilde 
tartışmaya başladığımız andan itibaren 
bile dünyanın çok farklı bir yer olacağına 
ben inanıyorum.

Bu noktada şu hususu da hatırlatmak is-
terim… Türkiye, siyasi, ekonomik, kültü-
rel alanlar ve hukuk noktasında bölgesel 
ve küresel barış için son dönemde katkıla-
rını artırmıştır. Türkiye, adil, paylaşımcı 
ve herkesi kucaklayan siyaset anlayışını 
kendi bölgesinde başarıyla uyguluyor. 
“Komşularla sıfır problem” politikası ola-
rak ifade ettiğimiz bu yaklaşım sayesinde 
Türkiye bütün komşularıyla sorunlarını 
çözüm yoluna koymuş, ilişkilerini son 
derece iyi bir noktaya getirmiştir. Bölge-
mizdeki sorunlar, aynı zamanda küresel 
sonuçları olan ve herkesi ilgilendiren 
sorunlardır. Bu yüzden bölgemizde izle-
diğimiz yapıcı ve barışçı politika, sadece 
bölgesel değil, aynı zamanda küresel barı-
şa hizmet ediyor. 

Türkiye’nin ekonomik etki alanı, gayr-ı 
safi milli hasılasının çok ötesinde bir po-
tansiyele sahiptir. Ülkemizin Balkanlar-
dan Ortadoğu’ya, Kafkaslara, Karadeniz’e 
ve Orta Asya’ya uzanan ekonomi havzası, 
dünya ekonomisinde önemli bir yerde 
duruyor. Bu, Türkiye’yi dünya ekono-
misinin önemli aktörlerinden biri hali-
ne getiriyor. Türkiye’nin sahip olduğu 
tarihi ve kültürel derinlik de bu sürece 

son derece önemli katkılar vermesine 
imkan sunuyor. Doğuyla Batı, Avrupa’yla 
İslam dünyası kültür havzalarında yer 
alan Türkiye, tarihi birikimi ve kültürel 
derinliğiyle, gerçek manada çoğulcu ve 
paylaşımcı bir kimliği de elinde bulundu-
ruyor. Bu tecrübe sayesinde Türkiye, Bir-
leşmiş Milletler çatısı altında İspanya’yla 
beraber Medeniyetler İttifakı girişiminin 
eş-başkanlığını üstlenmiştir. Bu girişim, 
farklı kültür ve medeniyetlerin çatışmak 
zorunda olmadığını, yapıcı bir rekabet 
içinde yaşamalarının hem mümkün, hem 
de gerekli olduğunu ispat etmiştir. 

Yine Türkiye, temel sorunlarını hukuk 
ve demokrasi kuralları çerçevesinde çöz-
meyi amaç edinmiş bir ülkedir. Yakın dö-
nemde başlattığımız Demokratik Açılım, 
bunun bir sonucudur. Biz hukuk devleti-
ni, demokrasiyi ve insan haklarını, bütün 
sorunlarımızın çözüm zemini olarak gö-
rüyoruz. İşte Türkiye, son dönemde başa-
rıyla gerçekleştirdiği reformlar, demokra-
tikleşme yolunda attığı kararlı adımlar ve 
ekonomisinde kaydettiği önemli iyileşme-
lerle dünyanın parlayan bir yıldızı haline 
gelmiştir. Biz, imkanlarımızı, birikimleri-
mizi, açık söylüyorum, sadece ve sadece 
bölgesel ve küresel barış için sarf etmek 
arzusundayız. Kıbrıs meselesindeki yapı-
cı tutumumuz, Ermenistan meselesindeki 
yaklaşımlarımız, Irak’la, İran’la, Suriye 
ile sürdürdüğümüz diyalog, bizim barışçı 
politikalarımızın somut ifadeleridir.

Ve burada şunu da belirtmeliyim… Or-
tadoğu, Balkanlar, Kaf kasya, özellikle 
de Avrupa Birliği, Türkiye’nin bu biri-
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kiminden, Türkiye’nin imkanlarından, 
Türkiye’nin konumundan ve Türkiye’nin 
küresel barışa katkılarından yararlan-
mak, Türkiye f ırsatını en iyi şekilde 
değerlendirmek durumundadırlar. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yük olaca-
ğını iddia edenler, ülkemizin bölgesel ve 
küresel barışa yapacağı katkıları göz ardı 
ediyorlar. Ortadoğu’yu da, Balkanlar’ı 
da, Kafkasya’yı da çok iyi tanıyan, aynı 
zamanda Avrupalı olan Türkiye, Avrupa 
Birliği için bir yük değil, tam tersine bir 
imkandır, bir fırsattır. Türkiye’nin üyeli-
ğine karşı çıkan, ya da Türkiye’nin üyeli-
ğini tartışma konusu yapan kesimler, açık 
söylüyorum, bölgeler arasında, kültürler 
arasında, medeniyetler arasında, halklar, 
inançlar, mezhepler arasında diyalog ve 
işbirliğine karşı çıkarlar, küresel barışa 
karşı çıkarlar. 

Değerli katılımcılar…

Bugün, hiç hak etmediği halde, Orta Doğu 
bölgesi sorunlarla, krizlerle anılıyor, 
felaket senaryolarına konu ediliyor, bas-
makalıp nitelemelerle tanımlanıyor. Orta 
Doğu’nun kalkınma düzeyinin henüz 
arzu edilen seviyeye ulaşamadığı doğru-
dur. Fakat son yıllarda bu alanda büyük 
bir dinamizm yaşandığını da görmek 
zorundayız. Genç nüfusu, zengin doğal 
kaynakları, kültür mozaiği ve engin tec-
rübesiyle Ortadoğu insanlık tarihine çok 
önemli katkılar yapmıştır. Orta Doğu, ta-
rih boyunca bir din, kültür ve medeniyet 
beşiği olmuş, insanlığın ilerleyişine yön 
vermiştir. İlk yerleşim birimleri burada 
kurulmuş, tarım burada başlamış, sanat, 

bilim ve teknolojinin temelleri burada 
atılmıştır. Orta Doğu üç semavi dininin 
de beşiğidir. Orta Doğu’nun geçmişi in-
sanlığın geçmişi olduğu gibi, geleceği de 
insanlık bakımından belirleyici olacaktır. 

Biz bu bölgenin yeniden bir kültür, bilim, 
sanat, barış ve huzur havzası haline gel-
mesini arzuluyoruz. Bölgemizin istikrarı-
nı etkileyen sorunlarla ilelebet yaşamak 
istemiyoruz. Çatışmaların değil barışın, 
korkunun değil güvenin, terör ve şiddetin 
değil huzurun, açlık ve fakirliğin değil 
refahın hakim olacağı bir Orta Doğu inşa 
etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki engel-
leri aşabilmek için, birliktelik, dayanışma 
ve kararlılık ruhu son derece önemlidir. 
Dışarıdan başkalarının müdahale ederek 
sorunları çözmeye çalışmaları yerine, 
bölge ülkelerinin kendi meselelerini ken-
dilerinin çözmeleri, kendi kaderlerine 
sahip çıkmaları fevkalade önemlidir. Bu 
anlayıştan hareketle, bölgesel sorunların 
öncelikle bölge ülkelerince sahiplenil-
mesi ve bu amaçla ortak bir sorumluluk 
duygusu geliştirilmesi gerektiğine inanı-
yorum. 

Bu süreçte kapsayıcı ve diyalogu öne çıka-
ran bir yaklaşımın benimsenmesi, ayrıca 
tüm halkların güvenlik ve istikrar içinde 
yaşama hakkının gözetilmesi gerekiyor. 
Bölgemizdeki ülkelerin önemli ortak pay-
dalarından biri, Türkiye’ye duydukları 
güvendir. Bu durum, Türkiye’nin bölge-
de oynadığı kararlı ve yapıcı dış siyaseti 
daha da ihtiyaç duyulur ve aranır hale 
getirmiştir. Öte yandan, bölge ülkeleriyle 
yüzyıllarca geriye uzanan ortak tarihi-
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miz ve asırlar boyunca birlikte harman-
lanmış bulunan kültürel özelliklerimiz, 
işbirliğimizi üzerine inşa edebileceğimiz 
sağlam bir temel oluşturuyor. Sadece 
Orta Doğu’da değil, yakın çevremizde 
de ciddi sorunlar ve yüklü bir gündemle 
karşı karşıyayız. Orta Doğu Barış Süreci, 
Irak’ın geleceği, İran’ın nükleer programı, 
Lübnan’da hükümet kurma çalışmaları, 
Afganistan ve Pakistan’daki gelişmeler ve 
Kafkaslarda güven ve istikrarın temini, 
hepimizi yakından ilgilendiriyor.

Türkiye olarak Orta Doğu bölgesine 
yönelik vizyonumuzda ilk halkayı kom-
şularımız oluşturuyor. Orta Doğu bölge-
sinde en uzun sınıra sahip olduğumuz 
Suriye’yle ilişkilerimizin geldiği nokta 
bu politikamızın en bariz örneklerin-
dendir. Suriye’yle süratle gelişen ilişki-
lerimizi güçlendirilmiş işbirliği boyu-
tuna taşımak amacıyla Başbakanların 
başkanlığında Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’ni ihdas ettik. Konsey, 13 
Ekim’de Bakanlar düzeyindeki ilk toplan-
tısını yaptı. Bu toplantı sonucunda vizele-
ri karşılıklı olarak kaldıran vize muafiyeti 
anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ülke 
halkları arasındaki yakınlaşmaya büyük 
katkıda bulunacak ve bölgemiz için örnek 
teşkil edecektir. Benzer bir mekanizmayı 
Irak’la da tesis ederek ikili ilişkilerimizi 
bir üst aşamaya taşıyacak bir Stratejik İş-
birliği Konseyi kurulması yönünde adım 
attık. Bu amaca yönelik olarak Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurul-
masına ilişkin belgeyi, Bağdat’ı ziyaretim 
sırasında 10 Temmuz 2008 tarihinde Irak 
Başbakanı Nuri El Maliki’yle imzaladık. 

Bu belge çerçevesinde oluşturulan Kon-
seyin hazırlık toplantısını iki ülkeden 
Bakanlar düzeyinde başkanlık edilen 
heyetlerin de katılımıyla yaklaşık bir ay 
önce İstanbul’da gerçekleştirdik.

Geçen hafta, beraberimde 9 bakanım ve 
50 işadamı olmak üzere Irak’a bir ziyaret 
gerçekleştirdim. Bu ziyaret esnasında, 
güvenlik ve terörle mücadele, bayındırlık 
ve iskan, çevre, orman ve su, enerji, tarım, 
sağlık, ticaret, ulaştırma gibi pek çok alan-
da iki ülke arasındaki işbirliğini geliştire-
cek 48 mutabakat muhtırası imzaladık. 
Bu süreç, sadece Irak ve ülkemize değil, 
bölgemizin güvenlik, refah ve istikrarına 
da olumlu katkı yapacaktır. Zira Irak’ın 
geleceği üç etkene bağlıdır. Terör ve şiddet 
ortamından güvenlik ortamına geçilmesi, 
Irak halkı arasında kapsamlı bir sosyal 
barışın inşası ve Irak’ın altyapı olarak 
yeniden inşa edilmesi. Yaptığımız görüş-
meler ve imzaladığımız anlaşmalar, bu üç 
alanda da Irak’ın geleceğine doğrudan ve 
pozitif katkı sunacaktır. Barış, güvenlik 
ve refahın tesis edilmesinde ikinci önemli 
halka bölgedeki işbirliği mekanizmala-
rı ile eşgüdüm içinde barış çabalarının 
desteklenmesidir. Bu çerçevede, İslam 
Konferansı Teşkilatı bünyesinde aktif rol 
oynayan ülkemiz, Arap Ligi ve Körfez İşbir-
liği Konseyi ile kurumsal işbirliği mekaniz-
maları oluşturmuştur. İslam Konferansı 
Teşkilatı Genel Sekreterliği görevine iki 
dönem üst üste bir Türk seçildi. Teşkilata 
bağlı İSEDAK’ın bu yılki zirve toplan-
tısı 9 Kasım’da İstanbul’da düzenliyor. 
Lübnan’da barış ve istikrarın sağlanması 
amacıyla Birleşmiş Milletler kararıyla 
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ihdas edilen Lübnan İstikrar Gücü’ne kat-
kımız, Suriye ve İsrail arasındaki görüş-
melerin yeniden başlamasını teminen üst-
lendiğimiz aracılık işlevleri bölgesel barış 
yönündeki diğer çabalarımız. 

Değerli dostlarım…

Filistin meselesinin tüm bölgesel sorun-
ların merkezinde yer aldığını, bu sorun 
çözümlenmeden Ortadoğu’da kalıcı barış 
ve istikrar ortamının tesis edilemeyeceğini 
düşünüyoruz. Filistin’de ulusal birlik biran 
önce sağlanmalı ve barış sürecinin önünün 
açılması için uluslararası çabalar yoğunlaş-
tırılmalıdır. Gazze Şeridi’nde yaşanan olay-
lara tepkimizi açık şekilde ifade ettiğimizi 
hatırlatmak isterim. Biz, insanların acıla-
rını arttırmaktan, barışı sabote etmekten 
başka hiçbir amaca hizmet etmeyen uygu-
lamaları eleştirdik, bugün de eleştirmeye 
devam ediyoruz. 

Bakınız, Gazze’ye yönelik operasyonların 
üzerinden dokuz, Şarm El Şeyh’te düzen-
lenen Gazze Konferansı’nın üzerinden 
ise yedi ay geçti. Buna rağmen Gazze’de 
yaşanan trajedinin yaraları hala sarılama-
dı, Gazze’deki dram hala sona ermedi. Şu 
anda Gazze’nin yeniden inşası için bölgeye 
inşaat malzemelerinin dahi girişine izin 
verilmiyor. Bu manzarayı, bu tabloyu, bu 
trajediyi görmezden gelmek mümkün de-
ğildir. Gazze Şeridi üzerindeki abluka daha 
fazla vakit kaybedilmeksizin kaldırılmalı 
ve uluslararası toplum bu yöndeki taah-
hütlerini yerine getirmelidir. Altını çizerek 
ifade ediyorum, bu, hem Filistin’in hem 
İsrail’in güvenliği bakımından gereklidir. 

Değerli katılımcılar… 

Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına 
da büyük önem veriyoruz. Körfez ülkele-
riyle ilişkilerimizde önemli bir unsur eko-
nomik ve ticari faaliyetlerimizdir. Körfez 
ülkeleriyle ticaretimiz, 2008 yılında 16.6 
milyar Dolar seviyesine ulaşmış, toplam 
ticaret hacmimizin yaklaşık yüzde 5’ini 
teşkil eder konuma yükselmiştir. 2005 
yılından bu yana müzakereleri sürdürül-
mekte olan Türkiye-KİK Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın sonuçlandırılmasıyla, tica-
ret hacmindeki artışının daha da ivme ka-
zanacağını tahmin ediyoruz. Arap Ligi’yle 
Türk-Arap Forumu çatısı altında 2007 
yılında tesis ettiğimiz ilişki bölgede izledi-
ğimiz proaktif politikaya güzel bir emsal 
teşkil ediyor.

İran, bölgemizin önemli bir ülkesi. Bu ül-
keyle tarihi eskilere dayanan iyi komşuluk 
ilişkilerine sahibiz. Var olan bu iyi ilişki-
leri sürdürmek ve geliştirmek konusunda 
azami gayret sarf etmeye kararlıyız. İran’ın 
nükleer programı konusunda uluslarara-
sı kamuoyunda mevcut olan endişelerin 
giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu-
nunla birlikte, İran’ın barışçıl amaçlarla 
nükleer enerjiden faydalanma hakkının 
tartışma konusu yapılmaması gerektiğine 
de inanıyorum. Nükleer silahlar konusun-
da bizim tavrımız son derece nettir: Biz 
nükleer silahlardan tamamen arındırılmış 
bir bölgede yaşamak istiyoruz. Bu anlayış 
doğrultusunda, sadece İran’ın değil, böl-
gede nükleer silah sahibi ya da nükleer si-
lahlanma içindeki her ülkenin tartışılması 
gerektiğini düşünüyoruz. İstikrarlı ve barış 
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içinde bir Afganistan’ın tesisine ilişkin ça-
balarımız da yine devam ediyor. Türkiye 
olarak, Afganistan ve Pakistan arasında 
gerçekleştirilen müzakerelere her türlü 
katkıyı sağlıyoruz.

Değerli katılımcılar… 

Bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyo-
rum: Türkiye, bölgenin güçlü bir ülkesi, 
bölgenin hızla gelişen bir ülkesi olarak, 
bölgesel ve küresel barıştan, adil bir kalkın-
madan, refah üzerine kurulu bir küresel iş-
leyişten başka hiçbir hedef taşımıyor. Başta 
Ortadoğu olmak üzere bölgesel meselele-
rin çözümüne harcadığımız gayretlerin de 
hedefi yalnızca ve yalnızca bölgesel barış 
ve istikrarın tesis edilmesidir. Bazılarının 
ileri sürdüğünün aksine, dış politikamızda 
bir eksen kayması söz konusu değildir. 

Bakınız; Filistin meselesi devam ederken, 
Filistin’in acıları devam ederken, Gazze’nin 
enkazı  orada öylece  dururken ,  biz 
Ortadoğu’da barışı tesis edemeyiz. Irak’ın 
yaralarını sarmadan istikrarı tesis edeme-
yiz. İran’la, Suriye ile, Lübnan’la ilgili mese-
leleri çözüme kavuşturmadan bu bölgede 
refahı tesis edemeyiz. Şuranın da altını 
çiziyorum: Terörü besleyerek, terörü des-
tekleyerek, teröre karşı gerekli önlemleri 
almayarak, gerekli dayanışmayı gösterme-
yerek de bu bölgede huzuru tesis edemeyiz. 
Ben, bölgenin sorunlarının son derece net 
olduğuna, aynı şekilde çözümlerin de son 
derece net olduğuna inanıyorum.

Biz bu sorunları çözeriz, çözebiliriz… 
Bizim, tüm bu sorunları çözecek, aşacak, 

geride bırakacak birikimimiz var. Yeter ki 
birbirimize inanalım, yeter ki birbirimize 
güvenelim, yeter ki, tarih boyunca oldu-
ğu gibi bugün de bir ve beraber olalım. 
Başta da belirttim: Bu sorunları Ortadoğu 
dışından birileri gelip çözmeyecek. Bu so-
runlar bizim sorunlarımız ve çözümü de 
biz üretmek zorundayız. Ben, bu noktada 
umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Ortadoğu’nun kaderinin değişeceğine 
tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye ola-
rak, tüm bölgesel meselelerde, tüm küre-
sel meselelerde ortaya koyduğumuz aktif 
katkıyı burada da sürdürmeye devam 
edeceğiz. Barış için, kalkınma için, refah, 
huzur, istikrar için çalışmaya devam ede-
ceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerimi burada nokta-
larken, bir kez daha konferansa başarılar 
diliyor, umutlarımızı artıracak sonuç-
ların çıkmasını arzuluyor, tüm katılım-
cılara bir kez daha hoş geldiniz diyerek 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.
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Sayın Başkan… değerli parlamento üyele-
ri… sevgili davetliler… Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, dost ve kardeş Pakistan’da 
bir kez daha bulunmaktan, sizlerle bir ara-
ya gelmekten büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum.

Pakistan’a resmi ziyaretim çerçevesinde 
Yüce Parlamentonun çatısı altında bulun-
mak, Ulusal Meclis ve Senato’nun Ortak 
Oturumu’na hitap etmek, benim için ger-
çekten büyük bir gurur vesilesidir. Parla-
mentonun Ortak Oturumu’nu yöneten ve 

Pakistan Ulusal Meclisi ve 
Senatosu Ortak Oturumunda 

Yaptığı Konuşma

Pakistan | 26 Ekim 2009
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Müslüman dünyasının ilk kadın Meclis 
Başkanı Bayan Fehmida Mirza’ya ve De-
ğerli Parlamento üyelerine bana böyle bir 
imkanı verdikleri için en kalbi şükranları-
mı sunuyorum.

Sözlerime başlarken, yaklaşık iki yıl önce 
menfur bir terör saldırısında kaybetti-
ğimiz ve sadece Pakistan’ın değil, tüm 
dünyanın gördüğü en kıymetli liderlerden 
biri olan merhume Benazir Butto’yu da 
bu kürsüden rahmetle anıyorum. Benazir 
Butto’nun şehit edildiği 27 Aralık 2007 ta-
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yer alan tüm siyasi partilerin temsilcileri 
ortak bir bildiri kabul ederek Pakistan’a 
başsağlığı dilemiş, halkımız Pakistan hal-
kıyla tam bir dayanışma göstermiştir.

Sayın Başkan, değerli üyeler… 

Bizleri mükemmel bir şekilde ağırlayan 
ve dünden beri çok verimli görüşmeler 
yaptığımız, ülkelerimiz adına birlikte 
önemli kararlar aldığımız Aziz kardeşim 
Başbakan Gilani’nin biraz önce bu kür-
süden yaptığı konuşma beni ziyadesiyle 
duygulandırmış, mutlu etmiştir. Başta 
Cumhurbaşkanı Zardari olmak üzere 
burada görüştüğüm herkes Türkiye ile 
olan bağların kuvvetine vurgu yapmıştır. 
Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ha-
kikaten istisnai niteliktedir. Türk halkı ile 
Pakistan halkı arasındaki derin muhabbet 
ve hürmetin, aramızdaki dayanışmanın 
emsali pek yoktur. Halktan halka olan ve 
toplumun tüm kesitlerini kucaklayan iliş-
kilerimiz gücünü derin tarihi ve kültürel 
bağlardan alır.

İstiklal Marşımızın yazarı Şair Mehmet 
Akif Ersoy’un mısralarını okurken yürek-
lerimizde uyanan heyecanı Pakistan Milli 
Marşının yazarı, Şair Ebuleser Hafız’ın 
mısralarını okuduğumuzda aynen hisse-
diyoruz: “Sen, ey mukkades ülke, mübarek 
ol, / Sen, ey güzel diyar, me’sud ol, / Sen, 
ey yüksek, şanlı azim nişanesi, / Pakistan 
toprağı, / İmanımızın merkezi, şad ol.”

Sayın Başkan, değerli parlamenterler…

Türkiye’nin büyük şairi Yahya Kemal Be-
yatlı, aynı zamanda ülkemizin Pakistan 
nezdinde büyükelçiliğini de yapmıştı. 
Yahya Kemal Beyatlı, 4 Mart 1948’de 
Pakistan’ın milli kahramanı Kaid-i A’zam 
Muhammed Ali Cinnah’a güven mektu-
bunu sundu. Merhum Muhammed Ali 
Cinnah, güven mektubunu aldıktan sonra 
yaptığı konuşmada şunları ifade etmişti: 
“Uzun bir tarih boyunca doğmuş ve bü-
yümüş olan birçok ruhi ve hissi rabıtalar 
Türk milletini Pakistan milletine bağla-
maktadır. Yalnız bu değil; geçen 50 veya 
daha fazla yıl zarfında dünya durumunun 
bir dönüşü ile Türkiye, devamlı bir surette 
düşüncelerimizi işgal etmiş ve milletini-
zin cesareti, mes’udane surette muhafaza 
edilmiş olan hürriyet ve hakimiyetiniz 
için devlet adamlarınızın ve liderlerinizin 
Avrupa ortasında hemen yalnız başlarına 
başardıkları mücadele şekilleri hayranlığı-
mızı mucip olmuştur…”

Evet, bağımsızlığına kavuştuktan bugüne 
değin geçen altmış iki yıl içinde Pakistan 
Türk milletinin her daim düşüncelerinde, 
kalbinde var olmuştur. Bu, esasen daha 
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da geçmişe uzanır. Bizler Pakistan halkına 
minnet borçluyuzdur. Alt Kıta Müslüman-
larının İstiklal Savaşımız sırasında verdiği 
desteği nasıl unutabiliriz! Çeyizlerini, 
mücevherlerini milli mücadele yıllarında 
bizlere bağışlayan anneannelerinizi, mil-
letimizin hak ve hukukunu arayan, bunun 
için hayatlarını feda eden Şevket Ali kar-
deşleri, Çavduri’leri hafızamızdan nasıl 
silebiliriz!

İkbal, “Şarktan Haber” adlı eserinde yer 
alan “Mustafa Kemal Paşa’ya hitap” dize-
lerinde, “Bizim aslımız, rengi uçmuş bir 
kıvılcım iken, onun bir bakışı ile cihanı 
kaplayan ve aydınlatan güneş haline 
geldik” der. İşte bundan dolayı, Türkiye, 
Pakistan’ın başarılarını kendi başarısı 
olarak görür. Türkiye Pakistan’ın meselele-
rini kendi meselesi olarak görür. Türkiye, 
Pakistan halkının sevinçlerini kendi se-
vinci, Pakistan halkının hüzünlerini kendi 
hüznü olarak görür. Türkiye de Pakistan 
da birer kültür mozaiğidir. Bu topraklar 
büyük medeniyetlerin yeşerdiği toprak-
lardır. Belucistan’dan Pencab’a, Sind’den 
Serhad’a Pakistan’ın zengin kültür mirası 
evrensel bir değerdir. Karaçi, Lahor, Peşa-
ver Müzeleri tüm güzelliğiyle bu mirası 
sergiler. Müziğiniz, resim sanatınız da 
renk doludur. Pakistan, Güney Asya, Orta 
Asya ve Batı Asya’nın kavşak noktasında 
bölge istikrarı hatta küresel istikrar açısın-
dan kilit bir ülkedir. 

İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme 
karşı Pakistan’ın fedakarca sürdürdüğü 
mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlan-
dıracağına inanıyoruz. Terör ve aşırılıkla 

mücadelede yalnız değilsiniz. Biz de terör-
den çok çekmiş, çok sayıda şehit vermiş 
bir ülkeyiz. Bu konuda Hükümetimin ve 
Türk halkının, her zaman olduğu gibi 
Pakistanlı kardeşlerinin yanında yer aldı-
ğını ve güçleri yettiğince her türlü ihtiyacı 
karşılamaya hazır olduğunu vurgulamak 
isterim. İnanıyorum ki Pakistan, ulusal 
ittifak ve dayanışma zemininde elbirliğiyle 
zor günleri geride bırakacaktır. 18 Şubat 
2008 tarihli seçimlerle Pakistan’da açılan 
yeni dönem, demokratikleşme ve ekono-
mik reformlar alanında attığınız adımlar 
fevkalade önemlidir.

Malum, bizler başından beri aktif şekilde 
Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu 
oluşumu içinde yer alıyor ve bu oluşumun 
Pakistan’ın haklı beklentilerine cevap 
verecek somut sonuçları bir an evvel ge-
tirmesinin önemine her vesileyle vurgu 
yapıyoruz. Hiç şüphesiz tüm ülkeler 25 
Nisan 2009 tarihinde Tokyo’da gerçekle-
şen Donörler Konferansı’nda verdikleri 
taahhütleri yerine getirmelidir. Demok-
ratik Pakistan’ın Dostları Grubu projeleri 
gençliğe de hitap etmeli, ayrıca özellikle 
eğitim ve sağlık alanlarında projeler sürat-
le hayata geçirilmelidir. Pakistan’ın Afga-
nistan ile ilişkilerinde son iki yıl içinde kat 
ettiği mesafe her türlü takdiri hak ediyor. 
Hindistan ile ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik olumlu iradenizin de somut mey-
velerini mutlaka göreceksiniz. 

Uluslararası ilişkilerin bugünkü doku-
sunda önemli olan, etkin çok taraf lılık 
ilkesinin hayata geçirilmesidir. Her ülkeye 
bu anlamda görev düşüyor. Türkiye ve Pa-
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kistan yalnızca ikili değil daha geniş çerçe-
vede de etkin bir işbirliği sergiliyorlar. Aziz 
kardeşim Başbakan Gilani ile görüşmeleri-
mizin sonunda dün yayınladığımız Ortak 
Siyasi Bildirge ile önümüzdeki dönemde 
her alanda ilişkilerimizi daha da mükem-
mel hale getireceğiz. Özellikle ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin ivme kazanması 
yönünde azami gayret sarf edecek, inşal-
lah ticaret hacmimizi 2012 yılı sonuna dek 
2 milyar dolara yükselteceğiz. Heyetimde 
yer alan işadamlarımızla Pakistanlı mua-
dilleri temel sektörlerde işbirliğinin hangi 
somut projelerle güçlendirilebileceğini 
etraflı şekilde ele aldılar. 

Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirve 
Süreci çerçevesinde bugüne kadar gerçek-
leştirilen üç Zirve toplantısı herkesin tak-
dirini toplamış, örnek alınmaya başlanmış 
ve sağlam bir zemine oturmuş değerli bir 
süreçtir. Bu sürecin parlamento boyutu 
da hayata geçmiş, üç ülke parlamentola-
rının dış ilişkiler komitelerinin üyeleri 
Ankara’da geçtiğimiz aylarda bir araya 
gelmişlerdir. Bunu diğer parlamento ko-
misyonlarına da genişletmek elbette Yüce 
Meclislerimizin takdirindedir. Türkiye 
ile Pakistan bölgesel düzeyde Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı, D–8 ve İKÖ Teşkilatı gibi 
zeminlerde birliktedir. Ulaştırma altyapı-
larından enerji hatlarına, bankacılıktan 
kalkınma projelerine değin tüm ekonomik 
alanlara birlikte eğiliyor, genç nesillere 
huzurlu, refah dolu bir geleceği birlikte 
hazırlıyoruz. 

Başbakan Gilani’nin hazır bulunduğu bir 
törenle 14 Ağustos 2009’da İslamabad’dan 

kalkan yük treninin Tahran üzerinden on 
dört gün sonra İstanbul’a varmasıyla de-
miryolu ulaşımında sembolik bir adımı bu 
yaz birlikte attık. Havayolu bağlantılarımı-
zı mutlaka artırmalıyız. Karayolu taşıma-
cılığı anlaşmamızı bir an önce yürürlüğe 
sokmalıyız. Deniz ulaşımını kolaylaştır-
malıyız. Enerji sektöründeki işbirliğimize, 
savunma sanayii projelerine özel bir önem 
vermeliyiz. 

Değerli kardeşlerim…

17 Ağustos 1999’da Türkiye’nin Batı ille-
rinde yaşanan deprem sonrasında Pakis-
tan halkının gönüllerinden verdiği desteği 
hiç unutmadık, unutmayacağız. 8 Ekim 
2008’de Pakistan’da yaşanan ve 75 bin kar-
deşimizi kaybettiğimiz depremin acısını 
da yüreğimizde hissettik. Deprem haberini 
duyar duymaz, tüm imkanlarımızı seferber 
ettik ve Pakistan’ın yardımına koştuk. Ben, 
o günlerde gelerek, bizzat Muzafferabad 
şehrini ziyaret etmiştim. Bizzat bana, yani 
Başbakanlığa bağlı olan, Toplu Konut İda-
resi (TOKİ) tarafından kısa bir sürede inşa 
edilen Hükümet Kompleksi’nin hayırlı ol-
masını diliyorum. Yine, Türk Kızılayı’nın 
katkılarıyla İslamabad’da inşa edilen Afet 
Yönetim ve Lojistik Merkezi’nin de, daya-
nışma ve yardımlaşmamızın canlı birer 
örneği olduğunu ifade etmek isterim.

Allah, bizlere ve halklarımıza bir daha böy-
le acılar yaşatmasın… Gerek tedbirlerin 
alınması, gerek kayıpların telafisi, acıların 
dindirilmesi noktasında her zaman daya-
nışma içinde olacağımızın da bilinmesini 
isterim. 
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Sayın Başkan… çok değerli üyeler…

Zülfikar Ali Butto, kızına -Benazir Butto’ya- 
yazdığı son bir mektubunun satırlarında, 
hayata dair öğütlerini aktarırken, bunlar-
dan birincisini İstanbul’a olan hayranlı-
ğına ayırır ve Doğu ile Batı’nın buluştuğu 
bu şehrin, ihtişamını anlatır. Şunu hiç 
tereddütsüz ifade etmek durumundayım… 
İstanbul, bir Türk şehri olduğu kadar, 
Pakistanlıların da şehridir. Aynı şekilde, 
İslamabad, Lahor, Peşaver, Ketta, Karaçi ve 
daha nice Pakistan şehirleri de, bizim ken-
dimizi evimizde hissettiğimiz şehirlerdir. 
Biz burada kendimizi evimizde hissediyo-
ruz, kendimizi akrabalarımızın, kardeş-
lerimizin yuvasında hissediyoruz. Aynı 
şekilde sizlerin de Türkiye’de hiç yaban-
cılık çekmeyeceğinize, kendinizi evinizde, 
yuvanızda hissedeceğinize tüm kalbimle 
inanıyorum. 

Pakistan ve Türkiye, bölgenin iki güçlü 
ülkesidir. Pakistan ve Türkiye, bölgesel ve 
küresel barışa katkı sağlayan ülkelerdir. 
Dayanışma içinde olduğumuz sürece, ta-
rihten bugüne kadar gelen kardeşliğimizi 
muhafaza ettiğimiz sürece, hiçbir bölgesel 
mesele huzur ve istikrarımız önünde engel 
teşkil etmeyecektir. Bu düşüncelerle Yüce 
Parlamentonuzun değerli üyelerini ve 
şahsınızda tüm Pakistan halkını en derin 
saygı ve hürmet duygularımla selamlıyo-
rum. Pakistan Zindabad. Türkiye Pakistan 
Dostluğu Zindabad. Teşekkür ederim.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bu sene 
yedincisi düzenlenen “ABD-İslam Dün-
yası Forumu”na başarılar diliyor, Katarlı 
dostlarıma da engin misafirperverlikle-
rinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Küresel sorunların daha da ağırlaştığı, 
sorunlara çözüm arayışlarının daha fazla 
ciddiyet arz ettiği bir süreçten geçiyoruz. 

Soğuk savaşın sona ermesi ve küreselleş-
menin ivme kazanması, yerel sorunların 
uluslar arası boyutlar kazanmasını bera-
berinde getirdi. Bugün, dünyamıza yöne-
lik tehditler artık tek tek ülkeleri değil, 
topyekun, hepimizi, insanlığın kaderini 
çok yakından ilgilendiriyor. Uluslararası 
terörizm, nükleer silahların yayılması 
tehlikesi, yerel ve bölgesel çatışmalar, 
küresel ekonomik kriz, iklim değişikliği 
ve çevre sorunları artık belli ülkeler, belli 

ABD-İslam Dünyası Forumu

Katar | 13 Şubat 2010
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bölgeler için değil, bütün insanlık ve dün-
yamızın geleceği için ciddi bir tehdit teşkil 
ediyor. Bu tehditlerle mücadele etmek için 
dayanışma her zamankinden çok daha faz-
la önem taşıyor.

Şunu da altını çizerek vurgulamakta fayda 
görüyorum: En az bu tehditler kadar, hatta 
onlardan çok daha önemli olarak, kültürle-
rarası çatışma eğilimleri de önümüzde cid-
di bir problem olarak duruyor. Kültürleri, 
medeniyetleri karşı karşıya getirecek an-
layışlar, halklar arasında psikolojik duvar-
ların inşa edilmesine sebep oluyor. Evet, 
son derece sinsi bir şekilde, alttan alta, 
ırkçılık gibi, anlayışsızlık, ayrımcılık, kök-
tencilik, aşırılık gibi sorunlar toplumlara 
adeta ölümcül bir virüs gibi nüfuz etmeye 
çalışıyor. 11 Eylül saldırılarının ardından, 
sadece ABD’de değil, başta Avrupa olmak 
üzere çok geniş bir coğrafyada bu sinsi 
tehditlerin topluma, özellikle de gençliğe 
sirayet ettiğine şahit oluyoruz.

Popüler kültür ürünlerinde, örneğin sine-
ma filmlerinde, dizilerde, müzikte, bilişim 
dünyasında, medyada, fotoğraflarda, kari-
katürlerde, hatta kimi zaman bilimsel ol-
ması gereken yazı, makale ve yorumlarda 
son derece ince, bilinçaltına hitap eden 
bir kültürel karşıtlığın empoze edildiğini 
üzülerek izliyoruz. “İslam” ve “Müslüman” 
kavramlarının Batı dünyasında olumsuz 
ve kötüleyici çağrışımlara sebep olacak şe-
kilde üretildiğine şahit oluyoruz. İslam ve 
terörizm kavramları, yerli yersiz ve son de-
rece sorumsuz bir şekilde yan yana getirili-
yor ve bu şekilde ayrımcılık körükleniyor.

İslam dünyasındaki bazı ülkelerin yerel 
kıyafetleri, görünümleri, sakalları, örtüle-
ri, hatta kullandıkları bazı kelimeler, bir 
terör aksesuarıymış gibi lanse edilebiliyor, 
toplumlara pompalanan antipatiler derin 
kaygıların ortaya çıkmasına, toplumların 
birbirine şüpheyle bakmasına sebep ola-
biliyor. Güven yerine korku ve şüphenin 
hakim olduğu bir toplumsal algı oluşuyor. 
Elbette bu algıyı besleyen yanlışlıklar veya 
olumsuz olaylar halklardan, kültür ve 
medeniyetlerden bağımsız şekilde ortaya 
çıkmış olabiliyor. ABD’de, Avrupa ülkele-
rinde, hatta başta Türkiye olmak üzere İs-
lam ülkelerinde terör eylemleri bu algının 
oluşmasına yol açmıştır. 

Ama terör eylemlerinin, tüm bir İslam 
dünyasını ve tüm Müslümanları kuşa-
tacak derecede genelleştirilmesi haksız-
lıktır. Çünkü bu olayların önemli ölçüde 
mağduru da yine Müslümanlar olmuştur. 
Münferit olaylardan yola çıkarak, Müs-
lüman isimlerinin, İslami değerlerin, 
İslam ülkelerinin tümden töhmet altında 
bırakılması da aynı şekilde yanlıştır. Her 
zaman tekrar ettiğim bir hususu burada 
bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyo-
rum: Irkçılık ne kadar tehlikeliyse, anti-
semitizm ne kadar tehlikeliyse, ayrımcılık 
ne kadar tehlikeliyse, İslamofobia da en 
az o kadar tehlikelidir. Çünkü diğer ay-
rımcılık türleri gibi İslamofobia da bir 
ırkçılık türüdür ve bir insanlık suçudur. 

Akıl ve vicdan sahibi bütün insanlar 
ayrımcılık ve ırkçılığın her türüne yek-
vücut halde karşı durmalıdır. Dünyada 
hiçbir terör eylemi ve terör örgütü, o 
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eylemi yapanların ya da o örgütün men-
suplarının dini inançlarıyla değerlendiril-
mezken, maalesef diğer bazı terör eylem-
lerinin ardından 1,6 milyarı aşkın nüfusa 
sahip İslam dünyası hedef gösterilmekte, 
rencide edilmektedir.

Değerli dostlarım…

Bu bakış açısının, yani İslamofobianın son 
derece tehlikeli olduğunu bir kez daha al-
tını çizerek ifade ediyorum. Sorumluluk 
makamında olanların, devlet başkanları-
nın, medya yöneticilerinin, sivil toplum 
örgütlerinin, gittikçe yükselen bu ciddi 
tehlike karşısında çok daha duyarlı dav-
ranmaları gerektiğine inanıyorum. Terör-
le mücadele yapılırken, hedefin saptırılıp 
geniş bir kitlenin rencide edilmesi açık-
çası mücadeleyi de zaafa uğratacaktır. 
Hiç ama hiç ilgisi olmadığı halde, sadece 
adından, sadece kıyafetlerinden, sadece 
kullandığı kelime ve kavramlardan do-
layı bireylerin farklı muameleye maruz 
kalması, onları dışlayacak, diyalogdan 
uzaklaştıracak, güvenlerini zedeleyecek 
ve entegrasyonu engelleyecektir.

Tabii burada birkaç noktayı da hatırlat-
makta fayda görüyorum… İslam kelimesi, 
birçoğunuzun çok yakından bildiği gibi, 
“SLM” kökünden gelir ve “BARIŞ” anla-
mını taşır. İslam, bir barış dini, kardeşlik 
dini, dayanışma ve paylaşma dini olarak 
doğmuş, adalet ilkesi üzerinde gelişmiş, 
tarih boyunca da kurduğu medeniyetler 
hep “sevgi medeniyetleri” olmuştur. Bun-
dan bin yıl önce, yoksullarla dayanışmak, 
yolcuları misafir etmek, köleleri özgür-

lüğe kavuşturmak, hatta göçmen kuşları 
tedavi etmek için vakıflar kurmuş, köklü 
ve güçlü bir sivil toplum modelini ortaya 
koymuş bir medeniyetin insan öldürmeyi 
mazur görmesi asla düşünülemez. Asır-
lar boyunca şehirlerinde insanlar kadar 
kuşların, güvercinlerin, evcil hayvanların 
barınmasını dert edinen; çevrenin korun-
masına azami önem atfeden bir inancın, 
bugün masum sivilleri katletmeyi mazur 
gördüğünü hiç kimse iddia edemez. 

Bütün semavi dinlerde olduğu gibi İslam 
dininde de “kul hakkı” ve “mülkiyetin / 
mahremiyetin korunması” esas ilkeler 
olarak her zaman en üst düzeyde göze-
tilmiştir. Semerkand’tan İskenderiye’ye, 
İstanbul’dan Kurtuba’ya, İsfahan’dan 
Fez’e kadar İslam medeniyetinin büyük 
ve kozmopolit şehirleri, gerçek manada 
çoğulcu bir kültür üretmiştir. Buralarda 
Musevi, Hıristiyan, Müslüman, Hindu 
ve diğer din mensupları bir arada yaşa-
ma kültürünün en güzide örneklerini 
vermişlerdir. Kur’an-ı Kerim’in değişik 
yerlerinde ve Hazreti Peygamberin birçok 
hadisinde, insan öldürmek kınanmış, en 
büyük günah olarak görülmüş, Maide 
Suresi’nin 32’inci ayetinde de bildirildiği 
gibi, bir insanı öldürmek, bütün bir insan-
lığı öldürmekle eş tutulmuştur.

Meşhur Türk ve İslam mütefekkiri Mev-
lana, “Gel, Her Ne Olursan Ol Yine Gel, 
Bizim Dergahımız Ümitsizlik Dergahı De-
ğildir” diyerek engin bir hoşgörü çağrısı 
yaparken, şu sözleriyle de İslam dininin 
adeta özünü tefsir etmiştir: “Sevgide Gü-
neş Gibi Ol / Dostluk Ve Kardeşlikte Akar-
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su Gibi Ol / Hataları Örtmede Gece Gibi 
Ol / Tevazuda Toprak Gibi Ol / Öfkede 
Ölü Gibi Ol / Her Ne Olursan Ol / Ya Ol-
duğun Gibi Görün, Ya Göründüğün Gibi 
Ol”. Yine, ünlü Türk Şairi Yunus Emre’nin 
de şu dizelerine dikkatlerinizi çekiyorum: 
Bir Kez Gönül Kırdın İse / Bu Kıldığın Na-
maz Değil / Yetmiş İki Millet Dahi / Elin 
Yüzün Yumaz Değil…

Şu noktanın da altını özellikle çiziyo-
rum: İslam dinin bir temel ilkesi olarak, 
savunma konumunda bile kadınların, 
çocukların, yaşlıların korunması en üst 
düzeyde dikkate alınmıştır. Kitle imha 
silahlarının, nükleer silahların, pazar yer-
lerine, binalara, kalabalıklara, uçaklara, 
otobüslere yönelik terörist saldırıların 
İslam kelimesiyle, Müslüman sıfatıyla 
bağdaştırılması, açık söylüyorum, İslam 
dinine de, Müslümanlara da haksızlıktır 
ve insan olma sıfatıyla bağdaştırılması 
mümkün değildir. İslam’da esas olan asla 
ve asla öldürmek değil, tam tersine ya-
şatmaktır. Bu bağlamda, bir Müslüman 
olarak, “İslami Terör” kavramını toptan 
reddediyorum. Kendileri için, “İslamcı ya 
da Müslüman Terör Örgütü” kavramını 
kullananları anlayışlarını gözden geçir-
meye davet ediyorum. 

Bu noktada, İslam ülkelerinin de ciddi bir 
özeleştiride bulunmasını ben kaçınılmaz 
görüyorum. İslam dininin temel ilkeleri 
ve tarihsel pratiği ortadayken, İslam ül-
kelerinin bir kısım olumsuzluklarla veya 
hak ihlalleriyle anılması, Müslümanla-
rın başlarını iki ellerinin arasına alıp 
etraflıca düşünmesini gerektiriyor. Evet, 

Batı’da bazı kesimler tarafından aleyhte 
bir propaganda yürütülüyor. Ama bizler, 
bu propagandayı boşa çıkarmak için, 
yanlış imajları ve algıları düzeltmek için, 
önyargıları kırmak için ne yapıyoruz, ya 
da ne yapmıyoruz? Müslümanlarla ilgili 
yanlış algıları gidermek için nasıl bir çaba 
içindeyiz?

Bakınız, benim ülkem, yaklaşık 30 yıldır, 
masum insanları, hatta çocukları hedef 
alan kanlı bir terör örgütüyle kıyasıya 
mücadele ediyor. Terörle mücadelede 
çoğu sivil vatandaş olmak üzere 40 bine 
yakın vatandaşımızı kaybettik. Bir hesap-
lamaya göre 30 yılda yaklaşık 300 milyar 
dolar terörle mücadele için kullanıldı. Ne 
yazık ki bu süreç içerisinde uluslararası 
toplumdan ciddi bir destek alamadık, 
terörle mücadelemizde dayanışma me-
kanizmalarının çalıştığını hissedemedik. 
Bir çok Müslüman ülke uzunca bir süre 
meseleye duyarsız kalırken, öbür taraftan 
Avrupa’da terör örgütünün aleni şekilde 
desteklendiğine, finansman sağlandığına, 
silah sağlandığına, hoşgörü gösterildiği-
ne, psikolojik olarak desteklendiğine de 
şahit olduk. Bütün uyarılarımıza, bütün 
işbirliği çağrılarımıza rağmen bugün de 
bu desteğin devam ettiğine, suçluların 
korunduğuna, iade edilmediğine ne yazık 
ki şahit oluyoruz.

Burada özetle ifade etmek istediğim şu-
dur: İslam dünyası, her kimden gelirse 
gelsin, hangi gerekçeyle, hangi saikle 
olursa olsun, insanlığa karşı işlenen her 
türlü suça karşı tam bir dayanışma için-
de olmalı ve net bir tavır almalıdır. Aynı 
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şekilde, Batı dünyası da, başta ABD ve 
Avrupa Birliği olmak üzere, kendi toprak-
larında hızla ve sinsice ilerleyen İslamofo-
bia karşısında ciddi tedbirler almalı ve bu 
tehlikeli tırmanışı engellemelidir. 

Değerli dostlarım… Bu noktada dayanış-
manın her zamankinden çok daha fazla 
anlam ifade ettiğini ve bir zorunluluk 
haline geldiğini de vurgulamak isterim. 
Başta Birleşmiş Milletler ve İslam Kon-
feransı Teşkilatı olmak üzere ilgili tüm 
uluslar arası kuruluşların bu katılımı 
sağlamak ve ortak bir tavır almak yönün-
de daha aktif olmaları her zamankinden 
daha önemlidir. “Medeniyetler çatışması” 
senaryolarına karşı, bugün en kararlı du-
ruşlardan birisi de Medeniyetler İttifakı 
Girişimidir. Doğu ile Batı, Avrupa ile İs-
lam dünyası kültür havzalarında yer alan 
Türkiye, bu tecrübe ve konumu sayesinde 
Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeni-
yetler İttifakı girişiminin eş-başkanlığını 
İspanya’yla beraber üstlenmiştir. 

Medeniyetler İttifakı’yla son yıllarda 
Müslüman ülkeler ve Batılı toplumlar 
arasında görülen karşılıklı şüphe, korku 
ve kutuplaşma ortamının aşırı unsurlar-
ca istismar edilmesinin önüne geçmeyi 
hedef ledik. Bu girişim, farklı kültür ve 
medeniyetlerin çatışmak zorunda olma-
dığını, yapıcı bir rekabet içinde yaşama-
larının hem mümkün, hem de gerekli 
olduğunu ispat etmiştir. Şu anda, 100’den 
fazla ülke ve uluslar arası örgüt bu gi-
rişime destek veriyor ve bu boyutuyla 
da girişim, küresel barış mücadelesinde 
önemli bir işlev görüyor. Böylece “çatış-

ma pazarı”nın yerini karşılıklı güven ve 
saygı iklimi alıyor. Bu iklimin inşasına ve 
sürekliliğine katkı yapmak Vaşington’dan 
Ankara’ya, Brüksel’den Doha’ya hepimi-
zin ortak sorumluluğudur.

Değerli katılımcılar…

Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında, 
İslam dünyası ile ABD arasındaki diya-
logun geliştirilmesi ihtiyacı her zaman-
kinden daha önemli hale gelmiştir. ABD 
Başkanı Sayın Obama’nın geçtiğimiz yıl 
Ankara ve Kahire’de yaptığı konuşmalar-
da ifade ettiği olumlu ve cesaret verici 
mesajlar, bu diyalogun ilerletilmesine 
yönelik beklentileri kuvvetlendirmiştir. 
İlişkilerde yeni bir sayfa açılması, geçmiş-
ten çıkarılan dersler ışığında, karşılıklı 
saygı, anlayış, empati ve işbirliği ruhuna 
dayalı yeni söylemlerin geliştirilmesi esa-
sen tüm ülke ve halkların ortak özlemidir. 

Ancak kanımca en önemlisi, artık sorun-
ların ötelenip halının altına süpürülme-
mesi ve anlamlı, sonuç üretici bir işbirliği 
modelinin hayata geçirilmesidir. Zira 
çözümünü ertelediğimiz her sorun bir 
süre sonra adeta bir bumerang gibi bize 
geri dönmekte ve daha ağır maliyetleri de 
beraberinde getirmektedir. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin, bu gittikçe tırmanan 
sorunlar karşısında, diyalog, katılımcılık 
ve dayanışmayı öne çıkaran bir sorumlu-
luk yüklenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Özellikle özgürlük-güvenlik dengesinin 
yeniden inşa edilmesi büyük aciliyet arz 
ediyor.
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Yaklaşık 1.6 milyar insanı, yani dünya 
nüfusunun neredeyse dörtte birini ba-
rındıran İslam coğrafyası da, gerek siyasi 
bakımdan, gerek ekonomik potansiyeli 
itibarıyla küresel denklemlerde hesaba 
katılması gereken başlı başına bir ağırlık 
merkezi haline gelmiştir. Bu toplantının 
temasını teşkil eden “Bir Sonraki Bölü-
mün Yazılması”na başlanabilmesi de, 
ancak bu anlayışın samimiyetle benim-
senmesiyle mümkün olabilecektir. 

Değerli katılımcılar…

Ülkeler, toplumlar ve bireyler arasında 
adalet duygusunun zayıfladığı bir dünya, 
geleceği tehlikede olan bir dünyadır. Ada-
let duygusunu muhafaza edebilmek için 
kısa vadeli çıkarların üzerine çıkabilen, 
her türlü ayrımcılığı dışlayan etik bir po-
litika yürütmek durumundayız. Terörün 
her türlüsü ve fark gözetmeksizin tüm 
terör örgütleri lanetlenmelidir. Diğer yan-
dan, terörü besleyen koşulların ortadan 
kaldırılması için de seferber olmalıyız. 
Her alanda adaleti, barışı, hukukun üs-
tünlüğünü ve demokrasiyi savunmalıyız. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, çocuk-
ların öldürülmesi, kadınların öldürülme-
si, masum insanların katledilmesi, insan 
haklarının ihlal edilmesi ve insani de-
ğerlerin çiğnenmesi, altını çizerek ifade 
ediyorum, eşit derecede kötüdür.

Aynı gelişmiş dünya, Kutuplarda nesli 
tükenen hayvanları önemsediği kadar, 
Yağmur Ormanlarını önemsediği kadar, 
buzulların erimesini önemsediği kadar, 
çocukların katledilmesini de önemsemeli-

dir. Fok balıklarının avlanması karşısında 
ayağa kalkan insanlık, fosfor bombalarıy-
la öldürülen çocukları, vicdanını rahat-
latmak amacıyla “terörle mücadelenin 
yan hasarı” olarak görürse, bundan bütün 
bir insanlığın adalet duygusu, telafisi zor 
derecede hasar görür. Biz, Türkiye olarak, 
insanın ve insani değerlerin yüceltilme-
sini, küresel meselelerin en temel çözüm 
noktası olarak görüyor ve bunu savunu-
yoruz.

Türkiye, bu bilinç içinde, öncelikle kendi-
sine bitişik ve mücavir bölgelerde barış, 
istikrar ve refahın yaygınlaştırılması 
hedefi doğrultusunda yoğun çabalar har-
camaktadır. Orta Doğu’daki sorunların 
merkezinde yer alan Filistin sorunu, iki 
devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu 
Kudüs olan, bağımsız, egemen ve yaşaya-
bilir bir Filistin devletinin kurulmasıyla 
çözülmeli ve Filistin halkı on yıllardır 
özlemini çektiği devletine kavuşmalıdır. 
Barış sürecinin önündeki en büyük engeli 
teşkil eden Yahudi yerleşim faaliyetleri 
sonlandırılmalı, yolları, köyleri, aileleri 
bölen ve Filistin’de normal bir ekonomik 
hayatın oluşabilmesini engelleyen kısıtla-
malar süratle kaldırılmalı; Ayırım Duvarı 
inşaatı durdurulmalıdır. 

Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan insanlık 
trajedisi ortadan kaldırılmalı, açılan 
yaralar derhal sarılmalıdır. Bu krizin 
giderilmesine yönelik pro-aktif bir dip-
lomasi yürüten ve tüm taraflarla yoğun 
bir temas trafiği içinde bulunan Türkiye, 
Gazze Şeridi’nde sivil halkın maruz kaldı-
ğı zor yaşam koşullarına da elbette sessiz 
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kalmamıştır. Gazze halkının barınma ve 
eğitim gibi temel gereksinimlerinin karşı-
lanabilmesi için yardımların bölgeye ke-
sintisiz olarak ulaştırılması sağlanmalı ve 
bir yıldır devam eden bu insanlık dramı 
artık sona erdirilmelidir. 

Filistin Ortadoğu’nun kalbinde kanayan 
bir yara olarak kaldıkça, adalet noktasın-
da tatmin edici cevaplar üretilmedikçe, 
bölgesel ve küresel sorunlar da çözüme 
kavuşamayacaktır. ABD Yönetimi’nin 
Orta Doğu’ya ilişkin tutumunu ve İsrail 
ile Filistin arasındaki görüşmelerin başla-
tılmasına yönelik çabalarını bölgede kalı-
cı barışın tesisi açısından bir fırsat olarak 
görüyor ve destekliyoruz. Ancak burada 
tüm sorumluluk ABD’nin omuzlarına 
bırakılmamalıdır. Hepimizin bu yönde 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getirmesi önem taşıyor.

Değerli katılımcılar… 

Türkiye olarak, bölgemizin ve dünyamı-
zın geleceğine ilişkin iyimserliğimizi ve 
sorunların çözüleceğine dair umutlarımı-
zı muhafaza ediyoruz. Aktif dış politika-
mız, diyalog, hoşgörü, karşılıklı anlayış, 
istikrar, güvenlik ve demokrasi temelleri 
üzerine kuruludur. Çok kısa bir zaman 
zarfında, “Komşularla sıfır problem” ilke-
sinden yola çıkarak tüm komşularımızla 
iyi ilişkilerimizi geliştirdik. Son birkaç 
ay içinde Suriye, Lübnan, Ürdün, Libya, 
Tacikistan ve Arnavutluk ile aramızdaki 
vizeleri kaldırdık. Başta Filistin meselesi 
olmak üzere, Gürcistan-Rusya, Afganis-
tan-Pakistan sorunlarının çözümüne kat-

kı sağlama çabası içindeyiz. Irak’ın yeni-
den inşası, İran’ın uluslar arası toplumla 
ilişkileri, Yemen gibi meseleleri yakından 
takip ediyoruz.

Biz bölgemizde artık barış istiyoruz, uz-
laşı istiyoruz, istikrar, güvenlik ve refah 
istiyoruz. Bu çağrımızın geniş bir coğraf-
yada yankılandığını görmekten dolayı da 
ayrıca umutluyuz. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, bir kez daha 
“ABD-İslam Dünyası Forumu”na başarılar 
diliyorum… Katar’a değerli katkılarından 
ve misafirperverliğinden dolayı şükranla-
rımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli hanımefendiler, değerli misa-
firler, saygıdeğer katılımcılar... sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 
düzenlenen Uluslararası Kadın Zirvesi’ne 
başarılar diliyorum. Bu zirveye katılmak 
üzere dost-kardeş ülkelerden ve farklı ille-

rimizden gelen değerli misafirlerimize hoş 
geldiniz diyorum.

Değerli katılımcılar...

Konuşmamın hemen başında, ülkemizin 
doğusunda, Elazığ’da meydana gelen dep-

Uluslararası Kadın Hakları 
Zirvesi

Ankara | 8 Mart 2010
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rem felaketine ilişkin son durumu sizlere 
aktarmak istiyorum. Elazığ’ın Karakoçan 
ilçesi, Başyurt Beldesi Merkez olmak 
üzere, bugün sabah saat 4.32’de, yerin 5 
kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde 
bir deprem meydana geldi. Aldığım son 
verilere göre 41 vatandaşımızı kaybettik. 
100’e yakın vatandaşımız yaralı olarak 
hastanelerde tedavi altına alındılar. Anka-
ra, Kayseri ve Van’da bulunan 3 Ambulans 
Helikopteri yine bölgeye intikal ettirdik. 
Türk Kızılay’ı ilk etapta 230 çadır, bin bat-
taniye, 20 prefabrik ev, 2 seyyar mutfak ve 
18 personeli deprem bölgesine sevk etti. 
Çevre il ve ilçelerden çok sayıda ambulans, 
sağlık personeli, arama kurtarma ekibi de 
bölgeye ulaşmış durumda.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sa-
yın Cemil Çiçek, Devlet Bakanımız Sayın 
Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanımız Sayın 
Recep Akdağ, Bayındırlık Bakanımız Sayın 
Mustafa Demir ve bölge milletvekillerimiz 
de bölgeye hareket ettiler. Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-
mız gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından 
izleyerek gerekenleri yapıyor. Bu arada, ilk 
depremin ardından en büyüğü 4,4 olmak 
üzere 55 artçı deprem daha oldu. En son 
9,47’de de 5,6 büyüklüğünde ikinci bir 
deprem yaşandı. Bölgedeki vatandaşlarım-
dan özellikle rica ediyorum: Depremler ve 
artçı sarsıntılar sürdüğü için lütfen hasarlı 
yapılara girmesinler. Ben, depremde haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum; yakınlarının, ülkemi-
zin, milletimizin başı sağ olsun. Yaralı 
vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni 
ediyorum. 

Değerli misafirler, değerli hanımefendiler…

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… 
Ülkemin tüm kadınlarının, tüm dünya 
kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyor, temel hak ve kazanım-
ların gelişmesi yolunda hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Her gün biraz 
daha küçülen, her gün biraz daha küre-
selleşen bir dünyada yaşıyoruz. Bilimde, 
teknolojide, sermayenin dolaşımında, hak 
ve özgürlüklerin gelişiminde başdöndü-
rücü bir değişime şahit oluyoruz. Evet... 
Dünyanın bir noktasında meydana gelen 
olay, saniyeler içinde dünyanın diğer nok-
tasında duyuluyor, hatta aynı anda izle-
nebiliyor. Kitle iletişim araçları, özellikle 
de internet sayesinde insanlar evlerinde, 
bilgisayarlarının başında dünyanın en 
uzak noktalarıyla iletişim kurabiliyor, bilgi 
paylaşabiliyor.

Aynı şekilde, paranın da bu süreçte çok 
hızlı seyahat ettiğine, saniyeler içinde ser-
mayenin binlerce kilometre yol alabildiği-
ne şahit oluyoruz. Küreselleşen ve küçülen 
dünya, hak mücadelesinde dayanışmayı 
da daha etkili bir güç haline getirmiş du-
rumda. Bugün, şu anlarda, dünyanın bir 
çok yerinde kadınlar hak ve eşitlik için 
meydanlarda, salonlarda, kürsülerde so-
runların çözümü için hep birlikte seslerini 
yükseltiyorlar. Tabii şu gerçeği de samimi 
bir şekilde ortaya koymak durumunda-
yız... Dünya küçülürken, ne yazık ki bazı 
sorunlar küçülmüyor. Bugün hala, savaşla-
rın, çatışmanın, terörün, kan ve gözyaşının 
belli coğrafyalardaki yaşamın ayrılmaz bir 
parçası olduğunu görüyoruz. Sermaye hız-
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la el değiştirirken, dünyanın belli bölgeleri 
hızla kalkınırken, belli bölgelerde yoksul-
luğun daha da derinleştiğini, çaresizliğin 
neredeyse normal bir durum gibi algılan-
dığını görüyoruz ve üzülüyoruz.

Bu çarpık tablo içinde kadınların durumu-
nun, erkeklere nazaran çok daha ağır oldu-
ğunu da ifade etmek durumundayım. Ça-
tışmalarda, savaşlarda, terör saldırılarında 
kadınların ilk hedef olduğunu, ya bizzat 
saldırıya maruz kaldıklarını ya da eşlerini, 
çocuklarını yitirmek gibi tarifi mümkün 
olmayan acılar yaşadıklarını gördük ve 
görüyoruz. Yoksulluğun acısını, evinde 
sofra kurmak zorunda olan, ocağında ten-
cere kaynatmak zorunda kalan kadınların 
herkesten çok daha fazla hissettiğini de 
yine görüyoruz. Ekonomik krizlerde fatu-
ra ilk olarak kadınlara kesiliyor. İlk olarak 
kadınların işine son veriliyor. Çalışan 
kadınlar, erkeklerle aynı işi yapmalarına 
rağmen, erkeklerle aynı ücreti alamıyor, 
aynı haklara sahip olamıyorlar. Tüm bun-
lara, cinsel istismar, cinsiyet ayrımcılığı, 
toplumsal baskılar, tabular, töre ve örf adı 
altında işkence ve cinayetler de eklenince, 
kadınların nasıl ağır bir yük taşıdıkları 
daha açık şekilde ortaya çıkıyor.

Son küresel finans krizi, dünya geneline 
hakim olan bu çarpık tablonun bir teza-
hürüdür. Kuzey zenginleşirken Güney 
yoksullaşıyorsa, Doğu yokluk ve yoksulluk 
içindeyken Batı sınırsız şekilde tüketi-
yorsa; dünyanın bir kesimi hak ve özgür-
lükler konusunda yüksek standartlara 
kavuşurken, diğer bir kesiminde her türlü 
ayrımcılık hüküm sürüyorsa, bu adaletsiz 

tablonun ilelebed sürdürülebilir olması 
mümkün değildir. Türkiye olarak, başta 
G-20 zirvesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi olmak üzere bulunduğumuz her 
platformda, bu adaletsiz ve çarpık tabloya 
dikkat çektik, küresel krizin bu tablonun 
bir neticesi olduğunu ifade ettik ve buna 
acilen bir çözüm bulunması için de çağrıda 
bulunduk.

Değerli arkadaşlarım... Adalet ve eşitlik kav-
ramı kişiden kişiye, ülkeden ülkeye değiş-
mez, değişemez. Birilerinin her türlü hak ve 
özgürlüğe layık olduğunu, diğer birilerinin 
ise mahrumiyete boyun eğmesi gerektiği-
ni savunmak, çağdışıdır, insanlık dışıdır. 
Bu, sürdürülebilir, katlanılır, tahammül 
edilir bir durum değildir. İnsan her yerde 
insandır... Rengine, diline, etnik kökenine, 
inancına bakılmaksızın can her yerde can-
dır. Bangladeş’in yoksul kadınlarının çilesi 
bizim çilemiz olmak zorundadır. Kongo’da, 
Uganda’da, Kenya’da, Darfur’da acı çeken 
kadınların acısını yüreğimizde hissetmek 
zorundayız. Haiti kadınlarının gözyaşı nasıl 
bizim gözyaşımızsa, Gürcistan kadınlarının 
çığlığı nasıl bizim çığlığımızsa, aynı şekilde 
Gazze’nin kadınlarının, Saraybosna’nın, 
Kosova’nın kadınlarının feryadı da elbette 
bizim feryadımızdır.

Biz ayrım yapamayız. Biz görmezden gele-
meyiz, gözümüzü yumamayız. Şunu altını 
çizerek ifade etmek istiyorum: Bizler, “bir 
insanın ölümünü bütün bir insanlığın 
ölümü” olarak gören, değerlendiren bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Bizim coğ-
rafyamızda, bizim ortak medeniyetimiz-
de, cana kıymak asla yoktur, ayrımcılık 
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yoktur, insanlar arasında ayrım gözetmek 
asla yoktur. Bizim inancımız, kız çocukla-
rının diri diri gömüldüğü bir atmosferde 
ortaya çıkmış ve ilk olarak da kız ço-
cuklarının katledilmesini yasaklamıştır. 
Biz, “Cennet anaların ayağı altındadır” 
buyruğunu kendimize ilke edinmiş bir 
medeniyetin, bir kültürün mensuplarıyız. 
Biz soframızdaki ekmeği komşularıyla 
paylaşan, paylaşmayı ve dayanışmayı en 
üst seviyede gözeten ve muhafaza eden 
bir geleneğin temsilcileriyiz.

İşte onun için uluslararası dayanışmayı, 
paylaşmayı, ortak hareketi ve ortak müca-
deleyi son derece önemli görüyoruz. Şunu 
da büyük bir gururla ve büyük bir mem-
nuniyetle ifade etmek istiyorum: Bu top-
rakların ismi Anadolu’dur... Bu topraklarda 
anneler ve annelik kutsal görülmüştür. 
Tarihimiz boyunca, bilimde, sanatta, ede-
biyatta, en önemlisi de devlet yönetiminde 
ve devlet işlerinde kadınlar hep aktif rol-
ler üstlenmiş, hep ön sıralarda olmuştur. 
Biz, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 
Gazi’ye bildiğimiz kadar, onun muhterem 
eşi Bala Hatun’u da biliriz. Orhan Gazi’yi 
tanıdığımız kadar, onun muhterem eşi Ni-
lüfer Hatun’u da tanırız. Bizim tarihimizde 
Malazgirt Fatihi Alparslan ne kadar yer 
tutuyorsa, Melikşah ne kadar yer tutuyorsa, 
Terken Hatun da o kadar önemlidir, tari-
himizde o kadar yer tutar. Bütün Osmanlı 
tarihi boyunca, en az padişahlar kadar, 
onların eşleri ve anneleri de meşhurdur 
ve devlet idaresinde olsun, hayır işlerinde 
olsun yaptıklarıyla tarihe adlarını yazdır-
mışlardır.

Yine şunu da gururla ifade etmeliyim: 
Batı’da kadın hakları tartışma konusu dahi 
edilmezken, bizde kadınlar 1847 yılında 
özel haklar elde etmişlerdir. 1843 yılından 
itibaren kadınlar resmi olarak da çalışma 
hayatında yer almaya başlamışlar, Tıp Fa-
kültelerinde okuyarak ebe ve hemşire olma 
haklarını kazanmışlardır. Kız çocuklarının 
okutulmasını zorunlu hale getiren yasanın 
tarihi, dikkat ediniz, 1860’tır. Kadınların 
devlet memuriyetinde görev alma hakkı 
1913 yılında elde edilmiştir. Modern Cum-
huriyetle birlikte kadınların siyasal, sosyal 
ve ekonomik alanda daha aktif yer almaları 
teşvik edilmiş, 1934 yılında, Batı’da örneği 
yokken kadınlarımız seçme ve seçilme hak-
larına kavuşmuşlardır. Fatma Aliye Hanım, 
Halide Edip Adıvar, Safiye Ali, Remziye Hi-
sar, Satı Kadın gibi birçok Cumhuriyet ka-
dını da bilimde, sanatta, siyasette ve sosyal 
yaşamda kadınların öncüleri oldular.

Değerli dostlarım, saygıdeğer misafirler...

