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Bu çalışmayı 31 Mayıs Gezi Parkı direnişi ile özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik isteyen, hepimizi birbiriyle tanıştıran, tüm dünyaya 
direniş umudu olan, yeni bir siyaset anlayışı başlatan, diktatörlerle 
dalga geçerek “devrim” yapan yürekli gençlerimize adıyoruz. 
Artık Taksim’deki ağacın kökleri İstanbul’dan dünyaya uzandı. 
Bu ağaç aldığı suyu unutmayacak, taşlandıkça meyve verecek, 
söküldükçe çoğalacak… 

“Elbet vardır bir bildiği bu çocukların 
Kolay değil genç yaşta ölmek.” 

-Hasan Hüseyin Korkmazgil

“Bir gün 
Bir nar ağacının dibinde 

Bir başka çocuklar 
Yine Türkiye’yi konuşacaklar.” 

-Behçet Aysan
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Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan, kurmayları ve bazı parti yöneticilerinin Meclis’te, 
mitinglerde, medyada, etkinliklerde, sosyal medya hesaplarında kısacası ulaşabildiğimiz 
her yerde kullandıkları söylemlerinden derlenmiştir. Söylemler, gerek Meclis tutanakları, 
basın ve konuşmaların video kayıtlarından yapılan çözümlemelerle elde edilmiştir. 

Çalışmada, özellikle sözün söylendiği gün, tarih olarak verildi ancak bazı durumlarda 
kaynakların haberi verdiği tarih kullanıldı. Uzun soluklu bir çalışma, kısa bir zamana 
sığdırıldığından elbette ki eksikleri vardır. 12 yıllık bir iktidarın söylemlerini tek tek 
tespit etmenin ve taramanın zorulukları bir yana birçok kaynağın ortadan kaldırıldığı 
görülmektedir. 

Siyaset biliminde ve siyasal iletişimde, adeta akademik olarak incelenmesi gereken 
ulaşabildiğimiz bu söylemleri herkes için derlenmiş bir kaynak olması amacıyla 
Türkiye’nin siyaset söyleminin son 12 yılda nasıl değiştiğini göstermek ve bunu tarihe not 
düşmek için “çark, tutarsızlık, argo, küfür ve ucube söylemlerden oluşan bir antoloji” 
olarak sunuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi
İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcılığı

Önsöz





ÇARKLAR, TUTARSIZLIKLAR

I.I.

RECEP BEY, RECEP BEY’E KARŞI: 
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90’lı yıllarda dua ile Belediye Meclisini 
açmak istemesinden sonra: Fatiha 
Amerika’nın yardımına değil, Batı’nın 
yardımına değil, çeşitli örgütlerin 
yardımlarına değil, iyyâakenesteiyn, 
Ya Rabbi senden başka yardım edici 
tanımıyorusz gerçeğine açıştır. Ya 
Rabbi! Bizi sapıkların yoluna değil, bizi 
zanilerin yoluna değil, bizi katillerin 
yoluna değil, bizi canilerin yoluna değil, 
bizi şeytanın ve onun askerlerinin saptığı 
yollara değil, sırâtal-müstekıym’e götür 
denilen o istikamete açış ve açılıştır. 

RP İstanbul İl Başkanlığı döneminde: 
(Özal’ı eleştiriyor) Şu anda Türkiye’nin 
başında olanlar biz baba değiliz 
diyor. Sayın Özal da öyle ifade etti. 
E sen bu memlekete baba değilsen 
bu memleket de seni azledecektir. 
Çünkü bu millete baba değilsin, 
azledileceksin. Baba değiller ama 

bunlar, uşak uşak! Neyin uşağı? Batı’nın 
uşağı, ABD’nin uşağı! Tabii uşaktan baba 
olmaz!

30 Ocak 1991, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı 
R.T.Erdoğan, İl binasında bir basın toplantısı: 
Körfez Savaşı, ABD’nin emperyalizmi ve 
siyonizmi dünyaya hâkim kılmak için yaptığı 
bir savaştır. ABD Rusya sorununu çözdükten 
sonra bütün dünyayı, kendi emrinde tek bir 
devlet yapma kararı aldı. Böylece siyonizmin 
egemenlik planı yürürlüğe konuldu.  

Nisan, 2002: IMF parayı verdi. Ama hangi 
şartlar altında ve nerde kullanılacağını 
söyleyerek verdi. Bu paraların adresleri 
belliydi ve bunun karşılığında istenen tavizler 
vardı .Yarın bunlar “Kıbrıs’ı konuşalım” derler. 

*İktidara geldiğinin 3.günü AB’yi, bir hafta 
sonra Amerika’yı ziyaret etti. Bush henüz 
Başbakan olmayan sadece AKP Genel 
Başkanı olan Erdoğan ile görüşme yaptı. 
6 ay kadar sonra hahambaşını havrada 
ziyaret eden ilk başbakan olan Erdoğan’a 
Yahudi kuruluşları şövalye cüppesi giydirdi. 
Irak’taki Amerikan askerlerine dua etti. 

1 Mart 2003: AKP mecliste fi re verdi ve 
tezkereyi geçirmeyi başaramadı. Bunun 
üzerine AKP, kısa sürede, işgalin başladığı 20 
Mart günü yeni bir tezkere çıkararak ABD’nin 
komşu Irak’ı işgali için Türkiye’nin üslerini 
ve limanlarını kullanmasına izin verdi ve bu 
genelgeye dayanılarak ABD’nin savaş araç-
gereçleri Türkiye üzerinden nakledildi. 

13 Mart 2003: (Tezkere kabul edilmesi için 
Erdoğan vekilleri ikna etmeye çalıştı) Her 
zaman ‘hayır’da hayır yoktur. Rahat olun, 
gelişmeler kontrolümüzde…

AA

AMERİKA AMERİKA…
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2003’te 73 milyar dolar borç ödemesi 
var. Tezkere çıkmazsa sıkıntıya gireriz.

*ABD Savunma Bakan yardımcısı Paul 
Wolfowitz: (Irak işgalinden üç ay önceki 
Türkiye ziyareti esnasında yaptığı 
açıklamadan) Biz Irak’a müdahale 
konusunda tereddüt ediyorduk, Tayyip 
Erdoğan bize cesaret vermiştir. 

31 Mart 2003’te Wall Street Journal, 
“Türkiye sadık bir müttefi k ve bir dost” 
başlıklı makale: Amerika’yla olan 
yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. 
Dahası, bu cesur kadın ve erkeklerin 
en az kayıpla evlerine dönmelerini ve 
Irak’taki acının en kısa zamanda sona 
ermesini umuyor ve bunun için dua 
ediyoruz.

4 Temmuz 2003: Kuzey Irak’ın 
Süleymaniye kentinde 11 Türk askeri, 
Amarikan askerleri tarafından başlarına 
çuval geçirilerek gözaltına alındı. 

28 Şubat  2007,  CNN Türk,  Taha Akyol’un 
programı: Denklemin dışında kaldık. 
Keşke 1 Mart tezkeresi geçseymiş. 
Tezkerenin bu şekilde neticelenmesini 
doğru bulmadım. Bunlardan ibret alıp 
gelecekte aynı hataya düşmemek 
gerekir. 

28 Mayıs 2010, Brezilya, Medeniyetler İttifakı 
3. Forum: İncil’de der ki; ’Eğer, yalnız sizi 
sevenleri severseniz, ödülünüz ne olabilir 
ki? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, 
fazladan ne yapmış olursunuz ki… 

Haçlı Seferleri, evet, Doğu ile Batı’nın, 
Hristiyanlar ile Müslümanların, Haçlılar ile 
Türklerin karşı karşıya geldikleri savaşlardır. 
Ancak, şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum; Haçlı seferleri, aynı zamanda, 
tüm bu tarafl arın birbirini tanıdığı, birbiriyle 
iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, 
en önemlisi de, çok yoğun bir şekilde bilim 
ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu 
dönemlerdir. 

15 Haziran 2010: Türkiye’nin misyonunu, 
anlam ve önemini, en iyi idrak edebilecek 
ülkelerden biri şüphesiz ki kadim dostumuz ve 
sayın Obama’nın ifadesiyle model ortaklığı 
kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri’dir.

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: İsrail’den 
ayrılırken Sayın Obama, Netanyahu ile 
birlikte havaalanında beni telefonla aradılar 
ve telefonda yaptığımız görüşmede önce 
Netanyahu’nun sesini aldım ama ben dedim 
Sayın Obama’nın sesini özlemiştim önce 
kendisiyle de bir görüşeyim ve kendisiyle 
görüştük.

A

Savaşlara karar verenlerin çocukları daima cephenin 
uzağındadır...
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12 Şubat 2006, Mersin: (Çiftçiye) 
Lan Anayasa’yı bana öğretme…
Terbiyesizlik yapma, artistlik yapma 
lan... 
Terbiyesizlik yapma... 
Hadi, ananı da al, git buradan. Anan 
da ağlasın, baban da... 

5 Şubat 2010, AKP Kadın Kolları Toplantısı: 
Bu topraklar, ‘cennet, annelerin 
ayaklarının altındadır’ diyen bir 
medeniyetin hayat suyuyla sulanmıştır. 
Bu topraklarda annelik ezelden beri 
kutsaldır, ebediyen de kutsal kalacaktır. 
Bu toprakların hamurunda, bu 
toprakların mayasında, geleneğinde, 
kültüründe, örfünde analara dil 
uzatmak yoktur. Anaları hor görmek 
yoktur. Analardan istihza ile söz etmek 
yoktur. Hele hele anaları kirli siyasetin 
seviyesiz üslubuna malzeme edecek 
densizliğe bu ülke hiç şahit olmamıştır. 

29 Mart 2011, TÜMSİAD Genel 
Kurulu: Hele hele analara bizim 
saygımız sonsuzdur. Çünkü bizim 
medeniyetimizde cennet annelerin 
ayakları altındadır. Biz onlara 
yanımızda yaşadıkları sürece bırakın 
küfürü ‘öf’ bile demeyiz, dedirtmeyiz. 

ANALAR

A

26 Mart 2013, TBMM Grup Toplantısı: Bazıları 
alçakça eylemlere girişiyor. İşte partimize 
yapılan saldırı gibi. Aşırı sol ve sağdakiler 
de aynı gözyaşını döküyor. Yaptıkları aynı. 
Onlar da terör biteceği için üzülüyor. Biz bu 
zavallıların gözyaşından hiç rahatsız değiliz.
Anneler ağlamasın da bu terör baronları 
istedikleri kadar ağlasınlar.

11 Mayıs 2013: Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik 
sürekli savaş polikası güden söylemlerinden 
sonra Reyhanlı’daki patlamada 49 kişi 
öldü, 100’e yakın yaralı var. Kızının ve 
küçük torununun ceset parçalarını yerden 
toplayan Döne Kuvvet’in bu fotoğrafı olayın 
simgesi oldu. Erdoğan Reyhanlı’ya gitmek 
yerine once Amerika’ya gitti.       

12 Mayıs 2013: Reyhanlı’da anneler 
gününde analar briket mezar taşlarının 
başında çocuklarına ağladılar. 
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A *Gezi Parkı protestosunda 5 kişi, Lice 
protestosunda 1 kişi öldü, onlarcası 
ağır olmak üzere 7000’den fazla yaralı 
oldu, 12 kişi gözünü kaybetti. Abdullah 
Cömert ile Ali İsmail Korkmaz’ın 
katilleri bu çalışma yapıldığı sırada 
henüz ulaşılmış değil. Ancak Ethem 
Sarısülük’ü öldüren polis belli olmasına 
rağmen serbest bırakıldı. Palayla 
saldıranlar da serbest bırakıldı. Arkada 
gözü yaşlı bir sürü ana kaldı. Anneler 
gezi eylemlerinde Taksim’e gitti 
çember oluşturdu. Ayrıca tutuklanan 
ve gözaltına alınan çocukları için 
kendilerini ihbar etti, bizi de içeri alın 
dedi. Ali İsmail Korkmaz’ın cenazesini 
Ethem ve Abdullah’ın anası yalnız 
bırakmadı. 

“Gülümsemesidir annenin.
Budur yalnızca, 

başka bir şey değildir barış.” 

Yannis Ritsos

“Bu kaçıncı anlam 
değişmesidir ölümün 

Yüzümüz hangi hüznün 
coğrafyası tarihte 

Sessizliğe tutsak değil artık 
mezarlıklar 

Yeraltında ölümü utandıran 
yürekler var.”

Adnan Yücel
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ATATÜRKÇÜLÜK

1990’lar: Türkiye kendisine din olarak 
Kemalizm’i almış, başka hiçbir dine 
hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla 
dikte ettirmiştir.

Ben İslam’ı devlet planı içinde 
düşünüyorum, Türkiye’nin yarınında 
Kemalizm’e ve benzeri rejimlere yer 
yoktur.

12 Mayıs 1994, Hürriyet: Ata’ya saygı 
duruşunda sap gibi ayakta durmaya 
gerek yok.

15 Kasım 1994, Hürriyet: 10 Kasım’da 
yaygara kopartıldı. 

17 Ekim 1996, Sabah: Atatürkçü 
olmadığımızı her zaman söylüyoruz, 
ama Atatürk’ün ilkelerini benimsiyoruz. 
Bizde kişiye tabi olma söz konusu 
değildir. biz Peygamberimizin de, 
Atatürk’ün de ilkelerini şeklen değil 
esasen benimsiyoruz.

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Bunlar, ‘izindeyiz Atam’ 
deyip, sabah akşam izin yaptılar, yan 
gelip yattılar. Biz ise, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkarmak için gece demeden, gündüz 
demeden, dağ dere tepe demeden, 

A

fırtına bora demeden gayretle, özveriyle, 
fedakârlıkla koşturduk, koşturuyoruz… 

90’lı yıllar Refah Partisi dönemi, 
Kanal 6: Atatürk şu anda sağ olup bizim 
partimize girse buyrun kabul ederiz…
Bu ülkede, kusura bakmayın, yıllardır ben 
Atatürkçüyüm diye geçinenlerin kesinlikle 
Atatürkçü olduklarına inanmıyorum. Hiçbirisinin 
Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Niye? 
Atatürkçüyüz diyenler bu ülkeyi Amerika’ya 
Batı’ya köle etmişlerdir. Atatürkçüyüz 
diyenler Atatürk mandaya karşı olduğu 
halde mandacı yapmışlardır. Atatürkçüyüz 
diyenler Atatürk milli halk sanayisinin 
kurulmasını istediği halde bunlar halk 
sanayisini kurmamıştır. Atatürkçüyüz diyenler 
Atatürk mason kulüplerini kapattığı halde, 
onları dışladığı halde, onlar bu ülkede 
mason gruplarına verdiği hakları kimseye 
vermemişlerdir.

2003’ten beri özelleştirmeler ile ülkenin en 
stratejik kurumları yabancılara satıldı.

10 Kasım 2005: Gelmiş, yabancı sermaye 
Türkiye’de yatırım yapmış, burada 100, 200, 
300 bin vatandaşımız iş sahibi olmuş, kötü 
mü olmuş? Öperim başımın üzerine koyarım. 
Bu ister Körfez sermayesi olsun, ister Yahudi 
sermayesi olsun, ister batı sermayesi olsun, 
başımın üstüne koyarım. 

29 Ocak 2004, New York: Amerikan Yahudi 
Komitesi (American Jewish Congress -AJC) 
adlı kuruluştan Cesaret Karakteri Ödülü 
(Profi les of Courage) aldı.

10 Haziran 2005, New York: Yahudi örgütü 
ADL’den Üstün Cesaret Ödülü (Courage to 
Care) aldı. 
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6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Genel Kurulu: Maalesef Türkiye 
tarafından güçlü biçimde desteklenen ve 
Kıbrıs Türk tarafının büyük bir çoğunlukla 
Annan Planı´na onay vererek birleşme ve 
AB üyeliği yönündeki siyasi iradesini ortaya 
koyduğu 24 Nisan 2004 tarihli eşzamanlı 
referandumlarla sonuçlanan müzakere 
süreci, arzu edilen sonuçları vermemiştir.

29 Ekim 2004, Roma: Başbakan Erdoğan 
ve Dış İşleri Bakanı Gül, AB Anayasası 
Nihai Senede Papa heykeli önünde (X. 
Innocenizo) imza attılar.