Kadın hakları konusunda Türkiye’de bugün 
her zamankinden çok daha kararlı ve cesur 
bir duruş sergilendiğini de memnuniyetle 
ifade etmek isterim. AK Parti, 2001 yılında 
kurulurken, güçlü bir kadın kolları başkan-
lığını ihdas etmiş, süreç içinde de kadın 
kolları hep aktif ve merkezi rol üstlenmiş-
tir. AK Parti olarak, her alanda ayrımcılığa 
karşı çıktığımız gibi, kadın-erkek ayrımcılı-
ğına da şiddetle karşı çıktık ve çıkmaya da 
devam ediyoruz. Kadın haklarına bir ulufe 
mantığıyla asla yaklaşmıyor, bizzat kadın-
ları siyasal süreçlerde destekleyerek, kendi 
hak mücadelelerini vermeleri için tüm ka-
pıları ardına kadar açık tutuyoruz.
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Nitekim bugünden geçmişe baktığımızda, 
AK Parti hareketinin hanım kardeşlerimi-
zin omuzlarında yükseldiğini, her alan-
daki tarihi başarıları da hanım kardeşleri-
mizin destek ve gayretleriyle elde ettiğini 
görüyoruz. Yedi buçuk yıl önce iktidara 
gelişimizin hemen ardından Anayasa’da 
yaptığımız değişiklik çerçevesinde kadın-
erkek eşitliğini güçlendirdik. Anayasa’nın 
10’uncu Maddesi’ne, “Kadın ve erkekler 
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü-
dür” ibaresini ekledik. Yeni bir İş Kanunu 
çıkardık ve işyerlerinde cinsiyet ayrımcı-
lığını kaldırmaya yönelik güçlü bir adım 
attık. Türk Ceza Kanunu’nu değiştirerek, 
kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük 
genelge çıkararak ve bunu da yakından ta-
kip ederek şiddet olaylarının önüne büyük 
ölçüde geçtik. 

Belediyeler Kanununu değiştirdik, kadın 
ve çocuklar için kendilerini güvende his-
sedecekleri tesisler oluşturduk. “Haydi 
Kızlar Okula” dedik, “Ana-Kız Okuldayız” 
kampanyasını başlattık ve 350 bine yakın 
kız çocuğumuzun ve hanım kardeşimizin 
okuma yazma öğrenmesini, okula gitme-
sini sağladık. Kadın girişimciliğini teşvik 
ettik. Esnaf Sanatkara sağladığımız düşük 
faizli kredide kadınlarımıza pozitif ay-
rımcılık uyguladık. İşveren sigorta prim-
leri noktasında yine hanım çalışanlara 
ayrıcalık tanıdık. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nu” kurduk. 

Bunlar, yedi buçuk yıl içinde yaptıkları-
mızın yalnızca bir kısmı. Elbette halen 

sorunlar olduğunu, sıkıntılar olduğunu 
biliyoruz. Ama bunları da aşmak için son 
derece samimi şekilde mücadele veriyo-
ruz. Ben inanıyorum ki, AK Parti Kadın 
Kolları Başkanlığımız, bu ülkede yaşayan 
bütün kadınlarımız için büyük bir imkân 
olmuştur. Bugün, AK Parti sayesinde be-
lediye meclislerinde görev yapan kadın-
larımızın sayısında büyük bir artış var. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın 
milletvekillerimizin sayısında büyük bir 
artış oldu. Kadınlarımız artık her alanda 
daha çok iş, daha çok emek, daha çok kat-
ma değer üretiyorlar, her alanda daha aktif 
roller üstleniyorlar.

Yıllarca kadın haklarından bahsedenler, 
kadın-erkek eşitliğinden, kadına yönelik 
şiddetten bahsedenler, işte şu günlerde 
bir kez daha samimiyet testinden geçi-
yorlar. En çok anneleri, en çok kadınları 
etkileyen, onların yüreklerini dağlayan, 
onların yüreklerini yangın yerine çeviren 
terör meselesinin çözümünde nasıl engel 
çıkardıklarını, nasıl yan çizdiklerini görü-
yorsunuz. O kadar ki, Dersim’in anneleri-
nin acısını hafife alacak, “tabii ki anneler 
ağlayacak” diyecek kadar duyarlılıklarını, 
izanlarını kaybettiler. 29 Mart seçimleri 
öncesinde çarşaf açılımı, başörtüsü açılı-
mı yapıyorlardı; bugün geldikleri nokta, 
sokak ortasında çarşaf ları parçalamak, 
öfkeyle, nefretle bu ülkedeki bir kesimin 
geleneksel kıyafetini ayaklar altında çiğ-
nemek oldu. Ülkenin her meselesinde ol-
duğu gibi kadın meselesinde de samimiyet 
yerine istismarı tercih edenler, milletin 
gözü önünde şimdi çarşafa dolanıyorlar.
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Böyle bir manzara karşısında, böyle bir 
tutarsızlık ve ilkesizlik karşısında AK 
Parti’nin farkı çok daha belirgin şekilde 
ortaya çıkıyor. Biz her zaman samimiyetle 
konuştuk, her zaman gönül diliyle konuş-
tuk ve gönüller yapmanın mücadelesini 
verdik. Bu sayede milletin gönlünü ka-
zandık, teveccühüne mazhar olduk. Biz 
kadınlarımız üzerinden değil, kadınlar 
için siyaset ürettik ve o şekilde de yolu-
muza devam edeceğiz. Bakınız... Hükümet 
olarak Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adı 
altında yeni bir süreç başlattık. Hedefi-
miz, Türkiye’deki etnik grupların, inanç 
gruplarının sorunlarının, bunun yanında 
ekonomik sorunların minimize edilmesi; 
her alanda ayrımcılığın kaldırılması, ülke-
mizde birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin 
daha da pekiştirilmesi. Ben, bu süreci 
başlattığımız ilk günden itibaren, sürece 
hanım kardeşlerimizin, özellikle de anne-
lerin el koymasını, sürece dahil olmalarını 
istedim. Biz, ülkemizde annelerin gözyaşı 
dinsin, anneler, babalar, çocuklar, gözyaşı 
dökmesin, gençler hayatlarını kaybetme-
sin istedik.

D ü n  ü l ke m i z i n  G ü n eyd o ğ u’s u n d a , 
Şanlıurfa’da, bölge kadınlarının katılımıy-
la bir Dünya Kadınlar Günü Kutlaması 
gerçekleştirdik. Bölge insanının kan ve 
gözyaşının dinmesi noktasında nasıl ar-
zulu olduğunu orada bir kez daha müşa-
hede ettim. Orada da ifade ettim: Biz artık 
8 Mart’ları buruk yaşamak istemiyoruz. 
Biz artık bayramları buruk yaşamak is-
temiyoruz. Ülkemizdeki tüm kadınların 
sürece el koymalarını, yüreklerini ortaya 
koymalarını ve bu acıların dinmesi için 

öne çıkmalarını istiyor, arzu ediyoruz. 
Bizim bu mücadelemizin Türkiye’yi nasıl 
değiştireceğini, dönüştüreceğini ve nasıl 
daha yaşanabilir bir ülke haline getireceği-
ni ülkemizdeki her bir hanım kardeşimize 
ulaşarak sabırla anlatmamız gerekiyor. De-
ğişen, gelişen, büyüyen ve demokrasi stan-
dartları yükselen bir Türkiye’de en çok da 
kadınların fayda göreceğini anlatmamız 
gerekiyor.

Şunu da vurgulamak durumundayım... 
Türkiye’nin güçlenmesi, bölgemizin güç-
lenmesidir. Türkiye’de kadınların her alan-
da haklarını ileri seviyelere taşıması, bölge 
ülkeleri için de anlamlı bir örnek teşkil 
edecektir. O nedenle, bölgesel dayanışma, 
paylaşma, işbirliği bugün her zamankin-
den daha fazla önem arz ediyor. Bugün top-
lantımıza katılan değerli misafirlerimizin, 
uluslararası dayanışma ve işbirliği çağrıla-
rımıza icabet etmiş olmaları da son derece 
sevindiricidir. Ben, bir kez daha sizlerin ve 
sizlerin şahsında tüm hanım kardeşlerimi-
zin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. 
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımıza an-
lamlı ve tarihi nitelikteki mücadelesi, tari-
he mal olacak gayretleri için şükranlarımı 
sunuyorum. Yurtdışından ve yurtiçinden 
zirveye katılan tüm misafirlerimize bir kez 
daha katkıları ve destekleri için teşekkür 
ediyor, kendilerine bir kez daha hoş geldi-
niz diyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle 
daha nice Kadınlar Günü’ne ulaşmanızı 
temenni ediyor, zirveye başarılar diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Libya lideri, muhterem kardeşim Sayın 
Kaddafi, saygıdeğer Devlet ve Hükümet 
Başkanları, Arap Ligi Genel Sekreteri Sa-
yın Amr Musa, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Ban, İslam Konferansı 
Örgütü Genel Sekreteri Sayın İhsanoğlu, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor, Arap Ligi Zirvesi’ne katılmaktan 

ve sizlere hitap ediyor olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. Bu vesileyle dostum ve kardeşim 
Libya Lideri Kaddafi’ye, bizlere gösterdiği 
sıcak misafirperverlikten dolayı şükranla-
rımı sunuyorum. 

Türkler ve Araplar, sadece ortak bir coğraf-
yayı paylaşmakla kalmıyor, ortak bir tarihi, 

Arap Ligi Zirvesi Açılış Oturumu

Libya | 27 Mart 2010
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ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti ve 
ortak bir inancı da paylaşıyorlar. Tarihte, 
sevinçleri ve hüzünleri bu kadar içiçe geç-
miş; en önemlisi de kaderleri bu kadar or-
tak çizilmiş iki millet daha olduğunu san-
mıyorum. Dillerimiz farklı olabilir... Ama 
Türkler ve Araplar, birbirleriyle “gönül 
diliyle, kalp lisanıyla” iletişim kurabilen 
iki millettir. Ortak ezgilerimiz bunun en 
güzel ispatıdır. Dünya kültür ve sanat mi-
rasına yaptığımız ortak katkılar bunun en 
güzel ispatıdır. Bilime, mimariye, edebiya-
ta kazandırdığımız ortak eserler bunun en 
güzel ispatıdır.

Şunu bütün kalbimle ifade etmek isterim: 
İstanbul’un kaderi, Sirte’nin kaderin-
den, Trablus’un kaderinden, Kahire’nin, 
Şam’ın, Bağdat’ın, Sana’nın, Mekke ile 
Medine’nin ve elbette Kudüs’ün kaderin-
den ayrı değildir. Tarih ve inançlarımız 
bizi, birbirimize dost değil, altını çizerek 
ifade ediyorum, birbirimize kardeş yap-
mıştır. Biz bu bölgenin büyük ve müreffeh 
tarihini hep birlikte yazdık. Bu bölgenin 
aydınlık geleceğini de hep birlikte yazaca-
ğımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Evet.. .  Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. 
Özellikle son Yüzyıl’da, ne yazık ki kanla, 
gözyaşıyla, acıyla, çatışma ve işgallerle 
yoğrulmuş bir coğrafyada bulunuyoruz. 
Ama bu durum, bizi asla ve asla umutsuz-
luğa sevk edemez. İttifak her derdin deva-
sıdır. Bir olmak, iri olmaktır, diri olmaktır. 
Allah’ın izniyle, el birliği, gönül birliği, 
kader birliği yaparak tüm sorunları aşabi-
lir, barış üzerine, refah, huzur ve istikrar 
üzerine bir geleceği hep birlikte inşa ede-

biliriz. Bu noktada Arap Ligi’ne özel bir 
önem atfediyor, son dönemde bölgesel ve 
küresel siyasette etkisinin artmasını mem-
nuniyetle karşılıyor, bu ivmenin devam 
etmesini gönülden arzu ediyorum.

Değerli kardeşlerim... 

Türkiye olarak Orta Doğu’daki gelişmele-
re kayıtsız kalmamız tabii olarak mümkün 
değildir. Orta Doğu bölgesinde her bir ola-
yın bölgenin dengelerinden ayrı şekilde 
tek başına ele alınması gerçekçi değildir. 
Bölgede yaşanan olayların dinamizmi ve 
her bir olaya çok sayıda aktörün müdahil 
olması, her gelişmenin başka bir gelişmeyi 
tetiklemesi, sorunlara kapsamlı bir yakla-
şım tarzını zorunlu kılıyor. Bölgemizin en 
can alıcı ve çözüm noktasında en fazla aci-
liyet arz eden sorunu, Filistin sorunudur.

Bugün, barış sürecinin canlandırılması 
konusunda uluslararası toplum yeni ve 
güç bir sınavla daha karşı karşıya bulu-
nuyor. Gerek Filistin liderliği, gerek Arap 
ülkeleri “dolaylı görüşmelere” ihtiyatlı bir 
şekilde onay vermişlerdir. Bu aşamada ta-
raflara düşen, barışa samimiyetle bir şans 
tanımaktır. Biz, gelinen aşamada artık 
yol haritası değil, yolun sonunu görmek 
istiyoruz. Kudüs, bütün bu coğrafyanın, 
tüm İslam dünyasının göz bebeğidir, ilk 
kıblesidir. İsrail’in Kudüs’e yönelik, kutsal 
mekanlara yönelik saldırıları asla kabul 
edilemez. 

Doğu Kudüs’te 1600 yeni konut inşasına 
başlanması asla kabul edilebilir, mazur 
görülebilir bir durum değildir. Orta Doğu 
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Dörtlüsü olarak ABD, Rusya, AB ve BM’nin 
de tepkisini çektiği ve kınadığı bu eylem 
ne uluslararası hukuka, ne de insanlık vic-
danına uygundur. İsrail bu tavrıyla sadece 
uluslararası hukuku çiğnemekle kalmı-
yor; aynı zamanda insani duyguları, aynı 
zamanda tarihi, aynı zamanda vicdanları 
da çiğniyor. Kudüs yüzyıllar boyunca barı-
şın, birlikte yaşamanın, birbirine saygının 
abide bir şehri olmuştur. Unutmayalım, 
Kudüs yandıkça Filistin, Filistin yandıkça 
Ortadoğu, Ortadoğu yandıkça da dün-
yamız barış ve huzura erişemez. Başta 
Birleşmiş Milletler, Arap Ligi ve İslam 
Konferansı Örgütü kararları ve uluslara-
rası hukukun konuyla ilgili müktesebatı-
nın aşındırılarak; sonuca odaklanmayan 
müzakerelerle vakit kaybederek sorunun 
çözülmesi imkân dâhilinde değildir.

Aynı şekilde, İsrail’in Gazze’ye yönelik 
ablukası, tüm uluslararası toplumun gözü 
önünde ağır insani sonuçlar doğuran bir 
trajediye neden olmuştur. Bu gayri insani 
ablukanın bir an önce kaldırılması ve böl-
gedeki insani koşulların süratle normale 
dönmesi uluslararası toplumun müşterek 
sorumluluğudur. Filistinlilerin ve elbette 
tüm İslam ülkelerinin birlik ve bütünlüğü 
bu noktada her zamankinden daha fazla 
önem ve hayatiyet arzediyor. Gün, otu-
rup ağıt yakma, oturup göz yaşı dökme, 
oturup gelişmeleri tribünlerden seyretme 
günü değildir. Gün, ittifak günüdür, bir 
arada hareket etme, acilen barışı tesis 
etme günüdür. Türkiye olarak, Filistin me-
selesinin çözümünü bölgenin barış ve hu-
zurunun anahtarı olarak gördüğümüzü, 
Filistin’in haklı davasını desteklediğimizi 

ve yakından takip ettiğimizi burada bir 
kez daha hatırlatmak isterim.

Aziz kardeşlerim...

Bizler, başta Endülüs olmak üzere, temeli 
barış, hoşgörü, karşılıklı saygı olan me-
deniyetleri kurmuş milletleriz. Bizler, adı 
“barış” olan bir dinin, insanı yücelten, 
insanı eşref-i mahlukat olarak gören bir 
anlayışın takipçileriyiz. Geçmişiyle övün-
mek, geçmişiyle gurur duymak artık bize 
yetmiyor. Tarihin o unutulmaz sayfalarını 
yeniden açmak, tarihi tekerrür ettirmek, 
barış ve refah üzerine geleceği yine birlikte 
inşa etmek hepimizin ellerinde. Tarihi bir 
sorumluluk taşıyoruz. Gelin, bu sorumlu-
luğu en iyi şekilde yerine getirelim... Gelin, 
önyargıları kıralım, ön kabulleri ortadan 
kaldıralım, bizimle ilgili yanlış düşünce 
ve imajları artık düzeltelim. Gelin, mede-
niyetlerin çatıştığı değil, medeniyetlerin 
buluştuğu, tanıştığı bir geleceği birlikte 
kuralım.

Bunu yapacak güce, imkana ve en önemli-
si de tarihi birikime sahibiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Zirve toplantısının başarılı 
geçmesini, tüm bölgemiz ve dünya için 
hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun.
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Türk Kızılayı’nın çok değerli mensupları, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler... sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Türk Kızılayı’nın 2010 Yılı 
Olağan Genel Kurulu’na başarılar diliyo-
rum. Bu olağan genel kurul vesilesiyle, 
1868’de kuruluşta emeği geçenleri, 142 
yıllık tarihi boyunca çeşitli kademelerde 
Kızılay’a emek vermiş ve bugün aramızda 
olmayan kardeşlerimizi, en önemlisi de 
vazife sırasında hayatını kaybeden Kızı-

lay şehitlerimizi rahmetle ve minnetle 
yad ediyorum. Şu anda dünyanın dört bir 
yanında ve ülkemizin her bir köşesinde 
hizmet veren tüm Kızılay çalışanlarına, 
fahri çalışanlara, gönül verenlere, destek 
olanlara ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum. 

Kızılay, kurulduğu günden itibaren bu ül-
kenin ve bu milletin gururu oldu, medar-ı 
iftiharı oldu. Bakınız... 1911 yılında, 

Türk Kızılayı Genel Kurulu

Ankara | 1 Nisan 2010
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Trablusgarp Savaşıyla birlikte Kızılay, o 
günkü adıyla Hilal-i Ahmer, bölgedeki as-
kerlerimize ve yerli halka yardım etmek 
için seferber oldu. Osmanlı Devleti’nin 
büyük yokluk içinde olduğu o dönemde, 
Kızılay da yokluk ve yoksunluk içindeydi. 
Ancak, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum, 
Kızılay’a destek amacıyla bir anda dünya 
seferber oldu ve İmparatorluğun çeşitli böl-
geleri dışında, Bulgaristan’dan, Bosna’dan, 
Macaristan, Avusturya, Mısır, hatta ta 
Amerika’dan, Hindistan’dan, Güney Afri-
ka Müslümanlarından Kızılay’a yardım 
yağmaya başladı. Bu büyük bir güvenin ve 
sahiplenmenin göstergesiydi.

Şurası da son derece önemli... Kızılay’a kat-
kıda bulunmak insani ve vicdani bir görev 
olarak algılanıyordu. Devlet, ya da Kızılay 
yönetimi, kendisine yardım edenlere bir 
teşekkür mektubu gönderdiğinde, bazen 
tepkiyle karşılanıyordu. “Görevimiz olan 
bir işi yaptık, bunun için teşekkür olur mu” 
diyorlardı. Trablusgarp’ta görev yapan bir 
Yüzbaşının, Yüzbaşı Mehmet Hamdi’nin 
aralarında topladıkları yardım parasını 
Kızılay’a gönderirken yazdığı mektuptan 
kısa bir alıntıyı sizlerle paylaşmak isterim... 
Diyor ki Yüzbaşı Mehmet Hamdi: “Mille-
timiz zengin, vatanımız maddeten servet 
sahibi olsaydı, Kızılay’a daha da fazla yar-
dımda bulunabilirdik. Ama elimizden ge-
len budur. İğne İplik parasından, tütün ak-
çesinden biriktirebildiğimiz üçyüz küsur 
kuruşun hediye olarak kabulüyle bizleri 
memnun eylemenizi rica ederiz...”

Osmanlı  Devleti  Savaşa girdiğinde, 
kaygısı, sıkıntısı,  hüznü Hindistan’a 

kadar, Hint Okyanusu’na kadar, Güney 
Afrika’ya, Amerika’ya ve orada yaşayan 
Müslümanlara kadar ulaşıyordu. Lib-
ya’daki, Tunus’taki, Yemen’deki, Afganis-
tan, Pakistan, Hindistan’daki yoksulluk 
içindeki halk, parmağındaki yüzüğü, ha-
nımının kolunda eğer varsa bileziği çıka-
rıyor, devesini, koyununu satıyor, gönül 
huzuruyla, aşkla İstanbul’a, Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’ne gönderiyordu.

Evet değerli arkadaşlarım... Kızılay, işte 
bu ruh üzerine, bu anlayış üzerine, bu 
fedakarlık üzerine kurulmuş, 142 yıl bo-
yunca da o damardan beslenerek bugün-
lere ulaşmıştır. Kızılay’ın nasıl bir ruhla 
ve nasıl bir heyecanla kurulduğunu ve 
bugünlere nasıl geldiğini her an aklımız-
da tutmamız gerektiğine inanıyorum. 
Kızılay, paylaşmanın, yardımlaşmanın, 
dayanışmanın dünya çapında bir timsali 
haline gelmiş; şu beyaz zemin üzerinde-
ki kırmızı hilal merhametin ve şefkatin 
uluslararası ölçekte tanınan sembolüne 
dönüşmüştür. Medeniyetimizin üzerinde 
yükseldiği değerler, ruh kökümüz adeta 
Kızılay’da kurumsallaşmış, somut şekilde 
tezahür etmiştir.

Bakın burada hemen bir anekdotu sizler-
le paylaşmak istiyorum... Biraz önce de 
ifade ettim... Pakistan, Hindistan, Afganis-
tan’daki kardeşlerimiz, gerek Osmanlı’nın 
son döneminde, gerek Kurtuluş Savaşı-
mızda bileziklerini, yüzüklerini, ziynet eş-
yalarını çıkardılar ve bize destek oldular... 
Biliyorsunuz, Pakistan’daki depremin ar-
dından devlet olarak tüm imkanlarımızla 
oraya ulaştık ve oradaki kardeşlerimizin 
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yanında olduk. Sadece devlet değil, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin tek tek vatandaşları 
da Pakistanlı kardeşlerine vefa borçlarını 
yerine getirmek için seferber oldular. Kı-
zılay Pakistan’da, Muzafferabad’da tam 
2 bin ev inşa etti... Burada, Türkiye’de 
Kızılay’a bir ev yapacak kadar para veri-
yorsunuz, yani bir nevi ev satın alıyorsu-
nuz, Kızılay da gidiyor o evi orada inşa 
ediyor, ihtiyaç sahiplerini oraya yerleştiri-
yor. Başbakan’ından köylüsüne, çiftçisine, 
memuruna, esnafına kadar bu ülkenin 
vatandaşları orada kendileri adına evler 
yaptırdılar, Pakistanlı kardeşlerinin dert-
lerine derman olmaya çalıştılar. 

Kızılay’ın bu kampanyasına, İstanbul 
Fatih Milli Eğitim Müdürlüğümüz de des-
tek olmuş. Oradaki okullardan toplanan 
yardım paraları ile Muzafferabad’da 24 
ev yapılmış. Kızılay, Fatih’te bir teşekkür 
toplantısı düzenliyor. Öğrencilerin, veli-
lerin, öğretmenlerin katılımıyla yapılan o 
24 ev için Fatih halkına teşekkür ediliyor. 
Orada, ERVA adında bir kız çocuğumuz, 
Kızılay Genel Başkanımızın yanına geli-
yor ve şunları söylüyor: “Başkanım, ben 
bu evlerin yapımı için o gün hiç bir şey ve-
remedim. Ama bugün vermek istiyorum. 
Dün annemle konuştuk, en sevdiğin ney-
se onu ver dedi... Ben doğduktan hemen 
sonra babam vefat etmiş. Ölmeden önce 
de bana bir bilezik hediye vermiş. Benim 
en sevdiğim eşya işte o bilezik. Bunu şim-
di size veriyorum, lütfen onu Pakistan’a 
ulaştırın” diyor...

Pakistan Cumhurbaşkanı’nın bu hikayeyi 
gözyaşları içinde dinlediğini, daha sonra 

ERVA’yı Pakistan’a davet ederek Devlet 
Yüksek Nişanıyla ödüllendirdiğini de 
arkadaşlarım bana anlattılar. Kızılay işte 
budur değerli arkadaşlarım... Kızılay’ın 
temelinde, Kızılay’ın harcında, çok geniş 
bir coğrafyanın maddi yardımları kadar 
hayır duaları vardır. Bir buçuk asır önce, 
Hindistan’ın, Pakistan’ın, Afganistan’ın, 
Filistin’in, İran’ın, Kaf kasya’nın, Bal-
kanların, tüm Ortadoğu’nun maddi ve 
manevi destekleriyle faaliyete geçen bu 
kurum, şu anda tüm o coğrafyalara, ora-
lardaki ülkelere, hatta tüm dünyaya yar-
dım ulaştırıyor. Kızılay sadece Gazze’de, 
sadece Muzafferabad’da ,  Kıbrıs ’ ta , 
Sudan’da, Musul’da, Kerkük’te, Telafer’de 
yardım dağıtmıyor. . .  Endonezya’da , 
Arnavutluk’ta, Kosova’da, Sri lanka’da, 
İtalya’da, Şili’de, Haiti’de Kızılay yaraları 
sardı ve sarıyor.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum... Buradan 
Haiti’ye 20 saatlik uçuşla varabiliyor-
sunuz. Dünyanın Haiti’de ilk yardım 
dağıtan uluslararası kuruluşu Kızılay 
oldu. Kızılay sadece bir yardım kuruluşu 
olarak değil, oralara Türkiye’yi tanıtan, 
bizim insanımızın merhametini, şefkati-
ni, yardımseverliğini, dayanışmasını ve 
paylaşmasını oralara kadar taşıyan bir 
kuruluştur. Ben buradan bir kez daha, 
Kızılay yönetimine, Kızılay çalışanlarına, 
ülkemizin ve milletimizin yüzünü ağar-
tan bir çaba içinde oldukları için, milletçe 
göğsümüzü kabarttıkları için şükranları-
mı sunuyorum.

Biz hiç bir konuda küçük düşünemeyiz 
değerli arkadaşlarım... Biz hesabi olama-
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yız, biz çıkar odaklı düşünemeyiz. Biz, 
kalbinde merhamet adlı çınar bulunan 
bir kültürün, bir medeniyetin, bir mil-
letin çocuklarıyız. Dini, dili, rengi hiç 
fark etmez... Kim yolda kalmışsa, kimin 
yarası varsa, sızısı varsa, kim yokluk ve 
yoksulluk içindeyse, kim bir afete maruz 
kaldıysa biz tüm imkanlarımızla orada 
olmak, o insanların elini tutmak zorunda-
yız. Biz nasıl Pakistan’a depremin hemen 
ardından ulaşıyorsak, aynı şekilde ayrım 
yapmadan Şili’ye de ulaşıyoruz. Biz nasıl 
Sri Lanka’da evlerinden edilen 250 bin 
kişinin kamplarına ulaşıp orada yardım 
dağıtıyorsak, aynı şekilde Tacikistan’a 
da gidiyor, toprak kayması nedeniyle 
evlerinden olan 150 ailenin ellerinden 
tutuyoruz. Bizim sadece Gazze’de yardım 
dağıttığımızı, bizim sadece Gazze için se-
simizi yükselttiğimizi zannedenler büyük 
bir yanılgı içindedir. 

Biz, insan olmanın gereği neyse onu ya-
pıyor, işte, Haiti’de yardım dağıtan ilk 
ülke olma vasfını Kızılay sayesinde elde 
ediyoruz. Türkiye’nin aktif dış politika-
sıyla küresel ölçekte bir güce dönüşme-
sinin yansımasını Kızılay’da görüyoruz. 
Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü, 
ağırlıklı, itibarlı bir ülke haline gelmesini 
en bariz şekilde işte Kızılay’da görüyoruz. 
Bugün nasıl Türkiye, ayrım yapmadan, 
rengine, diline, inancına bakmadan ta-
rafsız şekilde, adil şekilde barış ve refah 
için gayret gösteriyorsa, Kızılay da aynı 
şekilde bu eksende çalışmalarını başarıy-
la yürütüyor. Bakın, bizim yardımlaşma 
kültürümüzde, “sağ elin verdiğinden, sol 
elin dahi haberdar olmaması” anlayışı 

vardır. Yoksulları, ihtiyaç sahiplerini mağ-
dur etmemek için, gönüllerini kırmamak, 
onları utandırmamak için yardım müm-
kün olduğunca gizli yapılır. Ama, ben 
Kızılay’ın bu noktada bir istisna olarak 
tutulması taraftarıyım. Kızılay her faali-
yetini büyük bir gururla anlatmalı, büyük 
bir iftiharla kamuoyuna duyurmalıdır. 
Kızılay’ın nasıl kurulduğu, bugünlere 
nasıl geldiği, bugün Türkiye’yi ve dünyayı 
nasıl kucakladığı herkes tarafından etraf-
lıca bilinmelidir. Bu sayede desteklerin, 
yardımların da artış kaydedeceğine gö-
nülden inanıyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Bu vesi-
leyle bir hususu da sizlerle paylaşmak 
isterim... İnsanların, adeta yüreklerinden 
koparıp verdikleri yardımların, amacı 
dışında, hedefi dışında, gayesi dışında 
kullanılması hukuken, ahlaken, vicdanen 
kabul edilemez, izah dahi edilemez. Gerek 
kamu kaynaklarının kullanımında, gerek 
yardım kaynaklarının kullanılmasında 
suiistimale gitmek, yolsuzluğa kapı aç-
mak çok büyük bir cinayettir. En önemlisi 
de insanların güvenini sarsmak, iyi niyet-
lerini suiistimal etmektir ki, bunun tela-
fisi uzun zamanlar alabilir. Kimi zaman 
görülen olumsuz örneklerin nasıl sarsıcı 
bir etki yaptığını, gönüllülüğün, feda-
karlığın zedelenmesine sebep olduğunu 
görüyoruz. 

Şimdi düşününüz... İstanbul Fatih’teki 
ERVA adlı kızımız gibi binlercesi, mil-
yonlarcası gönlünden ne kopuyorsa onu 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için aracı-
lara veriyor. Kendi bir parça ekmeğini, bir 
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lokmasını insanlar kimi zaman muhtaç-
larla paylaşmak için veriyorlar. O bir ema-
nettir. Namus kadar, şeref kadar kutsal 
ve mübarek bir emanettir. O emanete el 
uzatanın, onu gayesi dışında kullananın 
Anadolu deyimiyle yatacak yeri yoktur. 
Hükümet olarak yedi buçuk yılda her 
türlü yolsuzluğun karşısında olduk. Tüyü 
bitmedik yetimin hakkına uzanan ellerin 
karşısında her zaman dimdik durduk.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Kim olursa olsun, hangi kuruluş, hangi si-
vil toplum örgütü olursa olsun, yolsuzluk 
yapana, hele hele insanların gönlünden 
kopararak emanet verdiği yardımlara 
el uzatanlara asla ve asla müsamaha 
göstermedik, bundan sonra da göster-
meyiz. Hukukun işletilmesi noktasında 
bu hususta en küçük bir tereddüdümüz 
olamaz. Şurası da son derece önemli... 
En az yolsuzluk kadar, en az yolsuzluk 
yapanlar kadar, haksız yere ithamlarda 
bulunanlar, kişi ve kurumları haksız yere 
itham edenler, karalayanlar da büyük bir 
sorumsuzluk içinde olurlar, büyük bir 
yanlış yapmış olurlar. Yolsuzluk noktasın-
daki iddialar, hukuk çizgisinden çıkarak, 
amacını aşarak bir karalama ve töhmet 
kampanyasına dönüştürülürse, vatanda-
şımız da haklı olarak yardımlarını keser, 
sonuçta mağdur ve muhtaç olan insan-
ların mahrumiyeti artarak devam eder. 
Güven sarsıcı olaylara sebep olanlar da, 
güveni zedeleyecek propagandalara alet 
olanlar da büyük bir vebal altına girerler.

Kızılay’ın da bu tür olay ve propaganda-
lardan etkilendiğini biliyoruz, samimi-

yetle ve hassasiyetle çalışan bir çok sivil 
toplum örgütünün de bundan etkilendi-
ğini biliyoruz. Onun için Kızılay Genel 
Başkanımdan rica ediyorum... Biliyorum 
ki, Kızılay her zaman bu konularda her 
zaman en yüksek hassasiyetle hareket 
etmiştir. Bu hassasiyeti kurumsallaştıra-
rak, somut mekanizmalara dönüştürerek 
devam ettirin. Özellikle yardımların iz-
lenmesi için başlatılan yazılım projesini 
lütfen bir an önce bitirin. Yardım yapan 
kişi, bilgisayarı başında verdiği paranın 
nereye gittiğini, nasıl harcandığını, nere-
lerde kullanıldığını, kimlere ulaştığını on-
layn olarak görsün, görebilsin. Kızılay’ın, 
bu noktadaki şeffaflık girişimlerinde de 
öncü olmasını beklediğimi belirtmek is-
tiyorum.

Değerli dostlarım, saygıdeğer katılımcılar...

Tabii Kızılay yönü sadece yurtdışına dö-
nük bir kuruluş değil... Şöyle son bir kaç 
ay içindeki faaliyetlerine bile baktığımız-
da, en son Elazığ depreminde, onun önce-
sinde Balıkesir’de Giruzu Patlaması’nda, 
Batı illerimizi etkisi altına alan sel fela-
ketinde, Hatay, Silifke, Urla’daki su bas-
kınında, Artvin’deki yangında Kızılay’ın 
çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza 
ulaştığını ve kırmızı hilali orada dalga-
landırdığını gördük. Kar yağışı nedeniyle 
yolda kalan vatandaşlarımıza dahi ulaştı 
Kızılay ve oradaki yolculara battaniye, 
çocuklar için mama, süt dağıttı. Afetle 
mücadele noktasında sadece 2 merkez, 
Ankara ve İstanbul varken, bugün mer-
kez sayımız 10’a çıktı. Yerel merkez sayısı 
12’den 23’e yükseldi.
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Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası için 
çok kapsamlı bir eğitim faaliyetinin Kızı-
lay tarafından yürütülüyor olması da ay-
rıca umut verici bir gelişme. 28 ilimizde 
471 eğitici yetiştirildi ve şu an itibariyle 
23 ilimizde yaklaşık 24 bin kişi afet eği-
timlerini aldı. Kan ihtiyacı noktasında 
2007’de İstanbul’da bir talimat vermiş-
tim: Ülkemde, elinde reçeteyle kan arayan 
hasta yakını manzarası artık görmek iste-
miyorum demiştim. Sağ olsun Kızılay bu 
noktada da çok hızlı ilerleme kaydetti ve 
29 olan Kan Merkezi sayısını 77’ye çıkar-
dı. Şu anda tüm hastanelerle bilgisayar 
üzerinden bağlantı mevcut ve bir ünite 
dahi olsa kan, Kızılay’ın özel araçlarıyla 
hastalarımıza ulaştırılıyor. 884 olan per-
sonel sayımız 1.563’e; 104 olan araç sayı-
mız da 295’e ulaştı. 2012 yılı Ocak ayında 
Türkiye’de bu problemin artık tamamen 
ortadan kalktığını görmek istiyorum. En 
ileri teknolojiyle, kan ihtiyacını en hızlı 
şekilde temin edecek sistemi artık ta-
mamlamış olmamız gerekiyor.

Türkiye çok büyük bir ülke değerli arka-
daşlarım... Türkiye’nin ne kadar büyük 
olduğunu ispat eden en önemli gösterge-
lerden biri de işte Kızılay’ın faaliyetleri. 
İddiaları olan, hedefleri olan, küresel ba-
rış için, istikrar ve refah için samimiyetle 
çalışan bir Türkiye var ve Kızılay da o 
Türkiye’nin adeta uç beyi olarak vazifesi-
ni en iyi şekilde yerine getiriyor. Türkiye 
büyüdükçe, geliştikçe, ilerledikçe bunun 
her alanda olduğu gibi Kızılay’da da etki-
sini görüyoruz. Dün biliyorsunuz, 2009 
yılı son çeyrek büyüme rakamları açıklan-
dı. Türkiye ekonomisi, son çeyrekte yüzde 

6 oranında, beklentilerimizin de üzerinde 
bir büyüme kaydetti ve küresel kriz ne-
deniyle 2009 yılında daralma yüzde 4.7 
oldu. Şimdi son çeyrekte başlayan pozitif 
büyüme inşallah 2010 yılının tamamında 
devam edecek ve yıl sonunda, yüzde 3.5 
olan hedefimizi yakalayacak hatta onu 
aşacağız.

Türkiye küresel krizden asgari düzeyde 
etkilendi, şu anda da küresel krizin etkile-
rini en hızlı şekilde üzerinden atan ülke-
ler arasında ilk sırada yer alıyor. 2010 ve 
2011 yıllarında Türkiye’nin dünyanın en 
hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacağı 
uluslararası kuruluşlar tarafından teyit 
ediliyor. Bunlar son derece sevindirici, 
umut verici gelişmeler. Biz kendimize 
inanalım, kendimize güvenelim, bundan 
çok daha fazlasını yapar, çok daha ileri 
seviyeleri yakalarız. 

Ben bir kez daha Kızılay’a, Kızılay çalışan-
larına, gönül verenlere, destek olanlara 
teşekkür ediyorum. Kızılay’ın, ülkemizde 
ve dünyada yoksulların, yolda kalmışla-
rın, mağdurların, afetzedelerin umudu 
olması için her türlü imkanı en geniş 
manada seferber edeceğimizin bilinme-
sini istiyorum. Nasıl ay yıldızlı bayra-
ğımızla gurur duyuyorsak, aynı şekilde 
Türkiye’nin yardım elini dünyanın her 
köşesine ulaştıran Kırmızı Hilal’le de gu-
rur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin, 
bahtınızı açık etsin. Genel Kurulunuza 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Boşnak Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Lagumdiya, uluslararası 
toplumun değerli temsilcileri, değerli ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Bosna-Hersek temaslarımız esnasında, 
Boşnak Enstitüsü’nde sizlere hitap et-

mekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Boş-
nak Enstitüsü’ne ve onun değerli Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Lagumdiya’ya 
da bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği 
yapmalarından dolayı şükranlarımı su-
nuyorum. 

Boşnak Enstitüsü’nde  
“Bosna-Hersek ve Balkanlar” 

Toplantısı

Bosna-Hersek | 5 Nisan 2010
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Bosna-Hersek’in en büyük vakıflarından 
biri olan Boşnak Enstitüsü, birçok değerli 
çalışmasının yanında en çok da Bosna-
Hersek’in çok kültürlü yapısına dönük fa-
aliyetleriyle biliniyor. Enstitü’deki nadir el 
yazmalarının ve Ortaçağ’dan kalma dokü-
manların da bulunduğu arşivde yer alan 
3 bin 500 kadar el yazması eser insanlığın 
gerçek anlamda bir ortak hazinesidir. Bu 
vesileyle, iki yıl önce kaybettiğimiz, Boşnak 
Enstitüsü’nün kurucusu, Bosna-Hersek’in 
tanınmış entelektüeli, siyaset adamı ve ha-
yırseveri, Adil Bey Zülfikarpasiç’i şükran 
ve rahmetle anıyorum. 

Değerli dostlarım...

Balkanlar Türkiye’nin Batıya açılan kapısı-
dır ve Balkanlar’da yer alan bütün ülkeler, 
ortak sınırımız olsun veya olmasın, bizim 
komşumuzdur. Birçok Balkan dilinde de 
aynı olan “komşu” sözcüğü bu coğrafyada 
çok şey ifade ediyor. Coğrafi yakınlık bir 
yana, tarihi, kültürel, insani ve siyasi se-
beplerle de Balkanlar’da olup bitenlerle 
çok yakından ilgiliyiz. Şunu samimiyetle 
ifade etmek isterim: Balkanlar’ın huzuru 
bizim huzurumuz, kederi bizim kederi-
mizdir. 

Biz, Balkanlar’da yaşayan milletlerin re-
fah ve esenliğine katkı yapmayı, bir nevi 
manevi borcumuz olarak görüyoruz. Bal-
kanların istikrarını, bölgemiz için, yakın 
bölgelerimiz için hayati derecede önemli 
buluyor, o istikrarın yerleşmesi ve pekiş-
mesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bü-
tün Balkanlar bölgesi kadar, tek tek ülkele-
rin de barış, huzur, refah ve istikrar içinde 

olmasını, birbiriyle dostluk ve komşuluk 
ruhuyla, ahenk içinde işbirlikleri geliştir-
mesini samimiyetle arzu ediyoruz.

Bu noktadan hareketle şunu söylemek is-
tiyorum: Bosna-Hersek’te barış ve istikrar 
sağlanmadan Balkanlar’da kalıcı barış ve 
istikrardan asla söz edilemez. Biz Bosna-
Hersek’in egemenlik ve toprak bütünlü-
ğünün muhafaza edilmesine büyük önem 
atfediyor, bu konuda kuşku doğurucu hiç-
bir söylem ve eylemi doğru bulmuyoruz, 
desteklemiyoruz. Bosna-Hersek’in refah 
ve esenliğine taahhütte bulunan ulusla-
rarası toplumun tüm üyelerine bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna-
Hersek’in bağımsızlığı, egemenliği ve top-
rak bütünlüğünün korunması konusunda 
açık bir duruş sergilemeleri yönünde çağ-
rıda bulunmak istiyorum. 

Bakınız, üzülerek ifade etmeliyim ki, za-
man zaman Türkiye’nin Balkanlar politi-
kasına ilişkin çelişkili haber ve yorumlar 
okuyoruz, duyuyoruz. Bu haber ve yorum-
ların, art niyetten kaynaklanmıyorsa bile, 
bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanı-
yorum. Türkiye nasıl bir Balkanlar görmek 
istemektedir sorusunun yanıtı aslında çok 
açıktır: Biz, öncelikle Balkanlar’da kalıcı 
barış, güvenlik ve istikrar ortamının sağ-
lanmasını arzu ediyoruz. Avrupa’nın mer-
kezinde yer alan, çatışma ve husumetle 
değil dostluk ve işbirliği kavramlarıyla öz-
deşleşmiş bir Balkanlar görmek istiyoruz. 

Balkanlar’da yaşayan kardeşlerimizin 
dünya refahından hak ettiği payı almaları 
bizim en büyük temennimizdir. Küresel-
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leşmenin olumlu yönlerinden yeterince 
yararlanan ve Avrupa-Atlantik kurumla-
rıyla entegrasyonunu tamamlamış bir Bal-
kan coğrafyası, aynı zamanda bir istikrar 
ve refah havzası da olacaktır. Bizim arzu-
muz, önemli ulaşım ve enerji hatlarının 
kesişim noktası üzerinde yer alan, demok-
ratik değerleri, kültürel çoğulculuğu ve 
hoşgörü ortamını özümsemiş, barış içinde 
birlikte yaşamanın en güzel örneklerinin 
sergilendiği bir Balkanlar görmektir. 

Bu hedef ler doğrultusunda ,  Bosna-
Hersek’le bağlantılı gelişmeleri Balkanlar 
politikamızın merkezine oturttuk. Bosna-
Hersek’in AB vize serbestisi rejimine ve 
NATO Üyelik Eylem Planına dahil edilme-
sini sağlamak amacıyla, konuyu ikili te-
maslarımız ve uluslararası forumlarda da-
ima gündemimize aldık. Bosna-Hersek’in 
savunma reformuna yardımcı olmak 
üzere Brüksel’de ve Saraybosna’da ön alı-
cı çalışmalar yürüttük. Birçok başkentte 
“Bosna-Hersek’in Dostları Grubu”nun tesis 
edilmesi veya yeniden canlandırılması 
için çaba gösterdik. AB, ABD ve Rusya ile 
istişareler yaptık, İKÖ Temas Grubu’nu 
yıllar sonra yeniden topladık. Kısaca, 
uzun bir süredir gündemden düşmüş olan 
Bosna-Hersek’i uluslararası toplumun 
gündemine yeniden taşıdık. 

Bizim tüm bu gayretlerimiz, tüm bu ça-
balarımız, bir kez daha tekrar ediyorum, 
Balkanlar’da barış, istikrar ve refahın te-
sisinden başka bir gaye taşımıyor. Dayton 
Barış Anlaşması, ideal olmasa da, Bosna-
Hersek’te çatışmaların son bulmasına, 
hassas dengeler üzerine kurulu yeni bir 

yapının tesis edilmesine hizmet etmiş, 
oluşturduğu mekanizmalarla bugüne 
kadar Bosna-Hersek için bir nevi kurucu 
senet hüviyeti taşımıştır. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in de ifade ettiği gibi, evet, 
Dayton acı bir ilaçtı, ama barışa bir ilk 
adım olarak o acı ilacın içilmesi gerekiyor-
du. Mevcut koşullarda anlaşmanın varoluş 
gerekçesini koruduğunu ve halen yerine 
getireceği işlevler olduğunu düşünüyoruz. 

Öte  yandan ,  geçen 15  yı l  zarf ında 
Balkanlar’da önemli gelişmeler de oldu. 
Batı Balkanlar’da Karadağ ve Kosova gibi 
yeni bağımsız devletler doğdu; Bosna-
Hersek’in komşularından Hırvatistan ve 
yakın coğrafyasından Arnavutluk NATO’ya 
üye oldu; Hırvatistan AB ile müzakerelere 
başladı, Arnavutluk ve Makedonya ise 
aday ülke statüsünü elde ettiler. Karadağ 
ve Sırbistan da hızla AB yolunda ilerleyen 
ülkeler arasında. Buna ilave olarak, 2009 
yılından itibaren Bosna-Hersek’in bütün 
sınır komşuları AB vize serbestisi rejimine 
dahil edildiler. Bosna-Hersek’in tüm bu 
gelişmeler dışında kalması kabul edilebilir 
bir durum değildir. Bosna-Hersek de diğer 
bölge ülkeleri gibi bu treni yakalamalı, Av-
rupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi-
ni tamamlamalı ve biran önce Avrupa’nın 
kalkınmış ülkeleri arasındaki yerini alma-
lıdır. Bunun için Bosna-Hersek’te ulusal 
uzlaşının sağlanması ve gerekli reformla-
rın yapılması aciliyet arz ediyor.

Şu husus altını çizerek ifade etmekte 
fayda görüyorum: Uluslararası toplum 
bazı noktalarda yol gösterici olacaksa 
da, Bosna-Hersek’in sorunlarını bizatihi 
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Bosna-Hersek halkı ve siyasi liderleri çö-
zecektir. Bosna-Hersek, ancak Bosna-Her-
seklilik bilinciyle ve kendi sorunlarını sa-
hiplenerek refahı yakalayabilir; ancak bu 
suretle, sorunun değil, çözümün parçası 
olacağına dair uluslararası toplumu ikna 
edebilir. Buradan, tüm Bosna-Hersekli 
liderlere yapıcı ve çözüm üreten politika-
lar geliştirmeleri, kısır çekişmelerden ka-
çınmaları ve Bosna-Hersek halkının tüm 
etnik unsurlarının beklentilerine karşılık 
verecek yaklaşımları desteklemeleri çağ-
rısında bulunuyorum. 

Bu arada, geçen hafta, biliyorsunuz, Bal-
kan coğrafyası açısından çok önemli bir 
gelişmeye tanık olduk. Sırbistan Cumhu-
riyeti Parlamentosu 30 Mart’ta 1995 yılı 
Temmuz ayında Sirebrenitza’da işlenmiş 
olan vahim suçu kınayan bir Bildiriyi 
kabul etti. Bu gelişmeyi Sırbistan ve Bos-
na-Hersek halkları arasında bir uzlaşı 
sağlanması yönünde atılmış önemli bir 
adım olarak görüyoruz. Burada çok etnili, 
çok kültürlü ve çok dinli yapısı dikkate 
alınarak Bosna-Hersek’in komşuları, özel-
likle de Sırbistan ile ilişkilerini düzeltme-
si adeta olmazsa olmaz bir koşuldur. İşte 
bu gerçeği dikkate alarak, bölgede kalıcı 
barış ve istikrarın tesisi adına son dönem-
de bir başka girişime daha öncülük ettik; 
Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan ve Tür-
kiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan arasında 
üçlü danışma süreçleri tesis ettik. 

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanımız Bos-
na-Hersekli ve Sırp muadilleriyle her ay 
düzenli olarak toplantılar düzenledi. 9 
Şubat’ta Ankara’da yapılan beşinci toplan-

tıda temaslarımızın ilk somut sonucunu 
da, bildiğiniz gibi, kamuoyuna duyurduk. 
Bu toplantıda, Sırbistan Dışişleri Bakanı, 
hükümetinin Bosna-Hersek’in Belgrad 
Büyükelçiliğine bir diplomatın atanması-
na dair rıza gösterdiğini açıkladı. Böyle-
likle iki ülke arasında üç yıldan sonra en 
üst düzeyde diplomatik ilişkiler yeniden 
tesis edilmiş oldu. Türkiye-Bosna-Her-
sek-Sırbistan üçlü danışma mekanizması 
çerçevesinde başka güven artırıcı önlem-
ler de görüşülüyor ve bunlar arasında 
Sırbistan Parlamentosunun geçen hafta 
kabul ettiği karar fevkalade önem taşıyor. 
Gelinen aşamada bu gelişmeyi ileriye dö-
nük olumlu bir adım olarak addediyor ve 
sürece katkıda bulunmuş olmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz.

Çok değerli dostlarım...

Bosna Hersek’i güçlü ve istikrarlı şekil-
de geleceğe taşıyacak, uzlaşı kültürüne, 
hoşgörü ve vizyona sahip siyasi liderlerin 
mevcut olduğunu düşünüyorum, biliyo-
rum. Türkiye bölge ülkelerinin birlikte 
inşa edecekleri ortak gelecekte barış, 
istikrar ve refahın sağlanması için bu za-
mana kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
yanınızda olmaya devam edecektir. Ben 
bu düşüncelerle, Bosna Hersek’te bulun-
maktan, Boşnak Enstitüsü’nün bu anlam-
lı etkinliğinde sizlerle bir araya gelmek-
ten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade 
ediyorum. Bana ve heyetime göstermiş 
olduğunuz misafirperverlikten dolayı da 
şükranlarımı sunuyorum. Şimdi, varsa 
sorularınızı cevaplandırmaktan büyük 
memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim.
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Sayın Başkan, saygıdeğer Parlamento Baş-
kanları, parlamenterler, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye’ye 

ve İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. İslam 
Konferansı Örgütü’ne ve Örgütün Parla-
mento Birliği İcra komitesine, böyle önem-
li bir toplantıyı gerçekleştirdikleri için 

İslam Konferansı Örgütü 
Parlamento Birliği (İKÖPAB) İcra 

Komitesi Genişletilmiş İkinci 
Olağanüstü Toplantısı Açış 

Konuşması

İstanbul | 10 Mayıs 2010



Recep Tayyip ERDOĞAN

264

şükranlarımı sunuyor, toplantının dünya 
ve Ortadoğu barışı için hayırlı sonuçlar 
doğurmasını temenni ediyorum.

Değerli misafirler…

İslam Konferansı Örgütü, hepinizin bildiği 
gibi, 25 Eylül 1969’da, Kudüs’te Mescid-i 
Aksa’ya yapılan insanlık dışı bir saldırının 
ardından kuruldu. 21 Ağustos 1969’da 
Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıda, Mescid 
kısmen tahrip oldu, özellikle de “Selahad-
din Minberi” olarak bilinen tarihi minber 
kül oldu. O minber, Halep’te, 1168 yılında 
Nureddin Zengi tarafından dönemin en 
ünlü ahşap ustalarına yaptırılmış eşsiz 
bir eser, emsalsiz bir semboldü. O minber, 
Ortadoğu’da kardeşliğin, dayanışmanın, 
paylaşmanın, en önemlisi de hoşgörünün 
sembolüydü.

Dikkat ediniz, 1969’da yakılan o minber, 
binlerce küçük parçadan oluşuyordu ve o 
parçalar birbirine tutkalla, zamkla, çiviler-
le değil; kündekari tarzında, parçaların iç 
içe geçmesi suretiyle tutturulmuştu. 1187 
yılında, Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethet-
tiğinde o minber Mescid-i Aksa’ya konul-
muştu. 1187’den itibaren o minber, sadece 
Müslüman toplumların kendi içinde değil, 
Müslümanların, Yahudilerin ve Hıristiyan-
ların da bir arada yaşamasının, birbirine 
saygıyla, hoşgörüyle muamele etmesinin 
sembolü olmuştu.

Evet, 1969’da Kudüs’te, insanlığın eşsiz mi-
rası Mescid-i Aksa’ya, ilk kıblemiz Mescid-i 
Aksa’ya, kardeşliğimizin ve dayanışmamı-
zın sembolü Selahaddin Minberi’ne yöne-

lik o saldırı, tüm İslam Alemi’nde infiale 
yol açtığı gibi, dayanışma noktasında bizi 
yeni bir aşamaya sevketti. Biz o minberi 
tamir ettik değerli dostlarım… Türk usta-
larının yıllarca süren çalışmalarının ardın-
dan, aslına uygun olarak yeniden yapılan 
o minber, 2007 yılında yerine kondu. Min-
ber yerine kondu, ancak, bugün üzülerek 
görüyoruz ki, 1969’da Mescid-i Aksa’da 
başlatılan yangın bugün hala sönmedi, 
söndürülmedi.

Şunu çok açık ifade etmek istiyorum: 
1969’da ve sonrasında, hatta bugün, 
Kudüs’te yanan, taştır, topraktır, ağaçtır. 
Kudüs’ün ruhu, yakılamayacak kadar, yok 
edilemeyecek kadar kutsaldır, mübarektir. 
Kudüs’ü yakanlar, Kudüs’ü yakmaya ve 
yok etmeye yeltenenler, sadece ve sadece 
Ortadoğu’yu ateşe verirler, sadece ve sade-
ce kendi ruhlarını ateşe verirler. Kudüs’ü 
yakmaya ve yok etmeye çalışanlar, oradaki 
kardeşlik ruhunu, oradaki dayanışma ru-
hunu, oradaki kudsiyeti ve bereketi asla ve 
asla yok edemezler. 

Şu tarihi anekdota dikkatlerinizi çekmek 
isterim değerli misafirler… 1917 yılı… 8 
Aralık’ı 9 Aralık’a bağlayan gece… Osman-
lı Devleti’nin Kudüs’teki son Valisi İzzet 
Bey, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde, El Mitran 
Okulu’nun hemen yanındaki bir evde, 
gözyaşları içinde şehri kuşatan İngilizler’e 
bir mektup yazdı ve şunları söyledi: “Her 
milletçe mukaddes olan Kudüs-ü Şerif ’te 
iki günden beri bazı mekanlara obüsler, 
bombalar düşmektedir. Osmanlı hüküme-
ti, sadece kutsal dini mekanların yıkılma-
sını önlemek için, kentteki askerlerini çek-
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miştir”. Evet değerli dostlarım… Osmanlı 
askerleri, 1917 Aralık ayında Kudüs’e 
“Allah’a Ismarladık” derken, Kudüs’te in-
sanlığın binlerce yıllık mirası tahrip olma-
sın kaygısıyla hareket ediyordu.

Kudüs, tarihi boyunca çok değişik etnik 
grupların, değişik din ve mezheplerin ida-
resi altında kaldı. Ama hiçbir dönemde, 
orada insanlığın mirasına, semavi dinlerin 
kutsal mekanlarına, oranın demografik 
yapısına bugünkü kadar saldırı ve tehdit 
söz konusu olmamıştı. Şunu bir kez de 
buradan, İstanbul’dan tüm dünyaya ilan 
etmekte yarar görüyorum: Kudüs yanarsa, 
Ortadoğu yanar, Kudüs yanarsa, dünya 
yanar… Kudüs’teki yangın söndürülme-
den, Kudüs’e barış hakim olmadan, ne 
Ortadoğu’da, ne dünya da barış mümkün 
ve muhtemel olamaz. Bu gerçeği artık 
başta İsrail olmak üzere bölgeyle yakından 
alakalı tüm ülkelerin görmesi gerekmekte-
dir. Kudüs, tüm insanlığın ortak mirasıdır. 
Kudüs, 2 milyarı aşkın İslam dünyasının 
gözbebeğidir. Kudüs Müslümanların ilk 
kıblesine, Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği 
yapan kutsal bir şehirdir. “Çevresini müba-
rek kıldığımız Mescid-i Aksa” ilahi mesa-
jıyla Kudüs, Müslümanların kutsal meka-
nıdır. Kudüs’e yönelik her türlü saldırı, her 
türlü tehdit, her türlü karanlık senaryo, 
ruhlarıyla, bedenleriyle, dualarıyla, ve 
elbette ki insani tepkileriyle karşılarında 
Müslümanları, İslam dünyasını bulacaktır.

Şunun da altını çiziyorum: Kudüs’e yö-
nelik çirkin planlar, sadece Müslümanla-
rın değil, Kudüs kendisi için kutsal olan 
Hıristiyanların da, akl-ı selimle düşünen 

Yahudilerin de tepkisiyle karşılaşacaktır 
ve nitekim karşılaşmaktadır. Kudüs’ün 
sadece Müslümanlar için değil, Yahudi ve 
Hıristiyanlar için de kutsal olduğunun bi-
lincindeyiz. Yüzyıllar boyunca Kudüs’ü bu 
anlayışla, bu hoşgörüyle, bu birbirine saygı 
kültürüyle idare ettik, Kudüs’ü bir barış ve 
kardeşlik şehri olarak dünyanın örnek bir 
şehri olarak muhafaza ettik. Kudüs’ün bu 
vasfının zedelenmesine, Kudüs’ün, tarihi 
ve nüfus dokusu yanında kardeşlik ve ba-
rış zemininin de çökmesine, çökertilmesi-
ne müsaade edemeyiz, razı olamayız. 

Şehirlerin ruhu vardır değerli dostlarım… 
Şehirler, bugünlerinden daha ziyade 
tarihleriyle yaşar, tarihleriyle ayakta du-
rurlar. Şu İstanbul’u lütfen geziniz, fırsat 
bulursanız lütfen İstanbul’un sokaklarını, 
caddelerini teneffüs ediniz. Burada sade-
ce modern bir Avrupa şehrinin çehresini, 
modern sokak ve caddeleri görmekle kal-
mayacak, aynı şekilde insanlığın tarihini, 
insanlığın tüm öyküsünü izleme fırsatını 
bulacaksınız. İstanbul’da Hıristiyanlığın, 
Museviliğin, İslam’ın, bir çok farklı inanç 
ve mezhebin, bir çok farklı etnisite ve 
kökenin, kültürün birbiri içine geçmiş 
hikayelerini bulacaksınız. Bu şehir, evet, 
Süleymaniye‘nin, Sultan Ahmet’in, Aya 
Sofya’nın, Fatih’in şehridir. Ama bu şehir-
de kiliselerin, havraların huzur içinde ve 
özgürce İstanbul’a zenginlik kattığını da 
müşahede edeceksiniz.

Sadece İstanbul değil, Kahire’nin, Şam’ın, 
Beyrut’un, Bağdat’ın, onlar gibi nice İs-
lam şehirlerinin bu hoşgörü ve özgürlük 
hamuruyla yoğrulduğunu biliyoruz. Ku-
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ala Lumpur’dan, Cakarta’dan tutunuz, 
Saraybosna’ya kadar; Kandahar ’dan 
Ottova’ya ,  Keyp Tavn’dan Bişkek’e , 
Taşkent’e, Bakü’ye kadar… Var oldu-
ğumuz her zamanda ve zeminde biz 
dostluğu ve kardeşliği yücelttik. Çünkü 
bizler, ünlü Türk Ozanı Yunus Emre’nin 
dediği gibi, “Yaradılanı, yaradandan ötü-
rü seven” bir kültürün mensuplarıyız. 
Biz Türkler, “Ev alma komşu al” deriz… 
Aynı şekilde Arap kardeşlerimiz “el-Câr, 
kable’d-dâr” derler… Diğer tüm dillerde, 
kültürlerde, biz komşuluğu, dayanışmayı, 
paylaşmayı yüceltmiş milletleriz. Bizi, 
tüm İslam dünyasını, tüm Müslümanları, 
farklı sıfatlarla, farklı etiketlerle, çirkin 
kavram ve terimlerle ananlar, ciddi bir 
yanılgı içindedir. Müslüman kelimesiyle 
terör kelimesini yan yana getirenler, ka-
ranlık bir propagandanın, karanlık bir se-
naryonun etkisi altında kalmış olanlardır. 
Anti semitizm ne kadar tehlikeliyse, ırk-
çılık ne kadar tehlikeliyse, islamofobia da 
en az o kadar tehlikelidir ve dünya barışı 
için o kadar tehdittir.

İşte onun için biz bölgemizde sadece 
barış istiyoruz. Biz, bölgemizdeki savaş-
ların, çatışmaların, husumetlerin sona 
erebileceğine, bitirilebileceğine gönülden 
inanıyor ve bunun mücadelesini veri-
yoruz. “Kudüs” dediğimiz için, “Gazze” 
dediğimiz için kimse bizi farklı şekilde 
vasıflandırmasın, kimse bizim hüsnü ni-
yetimizi sorgulamaya kalkmasın. Çünkü 
biz, Gazze dediğimiz kadar, dünyanın 
diğer bölgelerinde, diğer şehirlerinde, 
ülkelerindeki mağdur ve mazlumların da 
sesi olan insanlarız.

Bakınız değerli kardeşlerim… Dün, tüm 
dünyada Anneler Günü kutlandı… Tüm 
dünyada çocuklar bir demet çiçekle, 
bir hediyeyle anneleriyle kucaklaştı. 
Ama Gazze’de, Ramallah’da, Eriha’da, El 
Halil’de, çocuklar annelerini değil, anne-
lerinin mezarlarını kucaklamak zorun-
da kaldılar. Gazze’nin öksüzleri, belki o 
mezarlara koyacak bir demet çiçek dahi 
bulamadılar, bir zeytin dalını, bir limon 
yaprağını kara toprağın üzerine koymakla 
yetindiler. Daha da acısı, Gazze’nin ço-
cukları, mezardaki anneleriyle hasret gi-
derebilmek için sokağa dahi çıkamadılar. 
Tüm dünya anneler gününü kutlarken, 
Filistin’in anneleri yitirdikleri yavrula-
rının hatırasıyla, fotoğraf larıyla, kanlı 
elbiseleriyle, kundaklarıyla, avunmak zo-
runda kaldılar. Filistin’in anneleri yavru-
larını değil, yavrularından kalan oyun-
cakları koklayabildiler. Filistin’in anneleri 
anne değil mi? Onlar bir demet çiçeği hak 
etmiyor mu? Onlar çocuklarıyla sıcak bir 
kucaklaşmayı hak etmiyorlar mı?

Biz, hep birlikte şuna inanırız değerli 
dostlarım: el-Cennetü tahte akdâmi’l 
ümmihât… Yani Cennet, anaların ayağı 
altındadır… Annelik o kadar saftır, o kadar 
temizdir, o kadar kutsal ve mübarektir. 
Dünyanın her neresinde olursa olsun, 
annelere bu acıyı, bu elemi, bu ızdırabı 
yaşatmak insanlıkla bağdaşır mı? Biz, 
işte, annelerin gözyaşı dinsin diye Filistin 
diyoruz. Biz, çocukların gözündeki ışık ek-
silmesin diye Gazze diyoruz. Biz barış için, 
insanlık için, hoşgörü için Kudüs diyoruz. 
Filistin’e barış gelinceye, Kudüs üzerinde-
ki karabulutlar kayboluncaya kadar da bu 
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samimi çağrımızı devam ettirecek, her tür-
lü imkanımızla barışın yanında olacağız.

Değerli misafirler, saygıdeğer başkanlar…

Türkiye, Orta Doğu Barış Sürecinin, başta 
İsrail-Filistin müzakereleri olmak üzere, 
tüm kanallarıyla yeniden canlandırılması 
ve kalıcı bir çözüme ulaştırılmasına yöne-
lik çabaları her zaman destekledi ve des-
teklemeye de devam edecek. Filistin soru-
nu, iki devletli çözüm temelinde, başkenti 
Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve 
yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulma-
sıyla çözülmeli ve Filistin halkı on yıllardır 
özlemini çektiği devletine kavuşmalıdır. 
1967 sınırları içinde Filistin devleti biran 
önce kurulmalıdır. Bu hedef doğrultusun-
da, tüm taraflar, tüm aktörler çözüm odak-
lı bir yaklaşım benimsemeli ve süreci daha 
da zora sokacak adımlardan kaçınmalıdır. 
Barış sürecinin önündeki en büyük engeli 
teşkil eden Yahudi yerleşim faaliyetlerine 
son verilmeli, Filistinlilerin yaşamı üzerin-
deki kısıtlamalar, Filistinlileri birbirinden 
koparmayı amaçlayan Ayrım Duvarı ve 
kontrol noktaları gibi engeller ortadan kal-
dırılmalıdır.

Yahudi yerleşim bölgelerinin genişletil-
mesi, ayrım duvarı, kontrol noktaları, 
bunun ardından Gazze saldırısı, şimdi de 
Kudüs’ün tehdit edilmesi, İsrail’in bölgede 
barışı tehdit eden adımları olmuştur. Ku-
düs şehrinin tarihi dokusunu, demografik 
yapısını ve hassas dengelerini değiştirme-
ye yönelik İsrail tarafından atılan adımları 
esefle karşıladığımızı altını çizerek vurgu-
lamak istiyorum. Kudüs’ün niteliklerini 

hedef alan bu gibi eylemlerin önünün 
alınabilmesi için sadece İslam dünyası 
tarafından değil, sorumluluk sahibi bütün 
uluslararası aktörler tarafından çaba sarf 
edilmelidir. İsrail’in attığı adımların ve 
uluslararası toplumun bu adımlara karşı 
kayıtsız kalmasının, başta Filistin halkı ol-
mak üzere tüm İslam dünyasında oluştur-
duğu tepkiyi iyi değerlendirmek gerekir.

Kışkırtıcı uygulamalar barış sürecinin sek-
teye uğramasında en büyük engellerden 
biridir. İsrail’in tek taraflı adımları, tüm 
müslümanlarda barış sürecine olan güve-
ni sarsmakta ve umutları tüketmektedir. 
Sadece Kudüs’e yönelik tehditler değil; 
Gazze’deki insanlık dışı uygulamaların da 
bir an önce son bulmasını istiyoruz. Benim 
ülkemin sivil toplum örgütleri bugün hala 
Gazze’ye ulaşmakta güçlük çekiyor, türlü 
engellerle karşılaşıyorlar. Sivil toplum 
örgütü çalışanlarımız gerekçesiz olarak 
tutuklanıyor ve insanlık dışı muameleye 
maruz bırakılıyor. Gazze’de yaşanan bu 
trajedi devam ederken, barış sürecinin 
olumlu sonuçlanabileceğini düşünmek 
fazlaca iyimser bir beklenti olacaktır. Gaz-
ze’deki Filistinlilerin içinden geçmekte 
oldukları bu zor dönemde ihtiyaç duyduk-
ları yardım ve desteğin sağlanması hepi-
miz için vicdan borcudur. Bu gayri insani 
ablukanın kaldırılmasını temin etmek için 
tüm platformlarda çabalarımızı birleştir-
meliyiz. 

İslam Konferansı Örgütü Parlamento 
Birliğinin tüm İslam aleminin Kudüs ko-
nusundaki duyarlılığını vurgulamak için 
düzenlediği bu toplantının son derece 
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önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan, 
İstanbul’dan, tüm dünyaya güçlü bir mesaj 
verilmesini, barış arzu ve özlemlerinin 
buradan güçlü şekilde seslendirilmesini 
diliyorum. Bu tarihi toplantıya katılan ve 
katkı veren tüm dostlarımıza, tüm misa-
firlerimize ben bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Bir kez daha Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. İslam 
Konferansı Örgütü Parlamento Birliği İcra 
komitesinin bu genişletilmiş toplantısına 
başarılar temenni ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varo-
lun, Allah’a emanet olun.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Avrupa ve İspanya’nın saygın eğitim ku-
rumu Madrid Avrupa Üniversitesi’nden 
şahsıma fahri doktora ünvanı veriliyor 
olmasından büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek isterim. Şubat ayında 
İspanya’ya beraberimdeki bir heyetle res-

mi ziyarette bulunmuştum. İspanya’nın, 
Avrupa Dönem Başkanlığını yürüttüğü 
o tarihde, yoğun gündem içinde, Tür-
kiye – İspanya Hükümetler arası İkinci 
Zirvesi’ni yapmıştık. O ziyaretim esna-
sında, Sevilla’ya giderek Kültürler arası 
NODO Vakfı’nın şahsıma tevdi ettiği 
Barış Ödülü’nü de almıştım. Esasen, ge-
rek NODO Vakfı’nın ödülü, gerek bugün 
burada aldığım anlamlı doktora ünvanı, 

Avrupa Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni

Madrid, İspanya | 18 Mayıs 2010
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şahsımdan çok, Türkiye ile İspanya arasın-
da hızla gelişen dostluğu payelendirmiştir.

Bakınız… İspanya, Akdeniz’in en batısın-
da, Türkiye de en doğusunda yer alan iki 
büyük devlet. Tarihte zaman zaman bu iki 
büyük devletin Akdeniz’de yoğun bir reka-
bet halinde olduğunu görüyoruz. İnebahtı, 
sizin deyiminizle Lepanto Savaşı gibi sıcak 
karşılaşmaların yaşandığı anlar da oldu. 
Ancak tarihi nasıl okuduğunuz, tarihe 
nasıl baktığınız, hangi zaviyeden baktığı-
nız son derece önemli. İnebahtı Savaşı’na, 
Türkiye ile İspanya arasında yaşanmış bir 
savaş olarak da bakabilirsiniz; Türkiye ile 
İspanya’nın birbirini daha yakından tanı-
dığı, yakınlaşmaya başladığı, aralarında 
yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 
bir tarihi hadise olarak da bakabilirsiniz. 
İnebahtı Savaşı’nı acıların yaşandığı bir 
mücadele olarak da görebilirsiniz, Cer-
vantes gibi dünyaya mal olmuş bir yazarın 
doğduğu bir olay olarak da görebilirsiniz.

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum: 
11’inci Yüzyıl’dan itibaren Doğu ile Batı, 
Haçlı Seferleri yoluyla çok kanlı çatışma-
lar yaşadı. Bugün bize anlatılan, ya da ders 
kitaplarında ifadesini bulduğu şekliyle, 
Haçlı Seferleri, Doğu ile Batı’nın, Hıristi-
yanlarla Müslümanların, Avrupalılarla 
Türkler’in ve Arapların savaşıdır. Ama, 
bu hadiselere biraz yakından baktığınız-
da, biraz derinden incelediğinizde, bu 
seferlerin aynı zamanda Doğu ile Batı’nın 
kaynaşmasına, kültürel ve bilimsel alışve-
rişine inanılmaz katkılar yaptığını görür-
sünüz. 1099’da Kudüs’ün Haçlı orduları 
tarafından alınmasının ardından, 100 yıl 

boyunca oradaki Batılıların artık Doğulu 
olduğunu görürsünüz. Öyle ki, sonradan 
gelen Batılılar, oradaki Doğulu soydaşları-
nı tanımada zorluk çekmiştir.

Haçlı seferlerinin bir Müslüman-Hıris-
tiyan çatışması olduğu tezi de ilerleyen 
yıllarda ciddi şekilde sorgulanacaktır. 
Çünkü Haçlılar, yolları üzerindeki Hıristi-
yan Rumlar’la, Ermenilerle de savaşmıştır. 
Gün gelmiş Müslümanlarla ittifaklar ku-
rulmuştur, gün gelmiş, Yahudiler’le Müs-
lümanların, Yahudilerle Hıristiyanların 
ittifaklarına şahit olunmuştur. Savaşların, 
çatışmaların ötesinde, iki tarafın arasında 
çok yoğun bir kültürel, bilimsel, sanatsal 
alışveriş yaşanmış; tıp ve mühendislik 
başta olmak üzere Batılılar Doğu’dan çok 
önemli bilgi ve tecrübeler edinmişlerdir. 
İşte sadece bu örnek bile, tarihin göründü-
ğü gibi, ya da bize gösterildiği, bize aktarıl-
dığı gibi olmadığının, başka zaviyelerden 
bakıldığında farklı anlamlar taşıyabildiği-
nin çok önemli bir delilidir.

Soru şudur değerli dostlarım: Geleceği geç-
mişin hatıraları üzerine mi inşa edeceğiz, 
yoksa ortak bir gelecek idealiyle mi hare-
ket edeceğiz? İlişkileri husumetler, yanlış 
anlamalar, ön yargılar üzerine mi inşa ede-
ceğiz; yoksa dostluk, dayanışma ve paylaş-
ma üzerine mi inşa edeceğiz? Biz, Türkiye 
ve İspanya olarak, ikinciyi tercih ettik. Biz, 
hem aramızda, hem bölgemizde, hem de 
dünyada geleceği, tarihi husumetlerden, 
kin, öfke ve gözyaşından, ön yargılarından 
arındırıp, sevgi, dostluk, kardeşlik üzerine 
bina etmeyi, en azından bu yolda mücade-
le etmeyi tercih ettik.
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Yüzyıllardır, “ANNE! TÜRKLER GELİ-
YOR” diyen Batılı toplumlara biz bugün, 
“Evet, Türkler geliyor, sevgiyi büyütmek 
için, dayanışmayı yüceltmek için, kardeş-
liği pekiştirmek için, işbirliği için Türkler 
geliyor” diyoruz. Batı deyince kimi çevre-
lerde oluşan kötü çağrışımların, emperya-
list anlayışların değil, evrensel değerlerin, 
Avrupa Birliği ile somutlaşan ortaklık ru-
hunun ve paylaşım kültürünün anlaşılma-
sı gerektiğini ifade ediyoruz. İspanya’nın 
da, bizim bu hissiyatımızı paylaştığını, 
destek verdiğini, bizimle bu yolu birlikte 
yürüdüğünü görmekten dolayı son derece 
mutluyuz.

İspanya’yı ve Türkiye’yi Medeniyetler 
İttifakı girişimine sevkeden, açıkçası bu 
yeni paradigma, ezber bozan bu yeni 
bakış açısıdır. Değerli dostum Zapatero 
ile birlikte 2005 yılında başlattığımız bu 
girişim kısa sürede önemli mesafeler kay-
detti. İttifak’ın Dostlar Grubu’ndaki üye 
sayısı 120’ye ulaştı. İki hafta sonra, Rio de 
Janeiro’da Medeniyetler İttifakı’nın Üçün-
cü Forumu’nu gerçekleştireceğiz. Üçüncü 
Forum, İttifak’ın Latin Amerika ve Karayip 
ülkelerince daha yakından tanınması için 
eşsiz bir fırsat sunacak; ayrıca, girişimin 
bundan sonraki hedeflerinin ve öncelik-
lerinin belirlenmesi için en üst düzeyde 
tartışmalar yürütmemize imkân sağlaya-
caktır. 

Biraz önce de ifade ettim… Tarih boyunca 
üst üste üretilen, çoğaltılan, büyütülen 
ön yargıları artık aşmak zorundayız. Kitle 
iletişiminin bu kadar yaygınlaşması ve 
hızlanması, ön yargıları büyütmekte değil, 

tam tersine gerçeklerle yüzleşmekte kulla-
nılmalı. Küreselleşme, ayrımcılığı ve fark-
lılıkları değil, benzerlikleri öne çıkarmalı. 
Bakınız, 11 Eylül’de Nev York’ta, ardından 
Londra’da, Madrid’de, İstanbul’da terör 
saldırılarını yaşadık. Terörle tam 30 yıldır 
mücadele eden bir ülke olarak, terörün bir 
rengi, bir inancı, bir aidiyeti, ırkı olmadığı-
na inanıyoruz. Terör, insanlık dışıdır, dola-
yısıyla insana ait olan vasıfları taşıyamaz, 
insanlığın erdemini ihtiva eden kimlikler-
le ifade edilemez. Bu acı olaylardan yola 
çıkarak, bir inancın, bir dinin, kültürün, 
mezhebin, hatta daha da büyük bir genel-
lemeyle toptan Doğu’nun itham edilmesi, 
terörün amacına ulaştığını gösterir.

Burada bir kez daha tekrar etmekte fayda 
görüyorum: Anti semitizm ne kadar in-
sanlık dışıysa, ırkçılık ne kadar insanlık 
dışıysa, İslamofobia da o kadar insanlık 
dışıdır. Medeniyetler İttifakı, bu tür kit-
lesel ayrışmaların, kopmaların, uzaklaş-
maların, kamplaşmaların insanlığa fayda 
getirmeyeceği gerçeğinden hareketle 
yoluna devam ediyor. Zorlu bir yoldayız, 
meşakkatli bir yoldayız. Ama Türkiye ve 
İspanya gerçekten iki büyük devlet, iki bü-
yük medeniyet temsilcisi ve bu yolu karar-
lılıkla yürüyerek inanıyorum ki ezberleri 
bozacak, bozmaya devam edecektir.

Değerli dostlarım, çok değerli katılımcılar...

20’inci Yüzyıl’ın başında, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Türkiye birçok ülkenin istila 
ve işgal hareketlerine maruz kaldı. Bugün 
içinde bulunduğumuz sınırlar dahi işgal 
edildi. Ancak, 1919 yılında başlattığımız 
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Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdık 
ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni viz-
yonu, eski düşmanlıkları devam ettirmek, 
eski husumetleri sürdürmek, kin ve öfke 
üzerine bir dış politika inşa etmek olma-
mıştır. Tam tersine, Gazi Mustafa Kemal’in 
ifadeleriyle, “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” 
ilkesiyle hareket edilmiş, tarihte yeni bir 
sayfa açılmıştır.

Hükümet olarak, son yedi buçuk yılda, 
Türkiye’nin dış politikasına bu ilke doğ-
rultusunda yeni bir ivme kazandırdık. 
Önce, “Komşularla Sıfır Problem” diyerek 
çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi yeni 
bir boyuta taşıdık. Sadece şu son bir hafta 
içinde, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esat’la 
görüştüm. Rusya Devlet Başkanı Sayın 
Medvedev’i Ankara’da ağırladık, Rusya ile 
Türkiye arasında 17 anlaşma imzaladık, 
aramızdaki vizeleri kaldırdık. Cuma günü 
Yunanistan’a, Pazar günü Azerbaycan’a, 
ardından Gürcistan’a, son olarak da işte 
buraya, İspanya’ya geldim.

Şuna lütfen dikkat ediniz değerli arkadaş-
larım… Türkiye, bugün, sadece komşula-
rıyla, sadece bölgesindeki ülkelerle ilişki-
lerini yeni bir boyuta taşıyan ülke değildir; 
Türkiye aynı zamanda, bölgesindeki tüm 
ülkelerle aynı anda konuşabilen, çok yönlü 
iletişim kurabilen bir ülkedir. Burası son 
derece önemli… Suriye ile de konuşuyo-
ruz, İsrail’le de konuşuyoruz. İran’la da 
konuşuyoruz, ABD ile de konuşuyoruz. 
Gürcistan’la da konuşuyor, Rusya ile de ko-
nuşuyoruz. Azerbaycan’la çok sağlam iliş-
kiler kurarken, aynı anda Ermenistan’la da 

konuşmaktan kaçınmıyoruz. Her sorunun 
çözüm yeri olarak diplomasiyi, diyalog ve 
müzakereyi görüyoruz.

Bu Türkiye’nin bir imkanıdır; hem kendisi 
için bir imkandır, hem bölgesi için, özel-
likle de Avrupa için bir imkandır. Türkiye, 
bölgede insan haklarını, özgürlüklerini, 
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve 
sosyal adaleti güvence altına alacak; refa-
hın, beşeri ilerlemenin ve kalıcı istikrarın 
önünü açacak bir düzenin kurulması yo-
lunda ciddi çabalar harcayan öncü bir güç-
tür. Türkiye hiç tartışmasız Avrupa coğraf-
yasının bir parçasıdır, Avrupa kültürünün 
bir parçasıdır. Aynı zamanda Türkiye 
Avrupa için önemli bir imkandır, fırsattır. 

Türkiye’nin söylediği söz aynı anda 
B a l ka n l a r ’ d a  d a ,  Ka f ka s l a r ’ d a  d a , 
Ortadoğu’da da, Avrupa ve Afrika’da da 
makes bulur. Türkiye sevindiğinde bu 
bölgeler de sevinir, Türkiye üzüldüğün-
de bu bölgeler de hüzünlenir. Bu yüzden 
Türkiye’nin AB üyeliği sıradan bir ülkenin 
üyeliğinden çok fazla anlam taşır, çok 
geniş bir coğrafyada yansıma bulur. Bu 
anlayışla Avrupa Birliği’ne tam üyelik, ül-
kemizin dış politikasının birinci önceliğini 
teşkil etmektedir. Ülkemizdeki kapsamlı 
reformları, sadece müzakere sürecinin bir 
gereği olduğu için değil, öncelikle halkı-
mızın beklenti ve ihtiyaçlarını gözeterek 
gerçekleştiriyoruz. Biz özgüven içinde üze-
rimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 
AB’nin de taahhütlerine bağlı kalmasını 
bekliyoruz. 
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Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa 
ülkeleridir. 2008 yılında Türkiye’nin ger-
çekleştirdiği 132 milyar dolarlık ihracatın 
63 milyar Dolar’lık kısmı AB üyesi ülkelere 
yöneliktir. Bu, 2008 yılında ihracatımızın 
yaklaşık yarısına tekabül etmiştir. Aynı 
yıl ülkemizin yaptığı 202 milyar Dolar’lık 
ithalatın 75 milyar Dolar’ı AB ülkelerin-
dendir. Yine ülkemizin 2009’da yaptığı 
141 milyar dolar’lık ithalatın 57 milyar 
dolarlık bölümü AB üyesi ülkelerdendir. 

Yatırımların desteklenmesi konusunda da, 
uluslararası yatırımcıların hiçbir tereddü-
de kapılmadan, kendi vatandaşlarımızla 
eşit şartlarda Türkiye’de yatırım yapabil-
melerinin önünü açtık. Bunun sonucu ola-
rak Türkiye’ye 2007 yılı içinde 22 milyar 
dolar, 2008 yılında ise 18.2 milyar dolarlık 
doğrudan uluslararası yatırım girişi sağ-
ladık. Küresel mali kriz nedeniyle, birçok 
ülkede yaşanan ciddi daralmaya rağmen, 
2009 yılında bile 7.6 milyar dolarlık doğ-
rudan yatırım çekebilmeyi başardık. Bu 
rakamlar da açıkça göstermektedir ki, 
ülkemiz ekonomisi Avrupa ile çok güçlü 
bağlarla bağlıdır. Biz, bu bağın sadece eko-
nomik boyutla sınırlı kalmaması gerektiği-
ni, siyasi, kültürel, dış politik boyutlarının 
da artık güçlü şekilde hesaba katılması 
gerektiğine inanıyoruz. 

İspanya’ya bu vesileyle Türkiye’nin Avru-
pa Birliği’ne verdiği destekten dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Halklarımız 
arasındaki temaslar arttıkça, bu yakınlaş-
ma, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilere de olumlu katkılar sağlıyor 
ve sağlamaya da devam edecek. Bir kez 

daha, şahsıma tevdi edilen bu fahri dok-
tora ünvanından dolayı Madrid Avrupa 
Üniversitesi’ne, onun değerli yöneticile-
rine, akademisyenlerine, öğrencilerine 
teşekkür ediyorum. Bu payeyi gururla 
taşıyacağımı bilmenizi isterim. Ülkem adı-
na, milletim adına da sizlere şükranlarımı 
sunuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.
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Çok değerli devlet ve hükümet başkanları, 
değerli bakanlar, saygıdeğer katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Brezilya’nın bu güzel şehri, Rio’da ger-
çekleştirdiğimiz Medeniyetler İttifakı’nın 
üçüncü Forumu’na hoş geldiniz diyorum.

Evet… Bugün, Rio şehri, tarihe tanıklık 
ediyor… Ülkelerimizin, halklarımızın, 
en önemlisi de yaşlı dünyamızın ve in-
sanlığın geleceği adına bugün burada 
tarihi bir zirve gerçekleştiriyoruz. Burada 
bulunan herkes, hepimiz, yeryüzünün va-
rolan sorunlarını ve yeryüzünü bekleyen 
sorunları çok yakından biliyor ve tanıyor.

Medeniyetler İttifakı  
Üçüncü Forumu

Rio De Janerio, Brezilya | 28 Mayıs 2010
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Küresel bir finans krizinin içinden geçi-
yoruz… Yoksulluk ve gelir dağılımında 
eşitsizlik gibi yine küresel boyutta büyük 
bir sorun var. Nükleer silahlar, kitle imha 
silahları, ölçüsüz silahlanma aynı şekilde 
geleceğimizi tehdit ediyor. Uluslar arası 
boyuttaki terörizm, insan kaçakçılığı, 
uyuşturucu trafiği, küresel ısınma, çevre 
kirliliği, susuzluk diğer tehditler…

Tüm bu tehditleri biliyoruz değerli dost-
larım… Tüm bu tehditleri ve somut neti-
celerini görüyoruz. Ancak, görülmeyen, 
görülmek istenmeyen, sinsi bir şekilde 
büyüyen ve en az tüm bu tehditlerin ta-
mamı kadar geleceğimizi tehdit eden bir 
başka tehlike var. Önyargılar, ön kabuller, 
hoşgörüsüzlük, birbirine karşı taham-
mülsüzlük, ayrımcılık… Kısacası, Mede-
niyetlerin kutuplaşmasını, hatta çatışma-
sını tetikleyen, buna zemin hazırlayan 
bir zihniyet dalgasına şahit oluyoruz… 

Evet … Dünya küçüldükçe büyüyen 
böylesi bir tehdide dikkat çekmek için 
buradayız. Biz bugün, hem bu tehlikeye 
karşı durmak, hem de bu tehlikenin orta-
dan kaldırılmasının mümkün olduğunu 
tüm dünyaya göstermek için buradayız, 
Brezilya’dayız, Rio’dayız. Asla karamsar 
değiliz değerli dostlarım… Hele umutsuz, 
hiç değiliz… Tarihten ve bugünden kay-
naklanan tüm bu sorunların çözümünün 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Tarihi 
husumetlerin, çağımızdaki düşmanlıkla-
rın, ön yargıların, hoşgörüsüzlüğün dün-
yamızın ve insanlığın değişmez kaderi 
olmadığına inanıyoruz. Sevgiyi yücelte-
bileceğimize, saygıyı büyütebileceğimize, 

hoşgörüyü dünyaya egemen kılacağımıza 
inanıyoruz.

Tarihin akışını değiştirmenin elbette 
mümkün olduğuna, estirilen olumsuz 
rüzgarların değil sevgi ve barışın asıl 
olduğuna inanıyor ve işte onun için bu 
zirveleri gerçekleştiriyoruz. Ben buradan, 
Medeniyetler İttifakı’nın eş başkanı ola-
rak, insanlık adına son derece önemli bu 
hedefe gönül verdiğiniz, katkı verdiğiniz 
için sizlere, tüm katılımcılara, tüm ülke-
lere şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi 
zirvenin, medeniyetlerin buluşmasında ve 
kaynaşmasında tarihi bir rol oynamasını, 
bugün buradan tarihe geçecek sonuçların 
çıkmasını diliyorum.

İspanya ve Türkiye Başbakanları olarak 
2005 yılında Birleşmiş Milletler bünyesin-
de başlattığımız Medeniyetler İttifakı giri-
şimi, farklı kültür ve medeniyetlerin barış 
içinde yaşayabileceği inancına dayanıyor. 
Bu oluşuma büyük katkı yapan Sayın Kofi 
Annan’a ve süreci göreve geldiği günden 
beri destekleyen Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Ban Ki-Moon’a da bu vesi-
leyle en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu vizyonu paylaşan ve bu yılki toplantıya 
ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı 
Sayın Lula da Silva’ya ve Brezilya halkına 
da ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, çok değerli arkadaş-
larım…

İnsanları, toplumları, kültürleri ve din-
leri, farklılıklarından dolayı birbirinin 
düşmanı gibi göstermek, dünya barışına 
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vurulmak istenen büyük bir darbedir. 
Farklılıkları bir çatışma, kavga ve husumet 
sebebi olarak gösterenler, hem insanlığın 
ortak tarihine hem de evrensel değerlere 
ihanet ederler. İnsanların sahip oldukları 
farklılıklar, dil, din, ırk, kültür, medeniyet 
aynı zamanda insan olmanın gereğidir, 
doğal bir sonucudur. Bu farklılıkları törpü-
lemeye, bastırmaya, yok etmeye, düşman-
lık ve ayrışma vesilesi haline getirmeye 
çalışmak, insanlığı ortadan kaldırmaya 
çalışmakla eş anlamlıdır.

Dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin or-
taya koydukları farklılıkları yaşatmak, yine 
bu dinlerin ve medeniyetlerin ortak çağ-
rısıdır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Yaratıcı şu 
şekilde buyurur: “Ey insanlar; doğrusu Biz, 
sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve bir-
birinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve 
kabilelere ayırdık.” İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed der ki, “Arabın Aceme, Acemin 
Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı-
nın karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü 
yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü 
yoktur.” İncil’de der ki: “Eğer, yalnız sizi 
sevenleri severseniz, ödülünüz ne olabilir 
ki? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, 
fazladan ne yapmış olursunuz ki?”

Farklılıklara sahip olmak nasıl insaniyetin 
bir gereğiyse, bir arada yaşamak da sosyal 
varlık olarak insanlığın bir gereğidir. Bir 
arada yaşama ahlakı, insan oluşumuzun 
asli unsurlarından biridir. Dünyanın bü-
yük dini gelenekleri ve ahlak sistemleri, 
bir arada yaşama ahlakını hayata geçire-
cek ilkelere sahiptir. 

Şu hususların altını çizmek istiyorum: 
İnsan, kendisine nasıl davranılmasını isti-
yorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. 
Sevilmek isteyen, sevmelidir. Hürmet gör-
mek isteyen, hürmet etmelidir. Doğruyu 
duymak isteyen, doğruyu söylemelidir. 
Adalet isteyen, adaletle muamele etmeli, 
eşitliği savunan, eşit davranmalıdır. Büyük 
bilgin ve gönül insanı Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin, 13’üncü Yüzyıl’dan bugüne ışık 
tutan şu sözlerine dikkatlerinizi çekiyo-
rum… Diyor ki Mevlana: 
 
Cömertlik ve yardımda akarsu gibi ol. 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 

Kusurları örtmede gece gibi ol. 

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 

Hoşgörüde deniz gibi ol. 

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün  
 gibi ol… 

Bir başka Türk ozanı, Şair Yunus Emre, 4 
kutsal kitabın, yani Zebur, Tevrat, İncil ve 
Kur’an’ın ortak manasını, yine yüzyıllar 
öncesinden bugüne aktarıyor: 
 
Sen sana ne sanırsan, 

Ayruğa da (başkasına) onu san 

Dört kitabın manası, 

Budur eğer var ise...

Değerli dostlarım…

Tarih boyunca, Doğu ile Batı’yı, Müslü-
manlarla Hristiyanları ayrıştıran en bü-
yük çatışmaların, Haçlı Seferleri olduğu 
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iddia edildi. Haçlı Seferleri, evet, Doğu ile 
Batı’nın, Hristiyanlar ile Müslümanların, 
Haçlılar ile Türklerin karşı karşıya geldik-
leri savaşlardır. Ancak, şuraya özellikle 
dikkatlerinizi çekiyorum: Haçlı seferleri, 
aynı zamanda, tüm bu tarafların birbirini 
tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, birbi-
riyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de, 
çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat nokta-
sında alışverişte bulunduğu dönemlerdir.

Bu karşılaşmalardan geriye, çatışmadan 
ziyade, kültürel alışverişlerin izi kalmış-
tır. Dillerimizdeki ortak kelimeler, bilim 
ve kültürümüzdeki ortak eserler, musi-
kilerimizden yemek kültürümüze kadar 
birbirine benzeyen ortak unsurlar, hep 
bu karşılaşmaların bir sonucudur. Tarihi 
farklı okuyarak, tarihi bir savaşlar ve hu-
sumetler manzumesi şeklinde görerek, 
yeni nesillere de bu şekilde aktararak, 
yeryüzünün müreffeh geleceğine hizmet 
edemeyiz.

D ü nya  s a d e c e  B a t ı ’ d a n ,  D o ğ u’ d a n , 
Güney’den yahut Kuzey’den ibaret de-
ğildir. İnsanlık tarihi sadece bir kesimin 
yürüyüşü, sadece bir topluluğun hikayesi 
değildir. Medeniyetler tarihi, savaşların, 
çatışmaların, asimilasyonun değil, farklı-
lıkların, zenginliklerin, etkileşimin tarihi-
dir. Dünyanın kendi çıkarlarından ibaret 
olduğunu sananlar, çağımızın dinamik ru-
hunu doğru okuyamazlar. Bazıları tarihe, 
siyasete ve dünya olaylarına hala “benmer-
kezci” bir zaviyeden bakıyor, farklılıkları 
dışlıyor, doğrunun sadece kendi tekelinde 
olduğu iddia ediyorlar. O yüzden kendisi 
dışındaki toplum ve kültürleri hafife alı-

yor, onları “geri”, “gelişmemiş” ya da “ge-
lişmekte olan” gibi sıfatlarla tanımlıyorlar.

Tarihi önyargılardan, ya da bugünkü bir-
kaç kötü örnekten yola çıkarak, bütün bir 
kitleyi, bütün bir inanç grubunu, bir dinin 
ve medeniyetin bütün mensuplarını yargı-
lamak, yaftalamak, son derece yanlıştır ve 
tehlikelidir. Kendi değer yargılarını, kendi 
yaşam tarzını başkalarına dayatmak ne ka-
dar yanlışsa, başkalarının hassasiyetlerini 
görmezden gelmek de aynı derecede yan-
lıştır. Ben her zaman söylüyorum: İslami 
terör olmaz. İslam ile terör kelimeleri, yan 
yana gelemeyecek kadar birbirine zıttır, 
birbirine karşıttır. Çok açık söylüyorum: 
Nev York, Madrid, Londra, İstanbul gibi 
şehirlere yönelik insanlık dışı saldırılar, 
bu şehirlere olduğu kadar, İslam’a da, Müs-
lümanlara da, bu dinin özüne ve bu dinin 
mensuplarına da saldırıdır. Körü körüne 
bir Batı düşmanlığı ne kadar yanlışsa, anti 
semitizm ne kadar yanlışsa, islamı terö-
rizmle yan yana anmak da, islamofobiya 
da o kadar yanlıştır.

Değerli dostlarım…

Adalet duygusunu, eşitlik duygusunu, öz-
gürlük ve vicdan duygusunu uluslararası 
ilişkilerin dışında tutanlar, mukadder bir 
yıkımın da temellerini atarlar. Birilerinin 
refah ve güvenlik içinde olması, başkaları-
nın fakirlik, açlık ve yokluk içinde yaşadığı 
gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Adalet, 
evrensel bir ilkedir ve ancak küresel dü-
zeyde ve tutarlı bir biçimde uygulandığı 
zaman bir anlam ifade eder. Bu yüzden 
bizim için İstanbul’un güvenliği, huzur ve 
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refahı, Nev York’un, Bağdat’ın, Londra’nın, 
Mumbai’nin, Rio’nun güvenliğinden, 
huzurundan ve refahından ayrı düşünü-
lemez.

Bizim Gazze için, üç dinin kutsal şehri Ku-
düs için ortaya koyduğumuz tavır, her şe-
yin ötesinde adaleti, hakkaniyeti, vicdanı 
öne çıkaran bir tavırdır. Biz, Afganistan’da, 
Irak’ta çatışmalarda ölen çocuklara göz-
yaşı döktüğümüz gibi, Şili’de, Haiti’de 
depremde hayatını kaybeden çocuklar 
için de aynı şekilde gözyaşı döküyoruz. 
Gürcistan’da ölen masum sivillerin inanç-
ları, dilleri, renkleri, etnik kökenleri nasıl 
ilgi alanımızın dışındaysa, Somali’de ölen 
sivillerin de inançlarına, derilerinin rengi-
ne bakmıyoruz. İkiz kulelerde, Londra ve 
Madrid metrolarında, İstanbul’da hayatını 
kaybedenler nasıl vicdanımızı kanattıysa, 
kanatıyorsa, aynı şekilde Gazze’de hayatını 
kaybedenler de vicdanımızı sızlatıyor. Bu 
yüzden biz Gazze’deki çocukların sesine 
kulak veriyoruz. O sese kulak vermeyen 
bir dünyada küresel barış ve adaletin inşa 
edilemeyeceğini söylüyoruz. 

Değerli Katılımcılar...

Bugün artık, daha fazla gecikmeden, in-
sanlık tarihinin çoğulcu yapısını küresel 
bir siyasi dile tercüme etmek zorundayız. 
Herkesin adil bir şekilde temsil edildiği, 
kimsenin horlanmadığı, dışlanmadığı, 
aşağılanmadığı bir siyasal düzen kurmak 
zorundayız. Siyahıyla beyazıyla, zenginiy-
le fakiriyle, Müslümanıyla Hristiyanıyla, 
doğulusuyla batılısıyla herkesin ama her-
kesin masada bir yerinin olması gerektiği-

ne inanıyoruz. Bu yüzden biz izlediğimiz 
politikalarda haksızlıklara, çifte standarda 
karşı çıkıyoruz. Bunu sadece kendi ulusal 
çıkarlarımız için değil, inandığımız evren-
sel ilkelerin bir gereği olarak yapıyoruz. 

Herkes için adalet, herkes için özgürlük, 
herkes için refah, herkes için güvenlik 
istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, herkesin gü-
venlik içinde olmadığı bir dünyada kimse 
güvende değildir. Huzur ve refah herkes 
için sağlanamazsa sürdürülebilir değildir. 
Küresel barışın pek çok boyutu vardır. Pek 
çok unsurun sabırla, metanetle ve tutarlı 
bir biçimde bir araya getirilmesi gerekir. 
Siyasi düzeyde adil ve eşitlikçi bir küresel 
düzen inşa etmek zorundayız. 

Ekonomik düzeyde, adil ve paylaşımcı bir 
küresel ekonomik düzen tesis etmeliyiz. 
Kültürel farklılıkları çatışma unsuru ha-
line getirmeyen bir sosyo-kültürel düzen 
kurmalıyız. Temel hak ve hürriyetler 
alanında kararlı adımlar atmak duru-
mundayız. İşte, Medeniyetler İttifakı bu 
manada küresel bir barış çağrısıdır. Bu 
hedeflere ulaşmak için yola çıkan Mede-
niyetler İttifakı, bugün küresel bir barış 
hareketi haline gelmiştir. Yüzden fazla 
ülke ve kuruluş tarafından desteklenen 
Medeniyetler İttifakı, onlarca somut pro-
jeyi hayata geçirerek ortak iyinin inşasına 
katkı yapmaktadır. Gençlik, girişimcilik, 
bilim, sanat, iklim değişikliği, göç, medya 
sorumluluğu, azınlık hakları, çoğulculuk, 
sivil toplum örgütlerinin rolü ve çatışma 
çözümleri alanlarında geliştirilen projeler, 
dünyamızın acil sorunlarına kalıcı çözüm-
ler bulmayı hedeflemektedir. 



279

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

Değerli dostlarım…

Bugün buradan, Rio’dan, bütün dünyaya 
tek yürek halinde çağrıda bulunuyor ve 
diyoruz ki: Gelin, bu dünyaya hep beraber 
sahip çıkalım. Bu yerküre gemisinde ortak 
bir kaderle, ortak bir istikbale doğru yol 
alıyoruz. Dünyamızın acil sorunlarına hep 
birlikte çözüm bulalım. Fakirliğe karşı 
beraber mücadele edelim. Terörün her 
türüne karşı işbirliği yapalım. Dünyamızı 
bütün nükleer silahlardan arındıralım. 
Gelin, salgın hastalıklara karşı ele ele vere-
lim. İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığına son 
verelim. Gelin, Gazze’nin sesine kulak ve-
relim, Ortadoğu’da kalıcı bir barışa birlikte 
imza atalım. Irak’ın siyasi ve ekonomik 
geleceğini güvenli ve aydınlık kılalım. Yüz-
binlerce Iraklı dulun ve yetimin yardımına 
koşalım. Afganistan halkının güvenlik, hu-
zur ve refahı için beraber çalışalım. Gelin, 
Balkanları bir gerginlik ve çatışma bölgesi 
olmaktan çıkaralım. Kafkaslarda kalıcı bir 
bölgesel barış için gelin hep beraber gayret 
edelim.

Din ve vicdan hürriyetine saygı duyalım 
ve en kutsal değerlerin basın özgürlü-
ğü adına aşağılanmasına karşı duralım. 
İnsan onurunu ayaklar altına alan her 
tür yayına, uygulamaya, politikaya karşı 
beraber mücadele edelim. Bir Riolu ile 
İstanbulluyu, bir Tokyolu ile Bağdatlıyı, 
bir New Yorklu ile Tahranlıyı, bir Londralı 
ile Kahireliyi aynı değerde tutalım. Onlar 
arasında din, dil, renk, refah seviyesi diye 
hiçbir ayrım göstermeden hepsine birden 
kucak açalım. Gelin ortak iyide buluşalım. 
Gelin daha aydınlık, güvenli, adil, özgür ve 

müreffeh bir dünya kuralım. Artık çok iyi 
biliyoruz ki, herkesin güvende olmadığı, 
herkesin özgür, müreffeh olmadığı bir 
dünyada kimse güvende değildir, özgür 
değildir, huzur içinde değildir. Adalet, hak, 
hukuk, refah, özgürlük herkes için olmalı-
dır. Ancak o zaman hepbirlikte aydınlık bir 
geleceğe doğru yol alabiliriz.

Konuşmama bu duygularla son verirken, 
Medeniyetler İttifakı üçüncü Forumu’nun 
yeni işbirliği fırsatlarına imkan sağla-
masını diliyorum. Medeniyetler İttifakı 
girişimini 2005 yılından beri beraber 
yürüttüğümüz dostum Sayın Zapatero’ya, 
girişime tam destek veren Sayın Ban 
Ki-Moon’a, İttifak’ın genel sekreterliğini 
yürüten sayın Sampaio’ya bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Üçüncü Zirve’nin ev sa-
hibi Brezilya’ya ve Devlet Başkanı Sayın Da 
Silva’ya, İttifak’ın dördüncü forumuna ev 
sahipliği yapacak olan Katar Emiresi Sayın 
Şeyha Muza’ya da şükranlarımı sunuyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları... Dün gece yarısı 
İskenderun Deniz Üs Komutanlığı’na bağ-
lı askeri birliğimize yönelik gerçekleşen 
terörist saldırıda 7 askerimiz şehit olmuş, 
6 askerimiz ise yaralanmıştır. Nöbet deği-
şimi sırasında vuku bulan bu hain saldı-
rıyı şiddetle lanetliyorum. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, aziz milletimize baş sağ-
lığı diliyorum. İskenderun ve Ankara’da 
tedavi altına alınan yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum.

Terör örgütü bir kez daha alçak ve kanlı 
yüzünü ortaya koymuştur. Türkiye’nin bir-
lik ve bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini 
hedef alan bu saldırı, daha öncekiler gibi, 
akim kalacak, amacına ulaşamayacaktır. 
Kanlı saldırılardan medet uman terör ör-
gütünün kirli oyunları kesinlikle hayata 
geçemeyecek, insanlık dışı alçakça bir 
cinayet olarak milletimiz tarafından lanet-
lenecektir.

Değerli basın mensupları...

Dün sabaha doğru 4.20 sıralarında İsrail 
ordusuna ait silahlı unsurlar, Gazze halkı-
na insani yardım götüren 33 ülkeden 600 
insanın içinde bulunduğu Gazze’ye Özgür-
lük Filosu’na saldırıda bulunmuştur. Ölü 
ve yaralıların olduğu bu kanlı saldırıda, in-
sani yardım gemilerine de el konulmuştur. 
Kadınların, çocukların, din adamlarının 
ve tamamen sivillerin bulunduğu gemile-
re yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddet-
le lanetliyoruz. 

Olayın ilk anından itibaren hükümet ola-
rak gelişmeleri yakından izledik, gereken 
adımları atmaya başladık. Dün sabah 
6.30’da Başbakan Vekili olarak Sayın 
Bülent Arınç, ilgili bakanlar ve kurum 
temsilcileriyle değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirerek, meseleyi tüm boyutlarıy-
la ele almıştır. Dış İşleri Bakanlığımız, İs-

İskenderun’daki Terör Olayı ve 
Gazze’ye Yardım Götüren Filoya 

İsrail’in Yaptığı Baskınla İlgili 
Basın Açıklaması

Santiago, Şili | 3 1 Mayıs 2010
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tihbarat birimlerimiz, ilgili kurumlarımız 
ve Silahlı Kuvvetlerimiz gelişmeleri çok 
yakından takip etmiştir. Dışişleri Bakanı-
mız ve Savunma Bakanımız Vecdi Gönül, 
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile bir 
telefon görüşmesi yaparak tepkimizi ve 
hassasiyetlerimizi ortaya koymuştur. Ben 
de, birlikte olduğumuz bakanlarımızla ya-
şananları gece boyunca değerlendirerek, 
Türkiye ile temas içinde oldum. Bu çer-
çevede yapılması gerekenleri tüm boyut-
larıyla masaya yatırdık, ivedikle gereken 
adımları atmaya başladık.

Değerli basın mensupları...

Gazze’de 35 aydır abluka uygulayarak, bü-
yük bir insanlık dramına sebep olan İsrail, 
bu kez de yardım taşıyan masum insanları 
hedef alarak dünya barışını, insani değer-
leri ve uluslararası hukuku hiçe saydığını 
bir kez daha göstermiştir. Uluslararası 
sularda gerçekleşen bu saldırı, açık bir hu-
kuksuzluktur, tam anlamıyla bir korsanlık 
örneğidir. Somali açıklarında gemilere sal-
dıran korsanlar bile can kaybı konusunda 
bu kadar pervasız ve duyarsız olmamıştır. 
İsrail hükümetinin sergilediği hak-hukuk 
tanımayan bu aymaz tavır, İsrail devletinin 
ve İsrail halkının menfaatlerine de tama-
men aykırıdır.

İsrail’in son saldırısı, bir süredir izlediği 
yanlış politikaların yeni bir örneği olarak, 
dünya barışına, dünya hukukuna ve ulus-
lararası işbirliğine meydan okuduğunu 
göstermektedir. Yardım gemilerinde 33 
ülkeden sivil toplum temsilcileri bulun-
makta ve devlet dışı bir organizasyon 

olarak yardım taşımaktaydılar. Bu yüzden 
yapılan saldırı sadece Türkiye’nin değil, 
insanlığın ortak meselesidir. Uluslararası 
toplum, bu olayda sesini yükseltmeli, insa-
ni duyarlılıkların tamamen yok olmadığı-
nı göstermelidir. Aksi halde İsrail hüküme-
tinin sorumsuz tavırları, dünya barışının 
ve insani hasletlerin altını önemli ölçüde 
oyacak, uluslararası sistem inandırıcılığını 
yitirecektir.

Bu saldırı açık bir şekilde uluslararası 
hukukun ayaklar altına alınması ve insa-
ni değerlerin yok sayılmasıdır, bir devlet 
yönetimi için akıl tutulmasıdır. Bu sorum-
suzluğa sebep olan siyasi karar mekaniz-
maları uluslar arası topluma ve insanlık 
vicdanına hesap vermekten kurtulamaya-
caktır. Bu saldırı, oransız güç kullanımı ve 
yetki aşımı değil, açıkça hukuku çiğneyen 
bir devletin sivil insanlara karşı terör uy-
gulamasıdır. İnanıyoruz ki, bütün insan-
lık, dünya barışına, masumiyete ve insanlı-
ğa yapılan bu saldırıyı lanetleyecektir. 

Değerli arkadaşlar...

Türkiye Cumhuriyeti, Uluslar arası huku-
kun ve diplomasinin bütün imkanlarını 
kullanmaktadır ve kullanacaktır. Bu çer-
çevede, Türkiye’nin Telaviv Büyükelçisi 
geri çağrılmıştır. İsrail ile gündemde olan 
üç tane müşterek askeri tatbikatın iptal 
edilmiştir. Dış İşleri Bakanımız NewYork’a 
gitmiş ve BMGK acilen toplantıya çağırıl-
mıştır. İsrail’de bulanan Futbol Genç Milli 
Takımımızın yapacağı maçlar da iptal 
edilmiştir. Ayrıca İKÖ, Arap Birliği, Avrupa 
Birliği ve ilgili tüm kuruluşlarla gereken 



Recep Tayyip ERDOĞAN

282

temaslar kurulmakta, uluslararası kuru-
luşlar göreve davet edilmektedir. 

Öncelikle insani yardım konvoyunun ve 
konvoyda bulunan vatandaşlarımızın gü-
venlik ve selametlerinin sağlanması, yara-
lıların süratle tedavi edilmelerinin temini 
için gerekenler yapılmaktadır. Dışişlerine 
çağrılan İsrail Büyükelçisi’ne Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının bir an evvel 
iadesi ve el konulan gemilerin serbest 
bırakılması çağrımız yapılmıştır. Ayrıca 
tüm yaralıların tedavilerinin Türkiye’ye 
getirilerek yapılması için gereken girişim-
lerde bulunulmuş ve ülkemizde tedbirler 
alınmıştır. 

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren uluslar 
arası toplumun bilgi almasını engelleyen 
İsrail’in dünya kamuoyunu doğru bilgi-
lendirmesi ve uluslar arası işbirliğinden 
kaçınmaması gerekmektedir. İsrail bir 
an önce durumun vahametini anlamalı 
ve yanlış yapmaya devam etmemelidir. 
İsrail’in bu aşamada sergileyeceği tavır 
da bütün dünya kamuoyunca ibretle iz-
lenmektedir. Masum insanların ölüm ve 
yaralanmasına yol açan silahlı saldırı hak-
kında gerekli soruşturmanın yapılması 
ve sorumluların cezalandırılması için her 
türlü girişimde bulunulacaktır. 

Ortada büyük bir hukuk ihlali ve insanlık 
dışı bir saldırı vardır. İsrail hükümetini 
aklı selime davet ediyorum. İlgili arkadaş-
larımız, Konvoyda vatandaşları bulunan il-
gili ülkelerle temas ve eşgüdüm içindedir. 
Bu ülkelerin de gereken tepkiyi ve duyarlı-
lığı sergilemesini bekliyoruz. Bu vesileyle 

bir kez daha ifade ediyoruz: İsrail, Gazze’ye 
yönelik insanlık dışı ambargoyu derhal 
kaldırmalı ve Filistin halkına gönderilen 
insani yardımların yerine ulaştırılmasına 
engel olmamalıdır. 

İsrail’in saldırısında hayatını kaybedenle-
re Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Türkiye genelinde tepkisini 
demokratik duyarlılık ve hukuk içinde 
sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum. Bütün vatandaşlarımızın metane-
tini koruyacağına, vakar ve sağduyu içinde 
hareket edeceğine inanıyorum. 
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Sayın Devlet Başkanları, Sayın Başbakan-
lar, çok değerli Heyet Başkanları, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyor, Asya’da İşbirliği ve Güven 
Arttırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hü-
kümet Başkanları 3’üncü İstanbul Zirvesi 

dolayısıyla sizleri ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum. Bütün konuklarımıza Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyor; konferansın 
ülkelerimiz ve bölgelerimiz için hayırlı so-
nuçlar doğurmasını temenni ediyorum.

Asya’da İşbirliği ve Güven 
Arttırıcı Önlemler Konferansı 

(CICA) Zirvesi Resmi Akşam 
Yemeği

İstanbul | 7 Haziran 2010
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Türkiye olarak bu sürece başlangıcından 
itibaren büyük destek verdik ve temel 
kurucu belgelerinin kabulüne katkı sağ-
ladık. Konferans’ın Dönem Başkanlığı, 
kurulduğundan bu yana, sürecin fikri 
önderliğini de yapan Kazakistan tarafın-
dan büyük bir başarıyla yürütüldü. Bu 
vesileyle, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev’e samimi 
şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyorum. 
Konferans’a üye 22 ülke, Asya kıtasının 
toprak ve nüfusunun yaklaşık yüzde 
90’nına tekabül ediyor. Sadece nüfus 
olarak değil, SİKA coğrafyası, ekono-
mik anlamda da dünya sahnesinde çok 
önemli bir yer işgal ediyor. Bu bağlamda, 
SİKA’nın, bölgesel olduğu kadar küre-
sel barış içinde çok önemli bir platform 
olduğunda, içinden geçtiğimiz süreçte 
sorunların çözümü için değerli bir fırsat 
olduğuna inanıyorum.

Değerli misafirler...

Uluslararası barış ve güvenliğe katkıda 
bulunmak, biraz önce de değindiğim gibi 
bu topluluğun, hepimizin ortak hedefidir. 
Ülkelerimizin geleceği, tek tek vatandaş-
larımızın her birinin huzuru ve refahı 
için, artık bölgesel ve küresel barış nok-
tasında çok daha samimi mücadele ver-
memiz gerekiyor. Bu anlamda, nükleer 
silahsızlanma ve kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesi konularının ele 
alınmasında 2010 yılında önemli bir aşa-
maya gelindiğini memnuniyetle gördük. 
Nitekim geçtiğimiz haftalarda Türkiye 
olarak Brezilya ile birlikte, uluslararası 
gündemi meşgul eden en tartışmalı konu-

lardan birinde tarihi bir adım attık ve İran 
uranyum takas Anlaşmasını imzaladı. 

Biz her alanda olduğu gibi nükleer prog-
ramlara ilişkin de diplomasiye şans 
tanınması gerektiğine inanıyoruz. Bu ça-
balarımızın, bölgesel barış adına önemli 
bir fırsat doğurduğunu görmekten de mut-
luyuz. Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı’nın kurucu belgele-
rinde, kitle imha silahlarının yayılmasının 
insanlığa tehdit oluşturduğu vurgulan-
mıştır. Konferans’ın Kurucu Belgesi olan 
Almatı Senedi’nde, uluslararası toplumun 
nükleer silahsızlanma yönünde çalışması-
nın bir öncelik olduğu kayıtlıdır. Bu belge-
ler doğrultusunda, biz, bölgemizde nükle-
er silah, kitle imha silahı istemiyor ve bu 
noktada her ülkeye karşı eşit bir duruşun, 
eşit bir tavrın sergilenmesini bekliyoruz. 

Değerli misafirler...

31 Mayıs 2010 tarihinde Akdeniz’de son 
derece menfur bir saldırı gerçekleşti. 
Gazze’de insanlık dışı koşullara maruz 
bırakılan Filistinlilere yardım etmek için 
yola çıkan, insani yardım malzemeleri-
nin yanında 33 ülkeden 600 sivil yardım 
gönüllüsü taşıyan gemiler, uluslararası 
sularda İsrail askerleri tarafından saldı-
rıya uğradı. Bu korsanca saldırıda, biri 
Türk kökenli ABD vatandaşı, 8’i Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan 9 kişi kasıtlı 
olarak öldürüldü.20’den fazla sivil ciddi 
şekilde yaralanırken, esir alınan yolcular 
kötü muameleye ve şiddete maruz kaldı. 
Altını çizerek ifade ediyorum: Akdeniz’de, 
uluslararası sularda, yardım malzemesi 
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taşıyan gemilere, sivil yardım gönüllüleri-
ne yapılan bu saldırı uluslararası hukuku 
ayaklar altına almaktadır, insanlık değerle-
ri açısından kabul edilemez bir vahşet ola-
rak insanlık tarihine kara bir leke olarak 
geçecektir.

Uluslararası  toplumun on yıl lardır 
Ortadoğu’da ve Akdeniz’de sergilenen bu 
tür hukuksuzluklara göz yumuyor olması, 
maalesef şiddet politikalarının yükselme-
sine, artık bölgede devlet terörünün cesa-
retle yürütülmesine zemin hazırlamıştır. 
İnsanlık vicdanını sızlatan bu tür olay-
ların görmezden gelinmesi, dahası açık 
ya da gizli şekilde desteklenmesi, hiçbir 
yaptırım uygulanmaması, hesap sorulma-
ması, bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı 
açısından son derece tehlikeli sonuçlar 
doğurmaktadır. Tüm dünya ülkelerini, 
bu tür saldırgan ve hukuksuz politikalar 
karşısında dik ve kararlı bir duruş sergi-
lemeye davet ediyoruz. Gazze’de abluka 
kalkmadığı sürece, Gazze bir açık hava ha-
pishanesi olarak tüm insanlığın vicdanın-
da kanayan bir yara olmaya devam ettikçe, 
Ortadoğu’ya, Asya’ya, tüm dünyaya barışın 
egemen olması mümkün olamayacaktır.

Şu gerçeği hepimiz biliyoruz: Kudüs, sa-
dece Müslümanlar için değil, Museviler 
için de, Hıristiyanlar için de kutsaldır. 
Kudüs’ün statüsünü ya da demografik 
yapısını değiştirmeye dönük her türlü giri-
şim, sadece İslam dünyasını değil, Hıristi-
yanları da ciddi şekilde rahatsız edecektir, 
nitekim etmektedir. Gazze’deki ablukanın 
bir an önce kaldırılması, Gazze’ye insani 
yardımların ulaştırılması, bunun yanında 

Akdeniz’de yaşanan kanlı saldırının et-
raflıca soruşturulması konusunda adil ve 
tatmin edici bir yaklaşım beklediğimizi de 
hatırlatmak isterim.

Bölgemizde, kıtamızda en son ihtiyacımız 
olan şey, yeni uluslararası anlaşmazlıklar-
dır. Filistin-İsrail barışının tesis edilmesi, 
barış görüşmelerinin acilen başlatılması, 
Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Dev-
letinin kurulması yönünde her ülkenin 
gayret göstermesi gerekmektedir. 

Ben SİKA’nın 3’üncü İstanbul Zirvesi’nin 
bu bakımdan son derece anlamlı bir mesaj 
verdiğine de inanıyorum. SİKA, Asya kıta-
sını ve dünyayı saldırgan yaklaşımlardan 
kurtaracak olan işbirliği çabalarının güzel 
bir örneğini teşkil ediyor. Çabalarımızın 
boşa gitmediğine ben yürekten inanıyo-
rum. 3’üncü SİKA İstanbul Zirvesi’nde 
insanlığın barış, refah ve huzuru için ortak 
ideallerimizin yaşama geçirilmesi yönün-
de önemli adımlar atılmasını içtenlikle 
temenni ediyorum. 2010-2012 yılları için 
üstlendiğimiz SİKA Dönem Başkanlığımı-
zı da az önce ifade ettiğim değerler çerçe-
vesinde sürdüreceğimizi, Dönem Başkan-
lığımız sırasında SİKA’yı daha etkin bir 
konuma getirmek için her türlü gayreti 
göstereceğimizi özellikle ifade etmek is-
tiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha hoş geldiniz diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

286

Sayın Cumhurbaşkanları, Hükümet Baş-
kanları, çok değerli katılımcılar, Bosna-
Hersekli kardeşlerim, Srebrenitzalı kar-
deşlerim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bundan 15 yıl önce Srebrenitza’da katle-
dilmiş, toplu bir mezara gömülmüş, bir 

mezar taşı dahi olmayan kardeşlerimizi, 
15 yıl aradan sonra bugün dualarla ebe-
diyete uğurluyoruz. Bugün toprağa ver-
diğimiz kardeşlerimize, Srebrenitza’da 
katledilmiş diğer tüm kardeşlerimizle bir-
likte Allah’tan rahmet diliyorum. Biz onla-
ra hakkımızı helal ettik… Hakkımız helal 
olsun diyoruz, Allah rahmet eyleye diyo-

Srebrenica’da Düzenlenen 
Anma Töreni

Bosna-Hersek | 11 Temmuz 2010
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ruz… İnşallah, onlar da bizlere haklarını 
helal eder, onlar da bizlerden razı olurlar.

Hiç şüpheniz olmasın… Onlar şehittirler… 
Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler… 
Şu anda onlar bizi duyuyorlar, onlar bizi 
görüyorlar… Zira onlar, vatanları için, 
namusları için, şerefleri için, insanlık onu-
ru için hayatlarını verdiler. Onlar, kanlı, 
acımasız, kuralsız ve vahşi bir savaşta 
katledildiler, şehit edildiler… Bıratunaç’ta, 
Karakay’da, Potoçari’de, Miliçi’de, Tuzla 
Yolunda, bütün bu çevremizdeki dağlarda, 
sadece birkaç gün içinde, yaklaşık on bin 
masum insan, hatta kadınlar, hatta çocuk-
lar, hatta kundaklarında bebekler insanlık 
dışı yöntemlerle adeta etnik temizliğe tabi 
tutuldular.

Aradan geçen 15 yıla rağmen, bugün bile 
hala akıbetleri bilinmeyen, mezarları meç-
hul, bir mezar taşı dahi olmayan binlerce 
kayıp var. Aradan geçen 15 yıla rağmen, 
oğlunun, kocasının yolunu gözleyen, 
en azından mezarını bilmek isteyen, en 
azından elbisesinden bir parçayı kokla-
mak isteyen nice anneler, nice kadınlar 
var. Srebrenitza’da insanlık onuru ağır 
bir yara almıştır. Srebrenitza’da Balkan 
tarihi, Avrupa tarihi kara bir leke almıştır. 
Srebrenitza’da “Güvenli Bölge” tanımı, 
“Uluslararası Barış Gücü” tanımı çok ağır 
bir darbe almıştır.

Evet… Srebrenitza’yı unutmayacağız, 
unutturmayacağız… Bir daha bu acıların 
yaşanmaması için, bu katliamların tekrar 
etmemesi için, dünyanın hiçbir yerinde, 
hiçbir bölgesinde etnik temizlik girişim-

leri olmaması için Srebrenitza’yı hafıza-
mızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin 
vermeyeceğiz.

Değerli katılımcılar, sevgili kardeşlerim…

Balkanlar’da yaşanan her çatışmanın, her 
savaşın, her trajedinin acısını Türkiye ola-
rak yüreğimizde hissettik. Bosna Hersek’te 
ölen her can için, Türkiye’nin 81 vilayetin-
de göz yaşı döktük, dua ettik. Saraybosna 
İstanbul’un kardeşidir. Belgrad Ankara’nın 
dostudur. Zagrep İzmir’in akrabasıdır. 
Kızılırmak Nehri’nin, Sakarya Nehri’nin, 
Tuna’nın, Dirina’nın, Neretva’nın tarihi 
ortaktır, birdir.

Evet, her savaş kötüdür, her çatışma, her 
kavga kötüdür… Ancak, kardeşlerin kav-
gası, akrabaların kavgası, ortak bir tarihi, 
ortak bir kültürü, hatta ortak bir dili payla-
şan dostların kavgası kötünün de ötesinde 
kötüdür, her türlü acının üzerindedir. Biz 
artık, sizlerin kardeşleriniz olarak, dostla-
rınız, akrabalarınız olarak, Balkanlar’dan, 
Balkan ülkelerinden acı haberler almak, 
kötü haberler duymak istemiyoruz. Biz 
artık, acılardan ders alarak, yaşananlar-
dan tecrübe kazanarak, ortak bir gelecek, 
aydınlık bir gelecek inşa etmek, bunu da 
hep birlikte inşa etmek istiyoruz.

Sırbistan Parlamentosu’nun Srebrenitza 
konusunda aldığı karar, ortak ve barış 
dolu bir gelecek adına tarihi bir karardır. 
Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç’in bugün 
bir kez daha burada bulunması, aydınlık 
geleceğimiz adına tarihi bir adımdır. Ben 
inanıyorum ki, Srebrenitza, insanlık onu-
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runun yitip gittiği yer olduğu kadar, insan-
lık onurunun yeniden yeşerdiği, barışın, 
dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, 
adeta bir Srebren gibi, yani gümüş gibi 
parladığı yer olacaktır.

Türkiye olarak, Balkanların refahı, istik-
rarı, huzuru ve barışı için çalıştık, daha 
da gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki Bosna Hersek de gayretle 
çalışacaktır, inanıyorum ki Sırbistan da, 
Hırvatistan da, Avrupa ve uluslar arası 
toplum da barışın bozulmayacak şekilde 
pekişmesi için gayretle çalışmaya devam 
edecektir. Bir kez daha Srebrenitza şehit-
lerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet 
eyleye diyorum, mekanları inşallah cennet 
olsun diyorum.
 
Kanlı topraklar üzerine kurduğum canım  
 Bosnam benim

Sana iki gözüm gibi bakacağım

Çünkü ben senin oğlunum… 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Komisyon Başkanı, Birleşmiş Millet-
ler Kadın Başkanı Sayın Başele, çok değerli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Buluşması’na hoş geldiniz diyorum… 
2 yıl önce kurduğumuz, bu uluslararası 
toplantıyla 2’inci kuruluş yıldönümü-
nü kutlayan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’na da bu vesileyle nice başarılı 
yıllar temenni ediyor, Sayın Başkan’ın nez-

dinde komisyonun tüm üyelerine şükran-
larımı sunuyorum. 

Geniş bir katılımla, zengin bir içerikle 
düzenlenen bu toplantı, umuyor ve inanı-
yorum ki, ülkemizdeki ve bölgemizdeki 
kadınların sorunları için ufuk açıcı bir ze-
min teşkil edecek, sorunların çözümü için 
somut öneriler ortaya koyacaktır. Bizim 
himayemizde, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

Uluslararası Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Buluşması

İstanbul | 24 Mart 2011
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ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ortaklığında düzenlenen buluşmaya başa-
rılar diliyorum.

Çok değerli konuklar, değerli katılımcılar…

20’inci yüzyıl, her alanda çok büyük deği-
şimlerin yaşandığı bir yüzyıl oldu… 20’inci 
yüzyıl, iki Büyük Dünya Savaşı’na şahitlik 
ettiği gibi, uluslararası ilişkilerden insan 
haklarına, bilim ve teknolojiden sanata, 
siyasetten toplumsal yaşama kadar hemen 
her alanda baş döndürücü bir değişime de 
tanık oldu. Duvarların yıkılması, iki ku-
tuplu dünyanın sona ermesi, 20’inci yüzyı-
lın hemen sonlarında, tarihin sonu olarak 
nitelendirilmişti… Bugün ise, 21’inci yüz-
yılın hemen başında, tarihin sona ermedi-
ğini, değişimin aynı hızda devam ettiğini 
görüyor, bir kez daha tarihin dönüşümüne 
tanıklık ediyoruz. 

Esasen herkesin bildiğini burada bir kez 
daha hatırlatmakta fayda görüyorum… 
20’inci yüzyılda dünya çok hızlı şekilde 
değişirken, hiç değişmeyen, statik kalan, 
değişime direnen sorunlar ve bölgeler 
vardı. Ne acıdır ki, Berlin Duvarı’nın yı-
kılması, “tarihin sonu” tezine delil olarak 
sunulurken, farklı coğrafyalarda, farklı 
ülkelerde inşa edilen daha büyük duvarlar 
dikkatlerden kaçtı ya da kaçırıldı. İki ku-
tuplu dünyanın sona ermesiyle, savaşların 
ve silahlanmanın da sona ereceği tezi sa-
vunulurken, yeni savaşlar, yeni çatışmalar, 
müdahaleler ve işgaller, bazı şeylerin hiç 
değişmediğini gösterdi. Değişime, bazı 
sorunlar da direndi. Demokrasi, insan hak-
ları, eşitlik, hukuk, en önemlisi de refah 

yeryüzüne eşit ve adil şekilde dağılmadı. 
Sermaye küreselleşirken, haklar küresel-
leşmedi. Bir tezatlar çağını yaşıyoruz… 
Her anlamda, uçlara şahit oluyoruz… 

İlginçtir ki, geçmişten farklı olarak, ileti-
şim teknolojileri sayesinde zıt kutupların 
birbirinden haberdar olduğu, uçların 
birbirini izlediği bir süreçten geçiyoruz. 
Evet… Batı’da, evi, birkaç arabası, sosyal 
güvencesi, yüksek maaşı olan, her hafta 
sonu hiper marketlerden sepetlerini tıka 
basa dolduran bir tüketici profili varken, 
Doğu’da, insanların kuyudan su çekip, 
sıcak suyu çorba niyetine çocuklarına 
sundukları bir yoksulluk manzarası var. 
Kuzey’de, bilgisayar, televizyon, telefon 
hayatın vazgeçilmezleri arasına girerken, 
Güney’de, hayatında bir kez olsun “alo” 
dememiş milyonlarca insan var. Dünyanın 
bir kısmında, çocuklarının, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik haklarını güvence altına 
alan bireyler varken, diğer bir kısmında, 
yarın ne olacağını bilemeyen, yaşam sava-
şı veren, çocuklarının hayatından şüphe 
eden hatırı sayılır bir kesim var. 

Bu çarpıklık, bu tezat, farklı dünyalar ara-
sındaki bu uçurum, hiç şüphesiz en fazla 
kadınları etkiliyor. Gelir dağılımındaki, 
refahtaki, hak dağılımındaki eşitsizlik, en 
fazla kadınları hedef alıyor. Dünyanın her 
yerinde kadınlar, savaşın, terörün, törenin, 
istismarın, tacizlerin, şiddetin doğrudan 
mağduru oluyorlar. Yoksulluk, eğitimsiz-
lik, çarpık kentleşme, göç, herkesten önce 
kadın ruhunu tahrip ediyor. Çocukları 
kucaklarında katledilen, bebekleri mama 
bulamayan, eşlerini gözlerinin önünde 
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yitiren kadınlar, sadece biricik varlıklarını 
değil, aynı zamanda geleceklerini kaybedi-
yorlar.

Değerli dostlarım...

Türkiye olarak, dış politikada değişme-
yen ilkelerimiz var… Hem kendi ülkemiz, 
hem bölgemiz, hem de dünyamız için, 
ayrım yapmadan, kadın-erkek, çocuk-bü-
yük, yoksul-zengin, siyah-beyaz ayrımı 
yapmadan, herkes için hak, adalet, barış, 
hukukun üstünlüğü, refah ve evrensel in-
san hakları istiyor ve güçlü şekilde bunu 
savunuyoruz.

Son dönemde bölgemizde esen değişim 
rüzgarlarını da bu saikle destekliyor, de-
ğişimin olumlu yönde olması için Türkiye 
olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti, kurulduğu günden itibaren, 
değişimi, insan haklarını, evrensel değer-
leri kendisine bir hedef olarak almış, bu 
hedeflere ulaşmak yolunda önemli mesafe 
katetmiştir. Özellikle son 8 yılda, Hükümet 
olarak gerçekleştirdiğimiz reformlar, tüm 
dünyada ilgiyle ve takdirle izlenirken, böl-
gemizde de sağlıklı bir değişim noktasında 
örnek teşkil etmiştir. 

Türkiye’nin, son dönemde gerçekleştirdiği 
reformlar şunu açıkça ortaya koymuştur: 
Bozulmadan değişmek mümkündür. Yerel 
dinamiklerle, yerel değerlere sahip çıkarak 
değişmek mümkündür. İlhamını tarihin-
den, köklerinden, kadim medeniyetinden 
alarak, bunun üzerine gelecek inşa etmek 
mümkündür. İnançlarını tahrip etmeden, 
tahrif etmeden, toplumsal değerlere ve 

topluma sırtını dönmeden gelişmek pe-
kala mümkündür. İşte Türkiye, böyle bir 
değişimin mümkün olduğunu, yaşadığı 
tecrübelerle açık olarak ortaya koymuştur. 
Statükoyu korumaya yönelik tüm çabala-
ra, değişimi engellemeye yönelik tüm gi-
rişimlere, demokrasinin ileri standartlara 
ulaşmasını zorlaştıran tüm senaryolara 
rağmen, Türkiye, engelleri aşarak, değişi-
mi ve değişimin ruhunu yakalamıştır.

Kadınlar, tarihin her döneminde değişi-
min öznesi oldular. Kadınlar, olumlu ya 
da olumsuz değişimden doğrudan etkile-
nirken, değişimin istikametini de belirle-
diler. Bugün de, bölgemizde esen değişim 
rüzgarlarında hanım kardeşlerimiz öncü 
rol oynamalı, değişimin istikametini bizzat 
belirlemelidir. Zira, Filistinli kadınların 
acısı bugün hala tüm boyutlarıyla anlatıl-
mamış, yazılmamıştır. Mısır’da kadın ol-
manın zorlukları maalesef modern dünya-
nın ilgisini yeterince çekmemiştir. Libyalı 
kadınların bugün yaşadığı dram, ne yazık 
ki ekranlara yansımamıştır. Bosna kadın-
larının gözyaşları içlerine akmış, dünya 
yaşananları duymak dahi istememiştir. 
En önemlisi de Irak kadınlarının yaşadığı 
büyük acı, tarihi acı, yürekleri parçalayan 
trajedi, Irak sınırlarını aşarak insanlığın 
vicdanını henüz kanatmamıştır. Aynı şe-
kilde, Türkiye’de oğullarını, kızlarını terör 
örgütünün saldırı ve istismarında kaybe-
den anaların hissiyatı da, terörün varlığın-
dan rant sağlayan kesimlerin sloganları 
altında yeterince anlaşılmamıştır.

Dünyanın tüm kadınları, kadın hareketi 
adına, kadın hakları mücadelesi adına, 
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Cinsiyet Ayrımcılığıyla mücadele adına, 
ayrım yapmadan, dünyanın tüm kadınla-
rının sorunlarına dikkat kesilmek duru-
mundadır. Ben, Mısır, Tunus, Libya mese-
lesi ortaya çıktığında da söyledim... Belli 
bir coğrafya için, belli ülkeler için, demok-
rasiyi doğuştan kazanılmış bir hak olarak 
görmek; bunun karşısında belli ülke ve 
bölgeler için demokrasiyi erken görmek, 
apaçık bir ayrımcılıktır. Aynı şekilde, cinsi-
yet ayrımcılığıyla mücadele, kadın hakları 
için mücadele belli bir kesimin, belli bir 
coğrafyanın hakkı değil, tüm kadınların, 
tüm insanların hakkıdır.

Ş u n u n  h e rke s  f a rk ı n a  va r m a l ı d ı r : 
Filistin’in, Mısır’ın, Tunus’un, Bahreyn, 
Yemen, Libya’nın kadınları da, diğer tüm 
kadınlar gibi kadındır, diğer tüm insanlar 
gibi insandır. Çifte standart bumerang gi-
bidir değerli kardeşlerim, bir gün dönüp, 
fırlatanı vurabilir; dahası çifte standart, 
vicdanlarda onarılmayacak yaralar aça-
bilir. Bugün, bu toplantı vesilesiyle, Batılı 
dostlarımıza, Doğu’ya ve Güney’e bakış 
açılarını tekrar gözden geçirme tavsiyesin-
de bulunuyorum. Batılı dostlarımıza, artık 
Doğu ve Güney’e baktıklarında, aç ve açık 
çocukları, acı çeken anneleri, şiddet gören 
kadınları, yoksulluğu görmelerini tavsiye 
ediyorum. Buralara baktıklarında sadece 
petrol, sadece altın madenleri, yer altı zen-
ginlikleri görenlerin, artık biraz da vicdan 
gözlüğüyle bu coğrafyalara bakmalarını di-
liyorum. Hele hele, Haçlı Seferi gibi, tüyler 
ürpertici, dehşete düşürücü, medeniyetler 
arası çatışmayı körükleyici kavramları te-
laffuz edenlerin, ya da zihinlerde bu çağrı-

şımı oluşturanların, kendi vicdan muhase-
belerini derhal yapmalarını arzu ederim.

Bakınız... Biz, Türkiye olarak, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik için yarım asırdan 
fazla bir süredir gayret sarfeden ülkeyiz... 
İlk kez bizim dönemimizde bu yolda somut 
adımlar atıldı, kriterler karşılandı ve müza-
kereler başladı. Biz, Avrupa Birliği üyeliği 
için her zaman şunu söyledik: Türkiye’nin 
Birliğe üyeliği, medeniyetler çatışmasına 
bir antitez oluşturur. Türkiye’nin üyeliği, 
Doğu ile Batı’nın birbirini daha iyi anla-
masını sağlar. Türkiye’nin üyeliği, bölgeler, 
inançlar, kültürler arasındaki önyargıları 
giderir... Birileri bunu anlamak istemedi, 
anlamamakta ısrar etti... İşte o birileri, 
bizim tüm uyarılarımıza rağmen, bugün 
de Libya’ya yönelik operasyonda zihinleri 
karıştırıyor, Haçli Seferi gibi son derece 
münasebetsiz tanımlamalar yapıyor, zihin-
lerde soru işaretleri oluşturuyor. 

Bütün bu yaşanan süreç, Türkiye’nin hak-
lılığını ortaya çıkarmıştır. Son yaşananlar, 
Türkiye’nin tavrında, tutumunda, uyarı-
larında ne kadar haklı olduğunu göster-
miştir. Şu aşamadan sonra artık hatadan 
dönülmesini, Libya’ya petrol gözüyle de-
ğil, vicdan gözüyle bakılmasını istiyor ve 
bunu gerçekleştirmek için yoğun gayret 
sarfediyoruz.

Değerli hanımefendiler, çok değerli katı-
lımcılar...