17 Aralık 2004, Kızılay Meydanı: AB’den 
tarih alındığı için Erdoğan ve Gül’ün 
gündüz havai fi şeklerle yaptığı kutlamaya 
“Bayramınız kutlu olsun.” diyerek bayram 
ilan etti.

26 Aralık 2006, AKP Grup Toplantısı: Avrupa 
Birliğine katılım sürecinde, şimdiye kadar 
meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok 
düzenleme gerçekleştirilmiştir. 

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: AB 
sürecindeki çalışmalarımızı aksatmadan 
devam ettiriyoruz.

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Türkiye Avrupa Birliğine katılım 
yolunda ilerliyor. 

A

16 Mart 1990, Sakarya: Avrupa 
Topluluğu… Ona zaten girmeyeceğiz. 
Ya nasıl diyorsun ya giriyorlar işte. Yok 
merak etmeyin almayacaklar bizi. 
Ben kerametler ehli falan değilim ama 
haber veriyorum size, almayacaklar! 
Ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa 
Topluluğu Hıristiyan Katolik devletler 
birliğidir. Bu kazanın içerisine biz 
girmeyeceğiz. Niye çünkü onların dinini 
kabul etmediğiniz müddetçe onlar sizi 
zaten kendilerinden kabul etmeyecek. 
Şimdi yapılan nedir oyalama taktiği. 
Niye, oyalayalım da Kıbrıs’ı belki 
alırız ellerinden, oyalayalım da belki 
Ermeni soykırımını kabul ettiririz, dert 
bu. Ama inşallah geliyoruz. Geliyoruz. 
Avrupa Topluluğuna almayacaklar ve 
girmeyeceğiz. 

1994, Refah Partisi Ümraniye İlçe 
Örgütü’nün yeni hizmet binasının 
açılış töreni: Asıl adı Katolik Hıristiyan 
Milletler Birliği’dir. AB’ye girmek için 
koşturuyorlar. Onlar da bizi almamayı 
düşünüyor. Biz de girmemeyi 
düşünüyoruz. 

21 Ağustos 2001: Bugün Avrupa Birliğine 
girme taraftarıyım. Onların gösterdikleri 
performans ve gerçekleştirdikleri düşünce 
değişimi bizim de değişimimizi sağladı. 

AVRUPA BİRLİĞİ
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9 Eylül 2010, Wall Street Journal 
röportajı: 1970’li yıllarda AB’ye 
karşıydım. Çünkü, o zamanlar bizim 
AB için sadece bir pazar olacağımız 
ve AB’nin de sürekli tedarikçimiz 
olacağına dair tezler ortaya atılıyordu. 
Daha sonra şartlar bizi oldukça farklı 
noktalara taşıdı…

AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımını 
uygun bulmuyorum. Biz AB’ye girmek 
için çabalarken, onlar bizi almamak 
için çabalıyor.

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Türkiye, Avrupa Birliği standartlarına 
bugün en yakın olduğu noktadadır. 
Avrupa Birliği’nden müzakere tarihini 
alan da müzakereleri başlatan da Ak 
Parti Hükümeti olmuştur. 

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Özellikle 
Avrupa Birliği’ne sesleniyorum: Hiç 
rahatsız olmasınlar, çünkü bu bizim 
hakkımız. Bu sorun artık AB için bir 
namus meselesidir, bunu böyle ele 
almak durumundadırlar. AB, ya 2004 
yılında yaptığı tarihi hatadan geri 
dönerek, 26 Nisan 2004 tarihli Konsey 
kararını uygulayacak ve KKTC ile 
ticaretin önünü açacak ya da Rum 
kesimini şımartmaya devam ederek, 
ömür boyu bu kara lekeyle yaşamak 
zorunda kalacak.

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: 50 
yıl AB kapısında bekletilen bir ülke 
sonunda bir karar vermek zorunda 
olmaz mı? Böyle 30 - 40 yıl bekleyen 
ülke yok. Böyle bir uygulamayı 
Türkiye’ye karşı yapıyorlar. Yapacaksan 
yap yapmayacaksan açıkca söyle. 

20 Mart 2013 Danimarka: Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine üyeliği ekonomik 
getirisi kadar ırkçılığa, ayrımcılığıa 

ve hoşgörüsüzlüğe de anlamlı bir cevap 
olacaktır. 

*İçişleri Bakanlığının emri ile, Papa Jean 
Paul’ün ölümü dolayısıyla tüm yurtta bayraklar 
yarıya indirildi.

*Yeni Papa 16. Benedict’in sevgili Peygamberi 
eleştiren sözlerine ciddi bir karşılık verilmedi

*Önce Papa’yla görüşmeyeceğini söyleyen 
Başbakanımız, aksine Papa’yı uçağın 
merdivenlerinde karşıladı.

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Çok açık samimi söyleyeyim, 
bizim AB sürecini unutmak kaybetmek diye 
öyle birşey söz konusu değil. 

A

Recep Bey’e sormuşlar:
- Reform nedir?
- AB bir form verir, bunu doldururuz. 
Geri göndeririz. Bu işleme reform 
denir.
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17 Eylül 2007, 2007-2008 eğitim öğretim 
yılı töreni, Karakusunlar İMKB Anadolu 
Endüstri Meslek Lisesi: Bugün Şişli’de 
okuyan öğrencimiz ile Şemdinli’nin bir 
okulunda okuyan öğrencimiz teknik 
imkanlar bakımından hemen hemen 
aynı seviyeye ulaştı. 

9 Mayıs 2011, Zonguldak: 1992’de 
kurulan Karaelmas Üniversitesini 2007’de 
biz kurduk dedi!  

2012’de üniversite harçlarını kaldırdık 
dedi ancak ikinci öğretim harçları 
kalkmadı ve harç protestosundan 
içeride yüzlerce öğrenci var ve 2013’te 
YÖK katkı payı adı altında okulunu 
uzatanlardan harç almaya başladı.

9 Haziran 2013, Esenboğa Havaalanı: 
Dolmabahçe Camii’ne maalesef bira 
şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla 
onu da yaptılar.

11 Haziran 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Dolmabahçe Camii, ayakkabılarla caminin 
içine gireceksiniz, orada içeceksiniz ve bu 
ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı 
yapacaksınız, ne adına çevre adına…

Müezzini tehdit edeceksiniz, farklı şekilde 
göstereceksiniz. Ne olmadı yahu? Bütün 
görüntüler elimizde. Görürler, görürler merak 
etmeyin. 

 *4 Haziran’da muezzin “Burada içki içilmedi” 
demesine rağmen Recep Bey provokasyon 
yaptı ve her konuşmasında insanları dini 
duyguları üzerinden yalanlarla kışkırtmaya 
devam etti. 

*Ancak müezzin 26 Haziran’da “Ben camide 
içki içen görmedim, din adamıyım yalan 
söyleyemem” dedi. 

* 2 Temmuz 2013 tarihli haberde OdaTV’nin 
yayınladığı videolarda gece ve gündüz 
çekimleri arasında fark olduğu, bira 
kutusunun AA tarafından servis edilen 
gündüz çekiminde olduğu görülmüştür. 

*3 Temmuz’da Diyanet, “Camide içki içildi” 
iddiasını kanıtlayacak delillere ulaşılamadığını 
bildirdi.

A

ATMA RECEP 
DİN KARDEŞİYİZ

Obama’nın Ayasofya Camisi ziyaretinde herkes 
ayakkabıyla görülüyor.

Eğer bir yalanı yeterince sık 
söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, 
bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı 
tekrar etmektir.

A.Hitler
Yalan ne kadar büyük olursa inanı 
da o kadar çok olur. 

A.Hitler
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19 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Türkiye 
korkaklara, korkak ürkek siyasetçilere 
gore bir ülke de değil.

Başbakanın koruma sayısı 150’den 
1500’e çıkarıldı.

1500 KİŞİLİK 
RECEP BEY’İ KORUMA 
ORDUSU

A

Kılıçdaroğlu’nun Reyhanlı patlamasından sonra
 Reyhanlı halkı ile buluşması
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BB

1993’teki tartışmaları içeren 2. 
Cumhuriyet Tartışmaları (Metin 
Sever ile Cem Dizdar) kitabında RP 
İstanbul İl Başkanı R.T.Erdoğan ile 
yapılan röportajda: Türkiye buna 
hazır değil. Başkanlık sisteminin ortaya 
çıkışı bir özentinin sonucu ya da ABD 
emperyalizminin bize bir tavsiyesi.

6 Haziran 2011, 32.Gün programı: 
(Başkanlık sistemi için) Gönlümde var. 
(11 dakika sonra) Tartışılsın diyorum. 
Gönlümde başkanlık var demedim.

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları 
toplantısı, Kızılcahamam: Partili 
cumhurbaşkanlığını gündeme getirdik 
yine farklı yerlere çektiler. Fransa ve 
ABD’de durum böyle. Almanya’da 
şansölye diyorlar…

Başkanlık sisteminde başkan bir kral 
değildir. Ama bizdeki bazı cahiller 
başkanı bir kral gibi gösterme cüretine 
girerek yalan söylüyorlar…

Kaldı ki bu bize yabancı bir anlayış da 
değil. Ecdadımıza baktığımızda bunu 
Osmanlı yaşamış. En gelişmiş ülkeler 
günümüzde de bunu yaşıyor…

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Bizim derdimiz bu ülkede bu 
tartışılsın. Belediyeler olsun, STK’lar olsun 
tartışılıyor. Biz de STK’larla olsun üniversitelerle 
olsun konuşuyoruz. Dünyada 100’ü aşkın 
ülkede başkanlık sistemi var. Geri kalmış 
ülkeler, ileri ülkelerde var. Hepsi aynı değil. 
Biz bunları alırız, olumlu, olumsuz tarafl arını, 
kendi gelenek ve göreneklerimizle 
haczederek Türk tipi bir başkanlık sistemi 
yaparız…

Paket tek başına Mart’tan sonra gelirse 
içinde başkanlık sistemi olacak.

28 Mart 2013: Osmanlı’da bir güçlü devlet 
olarak eyalet sistemi vardı. Çok sayıda 
eyalet vardı. 2023’te ben Başbakan olursam, 
işin başında olursam bunu düşünürdüm, 
tartışırdım, konuşurdum.

BAŞKANLIK SİSTEMİ
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BARZANİ
Kabile reisiyle görüşmem, 
görüşebilirim, görüştüm…

B

15 Şubat 2007: Kuzey Irak’taki Bölgesel 
Kürt Hükümeti ile ilişkileri geliştirecek 
adımlar atılabilir. Neden olmasın? 
Yeter ki bu yakınlaşma huzur getirsin, 
barış getirsin, olumlu gelişmelere yol 
açsın. 

23 Şubat 2007: Görüşme yapmadan 
bu işler yürür mü? Biz çözümü masada 
arayan, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devletiyiz. Masanın dışında 
aramıyoruz. Kimse de bizi masanın 
dışına çekmeye gayret etmesin. 

28 Şubat 2007: Masadan çekilince 
netice alman mümkün mü? 
‘Görüşmem’ dediğin insanlara 
pasaport vermişsin, gıda vermişsin.

8 Haziran 2007: Bizim muhatabımız 
oradaki Kürt liderler değildir, 
muhatabımız Irak’ın merkezi 
hükümetidir. Ben merkezi hükümetin 
cumhurbaşkanıyla da, başbakanıyla 
da görüştüm. Bunun dışındaki bir 
kabile reisi ile görüşemem. Görüşmesi 
gereken olursa onlara ‘git, görüş’ de 
deriz. Ben görüşemem, Barzani veya 
bir başkası. 

19 Nisan 2012: (Barzani’yi Dolmabahçe’de 
Ağırladı) İnce detaya girecek halim yok 
ama ben şöyle kısa özet olarak… 

Birinci derece Irak güdemimizi oluşturdu.
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30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel program: (Dünya Barış gününden 
bir gün önce) Türkiye Suriye’ye 
müdahalede bulunmalı sorumuza bile 
halkın cevabı yüzde 58 ile evet…

21 Aralık 2012, NTV: Biz Ak Parti iktidarı 
olarak hep yaşatmanın gayreti içinde 
olduk ama birileri de öldürmenin 
gayreti içinde. Birileri bu öldürmenin 
gayreti içindeyken buna kimler sahip 
çıkıyor kimler çıkmıyor buna bakmamız 
lazım.

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Ölerek ve öldürerek, ölümden medet 
umarak, insanlığın varacağı bir 
yer yoktur, esas olan yaşamak ve 
yaşatmaktır.

24 Haziran 2013, Polis Akademisi 
Mezuniyet Töreni: (Polisin Orantısız güç 
kullanması ile 4 kişinin öldüğü, binlerce 
yaralının olduğu Gezi direnişi için) 
Polisimiz, bir başka ülkede yaşansa asla 
tahammül edilmeyecek saldırılara, 
tahriklere hukuk dışına kesinlikle 
çıkmadan karşı koydu ve adeta 
kahramanlık destanı yazdı.

BARIŞ DERKEN BİLE 
SAVAŞAN 
BİR BAŞBAKAN

B

4 Haziran 2013, Fas, Cezayir ve Tunus gezisi 
öncesi basın toplantısı: Şu anda evlerinde 
bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az 
yüzde 50’si var.

28 Haziran 2013: Gezi Olaylarında orantısız 
güç kullanan polise 24 maaş ikramiye verildi.

28 Haziran 2013: Diyarbakır Lice Kayacık 
Köyü halkı “barış süreci”nde karakola ek 
bina yapılmasını protesto edince ateş açıldı, 
1 ölü 9 yaralı var.
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16 Ekim 2010, 16. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Bu ülkenin tek 
bayrağı vardır, o da ayyıldızlı bayraktır. 
Ayyıldızlı bayrağımızın hilali bağımsızlığın 
simgesidir. 

23 Haziran 2013, Erzurum, Milli İradeye 
Saygı Mitingi: Evinize Türk bayrağı 
asın. Ama üzerinde herhangi bir 
sembol olmayan Türk bayrağı asın. 
Ama üç hilali de açarız derseniz o da 
Osmanlı’nındır onunla da gurur duyarız.

9 Eylül 2010, Gündem Özel programı, 
ATV: (Bedelli askerlik sorusuna) İnşallah… 
İnşallah…

17 Mart 2011: Parası olan var olmayan var. 
Sen çıkıp da parası olana git kullan parası 
olmayana sen de git askerlik yap diyemezsin. 
Ben bu sorumluluğun altına giremem.

7 Haziran 2011, Kanaltürk ve Bugün TV, 
Merkez Siyaset programı: Burada bizim 
en çok üzerinde durduğumuz konu şudur; 
özellikle şehit aileleri. Onlar diyor ki ’Biz 
enayimiydik. Ben çocuğumu gönderdim. 
Benim çocuğum öldü, şehit oldu. Şimdi 
birileri de parası varsa askere gitmeden işi 
bitirecek. 

17 Kasım 2011: Bedelli bir haftaya çıkacak.  

B

BAYRAK BEDELLİ
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1993, Rize: Soruyorum sizlere, bu ülkede 
bugüne kadar gelenler, Amerika, Batı 
, Siyonist odaklar kimden çekiniyor? 
Ben liderimin peşinden giderken, daha 
o zaman gençtim, Milli Türk Talebe 
Birliği Geçlik Kollarında müdürdüm o 
zaman, bir araştırdım baktım ki benim 
liderimi Amerika sevmiyor, baktım ki 
Batı sevmiyor, baktım ki Yahudi de 
sevmiyor. E düşmanın şahadeti en 
makbul şahadettir. Onlar sevmediğine 
göre benim sevmem gerekir dedi ve 
o gün bugündür bu mücadelede 
beraber yürüyoruz ve yürüyeceğiz de. 
Neden? Çünkü Yahudi, hareketimizin 
liderini çok iyi tanıyor, Amerika çok iyi 
tanıyor, Batı çok iyi tanıyor ama benim 
camideki kardeşim hâlâ tanımadı, 
tanımıyor. 

15 Temmuz 2007, STV, Özel Gündem 
program: Yani bir tarafta sandalyeyle 
dolaşacaksın, bir taraftan çeşitli 
hastane raporları, şunlar, bunlar, falan 
fi lan çıkarıp göndereceksin. Ondan 
sonra da bu siyasi mücadelenin 
içerisinde bir şeyler toplayabilir miyim, 
bir prim yapabilir miyim, bunun gayreti 
içerisine gireceksin. Yani bırakın da 
bunu artık gelsin, yetiştirdiğin gençler 
var, bunlar yapsın. 