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği noktasında 
Türkiye’de son dönemde gerçekten güzel 
gelişmeler yaşandı. Öncelikle, kadına 
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yönelik şiddete asla müsamaha gösterme-
diğimizi hatırlatmak isterim... 1 Haziran 
2005’te Türk Ceza Kanunu’nu değiştirdik 
ve töre cinayetlerine müebbet hapis ceza-
sı getirdik. 2006 yılında yayınladığımız, 
kadın ve çocuklara yönelik şiddetin ön-
lenmesi yönündeki genelgeyle bu soru-
nun üzerine daha kararlı şekilde gittik. 
Anayasada yaptığımız değişiklikle kadın 
erkek fırsat eşitliğini çok güçlü bir zemi-
ne kavuşturduk. 12 Eylül Halkoylama-
sıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık 
getirdik. Evinde şiddete uğrayan kadın-
lara sahip çikmak, onları korumak adına 
sosyal hizmet sağlayacak evler inşa ettik. 
Kadının, siyasette, ekonomide, sosyal 
yaşamda daha etkin şekilde rol almasını 
güçlü şekilde teşvik ettik. Kadın yöne-
ticileri teşvik ediyor, yerel yönetimlere 
kadın elinin daha fazla değmesini istiyor, 
siyasette kadınların daha aktif olarak yer 
almasını savunuyoruz. 

On yıllar boyunca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yüzde 4 oranını aşamayan 
kadın milletvekili oranı, ilk kez bu dö-
nemde yüzde 9 oranına yükseldi. İl genel 
meclislerinde, belediye meclislerinde ka-
dınların daha fazla yer almasını sağladık. 
Kadınların eğitimi, kadınların istihdama 
daha fazla katılımı noktasında önemli 
adımlar atarken, yoksulluğun önlenme-
si, ihtiyaçların giderilmesi için biz adres 
olarak kadınları gördük, sosyal yardım-
ları doğrudan kadınlara yaptık. Eğitim 
noktasında başlattığımız seferberlikle, 
kadınların okulun, eğitimin, okuma yaz-
manın uzağında kalmasını engelledik ve 
engelliyoruz. Son dönemde başlattığımız 

kampanyalarla 350 bin kız çocuğumuzu 
ve hanım kardeşimizi okulla buluştur-
duk, onlara okuma yazma öğrettik. 

İş kanununda yaptığımız değişiklikle, 
2003 yılında kadınlar için eşit işe eşit ücret 
ilkesini getirdik; annelerin doğum iznini, 
doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 
hafta olmak üzere 16 haftaya çıkardık. 
2008 yılında çıkardığımız yasa ile kadınla-
rın doğum izinlerini borçlanmaları imka-
nını getirdik. Istihdam ve mesleki eğitim 
projeleriyle kadın istihdamını destekledik. 
Evde üretimi vergiden muaf yaptık. 2008 
yılında hazırladığımız teşvik paketiyle 
kadın istihdamını özendirdik, kadınların 
ve gençlerin sigorta primlerinin devlet 
tarafından kademeli olarak ödenmesini 
sağladık. 

Bunların yeterli olmadığını biliyoruz... 
Ama, bu adımların, daha büyük adımlara, 
daha büyük bir değişime zemin hazırla-
dığını görüyor ve umutlanıyoruz. Sadece 
eğitim noktasında yaptıklarımız, geçmişe 
nispetle daha eğitimli, daha donanımlı 
gençlere sahip olmamızı sağladı ki, bu da 
gelecek nesiller adına son derece sevindi-
rici, umut verici bir gelişmedir. İnşallah, 
hız kesmeden çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Biz, hanımları teşvik edecek, onların 
siyasette, ekonomik ve sosyal alanda daha 
fazla yer almasını sağlayacağız. Onlar da 
kendi sorunlarının çözümü için daha fazla 
çalışacaklar.

İnanıyorum ki, Türkiye’de kadınların yaşa-
dığı bu değişim, bölgemize, dünyaya örnek 
teşkil edecek, fırsat eşitliği noktasında 
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Türkiye sürece en büyük katkıyı sağlayan 
ülke olacaktır. Ben bu düşüncelerle sözle-
rime son verirken, bir kez daha bu anlamlı 
toplantıyı tertip edenlere teşekkür ediyo-
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na ayrıca 
teşekkür ediyor, kuruluşunun 2’inci yıl-
dönümünü kutluyor, başarılar diliyorum. 
Buluşmaya katılan ve katkı veren herkese 
de şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum...
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Değerli basın mensupları… Libya’da son 
dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili genel 
bir değerlendirme yapmak ve devam eden 
süreçlerle ilgili sizleri bilgilendirmek isti-
yorum. Öncelikle Libyalı kardeşlerimizin 
bu zorlu günlerde çektikleri acı ve sıkıntı-
ları derin kaygı ve üzüntü ile izlediğimizi 
ifade etmek durumundayım. Zira bugüne 
kadar defalarca ifade ettiğim gibi, ülkele-
rimizin ortak bir tarihi ve kültürü paylaş-

masının yanında, halklarımız da kardeşlik 
bağıyla sıkı sıkıya birbirine bağlanmıştır.

Türkiye, Libya’da yaşanan olaylara ilk an-
dan itibaren en yüksek duyarlılıkla tepki 
vermiş, meseleye insani perspektif le ve 
kardeşlik hukukuyla bakmıştır. Türkiye 
bölgesinde ve dünyada hiçbir soruna biga-
ne kalmadığı gibi, kardeşlerinin yaşadığı 
sıkıntılı duruma karşı da duyarsız kalma-

Libya’daki Gelişmelerle İlgili 
Basın Açıklaması

Ankara | 7 Nisan 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

296

mış, en başından itibaren üzerine düşen 
duyarlı tavrı ortaya koymaya çalışmıştır. 
Türkiye olarak, Libya’da 17 Şubat 2011 
tarihinden bu yana yaşanan gelişmeler 
karşısında asla ve asla bekle gör tavrı için-
de olmadık. İnandığımız ilke ve değerlerin 
bir gereği olarak meseleye çıkar odaklı 
değil, hak ve adalet odaklı yaklaştık, tüm 
taraflarla diyalog halinde yapıcı ve uzlaştı-
rıcı bir tavır sergilemeye çalıştık. 

Bizim Libya politikamızın temel amacı, 
halkın meşru talepleri doğrultusunda ana-
yasal demokrasiye geçişi sağlayacak ge-
rekli şartların oluşturulması ve Libya’nın 
toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin 
korunmasıdır. Bu çerçevede halka yönelik 
saldırıların durdurulması ve geçiş süre-
cinin halkın genel kabulüne uygun bir 
şekilde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. 
Bu amaçla en başından itibaren, yapılması 
gereken neyse, hiç tereddüt etmeden onu 
yapmaya çalışıyoruz. 

Bir kez daha altını çiziyorum: Bunu yapar-
ken, hiçbir gizli gündemimiz yok. Tek gün-
demimiz, Libya’nın birlik ve esenliğinin 
teminat altına alınmasıdır. Bize göre, bir 
damla Libyalının kanı milyarlarca dolar-
lık petrol kuyularından daha değerlidir. 
Libya’nın her neresinde yaşıyor olursa 
olsun, her bir kardeşimizin canı, hakkı, 
hukuku her türlü çıkar hesabının üzerin-
dedir, öyle olmalıdır. Hak ve hukuk bir lü-
tuf değil, her insanın sahip olması gereken 
kutsal değerlerdir, siyasi hesaplarla yok 
sayılamazlar, bastırılamazlar. Bizler, en te-
mel hakların yok sayılmasına, bastırılma-
sına nasıl tahammül gösteremezsek, kanın 

akıp gitmesine, canların yitip gitmesine de 
sessiz kalamayız.

Tüm gayretimiz, sürecin, Libya halkının 
selametine, felahına, refahına hizmet 
eder bir şekilde işlemesidir. Libya’da akan 
kanın durması için gece gündüz gayret 
sarfettiğimiz kadar, mağdur durumdaki 
Libyalı kardeşlerimize yardım elimizi 
uzatmak için de yoğun gayret içindeyiz. 
Son olarak, Misrata’daki yoğun çatışmalar 
sonucunda yaralanan Libyalı kardeşle-
rimizi tedavi etmek amacıyla, hastane 
gemisine çevrilen Ankara Feribotumuzu 
gönderdik. Bingazi’ye uğrayıp, oradaki ya-
ralıları da alan gemimiz, 321’i yaralı olmak 
üzere toplam 475 kişiyi Çeşme’ye getirdi. 
Bu operasyonu, hiç kimsenin kolaylıkla 
göze alamayacağı şartlarda büyük güven-
lik risklerini alarak, askeri ve sivil unsur-
larımızı kullanarak gerçekleştirdik. Yara-
lıların tedavisini halen hastanelerimizde 
sürdürüyoruz. Onların tamamı sağlığına 
kavuşana kadar bizim misafirimizdir. Bu 
yardım operasyonlarına bundan sonra da 
devam edeceğiz.

Değerli basın mensupları… 

Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin Libya konusunda aldığı ve 
1970 ve 1973 sayılı kararların uygulanma-
sına tam destek veriyoruz. Bu çerçevede, 
NATO harekâtının, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararları tarafından 
belirlenen ve NATO Konseyi tarafından uz-
laşmayla kabul edilen görev yönergesi çer-
çevesinde etkin bir şekilde yürütülmesini 
istiyoruz. Diğer taraftan, bu harekâtın si-
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lah ambargosunun uygulanması ve Libya 
halkına insani yardım sağlanması boyutla-
rına aktif olarak katılıyoruz. Libya’da ger-
çek bir ateşkesin sağlanmasının ardından 
anayasal demokrasi hedefi doğrultusunda 
siyasi değişim süreci ivedilikle başlatılma-
lıdır. Halkın meşru beklenti ve taleplerini 
karşılayacak bir siyasi sürecin başlatılması 
Libya’nın geleceği için büyük önem taşı-
maktadır. Bu süreçten Libya halkının en 
az zarar görecek şekilde çıkması yegâne 
temennimizdir. 

Buradan Bingazili kardeşlerime seslen-
mek istiyorum: Kardeş Türkiye halkı, hak 
ve özgürlük çağrınızı yüreğinin derinlikle-
rinde hissetmekte, yaşadığınız sıkıntıların 
son bulması ve taleplerinizin süreçlere 
yansıması için büyük bir duyarlılık ser-
gilemektedir. Başından itibaren hakkını, 
hukukunu isteyen insanlara karşı yapılan 
müdahaleleri şiddetle eleştirdik, maruz 
kaldığınız zorlukların aşılması için sami-
mi bir gayret içinde olduk. Bundan sonra 
da haklı taleplerinizi desteklemeye, maruz 
kaldığınız yanlışlıkları engellemek için 
çaba göstermeye devam edeceğiz.

Bölgede yaşanan insanlık dramlarına se-
yirci kalan ve demokrasiyi Libya halkına 
çok gören bir kısım güç odaklarının bu-
gün hakkı ve hukuku savunan Türkiye’ye 
karşı karalama kampanyaları başlatması 
üzüntü vericidir. Sizlerin de Türk kardeş-
lerinize yönelik maksatlı propaganda faa-
liyetlerine prim vermeyeceğinize yürekten 
inanıyorum. Özellikle, NATO harekâtını 
engellemeye veya görev yönergesini kı-
sıtlamaya çalıştığımız şeklindeki asılsız 

iddiaların, maksatlı şekilde üretilen kara 
propaganda yalanları olduğunu vurgula-
mak istiyorum. Biliniz ki, Türk halkı her 
zaman hakkın ve haklının yanındadır. 
Buradan Trabluslu kardeşlerime de seslen-
mek istiyorum: Türkiye, Libya’da yaşanan 
olumsuzlukların bir an önce son bularak 
iç barışın sağlanmasına, birlik ve bera-
berliğin tesis edilmesine büyük önem ver-
mektedir. Libya’nın toprak bütünlüğü ve 
egemenliği mutlaka korunmalıdır. Akan 
kardeşkanının durması için sizlerin tavrı 
önem taşımaktadır. İnanıyorum ki, mede-
niyet değerlerimizden aldığınız ilhamla bu 
olumsuz gidişata dur diyeceksiniz.

Trabluslu, Bingazili, Misratalı, Tobruklu, 
Ecdebiyeli, Zintanlı, Zaviyeli, Sebhalı, 
Bregalı kardeşlerimden rica ediyorum. Bi-
zim de büyük değer verdiğimiz Libya’nın 
sembol şahsiyeti Ömer Muhtar’ın ruhunu 
şad edecek şekilde bir ve beraber olun. 
Buradan Libya Yönetimine de seslenmek 
istiyorum: Başından beri bizzat söylediğim 
üzere, tarihi bir sorumluluk üstlenerek, 
halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçe-
ceği anayasal demokrasiye geçiş sürecinin 
önünü açın… Kendi halkınızın ve uluslar 
arası toplumun çağrılarına olumlu karşılık 
vermeniz, ülkenizin selameti açısından ha-
yati derecede önemlidir. Yapılan çağrılara 
ivedilikle kulak verin ve gereken adımları 
atın.

Değerli basın mensupları… 

Bu ve benzeri mesajlarımızı Libya’daki 
tüm gruplara ve taraflara iletiyoruz. Ni-
tekim Kaddafi’nin Özel Temsilcisi olarak 
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Ankara’ya gelen Abdulati el-Ubeydi’ye 
gereken mesajlarımızı ilettik. Kendisinin 
getirdiği mesajı da aldık. Bingazi’deki kar-
deşlerimizle diyalogumuzu geliştirmek ve 
Libya halkının esenliği için birlikte neler 
yapabileceğimizi tespit etmek amacıyla, 
Büyükelçi Ömür Şölendil’i Bingazi’ye Özel 
Temsilcim olarak gönderdim. Özel Tem-
silcim, Bingazi’de Libya Ulusal Geçiş Kon-
seyi Başkanı Abdülcelil ve diğer Konsey 
üyeleri ile son derece yararlı görüşmelerde 
bulundu. Kendilerine dost ve kardeş Türk 
halkının, her zaman yanlarında olacağı 
mesajını ilettim. Özel Temsilcim aracılığıy-
la Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı ve 
üyelerini ülkemize davet ettim.

Bütün bu temaslarımız sonrasında 
Libya’nın toprak bütünlüğünü ve ege-
menliğini koruyan ve barışçıl değişim 
sürecini öngören bir yol haritası için ça-
lışıyoruz. Önerdiğimiz bu yol haritasının 
ana unsurları şunlardır:1- Derhal gerçek 
bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi’ye bağlı 
askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı 
kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çe-
kilmelidir. 2- Hiçbir ayrım gözetmeksizin 
bütün Libyalı kardeşlerimize kesintisiz 
insani yardım akışı sağlayacak, güvenli 
insani bölgeler oluşturulmalıdır. 3- Tüm 
Libya halkının meşru çıkarlarını dikkate 
alan, kapsayıcı bir demokratik değişim ve 
dönüşüm süreci derhal, ivedilikle başlatıl-
malıdır. Bu sürecin hedefi de halkın özgür 
iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal 
demokrasi nizamının tesisi olmalıdır.

Bu çerçevede, Libya’da gerçek bir ateşkes 
sağlanmasına ve siyasi dönüşüm sürecinin 

başlatılmasına yönelik olarak bu yol hari-
tasının detayları üzerinde çalışıyoruz. Bu 
yol haritasını detaylı bir şekilde görüşmek 
üzere taraf larla temaslarımızı sürdüre-
ceğiz. Uluslararası toplumun önde gelen 
üyeleriyle şekillendirmekte olduğumuz 
bu planı, Katar’da yapılacak Libya Temas 
Grubu toplantısı öncesinde Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, 
Arap Ligi ve İslam Konferansı Örgütü gibi 
bölgesel ve uluslararası örgütlerin de ara-
sında yer aldığı ortaklarımızla paylaşmayı 
öngörüyoruz. 

Tüm bu çalışmalarda BM Libya Özel Tem-
silcisi El Hatip’in temel bir rol oynaması 
gerektiğini düşünüyor ve kendisiyle 
yakın eşgüdüm ve istişare içinde çabala-
rımızı sürdürüyoruz. Halkımız, kardeş 
Libya halkının her zaman yanında olacak 
ve Libya’nın geleceği için Libyalı kardeş-
lerimizle birlikte çalışacaktır. Teşekkür 
ederim.
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Libya’daki 
son gelişmeleri değerlendireceğimiz basın 
toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Bildiğiniz gibi, Libya’daki gelişmeleri en 
başından itibaren çok büyük bir hassasi-
yetle takip ediyoruz. Libya bizim için hiç-
bir zaman sıradan bir devlet, Libya halkı 
da bizim için hiçbir zaman halklardan 
bir halk olmamıştır. Libya’da gelişmelere 
kayıtsız olmamız, yaşananlara bigâne kal-
mamız, Libya halkına sırtımızı dönmemiz 
asla söz konusu olamazdı. Biz, Türkiye 
olarak, Libya meselesine en başından iti-
baren çok büyük bir hassasiyetle yaklaş-
tık. Hamasi nutuklardan özenle kaçındık. 
Popülizmden, şovdan, Libya üzerinden 
çıkar sağlama kaygısından tamamen uzak 
olduk. 

Her zaman ifade ettiğim gibi, biz Libya’da, 
birilerinin yaptığı gibi, petrol kuyularını 
değil, yerin üstündeki canları görenler-
den olduk. Libya’nın toplumsal yapısı, 

siyasi yapısı, bölge için arzettiği önem ve 
Libya’nın bazı ülkeler için iştah kabartan 
zenginliği, bu ülkeye yönelik tavrımızın 
büyük bir hassasiyet içinde belirlenmesini 
gerekli kıldı. Tabii, süreç içinde, Libya’daki 
mevcut yönetimin, herhangi bir karışıklık 
durumunda takınacağı tutum da yine bi-
zim üzerinde duyarlılık gösterdiğimiz bir 
başka konu oldu. Şunu altını çizerek ifade 
etmek durumundayım: Bizim Libya tavrı-
mız, taraf tutmak, bir tarafı desteklemek 
şeklinde olmamıştır. Bizim Libya tavrımız, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, şov yap-
maya, çıkar sağlamaya, buradan bir rant 
elde etmeye, nüfuz elde etmeye yönelik 
olmamıştır. Libya’daki tavrımız, tamamen 
insani bir tavır olmuş, bir tek kişinin dahi 
burnunun kanamasını önlemeye yönelik 
bir tavır olmuştur. 

Bizim bu insani duruşumuzun, başta Lib-
ya olmak üzere, başta muhalifler nezdinde 
olmak üzere, yanlış yorumlandığını, yanlış 
algılandığını, özellikle de bazı ülkeler tara-
fından, art niyetli bir kampanya ile yanlış 
aksettirildiğini biliyoruz. Libya’da adeta 

Libya’daki Gelişmelerle İlgili 
Basın Açıklaması

Ankara | 3 Mayıs 2011
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Türkiye aleyhine bir kampanya başlatıl-
mış, Türkiye’nin politikaları yalan yanlış 
şekilde aksettirilmiş, muhalifler nezdinde 
bir infial oluşturulmak istenmiştir. Biz, 
burada da soğukkanlılığımızı kaybetme-
dik. Son derece istikrarlı, tutarlı ve ilkeli 
bir politika izledik. Muhaliflere, her türlü 
insani yardımı ulaştırırken, muhaliflerle 
iletişim kanallarını daima açık tutarken, 
Libya yönetimini de her fırsatta, kan dök-
memesi, katliamlara girişmemesi, halkın 
sesine, arzularına, taleplerine derhal kulak 
vermesi için uyardık. 

Değerli arkadaşlarım…

Libya çok zor bir dönemden geçiyor. Biz, 
Libya halkının içinden geçmekte olduğu 
bu zor dönemi en az zararla aşarak sela-
mete kavuşmasına katkıda bulunmaya ça-
lıştık ve bugün de aynı şekilde çalışıyoruz. 
Hepimizin bildiği gibi, soruna Libya’nın 
içinde ve Libyalılar tarafından bir çözüm 
bulunması mümkün olmadı. Sivil halkın 
güvenliğinin tehlike altına girmesi üze-
rine uluslararası camia duruma müdahil 
olmak durumunda kaldı. Neticede, Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi herkesin 
uymak zorunda olduğu 1970 ve 1973 sayı-
lı kararları kabul etti. Bu kararlar temelin-
de NATO Libya üzerinde uçuşa yasak bölge 
ihdas etti ve sivilleri koruma amacına 
yönelik askeri operasyon başlattı. Türkiye, 
görünür zorunluluk, uluslararası meşrui-
yet, bölgesel katılım ve destek şartlarının 
yerine gelmesi üzerine, bu harekâtın silah 
ambargosunun denetlenmesi ve insani 
yardımın Libya halkına ulaştırılması bo-
yutlarına katıldı. Bir yandan da, sorunun 

sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceği, 
ateşin kesilmesinin, akan kanın durması-
nın ve Libya’da halkın meşru talep ve bek-
lentilerini karşılayacak bir siyasi sürecin 
başlatılmasının elzem olduğu düşüncesin-
den hareketle bir “Yol Haritası” geliştirdik. 
7 Nisan 2011 tarihinde açıkladığım bu 
“Yol Haritası”nın ana parametreleri şun-
lardı:

1-Derhal gerçek bir ateşkes sağlanması, bu 
çerçevede, Yönetime bağlı askeri unsurla-
rın şehirlerden çekilmesi, kuşatmaların 
kaldırılması, tüm şehirlere ve bölgelere 
elektrik, gaz, su tedarikinin başlaması,

2-Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Lib-
yalı kardeşlerimize kesintisiz insani yar-
dım akışı sağlayacak güvenli insani bölge-
ler oluşturulması,

3-Tüm Libya halkının meşru çıkarlarını 
dikkate alan, tüm Libya’yı kucaklayan kap-
sayıcı bir demokratik değişim ve dönüşüm 
sürecinin ivedilikle başlatılması.

O tarihten bu yana yürüttüğümüz diplo-
matik temaslarla Yol Haritamızı detay-
landırdık. Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile 
istişarelerde bulunduk ve uluslararası top-
lumun Yol Haritamıza desteğini sağladık.

Değerli arkadaşlarım…

Sorunun başladığı andan itibaren, Trab-
lus’taki Libya yönetimiyle her an iletişim 
halinde olduk. Muammer Kaddafi’ye, her 
görüşmemizde samimi mesajlarımızı ilet-
tik. En başından itibaren, kendisinin yöne-
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timi artık bırakması gerektiğini, Libya’da 
her kesimin uzlaşma sağlayacağı bir is-
min göreve gelmesi gerektiğini, huzur, ba-
rış ve istikrarın ancak ve ancak bu şekilde 
tesis edilebileceğini ifade ettik.

En son, açıkladığımız yol haritasında, 
anayasal demokrasiye geçişin sağlanması 
için Kaddafi’nin yönetimden çekilme-
sinin elzem olduğunu açıkça belirttik. 
Suhuletle, sağduyuyla, soğukkanlılıkla 
yürüttüğümüz tüm bu girişimler, ne yazık 
ki Trablus yönetimi tarafından dikkate 
alınmadı. Muammer Kaddafi, tavsiye-
lerimizi dikkate almak, kan dökmekten 
kaçınmak, Libya’nın toprak bütünlüğü-
nü sağlamak için çaba harcamak yerine, 
kanı, gözyaşını, baskıyı ve kendi halkına 
saldırıyı tercih etti.

Değerli arkadaşlarım…

Libya tarihinde artık yeni bir dönem baş-
lamıştır. Libya meselesinde artık söz tü-
kenmiştir. Bu noktada yapılması gereken, 
Libya’da, Trablus’ta yönetimi elinde tutan 
Muammer Kaddafi’nin derhal iktidarı 
bırakması, üzerindeki tarihi sorumlulu-
ğu, insani ve vicdani sorumluluğu derhal 
yerine getirmesidir. Muammer Kaddafi, 
Libya’nın geleceği, Libya’nın toprak bü-
tünlüğü, Libya’nın barış ve huzuru adına 
bu tarihi adımı artık atmak zorundadır. 
Mevcut şartlar altında, en uygun çıkış 
yolu, emaneti sahibine, yani iktidarı ve 
yönetimi, emanetin gerçek sahibi olan 
halka iade etmektir. Libya’da dökülen 
kan, Libyalıların kanıdır. Libya’da akan 
kan, kardeşlerin kanıdır. Kan üzerine, 

hele hele kardeş kanı üzerine istiklal, is-
tikbal, barış ve adalet asla tesis edilemez. 

Dolayısıyla, Libya Liderinin, daha fazla 
kana, gözyaşına, yıkıma sebebiyet verme-
den, kendisi için, ülkesinin geleceği için 
derhal Libya’dan uzaklaşmasını yönetim-
den çekilmesini arzu ediyoruz. Evlat acısı, 
acıların en büyüğüdür. Bir baba olarak 
Kaddafi’nin de bu acıyı yaşadığını biliyoruz. 
Aynı acıyı Libya halkının da yaşadığını gör-
mesini ve hissetmesini, daha fazla acının 
yaşanmaması için artık bu adımı atmasının 
kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Bu vesileyle, Bingazi’deki Ulusal Geçiş 
Konseyi’ne ve ülkelerine demokrasiye da-
yalı yeni bir düzen getirmek için çetin bir 
mücadele veren Libyalı kardeşlerime de 
seslenmek istiyorum. Bugün verdiğiniz mü-
cadelenin, çektiğiniz eziyetlerin bütün Lib-
yalıları kucaklayacak bir sonuca ulaşması 
hayati derecede önemlidir. Verilen müca-
dele, hür, demokratik, toprak bütünlüğünü, 
egemenliğini korumuş ve güçlendirmiş 
yeni ve uluslararası camiada hakettigi yeri 
almış bir Libya için verilen bir mücadeledir. 
Türkiye, tüm Libya halkının sıkıntılarının 
son bulması için, bugüne kadar verdiği 
çabayı bundan sonra da vermeye devam 
edecektir. Libya’nın, özlemini çektiği hak, 
hukuk, özgürlük ve adalet imkânlarına 
biran önce kavuşması, Libya halkının haklı 
taleplerinin karşılanması en büyük arzu-
muzdur. Bu arzunun gerçekleşmesi için 
katkımız, desteğimiz devam edecektir. 
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Libya halkının birlik ve beraberlik içinde 
kendi geleceğini belirlemesi bizim için ön-
celiklidir. Bu doğrultuda, Yol Haritasında 
yer alan unsurların hayata geçirilmesi için, 
Geçici Ulusal Konsey ile yakın temas halin-
de olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Libya’da 
bir çözümün önünü açacağına inandığı-
mız bu plan üzerinde, 5 Mayıs’ta Roma’da 
düzenlenecek Temas Grubu toplantısı da 
dâhil olmak üzere, uluslararası toplumla iş-
birliği yapmayı sürdüreceğiz. Burada, Libya 
ile birlikte, bölgedeki tüm ülkeler için, her 
zaman dile getirdiğimiz uyarılarımızı bir 
kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum: 

Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi, belli 
ülkelerin, belli halkların değil, Tüm insan-
ların, tüm insanlığın meşru, tabii hakkıdır. 
En temel insani hakları ertelemek, geciktir-
mek, yok saymak, kendi halkını bunlardan 
mahrum etmek, adalet üzerine bir idare 
değil, Zulüm ve baskı üzerine bir idaredir. 
İçinde bulunduğumuz coğrafyada, biz artık 
kan, gözyaşı, baskı ve zulüm görmek iste-
miyoruz. Dünya hızla değişirken, bölgemiz-
deki ülkelerin, temel hak ve özgürlükleri 
erteleyen, öteleyen bir anlayışla, halklarına 
baskı uygulamalarını asla sürdürülebilir, 
asla insani görmüyoruz. Kendi halkımızın 
güvenlik ve özgürlüğünü ne kadar vazge-
çilmez görüyorsak, etnik kökenine, dinine 
veya mezhebine bakmaksızın, bölgemizde 
yaşayan bütün halkların güvenlik ve özgür-
lüğünü de o kadar vazgeçilmez gördük ve 
görüyoruz. Biz, bir ferdin hakkını, bütün 
insanlar için de olsa feda etmeyecek, tek bir 
masumun canını, her türlü iktidar kaygısın-
dan evla görecek tam ve mükemmel adalete 
inanıyoruz. 

Bu coğrafya ne yazık ki çok büyük acılar ya-
şadı. Biz yeni Halepçelerin, yeni Hama ve 
Humus’ların, yeni Bosna’ların yaşanması-
nı istemiyoruz. Biz artık İslam dünyasının, 
kanla, gözyaşıyla, özellikle de terörle anıl-
masını istemiyoruz. Liderler, bu toprakla-
rın kadim medeniyetinden ilham alarak, 
bu toprakların çehresini, kaderini, imajını 
değiştirmek için sorumluluk üstlenmek, 
fedakârlıkta bulunmak, insani olanı, vic-
danı olanı tercih etmek durumundadırlar. 
Libya’dan da, diğer ülkelerden de bekledi-
ğimiz, duymak, görmek istediğimiz budur. 
Biz Türkiye olarak, coğrafyamızda barışı 
savunmaya, insani değerleri öne çıkarma-
ya devam edeceğiz. İlkeli, tutarlı, kararlı, 
onurlu dış politikamızla, bölgede barış ve 
istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
Kardeş halkların, mazlumların ve mağdur-
ların yanında, arkasında dimdik durmaya, 
onların umudu olmaya, hakkı ve hukuku 
savunmaya devam edecek, bundan asla 
taviz vermeyeceğiz.

Katıldığınız için sizlere teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın 
Şeyh Şerif Ahmed, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Baş-
kanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı Sayın 
YercanKazıkanov, Genel Sekreteri Sayın 
İhsanoğlu, sayın büyükelçiler, değerli 
misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumuzu 

özellikle belirtmek istiyorum. Allah’ın 
rahmeti ve bereketi üzerinize olsun… Es-
selamu aleykum ve rahmetullah ve bereka-
tüh. İslam alemi için mana dolu bir ayda, 
yine mana dolu bir amaç için toplanmış 
bulunuyoruz. Bu vesile ile İslam İşbirliği 
Teşkilatı İcra Komitesi’ne şükranlarımı su-
nuyor, bu sorumlu yaklaşımından dolayı 
bütün üyelere teşekkür ediyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra 
Komitesi Acil Toplantısı

İstanbul | 17 Ağustos 2011
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Bugün Somali açlık sıkıntısı içerisindedir… 
Somali’de son 60 yılın kuraklığı yaşan-
makta, salgın hastalık tehlikesi ciddiyetini 
büyük ölçüde korumaktadır. Kardeş Somali 
halkı hayatta kalma mücadelesi vermek-
tedir. Bugünkü bu toplantıya iştirakiniz, 
bu insanlık çağrısına kayıtsız kalmayaca-
ğımızın göstergesidir. İnşallah bizlerin bu 
duyarlılığı, bu sorumlu yaklaşımı Somali 
halkının gözlerine de bir umut ışığı olarak 
yansıyacaktır. Bugün Somali’nin yaşadığı 
sınav sadece Somali halkının değil bütün 
insanlığın sınavıdır. Bu sınavdan insanlığın 
kazanarak çıkması hepimizin dostluk elini 
uzatmasına bağlıdır. 

Mesele bugün Somali’dir, yarın bir başka 
ülkedir. Öyleyse, olaylar üzerinden değil, 
felaketler üzerinden değil insanlığın temel 
ilkeleri üzerinden konuşalım. Şimdi herkese 
soruyorum. Somali dünyanın gözü önünde 
bu acıları yaşarken milyar dolarlık servet-
leriyle Karunlaşan insanlara ne demeliyiz? 
Onlar hangi medeniyetin, hangi inanç siste-
minin mensubu olduklarını iddia ediyorlar? 
Bakınız Türkiye’nin çocukları kuruş kuruş 
biriktirdikleri harçlıklarını bugün Somali’ye 
gönderirken milyar dolarlık servet sahipleri 
nasıl uyuyabiliyorlar. Elimizi vicdanımıza 
koyalım ve soralım. O dev plazalar, o muh-
teşem kaşaneler, o lüks araba koleksiyonları 
neyin nesidir? Hesap günü geldiğinde, inan-
dığınız Allah’ın huzuruna çağrıldığınızda o 
malları, o servetleri nereye götüreceksiniz?

Değerli kardeşlerim…

Hiç şüphesiz hesabını vereceğimiz bu ha-
yatta başkalarının yanlışlarına göre hareket 

edemeyiz. Biz, bize düşen kendi sorumlu-
luğumuzu yerine getirmekle mükellefiz. 
Türkiye için, Türk halkı için Somali’nin çok 
özel bir yeri vardır. Somali ile ta Osmanlı 
Devleti dönemine dayanan uzun ve köklü 
bir ortak geçmişimiz, ortak tarihi ve kül-
türel bağlarımız var. Somali’deki Ulu Cami 
bu ebedi kardeşliğimizin büyük bir sem-
bolüdür. 16’ıncı yüzyılda Doğu Afrika’da 
bulunan Türk denizcilerinin Somali’nin 
yollarını, kanalizasyon sistemini ve bütün 
altyapısını kurduklarını hatırlıyoruz. Bu-
gün dahi Somali’de kız çocuklarına verilen 
en yaygın isimlerden birinin İstanbul ol-
duğunu özellikle paylaşmak isterim. 

Biz bu kardeş ülkeye, Somali’ye hiçbir za-
man devlet çıkarları nazarıyla bakmadık, 
bakmıyoruz, bakmayacağız. Biz Afrika’ya 
tarih boyunca birilerinin yaptığı gibi sö-
mürülecek, sömürgeleştirilecek bir top-
rak parçası olarak da bakmıyoruz, böyle 
görmüyoruz. Biz Somali’ye ve Afrika’ya 
kardeşlik hukukumuz nazarıyla bakıyor, 
insana insan olduğu için değer verdiği-
mizden dolayı bugün bu hassasiyeti gös-
teriyoruz.

B u g ü n  Tü r k i y e  y e d i d e n  y e t m i ş e 
Somali’ye dost elini uzatmak için hare-
kete geçmiştir. Tarih boyunca Somali’nin 
ve Afrika coğrafyasının bütün kaynakla-
rını sömürmeye çalışanların elbette bir 
kenara oturup bugün yaşanan trajediye 
duyarlı olmasını, Somali halkına yardım 
eli uzatmasını bekleyemeyiz. Bu körelmiş, 
kirlenmiş zihinlere karşı bizim yapma-
mız gereken sesimizi Somali için daha 
da yükseltmek, başkaları yokmuş gibi 



305

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

davranarak kardeşlerimizin meselelerini 
kendi içimizde çözmeye muktedir olacak 
beraberliği sergilemektir. 

Maalesef geçmişte bu birlikteliğin ser-
gilenemediği hususunda eminim ki he-
pimiz özeleştirimizi yapıyoruz, yapmak 
durumundayız. Nitekim bu toplantıyı bu 
özeleştirinin bir tezahürü olarak görüyor 
ve bundan sonra da aynı birlikteliği, aynı 
dayanışmayı İslam dünyası olarak, İslam 
İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimizi 
ümit ediyorum. Bizim sahip olduğumuz 
miras, bizim sahip olduğumuz medeniyet 
birikimi, bizim temsil ettiğimiz İslami ve 
insani anlayış bunu gerektirir.

Bakınız bizler “komşusu aç iken tok yatan 
bizden değildir” diyen, bir peygamberin 
ümmetiyiz. Resulullah (SAV) bir başka 
hadisinde: “Kim bir kardeşinin ihtiyacını 
görürse, Allah da onun ihtiyacını görür” 
buyuruyor. Hazreti Peygamberin takipçi-
leri olarak soralım kendimize bugün sa-
hiden öyle miyiz? Bütün İslam dünyasına 
soruyorum; Öyle olsaydık, birbirimizin 
ihtiyacını giderseydik, komşumuz açken 
tok yatmasaydık Kardeş Somali halkı bu-
gün bu durumda mı olurdu? Yaşanan mu-
sibetlerin ve felaketlerin sorumluluğunu 
başkalarının üzerine atabilir miyiz? Başka-
larının üzerimizdeki haklarını ödemeden, 
vicdanımızın sesini susturabilir miyiz? Biz 
bugün Somali’deki kardeşlerimizin bize 
yönelen bakışlarını geri çevirebilir miyiz? 

Somali’de nasıl bir tablo ile karşı karşıya 
olduğumuz anlatmak için sadece şu birkaç 
olayı sizinle paylaşmakta fayda görüyo-

rum… Wardo Mahmud Yusuf adlı kadın 
Somali’deki kuraklık ve kıtlıktan kaçmak 
için iki hafta boyunca sırtında bir yaşındaki 
kızı ve yanında 4 yaşındaki oğluyla yürü-
mek zorunda kaldı. Yolculuğun sonuna 
doğru çocuk iyice bitkin düştü ve annesi 
serinletmek için oğluna su verdi. Ancak 
çocuk bilinçsiz vaziyette, su içecek halde 
bile değildi. Yusuf, kendisiyle birlikte kaçan 
diğer ailelerden yardım istedi, ancak kendi 
canlarının derdine düşmüş insanlardan 
durup yardım eden olmadı. Bunun üzerine 
29 yaşındaki kadın, çocuğunu orada bırak-
mak zorunda kaldı. Şu anda Kenya’daki 
mülteci kampında kalan anne, yani Wardo 
Mahmud Yusuf aynen şunları söylüyor: “So-
nunda onu yolda bırakarak, Allah’a emanet 
ettim. O anda hayatta olduğundan eminim. 
Bu içimi burkuyor. Şimdi ne zaman onun 
yaşında bir çocuk görsem fena oluyorum.” 

Yine bir başka olay… Fadime Sakow Ab-
dullahi adlı anne… Kucağındaki bebeği ve 
2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki diğer çocuklarıyla 
Dadaab Mülteci Kampı’na ulaşmaya çalışı-
yordu. Kampa ulaşmadan bir gün önce 4 ve 
5 yaşındakiler moladan sonra yerlerinden 
kalkamadılar. Ve Abdullahi, elindeki sadece 
5 litrelik suyunu geride başka çocukları var-
ken, ölmekte olan çocukları için götürmek 
istemedi.

Abdullahi diğer çocuklar da ölme tehlike-
siyle karşı karşıyayken uzun süre bekle-
yemezdi ve ayağa kalkıp birkaç adım attı, 
sonra belki yaşayacakları umuduyla geri 
döndü. Birkaç defa, bir ileri bir geri hareket 
ettikten sonra en nihayetinde iki çocuğunu 
bir ağacın altında bırakıp gitti...
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Bir diğer olay: Yedi çocuk babası Ahmet 
Cafer Nur… 14 yaşındaki oğlu ve 13 yaşın-
daki kızıyla mülteci kampına gidiyordu. 
Ahmet Cafer Nur diyor ki, “Sadece iki gün 
yürüdükten sonra suyumuz bitti ve bir 
ağacın altına oturduk. Aç, susuz ve bit-
kindik. Çocuklar yürüyemez vaziyetteydi. 
Geride bıraktığım karım ve diğer 5 çocu-
ğumu da düşününce, hepimiz öleceğine 
çocukları kaderine terk etmeye karar ver-
dim. Kendi kendime ‘diğer 5 çocuğun için 
kendini kurtar’ dedim. Üç ay yüzleri gö-
zümün önünden gitmedi.”. Ancak Allah’ın 
hikmeti çocuklar daha sonra göçebeler 
tarafından kurtarılıyor ve annelerinin ya-
nına dönüyor.

Fakid Nur Elmi… Yine bir anne… Mülteci 
kampına giderken yolda 3 yaşındaki çocu-
ğu ölüyor ve kuru dalların arasına alelace-
le gömdükten sonra arkasına bakmadan 
yoluna devam etmek zorunda kalıyor, çün-
kü arkada bekleyen 5 çocuğu daha var… 

Soruyorum şimdi sizlere… Hangi siyaset, 
hangi ahlak, hangi anlayış, hangi gelenek 
bir annenin bu çaresiz gözyaşları karşısın-
da daha değerlidir? Açlıktan eriyip giden, 
hayatını kaybeden çocukların olduğu bir 
dünyada kim hangi zenginlikten bahsede-
bilir? Meşhur bir sanatçı diyor ki Afrika’da 
bir anne çocuğuna “tabağını bitir” diye ba-
ğırana kadar dünyanın bütün tabaklarını 
kırmak istiyorum… Evet, bu sözler, bu çığ-
lıklar sadece birer retorik, sadece fiyakalı 
birer söz olarak söylenmesin.

Tekrar ediyorum. Bu sınav sadece Soma-
li’nin değil insanlığın sınavıdır. Burada 

medeniyet de, devletler de, zenginler de, G 
20’ler de, kişi başı milli geliri 20 bin, 30 bin 
40 dolar olan ülkeler de büyük bir insanlık 
sınavından geçiyor. Dünyanın başındaki 
felaketlerin tamamının adaletsizlikten ol-
duğunu görmüyor musunuz? Düşünebili-
yor musunuz, Somali’ye, Afrika’ya yardım 
olarak ilaç gönderiyorsunuz ama o ilaçlar 
tok karnına kullanılmak zorunda… Bu na-
sıl bir dramdır, bu nasıl bir trajedidir… Bu 
nasıl bir çaresizliktir… Bu nasıl bir insan-
lık krizidir ki içinde bulunduğumuz çağda 
böyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. 

21’inci yüzyılda, iletişim kanallarının, 
teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda 
hala nasılBatı ile Doğu arasında, Kuzey ile 
Güney arasında bu kadar farklı, içler acısı 
bir fotoğrafla yüzleşmek durumunda kalı-
yoruz. Açık ve samimiyetle söylüyorum… 
Yediğimiz her lokmada Somalili çocukla-
rın hakkı vardır. Bırakalım başkaları ne 
yaparsa yapsın. Zaten sömürecekleri bir 
şey de kalmadı. Şimdi iş öncelikle bizlere, 
özellikle şu Ramazan ayında merhamet 
ve kardeşlik sofrası etrafında bir araya 
gelenlere düşüyor. Bu çerçevede, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın, gerek bünyesinde 
bulunan Somali Temas Grubu, gerekse 
Mogadişu’da konuşlu İnsani Yardım Ko-
ordinasyon Ofisi aracılığıyla Somali’ye 
yönelik yapıcı çabalarını daha da artırması 
aciliyet arz ediyor. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye olarak Somali için gösterdiğimiz 
hassasiyet ve başlattığımız yardım kam-
panyaları malumunuz. Bizzat şahsımın 
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yayınladığı genelge ile başlayan kampan-
yamız halkımızın duyarlılığıyla kısa süre-
de bir yardım seline, bir iyilik kervanına 
dönüştü. Bu çerçevede, Başbakanlık, TİKA, 
Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı 
gibi devlet kurumlarımız olarak bu yar-
dımları koordine ediyorlar, ayrıca kendi 
kampanyalarını da sürdürüyorlar. Bununla 
birlikte Kızılay’ımız dünyanın birçok böl-
gesinde olduğu gibi Somali’de de yardım 
faaliyetlerini süratle devam ettiriyor. Öte 
yandan, İHH, Kimse Yok Mu, Cansuyu, 
Yeryüzü Doktorları, Deniz Feneri ve daha 
birçok sivil toplum kuruluşumuz, medya-
mız, belediyelerimiz adeta bir seferberlik 
halinde bu kampanyayı sürüklüyorlar. 

Şu ana kadar topladığımız nakdi yardımlar 
200 milyon TL’nin üzerine ulaştı. Nakdi ve 
ayni yardımların yanı sıra özellikle salgın 
hastalık tehlikesine karşı da ciddi bir du-
yarlılık gösteriyoruz. Sağlık Bakanlığımız 
Somali’ye ilk etapta 10 tonluk sağlık mal-
zemesini 8 Ağustos itibarıyla ulaştırmıştır. 
Bununla birlikte, yine orada ihtiyaca göre 
6 adet sahra hastanesi kuracak şekilde ha-
zırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün de yine böl-
gede kurulacak hastanelerde kullanılmak 
üzere hazırlanan 20 tonluk tıbbi ilaç ve tıb-
bi sarf malzemelerinin yanı sıra, 10 tonluk 
mobil sahra hastaneleri ve iç donanımları 
ile 10 ton gıda malzemesinden oluşan top-
lam 40 tonluk malzeme bugün Türk Hava 
Yolları’na ait kargo uçağıyla birazdanyola 
çıkıyor. Bunlara ilaveten 21 sağlık persone-
limizi de bölgeye gönderiyoruz. 

Birçok ülke, yardımda bulunma konu-
sunda güvenlik kaygılarıyla tereddüt gös-

terirken, Türkiye, yardım malzemelerini 
doğrudan ve en kısa yoldan ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırarak, Somali’de bizzat kendi 
imkanlarıyla yardım faaliyeti gerçekleş-
tiren az sayıda ülke arasında yer almıştır. 
Tabii burada şunun altını çizmemiz ve bu 
konuda da hassasiyetle hareket etmemiz 
gerekir. Bugün Somali’de bir yangın vardır 
ve acil olarak yapılabilecek tek şey elbette 
o yangını söndürmektir. Ama biz bugün-
den o yangının sonrasını da düşünmek 
ve Somali için su kuyuları açılması olsun, 
hayvancılığın geliştirilmesi olsun, daha 
yapısal ve kalıcı birtakım hizmetleri oraya 
götürmenin düşüncesi içinde olmalıyız. 

Bu büyük felaketin en az kayıpla atlatılma-
sı, Somali halkının umutsuz, çaresiz bakış-
larını sevince dönüştürmek, Somali’nin 
tekrar o eski günlerdeki gibi bir “baharat 
ülkesi” olarak anılması için Türkiye tüm 
imkanlarıyla Somali’nin yanındadır, So-
malili kardeşleriyle birliktedir. İşte bu 
inancımızı ve dayanışmamızı göstermek 
üzere yarın akşam Dışişleri Bakanım, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanım ve partimin 
Kadın Kolları Başkanı ile birlikte, aileleri-
miz de dahil olmak üzere Somali’ye yola 
çıkıyoruz. Temennim odur ki ziyaretimiz 
Somali halkı için bir moral olur. Temen-
nim odur ki, bu ziyaretimiz dünyanın uyu-
yan vicdanını harekete geçirir. Temennim 
odur ki uluslararası toplumun dikkatini 
çekmek için Türkiye’nin yükselttiği ses bu 
ziyaretimizle sağır kulakları da aşacak bir 
gür seda ile yankılansın ve artık gücüyle 
övünen, gayrı safi milli hasılasıyla öğünen 
Batılı ülkeler de “insanlık ölmedi” diyebil-
sin. Evet, biz her zaman olduğu gibi bugün 



Recep Tayyip ERDOĞAN

308

de gönül ferahlığıyla, bütün samimiyeti-
mizle “insanlık ölmedi” diyor, şimdi insan-
lık için Somali’nin yanında olma vaktidir 
şeklinde dünyaya sesleniyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim…

Biz Somali’de devlet kurumlarının, uyum, 
birlik ve bütünlük halinde, Somali halkı-
nın çıkarlarını ön planda tutarak süratli 
şekilde çalıştığını görmek istiyoruz. Bu 
başarılabildiği takdirde, inanın hem 
Somali’ye daha fazla uluslararası mali 
yardım akabilecek, hem de yardımlar ülke 
içinde daha verimli kullanılabilecektir. 
Geçici Federal Kurumların Kampala Uz-
laşmasıyla atmış oldukları yapıcı adımları 
takdirle karşılıyor, bu vesileyle, göstermiş 
olduğu liderlik için değerli kardeşim, 
Cumhurbaşkanı Sayın Şeyh Şerif Ahmed’i 
gönülden kutluyorum. 

Biz Türkiye olarak desteğimizi liderliğiniz-
deki Geçici Federal Hükümet göreve gel-
diğinden bu yana, her ortamda güçlü bir 
şekilde vurguladık. Kurulan yeni hüküme-
ti de desteklemeye devam edeceğimizi hu-
zurlarınızda bu vesile ile bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Kampala Uzlaşmasıyla, 
Geçici Federal Kurumların görev süreleri-
nin birer yıl uzatılması esasen bazı mühim 
meselelerin çözümü noktasında zaman 
kazanılması için makul ve doğru bir adım 
olmuştur. Anayasanın hazırlanması, seçim 
hazırlıklarının yapılması, kamu kurumla-
rının inşası ve yapılandırılması, ülkedeki 
radikal terörizmin yenilgiye uğratılması 
ve halka temel hizmetlerin sürdürülebilir 
şekilde götürülmesi bu anlamda çözüm 

bekleyen acil meseleler olarak karşımızda 
duruyor. Nitekim Somali Hükümeti ve 
Somali’deki Afrika Birliği Misyonunun 
son dönemdeki askeri başarılarını takdirle 
izliyoruz. 

Bugün yaşanmakta olan açlık krizinin 
önemli unsurlarından birinin, şüphesiz ül-
kedeki kaos, terörizm ve bir türlü aşılama-
yan siyasi istikrarsızlık olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Somali’nin barış ve istikrara bir 
an önce kavuşması ve devletin tüm ülkeye 
hakim olması elzemdir. Barış ve istikrara 
ulaşılabilmesi de ancak federal kurumla-
rın birlikte çalışmasıyla ve yerel yönetim-
lerle yakın bir işbirliği yapılmasıyla müm-
kün olur. Biz Türkiye olarak Somali’nin 
kendi iç meselelerini hallederek istikrara 
kavuşması için de her türlü desteği sağlı-
yoruz. 

Mayıs 2010’da BM himayesinde ve ev 
sahipliğimizde İstanbul’da düzenlenen 
Uluslararası Somali Konferansı bu des-
teğimizin somut ve önemli bir tezahürü 
oldu. Konferans vesilesiyle Somali’ye 
komşu ülkelerin Bakanları aynı masada 
bir araya gelerek, Somali’ye nasıl barış 
getirilebileceğini samimiyetle ele aldılar. 
Konferans sırasında ülkemizin başkanlı-
ğında kurulan ve sekretarya görevi İslam 
Kalkınma Bankası tarafından üstlenilen 
“Görev Gücü”, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
da katkısıyla harekete geçiriliyor. Görev 
Gücü, Somali’nin kritik ihtiyaçlarına yanıt 
vermek üzere şimdiden incelemelerine 
başlamıştır. Esasen bugün İslam İşbirliği 
Teşkilatı Ailesinin değerli Bakanlarının 
İstanbul’a kadar gelmiş olmaları da Görev 



309

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

Gücünün fiiliyata geçirilebilmesi sürecin-
de önemli bir adımdır.

Değerli misafirler…

İkinci İstanbul Somali Konferansını 
2012’de yeniden ülkemizde düzenleme 
konusunda da bir ön çalışma başlattığımı-
zı sizinle paylaşmak istiyorum. Birleşmiş 
Milletlerin, yardım çağrısında acilen 1 
milyar dolara ihtiyaç duyulduğu, ancak 
bugüne kadar uluslararası toplum tarafın-
dan bunun ancak yarısı kadar taahhütte 
bulunulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 57 
üyeli ve BM’den sonra dünyanın en büyük 
örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, 
böyle bir seferberliğin içinde olmamız ge-
rektiği çok açıktır. 

Öte yandan, Somali liderliğinin, Somali’ye 
uluslararası toplum tarafından verilen 
yardımların daha verimli kullanılması 
gerektiğini, bu yardımların (800 milyon 
ABD doları) Somali’nin ayağa kalkması 
ve kalkınmasına yönelik projelerde kulla-
nılmasının daha doğru ve etkili olacağını 
düşündüğünü biliyoruz. Bu husus çok 
önemlidir ve bun BM yetkilileri ve Somali 
makamları arasında derinlemesine görü-
şülerek, gerekirse yardımların kullanılış 
yönteminin ve tahsis edildiği amaçların 
gözden geçirilmesi büyük önem arz etmek-
tedir. Yardımların bu şekilde yapılması 
halinde, Somali Hükümetinin acil insani 
yardım ihtiyaçlarının finansmanının yanı 
sıra, öncelikli diğer talepleri olan, yol, 
hastane, havaalanı inşası gibi projeleri de 
finanse etmek mümkün olabilecektir. Ben 
bu düşüncelerle Somali için gösterdiğiniz, 

göstereceğiniz duyarlılık için sizlere bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

Bugün İstanbul’a gelerek hep birlikte dün-
yaya çok anlamlı bir mesaj vermiş olduk. 
Şimdi yapmamız gereken bu iradeyi bir an 
evvel somut katkıya dönüştürmek, Somali 
için huzurlu, aydınlık bir geleceğin inşa-
sı için bu birlikteliği devam ettirmektir. 
Özellikle şu Ramazan ayının rahmeti ve 
bereketi hürmetine iftar sofralarımızı So-
mali için açalım, Somali’ye bir mum da biz 
yakalım. Somali halkının yaşadığı özlemi 
yine Somalili meşhur şarkıcıne güzel dile 
getirmiş: 
 
Ne zaman özgür olacağımızı merak ediyoruz

Sabırla bekliyoruz, kaderimiz olan günü

Çok uzak değil, şimdi bunu söylüyoruz. 

Evet… Biz de şimdi bunu söylüyor ve 
insanlığı, yüzünü Somali’ye dönmeye 
çağırıyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
Sağolun, varolun…
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Değerli basın mensupları, değerli arka-
daşlar, kuraklık ve kıtlık nedeniyle tari-
hinin en büyük insanlık dramlarından 
birini yaşamakta olan Somali halkıyla 
dayanışmamızı göstermek üzere, az sonra 
Mogadişu’ya hareket ediyorum. Ziya-
retimde Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet 
Davutoğlu başta olmak üzere, Somali’ye 
yardım çabalarıyla alakadar bütün kurum 
ve kuruluşlarımızdan yetkililer bana eşlik 
edecek. 

Afrika Boynuzu’ndaki bütün ülkeleri 
derinden etkileyen kuraklığın ve kıtlı-
ğın Somali’de yol açtığı yaraları yerinde 
görmek amacıyla yaptığım bu ziyaret 
sonrasında, ilgili tüm kurum ve kuru-
luşlarımızla, bugüne kadar yaptığımız 
yardımları nasıl geliştirebileceğimizi de-
ğerlendireceğiz. 

Türkiye Somali’deki bu insanlık dramına 
karşı hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır, 
bugün de kayıtsız değildir. Bizler hüküme-

timizle, milletimizle, devletimizle, kamu 
kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşla-
rımızla, Somali’deki bu insani duruma, 
büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Şu bir 
gerçek ki; aziz milletimiz, dünyanın nere-
sinde yaşanırsa yaşansın, insani konulara 
her zaman duyarlı olmuştur. İlgili kamu 
kurumlarımız kadar, sivil toplum kuruluş-
larımız da yardım kampanyalarına, önem-
li katkılar sağlamışlardır.

Bugüne kadar, Bakanlar Kurulu kararıyla 
görevlendirilen Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı’nın koordinasyonunda 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Sağlık 
Bakanlığı ve Kızılay tarafından uçaklarla 
Somali’ye 150 ton gıda, 1.7 milyon TL de-
ğerinde sağlık ve diğer ihtiyaç malzemele-
rinden oluşan yardım paketleri gönderildi. 
Ayrıca, gemiyle 5 bin ton yardım malzeme-
si ulaştırıldı. Yine, 17 Ağustos günü Sağlık 
Bakanlığı tarafından tam teşekküllü bir 
sahra hastanesi bölgeye sevk edildi. Yar-
dım malzemeleri sevkiyatlarına uçaklarla 

Somali Ziyareti Öncesi 
Havaalanında Yapılan Basın 

Açıklaması

Ankara | 19 Ağustos 2011
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ve gemilerle devam ediliyor. Kızılay da, in-
sani yardımların Somali’de teslim alınarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 
bir lojistik merkezi ve Somalililerin daha 
güvenli, daha insani şartlarda kalabilecek-
leri 2 bin çadır kapasiteli bir kamp kurmak 
üzere Mogadişu’da bir heyet görevlendir-
di. Ziyaretim sırasında, Kızılay tarafından 
kurulan çadır kent ile Sağlık Bakanlığı 
tarafından kurulan sahra hastanesinin açı-
lışlarını yapacağım. 

Öte yandan, gerek Sayın Cumhurbaşka-
nımızın, gerek benim çağrılarımla, tüm 
ülke çapında birçok kampanya başlatıldı. 
Duyarlılık göstererek kampanyalar açan, 
ayrıca bölge halkına yardım malzemeleri 
ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımıza 
bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 
Türkiye olarak, Somali’de yaşanan insani 
dramı uluslararası kamuoyunun gündemi-
ne taşımaya, dünya gündeminde tutmaya 
kararlıyız.

Bildiğiniz gibi, Türkiye, uluslararası top-
lumun dikkatini Somali’ye çekmek ama-
cıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel 
Sekreteri ve Dönem Başkanı Kazakistan’ın 
çağrısıyla 17 Ağustos günü düzenlenen 
İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısına 
İstanbul’da ev sahipliği yaptı. Toplan-
tıya katılan üye ülkelerin temsilcileri, 
Somali’ye toplam 350 milyon dolar tuta-
rında nakdi veya ayni yardım yapma taah-
hüdünde bulundular. Toplantıda ayrıca, 
Afrika boynuzu ve özellikle Somali’deki 
insanlık dramını yakından takip etmek, 
gerektiğinde önlem almak üzere, ülkemi-
zin de dahil olduğu bir Görev Gücü oluştu-

rulmuştur. Birçok ülke, güvenlik kaygıla-
rıyla Somali’ye doğrudan yardım faaliyeti 
gerçekleştiremezken, bu konuda tereddüt 
gösterirken, Türkiye’nin Somali’de olması 
manidardır. Türkiye’nin hem hükümet, 
hem de halen arazide görev yapan resmi ve 
özel yardım kuruluşları olarak ne ölçüde 
seferber olduğunu tüm dünya görüyor.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Hükü-
metimiz ve Türk halkı, Somali halkının ya-
ralarının sarılması için tüm imkanlarıyla 
Somali’nin yanında olmaya devam edecek-
tir. Ben bu noktada, özellikle siz değerli ba-
sın mensuplarını, medya çalışanlarını, yö-
neticilerini, köşe yazarlarını takdir etmek 
istiyorum. Bu insanlık dramına duyarsız 
kalmadınız, bu konuyu gündemde tuttu-
nuz ve düzenlenen yardım kampanyaları-
na destek oldunuz. Katılımınız ve ilginiz 
için hepinize teşekkür ediyorum…
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bi-
liyorum ki, Somali bugün son 60 yılın en 

büyük kuraklık ve kıtlık tehdidiyle karşı 
karşıya… Acılarınız çok büyük. Yeryü-
zünde bir milletin başına gelebilecek en 
büyük felaketlerden, afetlerden birini ya-

Somali Cumhurbaşkanı Şeyh 
Şerif Ahmed ile Ortak Basın 

Açıklaması

Mogadişu, Somali | 18 Ağustos 2011



313

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

şıyorsunuz. Bugün buraya sizin acılarınızı 
paylaşmak, yalnız olmadığınızı göster-
mek üzere geldik. Sesinizi daha yakından 
işitmek, gözyaşlarınıza dokunmak ve eğer 
başarabilirsek, evet gözyaşlarınızı silmek 
üzere geldik. Ziyaretim vesilesiyle kardeş 
Somali halkının acılarının dindirilmesi, 
yaralarının sarılması için yapılması gere-
ken acil yardımları yerinde görme imkanı 
bulacağız. 

Ziyaretim, son 20 yıldır Somali’ye gerçek-
leştirilen Hükümet Başkanı seviyesindeki 
ilk ziyaret. Bu nedenle, bu ziyaretin kök-
leri tarihe uzanan ilişkilerimizde yeni bir 
mihenk taşı oluşturmasını istiyorum. İna-
nıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Başba-
kanı olarak gerçekleştirdiğim bu ziyaret, 
buradaki insanlık dramına uluslararası 
toplumun dikkatini çekmek bakımından 
da büyük önem arz ediyor.

Malumunuz Türkiye, İslam dünyasının 
ve uluslararası toplumun ilgisini çekmek 
amacıyla 3 gün önce de İstanbul’da İslam 
Konferansı Teşkilatı Olağanüstü İcra Ko-
mitesine ev sahipliği yaptı. Amacımız, So-
mali halkının acılarına bir nebze de olsa 
merhem olabilecek somut ve acil yardım-
ların bir an önce Somali’ye gönderilme-
sini teşvik etmek. Bu ziyaret vesilesiyle, 
buradan, bizzat bu topraklardan, acının, 
kuraklığın, kıtlığın ve insanlık dramının 
yaşandığı Somali’den uluslararası toplu-
ma bir kere daha çağrıda bulunmak isti-
yorum. Lütfen, Somali’deki trajediye du-
yarsız kalmayın. Lütfen, Somali halkının 
beklenti ve taleplerine kayıtsız kalmayın. 
Gelin, Somali’nin acılarına burada göz-

lerinizle şahit olun ve daha fazla yardım 
yapın. 

Ben, kendi adıma Somali’ye baktığımda 
insanlığın resmini görüyorum. Çünkü 
burada yaşanan, hepimizin sorumlulu-
ğundadır. Bilhassa da uygarlığın, uygar 
toplumların sorumluluğundadır. Burada 
yaşananlar insanlığın, insani değerlerin, 
vicdanların test edilmesidir. Burada yaşa-
nan dram uygarlığın, çağdaş değerlerin 
test edilmesidir. Bütün dünyaya anlattı-
ğımız çağdaş, batılı değerlerin içi boş bir 
retorik olmadığını ispatlamak için uygar 
dünya bu testi başarıyla geçmek zorunda-
dır. İnsanlığın şeref ve haysiyeti için bu 
çağda yaşayan herkes bu testi başarıyla 
geçmek zorundadır. 

Onun için, buradan, yüreklerin kan ağla-
dığı bu topraklardan, Somali’den tek tek 
bütün insanlara, tek tek bütün vicdanlara 
seslenmek istiyorum. Dünyanın geri kala-
nındaki annelere, babalara sesleniyorum: 
Lütfen, parklarda neşe içinde oynayan 
çocuklarınızın kahkahaları kadar, Somalili 
çocukların feryatlarına da kulak verin. 
Hatta o çocukların sessizliğine kulak ve-
rin… Evet, sessizliğine! Çünkü buradaki 
çocuklar artık bağıramayacak, kimseye 
seslenemeyecek kadar yorgun, bitkin, aç 
ve muhtaç haldeler… Somalili annelerin, 
babaların yürekleri yangın yeri… Bu yan-
gını söndürmek mümkün…

Türkiye olarak, insanlık ve insani değerler 
adına üzerimize düşen sorumluluğu layı-
kıyla yerine getirebilmek için tüm samimi-
yetimizle çaba harcıyoruz. Şu anda, Türki-
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ye, gerek Hükümetiyle, gerek sivil toplum 
kuruluşlarıyla ve bütün vatandaşlarıyla 
Somali’ye yardım yapabilmek için seferber 
oldu. Afrika Boynuzu’nda yaşanan ve 12 
milyondan fazla insanı etkileyen açlık kri-
zine kayıtsız kalamayacağını gösterdi. Res-
mi ve özel yardım kuruluşları ilk andan 
itibaren Somali halkına yardım amacıyla 
harekete geçti ve acil insani yardım malze-
melerini bölgeye ulaştırmaya başladı. 

Somalili afetzedeler için Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın 
koordinasyonu altında ulusal çapta büyük 
ölçekli bir yardım kampanyası başlattık. 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Sağlık 
Bakanlığı ve Kızılay tarafından uçaklarla 
150 ton gıda, ayrıca 1.7 milyon TL değe-
rinde sağlık ve diğer ihtiyaç malzemele-
rinden oluşan yardım paketleri gönderdik. 
Son olarak, gıda ilaç, ambulanslar gibi 
5000 ton yardım malzemesi gemi ile yola 
çıkmak üzere… Yardım malzemeleri sevki-
yatına uçaklarla ve gemilerle devam edece-
ğiz. Öte yandan Kızılay, insani yardımların 
Somali’de teslim alınarak ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılması amacıyla bir lojistik 
merkezi kuruyor. Kızılay ayrıca, Somalili-
lerin güven içinde ve daha insani şartlarda 
kalabilecekleri bir çadır kent kurmak üze-
re Mogadişu’da bir heyet görevlendirdi. 
Sağlık Bakanlığımız da ilk tam teşekküllü 
sahra hastanesini Mogadişu’ya gönderdi. 
Söz konusu hastane ve çadır kent bugün 
itibariyle faaliyete geçiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle, 
benim ve bakanlarımın yaptığı çağrılarla, 
tüm Türkiye çapında kampanyalar başla-

dı. Bugüne kadar 230 milyon TL’nin üze-
rinde nakit yardım toplandığını buradan 
ifade etmek isterim. Ayrıca, İstanbul’da ev 
sahipliği yaptığımız bu toplantıda, İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından 
toplam 350 milyon dolar tutarında yardım 
yapılması taahhüdünde bulunuldu. Bu 
miktarın bütün Müslüman ülkelerin im-
kanları ölçüsünde yardım yapmasıyla daha 
da arttırılabileceğini düşünüyorum. Tabii, 
nakdi, ayni yardımların ötesinde Somali’de 
yapılması gereken çok daha farklı işler var. 
Bugün itibariyle Somali’nin içinde bulun-
duğu siyasi ve askeri duruma da değinme-
miz gerek… 

Türkiye artık Somali devletinin ülkesine 
hakim olması, barış ve istikrarı tesis etmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Biz Somali’de 
devlet kurumlarının uyum, birlik ve bü-
tünlük halinde, Somali halkının çıkarlarını 
ön planda tutarak süratli şekilde çalıştığı-
nı görmek istiyoruz. Bu olduğu takdirde, 
Somali’ye daha fazla uluslararası mali 
yardım akabileceği ve yardımların da ülke 
içinde daha verimli kullanılabileceği mu-
hakkaktır. Geçici Federal Kurumların Kam-
pala Uzlaşmasıyla atmış oldukları yapıcı 
adımları takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle, 
göstermiş oldukları liderlik için Sayın Cum-
hurbaşkanı Şeyh Şerif Şeyh Ahmed’i gönül-
den kutluyorum. 

Biz Türkiye olarak desteğimizi liderliği-
nizdeki Geçici Federal Hükümet göreve 
geldiğinden bu yana, her ortamda güçlü bir 
şekilde vurguladık. Son defa kurulan yeni 
hükümeti de desteklemeye devam edece-
ğimizi, burada, huzurlarınızda ifade etmek 
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istiyorum. Kampala Uzlaşmasıyla, Geçici 
Federal Kurumların görev sürelerinin birer 
yıl uzatılarak, anayasanın hazırlanması, se-
çim hazırlıklarının yapılması, kamu kurum-
larının inşası ve yapılandırılması, ülkedeki 
radikal terörizmin yenilgiye uğratılması 
ve halka temel hizmetlerin sürdürülebilir 
şekilde götürülmesi gibi mühim görevleri 
yerine getirmeleri için süre verilmiş olması, 
makul ve doğru kararı teşkil etmiştir. 

Nitekim Somali Hükümeti ve AMISOM’un 
son dönemdeki askeri başarılarını takdirle 
izliyoruz. El Şebab’ın Ağustos ayı başında 
Mogadişu’dan büyük ölçüde geri çekilmesi 
bu askeri başarıyı tescil etmiş ve Somali’nin 
geleceği için umutlarımızı arttırmıştır. Bu-
gün yaşanmakta olan açlık krizinin önemli 
unsurlarından birinin, şüphesiz ülkedeki 
kaos, terörizm ve bir türlü aşılamayan si-
yasi istikrarsızlık olduğunu hepimiz biliyo-
ruz. Somali’nin barış ve istikrara bir an önce 
kavuşması ve devletin tüm ülkeye hakim 
olması bugün her zamankinden daha da 
önemli… Barış ve istikrara ulaşılabilmesi-
nin ancak federal kurumların etkin, el ele, 
uyumlu çalışmasıyla, yerel yönetimlerle 
yakın ve etkili bir işbirliği yapılmasıyla 
mümkün olabileceğini düşünüyorum.

İkinci İstanbul Somali Konferansı’nı 
2012’de yeniden ülkemizde düzenleme 
konusunda bir ön çalışma başlattık. Bu ve-
sileyle, Türkiye olarak bugüne kadar resmi 
kurumlarımız ve özel kuruluşlarca yürütü-
len kampanyalarla ulusal yardım sürecini 
başlatmış olduğumuzu, Kızılay’ın ve Sağlık 
Bakanlığı’nın arazide çalışmalarını sürdür-
düğünü ve uçaklarımızla, gemilerimizle 

olsun yardımlarımızı ulaştırmaya devam 
edeceğimizi burada yinelemek istiyorum. 