BERABER YÜRÜDÜK 
BİZ BU YOLLARDA...

B

5 Temmuz 2009, Trabzon İl Kongresi: (Deniz 
Baykal’a Erbakan üzerinden yanıt verdi) 
Bak Anayasa Mahkemesi seni mahkûm etti. 
Senden önce başka bir siyasiyi de böyle 
yapmıştı. Bundan yargılandı. O mahkûm 
oluyor da acaba sen niye mahkûm 
olmuyorsun? 
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B

1993’teki siyasi tartışmaları içeren 2. 
Cumhuriyet Tartışmaları (Metin Sever 
ile Cem Dizdar) kitabında RP İstanbul 
İl Başkanıyken Erdoğan ile yapılan 
röportaj: Yeni dünya düzeni’nin ana 
esprisi, hiç bir ülkenin tek başına ayakta 
kalmasına yetecek güçte ve kendi 
kendine yeter özellikte olmaması. 
Aynı zamanda da komşu ülkeler için, 
her ülkenin birbirleriyle sorunlarının 
olmasıdır. Bu sayede her ülke, geleceği 
için “büyük abiye” muhtaç olmakta ve 
ona bağımlı kalmakta. Bizim açımızdan 
önemli olan bir başka konuda “büyük 
abi” ailesini oluşturan devletlerin 
tamamının Hıristiyan olmalarıdır ve 
ısrarla Müslüman ülkelerde istikrarsızlık 
ve iktidarsızlık peşinde koşmalarıdır.

8 Temmuz 2003: (Irak’ta 11 Türk askerinin 
ABD askerleri tarafından gözaltına 
alınması olayını değerlendirirken) Öyle 
kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası 
veriyorsun? Onu söyledim... Müzik 
notası mı?

16 Şubat 2004: Ve tabii ben özellikle 
Diyarbakır’a çok farklı bakıyorum. Yani 
Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani 
Amerikan’ın da hani düşündüğü Büyük 
Ortadoğu Projesi var ya, genişletilmiş 

BOP

Ortadoğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır 
bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. 

4 Mart 2006 Bayrampaşa İlçe Kongresi: 
Türkiye’nin Ortadoğu’da bir görevi var. Nedir 
o görev. Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Projesi’nin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve 
bu görevi yapıyoruz. 

14 Mart 2006, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül: 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Türkiye’nin 
dış politika ilkelerine uygun. ABD ile hareket 
ediyoruz. Amacımız İslam ülkelerine özgürlük 
ve demokrasi getirmek

13 Ocak 2009, TBMM Grup Toplantısı: İkide 
bir Türkiye’de bir şeyler söyleniyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı büyük Ortadoğu 
projesinin eşbaşkanıdır, ordan çekilsin. Bunu 
anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 
Büyük Ortadoğu Projesinin amaçları bellidir 
ve o amaçların içerisinde Türkiye’nin 
üstlendiği görev de bellidir. BOP Ortadoğu 
barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun 
yanında ekonomik kalkınmasına olarak, 
yönelik kurulmuş, oradaki özgürlüğe yönelik, 
kadın haklarına yönelik kurulmuş, eğitim 
özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak 
için kurulmuş ve atılmış bir adımdı ve burada 
Türkiye’ye bir görev verildi ve biz bu görevi 
üstendik. Bunun aslında, şu anda zaten 
doğmadan ölen bir proje durumuna düştü. 

22 Ağustos 2009, Dolmabahçe: Ellerine 
bir kâğıt almış dolaşıyorlar. Amerika’nın 
bir projesidir diye. Bunu ispat ederlerse biz 
her şeye varız. Ama ispat edemezlerse 
alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık 
konuşuyorum.
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B 3 Haziran 2011, Konya: Uluslararası 
bir dergi (The Economist) bir yorum 
yayınlıyor. Yorumda, öyle dolaylı fi lan 
değil doğrudan doğruya ’Oyunuzu 
CHP’ye verin’ deniyor... CHP’nin yeni 
Genel Başkanı ulusal değil meğer 
uluslararası bir çetenin projesiymiş. 

30 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Ortada zaten artık BOP diye bir şey 
kalmadı. Büyük Ortadoğu projesinin 
başlamasıyla bitişi bir olmuştur. İtalya 
Türkiye ve Yemen’di sacayağıydı. 3. 
nünde çalışma alanları farklıydı. Bunlar 
dönemsel olarak yapılacak işler. Zaten 
artık böyle bir şey kalmadı. 
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24 Nisan 2012, AKP Grup Toplantısı: 
Cumhuriyet Dönemine ait “Bu ne 
insafsızlık, Seferihisar’da tarihi cami 
ahır yapılmış” başlıklı gazete kupürünü 
gösterdi. 

19 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Yıktığınız, 
ahıra çevirdiğiniz camilerin belgelerini 
gösterdim. 

*İşgal döneminde caminin ahır haline 
getirildiğini gören, cami olmaktan 
çıktığı için Diyanet’in bile haberi 
olmayan, arkeolojik sayım sırasında 
camiyi fark eden ve bu bilgiyi 
Cumhuriyet gazetesine veren, CHP’nin 
İzmir Müze Müdürüydü. Caminin 
açılışını yine CHP yaptı.

5 Nisan 2008, Kadir Topbaş’ın 2004’te 
Fatih’te açtığı Saray Muhallebicisi’nin 
yerinde daha önce tarihi Halil Paşa 
Camisi olduğu ortaya çıktı.

27 Mayıs 2009: Hollandalı bir fi rma 
tarafından alışveriş merkezi yapılması 
için Malatya’daki cami yıkıldı. 

CC

CAMİ

Büyükşehir Belediyesi’nin imar planında tarihi  
Kaptan-Derya Halil Paşa Cami’nin alanı olan yer 

Saray muhallebicisi olarak işletilmeye devam ediliyor
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ÇÇ

23 Ağustos 2008, Rize: (Çevrecilere) 
Bunlara ‘ne yaparsınız’ dersin, inanın 
şöyle ele avuca gelecek bir şey 
yok. Sadece onların boş vakitlerini 
değerlendirmek için yaptıkları iş bu...

Ben çevrecinin daniskasıyım. Asıl çevreci 
benim.

13 Ekim 2001, Sivas: Yiğit muhtaç olmuş kuru 
soğana, bilmem söylesem mi söylemesem 
mi!

20 Mart 2005, Kahramanmaraş: (Çiftçi 
borçlarına af isteyenlere) Hem parayı 
ödeme, hem de sil de. Yok öyle 25 kuruşa 
simit. 

12 Şubat 2006, Mersin: (Anamız ağladı diyen 
çifçiye) Lan Anayasa’yı bana öğretme… 
Terbiyesizlik yapma, artistlik yapma lan. 
Terbiyesizlik yapma... 

Hadi, ananı da al, git buradan. Anan da 
ağlasın, baban da... 

28 Kasım 2004: (Erzurum’da ‘çiftçinin durumu 
ne olacak?’ diye bağıran vatandaşa) Yahu 
bu millet, yatıp kalkıp size mi çalışacak?

ÇEVRECİNİN 
DANİSKASIYIM

AVM, Başbakanlık Sarayı, 
3.köprü, HES vb. için ağaçlar 
kesiliyor. OECD’ye göre Türkiye 
çevre konusunda 36 ülke içinde 
sondan 2. sırada.

ÇİFTÇİ
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Recep Bey demişti ki;

18 Şubat 2011, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: (Kılıçdaroğlu’nu 
eleştiriyor) Kendinize iyi bir ekip, iyi 
bir kılavuz seçerseniz o zaman bu tür 
zorluklar yaşanmaz. AK Partinin başarısı, 
işte gurur duyduğumuz bu kadronun, 
bu ekibin, sizlerin sayesindedir.   

Şimdi Ak sütten çıkma ak kaşıklara 
bakalım;

30 Temmuz 2003: Açılışını yapmak 
üzere geldiği Bayrampaşa Şehir 
Parkı’nda bindiği at Cihan başbakanı 
üstünden attı. 

Ç

ÇUVALDIZI KENDİNE...

7 Mart 2004: Kayseri (Dünya Kadınlar 
Günü’nü bir gün önce kutlayarak) Bu anlamlı 
günde dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

7 Nisan 2006’da Danışmanı Cüneyt 
Zapsu’nun ortaya çıkan sözleri: “Sömürmek” 
kötü bir kelime, ama kullanmak... Bu 
adamdan (Erdoğan) yararlanın. Çünkü bu 
kişinin çok itibarı var, hem kendi inançları 
nedeniyle Müslüman dünyasında, hem de 
Batı tipi demokrasiye inanıyor. Bence onu 
devirmeye çalışmak, delikten aşağı koymak 
yerine onu kullanın... Burada ve Avrupa’da 
bundan yararlanmalısınız.

23 Şubat 2007: Gazeteci Mehmet Barlas 
Yabancı Sermaye Derneği (YASED) toplantısı 
sonrası sohbet ettiği Başbakan Erdoğan’ın 
yanağını okşadı.

4 Ocak 2011, TBMM Grup Toplantısı: (2002 
öncesi bölünmüş yollar deyip gösterdiği 
harita vekiller tarafından alkışlanınca)  Bunu 
niye alkışlıyorsunuz.  Alkışlanacak olan şimdi 
geliyor. Bu, bugün itabariyle bölünmüş 
yollar. 
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4 Mart 2011: kendisi yürüyen merdiven 
sorunu yaşadı.

4 Mart 2011, (Erdoğan’ın yürüyen 
merdivende sorun yaşadığı gün) AKP’li 
Bülent Gedikli CHP’yi eleştiriyordu: 
Yeni yeni gezmeye başladıkları için 
merdivenlere ters biniyorlar. 

15 Mayıs 2011: Antalya’da prompter 
bozulunca uzun süre ekrana bakarak 
durdu. 

18 Mayıs 2011, Tokat:  Recep Bey halka 
“CHP Genel Başkanı ben başörtüsü 
sorunu çözerim diyor. İnanıyor 
musunuz?” diye sorunca, vatandaşlar 
evet dedi. Bunun üzerine gülümseyen 
Erdoğan bu kez “İnanmıyorsunuz değil 
mi” diye soruyu değiştirip sorunca 
vatandaşlar yine evet dedi.

5 Haziran 2011, Kazlıçeşme: (Bir milyon 
diyeceğine bir milyar dedi) Sayın 
Kılıçdaroğlu bu alanda bir milyar 
insanın toplandığından bahsetmiş. 

8 Haziran 2011, Bingöl: (Kağıthane’ye 
Kağıttepe demesini diline dolayan 
Recep Bey kendisi Bingöl’e Diyarbakır 
diye sesleniyor) Diyarbakır… Diyarbakır… 
Diyarbakır… Cevap vermiyorsunuz 
Diyarbakııııır…

Kasım 2012: AKP’nin Avcılar Belediyesi 
yas ayında kutlama gafı yaptı:

3 Şubat 2013, Fethiye, Karaçulha Deve 
Güreşleri’nde Karaçulha Belde Belediye 
Başkanı Ak Partili Yusuf Çaylı: (Deveden 
düşünce) Geçmiş yıllarda başbakanımız da 
ata bindi, düştü. Biz bunların izinden yürüyen 
bir belediye başkanıyız. 

15 Şubat 2013, İl Başkanları Toplantısı: 
AKP Kadın Kolları tarafından düzenlenen 
organizasyonla Diyarbakır’daki çocukların 
Çanakkale ziyareti ile çocuklardan gelen 
mektupları okurken bir mektupta yazılı olan Ocak 
DHKP-C operasyonlarında üyelerinin gözaltına 
alındığı Grup Yorum’un ‘Marşlarımız’ albümünde 
Kızıldere türküsünden önce seslendirdiği şiiri 
okudu. 

26 Şubat 2013, Grup Toplantısı: Başbakan, 
Uluslararası 18. Antropoloji ve Prehistorik 
Arkeoloji kongresi için hazırlan, Ord. Prof. 
Şevket Aziz Kansu tarafından kaleme alınmış 
olan Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi 
kitabını ırkçılık örneği olarak gösterdi. 

6 Nisan 2013: Gaziosmanpaşa’da kentsel 
dönüşüm programında prompter bozulunca 
uzun süre ekrana bakarak durdu. 

8 Temmuz 2013: AKP, kendi verdiği “taşradaki 
sağlık personelerinin özlük hakları” ile ilgili 
düzenlemeleri içeren kanun maddesine 
muhalefetin “kabul” oyu verdiğini görünce 
muhalafetin önerisi zannedip toplu olarak 
“red” oyu kullandı. Bu durum AKP’nin 
yasaların içeriğini okumadan el kaldırıp 
indirdiğini göstermektedir. 

“AKP samsun Milletvekili Tülay Bakır 21 Mart 
2013’te Yani gerçekten hiçbir şeyi bilmeden 
geliyoruz…” “Yasalarda iktidar milletvekili 
olarak hiçbir rolüm yok, sadece elimi 
kaldırmaktan başka” demişti. 

AKP benzer bir durumu 2008’de de 
yapmıştı. AKP’nin sunduğu evli ve çocuklu 
SKK emeklilerine maaş bağlama kat sayısı 
alt sınırını yüzde 40’a çıkaran önergeye 
CHP’liler kabul oyu verince AKP’liler red oyu 
kullanmıştı

Ç
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20 Haziran 2013, 17.Akdeniz Oyunları, 
Mersin: Akdeniz, ‘beyaz deniz’ yani 
‘white sea’ olarak adlandırılır.

*Akdeniz’in İngilizcesi “white sea” 
değil, “Mediterranean”dır. 

Recep Bey Ne Diyordu?: Kılavuzu 
Karga Olanın… 

3 Haziran 2011, Konya: Bay Kemal ne 
diyor; söz verdi Başbakan Mavi Tünel 
hala başlamadı diyor. Ne diyeyim 
kılavuzu karga olanın...

5 Haziran 2011, Kazlıçeşme: Akıl 
hocalarını da değiştir, kılavuzu karga 
olanın...

5 Aralık 2012, Sivas: Kılavuzu karga 
olanın... derler ya... Bunlar doğru 
kılavuzu bir türlü bulamadı.

22 Mayıs 2011, Bursa: İşte diyorum 
ya kılavuz meselesi. Kılavuzu karga 
olanın... Mesele bu.

Ç

AKP iktidarın ilk döneminde de Kültür ve Turizm 
Bakanlığının internet sitesinde “Dersim Dört Dağ 
İçinde” türküsü “My Lesson in Four Mountains” diye 
çevrilmişti.
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17 Aralık 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: Ben bir BDP’li kadın 
milletvekiline çok kızıyordum, çok 
beddua ediyordum. Halen milletvekili 
bu insan ama onunla ilgili bir hatırayı 
dinledim, şimdi artık kızmıyorum. Çünkü 
17 yaşındaki bir genç kızken Diyarbakır 
Cezaevi’nde o kadar ahlaksızca 
işkenceye maruz kalmış ki o kadar 
kendisini zorlamışlar ki ben de aklıma 
gelse dağa çıkardım.

21 Aralık 2012, NTV: Ben orada kalkıp 
bir kişiyi şirin görüneceğim diye böyle 
bir tarihi yanlışın içine giremem. 
Diyarbakır cezaevindeki fi lancaya 
işkence edilmesi bana da yapılsa ben 
dağa çıkarım, hayır bizim yolumuz bu 
değil.

7 Ekim 2012, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Recep Güven: Dağda ölen teröriste 
ağlamıyorsanız insan değilsiniz. 

8 Ekim 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç Emniyet Müdürüne destek olmuştu: 
Emniyet Müdürü’nün bu düşüncelerini 
ve önümüzdeki çalışma dönemine ait 
neler yapabileceğini söyleyen, bizim de 
paylaştığımız bu gazetecilerle yaptığı 
toplantıdaki ifadelerini çok değerli 
buluyorum. 

9 Ekim 2012, TBMM Grup Toplantısı: Eline silah 
alan çocukları iyi çocuklardı diyerek mazur 
gösteren anlayışa prim vermedik, onları 
da savunamayız. Biz evlatlarımızı katleden 
ve bu mücadeleler esnasında ölen terörist 
için de ağlamayız. Bunu böyle bilmeye de 
mecburuz. Kalkıp da birilerini memnun etmek 
için böyle ifadeler kullanamayız. Yerimizi iyi 
bileceğiiz. Siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. 
Herkes kendi görevini yapacak. 