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum. 
Biliyoruz ki, Somali liderliği, Somali’ye 
uluslararası toplum tarafından verilen yar-
dımların daha verimli kullanılması gerek-
tiğini, söz konusu yardımların Somali’nin 
ayağa kalkması ve kalkınmasına yönelik 
projelerde kullanılmasının daha doğru ve 
etkili olacağını düşünüyor. Bu, gerçekten 
de çok önemli bir husustur. Bu çok önemli 
hususun BM yetkilileri ve Somali makam-
ları arasında derinlemesine görüşülmesi, 
gerekirse yardımların kullanılış yöntemi-
nin ve tahsis edildiği amaçların gözden 
geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Yardım-
ların bu şekilde yapılması halinde, Somali 
Hükümetinin acil insani yardım ihtiyaçları-
nın finansmanının yanı sıra, öncelikli diğer 
talepleri olan, yol, hastane, havaalanı inşası 
gibi “ani etki projeleri”ni de finanse etmek 
mümkün olabilecek. 

Türkiye, acil insani yardımların kardeş 
Somali halkına ulaştırılması ve Somali’nin 
kalkınmasına yönelik projelerin oluşturu-
larak uygulanması aşamalarında, üzerine 
düşen her türlü yardımı yapmaya, Somali 
halkının yanında olmaya devam edecektir. 
Temennimiz, Somali’nin içine düştüğü 
bu zor durumdan, bu kıtlık ve kuraklığın 
etkisinden bir an evvel kurtulmasıdır. İna-
nıyorum ki, Somali’ye yapılan yardımlar 
Somali halkının yeniden dirilmesine, ye-
niden hayata tutunmasına vesile olacaktır. 
Umutlarınızı asla yitirmeyin. Umutlarını 
asla yitirme Somali. Kalbimiz ve dualarımız 
sizinle beraberdir.
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Somali’ye gerçekleştirdiğim ziyareti ta-
mamlayarak memlekete dönmüş bulunu-
yorum. Bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha 
yerinde görmüş olduk ki, son 60 yılın en 
büyük kuraklığı ve kıtlığının yol açtığı So-
mali’deki açlık felaketi gerçekten korkunç 
boyutlarda. Somali’nin insanlığın mer-
hametine, dünyanın şefkat eline ihtiyacı 
var. Somali’nin acilen büyük çaplı insani 
yardım ihtiyacı içerisinde bulunduğunu bu 
ziyaretimizde gözlerimizle gördük. 

Türkiye olarak Somali için imkanlarımızı 
seferber etmiş durumdayız. İlgili kurum-
larımız, yetkililerimiz, gönüllülerimiz şu 
anda orada, Somali halkının yanında. Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ko-
ordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Kızılay 
görevlileri Somali’de bizzat yardım faaliyet-
leri gerçekleştiriyor. Kızılay, Somalililerin 

daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak 
üzere bir çadır kent kurdu bölgeye. Sağlık 
Bakanlığımız, aynı şekilde, hayati öneme 
sahip tam teşekküllü sahra hastanesini kur-
du Somali’de. Ziyaretim sırasında, bu iki 
önemli hizmetin, Kızılay’ın kurduğu çadır 
kentin ve Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu sah-
ra hastanesinin açılışlarını da yaptım. 

Ziyaretimiz esnasında, Türkiye’nin Somali 
ve Somali halkı için de umut ülkesi haline 
geldiğini gördük. Mogadişu’da görüştüğüm 
Somali Cumhurbaşkanı, hem resmi kurum-
larca gerçekleştirilen yardımlar, hem de 
açılan birçok kampanya aracılığıyla mille-
timizin ilettiği yardımlar nedeniyle bana 
ve benim aracılığımla devletimize ve tüm 
Türk halkına şükran duygularını iletti. Ben 
de, kendilerine Somali’nin Türkiye’nin kal-
binde ve vicdanında önemli bir karşılığı ol-
duğunu, Türkiye’nin devletiyle, milletiyle, 
yardım kuruluşlarıyla Somali için insanlık 
görevini yerine getirmeye devam edeceğini 
ilettim. 

Somali Ziyareti Dönüşü 
Havaalanında Yapılan Basın 

Açıklaması

İstanbul | 19 Ağustos 2011
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Zira Somali’nin bugün içinde bulunduğu 
durumun düzeltilebilmesi için insani 
yardımların kesintisiz bir şekilde devam 
etmesi önemli. Somali’deki yaralar çok 
derin. Somali halkının bu büyük insanlık 
dramını bir an önce atlatabilmesi için 
yardımların istikrarlı bir şekilde sürmesi 
gerekiyor. Hükümet olarak, toplanan tüm 
yardımların eksiksiz ve süratli bir şekil-
de Somali halkına ulaşması için gerekli 
önlemleri alıyoruz. Birçok ülke, güvenlik 
endişeleriyle Somali’ye gitmek ve orada 
yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte te-
reddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak 
aktif bir şekilde Somali’nin yanında olduk. 
Resmi ve gönüllü kuruluşlarımız her türlü 
zorluğa göğüs gererek, orada arazide, çok 
anlamlı bir görev ifa ediyorlar. 

Bu ziyaret vesilesiyle, Türkiye’nin gerek 
hükümetiyle, gerek yardım kuruluşlarıyla 
seferber olduğunu tüm dünyaya göstermiş 
olduk. İstiyoruz ki, dünya kamuoyunun 
dikkati ve ilgisi de Somali’nin, Somali’de 
yaşanan insanlık dramının üzerinde ol-
sun. Zira dünyanın neresinde yaşanırsa 
yaşansın, hangi milletin başına gelmiş 
olursa olsun, böylesi dramlar bir bakıma 
insanlığın vicdanı için de bir testtir.

Bakınız, bizler, “bir insanı dirilten bütün 
insanlığı diriltmiş gibidir” diyen bir anla-
yışın mensuplarıyız. Somali’ye yaptığımız 
yardımlar inanıyorum ki, sadece oradaki 
on binlerce Somalili çocuğun, on binlerce 
Somalili annenin, babanın yeniden di-
rilmesine, hayata yeniden tutunmasına 
vesile olmakla kalmayacaktır. Bu yardım-
lar sayesinde insanlık yeniden ayağa kal-

kacaktır. Vicdanlar yeniden dirilecektir. 
Umutlar yeniden yeşerecektir. İşte bunun 
için bizler, tarihi bağlarımız bulunan kar-
deş Somali halkı için tüm imkanlarımızı 
seferber etmeyi sürdüreceğiz. Hüküme-
timiz ve halkımız, Somali halkının yara-
larının sarılması için tüm imkanlarıyla 
Somali’nin yanında olmaya devam ede-
cektir. Bu, her şeyden önce bizim insanlık 
görevimizdir. 

Ben burada, özellikle siz değerli basın 
mensuplarına, medya çalışanlarına, yö-
neticilerine, köşe yazarlarına bu insanlık 
dramına duyarsız kalmadığınız, bu konu-
yu gündemde tuttuğunuz ve düzenlenen 
yardım kampanyalarına destek olduğunuz 
için hassaten teşekkür ediyorum. İnşal-
lah, hükümetimizle, ilgili kurum ve ku-
ruluşlarımızla, medyamızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, 7’den 70’e bütün vatan-
daşlarımızla şu ana kadar gösterdiğimiz 
hassasiyeti, yardımlaşma ve dayanışmayı 
bundan sonra da hiç eksiltmeden, hatta 
daha da arttırarak devam ettireceğiz. Ka-
tılımınız ve ilginiz için hepinize teşekkür 
ederim.
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Sevgili kardeşlerim, çok değerli misafirler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Esselamu aleyküm, ve rahmetullahi ve 
berekatüh… Afrika Kıtası Müslüman Ülke 

ve Topluluklar Dini Liderler İkinci Zir-
vesi dolayısıyla bizlere, İstanbul’a şeref 
verdiniz. Her birinize, katıldığınız için, 
katkılarınız için şimdiden şükranlarımı 

Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve 
Toplulukları Dini Liderler  

İkinci Zirvesi

İstanbul | 21 Kasım 2011
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sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet 
İşleri Başkanlığımıza, Sayın Başkan ve eki-
bine, bu zirveye katkı veren kurumlarımı-
za, şahıslarımıza da bu vesileyle teşekkür 
ediyorum. 

550 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ne baş-
kentlik yapmış bu şehrin tarihi ve ma-
nevi havasını doyasıya teneffüs etmenizi 
temenni ediyorum. Hatırlatmak isterim 
ki; bu şehir, fethini, Hazreti Peygamber 
Aleyhissalatu vesselam’ın müjdelediği bir 
şehirdir… Şöyle buyuruyor Hazreti Pey-
gamber: Le tüftahannel konstantiniyye… 
ve le ni’mel emiru emiruha, ve le ni’mel 
ceyşu zalikel ceyş…İstanbul bir gün mutla-
ka fethedilecektir… O kumandan ne güzel 
kumandandır, onun askerleri ne güzel 
askerlerdir… 

Bu şehir başta Medine’ye Hicreti’nde evini 
Hazreti Peygambere açan Hazreti Eyyüb El 
Ensari olmak üzere, bir çok gönül dostu-
nun, gönül mimarının, ulu ve alim zatın, 
varlıklarıyla mübarek kıldığı bir şehirdir. 
Yine bu şehir, kutsal emanetlerin, büyük 
bir şerefle muhafaza edildiği bir şehirdir. 
Hazreti Peygamberin, kılıcı, mektubu, 
sakal-ı şerifi, Hırkası, oku, yayı, mezar 
toprağı, ayak izi, Kabe-i Muazzama’ya ait 
nice eşya başta olmak üzere, dinimizin, 
peygamberimizin ve medeniyetimizin en 
değerli maddi mirasları bu şehrin emniye-
ti altındadır. İstanbul, ismi, Mekke, Medi-
ne ve Kudüs’le birlikte anılan önemli bir 
medeniyet merkezidir. Derler ki, Kur’an, 
Mekke’de nazil olmuş, Kahire’de okunmuş, 
İstanbul’da yazılmıştır. İstanbul, şundan 
emin olunuz ki, minareleriyle, hoşgörü-

süyle, sesleri ve renkleriyle; sizlerin, doğ-
duğunuz, yaşadığınız şehirlerin kardeşi 
bir şehirdir. 

Şahsen şunu da ifade etmek isterim: Allah, 
bana, 4.5 yıllığına, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, yani Şehremin’lik vasıtasıyla 
bu şehre hizmet etme, hizmetkarlık yapma 
şerefi verdi. Nefes alıp verdiğim sürece, 
bu payeyi onurla ve gururla taşıyacağımı 
burada bir kez de huzurlarınızda ifade 
etmek isterim. Bu zirve vesilesiyle, Ankara 
ve Konya’yı da ziyaret edeceğinizi öğren-
dim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti 
Ankara’dan, Selçuklu Devleti’nin Başkenti 
ve büyük gönül insanı Mevlana’nın şehri 
Konya’dan da güzel ve unutulmaz hatırlar-
la dönmenizi temenni ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen bu zirve 5 gün sürecek.5 Gün 
boyunca, Afrika’nın sorunları, Türkiye-Af-
rika ilişkileri, özellikle de Müslümanların 
ve İslam Dünyasının sorunları burada 
derinlemesine istişare edilecek. Hepinizin 
bildiği gibi, istişareye, dinimizde özel bir 
ehemmiyet verilmiş, ayetlerle ve Hazreti 
Peygamberin hadisleriyle istişare her işin 
başı olarak kabul edilmiştir. Esasen, bu-
gün tüm İslam coğrafyasında karşı karşıya 
kaldığımız birçok sorunun temelinde de, 
istişarenin terk edilmesi, ihmal edilmesi 
yatmaktadır. 

Bütün önyargılardan, bütün kişisel he-
saplardan arınmış olarak, temiz bir kalp-
le ve samimiyetle yapılacak istişarenin, 
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ülkelerimizin, halklarımızın, bütün coğ-
rafyamızın meselelerine kalıcı çözümler 
üreteceğine ben yürekten inanıyorum. Bu 
ve benzeri zirvelerin çoğaltılması, istişare 
mekanizmasının en güzel şekilde işletil-
mesi, karşı karşıya olduğumuz birçok gün-
cel, siyasi, ekonomik ve sosyal meselenin 
çözümünü hızlandıracağına şüphe yoktur.

Değerli kardeşlerim…

Sizler de çok çok iyi biliyorsunuz ki, di-
nimizin ve ortak medeniyetimizin temel 
kaynakları en başta Kur’an-ı Kerim ve 
Hazreti Peygamberin sünnetidir. Burada, 
hepinizin bildiğine inandığım birkaç ayet 
ve hadisi tekraren hatırlatmakta fayda 
görüyorum. Ali İmran suresinin 103’üncü 
Ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: 
“Allah’ın ipine sımsıkı sarılın! tefrikaya 
düşmeyin…” Hucurat Suresi’nin 10’uncu 
ayetinde de Allah: Mü’minler ancak kar-
deştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 
düzeltin ve Allah’tan korkun ki, rahmete 
eresiniz buyuruyor.

Hazreti Peygamberin, birlik, dayanışma 
ve kardeşliğe ilişkin nice sözünün yanın-
da, Veda Hutbesindeki şu ifadelerini de 
burada özellikle bir kez daha hatırlatmak 
isterim: Veda Hutbesinden diyor ki Haz-
reti Peygamber: “Sözümü iyi dinleyin, iyi 
belleyin… rabbiniz birdir, babanız birdir. 
hepiniz Adem’densiniz, adem de toprak-
tan yaratılmıştır. hiç kimsenin başkası 
üzerinde soy, sop üstünlüğü yoktur. Allah 
katında üstünlük, ancak takva iledir. Müs-
lüman, Müslümanın kardeşidir. böylece 
bütün Müslümanlar kardeştir…”

Değerli kardeşlerim…

Elimizdeki bu çok önemli referanslara, 
kaynaklara ve tarihin kazandırdığı tecrü-
beye rağmen, İslam coğrafyasının ve dün-
yanın, bu emir ve tavsiyeleri sergileyen 
bir manzara arz etmediği hepinizin malu-
mudur. Bugün, Afrika ve Ortadoğu başta 
olmak üzere, Müslümanların yoğun olarak 
yaşadığı coğrafya, ne acıdır ki, çatışmalar-
la, yoksullukla, sömürüyle, baskı, zulüm, 
kan, gözyaşı ve huzursuzlukla anılan bir 
coğrafyadır.

Medeniyetler inşa eden, insanı yücelten, 
hırsı, zulmü, baskıyı, öldürmeyi ve eziyeti 
men eden sistemler bina eden bir coğrafya, 
ne yazık ki bugün tam tersi bir fotoğraf 
vermektedir. Binbirgece masallarının 
yaşandığı Bağdat, İlmin Merkezi Buhara, 
erdemin merkezi Şam, hoşgörünün mer-
kezi Kurtuba, medeniyet merkezi Kahire, 
yazının merkezi TİMBUKTU, her biri 
mimarinin, sanatın, hoşgörünün zemini 
Mogadişu, Tanca, Dar es Selam, Hartum ve 
daha niceleri, bugün sadece hatıramızda 
ve hafızamızda kalmıştır.

Elbette şanlı, zengin, kadim ve görkemli 
bir tarihe mensubuz. Elbette, burada bulu-
nan her bir kardeşimizle birlikte, bir sevgi 
medeniyetinin mensuplarıyız. Ancak, ta-
rihimizdeki zenginliği, derinliği, gelecek 
tasavvurumuzu inşa etmek için kullan-
madığımız sürece, geçmiş, bir nostaljinin 
ötesine geçmeyecektir. Diğer medeniyetler 
karşısında gerileyen, bizim kendi medeni-
yetimiz değil, medeniyetimizin mensup-
larıdır. Bugün tüm dünyada ortaya çıkan, 
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Müslümanlara yönelik olumsuz algı, altını 
çizerek ifade ediyorum, İslam’ın değil, 
İslam’ı yanlış yorumlayan ve yaşamayan 
kişilerin oluşturduğu bir algıdır.

Batı’da, kimi art niyetli çevreler tarafından, 
Müslümanlara yönelik olarak bir karalama 
kampanyasının yürütüldüğünü hepimiz 
biliyoruz. Birileri, marjinal örneklerden 
çıkarak, terörle, çatışmayla, hoşgörüsüz-
lükle, yoksullukla İslam’ı ve Müslümanları 
eşdeğer göstermeye çalışıyor. Bir dinin, 
bir toplumun mensubunun yaptığı yanlış, 
asla ve asla tüm topluma ve o dine mal 
edilemez. Nasıl ki bir Yahudi’nin hatası, 
bir Hristiyan’ın, Budist’in yanlışı, bu kişi-
lerin ait olduğu dini gölgeleyemezse, bir 
Müslümanın hatasının faturası da bütün 
Müslümanlara kesilemez. Yani Irkçılık ve 
Antisemitizm kadar, İSLAMOFOBİA da kı-
nanması, lanetlenmesi gereken bir suçtur.

Değerli kardeşlerim…

Müslümanlar üzerine sistemli bir karalama 
kampanyasının küresel ölçekte yürütüldü-
ğünü hepimiz biliyoruz. Ancak, başkalarını 
suçlama kolaycılığına kaçmadan, kendi 
kendimizi sorgulamak, kendi kendimizi de 
sorguya çekmek zorunda olduğumuz artık 
reddedilemez bir gerçektir. Ülkelerimiz, 
halklarımız, topluluklarımız arasında orta-
ya çıkan ihtilafları, çatışmaları, sürtüşme-
leri, sadece ve sadece harici nedenlere bağ-
lamak, kolaycılıktan, bahane üretmekten 
başka bir anlam taşımaz. Afganistan, Irak, 
Filistin, Somali, dünyadaki tüm insanların 
vicdanlarında sorgulandığından daha çok, 
bizlerin vicdanında sorgulanmalıdır.

Tarih boyunca dünyaya insanlık dersi 
vermiş medeniyetin mensupları, insan 
haklarına saygıyı, dışardan bir dayatmaya 
gerek kalmaksızın, ithal etmeksizin, kendi 
öz dinamikleriyle uygulama potansiyeline 
fazlasıyla sahiptir. Bakınız ben, Ağustos 
ayında, beraberimde kalabalık bir heyetle 
Somali’nin Başkenti Mogadişu’yu ziyaret 
ettim… Orada ben, tüm insanlık adına 
hicab duydum. Ama asıl orada, “komşusu 
aç yatarken tok yatan bizden değildir” em-
rine muhatap bir medeniyet adına büyük 
hicap duydum. 

Müslümanların Müslümanlar tarafın-
dan katledilmesi, Müslümanların, bizzat 
Müslümanlar tarafından aç ve açıkta 
bırakılması; kardeşlerin, din adına değil, 
kör ideolojiler, çıkarlar ve iktidar adına 
birbirlerine silah doğrultmaları kabul 
edebileceğimiz, tahammül gösterebilece-
ğimiz bir yaklaşım asla olamaz. Bakınız 
biz, Türkiye olarak, Afganistan’da barışın 
yeniden egemen olması için çok yoğun 
bir gayret içindeyiz. Irak’ın yeniden imarı, 
istikrar ve iç barışa kavuşması için yoğun 
çaba içindeyiz. Filistin meselesinin barış-
çıl yollardan çözümü için aynı şekilde her 
türlü diplomatik, ekonomik, sosyal desteği 
sağlıyoruz. Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta 
yaşananlara karşı sesimizi yükselttik ve 
yükseltiyoruz. Suriye’de akan kana, artan 
baskı ve zulme karşı aynı şekilde net tavır 
alıyoruz. 

Afrika’nın sömürülmesine, Afrika’da 
insanın değil, petrolün, madenlerin, el-
masın görülmesine, yer altı kaynakları 
için kan akıtılmasına aynı şekilde asla 



Recep Tayyip ERDOĞAN

322

müsamaha göstermiyoruz. Bakınız… 
Afganistan’da yaşanan acının sona ermesi 
için hepimizin dualar ettiği bir ortamda, 
Afganistan’da bölünmüşlük görmek hepi-
mizin içini acıtıyor. Hepimiz Filistin için 
seferber olmuşken, Filistin’de bölünmüş-
lük, parçalanmışlık görmek bize acı ve-
riyor. Müslümanın Müslümana zulmüne 
artık tahammül gösteremeyiz. Suriye’de, 
haklarını isteyen, daha insanca bir yaşam 
talep edenlere karşı, tankların, topların, 
silahların ateşlenmesini asla ve asla insa-
ni görmüyoruz. 

Aynı kıbleye dönen, Allah’a ve O’nun 
peygamberine inanan insanların, başta 
Şİİ-SÜNNİ diyerek ayrıldığı ve birbirine 
hasmane tutumlar sergilediği bir manza-
rayı kabul edemiyor, anlam veremiyoruz. 
Aynı şekilde, tarih boyunca büyük acılar 
yaşamış Afrika’da, ülkelerin, halkların 
birbirine silah çevirmesini kabullenemi-
yoruz. Bu bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı 
ve husumeti, kardeşliğe, dayanışmaya 
tahvil etmek en büyük arzumuzdur. 

Türkiye olarak, bizim tüm bu çabaları-
mızda, tüm bu haykırışlarımızda, çığ-
lıklarımızda referans aldığımız tek bir 
nokta vardır… Biz, Müslümanların kar-
deş olduğuna inanıyoruz. Biz, İnnemel 
Mü’minune Ihveh – yani Müslümanlar 
kardeştir diyoruz. Sadece İslam coğrafya-
sı ölçeğinde değil, küresel ölçekte de yeni 
bir anlayışı, yeni bir bakış açısını hakim 
kılmak için samimi mücadele veriyoruz. 
Dinlerin, toplulukların, kültürlerin, yani 
medeniyetlerin ortak bir yaşam kültürü 
oluşturabileceğine inanıyor; Birleşmiş 

Milletler çatısı altında kurulan Medeni-
yetler İttifakı projesini büyük bir gayretle 
sürdürüyoruz. 

Biz, farklı kültürlerin, farklı medeniyetle-
rin, farklı din ve inanışların, hoşgörü ve 
karşılıklı saygı içinde birlikte var olabile-
ceğine inanıyor, buna somut karşılıklar 
bulabilmek için çalışıyoruz. Şu anda Me-
deniyetler İttifakı girişimimiz, 130 ülke 
ve uluslararası kuruluşun oluşturduğu 
dostlar grubuyla önemli güç kazanmış du-
rumda. Türkiye ve İstanbul’un ardından, 
Brezilya’nın Rio şehrinde zirve gerçekleş-
tirdik. 11-13 Aralık tarihlerinde de inşal-
lah Katar’ın Başkenti Doha’da bir zirve 
daha yapacak, çağrımızı oradan bir kez 
daha dünyaya duyuracağız.

Değerli kardeşlerim…

Umutsuzluk ve yeis, bizim dünyamızda 
kendisine yer edinemez, edinmemelidir. 
Her şeye rağmen umudumuzu muhafaza 
ediyor, geleceği çok farklı şekilde yeniden 
tasarlayacağımıza gönülden inanıyorum. 
Özellikle siz değerli ilim adamı ve toplum-
sal liderlerin, aydınlık bir geleceğin inşa-
sında büyük sorumluluk yüklendiğinize 
inanıyorum. Tek bir fidan ağaca, tek bir 
ağaç ise bir ormana açılan kapıdır. Yapa-
cağınız çalışmalarla, samimi gayretlerle, 
Afrika kıtasının talihini kökten değiştire-
cek zenginlik ve ruha sahip olduğunuzu 
biliyorum. 

Türkiye olarak sizlere bu konuda her türlü 
desteği vermekten kaçınmayacağız. Eko-
nomik ve siyasi dayanışmanın yanında, 
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sosyal dayanışmayı ihmal etmeyecek, kar-
deşlik hukukunu yerine getirmek için çok 
daha fazla çalışacağız. 2008 yılında Afrika 
Birliği ülkemizi stratejik ortak olarak ilan 
etti. Aynı yıl, İstanbul’da Birinci Türkiye-
Afrika İşbirliği Zirvesi yapıldı. 16 Aralık 
tarihinde, yine İstanbul’da, Dışişleri Ba-
kanları düzeyinde Gözden Geçirme Kon-
feransını tertipleyeceğiz. 2013 yılında da 
bir Afrika ülkesinde düzenlenecek İkinci 
Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesini gerçek-
leştireceğiz. 

Afrika kıtasındaki temsilcilik sayımızı da 
artırıyoruz. 2009 yılında Afrika’da 12 tem-
silciliğimiz vardı. Son iki yılda ise bunlara 
ek olarak Tanzanya, Fildişi Sahili, Kame-
run, Gana, Mali, Uganda, Angola, Mada-
gaskar, Zambiya, Mozambik, Zimbabve, 
Somali, Güney Sudan ve Moritanya’da da 
Büyükelçilik açmış bulunuyoruz. Temsil-
cilik sayımızı 2012 yılında 34’e çıkarmayı 
öngörüyoruz. Afrika ülkeleri de birbiri 
ardına Türkiye’de temsilciliklerini açma-
ya başladılar. Şu anda Ankara’da temsil 
edilen 9 Sahra altı ülkeye ilaveten, 11 ülke 
daha ülkemizde Büyükelçilik açmayı ka-
rarlaştırdı.Böylelikle, Ankara’daki Sahra 
altı ülkeleri Büyükelçiliklerinin sayısının 
önümüzdeki dönemde 20’ye yükselmesi 
bekliyoruz.

Değerli dostlarım…

Afrika kıtasında, yoksulluğun da etkisiyle, 
misyonerlik faaliyetlerin hız kazandığını 
üzülerek müşahede ediyoruz. Sadece gayri 
Müslimlerin değil, Müslümanların da bu 
faaliyetlerin hedefi olduklarını, Müslü-

manlara karşı ayrımcı tavırlar takınıldı-
ğını görüyoruz. Dini duyguları istismar 
etmek suretiyle yapılan bu faaliyetlere 
karşı adım atmak, hepimizin ortak sorum-
luluğudur. 5 gün sürecek bu zirvenin, bu 
önemli meseleyi de etraflıca ele almasını, 
bu meseleyi de istişare etmesini temenni 
ediyorum. Ülkemizde şu anda İlahiyat 
Fakültelerimizde ve İmam Hatip Okulla-
rımızda okuyan yüzlerce Afrika kökenli 
öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden ülke-
lerinizde istifade edilmesini arzuluyorum. 

Şunu burada bir kez daha hatırlatmak is-
tiyorum… Afrika ve Afrika halkları, bizim 
ezeli ve ebedi kardeşimizdir, dostumuz-
dur. Kardeşliğin, dostluğun hukukunu ye-
rine getirmek, bizim sorumluluğumuzdur. 
Hazreti Peygamber iki elinin parmaklarını 
birbirine geçirerek, aynen şöyle buyuru-
yor: Mü‘minin mü’mine bağlılığı, taşları 
birbirine kenetli duvar gibidir. İşte biz, 
bir elin parmakları kadar birbirine yakın, 
kenetlenmiş parmaklar kadar birbirimize 
kardeşiz.

Türkiye’den, güzel hatıralarla ülkelerinize 
dönmenizi diliyorum. Lütfen, ülkeleriniz-
deki tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize, 
benim, ülkemin ve milletimin kalbi selam-
larını iletin. Zirve’nin başarılı gezmesini, 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza, emeği 
geçen diğer kurum ve kuruluşlara ve da-
vetimizi kabul ederek gelen siz değerli mi-
safirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım…

Fransa’da, Sözde Soykırımı Reddeden-
lerin Cezalandırılması yönündeki teklif, 
maalesef, bütün uyarılarımıza, bütün 
yapıcı tavsiye ve telkinlerimize rağmen 
Ulusal Meclis’te oylandı ve kabul edildi. 
Fransa Ulusal Meclisi’nde kabul edilen bu 
yasa teklifi, Türkiye Fransa ilişkilerinde 
çok ağır ve telafisi zor yaralar açacaktır. 
Oylamanın, 1979’da, Fransa’nın başkenti 
Paris’te, Türkiye’nin Paris Turizm Ataşesi 
Merhum Yılmaz Çolpan’ın bir terör saldı-
rısıyla katledildiği günde gerçekleşmiş ol-
ması ayrıca son derece manidardır. Ayrıca, 
577 milletvekilinden oluşan Fransa Ulusal 
Meclisi’nde, böyle hassas ve önemli bir 
konunun, bu kadar az bir katılımla karara 
bağlanmış olması da hayrete şayandır. 

Bu girişim haksızdır, isabetsizdir ve bu 
kararı Türkiye olarak şiddetle kınıyoruz. 
Türkiye Fransa ilişkileri, dün başlamış, 50 
yıllık, 100 yıllık bir ilişki değildir. Türkiye 

Fransa ilişkileri, asırlara sari, Akdeniz’de, 
Avrupa’da, tüm bölgemizde karşılıklı say-
gı, işbirliği, uzlaşı üzerine bina edilmiş bir 
ilişkidir. Asırlara sari köklü ilişkilerin, so-
rumsuz, tecrübesiz, öngörüsüz politikacı-
lar eliyle, tamamen popülizm ve oy kaygısı 
uğruna bir anda tahrip edilmesi, altını çi-
zerek ifade ediyorum, Türkiye’den ziyade 
Fransa’ya, Fransa halkına, Fransa’nın inşa 
edildiği ilkelere çok büyük bir haksızlıktır. 
Bu teklifin Ulusal Meclis’ten çıkması, ön-
celikle, Fransa’da, ifade özgürlüğünün ağır 
yara almasına sebep olmuştur. Özgür tar-
tışma ortamını bertaraf etmeye, düşünce 
ve ifade özgürlüğüne set vurmaya, dogma-
tik bir yasa yoluyla tarihi susturmaya dö-
nük bu girişim, her şeyden önce Fransa’nın 
temsil iddiasında olduğu değerlerle çeliş-
mektedir. Ne yazık ki, Fransız İhtilali’nin 
simgeleri olarak bilinen, özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik ilkeleri, bugün bizzat Fransız 
Parlamentosu tarafından ayaklar altına 
alınmıştır.

Fransa’daki Sözde Ermeni 
Soykırımı Yasasıyla İlgili Basın 

Açıklaması

Ankara | 22 Aralık 2011
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Bu girişimin çok daha önemli bir boyu-
tuna da dikkatleri çekmek istiyorum… 
Avrupa Birliği’nin, Avrupalı dostlarımızın, 
bu boyuta özellikle dikkat kesilmelerini 
rica ediyorum. Fransız Parlamentosunun 
aldığı bu karar, Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri öncesinde, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı 
düşmanlığı üzerinden siyaset yapıldığının 
en somut göstergesidir. Fransa’da, sırf kişi-
sel ihtiraslar, sırf seçim kazanmak uğruna, 
Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, 
genel anlamda da İslamofobia üzerinden 
prim elde etme gayreti, sadece Fransa 
adına değil, Avrupa ve Avrupa’nın savun-
duğu değerler adına da kaygı vericidir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle yürüttüğü 
katılım müzakerelerini hazmedemeyenle-
rin, bu tür krizlerle Türkiye’yi dışlamaya 
çalışmaları tam bir samimiyetsizlik örne-
ğidir.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… 
Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa Ulusal 
Meclisi’nin, bu son derece çirkin, kasıtlı, 
art niyetli ve haksız girişimi karşısında 
Türkiye olarak asla sessiz ve tepkisiz kal-
mayacağız. Öncelikle, Fransa halkının, ger-
çekleri öğrenebilmesi, asırlara sari Türkiye 
Fransız ilişkilerini hedef alan bu girişimin 
tüm boyutlarını görmeleri için bilgilendir-
me çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Sadece 
Fransa halkını değil, tüm Avrupa, Ortado-
ğu ve Afrika başta olmak üzere, dost ve 
kardeş halkları, Fransa Cumhurbaşkanı 
ve Ulusal Meclisi’nin, bu ırkçı, ayrımcı 
tavrı konusunda bilgilendireceğiz. Ulaşa-
bildiğimiz her yerde, bulunduğumuz her 
platformda, bu ırkçı, ayrımcı, İslam karşıtı 
tutum ve tavırları dile getirecek, Fransa 

ve Avrupa’daki bu tehlikeli tırmanışa her-
kesin dikkatini çekeceğiz. Türkiye olarak, 
Fransa ile ilişkilerimizi gözden geçirece-
ğiz. Fransa’nın bundan sonraki tavrına 
göre, biz de önlemlerimizi, tedbirlerimizi 
tedricen, etap etap hayata geçireceğiz.

İlk etapta, Paris Büyükelçimizi istişareler 
için Ankara’ya çağırıyoruz. Şu andan itiba-
ren, ikili düzeyde gerçekleştirilmesi öngö-
rülen siyasi, askeri, ekonomik mahiyette 
karşılıklı ziyaretler ile seminer, eğitim, 
kurs, personel değişimi gibi faaliyetleri 
iptal ediyoruz. AB çerçevesindeki “eşleş-
tirme” projelerinde Fransa ile artık işbir-
liğine gitmeyeceğiz. Fransa ile her türlü 
siyasi istişareyi durduruyoruz. İkili askeri 
faaliyetler ve ortak tatbikatları şu andan 
itibaren iptal ediyoruz. Askeri uçuşlar için 
yıllık toptan verilen bütün üst uçuş ve iniş-
kalkış izinlerini iptal ediyor; her uçuş için 
ayrı izin uygulamasına geçiyoruz. Askeri 
gemilerin liman ziyaretleri için izin başvu-
rularını bugünden itibaren reddediyoruz. 
2012 yılı Ocak ayında iki ülke Ekonomi 
Bakanlarının eş başkanlığında yapılması 
tasarlanan Türkiye-Fransa Ekonomik ve 
Ticari Ortaklık Komitesi toplantısına katıl-
mıyor, bu toplantıyı gerçekleştirmiyoruz. 

Bunlar, altını çizerek ifade ediyorum, ilk 
etaptır, ilk aşamadır. Yasanın Fransa’daki 
seyrine göre yeni tedbirler de gündeme 
gelecek ve tarafımızdan hiçbir tereddüde 
mahal olmaksızın kararlılıkla uygulana-
caktır. Bu arada, Fransa Ulusal Meclisi’nde, 
sağduyulu, sorumlu davranan, teklife kar-
şı çıkan, karşı oy kullanan parlamenterlere 
de teşekkür ediyorum. Nitekim bazı Hükü-
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met üyeleri, bu konuda gerçekten sağdu-
yulu bir imtihan vermiştir. Sağduyunun, 
aklıselimin, önümüzdeki sürece hâkim ol-
masını, Türkiye Fransa ilişkilerini telafisi 
zor, geri dönülmesi imkânsız yollara sevk 
etmemesini özellikle temenni ediyoruz.

Şunu da dost düşman herkesin bilmesini 
istiyorum: Biz, tarihimizle gurur duyu-
yoruz. Tarihimizde yaşanan her türlü 
hadiseyle yüzleşiyor, akademik, bilimsel 
anlamda tarihin aydınlatılmasını her 
zeminde en güçlü şekilde savunuyoruz. 
Tarih, parlamentolarda oylamalarla ya-
zılmaz. Olsa olsa tarih, parlamentolarda 
oylamalarla çarpıtılır. Tarihi çarpıtanları, 
tarihi hadiseleri siyasi istismar aracı ola-
rak kullananları, tarih de, halklar da affet-
meyecektir.
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Çok değerli bakanlar, değerli milletvekil-
leri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ve İslam 
Konferansı Örgütü Parlamentolararası 
Birliği’nin saygıdeğer genel sekreterleri, 
çok değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-

la selamlıyor; Müslüman Toplumlarda 
Değişim ve Kadının Rolü Konferansı için 
Türkiye’ye, İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Esselamu Aleyküm, ve Rahmetullahi, 
ve Berekatüh… Bu anlamlı konferansın 
düzenlenmesini sağlayan, Aile ve Sosyal 

“Müslüman Toplumlarda 
Değişim ve Kadının Rolü” 

Konferansı

İstanbul | 23 Aralık 2011
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Politikalar Bakanlığımıza, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na ve İslam Konferansı Örgütü 
Parlamentolar arası Birliği’ne teşekkür edi-
yor, konferansa başarılar diliyorum.

Bu konferans vesilesiyle, kardeş ülkelerden 
gelen çok değerli katılımcıların şahsında, 
Tunus’un, Fas’ın, Libya’nın, Mısır’ın kadın-
larını hassaten selamlıyorum. Tunus, Fas, 
Libya, Mısırlı hanım kardeşlerimiz, ülkele-
rinde değişimin fitilini ateşlediler, değişime 
önayak oldular ve değişim sürecinin acı-
sını, çilesini çok yakından hissettiler. Ken-
dilerini tebrik ediyor, mücadelelerinden 
dolayı her birini tek tek kutluyorum. Aynı 
şekilde, yine değerli katılımcılarımızın şah-
sında, on yıllardır çile çeken, savaşların, ça-
tışmaların, ölümlerin acısını omuzlarında, 
yüreklerinde taşıyan Afganistanlı, Iraklı, 
Suriyeli hanım kardeşlerimizi de buradan 
selamlıyorum. Elbette ki, Filistin’in kadınla-
rını, Filistin içinde Gazzeli hanım kardeşle-
rimizi özellikle selamlıyorum. 

Filistin’in kadınları, yarım asırdan uzun bir 
süredir çok ağır bir imtihandan geçiyorlar. 
Açıkçası, Filistinli kadınların onurlu, gurur-
lu, kararlı mücadelesi, sadece Filistin’e, sa-
dece İslam dünyasına değil, tüm dünyaya, 
tüm dünya kadınlarına örnek teşkil ediyor. 
Kendilerine buradan bir kez daha kardeşlik 
ve dayanışma mesajlarımızı iletiyor, sabır 
temenni ediyorum. İslam coğrafyasındaki, 
başta Afrika olmak üzere 5 kıtadaki tüm 
kadınları da bu vesileyle selamlıyor; hak, 
özgürlük ve eşitlik mücadelelerini en güçlü 
şekilde desteklediğimizi bir kez daha hatır-
latmak istiyorum.

Değerli kardeşlerim...

Kadınlar, tarihin her döneminde ve her 
toplumda değişimin en önemli unsuru, 
hatta değişimin sahibi oldular. Kadınlar 
ne kadar değiştiyse, kadınlar değişime ne 
kadar sahip çıktıysa, toplumlar da, ülkeler 
de o kadar değişti, o kadar dönüştü. Kadın 
haklarının ileriye gittiği toplumlar her 
alanda ilerlediler, huzur, refah ve istikrara 
kavuştular. Kadınların ezildiği, örselendi-
ği, ötelendiği toplumlar, kadınların arka 
plana itildiği, kadın haklarının çiğnendiği 
toplumlar ise, dikkat ediniz, her alanda 
geriye gittiler, geride kaldılar. Kadınlarına, 
annelerine, eşlerine ve kız çocuklarına de-
ğer vermeyen, onların haklarını dikkate al-
mayan hiçbir toplumun refaha ve huzura 
ulaşma imkânı yoktur ve olamaz. Kadınla-
rını eğitmeyen, kendisi için reva gördüğü 
hakları kadınlardan esirgeyen, kadın zara-
fetini ve şefkatini istismar eden hiçbir top-
lumun da medeni olma ve medenileşme 
imkan ve ihtimali yoktur. Özellikle ifade 
ediyorum: Kadınlarına, anne, eş ve kız-
larına, her ne şekilde olursa olsun şiddet 
uygulayanların, ayrımcılık uygulayanların 
da, insani, vicdani ve kutsal değerlerden 
bahsetme hakkı yoktur.

Bakınız değerli kardeşlerim… Bizim me-
deniyetimiz, insanı, yaratılmışların en 
şereflisi olarak, Eşref-İ Mahlûkat olarak 
görmüştür. Dikkat ediniz… Erkekleri 
değil, kadınları değil, çocukları, yaşlıları 
değil… Böyle bir ayrım olmaksızın, insan, 
yaratılmışların en şeref lisidir. Nitekim 
Hazreti Peygamberin, Cahiliye dönemine 
ait yasakladığı geleneklerin en başında, kız 
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çocuklarının diri diri gömülmesi gelmiştir. 
Yine Hazreti peygamber, annelerin yerini: 
”El-Cennetü Tahte Ekdami’l Ümmihat…“ 
“Cennet, Anaların Ayaklarının Altındadır” 
mesajıyla açık ve net olarak bizlere bildir-
miştir. Bizim için, bizim medeniyetimizin 
mensupları için anneler, ayaklarının altı 
öpülesi muhterem varlıklardır.

Değerli kardeşlerim…

Bizler, hepimiz, ortak bir coğrafya kadar, 
ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi pay-
laşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Asrı Sa-
adet var… Bizim ortak tarihimizde, Bağdat 
var, Endülüs var, Afrika’nın, Ortadoğu’nun 
muhteşem medeniyetleri, Selçuklu, Os-
manlı devletleri var. Aynı şekilde, ortak bir 
medeniyeti paylaşmakla, bizler, ortak kay-
nakları referans olarak alıyoruz. Kadınlar-
la, annelerle ilgili emir ve tavsiyeleri hepi-
miz biliyoruz. İnsanın, canın kudsiyetine 
dair tecrübeleri, emir ve nehiyleri hepimiz 
çok iyi biliyoruz. İnsan öldürmenin, insa-
na şiddet uygulamanın, işkencenin, insanı 
haklarından mahrum etmenin, ırkçılığın 
ve ayrımcılığın çok kesin bir şekilde redde-
dildiğini, şiddetle lanetlendiğini hepimiz 
çok ama çok iyi biliyoruz. Ancak, bildikle-
rimizle, gördüklerimiz, şahit olduklarımız 
arasında ne yazık ki çok büyük bir uçurum 
olduğunu da büyük bir teessürle kabul et-
mek durumundayız.

Bosna’da kadınlar toplu halde işkencelere 
maruz kaldığında hepimiz sesimizi yük-
selttik. Filistin’in kadınlarına reva görülen 
insanlık dışı saldırılar karşısında hepimi-
zin yürekleri yandı. Irak’ın kadınlarına 

yapılanlar karşısında hepimiz irkildik. 
Ancak, Afganistan’da, Somali’de, yine 
Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da, bizzat kendi 
devletleri, kendi din kardeşleri tarafından 
zulme, işkenceye, haksızlığa maruz kalan 
kadınlar karşısında çok daha fazla mütees-
sir olduk, daha fazla acı hissettik. İsrail as-
keri, Filistinli kadınları, çocuklarının gözü 
önünde aşağılarken, yerlerde sürüklerken 
duyduğumuz öfkeyi, Tahrir meydanında 
tekmelerle, dipçiklerle dövülen hanım 
kardeşimiz için duymuyorsak, açık söylü-
yorum, hep birlikte kendimizi sorgulamak 
zorundayız.

Dikkat ediniz… Yabancılar tarafından 
değil,  bizzat kendi komşuları, kendi 
dindaşları tarafından, sokakta, pazarda, 
camide topluca katledilen Iraklı erkekler 
ve kadınlar nedeniyle özeleştiri yapmak 
zorundayız. Siirt’te, Batman’da, Bitlis’te, 
Ankara Kumrular Sokakta, İstanbul’da 
bir belediye otobüsünde katledilen kızlar, 
karnında çocuğuyla öldürülen hanımlar, 
çocuklarını korumak için canlı bombanın 
üzerine atlayan kadınlar için de sesimizi, 
tepkimizi yükseltmek zorundayız. Elbette, 
İslam coğrafyasını yoksulluğa mahkum 
eden, kendisi için hak olarak gördüğü 
demokrasiyi başka toplumlar için lüks gö-
renleri eleştireceğiz. Elbette İslamofobiyi, 
ırkçılığı, ayrımcılığı şiddetle eleştireceğiz. 
Elbette, Afrika’nın, Ortadoğu’nun kaynak-
larını talan etme hırsı içindeki çevreleri 
eleştireceğiz. Ama onları eleştirdiğimiz 
kadar kendi özeleştirimizi de yapabilirsek, 
sorunlara daha kolay çözümler üretebile-
ceğimize inanıyorum.
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Yoksulluk, kan, gözyaşı, acı, bu toprakla-
rın, bizim ortak coğrafyamızın değişmez 
kaderi asla değildir. Böyle zengin bir ta-
rihe, böyle insan odaklı, sevgi odaklı bir 
medeniyete sahip olanların, kadın hakları 
konusunda da en ideali, en mükemmeli 
yakalamaları, kaçınılmaz bir zorunluluk-
tur. Biz, dünyaya, insanlığa örnek teşkil 
edecek bir değerler manzumesine ve tec-
rübeye sahibiz. Bu değerler manzumesini 
hayata geçirmek, tarihi tecrübemizden 
yola çıkarak, insan haklarında da, kadın 
hakları özelinde de en ileri standartları ya-
kalamak zorundayız. Son dönemde Kuzey 
Afrika’da, ardından Ortadoğu’da yaşanan 
büyük değişimleri bu noktada ümit verici 
gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ka-
dınların ön sıralarda olduğu bu değişim 
hareketi, inşallah, zarafetin, nezaketin, 
şefkatin egemen olduğu yeni bir dünyanın 
kapılarını hepimiz için aralayacaktır diye 
düşünüyorum.

Çok değerli katılımcılar, değerli misafirler…

Dün, Fransa Ulusal Meclisi’nde, Türkiye’yi 
yakından ilgilendiren bir yasa teklifi oylan-
dı ve kabul edildi. Dün, bu konuya ilişkin 
değerlendirmemizi yaptık ve Fransa’ya 
yönelik olarak uygulayacağımız bazı ted-
birleri açıkladık. Fransa’da yapılan oylama, 
Fransa’da ve Avrupa’da, ırkçılığın, ayrım-
cılığın, Müslüman karşıtlığının ne kadar 
tehlikeli boyutlara ulaştığını net olarak 
ortaya koymuştur. Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy, Türk ve Müslüman düşmanlığı 
üzerinden seçim kazanma hırsı içine gir-
miştir ve böyle tehlikeli oyunlar oynamak-
tan da ne yazık ki kaçınmamaktadır.

Bakınız değerli kardeşlerim… Cezayir’de, 
1945 yılından itibaren, tahminen 45 bin 
kardeşimiz Fransa askerleri tarafından 
soykırıma tabi tutuldu. Cezayirliler, fırın-
larda toplu olarak yakıldı, acımasızca şehit 
edildi. Eğer, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Sarkozy, bu soykırımı bilmiyorsa, gitsin, 
babası Pol Sarkozy’ye sorsun. Babası Pol 
Sarkozy, 1940’larda, Cezayir’deki Fransız 
lejyonunda askerlik yaptı. Eminim ki oğlu-
na, Cezayir’deki Fransız katliamı hakkında 
söyleyecek çok sözü vardır. 

Buradan Sayın Sarkozy’ye bir başka hu-
susu da hatırlatmak istiyorum. 1492 
yılından itibaren, yani 15’inci Yüzyılın 
sonlarından itibaren, binlerce Musevi aile, 
İspanya’dan, engizisyondan kaçarken on-
lara, Osmanlı devleti kucak açtı. Binlerce 
Musevi, Osmanlı topraklarına, Osmanlı’nın 
hoşgörüsüne sığındı; yüzyıllar boyunca 
da Osmanlı Devleti’nin tebaası olarak so-
runsuz şekilde hayat sürdü. İspanya’dan 
kaçıp Osmanlıya sığınan Museviler, bugün 
Yunanistan’da bulunan Selanik şehrine ve 
çevresine yerleştirildiler. Benedikt Malla, 
işte Osmanlı’nın sahip çıktığı, kucak açtığı 
bu Musevilerden biridir. Selanik Osmanlı 
idaresinden ayrıldıktan sonra, 1904 yılında 
Fransa’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 

Benedikt Malla, bugün Fransa’nın Cumhur-
başkanı olan Sayın Sarkozy’nin de dedesi-
dir. Sayın Sarkozy, Türkiye’nin tarihinde 
soykırım bulamaz. Eğer Türkiye tarihine 
bakarsa, eğer kendi ailesine, kendi aile şe-
ceresine bakarsa, orada Türkiye’nin, Türk-
lerin yardımından, hoşgörüsünden, şefka-
tinden başka hiçbir şey görmez ve göremez.
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Bakın burada size tarihi bir belgeyi gös-
termek istiyorum… Bu belgeyi, Türkiye’yi 
ziyareti esnasında Sayın Sarkozy’ye de he-
diye etmiştik, ama belli ki okumamış. Bu 
belge, 1526’da, işgal altındaki Fransa’nın 
tutuklu kralı Francisco’ya kanuni Sultan 
Süleyman’ın gönderdiği mektup. Mektubu 
aynen sizlere aktarıyorum: 

“Ben ki Sultanların Sultanı, Hakanla-
rın başı, Krallara taç giydiren, Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın 
fethettiği  Akdeniz’in ,  Karadeniz’in , 
Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, 
Sivas’ın, Zülkadriye’nin, Diyarbekir’in, 
Kürdistan’ın, Azerbaycan’ın, Acem’in, 
Şam’ın, Halep’in, Mısır’ın, Mekke’nin, 
Medine’nin, Kudüs’ün, Arabistan’ın ve 
Yemen’in ve de ateş saçan mızrağımın 
ve zafer getiren kılıcımın gücüyle sahip 
olduğum nice ülkelerin Sultanı ve Padişa-
hı olan Sultan Süleyman Han’ım. Sen ki 
Fransa ülkesinin Kralı olan Francisco’sun. 
Kralların sığınağı olan kapıma mektup 
göndererek ülkenizin işgale uğradığını ve 
esir edilerek hapse atıldığınızı bildirmişsi-
niz. Bu durumdan kurtulmak için benden 
yardım istiyorsunuz. Gönlünüzü ferah 
tutun ve sakın üzülmeyin. Sadece Allah’ın 
dediği olur. Ne yapacağımı elçinizden 
öğreneceksiniz. Selim’in oğlu Süleyman. 
1526, İstanbul.” 

İşte Türkiye’nin tarihinde bu vardır… Sa-
yın Sarkozy, kendi aile tarihine de baksa, 
Fransa’nın tarihine de baksa, Türkiye’nin, 
yardımından, dayanışmasından, dostlu-
ğundan başka hiç ama hiç bir şey göreme-
yecektir. Ama maalesef, art niyetle bakıyor, 

önyargıyla bakıyor, oy hırsıyla bakıyor ve 
görmesi gerekenleri görmekten aciz kalı-
yor. Bu tehlikeli tutuma karşı Avrupa’yı ve 
Avrupa Birliği’ni uyarıyoruz, uyaracağız. 
Bu tehlikeli tutuma karşı, Afrika ve Orta-
doğu başta olmak üzere, dost ve kardeş 
ülkeleri uyardık ve uyaracağız. Bu ırkçı, ay-
rımcı, İslam karşıtı tutuma yönelik olarak, 
ilk aşamada tedbirlerimizi aldık ve dün 
açıkladık. Bu tutum devam ettiği sürece, 
biz de aşama aşama tedbirlerimizi alacak, 
kararlılıkla uygulayacağız.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha misafirlerimize 
Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Konferansa başarılar diliyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızın açılışında sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyor; Genişletilmiş İl Başkan-

ları Toplantımızın, ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini te-
menni ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında, bugün AK 
Parti çatısı altına girecek, AK Parti rozetini 
takarak saflarımıza dâhil olacak belediye 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 1 Şubat 2012
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başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, kendi-
lerini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah, 
konuşmamızın sonunda, farklı siyasi par-
tilerden 9 belediye başkanının katılımla-
rını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

Yine konuşmamın başında, dün, Fransa’da, 
malum yasayı Fransa Anayasa Konseyi’ne 
taşıyan 77 senatör ve 65 milletvekiline 
de, ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Fransa’daki bu sağduyulu 
temsilciler sayesinde, tarihi bir hatanın ön-
lenmesi noktasında çok önemli bir girişim 
gerçekleştirilmiştir. Fransa’da, fikir ve ifade 
özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik, ırkçı 
ve ayrılıkçı bu yasa, iki ülke ilişkilerinde ol-
duğu kadar, Fransa’nın kendi değerlerinde 
de tamiri zor yaralar açacaktı. İnanıyor ve 
umuyorum ki, Fransa Anayasa Konseyi de 
sağduyulu davranacak, Fransa değerlerine, 
Avrupa Birliği ilkelerine ters düşmeyecek, 
vicdanları kanatmayacak bir sonuca vara-
caktır. Biz, sabırla beklemeye, süreci izleme-
ye devam edeceğiz. Ancak burada kısaca şu 
hususa değinmekte fayda görüyorum…

Değerli arkadaşlarım… 

Fransa’daki bu girişim, herkes kabul edi-
yor ki, 1915 olaylarına, ya da bu olayları 
aydınlatmaya yönelik bir girişim değildir. 
Bu girişimin, bu yasanın, Fransa Cumhur-
başkanı ve arkadaşlarının bu tavrının al-
tında, masumiyetten çok uzak, son derece 
tehlikeli bir saik var. Ben, süreç içinde de 
defaatle ifade ettim… Soykırımın inkârını 
suç kabul eden bu yasa, esasen, bir “Türki-
ye ile kavga ediyorum” yasasıdır. Haziran 
ayında yapılacak seçimler öncesinde, Fran-

sa Cumhurbaşkanı öncülüğünde, meclisin 
ve senatonun bazı üyeleri, kamuoyuna 
böyle bir mesaj vermenin, bu yolla seçim-
lerde çıkar sağlamanın peşindedirler. Bir 
yandan, Fransa’daki Ermeni kökenli seç-
menlerin hissiyatı istismar ediliyor; ama 
diğer yandan, Türkiye ile Türklerle kavga 
ediyorum algısı oluşturularak, çok tehlike-
li bir oyun oynanıyor. 

Geçen hafta grup toplantımızda da ifade 
ettim: Türkiye’nin dostluğu, dünyadaki 
herkes için önemli bir payedir. Ama bazı 
küçük insanlar için, küçük düşünen in-
sanlar için, Türkiye’nin husumeti bile bir 
payedir. İşte Fransa’da kimilerince yapı-
lan, bu payeyi elde etme çabasıdır. Bunun 
aksini hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse, 
Fransa’daki bu yasanın, masum kaygılarla, 
iyi niyetle çıkarıldığını savunmaz, savuna-
maz. Herkes biliyor ki, bu yasanın altında, 
bu yasayı çıkaran tavrın ve hissiyatın altın-
da, reddi mümkün olmayan bir ırkçı yak-
laşım, bir ırkçı zihniyet vardır. Dolayısıyla 
bu mesele, bir Fransa meselesi, bir Türkiye 
meselesi değildir; bu mesele, doğrudan 
doğruya bir Avrupa meselesi, Avrupa Birli-
ği meselesidir. 

Biz, Avrupa’nın kimi ülkelerinde son ya-
rım yüzyılda yaşanan bazı acı hadiseleri 
sineye çektik. Ancak bugün şunu herkes 
bilsin ki, Türkiye eski Türkiye değildir. 
Türkiye, Avrupa’da sinsice yükselen ırk-
çılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobia 
karşısında susacak, tepkisiz kalacak, 
boynunu bükecek bir ülke değildir. Av-
rupalı dostlarımızı buradan samimiyetle 
uyarıyorum: Fransa’da ortaya çıkan tablo, 
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Avrupa’daki sinsi tehlikenin ciddi bir te-
zahürüdür. Bu tehlikeyi görmek, bu tehli-
keye karşı acilen tedbirler alıp uygulamak, 
Avrupa Birliği’nin en öncelikli gündemi 
olmalıdır. Yabancı düşmanlığı üzerinden 
seçim kazanmaya çalışanlar, sadece kendi 
ülkelerine, kendi halklarına değil, Av-
rupa ilkelerine, Avrupa’nın temellerine, 
Avrupa’nın ideallerine zarar verirler. Bu 
samimi tavsiyelerimizin Avrupa’da dikka-
te alınmasını özellikle arzuladığımızı da 
burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

23 Kasım’da, bundan önceki Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantımızda hatırlayaca-
ğınız gibi tarihimizde yaşanmış acı bir 
hadiseyi, Dersim faciasını Türkiye’nin 
gündemine taşımıştık. Belgeleriyle, acı 
hatıralarıyla, üzeri örtülmüş bir faciayı, 
bir Cumhuriyet Halk Partisi eserini bura-
da sizlerin ve aziz milletimizin dikkatle-
rine sunmuştuk. Dersim meselesi, bizim 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
ardından Türkiye genelinde etraflıca tartı-
şıldı, konuşuldu, üzerinde çeşitli yorumlar 
yapıldı. Ben bugün burada Dersim konu-
sunu yeniden açacak değilim… Nitekim 
Başbakanlık Devlet Arşivleri’nin kapısı 
ardına kadar açık. Genel Kurmay Başkanlı-
ğımız da Dersim hadisesine ilişkin arşivini 
açmak için hazırlıklarını yapıyor. Bundan 
sonrası, siyasetçilerden ziyade tarihçile-
rin, araştırmacıların, akademisyenlerin 
konusudur. Umuyoruz ki, bu mesele tüm 
boyutlarıyla da aydınlatılacaktır. 

Ancak, Dersim tartışmaları yapılırken, 
asıl önemli noktanın, hatta tartışmanın 
esasının çok ciddi bir biçimde ıskalandı-
ğını da müşahede ettik. Başta CHP’liler 
olmak üzere, bazıları kalktılar, “Başbakan 
bugüne neden gelmiyor; neden tarihi 
olayların üzerine gidiyor?” diye eleştiri 
yaptılar. “Başbakan CHP’nin geçmişiyle 
neden bu kadar uğraşıyor?” diyenler var. 
“Dün dünde kalmıştır” diyerek, geçmişi 
hasıraltı etmek isteyenler var. Şunu bu-
rada altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Biz, Dersim faciasını gündeme taşırken, 
bir acının küllerini kaldırmayı değil, bir 
zihniyeti, bir anlayışı, bir yaklaşımı deşif-
re etmek istedik. Biz, Dersim’den, hatta 
onun çok daha öncesinden başlayan, 
bugüne kadar da devam eden, bugün de 
varlığını sürdüren, jakoben, seçkinci, eli-
tist bir zihniyete dikkatleri çektik. Evet… 
Dersim, 1939’da üzeri kapatılmış bir fa-
ciadır. Ama o zihniyet, Dersim’de katliam 
gerçekleştiren zihniyet, bugüne kadar hiç 
değişmemiş, Dersim’den sonra da bu ül-
keye çok büyük acılar, çok büyük facialar 
yaşatmaya devam etmiştir. 

Bakın çok enteresandır… MHP, Dersim 
konusunun açılmasından en az CHP 
kadar rahatsızlık duydu. MHP, sadece 
Dersim konusunun açılmasından değil, 
Diyarbakır’da, İçkale’de, toprağın altın-
dan çıkan kemiklerden bile ciddi rahatsız-
lık duyuyor. İşte bahsettiğim zihniyetin 
bir yansıması da budur! Bunlar, dün her 
şeyi hasıraltı ediyorlardı. Ellerine yetki 
geçtiğinde, meseleleri sümenaltı ediyor-
lardı. Şimdi de işte o zihniyet, kemiklerin 
çıkmasından rahatsız oluyor, hasıraltı ve 
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sümenaltı yaptıkları yetmiyormuş gibi, 
şimdi de toprakaltı yapmanın mücadele-
sini veriyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, burada, bu salonda, Dersim faciasını 
anlatırken, bazı isimler zikrettik… O gün 
Dersim’de görev alan, Dersim’de katliam 
emrini veren bazı siyasetçilerin torunları, 
bugün de siyasette ve bürokraside görev 
almış durumdalar. Biz, torunlar, dedele-
rinin yaptıklarından mesul değildir di-
yerek, bu bürokratların, bu siyasetçilerin 
isimlerini anmadık. Ama o torunlar çıktı-
lar, Dersim’deki zihniyetin aynen devam 
ettiğini göstermek amacıyla, dedelerine 
ve dedelerinin yaptıklarına sahip çıktılar. 
Tabii şu hususun da altını kalın çizgilerle 
çizmek durumundayım… Bize, siyasi ta-
rihimiz boyunca olduğu gibi, son 9 yılda 
da, bu Dersim tartışmalarının ardından 
da, hiç hak etmediğimiz yakıştırmalar yap-
tılar. Cumhuriyetle hesaplaşmak dediler. 
Atatürk düşmanlığı dediler. Cumhuriyetin 
ilkelerine husumet dediler… 

Hiç kimse kusura bakmasın… Kimin 
cumhuriyete sahip çıktığı, kimin de cum-
huriyeti tahrip ettiği, şu son 9 yılda tered-
düde mahal bırakmayacak netlikte ortaya 
çıkmıştır. Kimin Atatürk’ün ideallerine 
sahip çıktığı, kimin de o ideallerin sadece 
istismarını yaptığı AK Parti iktidarlarıyla 
çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Ne CHP, 
ne de MHP, bizim millet sevgimizi, vatan 
sevgimizi, memleket sevdamızı ölçecek ka-
librede değildir. Bunlar, “İzindeyiz Atam” 
deyip, sabah akşam izin yaptılar, yan gelip 

yattılar… Biz ise, “Türkiye’yi muasır mede-
niyetler seviyesine yükseltmek için” gece 
demeden, gündüz demeden, dağ dere tepe 
demeden, fırtına bora demeden gayretle, 
özveriyle, fedakârlıkla koşturduk, koştu-
ruyoruz. 

Şimdi bir kere şunu açık açık ortaya koy-
makta fayda var… İttihat ve Terakki zih-
niyeti, Gazi Mustafa Kemal’in de şiddetle 
karşı çıktığı ve bizzat mücadele ettiği bir 
zihniyettir. Bu zihniyet, Osmanlı Devle-
tinin çok hızlı ve acı bir şekilde dağılma-
sını sağlamış, ardından da cumhuriyete 
sirayet etmek, cumhuriyeti çürütmek için 
yoğun mücadele vermiştir. Gazi Mustafa 
Kemal’in müsamaha göstermediği bu 
zihniyet, ne yazık ki vefatının ardından 
yeniden hayat bulmuş, yeniden iktidar 
fırsatı bulmuş ve Türkiye’ye ağır faturalar 
ödetmeye devam etmiştir. İşte Dersim, bu 
ağır faturalardan biridir. 27 Mayıs darbe-
si bu ağır faturanın neticesidir. 12 Mart, 
12 Eylül, 28 Şubat, bu zihniyetin eseridir. 
Kürt meselesinden tutunuz, faili meçhul-
lere; edilgen dış politikadan tutunuz, kötü 
ekonomiye; derin yapılardan, çetelerden, 
mafyatik örgütlenmelerden tutunuz, bü-
rokratik oligarşiye kadar bu ülkenin bir-
çok meselesinin altında, işte bu köhne, bu 
çarpık zihniyet yatmaktadır. 

Ben daha önce de ifade ettim… Bazıları, 
Türkiye’nin meselelerinin çözümü konu-
sunda haklı olarak son derece sabırsızlar. 
Karanlık her olay anında aydınlansın, her 
reform anında yapılsın, Türkiye bir gecede 
değişsin istiyorlar. Beyler, biz burada, 150 
yıllık köhne bir zihniyetle mücadele ediyo-
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ruz. Biz, İttihat ve Terakki zihniyetindeki 
CHP’ye, İttihat ve Terakki’nin izindeki 
MHP’ye, Doğu ve Güneydoğu’nun CHP’si 
olmaya özenen bir BDP’ye rağmen bu mü-
cadeleyi yürütüyoruz. Karşımızda, “Top-
rak altını karıştırma, kemiklerin üzerini 
ört!” diyen bir zihniyet var. Karşımızda, 
“Kürt meselesini, terör meselesini çözme!” 
diyen bir zihniyet var. Karşımızda, Dersim-
li olduğu halde Dersim meselesini ağzına 
alamayan bir zihniyet var. Burada, Arif 
Nihat Asya’nın şu muhteşem ifadelerini 
sizlerle paylaşmak istiyorum: Diyor ki Arif 
Nihat Asya: “İçimizden biri köprü olmaya 
razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun 
kıyılarını bekleriz…” Evet… Eğer tarihle 
bugün arasındaki o köprüyü kuramazsak, 
bugünden yarına geçemeyiz. Eğer tarih-
teki acı hadiselerle yüzleşemezsek, gele-
ceği şekillendiremeyiz. Biz, bu köprüyü 
kurmanın, bir köprü olmanın mücadelesi 
içindeyiz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bizim, 
23 Kasım’daki Dersim açıklamalarımızın 
ardından, CHP Genel Başkanı, önce bize 
teşekkür eden CHP Diyarbakır İl Yönetimi-
ni görevden aldı, ardından partisinde sıkı-
yönetim ilan etti. Partisi içinde Dersim’le 
ilgili farklı açıklamalar yapılınca, hatta 
Dersimli milletvekilleri bile birbirine 
düşünce, bu konuda açıklama yapmayı 
yasakladı. Şimdi dün çıkmış, katsayı me-
selesiyle ilgili olarak, “Danıştay’a CHP 
başvurmadı, arkadaşlarımızın münferit 
başvurusu” diyor… Peki, sen nesin orada? 
Bostan korkuluğu musun? Dersim’le ilgili 
parti içinde sıkıyönetim ilan ediyorsun, 
buna gücün yetiyor da, Danıştay’a başvuru 

yapılmasını engellemeye gücün yetmiyor 
mu? “Dersim’de analar tabii ki ağlayacak-
tı” diyen Genel Başkan Yardımcısına o 
dönem sahip çıktın; peki Danıştay’a, imam 
hatiplerin önünü kesmek için başvuruda 
bulunan arkadaşlarına neden sahip çıkmı-
yorsun? Neden mertçe, yiğitçe arkalarında 
durmuyorsun? Çünkü duramazsın… Arka-
larında da duramazsın, engel de olamaz-
sın… Seni oraya Genel Başkan olarak çı-
kartan zihniyet, 1939’da Dersim faciasının 
mimarı olan zihniyettir; sen o zihniyetle, 
seni oraya taşıyan zihniyetle çatışmaya 
giremezsin, buna gücün yetmez. 

Şimdi değerli arkadaşlarım… Benim bu-
gün üzerinde özellikle durmak istediğim 
konu, işte bu zihniyetin eseri olan ve bu 
ülkeye çok büyük facialar yaşatan hukuk 
sistemi konusudur. CHP Genel Başkanı, 
son aylarda yoğun bir şekilde yargıya, yar-
gı mensuplarına, yargı çalışanlarına yöne-
lik çok ağır iddialarda, hakarete varan ağır 
ithamlarda bulunuyor. Silivri’deki mahke-
meye tiyatro diyen, hâkim ve savcılara ağır 
hakaretler sarf eden CHP Genel Başkanı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, 
Yargıtay’a, Danıştay’a ateş püskürüyor. 
Daha birkaç yıl öncesine kadar, CHP, yar-
gı kararlarının ardından, Şeriatın kestiği 
parmak acımaz diyerek bize parmak sallı-
yordu; bugün her yargı kararına, her yargı 
tasarrufuna karşı çıkıyorlar. 

Neden? Nedeni çok açık; zira bu ülkede, 
12 Eylül 2010’da, millet idareye, millet 
yargıya el koymuştur. 12 Eylül 2010’da, 
hiç abartmadan söylüyorum, 150 yıllık 
çürümüş, köhnemiş bir zihniyet, tarihi 
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nitelikte bir kırılma yaşamıştır. Yargı, 
birilerinin kontrolünden, birilerinin ida-
resinden çıkmış, birilerinin arka bahçesi 
olmaktan kurtulmuş, milletin yargısı olma 
yolunda çok önemli bir aşamaya geçmiştir. 
Bize, tarihi bu işlere karıştırma, diyorlar. 
Bize, toprağın altından cesetleri çıkarma, 
diyorlar. Tarihe takılıp kalan biz değiliz, 
tarihe takılıp kalan, 1940’ların tek parti 
zihniyetinden bugüne gelemeyen sizsiniz 
siz. İstiklal Mahkemeleri’nin zihniyetini 
taşıyanlar, İstiklal Mahkemeleri’nin vic-
dansız hâkimlerini kahraman ilan edenler, 
bugün çıkıp da bağımlı yargıdan bahse-
demezler. Yassıada’nın yargılamalarıyla 
yüzleşemeyenler, bugün kalkıp da yargıyı 
eleştiremezler. İzmir Suikastı davalarının, 
Menemen Hadisesi davalarının peşine 
düşmeyenler, işte bugün Danıştay Davası-
nı, Ergenekon Davasını anlayamazlar. 27 
Mayıs’ı unutanlar, 28 Şubat’ı unutanlar, bu 
ülkede parti kapatmanın ne anlama geldi-
ğini idrak edemezler. 