12 Ekim 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç: Ben gönlümden geçeni söyleyen bir 
insanım. Bu zaman zaman insanın başına iş 
açar.

DAĞA ÇIKMAK DAĞDAKİNE AĞLAMAK

DD
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D

YİNE DAĞ

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel programı: CHP’li vekil arkadaşımızı 
kaçırdılar. Acaba burada bir kaçırma 
eylemi var mı? Samimi söylüyorum, kısa 
sürede bitecek bir iştir dedim. Dağa 
çıkarmışlar falan fi lan... 

Ama dikkat edin, milletvekili arkadaşımızın 
ifadeleri çok entereasan. Arkadaşımız! 
Bunlar teröristtir diyemiyor.

5 Eylül 2012 Genişletilmiş Grup 
Toplantısı: CHP’li milletvekili kaçırılıyor, 
ardından romantik bir dille teröristin ya 
da teröristlerin sırtını sıvazlıyor. 

10 Ocak 2012, AKP Diyarbakır 
Milletvekili Cuma İçten: Dağda olan 
çocuklar bizim çocuklarımız. PKK’ya 
katılan çocuklar benim canım, ciğerim. 
Benim akrabam. Birilerinin dayısının 
oğlu, birilerinin amcasının oğlu. En 
önemlisi bu çocuklar bu toprakların 
çocukları… Irak’ta bir Kürdistan’ın 
kurulması Türkiye için ne tehdit edici bir 
şeydir, ne de Türkiye bundan rahatsız 
olmalı.

3 Şubat 2013, AKP Diyarbakır Milletvekili 
Cuma İçten: 22 bin PKK’lı öldürüldü, 
yani 22 bin çocuğum öldürüldü. Hepsi 
benim çocuğum. 

DARBELERİN 
EKMEĞİNİ YEMEK, 
ACILARI SÖMÜRMEK

20 Temmuz 2010: (Referandum öncesinde, 
1980 Darbesi ile idam edilen gençlerin 
mektuplarını okuyup ağladı) Tam 30 
yıl sonra, yine bir 12 Eylül günü, işte bu 
işkenceler, bu insanlık dışı uygulamalarla 
milletçe hesaplaşacağız. Gencecik 
ölümlerle, zamansız vedalarla, 17 yaşındaki 
çocukları yağlı urgana taşıyan zihniyetle 
hesaplaşacağız. 

4 Eylül 2010: Aaah şu Diyarbakır Cezaevi, 
12 Eylül sonrasında yaşananları bir anlatsa. 
Aaah şu 5. koğuşun duvarları dile gelse de 
ne işkenceler yapıldı, anlatsa. Diyarbakır 
Cezaevi’ni kapatıyoruz. Yeni cezaevini bir 
an önce yapacağız, biter bitmez de malum 
cezaevini yıkacağız. 
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20 Ekim 2010: 2003’te vekil olduktan 
sonra Evren’i ziyaret etti ve vazo hediye 
etti. “Artık bunu saklamanın bir anlamı 
yok” diyen Evren Sözcü’den Ertuğrul 
Akbay ile yaptığı röportajda şöyle dedi: 
“Hatta, Kalender Orduevi’ne makam 
otosuyla değil... Sivil arabasıyla geldi... 
Biz de kimseye haber vermeden gizlice 
içeri aldık. Yarım saat kadar oturdu. 
Bana saygılarını... Sevgilerini sundu...”  

Evren ve Erdoğan 1998’de Mehmet 
Ağar’ın oğlunun nikâh töreninde 
karşılaşmışlar: “Oturduğum masaya geldi... 
Konuştuk... Ona; Devlet Başkanlığım 
sırasında... Zamanın Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan’a yaptığım 
yardımlardan falan söz ettim. Bunun 
üzerine Tayyip Erdoğan bana; Ah 
Paşam ah, dedi...  Sizin zamanınızda 
ben olacaktım ki Belediye Başkanı... 
Neler neler yapar... Sizin desteğinizle 
İstanbul’u uçururdum!..”  

28 Mayıs 2013: 12 Eylül ürünü olan 
yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 
3’e düşürülmesi teklifi  AKP oylarıyla 
reddedildi.

D

“Bağışla beni güzel annem. 
Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. 
Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim 
Ağlayıp koklayacaktın belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. 
Yaşamak ağrısı asıldı boynuma 
Oysa türkü tadında yaşamak isterdim...” 

Nevzat Çelik

“Sevgilim,
Bir ülke senin gövden kadar masum olsaydı
Bir tek anne oğlunu devletten sormazdı...”

Şükrü Erbaş
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Mayıs 2000: Ben de değiştim.

2001, AKP Kurulduğunda: Biz gömleğimizi 
değiştirdik. 

10 Ağustos 2002: Ben hiçbir zaman 
değiştim demedim, geliştim dedim. 

2006, bir röportajda: Asla değişmem.

1994: Gömlek değiştirdik, kefenimizi 
giydik de geldik, bize Menderesi örnek 
gösteriyorlar.

21 Ağustos 2001, Refah Partisi’nin 
Ümraniye İlçe Örgütü’nün yeni hizmet 
binasının açılış töreninde çekilmiş 
kasetinin çıkmasından sonra: Şimdi 
yepyeni, yenilikçi söylemle ortaya 
çıkan bir partinin başkanıyım. Fikirlerim 
değişti. Artık yeni Tayyip’im, o Tayyip 
değilim…

Bugün Avrupa Birliğine girme taraftarıyım. 
Onların gösterdikleri performans ve 
gerçekleştirdikleri düşünce değişimi 
bizim de değişimimizi sağladı.

9 Eylül 2010, Wall Street Journal 
röportajı: Tabii ki de değiştirdim. 
AB’ye karşı tutumunda herhangi bir 

DEĞİŞTİM...

D

değişiklik olmasaydı, bugün durumlar farklı 
olurdu. AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımını 
uygun bulmuyorum. Biz AB’ye girmek 
için çabalarken, onlar bizi almamak için 
çabalıyor.

11 Haziran 2013, Grup Toplantısı: (Gezi 
olaylarında dictator tavrını değişmesini 
isteyenlere) Kusura bakmayın bu Başbakan 
Tayyip Erdoğan değişmez.

IMF karşıtıydılar en ağır stand by 
anlaşmasını imzaladılar.

AB karşıtıydılar en AB’ci oldular.

Kıbrıs müzakerelere teslim edildi.

Amerikan karşıtıydılar, Amerikan 
ortağı oldular bop eşbaşkanı 
oldular. 

Amerikan askerlerinin sağlığı için 
dua ettiler

İsrail karşıtıydılar, İsrail dostu 
oldular. 

İsrail ile görüşürken Hamas ile 
görüşmedirler. 

Misyonerleri çalışmalarını 
kolaylaştıran yapısal reformlar 
yapıldı.

Mücahittiler, müteahhit oldular.
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90’lar Refah Partisi Dönemi: Şekilci ve 
kalıpçı değiliz. Şalvar ve cübbe giyen 
kardeşlerimi zemmetmiyorum ha haşa! 
Onlar bizim örnek kardeşlerimizdir. 
Saygı duyuyorum aksine. 

8 Mayıs 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç TRT Diyanet TV protocol 
imza töreninde din adamlarına: Profi l 
değişmiş. Müftülerimiz de imamlarımız 
da artık maşallah, marka ayakkabı 
giyen de var, marka ceket giyen de 
var, bu çok önemlidir arkadaşlar, 
toplumda kabul görmeniz böyle bir 
şey. Çuval gibi elbise giyemeyiz, her 
şeyimiz tiril tiril olacak, her şeyimiz çok 
güzel olacak, örnek gösterileceğiz.

D

DEĞİŞTİK...
DEMİRAĞLARLA 
ÖRDÜK

6 Ocak 2009, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım: Bin 400 kilometre yeni demiryolu 
çalışması yapılıyor. 1923–1946 arasında 
bir yılda yapılan demiryolu uzunluğu 128 
kilometreydi. 1946–2003 yılları arasında bu 
oran, yılda 11 kilometreye düştü. 2003’ten 
sonra, şu anda yılbaşına düşen demiryolu 
yapımı 107 kilometreye ulaştı. Hala Atatürk 
döneminin rakamlarına ulaşamadık.

26 Ağustos 2011 Şile Bölönmüş Yol Açılışı: Bu 
marşı okuyanlar acaba kaç kilometre demir 
ağı ördüler bu ülkede? Hikâye hikâye başka 
bir şey yok. Ama biz örüyoruz. 

7 Şubat 2012: 22 Temmuz 2004’te meydana 
gelen 41 kişinin öldüğü 89 kişinin yaralandığı 
Pamukova hızlı tren faciası davası zaman 
aşımı ile düştü. 

17 Ağustos 2012, Kadıköy-Kartal Metro 
Hattı Açılışı: 10.yıl marşında bunlar geçer. 
Neyi ördün? Hiçbir şey örmüş değilsin. 
Ortada duranlar belliydi. Demirağlarla şimdi 
Türkiye’yi biz örüyoruz. 
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1993’teki siyasi tartışmaları içeren 2. 
Cumhuriyet Tartışmaları (Metin Sever 
ile Cem Dizdar) kitabında Erdoğan ile 
yapılan röportaj: Demokrasi bu güne 
kadar bazen amaç bazen araç olarak 
görülmüştür. Bize göre demokrasi 
ancak bir araçtır. Hangi sisteme gitmek 
istiyorsanız bu düzenlerin seçiminde bir 
araçtır. Yani demokrasi ile düzenler 
gelir, demokrasi ile düzenler gider... 

Amaç olarak görülen demokrasi 
ne yazık ki bugün totaliter bir yapıyı 
gündemde tutuyor. Bugün demokrasi 
adına bir dikta rejimi görüyoruz. 
Eğer demokrasi sadece bir araç 
olarak tanımlanabilirse, halk iradesi 
adına iktidara yerleşmiş düşünce 
demokrasinin aleyhinde işlemeye 
başladığında yani totaliter özellik 
kazandığında ne olacak?

1997, ABD: Peki nasıl bir demokrasi? 
Bu demokrasi amaç mı olacak araç 
mı olacak işte burası tartışmaya 
açılmalıdır. Bize göre demokrasi hiçbir 
zaman amaç olamaz. Demokrasi 
ancak ilmi noktada ele aldığımız 
zaman bir araç olduğunu göreceğiz. 

8 Haziran 2002, Ümraniye: AB diyor 
ki temel hak ve özgürlükler ile ilgili 

sorunları giderin. Fikir özgürlüğünü, din ve 
vicdan özgürlüğünü halledin. Halledebildiler 
mi? Din ve vicdan özgürlüğü var mı?

17 Mart 2002, Isparta: Bu hükümet temel hak 
ve özgürlükler konusunda samimi değildir. 
Eğer samimi olsalardı, hala milletin kılık, 
kıyafeti ve inancıyla uğraşmazdı. Bu ülkenin, 
insanların temel hak ve özgürlüklerini garanti 
altına alacak bir hükümete ihtiyacı vardır.

28 Mayıs 2005, Sivilleşme ve Demokratikleşme 
Toplantısı, İstanbul: Ahmet söylerse doğru, 
Mehmet söylerse yanlış mantığından artık 
bıktık, yaka silker hale geldik. Söyleyene göre 
değil, söylenene göre hareket etmeliyiz. 
Bunu başarmadığımız sürece toplum içinde 
barışı değil, gerginliği görürüz. Gerginliklerin 
olduğu Türkiye değil, bu gerilimlerin ortadan 
kalktığı Türkiye’nin hasreti içindeyiz.

15 Mayıs 2007, Uluslararası Basın Enstitüsü 
(IPI) Genel Kurul Toplantısı: Ben tüm sistemler 
bir araçtır diyorum. Demokrasi bir araçtır, 
laiklik bir araçtır, dinler de araçtır. Amaç, 
insanların mutluluğudur. Sistemleri amaç 
haline getirirsek tabular yaratırız.

23 Nisan 2010: (Temsilen koltuğunu bir 
çocuğa verdiği sırada) Yetki senin asarsın 
kesersin, her şey sende.

9 Eylül 2010, Wall Street Journal röportajı: 
Hala aynı şeye inanıyorum. Bence Wall 
Street Journal da böyle düşünmeli. 
Amaç insanların mutluluğu. Demokrasi 

DEMOKRASİ ARACI 
VE ÖZGÜRLÜKLER

D“Biz şimdi yan yana geliyoruz ve 
çoğalıyoruz

Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün 
hürlüğün havasını

İşte o gün sizi tanrılar bile 
kurtaramaz”

Cemal Süreya 
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ve diğer bütün sistemler ve bütün 
dinler, insanların mutluluğu ve 
barış için bir araç.  Ben sadece 
demokrasiden bahsetmiyorum. Ben 
bütün sistemlerden, bütün hükümet 
tiplerinden, hepsinden bahsediyorum. 
Onların hepsi birer araç. Amaç 
insanoğlu ve insanoğlunun mutluluğu.

6 Mart 2011, İzmir: Ben siyasi hayatım 
boyunca büyük mücadeleler 
yaşadım. Demokrasi bir amaç değildir 
demokrasi bir araçtır. Bunun böyle 
bileceğiz. Tüm yönetim şekilleri, buna 
din de dahil hepsi tek amaca hizmet 
ederler o da insanın saadeti, refahı ve 
mutluluğudur. Biz şu anda yeni bir şey 
diyoruz. İleri demokrasi diyoruz. Bunu 
ileri taşımalıyız. İleri demokraside ne 
yapabilir. Buna çalışıyoruz. Şu anda 
İslam dünyası ‘demek ki İslam’la 
demokrasi bir arada olabiliyormuş’ 
diyor. Nerede bu? Türkiye’de.

18 Mart 2013, Ürdün Kralı Abdullah’ın 
Türkiye’yi ziyaretten sonar ABD’de 
çıkan The Atlantic dergisine verdiği 
röportaj: Erdoğan, bir kez demokrasinin 
onun için bir otobüs yolculuğu gibi 
olduğunu söyledi. Durağıma varılınca, 
o otobüsten iniyorum demişti’ diye 
anlatıyor.

Özgürlükler için ne diyordu?

6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Genel Kurulu: Bu vesileyle, kişisel ve 
siyasi özgürlükler, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü gibi ortak değerlere bağlılığımızı 
ve yeni büyük Avrupa genelinde ve 
ötesinde güvenlik ve demokrasiyi yerleşik 
kılmak amacını taşıyan ortak arayışımıza 
yönelik taahhüdümüzü yineliyorum.

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
Özgürlükler konusundaki hassasiyetiniz 
sadece sizin işinize gelen konuları mı 
kapsıyor? Eğer bu sorulara gerçekten 
evet diyorsanız korkarım ki siz demokrasiyi 
yanlış öğrenmişsiniz. Sizin düşlediğiniz düzen 
demokrasi değil, düpedüz diktatoryal bir 
rejimdir. Budur… 

12 Şubat 2010, Show TV Siyaset Meydanı 
Başbakanla Özel programı: Türkiye’nin 
koalisyon hükümetleri döneminde hep 
çöküş yaşadığını gördük. Seçim barajının 
inmesine henüz Türkiye hazır değil. Yani 
yüzde 10 barajı geçerli.

3 Eylül 2010, Diyarbakır: Bu kardeşiniz, 12 
Aralık 1997’de Siirt’te, Siirtli kardeşlerinin 
arasında bir şiir okudu. Siirt’e, Siirtli 
kardeşlerime bir şiirle seslendiğim için 
yargılandım, hüküm giydim ve Pınarhisar 
Cezaevinde yattım…

Fikirlerimizi, siyasetimizi, millete hizmet 
etme tarzımızı küçümsediler. Biz bu ülkede 
fi kirlerinden dolayı mahkum edilen insanların 
derdini çok iyi biliriz. Biz bu ülkede yazı 
yazdığı için, konuştuğu için, fi kirlerini söylediği 
için, şiir okuduğu için, aş-iş dediği için, hak 
dediği, demokrasi dediği için mahpus 
damlarında çürümenin nasıl bir duygu 
olduğunu çok iyi biliriz. İnancından dolayı, 
ibadetinden dolayı, başındaki örtüden 
dolayı dışlanmanın ne olduğunu biz çok iyi 
biliriz. Üniversite kapılarında boynu bükük 
kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliriz. 