Hiç kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu… 
Yargının hükümetin emrine filan girdiği 
yok; tam tersine yargı, sizin militanlarınız-
dan, sizin militan tavrınızdan, sizin mili-
tan zihniyetinizden arınıyor. Eğer, 1994 
yılında, arkadaşınız Mehmet Moğultay’ın, 
“Yargıya kendi yandaşlarımı değil de, 
MHP’lileri mi alacaktım!” sözünü hatır-
lamıyorsanız, bari yanı başınızdaki hanı-
mefendinin YARSAV militanlarını yargıya 
yerleştirmek için nasıl gayret gösterdiğini 
hatırlayın. Şu anda CHP’nin Grup Başkan 
Vekili olan hanımefendi, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu konusunda aynen 
şu ifadeleri kullanıyor: YARSAV’ın milita-

nı olacak adam lazım bize. İşte bunların 
hukuk anlayışı bu… CHP’li eski bir Adalet 
Bakanı’nın, yargıda nasıl kadrolaştığı, yar-
gıda nasıl işler hallettiği bütün boyutlarıy-
la ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu bunları 
görmezden, duymazdan geliyor… Yargı, on 
yıllardır dokunulmaz olanlara dokunduğu 
için, Ana Muhalefet Partisi rahatsız oluyor. 

12 Eylül 2010’da millet işte bu çarkı kır-
mıştır. 12 Eylül 2010’da, militan yargı 
dönemi sona ermiştir. Yüksek yargıyı 
baskı altında tutup, tüm hükümetlerin 
elini kolunu bağlayan bir anlayış, 12 Ey-
lül 2010’da, millet tarafından tedavülden 
kaldırılmıştır. Bugün, yasama, yürütme ve 
yargı, bağımsız şekilde, gerçek bir demok-
raside olması gerektiği şekilde görevlerini 
yerine getirmektedir. HSYK başta olmak 
üzere, yüksek yargı, militan bir anlayışla, 
ideolojik bir anlayışla değil; artık katılım-
cı, demokratik bir anlayışla, seçimle şekil-
leniyor. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Danıştay 
saldırısının yargılaması yapıldı, fatura 
hükümetimize kesildi, dosya kapatıldı. 
Daha sonra Yargıtay kararı bozdu, davayı 
Ergenekon davasıyla birleştirdi, ardından 
da ortaya birçok kirli ilişki döküldü ve 
dökülüyor. Eğer bu ülkenin yakın tarihine 
dönüp bakmazsanız, bu olaylara şaşırıp 
kalırsınız. Ama yakın tarihi bilirseniz, 
bu olayların ne anlama geldiğini, neye 
tekabül ettiğini, neyin amaçlandığını da 
görürsünüz. Bizzat Atatürk’ün kurdurttu-
ğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın başına 
gelenlere bakın. 27 Mayıs öncesindeki 
provokasyonlara bakın… 12 Eylül önce-
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sinde, 28 Şubat öncesinde yaşananlara 
bakın. Kahramanmaraş olaylarının Çorum 
olaylarından, 1 Mayıs hadisesinin Sivas 
olaylarından, Menemen Hadisesi’nin Da-
nıştay saldırısından farkı, sadece zaman 
ve mekân farkıdır. Ne yazık ki artlarından 
gelen hep aynı olmuştur. Senaryo hiç de-
ğişmemiştir. Aktörler değişmiş, ama aktör-
lerin zihniyeti hiç değişmemiştir. 

İşte biz, bu kısır döngüyü kırmanın, 
Türkiye’yi bu kısır döngüden çıkarmanın 
gayreti, mücadelesi içindeyiz. Allah’ın 
izniyle bunu da başardık, başarıyoruz… 
Biz, yarınlara, gelecek nesillere, karanlık 
hadiseler, acı hatıralar, üzeri örtülmüş, 
ertelenmiş, sümenaltı, hasıraltı, toprakaltı 
yapılmış meseleler değil, inşallah aydınlık 
bir Türkiye emanet edeceğiz. Burada, artık 
istismar boyutunu, iftira boyutunu aşa-
rak, Türkiye’yi çok haksız şekilde töhmet 
altında bırakan bir meseleye, “Tutuklu ga-
zeteciler” diye takdim edilen meseleye de 
özellikle değinmek istiyorum… Maalesef, 
Ana Muhalefet Partisi’nin ve bazı medya 
kuruluşlarının, kendi ülkelerine, kendi 
vatanlarına yönelik, haksız, mesnetsiz, ger-
çeği yansıtmayan kampanyaları, Türkiye 
hakkında da negatif bir imajın oluşmasına 
neden oldu. Biz, bu konuyu defalarca izah 
ettik… Şu anda cezaevinde bulunan, gaze-
teci olarak takdim edilen zanlıların ve hü-
kümlülerin, gazetecilik faaliyetinden dola-
yı değil, diğer bazı suç isnatlarıyla içerde 
tutulduklarını tekrar tekrar açıkladık. 

Tekrar ediyorum: Türkiye’de, “İçerdeki 
gazeteciler” diye takdim edilenlerin çoğu, 
aslında gazeteci değil; gazeteci olanlar 

ise, gazetecilik faaliyetinden dolayı içer-
de değil. Bakın değerli arkadaşlarım… 
Öyle zanlılar var ki, bizzat terör eylemi-
nin içinde bulunmuşlar, silahlı saldırıda 
bulunmuşlar, polis katletmişler, ateşli 
silah bulundurmaktan tutuklanmışlar. 
Bunların ceplerinden, terör örgütünün 
yayın kuruluşlarının kimlik kartları çıkı-
yor. Bu kişiler tutuklanınca, terör örgütü 
de gazeteci tutuklandı diyerek, Türkiye 
aleyhine kampanya başlatıyor. Maalesef, 
Türkiye’nin Ana Muhalefet Partisi Ge-
nel Başkanı da, işte bu kampanyanın bir 
parçası, bu kampanyanın bir aracı haline 
geliyor. Öyle bir Genel Başkan düşünün ki, 
gittiği her ülkede, görüştüğü her yabancıya 
ülkesini kötülüyor, ülkesinin ekonomisini 
kötülüyor, ülkesinde gazetecilerin tutuklu 
olduğunu iddia ediyor. Türkiye işte bunu 
hiç görmemişti; Sayın Kılıçdaroğlu saye-
sinde nihayet bunu da gördü…

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Ame-
rikalı bir yazar: Paul Auster… Pazar günü 
bir gazeteye, bir Türk gazetesine röportaj 
veriyor: İfadeleri aynen şu: Hapiste yatan 
yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye’ye 
gelmeyi reddediyorum. Aynı sebeple 
Çin’den gelen davetleri de geri çeviriyo-
rum. Bu hükümetleri protesto ediyorum. 
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da, 
Türkiye’ye Fransız bu yazarın ifadelerine 
sahip çıkıyor. “Onun gördüğünü bazıları 
görmüyor” diyor… Tam anlamıyla tencere 
yuvarlanmış, kapağını bulmuş… 

Ama mesele bu kadar basit değil… Güya, 
kendince Türk hükümetini protesto eden 
bu yazar, en son 2010 yılında, İsrail’e 
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gitmiş, İsrail’de Uluslararası Yazarlar 
Konferansı’na katılmış. Güya İsrail “demok-
rat” bir ülke, “laik” bir ülke, “ifade özgürlü-
ğünün, insan hak ve hürriyetlerinin sınır-
sız” olduğu bir ülke… Türkiye’yi protesto 
eden beyefendi, Türkiye’de bazılarının gör-
mediğini gören bu beyefendi, nasıl oluyor-
sa, İsrail’deki zulmü, baskıyı, hak ihlallerini 
görmüyor, göremiyor. Bizim Ana Muhalefet 
Genel Başkanı da, bu beyefendinin Türkiye 
aleyhtarı açıklamalarına, tıpkı o röportajı 
yapan gazete gibi çanak tutuyor. Bu yıl Ma-
yıs ayında, İsrail’deki Uluslararası Yazarlar 
Konferansına da artık Paul Auster’le Sayın 
Kılıçdaroğlu birlikte giderler, birlikte orada 
poz verirler. 

Bakın bu yapılan, Türkiye’ye ciddi bir 
haksızlıktır. Bu haksız ithamların, bizzat 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tara-
fından, bizzat Türkiye’nin bazı gazeteleri 
tarafından yapılıyor olması ayrıca vahim-
dir. Türkiye aleyhine yürütülen karalama 
kampanyalarına alet olmak, araç olmak, bu 
kampanyalara çanak tutmak, bir Genel Baş-
kana yakışmaz, yakışmıyor. Türkiye, 9 yıl 
öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde, basın 
özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde mesafe 
kat etmiştir, üstelik CHP’ye rağmen bu me-
safeyi kat etmiştir. Mevcut sorunları da tek 
tek aşmanın gayreti, mücadelesi içindeyiz. 
İşte en son, Adalet Bakanlığımızın hazırla-
dığı bir reform paketi kapsamında, ifade 
özgürlüğünü, basın özgürlüğünü daha da 
genişletiyor, birçok gazeteci hakkında açı-
lan davaları ortadan kaldırıyoruz. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiç kimsenin 
keyfi yere tutuklanması, keyfi yere hapse-

dilmesi, ya da keyfice tazminata mahkûm 
edilmesi asla ve asla söz konusu değildir. 
Hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. 
Bu ülkenin polisini şehit ettikten sonra, ce-
binden gazeteci kimliği çıktı diye kimseye 
imtiyaz tanınmaz, tanınamaz. Demokrasiye 
kastedenlerin, müdahale planları yapanla-
rın, gazeteci kimliği altına saklanması, en 
başta basın özgürlüğüne, en başta mesleği-
ni yapan gazetecilere haksızlıktır. 

Bakın burada şu hususu da hatırlatmak 
durumundayım… Bu ülkede basın özgür-
lüğü noktasında söz söyleyecek en son 
kurum CHP’dir, en son kişi CHP Genel 
Başkanıdır. Kusura bakmayın, yine tari-
he gideceğim… Zira bunların bu ülkeye 
yaşattıkları, bu ülkede silinmeyecek izler, 
tedavisi, telafisi zor yaralar bırakmıştır. 
Bakın elimde, CHP’nin tek partili döne-
mine, 1940’lı yıllara ait 16 belge var… 
Bunlar, yüzlerce belge arasından sadece 
birkaç örnek… 16 belgenin tamamında, 
Reisicumhur, yani Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün ve dönemin başbakanlarının, 
bakanlarının imzaları var… Elifba kitabını 
yasaklamışlar… Hazreti Ali Cenklerini ya-
saklamışlar. Arapça levhaları yasaklamış-
lar. Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üze-
re, birçok gazeteyi kapatmışlar, yayınlarını 
durdurmuşlar. Aziz Nesin’in, Sabahattin 
Ali’nin, Rıfat Ilgaz’ın kitaplarını yasakla-
mış, toplatmışlar… 

İşte CHP’nin tarihi bu… CHP’nin sadece 
tarihi değil, bugün taşıdığı zihniyet de 
işte aynen bu… Allah’ın izniyle Türkiye bu 
karanlık süreçlere geri dönmeyecek. Yaptı-
ğımız reformlarla, yapacağımız reformlar-
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la, atacağımız adımlarla, Türkiye’nin bu 
kısır döngüden kurtulmasını sağlayacak, 
genç nesillere de pırıl pırıl bir Türkiye 
emanet edeceğiz. Hiçbir konu karanlıkta 
kalmayacak… Hiçbir suç, faili meçhul 
kalmayacak. Ucu nereye dokunursa, kime 
dokunursa dokunsun, sabırla, sağdu-
yuyla, adım adım üzerine gidecek, kendi 
vicdanımızın da, kamu vicdanının da 
rahatlaması için elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. 

Şundan herkes emin olsun… AK Parti, 
milleti, milletin değerlerini, milletin 
fertlerini öğüten o köhne çarka kendisini 
asla kaptırmadı, kaptırmayacak. AK Parti, 
Türkiye’de on yıllardır devam eden kısır 
döngünün içine girmemiştir ve girmeye-
cektir. AK Parti, bu kısır döngüyle cesa-
retle yüzleşen, cesaretle hesaplaşan, bu 
kısır döngüyü, milletle birlikte cesaretle 
kıran, bozan bir partidir. Aynı kararlılık-
la, aynı samimiyetle, milletimizle el ele, 
gönül gönüle bu yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Tüm teşkilatımızla, Ana Kade-
me, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Yerel 
Yönetimlerimizle, bu ülkenin aydınlık 
yarınları için ter dökmeye, emek sarf 
etmeye devam edeceğiz. Biz, başkalarına 
benzemeyiz değerli arkadaşlarım… Biz-
den, 9 yıl boyunca iktidar yorgunluğu, 
metal yorgunluğu bekleyenler beyhude 
beklediler. AK Parti’nin erimesini, tüken-
mesini, yorulmasını bekleyenler, kendile-
ri eridiler, kendileri tükendiler, kendileri 
yoruldular. Biz ise milletin daha fazla des-
teğini alarak, milletle birlikte, Türkiye ile 
birlikte büyüyerek bugünlere geldik. 

Bu teşkilat, yoruldukça koşan, koştukça 
açılan yağız atlar gibidir. Biz her sabah, 
taze bir heyecanla, her sabah taze bir 
umutla yeni güne gözlerimizi açıyoruz. Fit-
ne, nifak, çekişme, rekabet, hırs ve ihtiras 
bu partiye, bu teşkilata bugüne kadar sira-
yet etmedi, Allah’ın izniyle bundan sonra 
da etmeyecek. Önümüzdeki süreçte inşal-
lah muhabbetimizi daha da artıracağız. 
Önümüzdeki süreçte, safları daha da sık-
laştıracağız. Türkiye’ye çok hizmetler, çok 
eserler kazandırdık, hep birlikte Türkiye’yi 
daha da büyüteceğiz. Türkiye ihracatçılar 
meclisi verilerine göre, Ocak ayında ihra-
cat, 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 10 
artışla 10 milyar 554 milyon dolar oldu. 

Allah, yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyorum. Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantımıza başarılar 
diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 



341

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

Majesteleri, Değerli Bakanlar, Değerli 
Genel Sekreterler, sevgili Suriyeli kar-
deşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; Suriye Halkının 
Dostları Grubu’nun İkinci Toplantısı vesi-
lesiyle, Türkiye’ye, İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum. Bu önemli Konferansa iştirak 

eden tüm ülke ve kuruluş temsilcilerine 
samimiyetle teşekkür ediyorum. Sözleri-
min başında, özgürlükleri ve onurları için 
canlarını feda eden Suriyeli kardeşlerimizi 
rahmetle yad ediyorum. Yakınlarına, Su-
riye halkına başsağlığı diliyor; yaralanan 
kardeşlerimize de acil şifalar temenni edi-
yorum. Suriye’nin şehirlerinde, en modern 

Suriye Halkı’nın Dostları Grubu 
İkinci Konferansı

İstanbul | 1 Nisan 2012
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silahlar ve en acımasız saldırılar karşısın-
da olağanüstü mücadele veren Suriyeli 
kahramanları da buradan bir kez daha 
selamlıyorum. Suriye’de özgürlük müca-
delesi veren kardeşlerimize, asla yalnız 
olmadıklarını, asla kendi kaderlerine terk 
edilmeyeceklerini buradan, İstanbul’dan 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Değerli katılımcılar, 

Suriye, Türkiye’nin en uzun sınırı paylaş-
tığı ülkedir. Altını çizerek ifade etmeliyim 
ki, Türkiye ile Suriye, sadece birer sınır 
komşusu da değildir. Bizler, Suriye ile or-
tak bir tarihi, ortak bir kültürü paylaşıyor; 
sınırın iki yanındaki akraba topluluklar 
olarak yüzyıllardır barış içinde, kardeşlik 
hukuku içinde varlığımızı idame ettiriyo-
ruz. Burada bir kez daha açık ve net olarak 
vurgulamak durumundayım: Türkiye 
olarak, bölgemizdeki hiçbir ülkenin içiş-
lerine müdahale gibi bir niyetimiz yok. 
Hiçbir ülke üzerinde çıkar hesabı yapmı-
yor, hiçbir halkın mağduriyeti üzerinden 
çıkar sağlamaya girişmiyoruz. Tam tersine 
biz, bölgenin barış ve istikrarını en güçlü 
şekilde savunuyor; bölgesel meselelerin 
çözümünün, tek tek bütün ülkelerin refah 
ve huzuruna hizmet edeceğine yürekten 
inanıyoruz. 

Özellikle bu bölgede, tek bir ülkede yaşa-
nan sorun, dalga dalga yayılarak bütün 
bölgeyi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alı-
yor. Irak’ta yaşanan sorun Irak’ta kalmıyor; 
Filistin’de yaşanan sorun Filistin sınırları 
içinde hapsolmuyor. Aynı şekilde, bugün 
Suriye’de yaşanan sorun da, sadece kardeş 

Suriye halkını değil, tüm bölge ülkelerini, 
tüm dünyayı yakından etkiliyor. Hükümet 
olarak, son 9 yılda Suriye ile çok yoğun 
bir iletişim ve işbirliği tesis ettik. Vizelerin 
kaldırılması, ticaret hacminin artırılması, 
ortak yatırımların yapılması, karşılıklı 
ziyaretlerin çoğaltılması dâhil, Suriye yö-
netimiyle son derece verimli bir diyalog 
geliştirdik. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
başlayan değişim süreciyle birlikte, dost ve 
kardeş Suriye’ye, gerekli reformları bir an 
önce yapması, demokratik hakları teslim 
etmesi, özgürlüklerin önündeki engelleri 
kararlılıkla kaldırması için de, dostça ve 
kardeşçe telkinlerde bulunduk. Suriye’yi 
bekleyen kaosu gördüğümüz, Suriye’deki 
rahatsızlıkları bildiğimiz için, Suriye’nin 
Mısır ve Libya’nın yaşadığı acı hadiseleri 
yaşamaması için, Esed’e bir an önce adım 
atması gerektiğini defaatle ifade ettik. 

Suriye yönetimi tarafından bu yönde bize 
verilen sözler maalesef tutulmadı. Suriye, 
bize verdiği sözleri tutmadığı gibi, halkının 
meşru taleplerini de, geçmişte olduğu gibi 
şiddet, baskı ve zulümle sindirme yoluna 
gitti. Yakın tarihte, Baba Esed’in çok ağır 
zulmünü yaşamış, çok ağır bedeller öde-
miş Suriye halkı, maalesef bu kez de oğul 
Esed’in zulmüne ve toplu infazlarına ma-
ruz kaldı.  Suriye’de bir yılı aşkın süredir 
devam eden olaylarda, Birleşmiş Milletler 
rakamlarına göre dokuz binin üzerinde 
insan hayatını kaybetti; yüz binlerce insan 
yerinden edildi, bunların on binlercesi 
komşu ülkelere sığındı. Kuşatma altında 
bulunan yerleşim yerlerinde gıda, ilaç, 
yakıt gibi en temel ihtiyaç maddelerinin 
sıkıntısı had safhaya ulaştı. 



343

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşlarının 
sayısı, şu an itibariyle 20 bine yaklaştı. 
Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar, 
geride olanlara göre bugün daha avantajlı 
durumdalar. Zira ağır silahlarla, tanklarla, 
toplarla, hava saldırılarıyla yürütülen ope-
rasyonlarda, Şam, Halep, Humus, Hama, 
Dera, İdlib gibi kentlerde çok büyük acılar 
yaşandığını öğreniyoruz. Suriye yönetimi-
nin, insani yardımlara ve basın mensup-
larına kapattığı ülkede, yaşanan acının 
boyutlarını dahi tam olarak bilemiyoruz. 
Hedef gözetmeyen silahlar, maalesef gaze-
tecileri de vuruyor, basın mensuplarını da 
katlediyor. Geçtiğimiz hafta, olayları takip 
etmek üzere Suriye’ye giden 2 Türk gazete-
cinin akıbeti hakkında bilgi almakta dahi 
ciddi derecede zorlanıyoruz. 

Değerli dostlarım…

Suriye’de yaşanan insanlık dramı karşısın-
da uluslar arası toplumun süratle harekete 
geçmesi artık kaçınılmaz bir hal almıştır. 
Öncelikle Suriye halkına düzenli insani 
yardım sağlanmalı, bunun için de işlevsel 
mekanizmalar oluşturulmalıdır. Uluslar 
arası toplum, Suriye konusunda son de-
rece kararlı bir tutum benimsemelidir. 
Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi kararları, 
krizin aşılması için izlenmesi gereken yol 
haritasını çok net biçimde ortaya koymuş-
tur. Elbette, Birleşmiş Milletler ve Arap 
Ligi’nin Suriye Özel Temsilcisi Sayın Kofi 
Annan’ın girişimlerinin sonuç vermesi-
ni canı gönülden arzu ediyoruz. Ancak, 
gerek bize, gerek uluslar arası topluma 
sözler veren, ama bu sözleri sadece zaman 
kazanmak için kullanan Suriye yönetimi-

nin, Sayın Kofi Annan’ın girişimini de bir 
zaman kazanma aracı olarak kullanması 
muhtemeldir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
21 Mart tarihli açıklamasıyla desteklenen 
bu misyonun, Suriye Rejimi tarafından 
manipüle edilmesine asla mahal verilme-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde, 
bu misyonun, Suriye Halkının Dostları 
Grubunun çabalarıyla uyumlu hale geti-
rilmesinin de önemli olduğunu düşünü-
yoruz. Zalim ile kurbanı aynı kefeye koyan 
her girişim, şiddete zaman kazandıracak-
tır. Etkin bir gözlem mekanizmasıyla iz-
lenmeyen; belirli bir siyasi geçiş takvimine 
bağlanmayan her girişim, Suriye yönetimi-
ni şiddet yönünde teşvik edecektir. 

Şunu belirtmek zorundayım ki, Suriye 
Rejimi tarafından gerekli işbirliğinde 
bulunulmadığı takdirde, BM Güvenlik 
Konseyi’nin üzerine düşen sorumluluğu 
üstlenmesi ve Suriye’deki katliama “dur” 
demesi kaçınılmaz bir zorunluluk halini 
alacaktır. Güvenlik Konseyi, eğer bu tarihi 
sorumluluğu üstlenmekten bir kez daha 
kaçınırsa, uluslar arası toplumun elinde, 
Suriye halkının meşru müdafaa hakkının 
desteklenmesinden başka hiçbir seçenek 
de kalmayacaktır. 

Çok değerli katılımcılar…

Geldiğimiz noktada, üzülerek ifade et-
meliyim ki, insani ve vicdani değerleri 
jeopolitik çıkar algılarına feda eden bir 
anlayış da Suriye halkının karşısına dikil-
miştir. Masum insanları katleden, şehirleri 
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topa tutan, acımasız şiddet kullanan bir 
rejime, bugüne kadar ‘yeter, dur!’ diye-
meyen bir Güvenlik Konseyi’nin, uluslar 
arası barış ve güvenliği korumaktan aciz 
olduğu açıktır. Biz, Suriye’ye, Suriye’de 
yaşanan hadiselere, jeopolitik çıkar algısı 
ve güç dengesi hesaplarıyla bakmayı red-
dediyoruz. Çünkü biz, tankların, topların, 
ağır silahların, makineli tüfeklerin sivil 
yerleşimleri hedef aldığı, çocuk, kadın, 
yaşlı demeden, hedef gözetmeden hareket 
eden her nesneyi vurulduğu bir ortamda, 
insani ve vicdani bakış açısını her şeyin 
önüne koyuyoruz. 

Aynı şekilde biz, Suriye’de yaşanan zulüm 
karşısında uluslararası toplumun ahlaki 
bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Ne 
yazık ki uluslar arası toplum, Kuzey Afri-
ka’daki hadiseler karşısında iyi bir sınav 
vermemiştir. Yine ne yazık ki, o hadiseler 
esnasında, petrole ilişkin tartışmalar, kat-
ledilen canların önüne geçmiştir. Başta 
Libya olmak üzere, bu bölgede yaşanan 
hadiseler, insanlığın vicdanını derin-
den yaralamış, adalet duygusunu ciddi 
şekilde zedelemiştir. Bugün, Suriye’de 
yaşanan olaylar karşısında da, aynı tavrın 
takınılmasına, aynı vurdumduymazlığın 
sergilenmesine müsaade edemeyiz. İşte 
biz, bugün İstanbul’da, ahlaki bir sorum-
luluğun gereği olarak, insani ve vicdani 
değerlerin bir gereği olarak bir arada-
yız. Biz, bugün buradan, İstanbul’dan, 
Suriye’ye sadece ve sadece vicdan gözlü-
ğüyle bakıyoruz. Her türlü çıkar kaygısını 
elimizin tersiyle itiyor, biz bugün burada 
canları kurtarmanın yollarını arıyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Her şeyden önce, uluslar arası vicdanın 
temsilcileri olarak, söylem birlikteliğini 
sağlamamız hayati derecede önemlidir. 
Bugün buradan, Suriye yönetimine karşı 
vereceğimiz mesaj, net ve kesin olmalıdır. 
Kendi halkına zulmeden bu rejimin ikti-
darda kalmasını sağlayacak hiçbir planı 
desteklememiz söz konusu olamaz ve 
olmamalıdır.  Ayrıca, bugün geldiğimiz 
noktada, tek başına söylem birlikteliği 
de yeterli değildir. Üzerimize düşen esas 
sorumluluk, söylem birlikteliğinin gereği 
olan eylem birlikteliğini de sağlamaktır. 

Bu çerçevede, biz, Suriye halkının ve 
Suriye halkını temsil eden Suriye Ulusal 
Konseyi’nin, evrensel değerler temelinde 
demokratik bir Suriye kurma azim ve 
kabiliyetine yürekten inanıyoruz. Suriye 
halkının meşru temsilcisi konumundaki 
Suriye Ulusal Konseyi tarafından açıkla-
nan, diğer muhalif grupların da desteğini 
kazanan “Milli Misak” belgesi bu noktada 
temel bir referanstır. Milli Misak belgesin-
de, etnik köken, din, mezhep veya cinsiyet 
ayrımı reddedilmiş;  bütün vatandaşları 
kucaklayan ve hepsine eşit davranan bir 
anlayış benimsenmiştir. Belge,  temel 
hak ve özgürlüklere saygıyı, anayasal de-
mokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, güçler 
ayrılığını, şeffaflık, hesap verilebilirlik, iyi 
yönetişim ilkelerini Suriye’nin geleceğini 
şekillendirecek ilkeler olarak açıklamıştır. 

Yine belgede, yeni bir Suriye’nin, Suri-
yeliler tarafından kurulacak olması teyit 
edilmiştir. Hiç kuşkusuz, Suriye’de iktidar, 
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bizzat Suriyeliler tarafından, demokra-
tik yollarla inşa edilecektir. Bu noktada 
Suriye’nin Dostları Grubunun üzerine dü-
şen görev, bu vizyonun barışçıl ve düzenli 
bir şekilde hayata geçirilmesi için, siyasi 
geçiş sürecinin önünün açılmasına katkı-
da bulunmaktır. 

Değerli misafirler…

Bugün buradan, İstanbul’dan, Suriyeli 
kardeşlerimize yalnız olmadıklarını tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Türkiye olarak, 
dost ve kardeş Suriye halkının yanında yer 
almaya devam edeceğiz. Suriye Halkının 
Dostları Grubunda bulunan diğer ortakla-
rımızın da aynı kararlılıkla davranacakla-
rından şüphe duymuyoruz. Suriye’de akan 
kanın derhal durmasını temenni ediyoruz. 
Suriye’de, halkın meşru taleplerinin der-
hal karşılanmasını istiyoruz. Suriye’nin 
bir an önce istikrara, güvenliğe, huzura 
kavuşmasını temenni ediyoruz. Umuyo-
rum ki Suriye halkı bunu başaracaktır. İna-
nıyorum ki, Suriye halkı, kendi kaderini 
tayin hakkını elde edecek, kendi rotasını 
kendisi çizecektir. Hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın ki, masum canlara kastedenler de, 
er ya da geç mutlaka, ama mutlaka cezala-
rını çekecektir. Bir kez daha Suriye halkını 
gönülden selamlıyorum. İstanbul toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Katıldığınız, katkı verdiğiniz için hepinize 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Teşekkür ederim. 
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, 
Birleşmiş Milletler’in çok değerli Genel 
Sekreteri, Değerli Medeniyetler İttifakı 
Yüksek Temsilcisi, Saygıdeğer katılımcı-
lar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Medeni-
yetler İttifakı İstanbul İştirakçiler Forumu 

vesilesiyle, sizleri bir kez daha İstanbul’da 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade ediyor, hoş geldiniz diyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok 
değerli Devlet ve Hükümet Başkanlarına, 
Birleşmiş Milletler’in değerli Genel Sekre-

Medeniyetler İttifakı İstanbul 
İştirakçiler Forumu  

Açılış Oturumu

İstanbul | 31 Mayıs 2012
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terine, Medeniyetler İttifakı Yüksek Tem-
silcisine; iş çevrelerinden, sivil toplum 
kuruluşlarından, hayır kurumlarından 
toplantıya iştirak eden kıymetli misafirle-
rimize, bu önemli toplantıya katılımların-
dan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 

Açıkçası bugün, Medeniyetler İttifakı’na 
son derece önemli bir hamle, önemli bir 
ivme kazandırıyor; İttifak’ın ihtiyaç duy-
duğu mali katkıları elbirliği ile sağlama 
girişimini başlatıyoruz. İstanbul İştirakçi-
ler Forumu’nda, mali konuların yanı sıra, 
bugün ve yarın, Medeniyetler İttifakı’nın 
gündemindeki diğer meseleler de çeşitli 
oturumlarda ele alınacak. İstanbul İşti-
rakçiler Forumu’nu, Medeniyetler İttifakı 
projesinde adeta bir dönüm noktası olarak 
görüyoruz. Umuyor ve inanıyorum ki, 
İstanbul toplantısının ardından, Medeni-
yetler İttifakı, çok daha güçlü, çok daha 
kararlı bir şekilde misyonunu sürdürmeye 
devam edecektir. Medeniyetler İttifakı 
Projesi’ni başlattığımızda, dönemin Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri Sayın Annan 
da projeye destek vermiş, Medeniyetler 
İttifakı’nı bir Birleşmiş Milletler Girişimi 
haline getirmişti. Aynı şekilde, Sayın Ban 
Ki Mun da bu girişimi güçlü şekilde des-
teklediler ve bugün, 130 ülke ve uluslar 
arası kuruluş, İttifak’ın dostlar grubunda 
yerini aldı. Şu anda, Medeniyetler İttifakı, 
Güneydoğu Avrupa, Akdeniz, Latin Ameri-
ka, Ortadoğu, Doğu Asya, Okyanusya gibi 
bölgelerde yoğun faaliyetler gerçekleşti-
riyor. İttifak, çok kısa süre içinde sınırları 
aşarak, bir dünya hareketi olarak küresel 
ölçekte yankılanmaya ve ses getirmeye 
başladı. 

Şimdi bakınız değerli dostlarım… Son 
yıllarda dünya genelinde, maalesef pek 
çok acı hadiseye, pek çok acı olaya şahit 
olduk. Doğal afetlerden, depremlerden, sel 
baskınlarından söz etmiyorum… İnsanın, 
insana kastetmesi neticesinde, ne büyük 
bir çelişkidir ki, insanlığı ayaklar altına 
alıp çiğneyen saldırılar gerçekleştirildi. 
Genç bir insan, ikna edilerek, kandırılarak, 
adeta hipnotize edilerek, gerektiğinde ilaç 
da verilerek, şehirlerin en kalabalık cad-
delerine gönderiliyor ve orada üzerindeki 
bombayı patlatıyor. Bakıyorsunuz, sadece 
geçim derdinde olan onlarca insan ölüyor. 
Masum kadınlar ölüyor. Hiçbir şeyden ha-
beri olmayan, saf, masum çocuklar, sivil va-
tandaşlar hayatını kaybediyor. Ardından, 
bunu yapan, bunu gerçekleştiren, bu kanlı 
eylemi organize edenler çıkıyor, “bunu biz 
yaptık, çünkü bizim gibi düşünmüyorlar-
dı, çünkü bizim gibi davranmıyorlardı, 
çünkü bizimle aynı inançtan değillerdi” 
diyor… Bakıyorsunuz, devletler, tankları-
nı, toplarını, en ağır silahlarını, hak talep 
eden kendi vatandaşlarına yöneltiyor ve 
bir mahalle içinde, yarısı çocuk 110 insanı 
aynı anda yok edebiliyor… Gerekçe ne? 
Çünkü yönetimin kendilerine dayattığı 
zulme razı olmuyorlar.  Yönetime kayıtsız 
şartsız teslim olmuyorlar. Hak istiyorlar, 
özgürlük istiyorlar, insanca yaşamak is-
tiyorlar ve bu talepleri karşısında, çoluk 
çocuk demeden bir mahalle içinde adeta 
imha ediliyorlar. 

Bakın, burada, şu hususun altını özellikle 
çizmek durumundayım… Canlı bombalar, 
suikastler, din, mezhep çatışmaları, sadece 
ve sadece Ortadoğu sınırları içinde olan 
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acı hadiseler değildir. Bu tür hadiseler, bu 
tür çatışma, terör ve savaş halleri, tarihin 
her döneminde yaşandı, her coğrafyada 
yaşandı ve bugün de yaşanıyor. Biz yıl-
lardır, Avrupa’nın, Batı’nın, Ortadoğu’ya, 
Afrika’ya kayıtsız kalan ülkelerin dikkatini 
hep bir noktaya çekmek istedik. Biz dedik 
ki: Öldürmenin ırkı yoktur. Öldürmenin 
dini, mezhebi yoktur; hiçbir mazereti yok-
tur. Terörün de, aynı şekilde, insafı, iz’anı, 
sınırları yoktur. Yanı başındaki ülkede 
yaşananlara kayıtsız kalanlar, gün gelip o 
saldırıların kendi ülkelerini de vurabile-
ceğini görmelidir diye biz defalarca uyarı 
yaptık. Nitekim Avrupa’da son derece acı 
hadiseler yaşandı. Bosna Hersek’te acı ha-
diseler yaşandı. Kosova’da acı hadiseler ya-
şandı. Almanya’da, Norveç’te, İngiltere’de, 
İspanya’da böyle trajik olaylara şahit ol-
duk. Yaşanan katliamları, bir psikopatın 
işi diyerek geçiştirmek, yaşanabilecek 
olaylara fırsat zemini hazırlamaktır. Evet; 
Ortadoğu’da, din ve mezhep savaşları ar-
kalarında çok büyük enkaz bırakmaktadır. 
Ancak, Avrupa’da artık çok hissedilir hale 
gelen ırkçı fikir, eylem ve örgütlenmeler 
de, maalesef karamsar bir manzaranın sin-
yallerini vermektedir. 

Değerli dostlarım… 

Tarih, medeniyet savaşlarına şahit olmuş 
olabilir. Bugün de önümüze acı hadiseler, 
karamsar tablolar çıkabilir. Ancak, biz, 
insanın umutla yaşayacağına inanıyoruz. 
Umudunu kaybeden insanın, her şeyini 
kaybedeceğine inanıyoruz. Tarihten çıkar-
dığımız derslerle, yaşadığımız hadiseler-
den çıkardığımız derslerle, biz, farklı bir 

dünyanın inşa edilmesinin mümkün oldu-
ğuna inanıyor, işte onun için Medeniyetler 
İttifakı diyoruz. 

Bakın biz, Medeniyetler İttifakı girişiminin 
başlatıcısı bir ülke olarak, Türkiye olarak, 
tarihin savaşlar üzerinden yazılmasına 
ve okunmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. 
Tarihi farklılıklar, çatışmalar, savaşlar 
üzerinden okumak, geleceğe yapılacak, 
çocuklarımıza yapılacak en büyük haksız-
lıktır. Şu misafiri olduğunuz ülke, sadece 
100 yıl önce, bütün sınırlarında kendini 
savunmak amacıyla onlarca devletle sa-
vaşmış bir ülkedir.  Şu içinde bulunduğu-
nuz şehir, son 150 yıl içinde defalarca ku-
şatılmış, defalarca tehdide maruz kalmış, 
hatta bir dönem işgal edilmiş bir şehirdir. 
Ancak, bu ülke ve bu şehir, tarihi boyunca 
olduğu gibi, bugün de barışın, huzurun, 
dostluk ve kardeşliğin, hoşgörünün mer-
kezidir. Bu şehir, tarihinden emanet aldı-
ğı binlerce eseri bugün gururla sergileyen 
bir şehirdir. Ama bu şehrin, tarihinden 
intikam, öf ke, husumet, tahammülsüz-
lük gibi duyguları miras devraldığına 
şahit olamazsınız. Bu salonda bulunan 
belki her misafirimiz, İstanbul’da, kendi 
ülkesine, kendi tarihine, kendi milleti-
ne ilişkin mutlaka ve mutlaka bir iz, bir 
ses, bir lezzet bulacaktır. Bütün insanlık, 
İstanbul’a bakarak, İstanbul aynasında 
kendisini bulabilecektir. Zira biz, geçmişe 
değil, geleceğe bakıyoruz. Biz, öfkenin ka-
bartıldığı değil, dostluğun büyütüldüğü 
bir dünya arzuluyoruz. Biz, dostluğun, 
kardeşliğin, bütün dünyaya egemen olabi-
leceğine yürekten inanıyor, işte onun için, 
Medeniyetler Çatışması tezine karşı, çok 
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güçlü ve çok samimi şekilde, Medeniyet-
ler İttifakı’nı konuşuyoruz. 

Değerli dostlarım, çok değerli konuklar… 

Dünyamızı tehdit eden, bizden daha ziya-
de, çocuklarımızı ve torunlarımızı tehdit 
eden küresel meseleler var. Terörden yok-
sulluğa, çevrenin kirlenmesinden susuzlu-
ğa, inanç çatışmalarından ırkçılığa kadar 
çok önemli sorunlar, insanlık olarak önü-
müzde çözüm bekliyor. Biz, bu sorunların 
birçoğunu atalarımızdan miras almadık. 
Onun için, çocuklarımıza böyle sorun-
ları miras bırakmak, haksızlık olacaktır. 
Küresel sorunlar karşısında, küresel çö-
züm önerilerinin harekete geçirilmesi 
artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Küresel 
ekonomik kriz, küreselleşen yoksulluk, 
küreselleşen çatışmalar karşısında, yerel 
davranma, sınırlarımıza kapanma lüksüne 
sahip değiliz. Trajik hadiseler karşısında 
kendi vicdanlarımızı rahatlatacak baha-
neler üretebiliriz. Ama her birimiz küresel 
vicdanın bir parçasıyız ve geleceğimiz, 
çocuklarımız, torunlarımız adına küresel 
vicdanı uyandırmak zorundayız. 

Ben şunu her zaman söyledim… Çocukla-
rın, ailelerini, ırklarını, ülkelerini, dilleri-
ni, inançlarını seçme özgürlükleri yoktur. 
İşte onun için, her bir çocuk, her bir bebek, 
ailesinin olduğu kadar, insanlığın bir üye-
sidir. Libya’da öldürülen çocuklar, Libyalı 
çocuklar olduğu kadar bizim de çocukla-
rımızdır. Norveç’te öldürülen çocuklar, 
gençler, Norveç’in olduğu kadar bizim 
de çocuklarımızdır. Filistin’de katledilen 
yavrular, Filistinli anne babaların olduğu 

kadar, bizim de yavrularımızdır. Bugün de, 
Hama’da, Humus’ta, El Hule’de katledilen 
masum yavrular, Suriyeli çaresiz ailelerin 
olduğu kadar, evet, bizim çocuklarımızdır. 
Bu çocukların katledilmesi karşısında ses-
siz kalacak bir küresel vicdan, yarın ateş 
ocağına düştüğünde, ağıtını yakacak hiç 
kimseyi bulamayacaktır. İşte Medeniyetler 
İttifakı bunun için önemlidir. Medeniyet-
ler İttifakı, küresel vicdanın sesine kulak 
vermektir. Medeniyetler İttifakı, tarihi 
de, geleceği de, savaşlar üzerinden değil, 
barış, kardeşlik, refah üzerinden okuma 
çabasıdır. Hiç kuşkunuz olmasın: Tarih bo-
yunca nihayetinde iyiler kazanmış, kötüler 
eninde sonunda kaybetmiş, vicdanlarda 
mahkûm olmuştur. İnanıyorum ki gele-
cekte de sadece ve sadece iyiler kazanacak, 
hak ve hukuk, hiçbir zaman kaybeden 
olmayacaktır. 

Değerli misafirler, değerli dostlarım… 

Medeniyetler İttifakı Girişimini, biz, dün-
ya adına, çocuklarımız adına, geleceğimiz 
adına son derece önemli bir girişim ola-
rak görüyoruz. Medeniyetler İttifakı, kısa 
sürede büyük bir gelişim göstermesine 
rağmen, bu gelişmeyle orantılı mali kay-
naklarla donatılamadı. İttifak’ın, gönüllü 
katkılar esasına dayalı finansal temelleri 
zamanla belirgin şekilde yetersiz kaldı.  
Şimdi, hep birlikte İstanbul’da inşallah bu 
sorunu aşacağız. Sayın Yüksek Temsilci, 
İttifak’ı belli bir vade bakımından öngö-
rülebilir bir finansal yapıya kavuşturmak 
üzere bir Mali Takviye Mekanizması ge-
liştirdi. Bugünkü toplantımız, işte bu Mali 
Takviye Mekanizması kapsamındaki ilk 
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Taahhüt Konferansı’dır. Türkiye olarak, 
başından beri Medeniyetler İttifakı’nın 
önde gelen bağışçıları arasında yer aldık.  
Girişimin başlatıcısı olarak, biz, İttifakı her 
şekilde destekledik ve destekliyoruz. 

Bugün de, Medeniyetler İttifakı’na verdi-
ğimiz önem ve değerin bir nişanesi olarak, 
Medeniyetler İttifakı Mali Takviye Meka-
nizmasına 1 milyon dolarlık bir meblağ ile 
katkıda bulunacağımızı ilan etmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de 
Medeniyetler İttifakı’nı cömert katkılarla 
destekleyeceğinizden eminim.  İttifakımı-
zın ilan edilecek olan katkılarla, bu top-
lantıdan çok daha güçlü olarak çıkacağına 
inancım tamdır. Bir kez daha katıldığınız 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İs-
tanbul Toplantısının, Medeniyetler İttifakı 
girişimi için, onun hedef ve amaçları için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kat-
kıda, bağışta bulunacak tüm taraflara şim-
diden teşekkür ediyor; hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Kızılay’ın çok değerli Başkanı, değerli men-
supları, çok değerli hayırseverler, değerli 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor;  
Türk Kızılay’ına, değerli Başkan ve ekibi-
ne, tüm Kızılay mensuplarına, bizleri böy-
le anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya 
getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. 

Kızılay’ın kurucularından Ömer Paşa’nın 
ve Marko Paşa’nın çok değerli yakınlarına 
bugün aramızda bulundukları için çok 
teşekkür ediyor;  muhterem dedelerine 
milletçe bir kez daha şükranlarımızı ileti-
yoruz. Yurtdışından ve yurtiçinden katılan 
değerli konuklarımıza, değerli öğrencile-
rimize, tüm Kızılay gönüllülerine, Kızılay 

Kızılay İftarı ve Altın Madalya 
Takdim Töreni

İstanbul | 10 Ağustos 2012
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mensuplarına da burada bulundukları, bu 
anlamlı saatleri bizlerle paylaştıkları için 
teşekkür ediyorum. 

Elbette, en büyük takdiri, en büyük teşek-
kürü, gönüllerinden koparıp verdikleri 
yardımlarla Kızılay’ımızı destekleyen ba-
ğışçılarımız hak ediyorlar. Bugün kendile-
rine altın madalya takdim edilen 170 ba-
ğışçımızın şahsında, Türkiye genelindeki, 
yurtdışındaki tüm Kızılay sevdalılarına, 
şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi 
şükranlarımı, minnet ifadelerimi sunmak 
istiyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı yaptığım dönemden bugüne kadar, 
gerek Belediye Başkanı, gerek AK Parti 
Genel Başkanı, gerek Başbakan olarak, 
dünyanın yüzden fazla ülkesine ziyarette 
bulundum. Yurtdışına yaptığımız ziya-
retlerde, ülkemiz adına bizleri gururlan-
dıran, bizleri umutlandıran çok sayıda 
tabloyla karşılaştım. Kimi zaman başarılı 
bir öğrencimizi gördük, gururlandık. 
Kimi zaman başarılı bir işadamımızı gör-
dük, başarılı yatırımları, tüccarlarımızı 
gördük gururlandık. Kimi zaman tarihi 
eserlerimizi gördük, ecdad yadigarlarını 
gördük, camileri, çeşmeleri, köprüleri, 
kervansarayları;  yani kendi tarihimizi, 
kendi özümüzü gördük gururlandık. An-
cak, şunu bütün samimiyetimle ifade et-
mek istiyorum: Gittiğimiz birçok ülkede, 
ay yıldızlı bayrağımızın yanında dalgala-
nan Türk Kızılayı Bayrağını görmekten, 
ayrı bir gurur, ayrı bir şeref, ayrı bir heye-
can duyduk. 

Eski adıyla Hilal-i Ahmer, bugünkü adıyla 
Kızılay, hiç kimsenin gidemediği yerlere 
gitti. O kırmızı hilal, hiç kimsenin gireme-
diği, ulaşamadığı, varamadığı;  ulaşsa bile 
kalamadığı yerlerde, coğrafyalarda çok 
büyük bir kahramanlıkla, büyük bir dira-
yetle tutundu. Biz, bu kırmızı hilalle ne 
kadar gurur duyduysak, ne kadar büyük 
heyecan duyduysak;  dalgalandığı ülke-
lerde, şehirlerde de insanlar, bu kırmızı 
hilali görünce aynı şekilde sevinç duydu-
lar, huzur duydular, kendilerini güvende, 
emniyette hissettiler. Uzaktan Kızılay’ın o 
kırmızı hilalini görenler, şefkati, sıcaklığı, 
merhameti, muhabbeti, kardeşlik, dostluk 
ve dayanışmayı yüreklerinde hissettiler. 

Pakistan’da meydana gelen deprem ve sel 
felaketlerinin ardından, Pakistanlı yetkili-
lerle aynı anda afet bölgelerine ulaşan Kı-
zılay oldu. Hiç kimsenin gitmeye, girmeye 
cesaret edemediği Somali’ye giden, orada 
lojistik merkezlerini kuran, Somali’nin en 
içlerine kadar cesaretle, kahramanlıkla 
ulaşan Kızılay oldu. Gazze’ye havadan 
ölüm yağdığı anlarda dahi, Kızılay’ın 
kahraman neferleri, bir yaralının elinden 
tutmak, bir çocuğun başını okşamak, bir 
anneyi teselli etmek, açları doyurmak, 
evsizlere sıcak bir barınak kurmak için 
sahada oldu. Bu kırmızı hilal hiçbir ayrım, 
hiçbir ayrımcılık yapmadı;  insanların 
dillerine, inançlarına, derilerinin rengi-
ne bakmadı. Yardım isteyenleri, ihtiyaç 
sahiplerini sadece ve sadece birer can 
olarak gördü, birer insan olarak gördü ve 
hepsine ulaşmanın mücadelesini verdi. 
Haiti’de deprem oldu, Kızılay oraya koştu;  
Şili’de deprem oldu, Kızılay oraya koştu. 
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Endonezya’da, Sudan’da, Kırgızistan’da, 
Özbekistan’da, Filistin genelinde, Libya’da, 
burada ismini sayamayacağım nice ülkede 
Kızılay Türkiye’nin gururu oldu. Elbette 
Van’da Kızılay çok başarılı bir sınav verdi. 
650 bin vatandaşımızın doğrudan etki-
lendiği Van depreminin ardından, Kızılay 
tarihinin en büyük insani yardım operas-
yonunu yaparak, çadırıyla, battaniyesiyle, 
aşevleriyle, ısıtıcısı, uyku tulumları, gıda 
kolileriyle, Mevlana evleriyle depremzede 
kardeşlerimizin yanıbaşında oldu. 

Ben burada, bu anlamlı tören vesilesiyle 
bir kez daha Türk Kızılay’ına, bize bu gu-
ruru yaşattıkları için, Türkiye’nin adını 
dünyaya şanla, şerefle duyurdukları için, 
Türkiye’nin dayanışma mesajlarına somut 
karşılıklar oluşturdukları için şükranları-
mı sunuyorum. Kızılay’ın tüm yöneticile-
rini, özellikle sahada çalışan Kızılay kah-
ramanlarını buradan bir kez daha tebrik 
ediyorum;  görevleri başında şehit düşen 
kardeşlerimize de Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Uluslararası ilişkilerde, yüzyıllar boyunca, 
Hard Power, yani Sert Güç egemen oldu. 
20. ve 21. yüzyıllarda ise, Sert Gücün ya-
nına, Soft Power, yani Yumuşak Güç, daha 
doğru bir ifadeyle Esnek Güç adı verilen 
bir yaklaşım getirildi. Bugün artık, ülke-
lerin gücü, sadece ordularının, silahları-
nın, ekonomilerinin gücüyle ölçülmüyor. 
Ülkelerin, kültürel alanda, insani alanda, 
yardımlaşma, dayanışma alanındaki güç-
leri, bugün artık Sert Güç’ün önüne geçi-

yor. Açıkçası biz, millet olarak, mensubu 
olduğumuz medeniyet olarak, Selçuklu’da, 
Osmanlı’da ve bugün Cumhuriyetimizde, 
her zaman Esnek Güç’ün savunucusu ol-
duk. Esnek Güç kavramı, her ne kadar yeni 
bir kavram, modern bir kavram olsa da, biz 
tarihimiz boyunca, kalemin kılıçtan çok 
daha keskin olduğuna, kılıcın açamayaca-
ğı kapıları kalemin açacağına inandık. 

Bizim, 3 kıta üzerine dağılmış olan tarihi 
eserlerimiz, ata yadigarlarımız, işte bu 
anlayışımızın en somut tezahürleridir. 
Selçuklu Devleti de, Osmanlı Devleti de, 
bugün 3 kıta üzerinde zulümle, baskıyla, 
asimilasyonla, sömürüyle asla ve asla 
anılmıyor;  tam tersine, hoşgörüsüyle, 
eşitliğiyle, adaletiyle, inşa ettiği değerle-
riyle anılıyor. Biz, tarihte, Ortadoğu’da, 
Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da, askerleri-
mizle, silahlarımızla değil;  köprülerimizle, 
camilerimizle, medrese, kervansaray, çeş-
me, imarethanelerimizle var olduk. Dün 
olduğu gibi, bugün de, hiçbir ülkeye, hiçbir 
halka biz çıkar gözlüğüyle, rant gözlüğüyle 
bakmıyoruz;  tam tersine, tarih boyunca 
olduğu gibi, ecdadımızdan devraldığımız 
mirasın bir gereği olarak, bütün ülke ve 
halklara biz gönül gözüyle bakıyoruz. 

İşte Kızılay, Türkiye’nin, aziz milletimizin, 
dünyaya bakışının, insana, cana bakışının 
en somut sembolüdür. Şu anda, Kızılay’la 
birlikte, Türkiye olarak farklı kurumları-
mızı da bu gayeye yönelik olarak devreye 
almış durumdayız. TİKA’yı çok etkin bir 
işleyişe kavuşturduk, dünyanın her ülke-
sine ulaşan, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, 
çok büyük insani projeleri başarıyla götü-
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ren bir kurum haline dönüştürdük. Yunus 
Emre Enstitüleri’ni kurduk, dünyaya Türk-
çe öğretmeye, Türkçenin güzelliklerini, 
Türkiye’nin kültürel birikimini aktarmaya 
başladık. TRT’nin kurduğu uluslararası 
kanallarla dünyaya başta Türkçe olmak 
üzere farklı dillerle ulaşmaya başladık. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığını kurduk, dünya genelinde 
kardeşlerimizin, akrabalarımızın, vatan-
daşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgile-
niyoruz. 

Sağ olsunlar, sivil toplum örgütlerimiz de 
bizim bu vizyonumuzu bizlerle paylaş-
tılar, onlar da bizim açtığımız yollardan 
Türkiye’nin yardımseverliğini tüm dün-
yaya ulaştırdılar, ulaştırıyorlar. Çarşamba 
günü, eşim, kızım, Dışişleri Bakanımız, 
beraberlerinde Başbakanlığın, Kızılay’ın, 
TİKA’nın, sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri Myanmar’a gittiler ve orada temas-
larda bulundular. Türkiye’den toplanan 
yardımlar, orada bizzat Müslüman kardeş-
lerimize ulaştırıldı, sorunlar yerinde tespit 
edildi, yetkililerle çözümler üzerinde isti-
şareler yapıldı. Allah’a çok şükür, nerede 
feryat varsa, nerede yardım çağrısı varsa, 
nerede ihtiyaç sahibi varsa, artık bir çok 
koldan biz Türkiye olarak oraya ulaşıyor, 
orada varlık gösteriyor, yanlarında olduğu-
muzu hissettiriyoruz. Türkiye bugün artık 
alan el olmaktan çıktı, veren el konumuna 
yükseldi. Tıpkı tarihimizde olduğu gibi, 
tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi, onlardan 
devraldığımız mirasla biz bugün insanlı-
ğın hizmetindeyiz, adaletin, kalkınmanın, 
refah ve barışın hizmetindeyiz. 

Değerli kardeşlerim…

Kızılay, 2011 yılının Nisan ayından itiba-
ren, Suriye’de meydana gelen hadiseler 
neticesinde ülkemize sığınan göçmenlere 
de çok önemli hizmetler sundu. Şu anda, 
başta Hatay olmak üzere, Gaziantep İsla-
hiye ve Şanlıurfa Ceylanpınar’da Kızılay 
Suriyeli kardeşlerimizi misafir ediyor. Şu 
anda Türkiye’de, 50 binin üzerinde Suriye-
li göçmen bulunuyor. Ancak, sınırın sıfır 
noktasında da, Kızılay, diğer kurum ve 
kuruluşlarımızla birlikte Suriyeli kardeşle-
rimize gıda yardımında bulunuyor. Şimdi 
bakın burada önemli bir hususa değinmek 
durumundayım. Biz, Hükümet olarak, bir 
vizyonla hareket ediyoruz. Biz, hem tari-
himizin bize yüklediği bir vizyonu taşıyor, 
hem de milletimizin bizden beklediği bir 
vizyonun gereğini yapıyoruz. Suriye, bizim 
en uzun sınırımızı paylaştığımız komşu-
muz. Ayrıca Suriye ve Türkiye, sınırın iki 
tarafında kardeşlerin, akrabaların, dostla-
rın bulunduğu iki ülke. 

Suriye’de sistemli, kanlı, zalimane bir 
katliam yaşanırken, biz buna asla kayıtsız 
kalamazdık, kalamayız. Irak’ta geçmişte 
benzeri hadiseler yaşandığında biz millet 
olarak Irak’a gönlümüzü açtık, yüreğimizi 
açtık, soframızdaki ekmeğimizi onlarla 
paylaştık. Halepçe Katliamının ardından 
Türkiye’ye sığınan yüzbinlerce Kürt kar-
deşimize milletçe en güçlü desteği verdik. 
Şu anda da, aynı şekilde, Suriye’den kaçan 
kardeşlerimize kapılarımızı açtık ve gere-
ken her insani desteği onlara sağlıyoruz. 
Türkiye’nin, mazlumlara, mağdurlara 
kapısını kapatma, sırtını dönme, gözünü, 
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kulağını, gönlünü kapatma gibi bir kültü-
rü yoktur, tarih boyunca böyle bir kültürü, 
böyle bir anlayışı olmamıştır. 

Ana Muhalefet Partisi’nin, Türkiye’nin, 
Türk halkının Suriye ile olan bu dayanış-
masını sürekli eleştirmesi, işte bu vizyon 
yoksunluğunun bir eseridir. Büyük bir 
devlet ne yapması gerekiyorsa, biz Suriye 
için, Suriyeli mağdur kardeşlerimiz için 
sadece ve sadece onu yapıyoruz. Biz, bü-
yük devlet vizyonuyla hareket ediyoruz. 
Yarın olaylar durulduğunda, Suriye’ye ba-
rış geldiğinde, huzur geldiğinde, biz Tür-
kiye olarak, Suriyeli kardeşlerimizin zor 
zamanda yanlarında olmanın gururunu 
taşıyor olacağız. Ancak, bazı ülkeler, maa-
lesef bizde de varolan bazı siyasi anlayış-
lar, bu gururu paylaşamayacaklar. Onlar, 
zalime destek olmanın, zalimin yanında 
durmanın, akan kanın vebaline ortak ol-
manın zilletini yaşayacaklar. İnanın, bu 
zillet, bu leke de ebediyyen bunların elle-
rinden ve alınlarından silinmeyecek. 

Şu anda Suriye’de, bırakınız zulme destek 
olmayı, zulüm karşısında susmak bile 
akan kana ortak olmaktır. Ne yazık ki, 
bazı ülkelerle birlikte, bizim Ana Muhale-
fet Partimiz, bazı muhalefet partilerimiz 
işte bunu yapıyorlar. Kimi zaman açıktan 
Baas rejimini destekleyerek, kimi zaman 
Baas rejiminin insanlık dışı katliamları 
karşısında susarak, tepkisiz kalarak bu 
zulme ortak oluyorlar. Biz bu zulme, bu 
akan kana ortak olmayız ve olmayacağız. 
Bu millet asil bir millettir;  bu millet, tari-
hin her döneminde ihtiyaç sahibinin elini 
tutmuş bir millettir. Bugün de, yarın da, 

dünyanın neresinde olursa olsun, ihtiyaç 
sahiplerinin elinden tutmaya, her türlü 
imkanımızla onların yanında olmaya de-
vam edeceğiz. 

Ben, bu düşüncelerle, Türkiye’nin gururu 
olan, milletimizin yardımlaşma, paylaşma, 
dayanışma ruhunu en güzel şekilde temsil 
eden Kızılay’ı bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Başarılı çalışmaların hız kesmeden, 
artan bir ivmeyle devamını diliyorum. 
Başta sahadaki Kızılay kahramanları ol-
mak üzere, Kızılay’ın tüm mensuplarına 
teşekkür ediyor, Allah sizlerden razı olsun 
diyorum. Bu arada Kızılay, Avrupa’nın en 
modern 4. kan merkezini İzmir’de açtı. 
Dün de, İzmir Foça’da, askerlerimizi ta-
şıyan bir araca yönelik kalleş saldırının 
ardından, İzmir halkı ve Kızılay seferber 
olarak yaralılarımıza kan ulaştırdı. Hem 
İzmirlilere, hem Kızılay’a, kan konusunda-
ki bu duyarlılıklarından dolayı da teşekkür 
ediyorum. Bugün altın madalya ile taltif 
edilecek bağışçılarımıza da şükranlarımızı 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli katı-
lımcılar, saygıdeğer misafirler, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; “Arap Uyanışı ve 
Orta Doğu’da Barış: Müslüman ve Hıristi-
yan Perspektifler” başlıklı bu uluslararası 
konferansın başarılı geçmesini diliyorum. 
İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’a ve 
Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araş-
tırmaları Enstitüsü’ne, bu çok değerli ve 
anlamlı toplantıyı tertip ettikleri için şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Dünyanın bir-
çok dost ve kardeş ülkesinden bu zirveye 
katılan çok değerli, seçkin misafirlerimize 
de Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum.

İstanbul, yakın tarihlerde çok önemli ulus-
lararası zirve ve toplantılara ev sahipliği 

yaptı. Ancak, bugün burada başlayan bu 
uluslararası toplantının, katılımcılar ve 
ele alınacak konular itibariyle son derece 
farklı, önemli, anlamlı bir zirve olduğuna 
inanıyorum. Zira farklı dinlere ve farklı 
mezheplere sahip dinî önderlerin, kanaat 
önderlerinin, değerli bilim insanlarının, 
uzmanların 2 gün boyunca İstanbul’da 
yapacakları müzakereler, eminim ki tüm 
dünyada dikkatle izlenecektir. Burada alı-
nacak kararlar ve çıkacak sonuçlar, başta 
Orta Doğu olmak üzere tüm ülkelerde, 
bölgelerde ve kıtalarda, birlikte yaşama 
kültürüne, birbirine saygı ve hoşgörü 
arayışlarına inanıyorum ki önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Esasen; bu kadar farklı 
ülkeden, farklı din ve mezheplerden din 
adamları ile kanaat önderlerinin, tek bir 
şehirde, tek bir salonda böyle bir fotoğraf 

“Arap Uyanışı ve Orta Doğu’da 
Barış: Müslüman ve Hıristiyan 

Perspektifler” Konulu 
Uluslararası Konferans Açılış 

Konuşması

İstanbul | 7 Eylül 2012
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veriyor olması, bir araya geliyor olması 
bile tek başına son derece önemlidir. Hiç 
abartmadan ifade ediyorum: Burada, şu 
salondaki tablo, buradaki birliktelik, bu-
radaki hoşgörü ve diyalog manzarası, tüm 
insanlığın özlediği, hasretini çektiği, bu-
nun da ötesinde insanlığın, ekmek kadar, 
su kadar ihtiyaç duyduğu bir tablodur. Biz 
bugün, burada, bu toplantıyı gerçekleş-
tirirken belki de aynı anda dünyada bir 
çocuk öldürülüyor. Biz bugün burada bir 
araya gelirken belki de aynı anda, Orta 
Doğu’da bir yerlerde, dünyada bir yerler-
de, bir kadın katlediliyor; ya da bir kadın 
kocasız, babasız, evlatsız bırakılıyor. Biz 
burada, dünya barışı için, insanlığın huzu-
ru için çareler ararken belki de aynı anda, 
dünyanın bir yerinde, sadece, ama sadece 
farklı olduğu için bir insan katlediliyor, iş-
kence görüyor, ya da haklarından mahrum 
bırakılıyor. Altını çizerek ifade etmek isti-
yorum: Tarihte ya da bugün, hiçbirimizin 
şahit olmak istemediği ölümler, savaşlar, 
çatışmalar, yalnızca siyasi ve ekonomik ne-
denlerden dolayı yaşanmadı, yaşanmıyor. 
Din savaşları, tarih boyunca arkasında mil-
yonlarca mağdur, mazlum, maktul bıraktı. 
Her dinin kendi içindeki mezhep savaşları, 
aynı şekilde arkasında çok acı, trajik, çok 
kanlı enkazlar bıraktı. Gerek İslam dini 
içinde, gerek Hıristiyanlık içinde aynı 
dinin, fakat farklı mezheplerin, farklı kol-
ların insanları birbirine kastetti ve tarihin 
birçok sayfası kızıl kana boyandı.

Değerli misafirler… 

İslam dininin mezheplerinde, sadece İs-
lam dininde değil; yeryüzündeki tüm se-

mavi ve kitabi dinlerde, öldürmek haram, 
yani yasaktır. Sünni için öldürmek nasıl 
haramsa, çok iyi biliyorum ki Şii için de 
öldürmek haramdır. İslam dininde öldür-
mek nasıl yasaksa, çok iyi biliyorum ki Hı-
ristiyanlıkta, Musevilikte de öldürmek ha-
ramdır. İslam dininin Yüce Kitabı Kur’an-ı 
Kerim nasıl öldürmeyi kesin bir dille 
yasaklıyorsa biliyorum ki Tevrat da, İncil 
de öldürmeyi, can almayı, cana kıymayı 
kesin bir dille yasaklıyor. Peki, öyleyse biz 
yaşadığımız trajedileri nasıl açıklayacağız? 
Tarihte ve bugün yaşanan acı hadiseleri, 
katliamları, kıyımları nasıl yorumlayaca-
ğız? Bakın, biz Müslümanlar olarak kendi 
dinimizin doğuşunu, peygamberimizin 
hayatını okurken son derece ibretlik bir 
hadiseye de şahit oluyoruz… 7. yüzyılın 
başlarında, İslam dini Mekke’de yayılırken 
ilk Müslümanlar çok acımasız baskılara, 
işkencelere, zulümlere maruz kaldılar. 
İlk Müslümanlardan katledilenler oldu, 
evlerini, yavrularını, ailelerini bırakıp 
şehirlerini terk etmek zorunda kalanlar 
oldu. Bu zor durumda olanlardan bir grup, 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e 
sıkıntılarını anlattıklarında Hazreti Pey-
gamber onlara şunu söylemiştir: “Habeş 
ülkesinde, yanında hiç kimseye zulme-
dilmeyen bir hükümdar var… O’na gidin 
ve O’nun himayesine sığının ki Allah size 
bu meselede ferahlık versin ve sıkıntınız 
için bir kurtuluş yolu hazırlasın…” Evet… 
Çok ağır baskılara maruz kalan ilk Müs-
lümanlar, zorlu bir yolculuğun ardından 
Habeşistan’a ulaşmış, Necaşi tarafından 
büyük bir memnuniyetle kabul edilmiş, 
kendilerine emniyetli şekilde sığınma 
verilmiştir. Dikkatinizi çekiyorum: Necaşi 
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bir Hıristiyandır… Müslümanlarla Hıristi-
yanlar, Müslümanlarla Yahudiler, İslam di-
ninin daha ilk yıllarında böyle ibret verici 
münasebetler tesis etmiştir. Bizler, Semavi 
dinlerin mensupları olarak kendimize ta-
rihi değil, dinlerimizin, inançlarımızın öz 
kaynaklarını referans almak zorundayız. 
Bizler, tarihte yaşanan acı hadiseleri değil, 
peygamberleri kendimize örnek almak 
zorundayız. Dinler ve mezhepler tarihi acı 
olaylar, olumsuz hadiseler üzerinden oku-
nabileceği gibi işte biraz önce naklettiğim 
türde olumlu hadiseler üzerinden de oku-
nabilir. İslam tarihi içinde, başta Kerbela 
hadisesi olmak üzere, hepimizi derinden 
yaralayan acı hadiseleri elbette unutmaya-
cağız. Ancak, Peygamber’in mübarek toru-
nunun ve ailesinin katledildiği o meş’um 
hadiseyi, bir ayrılığın değil; kardeşliğin, 
birliğin, vahdetin bir referansı olarak 
görmek zorundayız. Kerbela’da meydana 
gelen, hepimizin bugün bile yüreklerini 
dağlayan o acı hadise bütün Müslümanlar 
için, bütün mezhepler için bir ibret vesi-
kası olmak zorundadır. Kerbela hadisesi 
üzerinden bölünmek, bu bölünmenin ar-
dından da yeni ve çok daha fazla Kerbela 
hadisesi üretmek, inanın, en başta Hazreti 
Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in ruhunu muazzep 
etmektedir.

Çok açık konuşuyorum… 

Şu anda, Suriye’de, zalim, diktatör, acıma-
sız bir rejim, kendi halkına karşı en ağır 
silahlarla toplu katliam gerçekleştirirken 
sırf mezhep taassubu nedeniyle bu zulme 
sessiz kalanlar, bu zulme alkış tutanlar, 
bu zulme çanak tutanlar var. Benim 

mensubu olduğum mezhepte öldürmek, 
zulmetmek, hele hele masum çocukların 
canına kıymak nasıl insanlık dışı bir giri-
şimse; çok çok iyi biliyorum ki bu zulmü 
yapanların mensubu oldukları mezhepte 
de onları destekleyenlerin mezhebinde 
de bu, insanlık dışı bir girişimdir… “Bu 
masum çocuk bizim mezhebimizden, bi-
zim dinimizden değil… Öyleyse bırakın 
öldürsünler…” Allah aşkına bu nasıl bir 
anlayıştır? Bu nasıl bir yorumdur, nasıl 
bir yaklaşımdır? Bir insan, bırakınız kendi 
kaynaklarıyla, kendi değerleriyle; kendi 
vicdanıyla bunu kendisine nasıl izah ede-
bilir? 1332 yıl önce Kerbela’da yaşanan 
neyse, açık söylüyorum, bugün Suriye’de 
yaşanan da odur. Mazlum değişik olabilir, 
zalim değişik olabilir… Ama yaşananlar, 
yeni birer Kerbela’dır. İnançları, o inancın 
tüm mensuplarını, hırsla, tamahla, nefsani 
çıkarlarla, karanlık siyasetle kirletmeye, 
töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin, 
ama hiç kimsenin hakkı da, hukuku da 
yoktur. Benim mensubu olduğum din ve 
bu dinin ana kaynakları, inancına, mezhe-
bine, statüsüne bakmadan, insana insan 
der, cana can der ve insanı varlıkların en 
kutsalı olarak görür. Türkiye olarak ne 
Irak’ta, ne Suriye’de, ne Lübnan’da, ne de 
diğer bölge ülkelerinde hiçbir etnik köke-
ne, hiçbir dine, hiçbir mezhebe karşı ön-
yargılı değiliz, mesafeli değiliz, hiçbirine 
farklı gözlerle bakmıyoruz. Biz, inançları, 
mezhepleri, etnik kökenleri bir referans 
olarak kabul edip insanın insanı öldürme-
sine ya da zulmetmesine göz yummaktan 
Allah’a sığınırız. Yüzlerce yıldır yaşanan 
acı tecrübelerden bugün artık ders çıkar-
mak, ibret almak, tarihin tekerrür etme-
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sini önlemek zorundayız. Nasıl ki İslam 
içindeki mezhepleri tarihin acı hadiseleri 
üzerinden okumak yanıltıcıysa, dinler 
arasındaki münasebetleri de aynı şekilde 
tarihin acı hadiseleri üzerinden okumak 
yanıltıcıdır. Bugün artık, dinler arasındaki 
münasebetlere, Haçlı Seferleri, Endülüs 
tecrübesi, dünya savaşları, Filistin mesele-
si gibi acı olaylar değil; bir arada yaşamaya 
dair güzel örnekler, birlikte inşa ettiğimiz 
medeniyetler yön vermelidir. 21. yüzyılın 
bu ilk yıllarında herkes, her dinî lider, her 
kanaat önderi, kendi özeleştirisini samimi 
şekilde yapmalı, hataları ve sevapları orta-
ya koymalıdır. 