D

Recep Bey’e sormuşlar: 
“Demokrasi benim için 
tramvaydır... Onunla istediğim 
yere kadar gider inerim” 
demiştiniz. Hala aynı görüşte 
misiniz? 
“Hayır” deyip devam etmiş: 
“Değilim, ben de değiştim. 
Tramvay raydan çıkabiliyor. 
Hedefi  sağlama almak lazım. 
Demokrasi benim için tramvay 
değil raydır. İstediğim yere 
kadar döşerim, üzerinde 
istediğim hızla giderim.”
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30 Ekim 2010, Sabiha Gökçen 
Havaalanı: Ne eğitim özgürlüğünden, 
ne seyahat özgürlüğünden ne de 
sorgulayan vatandaştan kimse rahatsız 
olmasın. Vatandaş sorsun sorgulasın. 
Ama birbirimize saygılı olalım, hakaret 
etmeyelim. 

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi: Yüzde 
10 barajını koyan benim partim değil. 
Biz de yüzde 10 barajıyla geldik. Biz 
geldiğimizde de bu baraj vardı… 

Yüzde 10 barajını indirmek ya da 
indirmemek demokrasiyle ilgili bir sorun 
değildir… 

Yeri geldiğinde halkımızla müzakeresini 
yaparız, indirin diyorsa indiririz. Ama 
onu size soracak değiliz. 

18 Mayıs 2011, Ankara Ticaret Odası: 
Bizim tek söylediğimiz eleştiri olsun, 
hakaret olmasın. 

8 Haziran 2011, CNN Türk, Seçim 2011 
programı: Başkasının özgürlük alanıdır 
sınırınız. Oraya girdiğiniz anda siz 
başkasının özgürlük alanına müdahale 
ediyorsunuz. 

6 Şubat 2012, FATİH Projesi açılışı: Biz 
bir dayatma arzusu içinde değil, tam 
tersine özgürlüklerden demokrasiden 
yanayız. Bu ülke ne çektiyse öğrencileri 
formatlamak isteyen, öğrencileri belli 
kalıplarla, belli ideolojilerle şekillendirmek 
isteyen, ikna odalarında öğrencilere 
zulmeden zihniyetlerden çekmiştir. 

29 Nisan 2012, AKP Gençlik Kolları 
Büyük Kongresi: Tiyatroları özelleştirmek 
suretiyle buyurun tiyatrolarınızı istediğiniz 
gibi oynayın. Destek gerekirse biz de 
istediğimiz oyunlara sponsor oluruz. 
Buyurun işte özgürlük. Ama kusura 
bakma geleceksin hem belediyeden  

maaşını alacaksın ondan sonra da yönetime 
istediğin gibi verip veriştereceksin. Olmaz 
öyle şey.

2 Haziran 2012, Diyarbakır AKP İl Kongresi: 
Türkiye’yi daha fazla özgürleştirdik daha 
fazla kalkındırdık… 

Demokratikleşme yolunda devrim 
niteliğinde adımlar attık. İnkâr ve asimilasyon 
politikalarına biz son verdik… 

Rüşvetle mücadeleyi yoğunlaştırıyoruz… 

İşkence ve kötü muamaelenin önlenmesi 
için yeni önlemler alacağız… 

Düşünce ve vicdan önündeki engelleri 
kaldırıyoruz. İfade ve basın özgürlüğünü çok 
daha ileri safhaya götürüyoruz. 

21 Eylül 2012, Washington Post röportajı: 
Bugünün Türkiyesi, ilk kez hükümete 
geldiğimiz 10 yıl önceki Türkiye’ye göre çok 
farklı. Şimdi ifade özgürlüğünün zirvede 
olduğu bir dönemden geçiyoruz.

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Demokratik bir 
cumhuriyette ülkeyi yönetmek için gücünüzü 
mutlaka milletten almak zorundasınız. 
Demokrasiyle taclandırılmış bir cumhuriyette 
millete tepeden bakamazsınız, halkı hor 
göremezsiniz, milletin değerlerine düşmanlık 
yapamazsınız, hukukunu çiğneyemezsiniz. 
Demokrasiyle güçlendirilmiş bir cumhuriyette 
imtiyazı, vesayeti öne çıkarıp kendi grubunuz 
için saadet zinciri kuramazsınız. 

30 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: Biz 
21,5 milyon oya sahip bir parti olarak bu tür 
törenlerimizi Kazlıçeşme’de yapıyoruz da siz 
niye Kazlıçeşme’de yapmıyorsunuz… 

30 yıl bu ülkede 1 Mayıs törenleri yapılamazken 
şu anda sizin illa da Taksim Meydanı demeniz, 
‘AK Parti iktidarına karşı bizi bunu yapıyoruz’, 
bana bunu hatırlatıyor.

D
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Basın Özgürlüğü

18 Şubat 2011 AKP Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: 8 yıl boyunca 
müdahale ettiğimiz, üzerinde baskı 
kurduğumuz, sesini kıstığımız tek bir 
yayın organı yok.  

8 Mart 2011, TBMM Grup Toplantısı: 
Tutuklanan, gözaltına alınan 
gazeteciler üzerinden kampanya 
başlatanlara açık açık sesleniyorum. 
Hangi gazeteci hükümeti eleştirdiği 
için tutukludur? Hangi gazeteci, basın 
faaliyetinden dolayı tutukludur…

Biz dünyanın en ileri standartlara sahip 
basın yasalarını çıkardık…

Şiir okuduğu için hapis yatmış bir 
Başbakan olarak, ifade özgürlüğünü 
savunduğumuzu, basın özgürlüğüne 
saygılı olduğumuzu belirttim…

8 yıl boyunca manşetine karıştığımız, 
dobra konuşuyorum, bir gazete var 
mı? 

*12 Eylül döneminde 31 gazeteci 
tutukluyken AKP döneminde 71 
gazeteci tutuklu. Gazeteciler, 
gazetecilik faaliyetlerinden dolayı 
değil, terör örgütü üyeliği iddiasıyla 
yargılanıyor. Türkiye dünyada en fazla 
gazeteci tutuklayan ülke olarak birçok 
raporda ilk üçte çıkıyor. 

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi: (Tutuklu gazeteciler) 
Yazılarından düşüncelerinden dolayı 
değil, çeşitli suç örgütleriyle terör 
örgütleriyle olan ilişkileri ve darbecilerle 
ilişkileri sebebiyle bir yargı süreci söz 
konusudur. 

10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
“Özgürlükler noktasında kısıtlama 
var” ifadesine karşı şu gazetelerin 
manşetlerini biz mi attırıyoruz? Bu 

ülkede bir zamanlar manşetler, sürmanşetler 
attırılıyordu. Siparişle yazılar yazdırılıyordu. 
Ama şu anda bize köşelerinde istediği 
gibi saldıran, istediği gibi hakaret eden, 
manşetleri rahatlıkla atabilen yazılı ve 
görsel medya var. Medya açısından bunu 
söylüyorsanız şu anda benimle ilgili hatta 
hatta cumhurbaşkanımızla ilgili yazılmış çok 
sayıda 30’u aştığını zannediyorum kitap var 
ki bu kitapların içinde bizim ne Yahudiliğimiz 
ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz 
hiçbir şeyimiz kalmadı. Adam içerden 
şu anda cayır cayır kitap yazıyor. Ne 
yapacaksınız bu adamları tek yolu var yargı.

D

Gezi Direnişi ile ilgili yaptığı konuşma hakkında 
tek bir elden çıkma manşetler

1 Şubat 2012: (Hapiste yatan gazeteciler 
ve yazarlar yüzünden Türkiye’ye gelmeyi 
reddediyorum diyen Amerikalı yazar Paul 
Auster’a) Ah biz sana çok muhtaçtık. Niye 
gelmedin ya aman gel n’olur gel. Gelsen 
ne olur gelmesen ne olur ya, Türkiye irtifa 
mı kaybeder? Ya sen ne cahil bir adamsın 
be, yav İsrail’e sen nasıl laik bir ülke dersin! 
İsrail tam bir din devletidir ya daha bunun 
öğrenememiş bu adam. 

“Destedeki bütün kartlar sizin 
kaybedeceğiniz biçimde dizilmişse,o 

eli kazanmanın tek yolu, kurallara 
karşı gelmektir.” 

Paul Auster
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Yaşam Tarzı

19 Aralık 1994, Sabah: Yılbaşına karşıyım.

6 Mart 1996, Hürriyet: Mayo reklamı 
şehvet sömürüsüdür.

14 Şubat 2008: Halkımızın hangi 
katmanları bizden olumsuz bir yaklaşım 
gördü, acaba onların yaşam tarzlarına 
yönelik olarak biz hangi olumsuz bir 
yaklaşımı ortaya koyduk…

Yav insaf! Aferedersiniz gazeteleriniz 
başköşelerinde bu toplumun 
ahlak değerleriyle tamamen ters 
düşen çırılçıplak kadın resimlerini siz 
basıyorsunuz. Basyorlar mı? Basıyorlar. 
Afedersiniz ilavelerinzde her şey 
tamamıyla ortada. Ne yapıldı bugüne 
kadar, hangi müdahale yapıldı? 

19 Temmuz 2010: (Alkol için) Arkadaş, 
bütün bu meyvaları, sebzeleri biz 
nereden yiyoruz? Veya bu alkolü 
siz nereden elde ediyorsun? Bu 
meyvalardan fi lan elde edilmiyor mu 
bunlar? Üzümden elde etmiyor musun, 
ediyorsun. Diğer meyvelerde belli 
oranda yok mu, var; onları ye.

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Açık açık söylüyorum; 8 
yıl kimsenin hayat tarzına müdahale 
etmedik, etmeyeceğiz. 73 milyonun 
hayat tarzı bundan sonra da 
teminatımız altındadır…

Bu olayları değerlendirirken lütfen 
dürüst olun. Bu lokal olayları TV’lerde 
şok, şok, şok diye yayınlamak, 
sürmanşet yapmak doğru değil. 
Burada emniyet kim böyle bir fi ilin 
içindeyse gereğini yapıyor. Oranın 
çocuğuyum. Tophane’yi karış karış 
bilirim. Ama bu kadar işi abartmanın 
anlamı yok... 

14 Ocak 2011, Genişletilmiş İl Başkaları 
Toplantısı: Sekiz yıldır, en küçük, en marjinal 
hadiseler büyütülerek adeta bir rejim 
meselesine dönüştürülüyor. Birileri, ısrarla ve 
inatla bize gizli niyetler, gizli hedefl er, gizli 
ajandalar izafe ediyor. Soruyorum değerli 
arkadaşlarım, sevgili milletime sesleniyorum; 
8 yıldır hangi özgürlüğü kısıtladık? Özgürlük 
alanlarını genişletmekten başka. 8 yıldır 
kimin yaşam tarzına müdahale ettik? Kimin 
yaşamına, giyimine kuşamına müdahale 
ettik? Herkes istediği gibi giyiniyor, istediği 
gibi eğleniyor, istediği gibi içiyor. Hangisine 
dedik ki yav sen ne kadar şarap içiyorsun, 
viski içiyorsun, ne kadar bira tüketiyorsun? 
Böyle bir derdimiz oldu mu bizim? Iksırıncaya 
tıksırıncaya kadar içiyorlar... 

6 Mart 2011, Ege Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konsey 
Toplantısı, İzmir: Insanların korkuları, endişeleri, 
kaygıları bizim için ekonomik büyüme kadar, 
hatta daha fazla önemlidir. Kendi yaşam 
tarzını tehdit altında hisseden vatandaşımın 
bu tehdit algısı bizim için son derece önemli. 

25 Kasım 2012, Kütahya: (Muhteşem  Yüzyıl 
dizisindeki harem ve içki sahneleri için) Bizim 
böyle bir ecdadımız yok.

*Bu sözlerden sonra dizinin senoryosu değişti, 
kadınların başlarının örtüldüğü görüldü.

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Hiç kusura 
bakmasınlar biz bu ülkede demokrasi, 
açığını kapattık ve kapatıyoruz. Biz bu 
ülkede hukuksuzlukla, çetelerle, cuntalarla 
cesaretle mücadele ettik ve ediyoruz. 

26 Nisan 2013, Global Alkol Politikaları 
Sempozyumu: 10 yılı aşkın bir süredir 
hükümetteyiz. Hiç kimsenin yaşam tarzına 
karışmadık. Hiç kimsenin giyim kuşamına 
karışmadık. Hiç kimsenin yediğine, içtiğine 
karışmadık. Demokratik bir hukuk devletinde 
bunlar zaten olmaz ve olamaz. Birbirimizin 
hukukuna saygılı olmak da bir vatandaşlık 

D
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görevidir. Tam tersine biz, giyim kuşam 
üzerindeki, yaşam tarzları üzerindeki, 
haklar üzerindeki, özgürlükler üzerindeki 
engelleri kaldırdık, kısıtlamaları kaldırdık. 
Bundan sonra da, herkesin yaşam 
tarzı, bireysel hak ve özgürlükleri, bizim 
teminatımız altında olacaktır. 

2 Haziran 2013, Habertürk TV, Show TV 
ve Bloomberg HT ortak yayında Teke 
Tek Özel’de: (Ankara metrosunda 
ahlak kurallarına uygun davranın 
anonsu için) Bir anne, baba kızının 
birinin kucağında oturmasını ister mi?

22 Haziran 2013, Samsun, Milli 
İradeye Saygı Mitingi: Şimdi Taksim’e 
bakıyorsunuz. Bikinili çılgınlar 
çıkarıyorlar. Bu toplum bu mu ya...

Şimdi ne diyorlar: ‘Özgürlük’ diyorlar. 
Ne özgürlüğü?  Türkiye’de özgürlük var 
zaten. Hiçbir dönemde olmadığı kadar 
özgürlük var. Kimin giyimine kuşamına 
karışılıyor? Kimin ne içtiğine, ne 
yediğine karışılıyor? Nerede geziyorsun, 
nerede tozuyorsun? Kime böyle bir 
şey soruluyor? Var mı böyle bir şey? 
Soruyorum, var mı? Herkes istediği gibi 
giyiniyor.

İnternet 

27 Mayıs 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç:  (TÜSİAD Başkanının internet 
yasağı eleştirisine) Türkiye’de her şey 
sınırsız değildir, özgürlüğün de sınırı var. 
Gençliğin, ailenin korunması hükümetlere 
verilen bir anayasal görevdir. Hükümetler 
anayasada kendilerine emredilen görevleri 
yapmak zorundadırlar. Ruhsal dünyamızı  
koruyabilmek, zararlı alışkanlıkların önüne 
geçmek için bir fi ltre uygulaması veya bir 
önlem alınmasının topluma zararı değil, 
faydası var. Biz bu düşünceyiz. Sayın 
Boyner ya da böyle düşünenler iktidara 
gelirse porno siteleri ya da diğer konularda 

istediklerini serbest bırakabilirler. İktidara 
geldiklerinde düşünürüz. 

30 Mayıs 2011, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç: Anayasa’nın Hükümete verdiği 
görevler vardır; ailenin ve gençliğin korunması 
gibi. Dolayısıyla fi ltrelemeye karşı çıkmak 
son derece yanlış. Hayvanlarla, çocuklarla 
ilişkileri gösteren siteler var. Biz sağlıklı insanlar 
yetiştirmek istiyoruz. Kişileri seks manyağı haline 
getirecek sitelere karşı tedbir alınması gerekir. 

3 Haziran 2011, AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik, NTV Radyo: (BTK’nin internet 
düzenlemesi için) Aslında insanları sokağa 
iten, özellikle sosyal medyayı tahrik ederek 
insanların bir tepki oluşturmasını sağlayan 
fi ltre satmak isteyip de bu karlarından olacak 
olan kimselerdir. Bir rant çevresidir bu. 

8 Haziran 2011, Başbakan, CNNTürk, Seçim 
2011 programı: Bi defa bizim internetle ilgili 
bir sınırlamamız yok ki tam aksine. Şimdi gayri 
ahlaki yayınların yayınlanması noktasında, 
ücretli olarak müracatını yapıyor, fi ltrasyon 
istiyordu. Biz şubat ayında bununla ilgili bir 
düzenleme yaptık. O da ağustos itibarıyla 
yürürlüğe girecek. Yaptığımız iş budur. 