Şunu burada büyük bir samimiyetle 
ifade etmek durumundayım… Bizler, 
Türkiye olarak, tarihimizde yaşanmış 
acı hadiseleri açık yüreklilikle gündeme 
taşıyor, bunun özeleştirisini yapıyor, var-
sa hatalarımızı da yine açık yüreklilikle 
ifade ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu 
içindeki farklı din ve mezhepler, İstanbul 
tarafından her zaman büyük bir zenginlik 
olarak görülmüş, engin bir hoşgörüyle 
karşılanmış, her türlü hak ve imkân sağ-
lanmıştır. Hıristiyan tebaanın huzurlu 
şekilde yaşaması için büyük hassasiyet 
gösterilirken Endülüs’ten kovulan Mu-
sevilere Osmanlı devleti kucak açmış, 
onları her daim korumuş ve kollamıştır. 
Biz, Türkiye olarak Ermeni meselesinde 
de, arşivlerin açılmasını, incelenmesini, 
bu meselenin tarihçiler, bilim insanları, 
akademisyenler tarafından değerlendiril-
mesini hep savunduk. Aynı şekilde, bizzat 
ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbaka-
nı olarak, 6-7 Eylül 1955’te azınlıklara 

yönelik düşmanca girişimleri kesinlikle 
onaylamadığımı, bunun Türkiye’ye çok 
ağır zararlar verdiğini ifade etmiş biriyim. 
Mardin, Hatay, İstanbul başta olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki her 
din ve mezhebi büyük bir zenginlik olarak 
görüyor; her din ve mezhep mensubunun 
gönül rahatlığı ve huzur içinde, bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşları olarak yaşama-
sını çok samimi şekilde destekliyoruz. 
Nitekim iktidarda olduğumuz son 10 yıl 
içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm va-
tandaşları için demokratik standartları üst 
seviyelere çıkarırken farklı din ve mezhep 
mensuplarının haklarını iade noktasında 
da önemli reformlar gerçekleştirdik. Tür-
kiye içinde bir arada yaşama imkânlarını 
çoğaltırken dünya genelinde de İspanya 
ile birlikte Medeniyetler İttifakı girişimine 
öncülük yaptık; medeniyetlerin, dinlerin, 
farklı görüş ve inançların diyaloğunu 
güçlü şekilde destekledik. Türkiye olarak, 
birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünü 
daha da güçlendirmek için reformlarımızı 
sürdüreceğiz. Yaşanan acı hadiseleri, trajik 
olayları çoğaltmak yerine, tarihimizdeki 
daha olumlu örnekleri çoğaltacak, birlikte 
yaşama kültürü adına bölge ve dünya için 
güzel bir model olmaya devam edeceğiz.

Değerli misafirler, çok değerli katılımcılar…

Hepimizin çok yakından ve içinden takip 
ettiği gibi, Tunus’ta bir seyyar satıcının 
kendisini yakmasıyla başlayan halk hare-
ketleri hızla tüm bölgeye yayıldı. O günden 
bu yana Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da ve 
Yemen’de uzun otokratik rejimler son bul-
du, halkın hür iradesi ilk defa yönetimlere 
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yansımaya başladı. Birçok Orta Doğu ve 
Afrika ülkesinde de halkın meşru talep 
ve beklentileri konusunda daha duyarlı 
adımlar atılıyor. Bir kere şunu ifade etmek 
istiyorum… Bazı Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka ülkelerinde cereyan eden olaylar, harici 
saiklerin ve yönlendirmelerin bir neticesi 
olarak değil; son derece tabii bir sonuç 
olarak ortaya çıkmıştır. Halkın, talep, arzu 
ve isteklerini güçlü şekilde dile getirmesi, 
meşru hak talebinde bulunması, baskıcı 
rejimlere karşı sesini yükseltmesi, bu 
coğrafyanın geleneğidir ve son derece ta-
biidir. Tabii olmayan zulümdür, baskıdır, 
kendi halkının arzu ve taleplerine duyar-
sız kalmaktır. Esasen mukadder olan ger-
çekleşmiş, bu ülkelerde tarih, kendi tabii 
mecrasında akmaya başlamıştır. Ancak, 
başlayan bu değişim sürecini yönetmek de 
takdir edersiniz- ki son derece önemlidir. 
Bütün bu süreçte Halkların ne istediği son 
derece açık şekilde görülmüştür. Halklar, 
onurlu bir yaşam ve özgürlük mücade-
lesi vermiş, temel hak ve hürriyetlerini 
korkusuzca yaşayacakları özgür bir hayat 
istemişlerdir. Söz, düşünce ve inançla-
rından dolayı mahkûm olmayacakları, 
hukukun herkes için eşit ve üstün olduğu 
bir sistemi arzulamışlardır. En önemlisi, 
bu ülkelerdeki halklar, yöneticilerini hür 
iradeleriyle seçebilmeyi ve denetleyebil-
meyi arzu etmişlerdir. Tunus’ta, Kahire’de 
Tahrir Meydanı’nda, ya da Bingazi’de 
sokaklara dökülen ve onur mücadelesi 
veren insanların hepsi aynı dili kullanmış, 
dinî, mezhepsel veya etnik tüm farklılıkla-
rın üzerine çıkabilmişlerdir. Bugün tesis 
edilen yeni yönetimlerin hak, eşitlik ve 
adaleti gözetme noktasında son derece 

hassas olacaklarına yürekten inanıyoruz. 
Özellikle farklılıkların, azınlıkların, deza-
vantajlı kesimlerin haklarının gözetilmesi, 
bu bölgedeki tüm halklar ve tüm yönetim-
lerin üzerindeki ağır bir sorumluluktur. 
Tarih boyunca bir arada yaşamış, aynı 
kaderi paylaşmış halkların, birbirlerine 
hiçbir husumet beslemeden geleceği şekil-
lendirmesi, tüm bu coğrafyanın kaderinin 
değişmesi anlamına gelecektir.

Burada şunu özellikle vurgulamak duru-
mundayım… Elbette bir ülkenin istikbalini 
şekillendirmede siyasetçiler, idareciler 
birinci derecede sorumluluk sahibidir. 
Ancak, dinî liderler, kanaat önderleri sa-
dece istikbalin şekillendirilmesinde değil, 
insanın, ruhun şekillendirilmesinde çok 
daha hayati bir mesuliyet yüklenmiştir. 
Toplumun eğitilmesi, toplumun barışa, 
huzura, hoşgörüye, karşılıklı anlayışa sevk 
edilmesi için, dinî liderler ve kanaat önder-
leri çok daha belirleyici olmalıdır. Konuş-
mamın başında da ifade ettiğim gibi, şu 
salonda oluşan bu güzel manzara, tek tek 
ülkelerimize, tek tek şehirlerimize sirayet 
etmeli; buradaki hoşgörü coğrafyamızdaki 
tüm dost ve kardeşlerimizin yüreğinde 
makes bulmalıdır. Bizler, çok büyük bir 
medeniyet havzasının insanlarıyız. Bizler, 
semavi dinlerin doğduğu, dünyaya yayıl-
dığı, her din için kutsal toprak ve coğrafya-
ların sakinleriyiz. Biz birbirimize karşı iyi 
olursak, birbirimize inanır ve güvenirsek, 
inanın dünya da daha yaşanabilir bir yer 
olacaktır. Biz, aradaki anlaşmazlıkları su-
huletle çözersek inanın dünyanın geri ka-
lanı da arkamızdan gelecektir. Biz hoşgörü 
dersek, biz diyalog dersek, samimiyetle 
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bir arada yaşama kültürünü savunursak, 
inanın Norveç’teki gibi, Almanya’daki gibi 
ırkçı saldırılar tekrarlanmayacak; birçok 
ülkeyi hedef alan terör hedefine ulaşama-
yacaktır. 

Konuşmama bu duygularla son verirken, 
gerçekleştirdiğiniz bu konferansın böl-
gemiz ve dünyamız için hayırlara vesile 
olmasını yürekten temenni ediyorum. 
İstanbul’daki bu güzel buluşmanın, tüm 
dünyaya ilham kaynağı olmasını, tüm 
dünyada barış ve hoşgörü tohumlarının 
filizlenmesine vesile olmasını diliyorum. 
İstanbul ziyaretiniz esnasında, İstanbul’un 
tarihî zenginliğini de doya doya yaşama-
nızı, özellikle farklı inançlara ait ibadetha-
nelerde özgürce ibadetlerinizi yapmanızı 
tavsiye ediyorum. Ayrıca sizlerden, ülke-
lerinize, halklarınıza, tüm dost ve kardeş-
lerimize, şahsen benim ve milletimizin, 
dostluk, dayanışma, barış mesajlarımızı 
iletmenizi rica ediyorum. İsam’a, Marmara 
Üniversitesi’ne katkı veren tüm kurum ve 
kuruluşlara, bilim insanlarına, medyaya, 
elbette ki tüm katılımcılara bir kez daha 
şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Sayın Bakanlar, Sayın Genel Sekreter, 
değerli katılımcılar... İslam İşbirliği Teşki-
latı Konferansı’nın 28’inci toplantısında, 
siz kıymetli üye ülke temsilcileri ile bir 
kez daha bir araya gelmekten duyduğum 
memnuniyeti ifade ediyor, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bu toplan-
tının düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan 
çok değerli misafirlerimize Türkiye’ye ve 

İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Burada 
alınacak kararların, çıkacak sonuçların 
bütün İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Otuz yıla ya-
kın bir süredir faaliyet gösteren İSEDAK 
çatısı altında geliştirdiğimiz işbirliğinin, 
önümüzdeki yıllarda daha ileri noktalara 
ulaşacağına inanıyorum. 

İSEDAK’ın 28’inci yılını idrak ettiğimiz bu 
dönemde, dalgalı ve kırılgan bir küresel 

28. İSEDAK Toplantısı

İstanbul | 10 Ekim 2012
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ekonomi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
sıkıntılar, sadece Avrupa’yı, ABD’yi değil, 
İSEDAK üyesi ülkeleri de olumsuz etkili-
yor. Yaşanan istikrarsızlık ve kırılganlık, 
küresel ekonominin mevcut mimarisinin 
sorgulanmasına neden oluyor. Alterna-
tif ekonomik model arayışları giderek 
hızlanıyor. İSEDAK üyesi ülkeler olarak 
bizlerin de küresel ekonominin sağlam ve 
istikrarlı bir yapıya kavuşması için yapa-
bileceği katkılar olduğuna inanıyorum. 
Öncelikle bu süreçte İSEDAK’a ve üye ül-
kelere düşen rollerin ne olduğu konusun-
da gerekli çalışmaları yapmalıyız. Esasen, 
medeniyetimizde mevcut olan birikim ve 
değerleri işleyip yeniden üreterek tüm 
insanlığın istifadesine sunabiliriz.  Bunu 
başardığımızda daha yaşanabilir, sürdü-
rülebilir ve huzurlu bir dünyanın inşasına 
önemli bir katkı sağlamış olacağımızı 
düşünüyorum. Daha adil ve yaşanabilir 
bir dünya, ancak kolektif bir çalışma ile 
mümkün olabilir. 

İslam toplumları olarak, bizi küresel rol 
üstlenmeye sevk eden çeşitli sebepler var. 
Bunların en başında hiç şüphesiz, “İnsan-
ların en hayırlısı insanlara faydalı olanı-
dır” öğüdü geliyor. Ayrıca, son dönemde 
ülkelerimizin dünya ekonomisi içinde 
sahip bulundukları ağırlığın artması ile 
İslam ülkelerinde yaşanan hızlı değişimi 
de dikkate almalıyız. İslam toplumlarında 
insan hakları, hukukun üstünlüğü, şef-
faflık ve hesap verebilirlik konusundaki 
taleplerin artmasını da bu süreçte etkili 
olan unsurlar arasında sayabiliriz.  Ge-
leceğin dünyasında geçmişe kıyasla çok 
daha etkin bir konumda bulunmamız 

mümkündür.  Bu rolü başarıyla oynamak 
için gerekli olan kaynaklara da sahip oldu-
ğumuza inanıyorum.

Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar... 

2 0 0 9  y ı l ı n d a ,  İ S E D A K  E k o n o m i 
Zirvesi’nde alınan karar doğrultusunda 
bir İSEDAK Strateji Belgesi hazırlandı. 
Bu belge, geçtiğimiz Ağustos ayında dü-
zenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Ola-
ğanüstü Zirvesi’nde kabul edildi. Strateji 
belgesinin, İSEDAK’ın, etkinliğini ve gö-
rünürlüğünü arttıracak yeni bir vizyona 
ve daha uygulanabilir bir işbirliği çerçe-
vesine kavuşmasını sağlayacağına inanı-
yorum. Yeni strateji, önerilecek proje ve 
programların geliştirilmesi, finansmanı 
ve uygulanması safhalarını tanzim eden 
üç temel ilkeye dayanıyor. Bu ilkelerden 
ilki üye ülkeler arasında serbest dolaşımı 
artırmaktır. Günümüzde mal, sermaye ve 
işgücünün küresel dolaşımı, daha önce 
benzeri görülmemiş şekilde hızlandı. 
Ancak, ülkelerimiz arasındaki dolaşım, 
maalesef bu genel düzeyin çok altında sey-
rediyor. İSEDAK Stratejisi, İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki mal, ser-
maye ve işgücü dolaşımını kolaylaştırmayı 
hedefliyor. 

Stratejinin ikinci ilkesi, ülkelerimiz ara-
sında dayanışmanın güçlendirilmesidir. 
Bilindiği gibi, ülkelerimizin siyasi yapıları 
ve kalkınma düzeyleri arasında önemli 
farklar bulunuyor. Bu durumu, ekonomik 
işbirliğimizi derinleştirmemize engel olan 
değil, tam tersine kolaylık sağlayacak bir 
fırsata dönüştürebiliriz. Karşılaştığımız 
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ortak sorunları çözmek için kaynakların 
birleştirilmesini, deneyimlerin ve iyi uy-
gulamaların paylaşılmasını sağlayabiliriz. 

Yeni stratejinin üçüncü ilkesi, yönetişimin 
iyileştirilmesi, bir başka ifadeyle katılımcı 
yönetim anlayışının hayata geçirilmesidir. 
Kötü yönetimler, ülkelerin gelişmişlik dü-
zeyi ne olursa olsun, siyasi istikrarsızlığın 
ve sosyal huzursuzluğun temel sebepleri 
arasında yer alıyor. Bu nedenle, öncelikle 
kamu hizmetlerinin kalitesini artırmalı, 
şeffaf ve hukukun üstünlüğüne riayet eden 
güçlü kurumlar oluşturmalıyız. Aynı şekil-
de, sivil toplum dâhil tüm kesimlerin karar 
alma süreçlerine katılımını sağlayacak 
mekanizmaları oluşturup işletmeliyiz. Yö-
netim yapısının geliştirilmesi, muhakkak 
ki bölgemizde yoksulluğun azaltılmasına, 
siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasına yönelik çabalarımıza büyük 
ivme kazandıracak. 

Bu üç ilke, yani dolaşımın artırılması, daya-
nışmanın güçlendirilmesi ve yönetişimin 
iyileştirilmesi, İSEDAK çerçevesinde yürü-
teceğimiz bütün işbirliği çabalarının viz-
yonunu oluşturuyor. İSEDAK Stratejisinin 
getirdiği yeni işbirliği yapısı ve vizyonun 
uygulanabilmesi için İSEDAK Statüsünde 
değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Bu çerçe-
vede öncelikle üye ülkelerin işbirliğimizin 
merkezindeki rolünün daha da pekiştiril-
mesini temin etmeliyiz. Ayrıca, sekretarya 
hizmetlerinin daha etkin ve profesyonel 
biçimde yapılmasına dönük bazı değişik-
liklere de ihtiyaç var. İslam İşbirliği Teş-
kilatı 4’üncü Olağanüstü Zirvesi’nde bu 
çerçevede bir düzenleme kabul edilerek, 

stratejinin hayata geçirilmesi yönünde 
önemli adımlar atıldı. Türkiye’nin, yeni 
strateji belgesinin başarıya ulaşması için, 
üye ülkelerle dayanışma içinde, her türlü 
gayreti göstereceğini belirtmek istiyorum. 
Tüm üye ülkelerin ve İslam İşbirliği Teşki-
latı kuruluşlarının da, bu yönde gereken 
adımları atacaklarına, güçlü bir dayanış-
ma örneği sergileyeceklerine inanıyorum. 
Biraz sonra İSEDAK Stratejisinin getirdiği 
yenilikler sizlere tanıtılacak.

Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar... 

2009 yılında düzenlenen İSEDAK Ekono-
mi Zirvesi’nde öncelikli sektörler olarak 
belirlenen tarım, ulaştırma ve turizm alan-
larında kaydedilen ilerlemeler memnuni-
yet verici. Geçen yıl düzenlenen İSEDAK 
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe gi-
ren Ulaştırma Çerçeve Belgesi, bu alandaki 
çalışmalarımızı sonuca bir adım daha yak-
laştırdı. Tarım alanında da benzer şekilde 
bir çerçeve belgesi hazırlandığını görmek 
bizi memnun ediyor. Turizm alanında, 
geçtiğimiz Aralık ayında İSEDAK Özel 
Sektör Turizm Forumu’nun kurulmuş 
olması, işbirliğimizin geleceği adına beni 
ümitlendirmiştir. Turizm Forumu’nun 
önümüzdeki Aralık ayında İzmir’de ger-
çekleştirilecek ilk toplantısına tüm üye 
ülkelerimizin katılımını arzu ediyorum. 
Bu forumun, özel sektörün dinamizmi ve 
vizyonu ile kısa sürede büyük mesafe kat 
edeceğine inanıyorum. İslam İşbirliği Teş-
kilatı üyeleri arasında ticaretin gelişmesi 
de, ülkelerimizin zenginleşmesine büyük 
katkı sağlayacak. İSEDAK’ın önemli proje-
lerinden biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı 
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Tercihli Ticaret Sistemi’nin hukuki zemi-
ninin tamamlanmasını ve uygulama aşa-
masına gelmesini de çok önemsiyorum.

Sayın Bakanlar, değerli temsilciler... 

İSEDAK’ın mali işbirliği alanında göster-
miş olduğu başarıyı takdirle izliyoruz. 
Üye ülkeler menkul kıymetler borsaları 
arasında yürütülen çalışmalar meyvesini 
verdi. Standard & Poors İslam İİT/İSEDAK 
Endeksi hayata geçirdi. Bugün yapılacak 
sunumda söz konusu endeks sizlere ta-
nıtılacak. Henüz endekse dâhil olmamış 
üye ülkelerin, İslam İşbirliği Teşkilatı içi 
finans hareketlerini artıracak, sermaye 
birikimini güçlendirecek bu projeye, en 
kısa zamanda katılmalarını ümit ediyo-
ruz. Mali işbirliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarımız bununla sınırlı değil. Son 
yıllarda önemli bir ivme kazanmış olan 
Merkez Bankaları arasındaki işbirliği 
çalışmaları, düzenlenen yıllık toplantılar 
ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle güç-
lenerek devam ediyor. Geçen yıl kurulan 
ve ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da yapan, İSEDAK Sermaye Piya-
saları Düzenleyici Kurumlar Forumunu 
da önemli bir girişim olarak görüyorum. 
İslam ülkelerinde büyük bir yekun teşkil 
eden sermaye birikimini cezbedecek dü-
zenlemeleri hayata geçirmemiz, ekonomik 
gelişmemiz için hayati öneme sahip. Eko-
nomik ortamın iyileştirilmesinin, sağlam, 
şeffaf, insan haklarını garanti altına alan, 
güçlü bir ekonomik ve hukuki altyapının 
inşa edilmesine bağlı olduğunu bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum.

Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar... 

Özel sektörün gelişmesi, ekonomik kalkın-
manın en önemli dinamikleri arasında yer 
alıyor. Özel sektör içinde Küçük ve Orta 
Boy İşletmeler, ülke ekonomilerinin bel-
kemiği konumunda bulunuyor. KOBİ’ler, 
ekonomik kalkınmada olduğu kadar, 
teknolojik ilerlemede, sosyal refahın yük-
selmesinde ve fakirliğin önlenmesinde de 
büyük rol üstleniyor. Bunun için KOBİ’le-
rin küresel ve ulusal risklere karşı güçlen-
dirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Bugün 
yapılacak olan, bakanlar görüş alışverişi 
oturumunun konusunun “İslam İşbirliği 
Teşkilatı Üyesi Ülkelerde KOBİ’lerin Re-
kabet Gücünün Artırılması” olarak belir-
lenmesini isabetli buluyorum. Görüş alış 
verişi oturumunda, ülkelerimizin kalkın-
masında önemli yeri olan KOBİ’lerin re-
kabet düzeylerinin artırılması konusunda 
verimli ve faydalı çalışmalar yapılacağına 
inanıyorum. Aynı şekilde İslam ülkelerin-
den çok sayıda iş adamını bir araya getiren 
İş Forumu ve Fuarına da dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Bu faaliyet, kamu ve 
özel sektör işbirliğini tahkim ederek, özel 
sektörün gelişmesi, özel sektör temsilcileri 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için 
güzel fırsatlar sunuyor.

Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar... 

Yoksulluğun giderilmesi, İSEDAK çatısı al-
tında yürütmekte olduğumuz işbirliğinin 
önemli ayaklarından olan dayanışma ilke-
sinin bir gereğidir. Yoksulluğun giderilme-
si, işbirliğimizi daha ileri noktalara taşı-
yabilmemiz için mutlaka önem vermemiz 
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gereken bir konu.  “Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir” prensibini rehber 
edinmeliyiz. İslam Kalkınma Bankası bün-
yesinde kurduğumuz yardım ve kalkınma 
fonlarının başarısı, bu nedenle hayati 
önem taşıyor. Ancak, mevcut fonlar için 
vaat edilen kaynakların ödenmesi husu-
sunda yeterince hassas davranılmadığını 
üzüntüyle görüyorum. Bu vesile ile söz ko-
nusu fonlar için finansman taahhüdünde 
bulunan üye ülkelerimize bir an önce ta-
ahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında 
bulunuyorum.

Değerli dostlar... 

Suriye’de yaşanan olaylar, bütün insanlı-
ğın, bütün İslam dünyasının yüreğini yara-
lamaya devam ediyor. Olayların başladığı 
günden bu zamana kadar yaklaşık 30 bin 
kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 250 bin kişi 
komşu ülkelere sığındı. Milyonlarca kişi 
ülke içinde yerinden, yurdundan oldu. 
Şehirler, köyler, İslam medeniyetinin en 
güzel örnekleri olan tarihi eserler yerle 
yeksan edildi. Burada şunu bir kez daha 
ve bütün samimiyetimle ifade etmek isti-
yorum. Türkiye’nin Suriye konusundaki 
hassasiyeti, tamamen komşuluk huku-
kumuzdan, yüzyılları bulan kardeşlik 
bağlarımızdan, akrabalık ilişkilerimizden 
kaynaklanıyor. Suriye ile 910 kilomet-
relik bir sınıra sahibiz. Bu ülkede olan 
her olay, tabii olarak Türkiye’yi etkiliyor, 
hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bizim 
asla Suriye’nin içişlerine müdahale etmek 
gibi bir niyetimiz bulunmuyor. Suriye 
üzerinden asla çıkar hesabı gütmüyoruz. 
Suriye’ye bakışımız jeopolitik dengelere 

dayalı değil. Bizim tek amacımız, bölgede 
barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekil-
de sağlanmasıdır. 

Bölgesel meselelerin çözümünün, tek tek 
İslam ülkelerinin de huzuruna ve refahına 
katkıda bulunacağına samimi olarak ina-
nıyoruz. Afganistan’da yaşanan olaylar sa-
dece Afganistan’da, Irak’ta yaşanan olaylar 
sadece Irak’ta, Filistin’de yaşanan olaylar 
sadece Filistin’de kalmadı. Bu ülkelerde-
ki olaylar, bütün bölgeyi, hatta dünyayı 
etkileyen sonuçlar doğurdu. Suriye’de ya-
şanan olayların da elbette bölgede ve dün-
yada yansımaları olacaktır, nitekim oluyor. 
Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Suriye’yi en 
çok bağrına basan, her alanda yoğun iliş-
kiler kuran bir ülkeydi. Olayların bugün 
geldiği nokta, Türkiye’nin eseri değildir. 
Tam tersine, Suriye’yi bugüne getiren 
ülkedeki mevcut yönetimdir, onun yanlış-
larıdır. Biz, daha olaylar başlamadan önce 
gelişmelerin seyrini görüp, Esed’i uyardık. 
Yapması gereken reformları hatırlattık, 
kendisine her türlü yardımda bulunma 
sözü verdik. Ama maalesef, Esed yönetimi 
bizim ikazlarımızı dinlemedi, bize, halkına 
ve dünyaya verdiği sözleri tutmadı. 

Kimse bizden Suriye halkının meşru talep-
lerinin şiddet, baskı, zulüm yoluyla bastı-
rılmasına seyirci kalmamızı bekleyemez, 
beklememelidir.  Uluslararası toplum, 
bölgemizdeki olaylar karşısında vicdanla-
rı derinden yaralayan, adalet duygusunu 
zedeleyen bir tutum içinde olabilir. Ama 
biz asla böyle bir duruma düşmedik, düş-
meyeceğiz. Mısır’da, Tunus’ta ve diğer 
İslam coğrafyasında nasıl bir tavır içinde 
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olmuşsak, Suriye’de de aynı ilkeli duruşu 
sergiliyoruz. Suriye’de yaşanan olaylar 
karşısında, ahlakın, vicdanın, hakkın, 
hukukun gerektirdiği duruşu göstermeye 
devam edeceğiz.  

Sayın bakanlar, değerli katılımcılar, sözle-
rime son verirken tüm üye ülkelere ve tem-
silcilerine, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın tüm 
bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışanlarına, 
tüm katılımcılara İSEDAK faaliyetlerine 
verdikleri katkılarından ötürü teşekkür 
ediyorum.  28. İSEDAK Toplantısının başa-
rılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. 
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Değerli misafirler... Sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.

Uluslararası işbirliğine ve etkin küresel 
yönetime en fazla ihtiyaç duyulan alanlar, 
barış ve güvenlikle ilgili olanlardır. İnsan-

lık, bunların eksikliği nedeniyle geride bı-
raktığımız yüzyılın ilk yarısında, otuz yıl 
gibi kısa bir sürede, iki kez, tarif edilemez 
acılara sebep olan savaş felaketleri yaşadı. 
Bu felaketlerden alınan dersler ışığında, 
uluslararası toplum bir kez daha aynı 

Bali 5. Demokrasi Forumu 
“Demokratik Küresel 

Yönetişimin Uluslararası Barış 
ve Güvenliğe Etkisi” Başlıklı 

Panel Konuşması

Bali, Endonezya | 9 Kasım 2012
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acıları yaşamamak için, siyaset, ekonomi 
ve güvenlik alanlarında işbirliğine dayalı 
küresel örgütleri hayata geçirmeye çalış-
tı. Bunların en önemlisi olan Birleşmiş 
Milletler’in Kurucu Şartı’nda ifadesini 
bulduğu üzere, bu yapıların temel felsefe-
si, insan hakları, insan onurunun korun-
ması ve büyük uluslarla küçük ulusların 
hak eşitliği olarak belirlendi.

Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı son-
rasında hakim olan Soğuk Savaş dengeleri 
içinde, bu idealleri hakkıyla hayata geçir-
me konusunda önemli eksiklikler ortaya 
çıktı. Bu dönemde, uluslararası siyaset 
ve güvenlik yapılarında demokratiklik, 
katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri, çoğun-
lukla iki kutuplu düzenin stratejik çıkar 
hesaplarının gölgesinde kaldı. Demokrasi 
rüzgarı ancak 1970’lerden itibaren tüm 
dünyaya yayılabildi. Demir perdenin çök-
mesiyle demokrasi arayışları daha da hız 
kazandı. Latin Amerika, Doğu Avrupa, 
son olarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 
tezahürünü gördüğümüz bu demokrasi 
rüzgarı sayesinde, uluslararası camianın 
yarısından fazlası temsili demokrasilerle 
yönetilir hale geldi. Ancak, bu demokra-
tik dönüşümü, Birleşmiş Milletler başta 
olmak üzere küresel siyaset, ekonomi ve 
güvenlik örgütleri kendi içlerinde hakkıy-
la gerçekleştiremediler. 

Burada sözünü ettiğimiz değişim, ulusla-
rarası kurumların farklılıkları yönetme ve 
ortak paydalar temelinde küresel adalet 
duygusunu tatmin konusundaki becerile-
rinin artırılmasıyla ilgilidir. Dünyamızda-
ki çatışmaların ve istikrarsızlıkların altın-

da yatan asıl sebebin, insanların sisteme 
duydukları güvensizlik olduğu açıktır. 
İnsanların adalet duygusunu tatmin ede-
cek, güçsüze de güçlü kadar söz ve temsil 
hakkı tanıyacak etkin bir sistem kurula-
madığı takdirde, küresel düzeyde barış ve 
güvenin tesisi mümkün olmayacaktır. Bu 
nedenle küresel karar alma mekanizma-
larının artık daha geniş bir temsil niteliği 
kazanması, dünyadaki sorunlara daha du-
yarlı refleksler verebilmesi şarttır.

Doğal olarak bu sürecin öncelikle Birleş-
miş Milletler’den başlamasını bekliyoruz. 
Zira, Birleşmiş Milletler, değişen sorunla-
ra ve tehditlere rağmen, uluslararası barış, 
istikrar ve güvenliğin sağlanmasında ha-
yati bir rol oynamayı sürdürüyor. Ancak, 
Birleşmiş Milletler’in, küresel güvenliği 
tehdit eden önemli olaylar karşısında son 
dönemde iyi sınavlar verdiğini söyleye-
meyiz. Örneğin, sadece Ortadoğu bakı-
mından değil, küresel barış ve güvenlik 
açısından da hayati öneme sahip, adeta 
bölgenin sinir ucu konumundaki Arap-
İsrail ihtilafının çözümünde, Birleşmiş 
Milletler yeterince etkili olamadı.

 İsrail’in Gazze’ye yönelik olarak yürüttü-
ğü insanlık ve hukuk dışı abluka, dünya-
nın gözü önünde devam ediyor. Yasadışı 
yerleşimler ve gasplar da aynı şekilde sü-
rüyor. İsrail’in bunlar gibi pek çok hukuk 
tanımaz eylem ve davranışları karşısında 
Güvenlik Konseyi’nden herhangi bir ka-
rar çıkarılamıyor. Son olarak Suriye’de 
rejimin kendi halkına karşı bir buçuk 
senedir aralıksız devam ettirdiği şiddet 
karşısında da kilitlenmiş bir Güvenlik 
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Konseyi görüyoruz. Bu durum küresel 
vicdanı zedeliyor, insanların küresel yö-
netim mekanizmalarına duydukları gü-
veni sarsıyor. Küresel barış ve güvenliğin 
iyileştirilebilmesi için, işe, uluslararası 
örgütlere meşruiyet veren felsefi temelleri 
yeniden tartışmaya açmakla başlamamız 
gerekiyor.

Bu meşruiyet hesaplaşması, hukuki düz-
lem yanında, insanlığın ortak vicdanı 
karşısında da yapılmalı. Ancak böylelikle 
uluslararası sisteme duyulan güveni taze-
leyebiliriz. Bu sürecin başarıyla sonuçlan-
dırılması, şüphesiz küresel barış ve istik-
rara yapılan en büyük katkı olacaktır. Aksi 
takdirde, küresel tehdit ve riskler artarak, 
çeşitlenerek, yeni biçimlere bürünerek 
karşımıza çıkmaya devam edecektir. Nite-
kim, uzun bir düşüş trendinin ardından, 
son 10 yıldır dünyamızda çatışmaların, 
hem oransal olarak yeniden yükselişe geç-
tiğini, hem de niteliğinin değiştiğini görü-
yoruz. Dünyada çatışmalar artık devletler 
arasında olmaktan çıkıp etnik, dini ve 
mezhepsel nedenlere dayalı olarak yerel 
bir nitelik kazandı. Ayrıca, küresel teh-
ditler de önemli oranda farklılaştı. Devlet 
odaklı tehdit anlayışının yerini, tarifi çok 
daha zor, küresel düzeyde organize ola-
bilen grup veya kişilerden kaynaklanan 
terör ve suç şebekeleri almaya başladı.

Değerli misafirler...

Terörizm belasıyla uzun süredir uğraşan 
bir ülkenin Başbakanı olarak, şunun altı-
nı çizmekte fayda görüyorum. Terörizm 
ile ancak, gerçek anlamda uluslararası 

işbirliği sayesinde etkin şekilde mücadele 
edilebilir. Biz, sivil-asker dinlemeyen, öğ-
retmenleri, okulları ve okul servisindeki 
çocukları dahi hedef alan, kanlı bir terör 
ve suç şebekesiyle 30 yıldır süren müca-
delemizde, gerekli uluslararası desteği 
maalesef yanımızda bulamadık. Bugün 
uluslararası düzeyde terörizmin tanımın-
da dahi yeterli mesafe kat edilemediğini 
görüyoruz.

Terörü, siyasetin bir uzantısı olarak gören 
anlayış da halen mevcudiyetini koruyor. 
Bu çarpık anlayışıyla hep birlikte kararlı-
lıkla mücadele etmeliyiz. Küresel anlamda 
bu konuda ortak bir anlayış oluşturulma-
sını sağlamalıyız. Benim teröristim-senin 
teröristin ikilemini kırmalıyız. Bunu da, 
hakiki manada demokratik bir işleyişe 
kavuşturulmuş küresel yönetim mekaniz-
malarını harekete geçirerek yapabiliriz. 
Türkiye olarak biz, şiddete varan fanatizm 
ve terörün her çeşidiyle mücadelede, ulus-
lararası işbirliğinin güçlendirilmesinin ta-
şıdığı önemin bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu konuda Türkiye ve ABD’nin öncülü-
ğünde 2011’de başlatılan Terörizmle Mü-
cadele Küresel Forumu, önemli bir işlevi 
yerine getiriyor. 29 ülkenin yanı sıra Av-
rupa Birliği’nin de üye olduğu bu Forum, 
terörle mücadele alanında uluslararası 
arenada önemli bir boşluğu dolduruyor. 
Öte yandan, dünyamızda dini ve kültürel 
fay hatlarını esas alan çatışma senaryola-
rı da sıkça tartışılıyor. Özellikle 11 Eylül 
2001 sonrasında küresel düzeyde hakim 
olan güvenlikçi atmosfer, din ve kültürler 
arasında kaçınılmaz bir çatışma temayülü 
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varsayımı üzerine kuruldu. Bu çerçevede 
İslam ve terörizm kavramları adeta yan 
yana anılmaya başlanarak, Müslümanlara 
karşı belirgin bir ayrımcı söylem gelişti-
rildi. Bu asla kabul edilebilir bir durum 
değildir. Nasıl İngiltere’de IRA terörü 
Hıristiyan terörizmi olarak adlandırılmı-
yorsa El Kaide benzeri yapılar da İslamcı 
terör örgütü olarak isimlendirilmekten 
vazgeçilmeli. Çünkü bu söylem, giderek 
insanların zihninde Müslümanlara karşı 
katı önyargıların yerleşmesine yol açıyor. 
Nitekim, Batı toplumlarında yükselen ya-
bancı düşmanlığı ve İslamofobya, son de-
rece kaygı verici boyutlara ulaştı. Mevcut 
uluslararası sözleşme ve düzenlemelerde, 
İslamofobya’ya, aynı Anti-Semitizm gibi 
bir nefret suçu olarak yer verilmesi gere-
kiyor. Aksi takdirde, Müslüman dünyanın 
küresel sisteme duyduğu güven giderek 
azalacak. İslamofobya dahil olmak üzere, 
tüm dinlere hakaretin nefret suçu kapsa-
mına alınması için uluslararası düzeyde 
ortak bir anlayış üzerinde çalışmalıyız. 
Düşünce özgürlüğü gibi bazı temel hak 
ve hürriyetlerin, İslamofobyanın bir aracı 
olarak istismar edilmesine, yeni tip bir 
nefret suçunun işlenmesine alet olmasına 
izin veremeyiz.

Bunu gerçekleştirmeden, dinler ve kültür-
ler arası çatışma senaryosunu hayata geçi-
rerek, bundan siyasi ve stratejik kazanım-
lar elde etmeyi ümit eden çevrelerle etkin 
şekilde mücadele edemeyiz. Müslümanlar 
ile Batı dünyası arasındaki fay hatlarını 
derinleştirme yönündeki gayretler, sadece 
olayların vuku bulduğu toplumların iç 
huzurunu bozmakla kalmıyor. Bu tür ha-

diselerin aynı zamanda, küresel barış ve 
istikrar üzerinde de olumsuz yansımaları 
olabiliyor. Bunun için biz Türkiye olarak, 
uluslararası alanda sorumluluk üstlendik. 
2005 yılında İspanya ile birlikte Medeni-
yetler İttifakı girişimini başlattık. Günü-
müzde 130 üyesiyle Birleşmiş Milletler’in 
en geniş katılımlı girişimi haline gelen 
Medeniyetler İttifakı’nın önemi giderek 
daha da artıyor. Önümüzdeki dönemde, 
bu tür girişimleri artırmalı ve güçlendir-
meliyiz. 

Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, Arap Ligi Genel Sekreteri 
Sayın El Arabi, saygıdeğer dışişleri bakan-
ları, muhterem kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. De-
ğerli kardeşlerim Mısır Arap Cumhuriyeti 
Başbakanı Sayın Hişam Kandil ve Arap 
Ligi Genel Sekreteri Sayın El Arabi’ye 
bizlere gösterdikleri misafirperverlikten 
dolayı şahsım ve heyetim adına şükranla-
rımı sunuyorum.

Bugün maalesef bir kez daha İsrail’in sal-
dırganlığı nedeniyle yaşanan yeni bir kriz 
ve insanlık dramı gündemimizin ilk sıra-
sına yerleşmiş durumda. 15 Kasım’da baş-
layan Gazze saldırısı, İsrail’in gündeminin 
barış olmadığını bir kez daha göstermiş-
tir. İsrail’in bu saldırılarında hayatını 
kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bu masum insanların vebalini 
İsrail ilelebet alnında kara bir leke olarak 
taşıyacaktır.

Uluslararası hukuku ve insanlık onurunu 
ayaklar altına almaya devam eden İsrail, 
bu politikalarıyla bölgeyi yeniden bir 
ateşin ortasına atma niyetinde olduğunu 

göstermiştir. İsrail, toplu cezalandırma 
yönteminin, sorunu çözmek bir yana, 
daha da ağırlaştırdığını maalesef hâlâ id-
rak edememiştir. Gazze’de İsrail bombar-
dımanı altındaki Filistinli kardeşlerimizin 
acısı hepimizin acısıdır. Bu acıyı yüreği-
mizin en derinlerinde hissediyoruz. İsrail 
güçlerinin, gerçekleştirmekte oldukları 
saldırıya derhal, önkoşulsuz son vermesi 
gerekiyor. Aksi takdirde, bölgeye de son 
derece olumsuz yansımaları olacak geliş-
meler yaşanabileceğinden ciddi endişeler 
duyuyoruz. Buradan İsrail hükümetini 
uyarıyorum: Gazze’ye yönelik müdaha-
lesinin genişleyerek bir kara harekatına 
dönüşmesi vahim durumlar oluşturacak, 
bölgeyi daha derin bir şiddet sarmalına 
sürükleyecektir. Bunun da tek sorumlusu 
uluslararası toplumun uyarılarına kulak 
asmayan İsrail hükümeti olacaktır.

Değerli kardeşlerim…

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonunun 
zamanlaması bağlamında bazı hatırlat-
malarda bulunmak istiyorum. İsrail’in 
2008 sonunda yine seçimler öncesinde 
Gazze’ye yönelik saldırısında yaşanan 

Arap Ligi Acil Oturumu

Mısır | 17 Kasım 2012
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ağır yıkım ve sivil kayıplar hâlâ hafıza-
larda canlılığını koruyor. İsrail’in Gazze 
üzerinden yürüttüğü bu seçim oyununa 
izin verilmemelidir. Ayrıca, operasyonun, 
Filistin’in Birleşmiş Milletler’e gözlemci 
devlet başvurusunun hemen öncesinde 
gerçekleştiğine dikkatinizi çekmek iste-
rim. Öte yandan, İsrail’in bu operasyo-
nunun, Suriye rejiminin çok zor duruma 
düştüğü bir döneme denk gelmesi de dik-
kat çekicidir. İsrail bu politikasıyla Esed 
rejimine hizmet etmektedir.

Değerli kardeşlerim…

Uluslararası toplum da, Birleşmiş Millet-
ler de, Filistin meselesinde şu ana kadar 
başarısız bir sınav vermiştir. Şunu altını çi-
zerek ifade etmeliyim ki İsrail’in Gazze’ye 
yönelik saldırısı hepimiz için yeni bir 
sınav niteliğindedir. Birleşmiş Milletler 
bugün maalesef bir kez daha, insanlığın 
umutlarını, insanlığın geleceğini tehdit 
eden korkulara galip gelecek bir liderlik 
sergileyemiyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik 
saldırısını ele almak amacıyla geçtiğimiz 
günlerde acilen toplanan BM Güvenlik 
Konseyi’nin İsrail’i şiddetten caydıracak 
herhangi bir karar alamaması, ne yazık ki 
bu kurumun belli ülkelerin vesayetinde 
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Daha 
da acısı, bu durum Birleşmiş Milletler’in, 
bölgemizdeki insanlık dramının sona er-
mesini sağlayacak bir adım atamayacak 
kadar aciz kaldığının da kanıtını teşkil 
etmiştir.

Uluslararası barış ve güvenliği korumak 
amacıyla oluşturulan Birleşmiş Millet-

ler Güvenlik Konseyi, bugüne kadar ne 
Suriye’de yanan yangını söndürebilmiş, 
ne de yarım asırdan fazla bir süredir 
Filistin’de yaşanmakta olan acıları din-
direbilmiştir. Biz artık bölgemizde ba-
rışın, işbirliğinin, dayanışmanın hakim 
olmasını istiyoruz. Dökülen gözyaşlarının 
dinmesini istiyoruz. Yaşanan acıların son 
bulmasını istiyoruz. Önümüzdeki tek 
seçenek birlik ve beraberliğin güçlendiril-
mesi ve yekvücut halinde hareket edilme-
sidir. Aksi takdirde Suriye’de, Filistin’de, 
Myanmar’da ve dünyanın diğer köşele-
rinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara 
seyirci kalmaya mahkum olacağız.

Değerli kardeşlerim…

İsrail’in orantısız güce dayalı kabul edi-
lemez tutumunu ısrarla sürdürmesi 
uluslararası toplumun genelinde büyük 
bir infiale yol açmaktadır. Bugün gelinen 
noktada uluslararası toplumun artık hızla 
harekete geçerek İsrail’in bu sorumsuz po-
litikalarına dur demesinin zamanı çoktan 
gelmiştir. Uluslararası toplumun vicdanı, 
kanayan bu derin yaraya bir an önce mü-
dahale edilmesi beklentisi içindedir. Bu 
çerçevede, İsrail’in uluslararası hukuk 
ve vicdanı hiçe sayan politikalarının bir 
bedelinin olacağı mesajı güçlü bir şekilde 
verilmelidir. Sorun, İsrail hükümetinin 
Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukuk-
larını hiçe sayan yaklaşımından kaynak-
lanıyor. Bu ülkeyi yönetenler barış için 
gerekli adımları atmak yerine her geçen 
gün barışın önüne yeni bir engel çıkarı-
yorlar. Gazze saldırısı bunun son adımını 
teşkil etmiştir.
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İsrail, uluslararası toplumun gözüne baka 
baka tek taraflı ve şımarık politikalarını 
sürdürmektedir. İşgal altında olan, Filis-
tin topraklarıdır. Bunun İsrail toprakları 
olduğunu öne sürmek, tarihi inkar etmek-
tedir. Bu toprakları gasp edip yasadışı yer-
leşimlere devam eden de bizzat İsrail’dir. 
Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında 
orantısız güç kullanan İsrail’dir. Başta 
Gazze’ye yönelik insanlık dışı abluka ol-
mak üzere Filistinlilerin özgürlüklerini kı-
sıtlayan İsrail’dir. Ama yaptırıma gelince, 
bundan muaf tutulan yine İsrail’dir. Dün-
ya tarihi, son 100 yıl içinde maalesef iki 
büyük savaş ve çok sayıda katliama, çok 
sayıda soykırım girişimine şahit olmuştur.

Şunu hatırlatmak isterim ki faşizm, 
Avrupa’da bir vurdumduymazlığın, bir 
öngörüsüzlüğün, bir tepkisizliğin neticesi 
olarak doğmuş, büyümüş ve gelişmiştir. 
Büyüyen Faşizmin yeterince dikkate 
alınmaması, Avrupa’da milyonların haya-
tına, milyonların sürgün edilmesine mâl 
olmuştur. Bugün, Birleşmiş Milletler’in, 
Ortadoğu’da İsrail Hükümeti tarafından 
canlandırılmaya çalışılan Faşizme karşı 
daha duyarlı olmasını son derece haklı 
olarak bekliyoruz. İsrail Hükümeti tara-
fından Filistinliler’e ve bölgeye yönelik 
insanlık dışı eylemlerin adı Faşizmdir, 
Etnik temizlik girişimidir. Avrupa’da, 
İkinci Dünya Savaşı öncesi yükselen Fa-
şizme duyarsız kalanlar nasıl milyonların 
ölümünden sorumluysa, bugün İsrail 
Faşizmine duyarsız kalanlar da katledilen 
tüm masumlardan sorumludur. İsrail şı-
marıklığına dur demeyen herkes, katledi-
len bebekler karşısında vebal altındadır. 

İsrail hukuksuzluğuna dur demeyen her-
kes, daha 3 gün önce katledilen 10 aylık 
bebeğin vebali altındadır. İsrail’in insan-
lığı, insan haklarını, uluslararası hukuku 
çiğnediğini görmeyen, görmezden gelen, 
gizleyen herkes, insanlığa karşı tam anla-
mıyla bir vebal altındadır. Tüm insanlığı, 
tüm uluslararası kuruluşları, Ortadoğu’da 
yükselen İsrail Faşizmine karşı onurlu bir 
duruş sergilemeye davet ediyorum. İsrail’i 
yönetenlerin de artık bir tercih yapması 
gerekiyor. İsrail’i yönetenlerin, gerçek 
güvenliğin, ancak gerçek barışın inşa 
edilmesiyle mümkün olabileceğini görme-
leri bekleniyor. Ancak, ne yazık ki İsrail 
hükümeti, İsrail’i giderek yalnızlaştıran 
ve bölgeyi barıştan uzaklaştıran politika-
larından vazgeçeceğine dair herhangi bir 
umut ışığı vermiyor. Buradan bir kez daha 
İsrail’e seslenmek istiyorum: Filistinlile-
rin hak ve hukuklarını ayaklar altına alan 
baskıcı, kan dökücü ve zorba politikalara 
son verin; savaş yerine barışı tercih edin.

Değerli kardeşlerim…

Filistinli kardeşlerimizin on yıllardır özle-
mini çektikleri haklarına kavuşmalarının 
zamanı çoktan gelmiştir. Bu çerçevede 
öncelikle, Filistin halkının devlet olarak 
tanınma yönündeki haklı talebinin kar-
şılanması ve Filistin devletinin temsilci-
lerinin de BM üyesi olarak hak ettiği yeri 
almasını bekliyoruz. Birleşmiş Milletlerin 
Filistin’e üyelik hakkını neden tanımadı-
ğını, tanımak istemediğini, akılla, vicdan-
la, sağduyuyla izah edebilmek mümkün 
değildir. İsrailliler 1948’den bu yana ken-
di devletlerine sahiplerken, aynı hakkın 
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Filistinlilere çok görülmesini ahlak ve 
vicdan sahibi hiç kimse bize açıklayamaz.

Türkiye olarak, bize inanan ve bize güve-
nen dostlarımızla birlikte, halen yanıtsız 
bırakılan Filistin’in tam üyelik başvuru-
sunun bir an önce olumlu sonuçlandırıl-
masının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
Türkiye, her yerde, her zaman ve her ve-
sileyle Filistin’in Birleşmiş Milletler’e bir 
an önce tam üye olabilmesi için çalışmaya 
devam edecektir. Bu çerçevede, Filistin’in 
bir ara aşama olarak BM’de “üye olma-
yan gözlemci devlet” statüsü kazanmaya 
yönelik önümüzdeki günlerde BM Genel 
Kuruluna yapmayı öngördüğü başvuruyu 
da tüm gücümüzle destekleyeceğimizi bu-
radan bir kez daha duyuruyorum.

Değerli kardeşlerim…

Arap Ligi Dışişleri Bakanları’nın 12 
Kasım’da gerçekleştirdiği toplantıda 
Filistin davasına güçlü destek beyan 
eden kararını memnuniyetle karşılıyo-
ruz. İsrail’in bu sınır tanımaz eylemleri 
karşısında safları sıklaştırarak, birlik ve 
beraberlik için daha güçlü bir tutum ser-
gilemenin zamanı gelmiştir. İsrail’in bu 
saldırılarının bir an önce durdurulması 
için uluslararası toplum ve Birleşmiş 
Milletler nezdinde gereken baskıyı oluş-
turmalıyız. Hep birlikte İsrail’i, saldırgan 
tavrını sonlandırmaya zorlamalıyız. Böl-
gede adil, kapsamlı ve kalıcı barış ancak 
İsrail’in Filistin’in haklarını tanıması 
ve şiddet politikasından vazgeçmesiyle 
mümkün olacaktır.

Son olarak, buradan sizlerle birlikte, Batı 
Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimi-
ze seslenmek istiyorum: Bu coğrafyanın, 
dünyanın adaletten, mazlumdan yana 
tüm milletleri yanınızdadır. Sevgili Gaz-
zeli kardeşlerim, sizler, asla ve asla yalnız 
değilsiniz. Bu zor ve karanlık günlerden 
aydınlığa çıkmak için sizin de aranızdaki 
dayanışmayı güçlü tutmanız hayati önem 
taşıyor. Mazlum Filistinli kardeşlerimizle 
ve ateş altındaki Gazze halkıyla dayanış-
mamız bundan sonra da aynı kararlılıkla 
devam edecek.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri sevgi, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, Türk ve Nijer iş camiala-
rının seçkin temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Türkiye-Nijer İş Forumu’nun 
başarılı geçmesini diliyorum.

Afrika’yı 21. yüzyılın en önemli stratejik 
işbirliği alanlarından biri olarak görüyo-
ruz. Ortak bir kültür ve tarihi paylaşan 
Türkiye ile Afrika’nın geleceği ortak çıkar-
lar temelinde beraberce şekillendirebile-
ceklerine inanıyoruz. Bu inancımız, son 
birkaç yılda aldığımız mesafeye bakınca 
her gün daha da artıyor. Türkiye, genç ve 

yetişmiş iş gücü, sıkı mali disiplini, reka-
betçi yatırımcıları ve güçlenen altyapısıy-
la Avrupa’nın altıncı, dünyanın on yedinci 
büyük ekonomisi durumunda. Bugün 
artık Türkiye küresel ölçekte bir cazibe 
merkezi haline geldi. Türk ekonomisi, 
yakaladığı yüksek performansı, dünya 
ekonomisinin yaşadığı buhranlı dönemde 
de sürdürdü.

Bu başarıda, beraberimizde bulunan 
değerli Türk özel sektörü temsilcilerinin 
ve müteşebbislerinin büyük payı bulu-
nuyor. Biz bu başarıyı sizlerle de paylaş-

Nijer-Türkiye İş Forumu

Niamey, Nijer | 8 Ocak 2013
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mak istiyoruz. Amacımız sizlerle birlikte 
kazanmak. Biz Afrika’yla sömürgeci bir 
mantıkla tek taraflı olarak değil, karşılıklı 
fayda ve saygı temelinde her iki tarafın da 
kazanacağı, kalıcı bir işbirliği tesis etmeyi 
istiyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin güçlen-
dirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik 
arzu ve çalışmalarımız elbette tek taraflı 
değildir. 2008 yılında Afrika Birliği’nin ül-
kemizi stratejik ortak ilân etmesi ve aynı 
yıl Ağustos ayında İstanbul’da düzenledi-
ğimiz “Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi” ile 
ilişkilerimiz yeni bir safhaya girdi. Bu yıl 
2’inci zirveyi de düzenleyerek aldığımız 
yolu değerlendirecek ve 2013-2018 döne-
mine ilişkin hedeflerimizi tespit edeceğiz.

Türkiye olarak, ikili ilişkilerimiz yanında, 
hem Afrika Birliği, hem Afrika’daki ulus-
lararası ve bölgesel kuruluşlarla ilişkile-
rimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Afrika’da, 
halen 26’sı Sahra Altı Afrika’da olmak üze-
re, toplam 31 Büyükelçiliğimiz bulunuyor. 
Niamey Büyükelçiliğimiz de 2012 yılında 
açılan büyükelçiliklerimiz arasında bu-
lunuyor. 2013 yılında da Konakri (Gine), 
Encemine (Çad) ve Cibuti Büyükelçilikle-
rimizin faaliyete geçmesiyle bu sayı 34’e 
ulaşacak. Bizim bu çabalarımıza karşılık 
Afrikalı dostlarımızın da karşı adımları at-
malarını görmekten memnuniyet duyuyo-
ruz. Halen 21 Afrika ülkesinin Ankara’da 
büyükelçilikleri var. Yenilerinin de açıl-
ması için çalışmalar devam ediyor.

Hükümet olarak öncelikli hedefimiz, hu-
kuki altyapıyı hazırlamaktır. Bu konuda 
Nijer ile çalışmalarımızı hızlandırmamız 
gerekiyor. Bilahare, iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkileri düzenlemek için bir 
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) teş-
kil etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 
Afrika’da toplam 35 ülke ile Karma Ekono-
mik Komisyon oluşturuldu. Bunun yanın-
da, işadamlarının bir araya gelmelerini 
sağlayan iş konseylerinin kurulması da 
önemli. Afrika’da halen 16 iş konseyimiz 
faaliyet gösteriyor. Nijer ile ticari ilişkile-
rimize baktığımızda, 2009’dan bu yana 
ticaret hacmimizde devamlı bir artış görü-
yoruz. 2009 yılında 11 milyon dolar olan 
ticaret hacmimiz, 2012’nin ilk 10 ayı iti-
bariyle 34 milyon dolara çıktı. Ancak, bu 
rakamın mevcut potansiyel dikkate alın-
dığında yeterli olmadığı açıktır. Firmala-
rımızın Afrika’daki kayıtlı yatırımları 5.5 
milyar doları aştı. Önümüzdeki dönemde 
özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerimizin (KOBİ) ülkenizdeki yatı-
rımlarını arttırabilmeleri için kendilerine 
destek olmaya devam edeceğiz.

Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizi arttırabilmek için Türk 
Eximbank tarafından tahsis edilen kre-
dilerin kullanımının ikili ticaretimizi ve 
ekonomik ilişkilerimizi arttıracağını dü-
şünüyoruz. Öte yandan, dünyada 2’inci 
sırada bulunan Türk müteahhitlerinin, 
başarılarını Afrika’ya da taşımalarını 
bekliyoruz. Müteahhitlik firmalarımı-
zın Nijer’in kalkınma projelerinde yer 
almaları bizleri memnun edecektir. Bu 
arada, Türk Hava Yolları halen Afrika’da 
23 ülkede 33 noktaya sefer düzenliyor. 
Niamey’in de bu noktalardan biri olması 
memnuniyet verici. Türk Hava Yolları’nın 
Niamey’e seferlere başlamasının ticareti-
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mizi arttıracağını, bizleri birbirimize daha 
da yakınlaştıracağını düşünüyoruz. Bu 
çerçevede, Afrika’dan Türkiye’ye gelecek 
işadamlarının seyahatlerini kolaylaştı-
rabilmek için her türlü kolaylığı gösteri-
yoruz. THY ile seyahat eden Sahra Altı 
Afrika ülkelerinden, geçerli Schengen, İn-
giltere veya ABD vizesi bulunan iş adamla-
rına, Atatürk Havalimanı hudut kapısında 
30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizesi 
uygulamamız devam ediyor. Nijer’in Libya 
ile yarım kalan Bingazi-Agadez karayolu 
projesi gibi projelerin gerçekleşmesi, bizleri 
daha da yakınlaştıracak. Bu gibi projelerin, 
ikili çerçeveden daha geniş bir işbirliğine 
taşınmasının, projeleri başkaları için de ca-
zip hale getireceğini düşünüyoruz. 

Türkiye olarak 2011’de ev sahipliği yaptı-
ğımız Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş 
Ülkeler 4’üncü Konferansı’nda kabul edilen 
İstanbul Eylem Planı’nın hayata geçirilme-
sine yönelik çalışmalarımız sürüyor. 33’ü 
Afrika ülkesi olan En Az gelişmiş Ülkelere 
200 milyon dolar tahsis etmeyi kararlaş-
tırdık. Bu ülkelerdeki yatırımlarımızı, özel 
sektörümüzün ve müteşebbislerimizin 
katkıları ve Hükümetimizin desteğiyle, 
2015 yılına kadar 5 milyar dolara, 2020 
yılına kadar da 10 milyar dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Afrika’da faaliyet gösteren 
TİKA Ofislerinin sayısı 7’e çıktı. Dakar’da 
bulunan Koordinasyon Ofisi aracılığıy-
la Nijer’de de çeşitli projeler yürütülü-
yor. TİKA, geçtiğimiz yıl Afrika’da, 20’si 
Nijer’de olmak üzere toplam 101 su kuyusu 
açtı. Yine TİKA ve Orman Su İşleri Bakan-
lığımız aracılığıyla burada, 10 dönümlük 
bir alanda Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı 

kurduk. Nijer’deki çalışmalarımızı daha 
etkin şekilde yürütmek üzere burada da bir 
TİKA Program Koordinasyon Ofisini yakın-
da faaliyete geçiriyoruz. Afrika’ya ve Nijer’e 
yönelik teknik ve insani yardım projelerine 
kesintisiz devam edeceğiz.

Ayrıca, 2012-2013 eğitim öğretim döne-
minde Sahra Altı Afrika ülkelerinden 561 
öğrenciye burs verdik. Bu gençlerin bizleri 
daha da yakınlaştıracaklarına inanıyoruz. 
Ekonomik gelişmenin olmazsa olmazı ola-
rak Afrika’da barış ve istikrarın sağlanması-
na özel bir önem veriyoruz. Ekonomik geliş-
me, barış ve istikrarın yerleşip gelişmesine 
temel oluşturacaktır. Bu nedenle Afrika’da 
halen görev yapan 6 Birleşmiş Milletler 
Misyonundan 5’ine personel ve mali katkı-
da bulunuyoruz. Yüksek düzeyli ziyaretler, 
yeni büyükelçilikler, işadamları heyetleri, 
fuarlar, teknik yardımlar, burslar ile ilişki-
lerimizin bir kartopu gibi büyüdüğünü, art-
tığını müşahede ediyoruz. Bu faaliyetlerin 
her iki taraf için de yararlı olması en büyük 
dileğimizdir. Bugüne kadar yapılanları iyi 
bir başlangıç, ancak yapabileceklerimizin 
yanında küçük bir yüzde olarak görüyoruz. 
Türkiye ile Nijer arasında artarak gelişecek 
işbirliğinin gerek halklarımız, gerek Afrika 
için yararlar sağlayacak hayırlı sonuçlar 
doğuracağına inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Türkiye-Nijer İş 
Forumu’nun her iki taraf için de yararlı 
olmasını diliyor, bu organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Sayın Başbakan, Senegal ve Türkiye iş cami-
alarının değerli mensupları, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Başta Sayın Başbakan olmak üzere, Sengalli 
kardeşlerimize, gösterdikleri misafirper-
verlik dolayısıyla şükranlarımı ifade edi-
yorum. Gerek Senegal ziyaretimiz ve ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerin, gerek bu İş 
Forumu’nun, Senegal ile Türkiye arasında 
yeni bir dönemi, yeni bir süreci başlatması-
nı gönülden temenni ediyorum.

Afrika ülkeleri içinde Senegal, bizim için 
gerçekten müstesna bir konumda bulu-
nuyor. Dakar Büyükelçiliği’miz, 1960’lı 
yıllarda Afrika’da açtığımız ilk büyükel-
çiliklerimizden biri. Yine, kısa adı TİKA 
olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı da Batı Afrika’daki ilk ofisini 
2007’de Dakar’da açtı. Senegal ve Dakar, 
bizim, Afrika’yla yeniden buluşmamızın, 
yeniden kucaklaşmamızın adeta ilk adresi 
oldu. Aslına bakarsanız, Senegal ile Türkiye 
tarihte birçok defa karşılaşma fırsatı buldu.

Bakın,  Pazartesi günü Gabon Parla-
mentosu’nda yaptığım konuşmada da 

ifade ettim… Afrika’ya gelenler, Afrika’ya 
hiçbir şey vermedikleri gibi, elmasları alıp 
gittiler. Yetmedi, buradan altınları alıp 
gittiler. Yetmedi, yeraltındaki madenleri 
alıp gittiler. Ama hırsları, aç gözlülükleri, 
tamahları sebebiyle, ne yazık ki Afrika’yı 
kurutmaya çalışmaktan vazgeçmediler. 
Bütün maddi zenginliğini aldıkları gibi, 
bu ülkeler, Afrika’nın insanını da maalesef 
gasp ettiler, Afrika insanını dahi alıp gö-
türdüler. Dün, Gore Adası’nı, diğer adıyla 
Köle Adası’nı ziyaret ettik. Afrika, kölelik 
noktasında gerçekten tarih boyunca çok 
büyük acılar yaşadı, çok dramatik, çok 
hüzünlü hadiselere sahne oldu. Ama ben 
burada, Afrika’dan götürülen bir başka 
değere özellikle işaret etmek istiyorum… 
Evet, elmasın, altının, diğer madenlerin ve 
kölelerin yanında, bu ülkeler Afrika’dan 
asker ticareti de yaptılar. Afrika’nın genç, 
güçlü, cesur insanlarını gemilere doldur-
dular, onlara yalanlar söylediler ve uzak 
coğrafyalara savaşmaya götürdüler.

İşte, bizim Senegallilerle bir karşılaşma-
mız da böyle bir savaş esnasında oldu. 
1915’te, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 
Senegalli askerler gemilerle Çanakkale’ye 
taşındı ve Osmanlı’ya karşı savaşmaları is-

Türkiye-Senegal İş Forumu

Dakar, Senegal | 10 Ocak 2013
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tendi. Senegallilere, buradan götürülürken 
Osmanlı’nın yanında savaşacakları yalanı 
söylenmişti. Ama cepheye varıp, Senegalli 
askerler, savaştıkları karşı tarafta ezan se-
sini duyunca, silahlarını bıraktılar, savaş-
madılar, geri cepheye alınıp sonra buraya, 
evlerine gönderildiler. Senegalli bir asker, 
Çanakkale Savaşı’nda esir düşünce şunları 
anlatıyor: “ben Senegalliyim ve babamın 
adı Muhammed… Bizi, memleketimizden 
zorla toplayıp kopararak buraya getirdiler 
ve hemen savaşa sürdüler. Biz, Müslüman-
larla savaştığımızı bilmiyorduk”…

Evet, Senegalli asker bunları söylüyor. 
Bir başka kaynakta, Çanakkale’ye getiri-
len Senegallilerle ilgili şu bilgi veriliyor: 
“Senegalliler, deniz yoluyla Çanakkale’ye 
getirildi… Kara savaşlarının şiddetlendiği 
zamanlarda, Seddülbahir denilen yerde 
ezan sesini duyan Senegal askerleri, İngiliz 
ve Fransızlara ait topları imha etti. Bu dav-
ranışlarından dolayı çok sayıda Senegalli 
asker öldürüldü, birçoğu Gökçeada’ya sü-
rüldü, orada kurşuna dizildi… “Senegal’le 
Türkiye arasında, işte böyle hazin, böyle 
dramatik bir karşılaşma var. Savaşmak 
için gelen Senegalliler, orada kardeşlerini 
gördüler, kardeşlerini tanıdılar, kardeş-
leriyle savaşmayı reddederek, hem bizim 
tarihimizde, hem Senegal tarihinde birer 
kahraman oldular. Bizim işte bu ortak 
tarihi, bu ortak kahramanlık destanını bu-
günlere ve istikbale hep birlikte taşımamız 
gerekiyor. Tarihten gelen bu bağı daha da 
güçlendirmemiz, 100 yıl önce olduğu gibi, 
bugün de muhabbetle kucaklaşmamız 
gerekiyor. İnşallah, son yıllarda sıklaşan 
ziyaretler, bizim bu ziyaretimiz ve son-

rasındaki temaslar, Türkiye ile Senegal 
arasında yeni bir süreci de başlatacaktır, 
buna yürekten inanıyorum.

Değerli dostlar…

Hükümetler olarak öncelikli hedefimiz, 
müteşebbislerimiz için gerekli hukuki 
altyapıyı hazırlamak, onları ticaret ve 
yatırım için teşvik etmektir. Senegal ile 
bu noktada hukuki altyapı büyük ölçüde 
tamamlandı. Çifte Vergilendirmenin Ön-
lenmesi Anlaşması’nı da en kısa zamanda 
tamamlamayı öngörüyoruz. İlkini 2006 
yılında Ankara’da düzenlediğimiz Tür-
kiye ile Senegal arasındaki Karma Eko-
nomik Komisyon toplantılarının ikincisi 
2010’da Dakar’da gerçekleştirildi. Ancak, 
işadamlarının bir araya gelmelerini sağla-
yacak bir iş konseyi henüz aramızda mev-
cut değil. Afrika kıtasında 16 ülke ile iş 
konseylerimiz kuruldu ve çalışıyor. Tür-
kiye ile Senegal arasında en kısa zamanda 
bir iş konseyi kurulması, ticari ve ekono-
mik faaliyetlerimize hız kazandıracaktır. 
Senegal’de Türk işadamlarının sağlık, 
turizm, eğitim, çevre, gıda alanlarındaki 
yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Öte yandan, Afrika’daki ekonomik faa-
liyetleri desteklemek amacıyla ayrılan 
Eximbank kredilerinden Senegal ile il-
gili bölümün henüz kullanılmadığını da 
görüyoruz. Bu kaynakların kullanılması 
da ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine 
yardımcı olacaktır. Ne yazık ki Senegal 
ile olan ticaretimiz de dünyanın içinden 
geçmekte olduğu ekonomik krizden etki-
lendi ve 2010’da 84 milyon dolara düştü, 
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2011’de ise 159 milyon dolara çıktı. 2012 
ticaret rakamlarına bakınca, 10 aylık ti-
caret hacmimiz 111 milyon dolar olarak 
gözüküyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle, 
2011 yılına yakın bir ticaret hacmine ulaş-
tığımızı tahmin ediyoruz. Ama bunları el-
bette yeterli bulmuyoruz. Çünkü işadam-
larımızın çok daha fazla kapasiteye sahip 
olduklarını biliyoruz. Tabii, ülkelerimiz 
arasındaki ilişkiler sadece ticari ilişkiler-
den de ibaret değil. Türkiye’de oynamış 
ve oynayan Senegalli futbolcular, ülkele-
rimizin birbirini tanıması açısından çok 
önemli bir yer tutuyor. Senegalli futbolcu-
muz Moussa Sow’da buradan, anavatanın-
dan takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayın Başbakan, değerli dostlarım… 

Türkiye ve Senegal, birbirlerine hiç de 
uzak ülkeler değiller. Aramızdaki mesafe 
her ne olursa olsun, tarih, kültür, ortak 
medeniyet bizi birbirimize sımsıkı bağ-
lıyor. Ortak değerlerimizi, ülkelerimizin 
işbirliği içinde büyümesini sağlayacak 
şekilde harekete geçirmemiz gerekiyor. 
Senegal’in büyümesi, gelişmesi, istikrar 
ve barış içinde geleceğe ilerlemesi için, 
Türkiye olarak biz her türlü katkıyı sağ-
lamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 
Senegal’e olan ilgimizi, inşallah kat kat 
artırarak, her alanda Senegalli kardeşle-
rimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Türkiye Senegal İş Forumu’nun her iki 
taraf için de verimli geçmesini diliyor, 
bu organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Saygıdeğer Başbakan, değerli kardeşim, 
Muhterem Hanımefendi, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri, şahsım, eşim ve heyetim adına en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Sarf 
ettiğiniz nazik sözleriniz ile bana ve heye-
time gösterdiğiniz misafirperverlik için 
çok teşekkür ediyorum.

28 Kasım’da Ankara’ya yaptığınız ziyare-
tin ardından, bu defa davetinize icabetle, 
güzel ülkenizi ziyaret etmekten büyük 
bir mutluluk duyduğumu ifade etmek 
isterim. Ayrıca Senegal’e ilk resmî ziyaret 
yapan Türkiye Başbakanı olmanın onur 
ve ayrıcalığını yaşıyorum. Senegal, bağım-
sızlığından bu yana geçen 52 yılda, birçok 
ülke için örnek teşkil eden demokrasisi, 
siyasi istikrarı ve pazar ekonomisiyle böl-
gesinde önemli bir çekim merkezi konu-
muna geldi. Senegal’in, bölgesinde olduğu 
kadar uluslararası platformlarda izlediği 
yapıcı dış politikanın, Afrika’daki ve dün-

yadaki güven ve istikrar ortamına önemli 
katkı yaptığını görüyoruz. Bu bağlamda, 
2008 yılından beri yürütmekte olduğunuz 
İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı-
nızda gösterdiğiniz dirayetli idareyi takdir 
ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Sayın Başbakan, değerli misafirler...

Senegal ile ilişkilerimiz köklü bir geçmi-
şe sahiptir. Kıta’daki en eski diplomatik 
misyonlarımızdan biri Dakar Büyükelçi-
liğimizdir. İçinde bulunduğumuz dönem, 
aynı zamanda ikili ilişkilerimizin kurulu-
şunun 50’nci yıldönümüne rastlıyor. Se-
negal ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerimize 
verdiğimiz önem çerçevesinde, ben de, 
2013 yılında ilk dış ziyaretlerimi Senegal 
ile birlikte Gabon ve Nijer’e yapmayı arzu 
ettim. Bugün gerçekleştirdiğimiz verimli 
ve faydalı görüşmelerde ülkelerimiz ara-
sında dostluk, kardeşlik ve işbirliği ilişki-
lerimizi daha da ileriye taşıyacak siyasi 
irade ve kararlılığı bir kez daha teyit ettik.

Başbakan Abdul Mbaye 
Tarafından Verilen Akşam 

Yemeği

Dakar, Senegal | 10 Ocak 2013



383

Yeni Türkiye Vizyonu | Mazlumların Sığınağı

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler halkla-
rımızın birbirlerine duyduğu muhabbet 
hissinden güç alarak her geçen gün daha 
ileriye gidiyor. Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığımız ve diğer kurum-
larımız ile Sivil Toplum Kuruluşlarımız 
Senegal’de önemli faaliyetler yürütüyor-
lar. Ayrıca, çok sayıda işadamımızın güzel 
ülkenize önemli yatırımlar yaptığını veya 
yatırım yapma hazırlığı içinde olduğunu 
memnuniyetle görüyorum. Ziyaretimde 
bana eşlik eden işadamlarımızın Senegalli 
muhataplarıyla bugün gerçekleştirdikleri 
verimli görüşmelerin somut sonuçlar do-
ğuracağına inanıyorum.

Ülkemiz, Afrika’ya her alanda yatırım 
yapmaya ve iş imkânları ortaya çıkarmaya 
öncelik veriyor. Dünya’nın her bölgesinde 
başarılı projeler üstlenen işadamlarımızı, 
Senegal dâhil tüm Afrika ülkelerine ya-
tırım yapmaya teşvik ediyoruz. Malum-
larınız olduğu üzere, bu tür yatırımlar, 
teknoloji transferini, istihdamı, kaliteli ve 
iş bilen insan yetiştirilmesini de berabe-
rinde getiriyor. Biz Afrika’da hiçbir zaman 
tek taraflı bir kazanç gayesi gütmedik, güt-
müyoruz. Böyle bir saikle hareket eden ül-
kelerin geçmişte Afrika halklarına unutul-
maz acılar yaşattıklarını biliyoruz. Bizim 
Afrika’ya bakışımız, dostluk, kardeşlik, 
işbirliği ve birlikte kazanma esasına daya-
lıdır. Bizim tarihimizde aksi bir örnek asla 
yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. 

Saygıdeğer Başbakan, kıymetli davetliler...

Afrika’ya açılım politikamız Türk dış 
politikasının önceliklerinden birini oluş-

turuyor. Dönemsel siyasi ve ekonomik 
beklentilerin çok ötesinde, uzun vadeli 
bir yaklaşımın eseri olan bu politika, 
karşılıklı yararı esas alan vizyoner bir 
anlayışa dayanıyor. Bu çerçevede, 2008’de 
İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-Afrika 
İşbirliği Zirvesi” Türkiye-Afrika ilişkile-
rinde yeni bir sayfa açtı. Zirve sonucunda 
oluşturulan izleme mekanizması gere-
ğince geçtiğimiz 5 yıl içinde Bakanlar ve 
Kıdemli Memurlar düzeyinde toplantılar 
yapıldı, ayrıca 2010-2014 Ortak Uygula-
ma Planı kabul edildi. 2013 yılı Ekim ayın-
da düzenlenecek “Türkiye-Afrika İşbirliği 
Zirvesi” ikinci toplantısının, kurmakta 
olduğumuz ortak geleceğin temellerini 
daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum.

Sözlerime son verirken, bana, eşime ve 
heyetime, Dakar’a varışımızdan beri gös-
terdiğiniz hüsnükabul için bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Size ve Muhterem 
Hanımefendiye sağlık ve mutluluk, dost 
ve kardeş Senegal halkına esenlik ve refah 
dileklerimi sunuyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, Altesleri Katar 
Emiri, Sayın Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri, değerli yüksek temsilciler, çok 
değerli katılımcılar, hanımefendiler ve 
beyefendiler...

Sizleri, ülkem ve milletim adına en kalbi 
duygularımla selamlıyor; Medeniyetler 
İttifakı Beşinci Forumu’na başarılar dili-
yorum. Medeniyetler İttifakı’nın bu yılki 

forumunun, Avrupa’da, Avrupa’nın tarihî 
bir başkentinde, Viyana’da gerçekleşiyor 
olmasından büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhur-
başkanı Fischer olmak üzere, tüm Avus-
turyalı dostlarımıza, Avusturya halkına 
şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye ve İspanya olarak ilk adımını at-
tığımız, Birleşmiş Milletler çatısı altında 

Medeniyetler İttifakı 5. Küresel 
Forumu Açılış Oturumu 

Konuşması

Viyana, Avusturya | 27 Şubat 2013
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ilerleyen Medeniyetler İttifakı girişiminin, 
bu seviyelere, bu etkinliğe ulaşmış olması 
gerçekten çok sevindiricidir, umut veri-
cidir. Açıkçası, Medeniyetler İttifakı’na, 
diyaloğa, uzlaşmaya, hoşgörüye daha 
fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten, 
böyle bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde, ırkçı saldırıların ivme 
kazandığı, terörün daha fazla can aldığı, 
dinlerin ve mezheplerin birbirine daha 
anlayışsız davrandığı bir manzarayla karşı 
karşıyayız.

Böyle bir manzara karşısında, önümüz-
de net iki seçenek vardı… Ya ellerimizi, 
kollarımızı kavuşturup, oturup olanları 
izleyecektik; ya da bu gidişe dur demek 
için harekete geçecektik. Oturup izlemek 
elbette kolay olan seçenektir. Biz, kolay 
olanı değil, zor olanı seçtik; oturup izle-
mektense, harekete geçmeyi, bu olumsuz 
tabloyu olumluya çevirmek için mücadele 
etmeyi tercih ettik. Medeniyetler İttifakı 
girişimi olarak, karşımızdaki tehdidin 
ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Zira 
karşımızda, bilgisizlik var, hoşgörüsüzlük 
var, en önemlisi de önyargılar var. Tehdit 
ne kadar büyük olursa olsun, kararlılıkla 
ve samimiyetle çalışıldığında, bu tehdidin 
bertaraf edileceğine de biz yürekten ina-
nıyoruz.

Olumsuz tüm örneklere rağmen, tarihte 
ve bugün, yeryüzünde, insanların bir ara-
da yaşadığı, hoşgörü içinde yaşadığı, bir-
lik ve beraberlik içinde hayatlarını idame 
ettirdiği çok sayıda güzel örnek var. Kültü-
rel, dinî, etnik farklılıkları, bir ayrışma ve 
çatışma vesilesi değil, bir zenginlik olarak 

gören toplum ve ülkelerin, her alanda bü-
yük başarılar sağladığını memnuniyetle 
görüyoruz. Ülkelerimize, halklarımıza, 
olumsuz örnekleri değil, olumlu örnekleri 
göstererek, farklılıkların zenginliğine vur-
gu yaparak, dünyayı değiştirebileceğimi-
ze, yeni bir dünya inşa edebileceğimize de 
biz samimiyetle inanıyoruz.

Çok değerli katılımcılar...

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin terörle 
mücadelesine çok daha güçlü bir şekilde 
destek vermesini, Medeniyetler İttifakı 
girişiminin başarısı adına çok önemli bul-
duğumuzu burada ifade etmek istiyorum. 
Türkiye’de yeniden güç kazanacak olan 
kardeşlik süreci, inanıyorum ki, başta 
Avrupa olmak üzere, çok geniş bir coğraf-
yaya iyi bir örnek teşkil edecektir. Yine, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği de, 
Medeniyetler İttifakı girişiminin başarısı 
noktasında son derece anlamlı ve önemli 
bir adım olacaktır. Asya, Afrika, özellikle 
de Balkanlar ve Ortadoğu’da, devam eden, 
ya da sinsi bir tehlike olarak duran çatış-
ma alanlarına daha fazla eğilmemiz gerek-
tiği açıktır. Ne yazık ki Suriye meselesinde 
modern dünya iyi bir sınav verememiştir. 
Suriye’de 2 yılda hayatını kaybedenlerin 
sayısı 70 bine yaklaşırken, her gün ma-
sum çocukların, kadınların, masum sivil-
lerin kanı akıtılırken, dünyanın tepkisiz 
kalması, adalet duygusunu ciddi şekilde 
zedeliyor.

Aynı şekilde, Avrupa’da yükselmekte olan 
ırkçılığın da, Medeniyetler İttifakı projesi 
karşısında ciddi bir sorun alanı olduğunu 
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belirtmek durumundayım. Müslüman 
ülkelere yönelik kayıtsızlığa ek olarak, 
ülkeleri dışında yaşayan Müslümanlara 
yönelik kırıcı, incitici, rencide edici ta-
vırlar, ne yazık ki vicdanları yaralamaya 
devam ediyor. Ötekinin kültürünü, inanç-
larını, hissiyatını anlamak için mücadele 
verilmesi gerekirken, önyargılardan ha-
reket edilerek, ötekinin dışlandığına ve 
horlandığına sıkça şahit oluyoruz. Tıpkı 
Siyonizm gibi, tıpkı antisemitzm gibi, 
tıpkı faşizm gibi, islamofobianın da bir in-
sanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz 
hal almıştır. Medya aracılığıyla, kitle ile-
tişim araçları vasıtasıyla, kimi zaman da 
siyasetçiler eliyle, bir dinin, bir mezhebin, 
bir topluluğa ait hassasiyetlerin tahkir 
edilmesi, önyargıları büyütür, uçurumları 
derinleştirir. Medeniyetler İttifakı, ön-
yargıları ortadan kaldırmak, uçurumları 
kapatmak doğrultusunda oluşturulmuş 
en anlamlı çabalardan biridir. Bu fırsattan 
azami ölçüde yararlanmayı dünyamıza ve 
gelecek nesillere karşı borcumuz olarak 
görmeliyiz. 

Çok değerli katılımcılar...

Sözlerime son vermeden önce, Viyana 
Forumu’nun başka bir özelliğini de vurgu-
lamak istiyorum: İlk kez bir Forum’da iki 
Yüksek Temsilci hazır bulunuyor. Değerli 
Dostum Sayın Sampaio, Beş yıl önce, Me-
deniyetler İttifakı’nın ilk Yüksek Temsil-
cisi oldunuz. Medeniyetler İttifakı’nın bir 
nüve olmaktan, bugünkü konumuna ulaş-
tırılmasındaki katkınızı, bu uğurda har-
cadığınız emekleri içtenlikle selâmlamak 
istiyorum. Size teslim edilen emaneti fev-

kalade ileri bir noktada halefinize teslim 
etmenin iç huzurunu yaşadığınıza inanı-
yorum. Size bu vesileyle teşekkürlerimi ve 
en iyi dileklerimi sunuyorum. Yeni Yüksek 
Temsilci Sayın Nasır El Nasır’ı da tebrik 
ediyor, çalışmalarında başarılar temenni 
ediyorum. Nasır El Nasır kardeşimin, dev-
raldığı İttifak Genel Sekreterliği göreviyle, 
Medeniyetler İttifakı’nı süratle ileri sevi-
yelere taşıyacağına yürekten inanıyorum. 
Bu süreçte, Türkiye’nin desteğinden elbet-
te emin olabilirsiniz. Bu vesileyle, İttifak’ı 
bugünlere taşıyanlara, İttifak için emek 
verenlere, Viyana Forumu’nun düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese tekrar 
teşekkür ediyor, hepinize en samimi sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bir kez daha, Türkiye’ye, vatanınıza hoş 
geldiniz diyorum.

Suriye Türkmenleri Platformu’yla, yani 
sizlerle, daha çok yakın bir tarihte; 14 
Aralık’ta, İstanbul’da bir araya gelmiş, 
Suriye’deki gidişatı ele almış ve hasbihal 
etmiştik. 3.5 ay sonra, bugün, başkentimiz 
Ankara’da ikinci buluşmamızı gerçekleşti-
riyoruz. Bu vesileyle Suriye Türkmenleri 
Platformu’nun, Türkmen siyasi bilincinin 
pekiştirilmesi, güçlendirilmesi amacıyla 
yaptıkları bu anlamlı buluşmanın hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki; Suriye 
Türkmenlerinin, Esed Rejiminin iki yılı 
aşkın bir süredir yürüttüğü şiddet politi-
kasına karşı sürdürdüğü onurlu mücadele 
asla hatıralardan silinmeyecektir. Bir in-
sani trajediye yol açan, bölgenin güvenli-
ğini, istikrarını ciddi şekilde tehdit eden 
bu mezalim ve saldırgan tutuma karşı 
direnişiniz, biliniz ki özgür ve demokra-

tik Suriye’nin doğuşuna, inşasına önemli 
katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle Türkmen 
kardeşlerimizin vermiş olduğu şehitleri 
rahmetle yad ediyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Türkmen kardeşlerimiz, biliyorum ki şu 
anda büyük bir özveriyle, büyük bir feda-
karlıkla mücadele yürütüyorlar. Bu nok-
tada şunu asla unutmamak lazım: Sahada 
verilen mücadele, siyasi alandaki birlik 
ve dayanışmayla perçinlenir ve çok daha 
büyük bir anlam kazanır. Yeni demokra-
tik Suriye’de, Türkmen kardeşlerimizin 
ülkenin asli unsurlarından biri olarak hak 
ettikleri konuma sahip olabilmeleri için, 
hiç şüphesiz, geniş, kapsayıcı ve sesini du-
yurabilen bir siyasi oluşum çerçevesinde 
hareket etmelerinde yarar vardır. Bu bağ-
lamda, Suriye Türkmenlerinin sesi ve vic-
danı olması beklenen bir Meclis kurulması 
çalışmalarını destekliyorum. 

Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin irade-
sinin tecelli etmesine imkân sağlayacak 
bu oluşum içerisinde Halep’ten Humus’a, 

Suriye Türkmenleri Platformu  
2. Toplantısı

Ankara | 30 Mart 2013
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Lazkiye’den Kuneytra’ya, Şam’a, Rakka’ya, 
Hama’ya, İdlip’e, Dera’ya ve Tartus’a kadar 
Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı tüm bölge-
lerin adil bir şekilde temsil edilmesi büyük 
önem taşıyor. Böyle bir meclisin ilanı, 
Suriyeli Türkmenlerin aynı amaç etrafın-
da birleşemeyeceğini iddia eden, Suriyeli 
Türkmenlerin geleceğin Suriye’sinde hak 
ettikleri yeri almalarını engelleme çabası 
güden çevrelerin hesaplarını boşa çıkara-
caktır. Aynı şekilde, Türkmen kardeşleri-
mizin birlik ve beraberliğini bir kez daha 
güçlü bir biçimde ortaya koyacaktır. 

Bu çatışma ortamında bölgecilik zeminin-
den uzak, her bir unsurun bütünü temsil 
ettiği anlayışının kararlılıkla sergilenmesi, 
Suriye’de acı çeken kardeşlerimize moral 
sağlayacak bir manevi destek de oluştura-
caktır.

Değerli kardeşlerim...

Şunu tüm kalbimle ifade etmek istiyorum: 
Sizin sıkıntılarınız bizim de sıkıntıları-
mızdır; emin olunuz ki bizler, sizin çekti-
ğiniz acıları yüreğimizin derinliklerinde 
hissediyoruz. Türkmen kardeşlerimizin 
acılarını dindirebilmek için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Elbette tüm so-
runların bir anda çözülmesi beklenemez. 
Sizden istirhamım, kendi içinizdeki insica-
mın, birlik ve beraberliğin, en önemlisi de 
uhuvvetin bozulmasına izin vermeyin.

Türkmen halkı adına gerçekleştireceğiniz 
başarılarla biz de Türkiye olarak iftihar 
etmeye devam edeceğiz. Desteğimizin 
süreceği konusunda asla ve asla şüpheniz 

olmasın. Bizim, Türkmen kardeşlerimizin 
Suriye’de maruz bırakıldığı bu ıstırap ve 
istibdat karşısında sessiz kalmamız asla 
düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti, Türk-
men kardeşlerinin çıkarlarını her plat-
formda en yüksek sesle dile getirmektedir, 
getirmeye de devam edecektir. İster Türk-
men Haber Ajansı’na destek sağlanması ol-
sun, ister Suriye’de kurtarılmış bölgelerde 
Türkçe eğitim için gerekli altyapının oluş-
turulması olsun her türlü katkı sağlamayı 
sürdüreceğiz.

Keza, Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan 
Türkmen ihtiyaç sahiplerine yardım mal-
zemelerinin ulaştırılmasında kolaylık 
sağlanması noktasında da Türkiye Cum-
huriyeti Devleti tüm imkânlarını seferber 
ederek yanınızda olmaya devam edecektir. 
Muhalefetin son bir ay içinde önemli ölçü-
de toparlanması, sahadaki varlığının güç-
lenmesi, uluslararası plandaki görünürlük 
ve meşruiyetini pekiştirme imkânı bulma-
sı son derece sevindirici gelişmeler…

Muhalefet, bunu, rejimin iki yılı aşkın sü-
redir devam ettirdiği şiddet politikalarına 
rağmen başarabildi. İstanbul’da geçici hü-
kümet başkanının seçilmesi, muhalefetin 
kurumsallaşma sürecini bir ileri aşamaya 
taşımak noktasında bir mihenk taşı oldu. 
Koalisyon, attığı bu adımla otoritesini 
güçlendirdi; bu otoritesini Suriye halkının 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Su-
riye sınırları içinde icra etmek konusunda 
kararlı olduğunu gösterdi. 

Önümüzdeki dönemde oluşturulması 
beklenen kabinede Türkmen kardeşlerimi-
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zin de temsil imkânı bulması son derece 
önemli… Suriye sandalyesinin, Arap Ligi 
Zirvesi münasebetiyle 26 Mart tarihinde 
Suriye halkının meşru temsilcilerine dev-
redilmesi önemli bir dönüm noktasıdır. 
Bu gelişme, sadece bölgesel sahiplenme 
bağlamında değil, aynı zamanda diğer ilgi-
li bölgesel ve uluslararası örgütler için bir 
emsal teşkil etmesi bakımından da fevka-
lade önemlidir.

Ben, Türkmen kardeşlerimizin birlik için-
de hareket etmelerinin Koalisyon bünye-
sindeki konumunu da güçlendireceğine 
inanıyorum. Bu bağlamda, ilan edilecek 
olan “Kurucu Suriye Türkmen Meclisi”nin 
hepimiz için hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Başarılar diliyorum.
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Sayın Başkan, Kızılay’ın çok değerli men-
supları, saygıdeğer katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türk Kızılayı’nın 2013 yılı Olağan Genel 
Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyorum. 
Konuşmamın hemen başında, 1868 ta-
rihinden bugüne kadar, 145 yıl boyunca 
Kızılay’da görev yapanlara, Kızılay için 
çalışanlara, tüm mensuplara, tüm hayırse-
verlere, ülkem ve milletim adına şükranla-
rımı ifade ediyorum.

Kızılay’ın kurucuları başta olmak üzere, 
ahirete irtihal edenleri, özellikle de görev 
şehitlerini rahmetle, minnetle yad ediyo-
rum. Kızılay, elbette yaptığı tüm faaliyetler-
le takdiri, tebriki, teşekkürü ziyadesiyle hak 
ediyor. Ancak ben burada Kızılay’ı özellikle 
bir hususta kutlamak istiyorum. Kızılay, 
145 yıl boyunca sadece ve sadece görevine 
odaklanan, sadece işini yapan, bunu da ses-
siz sedasız gerçekleştiren bir kurum oldu.

Adeta, medeniyetimizin temel ilkelerin-
den biri olan, “Sağ elin verdiğini sol el 

Türk Kızılayı Olağan  
Genel Kurulu

Ankara  | 14 Nisan 2013
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hissetmeyecek” düsturunu Kızılay 145 yıl 
boyunca başarıyla sürdürdü. Dünyadaki 
bazı örneklerinin tersine, Kızılay’ın hiçbir 
zaman gizli gündemi olmadı. Derinden 
ilerledi, sessiz çalıştı, propagandaya hiç 
tenezzül etmedi; gerek yurt içinde, gerek 
yurt dışında, Türkiye insanının yardım-
severliğini, alicenaplığını, cömertliğini, 
misafirperverliğini layıkıyla göstermenin 
dışında hiçbir niyet taşımadı.

Kızılay, ihtiyaç hasıl olmadığı dönemler-
de, çok fazla hatırlanan bir kurum olmadı; 
ama ihtiyaç hasıl olduğunda, ufukta o kır-
mızı hilal umutla gözlendi; o kırmızı hilal 
göründüğünde, kalplerde umut yeşerdi, 
gönüller ısındı ve yürekler güven duygu-
suyla doldu.

Burada, bir hususta daha Kızılay’a teşek-
kürlerimi ifade etmek durumundayım… 
Yurt içinde hangi afet bölgesine gittiysek, 
Kızılay’ın o kırmızı hilalinin orada dalga-
landığını gördük. Yurt dışında hangi afet 
bölgesine ulaştıysak, Kızılay’ın o Hilal-i 
Ahmer’inin orada dalgalandığına şahit 
olduk. Kimsenin gidemediği yerlere, kim-
senin ulaşamadığı coğrafyalara, kimsenin 
umursamadığı bölgelere Kızılay hızla 
ulaştı, herkesten, her kuruluştan önce 
ulaştı, cesaretle ulaştı ve muhtaçlara el 
uzattı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden Haiti’ye, 
Moğolistan’dan Şili’ye, Japonya’dan, 
Kongo’ya, Afganistan’dan Somali’ye, 
Myanmar’dan Filistin’e kadar ihtiyaç sa-
hiplerine el uzatan, darda kalanların yar-
dımına koşan, milletçe bizi gururlandıran 

Kızılay’a burada hassaten teşekkür ediyo-
rum. Sadece son 3 yılda, Türkiye içinde 
324 afet müdahalesine ihtiyaç duyuldu. 
Bunların 17’si deprem, 137’si yangın, 31’i 
heyelan, 75’i sel, 24’ü aşırı kar yağışı ve 
9’u patlamaydı.

Kızılay, 780 bin kilometre kare üzerinde, 
ihtiyaç hasıl olan her yere hızlı şekilde 
ulaştı, çadırlarını kurdu, aşevlerini kur-
du, battaniyeleri, ısıtıcıları, yatakları, 
gıda maddelerin dağıttı ve geçici konut-
ları inşa etti. Hem devletin, hem milletin 
yardım elini vatandaşımıza hızlı, en ideal 
şekilde ulaştırdığı için yine Kızılay’a ve 
tüm mensuplarına şükranlarımı ifade 
ediyorum.

İnşallah yurt içinde ve yurt dışında ya-
pılacak yeni yatırımlarla, yeni projelerle 
Kızılay’ı büyütmeye, her alanda daha 
hızlı, daha teşkilatlı biçimde müdahale 
eder hale getirmeye devam edeceğiz. Hü-
kümet olarak biz üzerimize düşeni yaptık 
ve yapmayı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki 
milletimiz, hayırseverlerimiz de, Kızılay’ı 
desteklemeye ve Kızılay’ı daha da büyüt-
meye devam edeceklerdir.

Değerli dostlarım…

Bir kere şunu çok iyi bilmek, çok iyi 
kavramak ve gereğini de hakkıyla yerine 
getirmek durumundayız… 21. yüzyılda, 
büyük devlet olmak için, iddia sahibi, güç 
sahibi, etki sahibi bir devlet olmak için 
gereken kriterler çok ama çok değişmiştir. 
Geçmişte güçlü ordusu olan, güçlü devlet 
sayılıyordu. Büyük ekonomisi olan, büyük 
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devlet kabul ediliyordu. Nüfusu çok olan, 
dünya üzerinde nüfuz sahibi olabiliyordu.

Şu anda ise artık bunlara sahip olmak 
tek başına büyük ve güçlü devlet olmak 
için yetmiyor. Bugün artık başka kriterler 
gerekiyor… Örneğin gücünüz barışa olan 
katkılarınızla ölçülüyor. Gücünüz eğitime, 
kültüre, dayanışmaya, paylaşmaya olan 
katkılarınızla ölçülüyor. Dünya üzerindeki 
haksızlıklara, eşitsizliklere, adaletsizlikle-
re müdahale kapasiteniz, yanlışı düzeltme 
iradeniz, güç kriteri olarak kabul ediliyor. 
Yumruğun ağırlığı değil, sözün, fikrin, te-
zin ağırlığı dünyada her şeyden daha fazla 
etkili oluyor.

Bugünün dünyasında ülkeler ekonomile-
riyle, ordularıyla olduğu kadar üniversite-
leriyle, ulusal ve uluslararası eğitim faali-
yetleriyle, dernek ve vakıflarıyla, yardım 
kuruluşlarıyla, fikir ve tezlerini anlatan 
kitle iletişim araçlarıyla öne çıkıyor. Geç-
mişte bir kriz bölgesine, sizin askerleriniz, 
ordunuz ne kadar hızlı ulaşıyorsa, o kadar 
etkiliydiniz…

Şimdi ise askerden önce, ordudan önce, si-
zin barış mesajlarınızın, uzlaşma ve uzlaş-
tırma çabalarınızın, dayanışma ve yardım-
laşma faaliyetlerinizin ne kadar hızlı, ne 
kadar önce ulaştığı anlam ifade ediyor. Ba-
kın, Türkiye son 10 yıllık süreç içinde, işte 
bu noktada gerçekten çok önemli mesafe 
kat etmiştir. Öncelikle Türkiye içinde, afet-
lere müdahale konusunda, ihtiyaç sahip-
lerine çok hızlı şekilde ulaşma hususunda 
çok önemli reformlar gerçekleştirdik.

Bir vatandaşın, devlete en fazla ihtiyaç 
duyduğu an çaresiz kaldığı andır. Yanıba-
şındaki komşusundan yardım alamayan, 
kardeşi yardıma koşamayan, eşinden, ço-
cuklarından, ailesinden yardım alabilecek 
durumda olmayan vatandaş, son derece 
haklı olarak, devletin kendisine el uzatma-
sını bekler. Esasen, devlet en zor zamanda 
vatandaşına ulaşabildiği, ona el uzatabil-
diği kadar devlettir.

Devlet elbette vergisini toplayacak, elbette 
askerini alacaktır; ama bunun karşısında, 
devlet, milletin bağımsızlığını, hürriye-
tini, namusunu, şerefini korumakla, gü-
venliğini tesis etmekle mükelleftir. Ama 
bunun da ötesinde devlet, vatandaşını, 
hiçbir ayrım yapmaksızın şefkatle kucak-
lamakla, onun ihtiyaçlarını gidermekle 
mesuldür. Devlet varolduğu için millet 
var değildir; tam tersine, millet var olduğu 
için devlet vardır.

Osmanlı Cihan Devleti’nin daha temelleri 
atılırken, Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 
verdiği nasihat de işte tamamen bu anlam-
dadır: “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın…” 
İnsanına sadece vergi mükellefi, sadece 
asker olarak bakan bir devlet, zorba bir 
devlettir, zalim bir devlettir. İnsanı, ken-
disinin varlık sebebi olarak gören, kendi-
sini vatandaşının hizmetkarı olarak gören 
devlet ise, adil devlettir, sosyal devlettir, 
demokratik hukuk devletidir.

Bizim, Selçuklu’dan bugüne kadarki dev-
let anlayışımız, “Dicle’nin kenarında kay-
bolan kuzunun hesabını soracak” diraye-
te, güce, inceliğe ve hassasiyete sahip bir 
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devlet anlayışıdır. Devlet mazeret ürete-
mez, bahane üretemez. Bir afet karşısında, 
bir felaket karşısında, oradaki afetzedeye, 
felaketzedeye günlerce ulaşamayan, gün-
lerce el uzatamayan bir devletin hiçbir 
bahanesi, hiçbir mazereti geçerli olamaz.

Geçmişte biz bunu maalesef defalarca 
yaşadık… Sadece afet durumlarında değil, 
devletin hizmet götürmesi gereken hemen 
her alanda, hizmetten çok bahanelerin, 
mazeretlerin öne çıktığını gördük. Devlet, 
hastaya ambulans yetiştiremedi. Ambu-
lansın gideceği yolu inşa edemedi. Yolun 
olmadığı yerlerde, uçakla, helikopterle, 
paletli araçlarla ulaşma imkanlarını sağ-
layamadı.

Devlet, en birincil vazifeleri olan eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet hizmetlerini tam 
anlamıyla yerine getirmedi, getiremedi. 
Bunların yanında, afetlere günlerce mü-
dahale edilmediği zamanlar oldu. Ceset-
lerin enkazlarda koktuğu, afetten kurtu-
lanların soğuktan donduğu, afetzedelerin 
günlerce yağmurun, çamurun altında, aç 
bilaç titrediği zamanlar oldu. Biz bugünün 
dünyasında, bugünün Türkiye’sinde, böy-
le bir ihmali asla ve asla sineye çekemeyiz.

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete 
kadar, ücra kavramını asla lügatimize 
sokmadan, 76 milyonun tamamına eşit 
ve hızlı şekilde ulaşmak zorundayız. Aynı 
şekilde, afet ve felaket durumlarında hiç 
kimseyi dışarda bırakmadan, hiç kimseyi 
ihmal etmeden, en hızlı şekilde olay yeri-
ne ulaşmak ve ihtiyaçları mümkün olan 
en hızlı şekilde karşılamak zorundayız. 

Buradan hiç kimse farklı anlamlar çıkar-
masın…

Bazen öyle afetler, öyle felaketler oluyor 
ki ne kadar güçlü, ne kadar hızlı olursanız 
olun, bir anda herkese ulaşmak mümkün 
olamayabiliyor. Bunu dünyanın en güçlü 
devletleri bile yaşayabiliyor. Afet ve fela-
ketlerin boyutu karşısında, sosyal vasfı 
çok güçlü devletler bile bir müddet aciz ka-
labiliyor. Depreme en fazla hazırlıklı olan 
Japonya’nın, fırtınalara en fazla hazırlıklı 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nin bile 
zaman zaman çaresiz kaldıklarına şahit 
olabiliyoruz.

Aksaklık elbette olabilir… O afet anında 
her şey dört dörtlük yürümeyebilir. Bura-
da amaç, mümkün olduğunca hızlı orga-
nize olabilmek, mümkün olduğunca hızlı 
herkese el uzatabilmektir. Hamdolsun, 
bu noktada çok önemli mesafe kat ettik. 
Gerek Kızılay’ımızla, gerek AFAD’ımızla, 
gerek yerel ve ulusal ekiplerimizle, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, yapılabilecek 
olanın en iyisini, en mükemmelini yapma-
nın mücadelesi içindeyiz.

Şu anda Kızılay, 7 gün 24 saat, 9 bölgede, 
24 Yerel Afet Yönetim Merkeziyle; 81 ilde 
714 Kızılay Şubesiyle, 12 bin üye, gönüllü 
ve uzman personeliyle milletin hizmetin-
de ve teyakkuz halinde. Kızılay, son 3 yıl 
içinde, sadece Türkiye’de, 761 bin ihtiyaç 
sahibi vatandaşa el uzattı ve 83 milyon 
liralık operasyon gerçekleştirdi. Afete 
acil müdahale hazırlık çalışmaları, eğitim 
çalışmaları da başarılı şekilde yapıldı ve 
yapılıyor.
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Yurt içindeki başarılı çalışmalarının 
yanında, Kızılay, dünya genelinde de yü-
zümüzü ağartan, bizi gururlandıran bir 
performans sergiledi. Son 3 yıl içinde 31 
ülkede Kızılay’ın hilali dalgalandı. Dünya 
genelinde 4 milyon 295 bin insana ulaşıldı, 
282.5 milyon dolarlık operasyon gerçekleş-
tirildi. Doğrudan müdahalenin yanında, 
Kızılay, 11 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç der-
neklerini destekledi, onlara eğitim verdi.

Özellikle Suriye’den ülkemize gelen, sa-
yıları 191 bine ulaşan sığınmacılar için, 
AFAD’la birlikte Kızılay son derece başarılı 
çalışmalar yürüttüler. Kızılay, dünya sathın-
da sadece Türkiye’nin artan gücünü, artan 
etkinliğini göstermekle kalmadı, insanımı-
zın yardımseverliğini, dayanışma ve pay-
laşma iradesini, barışa ve huzura yönelik 
azmini tüm dünyaya iletti.

Kızılay, hiç kuşkusuz, Büyük Türkiye’nin 
en önemli enstrümanlarından biri oldu. 
Türkiye, TİKA ile, TRT ile, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile, Yunus 
Emre Enstitüleri ile dünyada adından sıkça 
söz ettirirken, Kızılay ile de büyüklüğünü, 
cömertliğini, yardımseverliğini gerçekten 
gurur verici şekilde sergiledi.

Tekrar etmekte fayda görüyorum… OECD 
raporlarına göre, Türkiye, 2012 yılında 
resmî dış yardımlarını yüzde 99 oranın-
da artıran bir ülke oldu. 2011 yılında, 
Türkiye’nin resmî yardımları 1 milyar 273 
milyon dolar seviyesindeydi. 2012 yılında 
Türkiye, yüzde 99’luk bir artışla, 2 milyar 
532 milyon dolar resmî dış yardım gerçek-
leştirdi. Şu anda, dünyanın hemen tama-

mında, ay-yıldızlı bayrağımız da, kırmızı 
hilalimiz de çok yakından tanınıyor; barı-
şın, hoşgörünün, yardımlaşmanın sembolü 
olarak gören herkese huzur veriyor, umut 
veriyor.

Değerli dostlarım…

Bir kere şuna hepimiz, 76 milyon olarak her 
bir ferdimiz gönülden, yürekten inanacak. 
Biz, büyük bir devletiz, büyük bir milletiz… 
Biz tarihimizle büyüğüz. Biz, ecdadımızla 
büyüğüz. Biz insanlık tarihine, bilim tarihi-
ne, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine 
kattıklarımızla büyüğüz. Biz tarihin her 
döneminde, gönüller fethetmekle, mazlum-
ların çağrısına kulak vermekle, mağdurun 
elinden tutmakla meşhur ve bu surette 
büyüğüz. Bizi büyük devlet, büyük millet 
yapan vasıflarımızdan asla taviz vermeyiz, 
o hasletlerin unutulmasına, kurutulmasına 
müsaade etmeyiz.

780 bin kilometrekare üzerinde ücra, uzak, 
ulaşılamaz kavramlarını tanımıyoruz ve 
tanımayacağız. 76 milyona anında ulaşma-
nın hazırlığı içinde olacağız. Aynı zamanda, 
komşumuz olsun, yakın olsun, uzak olsun, 
her ülkeye, her millete, her halka ulaşmak 
için de teyakkuzda bekleyeceğiz. İçeride 
vatandaşını gören, gözeten, onu şefkatle 
kucaklayan vasfımızla büyük olacak; dışa-
rıda hakkı savunan, barışı savunan, adaleti 
savunan vasfımızla büyüklüğümüzü göste-
receğiz.

Bu vizyona, bu tarihî misyona hizmet 
eden herkese buradan bir kez daha te-
şekkür ediyorum. 145 yıldır Türkiye’nin 
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büyüklüğüne yaraşır hizmetler gerçekleş-
tiren Türk Kızılayı’nı tekrar tebrik ediyor, 
tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçen-
lere, katkı verenlere, destek sağlayanlara, 
hayırseverlere, yönetici ve çalışanlara şük-
ranlarımı ifade ediyorum; hayatını kaybe-
denlere, şehitlerimize tekrar Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum.

Hilal-i Ahmer’in, Kızılay’ın, yüreklere su 
serpen, umut yeşerten, gözyaşlarını, acı-
ları, feryatları dindiren bir sembol olarak 
başarısının artarak devamını diliyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli dostlar, hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
“21. Yüzyılda Küresel Düzen ve Adalet” 
temalı bu toplantının hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Bu buluşma vesilesiyle, 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma-
ları Vakfı’nın yöneticilerini, Washington 

Temsilcisi ve çalışanlarını bir kez daha 
tebrik ediyor, Türk-Amerikan ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesi yolundaki çalışma-
larında başarı dileklerimi tekrarlıyorum.

Değerli dostlarım…

Adalet arayışı, insanlık tarihi kadar eski-
dir. Adaletin olmadığı yerde insanlık da 

“21. Yüzyılda Küresel Düzen ve 
Adalet” Konulu SETA Konferansı

Washington, ABD  | 17 Mayıs 2013
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yoktur; çünkü adaletin olmadığı, adaletin 
dışlandığı, adaletin ötelendiği bir yerde, 
insanın kimliğinden söz etmek, insanın 
insanca bir hayat kurabileceğini iddia et-
mek mümkün değildir. Adalet hakkı teslim 
etmektir. Adalet, aynen özgürlük gibi, insan 
onurunun bir gereğidir. Siyasetten ekono-
miye, hukuktan küresel düzene kadar her 
alanda adalet ilkesini gözetmeyen bir dün-
yanın, insanlığa barış, huzur ve mutluluk 
getirmesi mümkün değildir. 

Bugün insanlık olarak elimizde muazzam 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik imkanlar 
bulunuyor. Fakat bununla tezat bir şekilde, 
küresel ölçekte, adalet ilkesi her gün ciddi 
saldırılara maruz kalıyor. Siyasi alandaki, 
ekonomik alandaki adaletsizlikler ve eşit-
sizlikler giderek derinleşiyor. Adalet dağıt-
ması gereken küresel düzen; bürokratik 
süreçlerin, ulusal çıkarların, sadece kendini 
ayakta tutmak isteyen, adaleti sadece kendi-
ne reva gören politikaların kurbanı oluyor.

Bakın, bugün bir milyardan fazla insan, 
günde bir doların altında gelirle yaşıyor. 
Yani mutlak fakirlik sınırının altında bu-
lunan bir milyardan fazla insan var. On 
milyonlarca insan gıda, temiz su ve sağlık 
hizmeti gibi en temel insani ihtiyaçlardan 
mahrum yaşıyor. Her yıl yüzbinlerce insan 
açlık, kuraklık, doğal afetler, savaşlar ve sal-
gın hastalıklardan dolayı hayatını yitiriyor. 
Bu durumdan en çok etkilenen de, maale-
sef, en savunmasızlar, en masumlar, yani 
çocuklar oluyor. 

Evet, adaletsizliğin en büyük kurbanı ma-
alesef çocuklardır. En çok acıyı, hayatımı-

zın neşesi olması gereken çocuklar çekiyor. 
Sadece Somali’de, 2011 yılında 250 binden 
fazla insan açlık ve kuraklıktan dolayı haya-
tını kaybetti. Ölenlerin yarıya yakını 6 yaşın 
altındaki çocuklar… Çocukları arasında 
tercih yapmak zorunda bırakılan, bir çocu-
ğunu yanına alırken diğerini geride bırak-
mak zorunda kalan bir annenin acısını tarif 
etmek mümkün müdür? 

Bu acıya duyarsız kalan bir sistemin, insan-
lık vasfımızla uyuşması mümkün müdür? 
Ben, bu trajediyi 2011 yılının Ağustos ayın-
da Somali’de bizzat müşahede ettim. Yüzler-
ce kilometre öteden yalınayak, aç ve yorgun 
insanların başkent Mogadişu’ya nasıl akın 
ettiklerini bizzat gördüm. Oradaki kamp-
ları, hastaneleri ziyaret ettim. Gördüğüm 
manzara dehşet vericiydi. 

Dünyanın bir tarafı büyük bir bolluk ve 
israf içinde yaşarken, diğer kesiminin aç-
lığa, fakirliğe, yokluğa mahkum edilmesi 
insanlık adına kabul edilebilir bir durum 
değildir. Bu bir insanlık ayıbıdır, bu, insan-
lık adına bir utançtır. Somali’de yaşanan, 
insanlığın, insani değerlerin test edilme-
sidir; insanlık bu testi, bu sınavı vermek 
zorundadır Türkiye’nin çok yoğun çabaları 
neticesinde, 2 yıl öncesine kıyasla Somali 
bugün çok daha iyi bir yerde duruyor. Fakat 
hâlâ yapmamız gereken çok iş var.

Değerli dostlarım…

Adalet, sadece maddi refahın adil dağıtı-
mıyla sınırlı değildir. Ön yargılara dayalı, 
ırkçı ayrımcılık da bir adaletsizlik ve hak-
sızlık türüdür. Çünkü ırkçılık, insanlığın 
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onurunun ayaklar altına alınmasıdır. Yani 
insanın hakkı olan en temel şeyden, eşit 
ve adil muameleden mahrum edilmesidir. 
Sosyal adaletsizliğin temelinde, farklı ola-
na karşı haksız muamele yatmaktadır. Bu 
bazen karşımıza ırkçı bir saldırı olarak çı-
kıyor, bazen de İslamofobi olarak çıkıyor.

Suriye’den Filistin’e ,  Myanmar ’dan 
Afrika’nın yoksullukla mücadele eden 
pek çok ülkesine kadar dünyanın acilen 
ve derhal yeni bir adalet düzenine ihtiya-
cı var. Zira adaletin olmadığı yerde barış 
olmaz. Adil olmayan barış, barış değildir 
ve kalıcı olamaz. Martin Luther King’in de 
ifade ettiği gibi “Bir yerdeki adaletsizlik, 
diğer yerlerdeki adalete yönelmiş bir teh-
dittir”. Bu yüzden, adalet söz konusu oldu-
ğunda “Bana ne” tavrı içine girmemiz ve 
başkalarının acılarına duyarsız kalmamız 
mümkün değildir.

Bu yüzden biz Filistin meselesi bir din, 
etnisite yahut toprak meselesi değildir 
diyoruz. Filistin meselesi her şeyden önce 
bir adalet meselesidir. Filistin meselesine 
adil ve kalıcı bir çözüm bulmadan Orta 
Doğu’da barış sadece bir sözden ibaret 
kalacaktır. Filistin topraklarındaki işgalin 
sona ermesi adaletin bir gereğidir. Filistin 
halkının özgür ve onurlu yaşam talebi, 
adaletin bir şartıdır. Bu adalet ilkesini 
hayata geçirmeden barıştan, uzlaşıdan, 
refahtan bahsetmek mümkün değildir. 
Bunun için Filistin’de işgal ve abluka-
nın derhal sona ermesi ve 1967 sınırları 
üzerinde iki-devletli çözümün hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Biz de Türkiye 
olarak bunu destekliyoruz. Fakat işgal de-

vam ettiği müddetçe, yerleşimci-işgalciler 
yayılmaya devam ettiği müddetçe, iki-dev-
letli çözümü hayata geçirmek mümkün 
olmayacaktır. 

Burada şunu da vurgulamak durumun-
dayım: Filistin ittifak süreci, bütün Filis-
tinli tarafları ve grupları kucaklamalıdır. 
Hamas dahil Filistinli bütün grupların 
bulunmadığı bir masadan barış çıkmaz. 
Millî uzlaşı sağlandıktan sonra Filistin’de 
seçimlere gidilmesi, oradaki demokratik 
süreci güçlendirecektir. İsrail zindanların-
daki beş bine yakın Filistinli tutuklunun 
serbest bırakılması da ayrıca önem arz 
eden bir husustur. Bu tutuklular arasında 
on, yirmi hatta otuz yıldır hapis yatan in-
sanlar var. İsrail artık işgal, abluka, baskı, 
korku ve hapis politikalarına son verme-
lidir. İsrail gerçekten barış istiyorsa, önce 
Filistinlilere insanca muamele etmeyi 
öğrenmelidir. 

Burada şunun da altını bilhassa çizmek 
istiyorum: Başkalarının yaşadığı hak-
sızlığa ve acılara kulak vermek, onlara 
gönlünüzü açmak bir cesaret ve olgunluk 
işidir. Gönlünde adalet duygusu olmayan 
bir insanın başkalarının acılarına ortak 
olması asla mümkün değildir. Aynı şey si-
yaset için de, devletler için de, uluslararası 
politikalar için de geçerlidir. İnsanlık, 20. 
yüzyılda çok acı çekti. Savaşlar, işgaller, 
katliamlar, yıkımlar gördü. 21. yüzyılın da 
bir yıkım, gözyaşı ve zulüm çağı olmasına 
izin veremeyiz. 

Önümüzdeki yıl yani 2014, Birinci Dünya 
Savaşı’nın yüzüncü yılı olacak. Bir asır 
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sonra, 21. yüzyılı bir barış yüzyılı yapmak 
bizim elimizde. Bunun için adaleti temel 
bir ilke olarak inşa etmek zorundayız. 

Değerli dostlarım…

Türkiye’nin dış politikasının merkezin-
de adalet ilkesi vardır. Biz bu yüzden, 
Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da meşru talep-
lerini dile getiren halkların yanında dur-
duk. Bu yüzden, Esed rejiminin zulmüne 
baş kaldıran Suriye halkının yanında dur-
duk. Bakınız… Suriye’de yüz bine yakın 
insan hayatını kaybetti. Zalim bir diktatör, 
Suriye’de, kendi halkına karşı, hemen her 
gün katliam üzerine katliam yapıyor. Mil-
yonlarca insan evlerinden yurtlarından 
olmuş durumda. Bu büyük zulüm karşı-
sında, uluslararası toplumun, kurum ve 
kuruluşların acziyeti insanlık adına utanç 
verici bir durumdur. 

Ülkeler bölgesel güç hesapları yaparken, 
Suriye’de insanlık ölüyor. Bu katliama 
dur diyemeyen bir küresel sistem, adil ve 
insancıl olduğunu iddia edemez. 1990’lı 
yıllarda Bosna’da ve Ruanda’da yaşanan 
trajedinin bir benzeri bugün Suriye’de 
yaşanıyor. Ve o gün olduğu gibi bugün de 
dünya sadece izlemekle yetiniyor. İşte, ba-
kın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
iki yıldır Suriye halkının acısını hafiflete-
cek tek bir karar çıkaramamıştır. 

Mevcut üye yapısı ve veto sistemi nedeniy-
le bundan sonra da Suriye yahut başka bir 
trajediye dur demek mümkün görünme-
mektedir. Bu yüzden ben çeşitli vesilelerle 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

yapısının ve çalışma prosedürlerinin de-
ğişmesi gerektiğini söyledim. Burada da 
bunun altını çizmek istiyorum: Birleşmiş 
Milletler, adalet üreten bir sisteme sahip 
olmadıkça, insanlığın barış ve huzuruna 
katkı sunamaz. Birleşmiş Milletler’in 
bir itibarı ve ciddiyeti olacaksa, mutlaka 
yeniden yapılandırılması ve dünyanın so-
runlarına çözüm üreten bir kurum haline 
getirilmesi gerekmektedir.

Değerli katılımcılar…

Burada, şunu bir kez daha altını çizerek 
ifade etmek istiyorum… Bebeklerin kat-
ledildiği bir dünya, masum bir dünya de-
ğildir. Bebeklerin, dinî mensubiyetinden, 
millî mensubiyetinden, etnik mensubiye-
tinden bahsedilemez. Savaşın bile, kendi 
içinde bir ahlakı vardır ve bu ahlak, sivil-
leri, özellikle de bebekleri savaşın dışında 
tutmayı, onları her ne pahasına olursa ol-
sun korumayı gerektirir. Bebekleri hedef 
alan insanın onuru olmadığı gibi, o müca-
delenin de asla onuru olamaz. Ancak, be-
beklerin katledilmesinden inanın daha da 
vahim olan, bu katliama seyirci kalmaktır.

Öyle manzaralar vardır ki insana, gördü-
ğü anda sorumluluk yükler. Bu sorumlu-
luğun adını ne koyarsanız koyun. İnsani 
sorumluluk deyin, vicdani deyin, hukuki 
deyin… Ama katledilmiş bir bebek fotoğ-
rafını gören kişi, her nerede olursa olsun, 
o katliamı durdurmak için üzerine sorum-
luluk almıştır. O manzarayı gördükten 
sonra sessiz olunamaz, tepkisiz olunamaz. 
Ama biz, şu anda Somali’de bebekler 
ölürken, Myanmar’da, Suriye’de, Gazze’de 
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bebekler ölürken, seyirci kalan, tepkisiz, 
sessiz kalan bir dünyada yaşıyoruz.

Bakın, şunu burada özellikle hatırlatmak 
istiyorum: Bizim kültürümüzde, bizim 
medeniyetimizde, sadece kötüler değil, o 
kötülerin barındığı, barınak bulabildiği, 
tutunabildiği toplumlar da, o kötülüğün 
sorumluluğunu taşırlar. İncil’e bakın, 
bunu görürsünüz… Tevrat’a bakın, bunu 
görürsünüz… Kur’an-ı Kerim’e bakın, ora-
da da bunu görürsünüz… Tarihte yaşanan 
acı hadiselere bakın, bunun ne kadar ger-
çek olduğunu fark edersiniz.

Bir toplum kendisini değiştirmezse, be-
delini de topyekün öder. Evet… Ölen be-
bekler, anne babalarının bebekleri olduğu 
kadar, bizim de bebeklerimizdir ve buna 
dur demek bizim de sorumluluğumuz-
dur. Bu sorumluluk yerine getirilmezse, 
ödenecek bedel de hiç kuşkusuz küresel 
bir bedel olacaktır. Biz, Türkiye olarak 
dünyayı, yaklaşan bu tehlike konusunda 
her zaman uyardık, uyarmaya da devam 
edeceğiz. Yoksulun, tıka basa doyanı sey-
rettiği; engellinin, engelsiz tarafından 
ezildiği; zenginin fakire zulmettiği, güçlü-
nün zayıfı ezdiği bir dünya, hiç kimse için 
yaşanabilir bir dünya olamaz.

Dünya savaşları, küresel ekonomik krizler, 
istikbalimiz adına bize çok pahalı dersler 
verdi. İnsanlık, bu acılardan ders çıkarma-
lı, küresel vicdanı, küresel adaleti mutlaka 
artık devreye sokmalıdır. Biz, Türkiye ola-
rak, üzerimizdeki sorumluluğun farkında-
yız ve bu sorumluluğu hakkıyla yerine ge-
tirmenin mücadelesi içindeyiz. Yalnız da 

kalsak, yalnız da bırakılsak, gür bir sesle, 
bebeklerin, çocukların, masum sivillerin 
ölümüne karşı çıkacağız.

Değerli dostlarım…

Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. 
Adil olabilmek için aynı zamanda karşı-
mızdakini anlayabilmek gerekir. Bizi bira-
raya getiren unsurların farklı kılanlardan 
daha fazla olduğunu görmek zorundayız. 
İnancımızın kalplerimizi ayırmayıp birleş-
tirdiğini, değişik geleneklere, görünümle-
re sahip insanların “öteki” veya “yabancı” 
olmadığını, büyük insanlık ailesinin bir 
parçasını teşkil ettiğini kabul etmeliyiz. 
Irkçı ve dışlayıcı yaklaşımlara son vermeli, 
zayıf olana yardım etmeli, dünyayı hepimi-
zin ortak evi olarak görmeliyiz. 

Esasen muhteşem medeniyetimizden 
tevarüs ettiğimiz manevî miras da bunu 
gerektiriyor. Aksi takdirde, başkalarının 
omuzlarına basarak yükseldiğimiz yerde 
yalnızca keder ve acı görebiliriz. Bu şekil-
de bastığımız yer bir süre sonra bizi içine 
çeken bir bataklığa dönüşecektir. Herkesin 
yükselebilmek için başkasını aşağıya çek-
meye çalıştığı, düşeni ezdiği bir dünyayı 
istemek, bunu kabullenmek için hiçbir 
sebebimiz yok. 

Yaşamak için yaşatmalı, birbirimize, ideal-
lerimize ve inançlarımıza sıkı sıkıya bağlı 
kalmalıyız. Bu itibarla, geleceğimizi kur-
gularken, adalet ve vicdan kavramlarını 
merkeze yerleştirmeliyiz. Türkiye bu yolda 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getir-
meye her şart altında devam edecektir. 
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Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha SETA’ya bu buluşmayı 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. 
SETA’ya ve tüm çalışanlarına başarıları-
nın devamını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Değerli dostum, Slovakya Başbakanı Sayın 
Fİico, Avrupa Komisyonu’nun Değerli Ko-
miseri Füle, çok kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
“Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye 

ve Avrupa Birliği İçin Ortak Gelecek” 
başlığıyla gerçekleştirilen İstanbul 
Konferansı’nın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Türkiye-Avrupa Birliği iliş-
kileri tarihinin bu en kapsamlı konfe-
ransının düzenlenmesine öncülük eden 
Avrupa Birliği Bakanlığı’mızı, sayın ba-

“Küresel Sorunlar Karşısında 
Türkiye ve Avrupa Birliği için 

Ortak Gelecek” Konferansı

İstanbul  | 7 Haziran 2013
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kanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik 
ediyorum. 

Konferans vesilesiyle aramızda bulunan 
misafirlerimize, devlet adamlarına, bü-
rokratlarımıza, düşünce kuruluşlarının 
ve iş dünyasının temsilcilerine ve bütün 
katılımcılara hoş geldiniz diyorum.

Türkiye bütün imkânlarıyla, bütün karar-
lılığıyla Avrupa Birliği sürecine, reform 
sürecine olan bağlılığını sürdürüyor. Dü-
zenlenen bu geniş katılımlı konferans da, 
bu kararlılığımızın ve samimiyetimizin 
bir tezahürüdür. Bu mesajların Avrupa 
Birliği tarafından da doğu şekilde algı-
landığını ümit ediyorum. Özellikle, 26 
Haziran’da açılacak olan 22 Numaralı Böl-
gesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koor-
dinasyonu Faslı sürecinin, siyasi engeller 
bir kenara bırakılarak, olağan seyrinde 
devam ettirilmesini diliyoruz. 

Değerli dostlarım...

B i l i n d i ğ i  g i b i  Tü rk i ye’ n i n  Av r u p a 
Birliği’ne ilk başvurusu 1959 yılına kadar 
gidiyor. O dönemki adıyla AET ile ortaklık 
anlaşmasını da 1963 yılında imzaladık. 
Aradan geçen ve yarım yüzyılı aşan süre 
sonunda ise Türkiye ancak müzakere 
eden aday ülke statüsünü elde edebildi. 
Bu hususta biz elbette kendi muhasebemi-
zi yapıyor, kendimizi çek ediyor, çuvaldızı 
kendimize batırıyoruz. 

Ancak, aynı özeleştiriyi muhataplarımız-
dan da bekliyoruz. Türkiye’nin sadece son 
10.5 yılda kat ettiği mesafeye bakınca, AB 

sürecinin bu mesafeyle doğru orantılı iler-
lemediğini de ifade etmek durumundayız. 
Peki neden? Neden Türkiye bunca kazanı-
mına ve avantajına rağmen halen Avrupa 
Birliği tarafından haksız engellemelerle 
karşı karşıya kalıyor? Neden sıra bize 
gelince daha önce başka ülkelere uygulan-
mayan standartlar, kriterler icat ediliyor? 

Bu soruların cevaplarının bugün ve yarın 
gerçekleştirilecek oturumlarda enine bo-
yuna tartışılacağını düşünüyorum. Üyelik 
sürecimizi adeta yokuşa süren Avrupa 
Birliği, kendisinin de bu konuda bir sami-
miyet testiyle karşı karşıya olduğunu bil-
melidir. Birliğin bu sınavda elde edeceği 
netice, esasen geleceğinin nasıl şekillene-
ceğiyle ilgili soruların da cevabı olacaktır. 

Aç ı k  s öyl üyo r u m …  Av r u p a  B i r l i ğ i 
Türkiye’ye verdiği sözleri, altına imza attı-
ğı belgeleri unutmaktan ve unutturmaya 
çalışmaktan artık vazgeçmelidir. Türkiye 
asla oyalanacak, kapıda bekletilecek bir 
ülke değildir. Türkiye, köklü tarihi, geniş 
kültür ve medeniyet coğrafyası ile çok 
daha geniş temsil kabiliyeti olan bir ülke-
dir. Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerin 
önemli bölümünün kökleri bizim coğraf-
yamızda, bizim sınırlarımız içinde yer 
alıyor. Türkiye’ye sırtını dönen Avrupa, 
Türkiye’nin temsil ettiği diğer hususlar 
yanında, kendi değerlerine, bu değerlerin 
tarihî ve felsefi temellerine de sırtını dönü-
yor demektir. 

Müzakerelerin başlamasının üzerinden 
yaklaşık 8 yıl geçmesine rağmen sadece 
13 faslı müzakerelere açabildik. Bugün, 
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diğer şartlar tamam olduğu halde, sadece 
siyasi ve ideolojik sebeplerle 16 faslın mü-
zakereleri başlatılmıyor. İçeriğinde birçok 
yanlı görüş bulunan Avrupa Birliği’nin 
2012 Türkiye İlerleme Raporu’nda dahi 
Türkiye’nin müzakerelere açılabilecek 33 
faslın 32’sinde ilerleme sağladığı itiraf 
ediliyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin 
önüne koyduğu her blokaj, kendi gelece-
ğinin, kendi refah ve huzurunun önüne 
kurduğu bir blokajdır.

Türk vatandaşlarına uygulanan haksız 
ve artık bir insan hakkı ihlali boyutu da 
kazanan vize rejimi, bizden daha çok 
Avrupa’ya zarar verir hale geldi. Bu ba-
kımdan, Türkiye ile Avrupa Komisyonu 
arasında devam eden Vize Muafiyet Gö-
rüşmelerinin vizelerin tamamen kaldırıl-
dığı bir süreçle neticelenmesini temenni 
ediyorum. Bu trajikomik durumu daha 
fazla sürdürmenin kimseye faydası olma-
dığını, sanıyorum artık herkes görmüştür. 

Değerli katılımcılar...

Artık bizzat Avrupa Birliği yetkilileri tara-
fından da açıkça dile getirilen bir hususu 
burada sizlere bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Bugün Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine olan ihtiyacından ziyade Avrupa 
Birliğinin Türkiye’ye olan ihtiyacından 
bahsetmemiz gerekiyor. Biz, Avrupa Bir-
liği ile yolumuza devam etme konusunda 
hâlâ kararlıyız, hâlâ tercihimizi bu yönde 
ifade ediyoruz. 

Ancak, bundan sonra sürecin tek taraflı 
olarak Türkiye’nin çabalarıyla devam et-

mesi mümkün değildir. Bir dönem Avrupa 
Birliği sürecinin Türkiye’nin demokra-
tikleşmesinde ve kalkınmasında kaldıraç 
rolü oynadığını elbette inkar etmiyoruz. 
Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin ül-
kemize olan ikircikli tavrı sebebiyle tam 
üyelik Türkiye için bir rüya olmaktan 
çıkmıştır. 

Halkımızın gönlünde yeniden güçlü şekil-
de yer edinebilmesi için Avrupa Birliği’nin 
tam üyelik sürecinde somut bir gayret or-
taya koyması gerekiyor. Biz Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum çalışmalarımızı asla 
süreçteki tıkanıklığa, bazı ülkelerin önü-
müze koyduğu siyasi engellere endeksle-
miyoruz. Çalışmalarımızı yarın Avrupa 
Birliği üyesi olacakmış gibi yürütüyor, 
bloke edilen fasıllar dahil, her alanda 
uyum süreçlerini devam ettiriyoruz. 

Bu anlayışla hareket ettiğimiz için, siyasi 
blokajların kalkması halinde, 12 ayda 10 
faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek duru-
ma geldik. Türkiye, insan hakları, özgür-
lükler, demokrasi ve ekonomik reformlar 
çerçevesinde yapması gerekenlerin hep-
sini de yerine getirmeye devam edecektir, 
bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Önemli olan Avrupa’nın, Türkiye’nin üye-
liği konusunda ne karar vereceğidir. 

Değerli dostlar… 

Son dönemde, Avrupa Birliği ve AB ülkele-
ri tarafından ifade özgürlüğü konusunda 
bize bazı eleştiriler yöneltildiğini görüyo-
ruz. Bakınız, burada da Avrupa Birliği’nin 
bir çelişkisine dikkatlerinizi çekmek 
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isterim. Bilindiği gibi Avrupa Birliğinin 
temel hak ve özgürlüklerle ilgili başlık-
ları 23’üncü “Yargı ve Temel Haklar” ve 
24’üncü “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” 
Fasılları çerçevesinde ele alınıyor. 

Burada Avrupa Birliği’nin müzakerelere 
başlayacak olan ülkeler için koyduğu 
bir kural var. Bu kurala göre 23’üncü ve 
24’üncü Fasılları açmadan aday ülkeler, 
diğer başlıklardaki müzakereleri de aça-
mıyorlar. Ancak Türkiye, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin ve ona bu fırsatı veren 
Avrupa Birliği’nin koyduğu engel sebebiy-
le hâlâ bu fasılları müzakerelere açamadı. 
Bırakın fasılların açılmasını, buradaki 
yükümlülüklerimiz dahi bize resmî olarak 
bildirilmedi. 

Buna rağmen Hükümetimiz şu anda bu 
iki fasılda da açılış kriterlerini büyük öl-
çüde yerine getirmiş, hatta bazı kapanış 
kriterlerini dahi şimdiden karşılayacak 
noktaya gelmiş durumda. Çünkü bizim öz-
gürlükler, yargının bağımsızlığı, demokra-
tik gelişme hususunda hiçbir çekincemiz, 
hiçbir ikilemimiz sözkonusu değildir.
Bugün Türkiye, Cumhuriyet tarihinde 
Avrupa Birliği standartlarına en yakın 
olduğu noktadadır. Hatta pek çok alanda 
bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dahi 
ilerisindedir. 

Hangi kesimden, hangi etnik kökenden, 
hangi inançtan olursa olsun 76 milyon 
vatandaşımızın her birinin sorunlarına 
aynı hassasiyetle eğiliyoruz, özgürlüklerin 
önündeki engelleri kaldırıyoruz. Bilindiği 
gibi, devletin daha önce çeşitli sebeplerle 

el koyduğu farklı inanç gruplarının mülk-
lerini kendilerine iade ediyoruz.Dünyanın 
ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde 
biz Türkiye olarak, azınlık vatandaşları-
mızın mağduriyetlerini, maliyetini düşün-
meksizin gidermenin peşindeyiz. Çünkü 
özgürlüklerin ve demokrasinin bedeli 
bizim nezdimizde paha biçilmezdir. 

Son günlerde Taksim Gezi Parkı düzen-
lemesi bahanesiyle yaşanan olaylar hiç 
kimseyi yanlış düşüncelere, tereddütlere 
sürüklemesin. Bizim demokratik talepler 
konusunda hiçbir sıkıntımız, hiçbir çekin-
cemiz yok. Hükümet olduğumuz günden 
beri, her kesimle taleplerin ifade edilmesi 
ve çözüm yollarının aranması konusunda 
kapsamlı görüşmelerde bulunduk, istişa-
reler yaptık, ortak çalışmalar yürüttük. Bu 
anlayışla geçtiğimiz 30 yılda Türkiye’ye 
çok büyük maddi-manevi maliyeti olan 
terör sorununu çözüm yoluna koyduk. 

Bizim karşı olduğumuz, şiddettir, terör-
dür, vandallıktır, kendi özgürlüğü adına 
başkalarının özgürlüğünü tehdit eden 
anlayıştır. Nitekim, yaşanan olaylara 
baktığımızda, samimi olarak demokratik 
taleplerini ifade etme gayreti içindeki 
vatandaşlarımızdan ziyade, bu durumu 
istismar ederek daha başka siyasi tertipler 
peşinde olanların ön planda olduğunu gö-
rüyoruz. Biz olayların ilk başında yapılan 
müdahaleyle ilgili eleştirimizi, üzüntümü-
zü ve gereğinin yapılacağını çeşitli defalar 
ifade ettik. 

Ancak, Avrupa’nın hangi ülkesinde bu 
şekilde şiddet içeren, yıkıma yönelen 
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olaylar yaşansa, bunları yapanlar, inanın 
bizdekinden çok daha sert bir müdahale-
ye maruz kalır. Geçmişteki pek çok örnek-
ten böyle olduğunu biliyoruz. Demokrasi 
şeffaf lık rejimidir, kimsenin arkasında 
gizleneceği, saklanacağı bir sütre değildir. 
Özgürlük ve demokrasi talep eden herke-
sin demokratik yöntemlere bağlı kalması 
şarttır. 

Şunu da burada ifade etmek isterim: AK 
Parti Hükümetleri olarak, geçtiğimiz 10.5 
yıl içinde çok farklı şekillerde, antide-
mokratik saldırılara ve tehditlere maruz 
kaldık. Her birinin ambalajı farklıydı, ama 
niyetlerinin hep aynı olduğunu defalarca 
tecrübe ettik. Biz her zaman demokrasiyi, 
seçimi, millî iradeyi savunurken, her za-
man hukuku, sosyal adaleti, eşit hakları, 
özgürlükleri savunurken, birileri karşımı-
za dayatmalarla, tehditlerle, komplolarla 
çıktı.

Bugüne kadar bu saldırıların tamamına 
göğüs gerdik, bundan sonra da göğsümü-
zü siper etmeye devam edeceğiz. Türkiye 
demokratik bir ülkedir; Anayasal ve se-
çimle oluşan parlamenter sisteme sahip 
bir ülkedir. Türkiye, seçimlerin şeffaf, 
özgür ortamda yapıldığı bir ülkedir. Hü-
kümetle bir meselesi olan, bunu sandıkta 
görebilir. Hükümete hesap sormak iste-
yen, vakti zamanı gelince bunu sandıkta 
sorabilir.

Şunu herkes bilsin ki millî iradeye yönelik 
hiçbir saldırıya, hangi kılıf altında olursa 
olsun, kim tarafından beslenirse beslen-
sin, asla boyun eğmeyiz. Biz, toplumsal 

hadiseleri okuruz, analiz ederiz, objektif 
biçimde değerlendiririz. Bizi bugünlere 
taşıyan, bizi, her iki kişiden birinin oyuna 
mazhar eden de bu kucaklayıcı tavrımız-
dır. Biz 76 milyonu bir ve beraber görme-
ye devam edeceğiz. 76 milyonun hüküme-
ti olmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda, demokrasiyi de muhafaza 
etmeye, daha ileri standartlara taşımaya 
devam edeceğiz. Terörün son bulduğu 
çözüm sürecinde, demokrasiye yönelik 
saldırı ve sabotajları dikkatle izleyecek 
ve gereğini yapacağız. Yabancı dostları-
mızdan, özellikle de yabancı medyadan, 
Türkiye’de yaşananları daha serinkanlı 
şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.

Bu düşüncelerle Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’nin temsil ettiği değerlere bağlılığı-
nı ifade eden İstanbul konferansının Av-
rupa Birliği sürecimize katkı sağlamasını 
diliyorum. 

Biz kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, konferansın hayırlı olmasını, 
başarılı geçmesini temenni ediyorum. 
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