10 Haziran 2011, Başbakan, NTV, Seçime 
Doğru: Mesela bu internet olayında 
biliyorsunuz gayriahlaki yayınlar var. Bütün 
bu gayriahlaki yayınlara karşı aileler ücretli 
olarak fi ltre uygulama yollarını seçiyordu. Biz 
buna yönelik şubat ayıydı yanılmıyorsam bu 
düzenleme ile ücreti kaldırdık ücretsiz olarak 
isteyen aileler fi ltrasyon talebinde bulunabilir 
dedik. Olayın aslı bu herkes serbest.

4 Eylül 2012, Başbakan, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım: 
Gaziantep’te yaşadığımız bu terör olayı 
sonrasında sosyal medya çok etkindi. ‘İkinci 
bir patlama oldu’, fi lan dendi. Şu oldu. Bu 
oldu. Bir şayia yayıldı. BDP binası yakıldı gibi. 
Çok sıkıntılı durumlar. Tunus, Libya ve Mısır 
devrimini yapan sosyal medyadır. Bunlar, 
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iletişim devrimidir. O yüzden orada 
belki hayırlı işe vesile oldular ama 
sosyal medya bazen büyük toplulukları 
gaza getirebiliyor ve yanlış yöne de 
yönlendirebiliyor. Bu bir tehdittir. Bunun 
tedbirlerinin alınması lazım.

*Gezi Parkı protestolarında geçlerin 
sosyal medya üzerinden haberleşmesi 
ve Başbakanın da twiter’a “bela” 
demesinden sonra sosyal medya 
için çeşitli düzenlemeler yazpılmaya 
başlandı. Twiter ve Facebook’tan 
işbirliği ve Türkiye’de şube açmaları 
istendi, mavi oda gibi takip merkezi 
kuruldu vb. 

İçen Herkesi Ayyaş Gören 
Ayık Başbakan

1989 Seçimleri: Erdoğan, Beyoğlu 
Belediye Başkanlığına Refah Partisinden 
aday olmuş, ancak az farkla seçimi 
kaybederek, seçim kuruluna itiraz 
etmiştir. İtirazının hakim tarafından 
reddedilmesi üzerine, görevli hakime 
“Sarhoş kafayla karar veremezsin” şeklinde 
hitap etmesi üzerine dava savcılığa 
intikal etmiş ve Erdoğan Bayrampaşa 
Cezaevinde 1 hafta gözaltında kalmıştır. 
Daha sonra cezası para cezasına 
çevrilerek serbest bırakılmıştır.

1994, Ümraniye İlçe Örgütünün Yeni 
Binasının Açılış Töreni: Adamlar ayık 
kafayla hazırlayamıyor bunu, sarhoş 
kafayla hazırlıyorlar. Dolayısıyla da 
bunların anayasası iki sene bile 
dayanmıyor. Daha üçüncü senede 
delik deşik ediyorlar. Şu anda bu 
Anayasa delik deşik, her taraftan 
yamalı bohça. 

1 Mayıs 1996, Hürriyet: İçki yasaklansın.

2 Ekim 2005 TBMM’nin açılış resepsiyonu:  
(Avusturya Büyükelçisi Marius Calligaris’e 
sohbette net yanıt alamayınca) Fazla içmedin 
değil mi? 

10 Eylül 2008, Kadıköy İlçe Teşkilatınca 
düzenlenen iftar yemeği: (Moda’daki içki 
yasağına tepki gösterenlere) Mahalle baskısı 
deniliyor ya asıl mahalle baskısı bu ülkede, 
ben içmiyorum kardeşim, sen buyur iç, bu 
anlayışı sürdürenlerde, bunlara yapılıyor bu 
mahalle baskısı, sıkıntı burada. 

18 Ağustos 2011, Datça AKP İlçe Başkanı 
Ahmet Sedat Deniz: (Can Yücel’in, 12 
Ağustos Cuma günü anılması sırasında 
mezarına şarap dökülmesine tepki 
gösterdi): Biz kimsenin içkisiyle uğraşacak 
değiliz. İstedikleri kadar içip istedikleri kadar 
sarhoş olabilirler. Ama bunu yaparken lütfen 
milletimizin inançlarına, geleneklerine, 
manevi duygularına küfretmeye, hakaret 
etmeye kalkışmalarına da sessiz kalacak 
değiliz. 

19 Ağustos 2011: Can Yücel’in mezarı 
saldırıya uğradı, mezar taşı kırıldı. 4 Temmuz 
2013’te saldıranlar beraat etti. 

18 Şubat 2012: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı, 22 
Aralık 2011’de Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonuna (TESK) resmi bir yazı 
göndererek, alkollü içki satan büfe, bakkal, 
market, birahane ve içkili lokantaların 
illere göre listesini istedi, tepki gelince 27 
Aralık 2012’de yazı değiştirilerek gönderildi.  
Akşam gazetesine konuşan Cevat Erdöl 
kendini şöyle savundu: İşletmelerin isim isim 
listelerinin istenmesi’ daktilo hatasından 
kaynaklanmış bir durum.

26 Temmuz 2012, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Üniversitenin içinde restoranlarda 
alkol satışına izin verilebilir mi? Bağımsız bir 
kurul veriyor. Böyle bir şey nasıl olur? Öğrenci 
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oraya gelip alkolü alıp kafayı mı 
bulacak, ilim alıp kendini mi bulacak?

24 Nisan 2013, THY’de Başkan Hamdi 
Topçu: Zaten iç hatlarda en uzun uçuş 
süresi 1.5 saat. İlla uçakta içeceğim 
ısrarı nedir?

26 Nisan 2013, Global Alkol Politikaları 
Sempozyumu: Demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti hiçkimsenin yaşam 
tarzına karışamaz, dayatma yapamaz 
hatta propaganda yoluyla zararlı 
alışkanlıkları da teşvik edemez…

Alkollü bir içki olan bira Cumhuriyetin ilk 
yıllarında yayımlanan bazı kitaplarında 
maalesef milli bir halk içkisi olarak 
takdim edilmiştir. Halbuki bizim milli 
içkimizi ayrandır… 

Eğitim kurumlarının kampüs alanlarında 
alkol satışı vardı ya, alkollü içki satışı 
vardı. Öğrenciye alkol verilir mi ya? 
Oraya ders yapmaya mı geldi, 
öğrenciliğinin gereğini yerine getirmeye 
mi geldi, yoksa kafayı bulmaya mı 
geldi? Böyle saçmalık olur mu? Kafayı 
bulan ondan sonra döner bıçağını alır, 
arkadaşlarının üzerine gider. 

27 Nisan 2013, MÜSİAD 22. Olağan 
Genel Kurulu: Düşünün üniversitenin 
kampüsü içinde alkollü içki satıyorlar 
ya böyle bir şey olur mu. Oraya 
aydınlanmaya gelen genç kafayı 
bularak evine gidiyor. Böyle bir şey olur 
mu? Yani buna karşı tedbir almaktan 
başka ne olacak. Ondan sonra eline 
bilgisayar alacak yerde bakıyorsunuz 
ki döner bıçağıyla beraber ordaki 
genç arkadaşına saldırıyor, kafa kıyak 
çünkü. Ee bunu söylediğimiz zaman 
bazı çevreler rahatsız oluyor.  

*Başbakan yüzde elliyi zor tutuyorum 
dedikten sonra ilk olarak 15 Haziran 2013 
gecesi, Gezi Parkı protestocularına tekbir 
getirerek sokaklarda protestocu avına çıktı. 
Polisin müdahale etmediği görüldü. 

*Bir grup CHP il binasına saldırdı.

*İstanbul’dan sonra bazı illerde de sopalı, 
palalı saldırılar oldu. 

*6 Temmuz 2013’te ise Taksim’de toplanıp 
parkın halka açılmasını isteyen gruba 
Talimhane’de palalı bir çete saldırdı. Bir 
kadına ve bir adama palayla yapılan 
saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 

*AKP’nin protestolara karşı düzenlediği “Milli 
İradeye Saygı Mitingleri”nin birinde mitinge 
giden bir AKP’linin döner bıçağını arabasının 
penceresinden salladığı görüldü. 

*8 Temmuz 2013’te Taksim’de bir kişi polisin 
arkasında elinde sopayla göstericilere 
gelsene buraya .... çocuğu’ diye bağırdı 
ve polislere “ben sizdenim amirim” dedi. 
Adana’da MMO’ya bir kişi “İslam aleminin 
lideri Erdoğan’dır” diyerek kazma ile saldırdı. 

*Gaz maskesi taşıyanları bile gözaltına 
alan polis eli satırlı, palalı ve tekbir getiren 
gruplara müdahale etmedi. Gözaltına 
alınanlar da mahkemece serbest bırakıldı. 

*AKP’li İdris Şahin 8 Temmuz 2013’te Genel 
Kurul’da, palayla yapılan saldırıyı “hukuk 
çerçevesinde yapılmış bir eylem” diye 
nitelendirdi. 

*Demek ki Başbakanın kışkırtıcı söylemleri 
ve idealinde gençlik modeli içkiden daha 
tehlikeliymiş.
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24 Mayıs 2013, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Gece gündüz 
içen, kafası kıyak bir nesil istemiyoruz.

28 Ekim 2010, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: (%30’luk rekor ÖTV artışı için) 
Sigara olsun, trafi k cezaları, alkollü 
içkiler olsun, bize hiç gelir gelmese de 
önemli olan insanlarımız sağlıklı yaşasın.

28 Mayıs 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber 
oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin 
için neden reddedilmesi gerekiyor.

D4 Haziran 2013, Fas, Cezayir ve Tunus 
gezisi öncesi basın toplantısı: Alkol yasağı 
diyorsunuz. Alkol yasağı yoktur. Alkolün 
düzenlemesi vardır.

11 Haziran 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
İstiklal Caddesi’ndeki esnaf ciroları itibariyle 
çökmüştür, bira satanlar hariç.

Recep Bey’in okuduğu ve 
Fazıl Say’ın paylaştığı şiirler

3 Eylül 2010, Diyarbakır: Bu kardeşiniz, 12 
Aralık 1997’de Siirt’te, Siirtli kardeşlerinin 
arasında bir şiir okudu. Siirt’e, Siirtli 
kardeşlerime bir şiirle seslendiğim için 
yargılandım, hüküm giydim ve Pınarhisar 
Cezaevinde yattım. Dört duvar arasında, 
milletimin hayır dualarıyla baş başa kaldım. 
Dört duvar arasında, umutsuzluğa hiç ama 
hiç kapılmadan, yeise düşmeden, milletime 
olan sevdamı, ülkeme olan aşkımı, hizmet 
tutkumu çoğalttım. Özgürlüğün kıymetini 
o mahpus duvarları arasında daha fazla 
anladım. Demokrasiye olan ihtiyacı o gün 
çok daha iyi hissettim. 

8 Mart 2011, TBMM Grup Toplantısı: Şiir 
okuduğu için hapis yatmış bir Başbakan 
olarak, ifade özgürlüğünü savunduğumuzu, 
basın özgürlüğüne saygılı olduğumuzu 
belirttim.

15 Nisan 2013: Fazıl Say, halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı’’ 
iddiasıyla twiterdan paylaştığı şiirden yargılandığı 
davada, 10 ay hapisle cazalandırıldı.

16 Nisan 2013’te Erdoğan’ın yorumu TBMM 
Grup Toplantısından sonra şöyle oldu: Bizi 
onlarla meşgul etmeyin.

Başbakan Erdoğan, 12 Aralık 1997’de 
Siirt’te yaptığı bir konuşmada Ziya 
Gökalp’in ait olduğu iddia edilen dörtlüğü 
okumuş, ardından bu şiir nedeniyle açılan 
davada Diyarbakır DGM’de yargılanmıştı. 

2 Haziran 2013, Habertürk TV, Show TV 
ve Bloomberg HT ortak yayında Teke 
Tek Özel: (Her içen alkolik değildir 
denince) İçkiyi içiyorsa alkoliktir. Tanımı 
odur... 

(İçenler arasında oy verenler 
hatırlatılınca) Onlar zaten alkolikler 
arasına girmemiş oluyor.
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Erdoğan’ın hapis cezası aldığı TCK’nın 
312. Maddesi, AB ve İnsan hakları 
örgütlerinin yoğun eleştirileri nedeniyle 
1 Haziran 2005’te kaldırılarak, bugün 
Fazıl Say’ın ceza aldığı 216. Madde’ye 
dönüştürüldü. 

Recep Bey’ye Ne Dediğini 
Hatırlatalım; İnancına Güvenen 
İnanç Hürriyetinden Korkmaz!

28 Mayıs 2005, Sivilleşme ve 
Demokratikleşme Toplantısı, İstanbul: 
Şunu unutmayalım; düşüncesine güvenen 
düşünce hürriyetinden korkmamalı, bundan 
çekinmemelidir.

7 Mart 2004, Kayseri: İnancına güvenen, 
inanç hürriyetinden korkmaz. Düşüncesine 
güvenen, düşünce hürriyetinden korkmaz.

21 Aralık 2007, AKP İl İstanbul 
Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma 
töreni: Bizde inancına güvenen inanç 
hürriyetinden korkmaz, bizde düşüncesine 
güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz.

29 Aralık 2007, restore edilen Topkapı 
Sarayı’ndaki Kutsal Emanetler Bölümü’nün 
açılışı: İnançlarına güvenenlerin ‘inanç 
hürriyetinden’, düşüncelerine güvenenlerin 
de ‘düşünce hürriyetinden’ korkmaz

30 Eylül 2009, AKP İzmir İl Başkanlığınca 
düzenlenen yemekte: İnancına güvenen 
inanç hürriyetinden korkmaz, düşüncesine 
güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz, 
siyasetine güvenen de siyasi noktadaki 
bağımsızlık hareketinden korkmaz.

12 Nisan 2010, George Mason 
Üniversitesi, ABD: Düşüncesine güvenen 
düşünce hürriyetinden korkmaz, inancına 
güvenen inanç hürriyetinden korkmaz.

4 Aralık 2010, Rektörlerle Buluşma, 
Dolmabahçe: Düşüncesine inanan düşünce 
özgürlüğünden korkmaz. İnancına güvenen 
inanç özgürlüğünden korkmaz. Bu millet, 
düşüncesine inanıyorsa düşünce hürriyetinden 
korkmamalı, inancına inanıyorsa inanç 
özgürlüğünden korkmamalı. 

2 Haziran 2011, Mersin: Zira inancına güvenen 
inanç hürriyetinden korkmaz, düşüncesine 
güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz, 
projelerine güvenen artık masalardan korkmaz.

2 Kasım 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı 53 yurdun toplu açılış töreni: Bu ülkede 
özgürlük dendiği zaman bütün insanımız 7’den 
70’e bunun hazzına varabilmelidir. Korkunun 
olduğu yerde, özgürlük konuşulamaz. İnancına 
güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. 
Düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden 
korkmaz. 

6 Aralık 2012: Düşüncesine inanan, düşünce 
özgürlüğünden korkmaz, inancına güvenen 
inanç özgürlüğünden korkmaz.

29 Mart, 2013 CNN Türk-Kanal D ortak 
yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 
Özgürlükler noktasında, inancımıza 
güveniyorsak inanç hürriyetinden 
korkmayacağız, düşüncemize güveniyorsak 
düşünce hürriyetinden korkmayacağız.

D

“Biz siyaset bakımından 
karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak, 

birer gizli faşistiz demektir.”

Uğur Mumcu
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Protesto edenleri de kucaklayacaksın 
Recep Bey

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Biz sadece AK Parti’ye oy veren 
değil, 72 milyonun hükümeti olduğumuzu 
her bir vatandaşımızı aynı samimiyetle 
kucakladığımızı her fırsatta ifade ediyoruz.

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Bizi sevsin, sevmesin herkesi 
kucaklıyoruz. 

6 Mart 2012, TBMM Grup Toplantısı: Ama 
biz halkımız arasında herhangi bir ayrımcılık 
yapmadık ki? Biz 75 milyona efendi olmak 
için gelmediğimizi, hizmetkarı olarak 
geldiğimizi söyleyerek ortaya çıktık. 

19 Şubat 2013, TBMM Grup Toplantısı: Bu 
milletin tümünü kucaklamadınız. 

DSivil Faşizm Oluyorsa 
Sivil Diktatörlük de Olur

5 Şubat 2010, Kadın Kolları Eğitim 
Toplantısı: Dün gördünüz, medya 
sahiplerini suçluyorlar. İşte sivil faşizim 
diye birşey varsa bunlar onların 
temsilcileri. 

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Sivil dikdatörlük diye bir şey 
olabilir mi? Sivil ile dikdatörü yan yana 
koymaktan büyük cahillik olabilir mi?

Faşizm, atılan ilk bombalarla 
başlamaz. Her gazetede 
üzerine bir şeyler yazılabilecek 
olan terörle de başlamaz. 
Faşizm, insanlar arasındaki 
ilişkilerde başlar, iki insan 
arasındaki ilişkide başlar. 

Ingeborg Bachmann

Toplanma ve Gösteri Hakkı

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Biz herkesin daha huzurlu bir şekilde 
Taksim Meydanı’na çıkabilmesinin 
önünü açıyoruz be hey gafi ller.

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Yarın belki Taksim Meydanı’nda da 
miting olmayacak. Sen şimdi Taksim 
Meydanı miting alanı olmaktan 
çıkarılırsa ‘illa ben gidip orada 
miting yapacağım’ diyebilir misin? 
Hayır, diyemezsin. Burası bir hukuk 
devletidir. Sana miting alanı olarak 
neresi gösterilirse gidip mitingini orada 
yapmak zorundasın. Hukuk devleti 
bunu gerektirir.

“Bir vatansever, ülkesini, hükümete 
karşı savunmaya her zaman hazır 

olmalıdır.” 

Abbey Edward

İşte Protestolar

26 Mart 2006, Keçiören İlçe Kongresi: 
(Çocuğunun işsiz olduğunu bağıran 
yurttaşa) E senin çocuğun işsiz kalsın ya 
napalım otur otur!

6 Eylül 2010: U2’nun solisti Bono, konser 
sırasında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’a teşekkür edince dinleyiciler 
yuhaladı. 

7 Eylül 2010, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: Doğu ile 
Batı arasındaki Türkiye’nin ve hükümetimizin 
oynadığı kilit rolü dünya görüyor, U2 görüyor 
ama stadyumdaki bir kısım kalabalık, sağ 
olsunlar, göremiyor.



48 RECEPLAROUSSE

12 Eylül 2010: Dünya Basketbol 
Şampiyonası fi nal maçı Erdoğan ve 
Gül yuhalandı. 

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Herkes birbirine tahammül 
etmek zorunda, ama sevmek zorunda 
değil. Uluslararası bir organizasyonda 
bütün dünyanın gözü önünde 
Cumhurbaşkanını, Başbakanı 
yuhalayanların yaptığı tahammülsüzlük 
değil midir?

21 Mart 2010: (Ulaşım zammını protesto 
eden öğrencilere) Bunların insan 
hakkıyla, özgürlükle yakından uzaktan 
alakası yoktur. Otobüsler bedava 
olacakmış. Trenler bedava olacakmış. 
Dünyanın neresinde var böyle bir şey 
ya…

Bu komünist düşünce var ya! Bu 
komünist mantık var ya! Zaten o 
yaşadığı ülkeleri geçmişte, onları 
ifl as ettirdi, ondan sıyrıldılar onlar, 
kurtuldular. Ama bizdeki komünistler 
hâlâ bundan kurtulamadı… 

Bunlar milletten yana değil ha! Bunlar 
illetten yana. Milletten yana değil. 
Çünkü milletten yana olan, milletin 
malını gelip de boyar mı ya? Camlarını 
çerçevelerini indirir mi ya? Akıllı olun, 
akıllı.

15 Ocak 2011: Galatasaray Kulübü’nün 
Türk Telekom Arena Stadyumu 
açılışında Erdoğan protesto edildi. 

15 Ocak 2012: Fenerbahçe taraftarları 
Erdoğan’ı, Lefter Küçükandonyadis’in 
cenaze töreni için geldiği Saracoğlu 
Stadı’nda taraftarları protesto etti. 

2 Haziran 2012: Kürtaja yönelik 
sözlerinden sonra Üniversiteli Kadın 
Kolektifi  tarafından yumurta atılarak 
protesto edildi. Çekilen fotoğrafl arın 

gizlenmesini istemişti. Bu fotoğraf Yılın Basın 
fotoğrafl arı yarışmasında ödül aldı. D

28 Ekim 2012: TEB BNP Paribas WTA 
Championships İstanbul Tenis Turnuvası 
fi nali Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
yuhalandı.  

30 Ekim 2012, TBMM Grup Toplantısı: Dün 
Ulus’ta hangi zihniyet varsa Sinan Erdem’de 
aynı zihniyet vardı.

16 Ocak 2013, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış: (İsveç’te protesto eden 
Türklere) Bu bozgunculukla bir yere 
varamazsınız. Gel Türkiye’de siyaset yap. 

20 Ocak 2013, Gaziantep: Biz AK Parti iktidarı 
olarak sizlere sevdalıyız. Biz dertliyiz. Bizim 
derdimiz sizin sorunlarınızdır. Biz bu millete 
efendi olmaya gelmedik, biz bu millete 
hizmetkâr olmaya geldik. (Bu sözlerden kısa 
bir süre sonra protesto eden atanamayan 
öğretmene) Kusura bakmayın. Biz bir şey 
söylediysek olur. Ne söylediysek o olur. 
Başkası olmaz…(Protestocu size oy yok 
deyince) Sağol, o oy senin olsun. Al onu 
kendine sakla. Tamam kendine sakla. 
Gereken yere ver. Bize kimin oy vereceği 
belli.
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2 Mart 2013, Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç: (Çukurova 
Üniversitesinde kendini protesto 
eden ve üniversitelerin özgürce bilim 
üretmesini isteyen öğrencilere) Evrimi 
tabii ki sansürleyeceğim. Sen evrime mi 
inanıyorsun? Maymundan mı geldin? 
Yukarıda Allah var.

7 Mart 2013: Almanya’da Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın protesto 
edilmesi sorasında Türk korumasının 
söylediği söz: Alman polisine söyle 
tamamının kimliğini istiyorum, 
tamamının. 

10 Mart 2013, Silopi: (Protestocuya) 
Nankörlük yapma, otur otur, nankörlük 
yapma, otur!.. Ekmek bulamazsınız 
yemeye, ekmek gelir, ondan sonra da 
ekmeği tepersiniz. Şuralarda 800 milyon 
dolarlık yatırımı buraya kim getirir. 
Teşekkür edeceğiniz yerde başka 
şeyler konuşuyorsunuz. Bu Başbakan 
gerçek neyse gerçeği görüşür ve 
biz marifet iltifata tabidir diye böyle 
bakmışız böyle inanırız. 

31 Mayıs 2013’te başlayan Gezi 
Parkı eylemleri ise bütün dünyaya 
Recep Bey’in millet kucaklamadığını, 
bilakis kendini protesto edenleri millet 
görmediğini, sadece kendi zihniyetine 
hizmet ettiğini gösterdi. 

“Biz Yapmadık; Yasada Vardı, 
Bizden Önce Vardı” Kılıfı

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi: Bu 
kitapları toplatan ben değilim. Bu 
basılmamış dediğiniz kitapla ilgili, işte az 
önce söyledim ya, hani bu tutuklanan 
medya mensuplarının belge, bilgileri 
dediğimiz olay var ya, işte bu belge 
ve bilgiler ardından neyin geldiğini 

gösteriyor ki yargı yürütmenin hemen diyor 
ki şurada böyle bir hazırlık var siz böyle bir 
hazırlığın üzerine gidin ve o hazırlığın üzerine 
gidildiğinde ortaya bu çıkıyor….

Bu yürütmenin yapmış olduğu bir eylem 
değil, yargının almış olduğu bir karardır. 

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi: Yüzde 10 barajını 
koyan benim partim değil. Biz de yüzde 
10 barajıyla geldik. Biz geldiğimizde de bu 
baraj vardı… 

Yüzde 10 barajını indirmek ya da indirmemek 
demokrasiyle ilgili bir sorun değildir… 

Yeri geldiğinde halkımızla müzakeresini 
yaparız, indirin diyorsa indiririz. Ama onu size 
soracak değiliz. 

6 Şubat 2012, FATİH Projesi açılışı: 24. madde, 
din kültürü ve ahlak dersi aynı şekilde bize 
yüklenen bir görev ve bunu devlet öğretir 
diyor, sadece öğretir demiyor, ‘eğitimini 
ve öğretimini yapar’ diyor. Öğretim başka 
bir şeydir ama eğitim başka bir şeydir. 24. 
madde biz yapmadık, bunu geldiğimizde 
bunu bulduk. Anayasayımızda bu var. 

26 Nisan 2013, Global Alkol Politikaları 
Sempozyumu: Anayasamız bunu bize 
emrediyor… 

Bizim bu yaptıklarımız anayasamızın da 
amir hükmüdür. Kimse sağdan soldan 
yalan yanlış bir şeyler çıkarmanın gayreti 
içerisine girmesin. Bizim iktidarımızdan 
önce anayasada yer almış bir madde. 
Anayasamızın 58.  maddesinde ‘devlet 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak 
için gerekli tedbirleri alır’ diyor. Bakın ‘alır’ 
diyor ‘alabilir’ demiyor. Alır demesi emredici 
bir hükümdür. Amir bir hükümdür. Dolayısıyla 
bizler şu anda bu ülkenin yöneticileri 
olarak bunu yapmak zorundayız. Bunun 
altında yasal düzenlemeler çıkarmak 
durumundayız…

D
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Jinekolog Recep Bey ve Kadınlar

Ekim 1990: 30 tane feminist kadın. 
Bunlar evliymiş daha önce… 

İstediği zaman istediği insandan 
çocuk doğurma hürriyetine sahip 
olmak istiyormuş. Onun için de ne 
yapmışlar, kocalarıyla anlaşarak 
boşanma davası açmışlar. Ee, o onun 
nikâhsız kocası olacak, o da istediğiyle 
istediği zaman işi bitirecek. Nereye 
götürülüyor bu toplum Allah aşkına? 
Piçlerin yetiştirilmek istendiği bir toplum 
meydana getirilmek isteniyor. 

1994, Refah Partisi’nin Ümraniye İlçe 
Örgütü’nün yeni hizmet binasının 
açılış töreni: Şu hanım kardeşlerimizin 
çalışması var ya! Aman Yarabbim! 
Bunu papatyaların yapması mümkün 
mü? Değil. Gelinciklerin yapması 
mümkün mü? Değil. Niye? Onlar, 
ancak beş yıldızlı otelde demlenirler. 
Onlar, ancak konken partilerinde 
demlenirler.  

2 Ekim 2007: (Kadınlara siyasi eşitlik 
sağlanmasını isteyen ve “Ruanda’da 
bile kota var” diyen KADER Başkanına) 
Sen Ruanda mı olmak istiyorsun, buyur 
Ruanda ol.

21 Temmuz 2010: Kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum. Onun için fırsat eşitliği 
demeyi tercih ediyorum. Kadın ve 
erkek farklıdır, birbirinin mütemmimidir. 

7 Mart 2011, Türk Metal Sendikası 
16. Kadın Kurultayı: Biz çalışmaları 
başlatana, araştırmaları başlatana 
kadar, bu ülkede şiddete uğrayan 
kadınların istatistiği bile tutulmuyor, 
bunlardan hiç kimsenin haberi 
olmuyordu. Bugün artıyormuş gibi 
lanse edilen şiddet, esasen daha önce 
bilinmeyen, gizli-kapalı tutulan, aslında 

artık azalmaya da başlayan vakaların 
abartılmasından başka bir şey değildir. 

3 Haziran 2011: Bu sabah bakıyorum bir 
televizyon kanalında Ankara’da bir polis 
panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, 
kadın mıdır bilemem ve orada panzer 
yetmiyormuş ordan hırsını alamıyor kalkanla 
yerinde duran polisimize elindeki sopayla 
saldırıyor.

26 Mayıs 2012, AKP Kadın Kolları 3. Olağan 
Kongresi: Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz Uludere 
diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere’dir diyorum.

21 Aralık 2012, NTV: Kadına şiddette aslında 
Türkiye oran itibariyle artmıyor eksiliyor. Ama 
geçmişte tabi bunların medya takibi fi lan 
yoktu ama şimdi görünürlülüğü arttı. 

6 Haziran 2012, ATV: (Kürtaj tartışmalarında 
vucüt benimdir diyenlere) Vücut senindir 
ancak cenin senin olmaktan çıkmıştır. 

2 Haziran 2012, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AKP 
Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl: Çocuk 
tanımının 0-18 yerine eksi 1 ile 18 şeklinde 
yeniden tarif edilmesi için UNICEF ve Dünya 
Sağlık Örgütü’ne resmi bir yazı gönderdi.

29 Mayıs 2012, İstanbul, özel bir hastanenin 
açılışı: Sezaryen bu milletin nüfusunu 
engelleme operasyonundan başka bir 
şey değil. Niye iki çocuktan fazla olmasın. 
Sezaryenle olursa ikiden fazla olmaz. Bazı 
terbiyeden muaf tipler bu işlerle niye 
uğraşıyor diyor. Ben bu ülkede her meselenin 
sorumlusuyum. 

2 Haziran 2012, Diyarbakır AKP İl Kongresi: 
Burada iki yaklaşım tarzı var. Bir diyorlar 
ki, bu vücut benimdir, tercih hakkımı 
kullanırım. Bunu daha çok feminist kesim 
bunun propagandasını yapıyor. Bir de ne 
var değerli kardeşlerim bunun yanında 

D
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yaşam hakkı var. Biz nerden hareket 
ediyoruz, biz yaşam hakkından hareket 
ediyoruz…

Biz muhafazakâr demokrat bir partiyiz, 
bizim anlayışımızda bu var ve biz bu 
anlayışta çalışıyoruz ve halkımıza 
bunu anlatıyoruz. Ne demek. Sen yine 
bildiğini oku… 

Sezaryen olayı bu ülkede nüfusu 
dondurmaya yönelik bir adımdır…

8 Mart 2013, Kadınlar Günü mesajı: 
Tüm dünyanın emekçi, cefakâr, 
çilekeş kadınlarını, mazlum, mağdur 
kadınlarını selamlıyor, hepsine dostluk 
kardeşlik ve dayanışma mesajlarımızı 
iletiyorum. Kadınların ezilmediği, 
kadınların ayrımcılığa tabii tutulmadığı, 
kadınların horlanmadığı, istismar 
edilmediği, özellikle de şiddete hiçbir 
şekilde maruz kalmadığı bir dünya 
için kadınlarla birlikte 
mücadeleye devam 
edeceğiz. Kadınların 
hak mücadelesini bir 
insanlık mücadelesi 
olarak görüyoruz. Bu 
insanlık mücadelesinde 
her zaman onlarla birlikte 
hareket edeceğiz. 

Jinekolog Recep Bey kaç çocuk 
yapılacağını söyledi

3 Eylül 2010: Yapabileceğin kadar 
değil, bakabileceğin kadar, diyor. 
Böyle saçmalık olur mu… 

Zaten ülkemizde öyle tipler var ki 
onlarda zaten evlenmek, şu-bu derdi 
zaten yok. Onlar ayrı bir şey. Biz kalkıp 
onların yaşamına karışamayız, o ayrı 
bir mesele. Temenni ederiz ki onlar da 
evlensin.

2 Mayıs 2011, Sultangazi: Kaç çocuk olursa 
olsun, ne diyoruz? En az üç çocuk. Bazıları, 
‘İki tane yeter’ diyor. Sakın ha bu oyuna 
gelmeyin. Bu da bir tuzaktır. Bu tuzağı hep 
beraber bozacağız… 

Doğum kontrolleri yaptılar bu ülkede. Bu 
milleti kısırlaştırmak istediler. Çünkü bu 
milletin nüfusu azaltılmak isteniyor. İstediler 
ki bu millet ihtiyarlasın, yaşlansın. Aynen bizi 
de batının şu andaki durumuna düşürmek 
istediler. O oyuna gelmeyeceğiz. 

16 Mayıs 2011, Sincan: Yıllarca bu ülkede 
doğum kontrolünü teşvik ettiler. CHP şimdi 
aynı şeyi yapıyor. Çünkü bunların tarihi 
böyle. CHP zihniyeti budur. 

2 Kasım 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı 53 yurdun toplu açılış töreni, Ankara: 
Şu salonu dolduran gençlerden özellikle bir 
şey istiyorum o da şudur…  

Ne demek istediğimi 
anladınız biliyorum ve bu 
bilimseldir. Bilimsel olduğu 
için de Türk milletinin neslini 
kurutmak isteyenlere karşı 
sizler çok farklı bir cevabı 
vermelisiniz. 

20 Ocak 2013, Gaziantep: Yıllar önce 
hatırlayın bu ülkede doğum kontrolü yaptılar 
ve bizi aslında fert ettiler. Farkında olmadan 
ilaçlarla vesaire biraz açık konuşacağım, bu 
toplulukta kısırlaştırma hareketi yaptılar. 

27 Nisan 2013, MÜSİAD 22. Olağan Genel 
Kurulu: Bu ülkede maalesef ilaçlarla 
kısırlaştırma süreci başlattılar. Buna karı siz 
bayrak açtığınız zaman hemen Cumhuriyet 
dülmanı, laiklik düşmanı dediler. Ya ben 
milletimin çoğalmasını istiyorum onlar 
azalmasını istiyor, aramızdaki fark bu. 

D

“Ana karnındaki 
yumurtayla ilgilenen 
toplum, doğan 
çocukların yüzüne bile 
bakmaz!”

Simone de Beauvoir 
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Gezi Parkı eylemlerinde, eylemciler 
Recep Bey’e oy deposu değil, kendileri 
gibi haksızlığa karşı duran çocuk isteyip 
istemediğini sordular. 

Herkese Karışırım 
Ama Bana Kimse Karışamaz

20 Mart 2005, Kahramanmaraş: Her 
yere Başbakan bakacak derseniz, 
ondan sonra Başbakan’ın kendine 
bakacak hali kalmaz.

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: hiç kimse de 
hukukun üzerinde değildir. Hiç kimse 
imtiyazlı değildir. Hiç kimse hesap 
sorulamaz değildir. 

8 Ocak 2008: Ben Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanıyım. Şahsımla alakalı, 
düşünebiliyor musunuz, dava açıyorlar. 
Neymiş? Birisine ben “sayın” demişim 
ve bundan dolayı açılan dava da ne 
biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi 
tazminat davası…

Şu olaya bakın. 3 kuruşluk manevi 
tazminat cezası. Ne demek bu. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını bak 
manevi tazminata mahkûm ettik. 
Olmaz böyle şey. Yani hukuk bu kadar 
zedelenmemeli. 

D 1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi Açılış Töreni: Siz hem Türkiye’nin 
öneminin, saygınlığının artmasından dem 
vuracaksınız, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanını kalkacak bu tür şeylere ‘ispat 
et’ diye onunla muhatap tutacaksınız.

14 Nisan 2013, Moğolistan dönüşü uçakta 
gazetecilerle: (Savcının kendini dinletmesi 
konusunda) Beyfendi, kalkıp da bir ülkenin 
başbakanını dinlettiğini kabul ettiğine 
göre bu ülkede neyin kimin ne yaptığını, 
hangi zihniyetin ne yapmak istediğini 
görebiliyorsunuz.

Lafa Gelince Herkese Karışırım 
Ama İşe Gelince Herkese Yetişemem

19 Temmuz 2009, Ankara İl Kongresi: Sınırsız, 
kontrolsüz bir ahlaki erozyonun olduğu 
yapılanma gerçekten bizi dertlendiriyor. 
Onun için aileye sahip çıkacağız. Kendi 
başına bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya. 
Davulcu, zurnacı kızmasın. Bununla ne 
demek istediğimi anlıyorsunuz. 

29 Ocak 2011: (Erzurum’da bir okulda soyadı 
Çakal olan bir öğrenciye) Bu soy isim hiç iyi 
değil. Değiştirsin soy ismini.

3 Mayıs 2011, Esenyurt: Kılıçdaroğlu, 2,5 
yaşındaki Kübra’nın hesabını ver Recep 
diyor bana. Ya, 2,5 yaşındaki Kübra’nın 
haberini kim verdi sana? Nereden öğrendin 
bunu. Madem biliyordun açlıktan bu yavru 
ölüyor, senin hiç vicdanın yok mu? Sen 
yardım etseydin de açlıktan kurtarsaydın ya. 
İlla her yere devlet mi yetişecek? Kaldı ki bu 
yavrunun olduğu yerde CHP belediyesi var, 
bu belediye niye uzanmadı o yavruya. 

22 Mayıs 2011, Bursa: (Samsun’da açlıktan 
ölen bebek için) Ya bu tür şeyler Allah 
göstermesin olabilir, olur. Biz bu ülkede 
74 milyon içindeki yavrucukların hepsine 
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ulaşamayabiliriz. Ama sen böyle bir 
şey biliyorsan sen niçin müdahale 
etmedin  Veya senin belediyen neden 
müdahale etmedi  Böyle bir şeyle 
ilgili varsa bir haber bunu bizim ilgili 
kurumlarımıza niçin bildirmediler.

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Türkiye’nin her 
derdiyle ilgilenmek, milletimizin her 
sıkıntısına herkesten önce koşmak bizim 
boynumuzun 

2 Haziran 2012, Diyarbakır AKP İl 
Kongresi: Dicle kenarında yavrusunu 
yitirmiş koyunun hesabı bizim 
üzerimizdedir, bunun bilincindeyiz.

17 Nisan 2013: (İstanbul 
m i l l e t v e k i l l e r i y l e 
bir araya geldiği 
kahvaltılı toplantıda 
Z e y t i n b u r n u ’ n d a 
yükselen ‘OnaltıDokuz’ 
isimli kulelerin 
İstanbul’un siluetini 
bozması ile ilgili) Yükseldikten sonra 
gökdelenlerden haberi olduğunu dile 
getirerek: Benim haberim nereden 
olsun? Binaları sayamam ki… Yıldızları 
saymak mümkün mü?

Demokrasi ve Özgürlüklerden 
Bahsedenin Tehditleri

14 Şubat 2008: Yumuşak başlı isek uysal 
koyun değiliz… 

Bir yanağına vur, öbür yanağını 
çevirsin, kusura bakmayın, öyle yanak 
bizde yok.  

15 Şubat 2009, Sinop: Bunların yandaş 
medyası niye rahatsız oluyor biliyor 
musunuz? Hortumları kesildi onun 
için. Bunlarda her tür suistimal var. En 

sonunda bana onları da açıklattıracaklar. 
Tamam da beni o noktaya doğru sevk 
edersen bunu da söyleyeceğim, söylerim ve 
bundan da rahatsız olmam.

21 Mart 2009, Elazığ: Biraz devlet terbiyesi 
olanlar valileri, bürokratı bu şekilde tehdit 
etmez.

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: ‘Ne yapayım köşe yazarı, hakim 
olamıyorum’ diyemezsin. ‘Sen bunun 
sorumlususun arkadaş’ diyeceksin. Niye, 
çünkü bu ülkeyi germeye, bu ülkede 
ekonomiyi germeye kimsenin hakkı yok. 
Buna biz de müsaade etmeyiz. Çünkü bir 
anda dengelerin ekonomik olarak ne hale 
geldiği ortaya çıkıyor. O zaman köşende 

yazı yazanın maaşını sen 
veriyorsun. Yarın feryat 
etmeye geldiği zaman da 
feryat etmeye hakkın yok…

Herkes fi krini söylemekte 
serbesttir. Gayet güzel de 
böyle belirlenmiş şeyler var. 

Tabii serbest. Söyle doğru. Ama o insanlara 
da o kalemleri teslim edenler der ki ‘kusura 
bakma kardeşim bizim dükkânda sana yer 
yok’. Çünkü herkes vitrinine layık olanını 
koyar.

17 Ağustos 2010, Çorum: (TÜSİAD, TOBB, 
TİSK, Türk-İş ve DİSK’in, anayasal değişiklik 
istediğini hatırlatarak) O gün ‘evet’ derken 
bugün sessiz kalanlar bilesiniz ki yarın 
huzurumuza geldiğinizde biz de sessiz kalırız.

18 Ağustos 2010: (TÜSİAD’a) Bitaraf olan 
bertaraf olur…

Geçmişte siz iktidarlarla böyle köşeye sıkıştırıp 
kedi köpekle oynar gibi oynayabilirdiniz 
ama bu iktidarla oynayamazsınız. 

20 Ağustos 2010, Kahramanmaraş: TÜSİAD’da 
“Ama böyle bir Anayasa değişikliği ortaya 
geldiğinde seninle görüşen bu anayasa 

D

“Size kimin hükmettiğini 
öğrenmek istiyorsanız 
sadece kimi eleştirme 
izniniz olmadığın bulun.” 

Voltaire
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değişikliğini hazırlayanlara karşı 
şimdi kalkıp efendim biz ne öyle 
ne böyle diyemeyiz. Işte onun adı 
bitaraf olmaktır. Işte bitaraf olanlar, 
söylüyorum, bertaraf olurlar. Aynen 
bunu söylüyorum. Ya evet dersin 
meydanlarda ya hayır dersin. Bana 
gelip Ekonomik Sosyal Konseyi, 
Anayasa teminatı altına alın n’olur 
diyeceksin ondan sonra da sessiz 
kalacaksın. Bu tutarlılık değildir. 

29 Ekim 2010: Eğer gazetecilik buysa 
ben bu zihniyetle mücadele etmem, 
savaşırım. Gereğini yapacağız zaten, 
göreceksiniz.

1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi Açılış Töreni: Şu anda, 
belediye başkanlığım döneminde 
Erdoğan’ın 1 milyar doları var diyen, 
Ergenekon davasında zanlı olarak 
içeride…

16 Ocak 2011: (Türk Telekom 
Arena’daki protesto için) Seyrantepe 
Stadı’nının A’dan Z’ye yapımında 
Galatasaray Kulübünün bir  Allah 
kuruşu yoktur. Tamamiyle bu tesis Toplu 
Konut İdaremiz tarafından yapılmıştır 
ve Galatasaray Kulübümüzün de 
kullanma hakkı olarak kendisine tahsis 
edilmiştir ve bunun da anlaşmaları 
yapılacak. Daha yapılmış değil. 

17 Ocak 2011: (Şam’a giderken 
havaalanında düzenlediği basın 
toplantısında) Ali Sami Yen Stadı 
Galatasaray’ın stadı değildir. Orası 
da devletindir, milletindir, üst kullanım 
tahsisi yapılmıştır… 

Biz açılışı bu şekilde yapmayabilirdik. 
Açılış törenleri sırasında burayı da 
açabilirdik.

18 Nisan 2011, Milletvekilleri Tanıtım 
Toplantısı: Taksim’de bin kişiyi, iki bin kişiyi 
yürütmek, iki bin genci yürütmek problem  
değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır 
ortaya koyduklarını açıklarken, biz  de 
kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane 
genci koyarız. 

18 Mayıs 2011, Ankara Ticaret Odası: Bir 
ülkenin başbakanı anma törenine gider de 
bir Korgeneral ayağa kalkmaz mı. Kalkması 
gerekir. Kalkmadığı takdirde bedelini öder. 
O ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi. 
Çanakkale’de anma törenlere gidiyoruz bu 
beyefendi ayağa kalkmadı. Ondan sonra 
gereği yapıldı o ayrı mesele. Ama şimdi 
bakın gideceği yeri o da buldu. 

20 Mayıs 2011, Habertürk, Sansürsüz 
Özel programı: (Gazeteci Abbas Güçlü 
hakkında) O kişinin sürekli tabi bu işin 
üzerindeki kampanyasını ben söylüyorum. 
Yani delil belge fi lan değil. Yani sürekli 
diyelim mensubu olduğu yayın organının 
televizyonunda da, köşesinde de sürekli 
bu işi tahrik etti. Yani maşerivicdanda 
bunlar mahkum olacaklar. Olayları bu ve 
gelecekte tabii bunlar çok bedelini ağır 
ödeyeceklerdir tabii. 

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 2011 
programı: (İşadamı İnan Kıraç’a) Dünyanın 
hiç bir yerinde hiç bir holding o ülkenin 
siyasi harekatleri üzerinde genel ve açık 
bir beyanda bulunmazlar. Çünkü bilirler ki 
geldiğinde yine onunla çalışacak. Gelecek 
olan yönetimle işleriniz var. Örneğin beni 
açılışa davet eder, ben gitmem. Kredi 
verecek olan ben değilim. Banka verir. 
Bundan önce ben davetlerine katıldım. Ama 
şimdi aksini beyan etmedikçe ben bundan 
sonra açılışına gitmem. Bitaraf olan bertaraf 
olur demiştim daha önce. Çık açıkla açık 
açık konuş. Dobra dobra çıkıp söylese daha 
saygın olur. Ben partimi desteklemediğini 
biliyorum…

 

D
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26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Senin 
teröristin kötü benim teröristim iyi, 
mantığıdır bu mantık. 

14 Nisan 2013, Moğolistan dönüşü 
uçakta gazetecilerle: (Devlet Bahçeli 
ile polemiğe girince tehditlere başladı) 
İnceleteceğim arkadaşlarıma. 
Bankaların 111 katrilyon kaybı var. 
Faiziyle beraber 246 katrilyonu buluyor. 
Böyle bir gerçek ortada duruyorken 
bunu inkar ediyor. Enfl asyon, faiz 
oranları ortada. Bütün bunlardan sarfı 
nazar ediyor, ‘benim dönemimde 
yok’ diyor. Şimdi hepsini çıkartacağız 
ortaya. Kim bilir daha neler çıkacak?

16 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
(Devlet Bahçeli’ye) Tamam, madem 
hodri meydan, şimdi bütün bu hesabı 
kitabı her şey ortaya çıkaracağız, 
millete bunları takdim edeceğiz…

Madem ki ‘hodri meydan’ dedin. 
Merak etme bununla ilgili çalışmalar 
başlar ve her şey ortaya çıkar.

1 Haziran 2013, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Genel Kurulu, İstanbul: (Taksim 
Gezi Parkı direnişin sürdüğü sırada) 
Muhalefetin 100 bin kişi topladığı yerde 
biz 1 milyon kişi toplarız. 

4 Haziran 2013, Fas, Cezayir veTunus 
gezisi öncesi basın toplantısı: (Gezi 
olaylarında kendisini protesto eden 
halka) Şu anda evlerinde bizim zorla 
tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 
50’si var.

7 Haziran 2013, Atatürk Havaalanı’nda 
yaptığı miting: Bir bankanın genel 
müdürü çıkıp da eğer bu vandalizmin 
yanında olduğunu söylüyorsa onlar 
karşısında bizi bulacaklardır.

9 Haziran 2013, Esenboğa Havaalanı mitingi: 
(Gezi Parkı direnişi sırasında) Borsada 
Tayyip Erdoğan’ın parası yok, çökersen sen 
çökeceksin.

10 Haziran 2013: (İşadamı Cem Boyner’e) 
Şimdi bakıyorum bir tanesi çıkmış, ‘ne 
sağcıyım, ne solcu çapulcuyum çapulcu’ 
diyor. Hayırlı olsun. Sevgili kardeşlerim, sakın 
bu çapulcuları da ihya etmeyin ha. Bunları 
ihya etmeyin. Biliyorsunuz bunlar yıllarca 
bu milletin sırtından geçindiler. Ne demek 
istediğimi anlıyorsunuz değil mi?

(Bu sözlerinden sonra borsada Boyner’in 
hisseleri düştü.)

9 Haziran 2013, Esenboğa Havaalanı’nda 
yaptığı miting: (Gezi Parkı olayları hakkında) 
Ümüğünüzü sıkarız.

9 Haziran 2013, Akköprü: (Gezi Parkı 
direnişçilerine) Aynı şekilde devam 
ederseniz kusur bakmayın anladığınız dilden 
konuşmak zorunda kalırım. Çünkü sabrın da 
bir sonu vardır…

D

“Adamın başında alkışlardan bir 
duman Adamın parası var, adam 

haklı her zaman...”

Şükrü Erbaş
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AKP Antalya Elmalı İlçe Teşkilatı, 
merhum Başbakan Bülent Ecevit’in 
fotoğrafını afi ş yaptı. İlçe binasına 
asılan ve üzerinde ‘10 yılda Türkiye’nin 
itibarını yükselttik’ yazılı afi şte Ecevit’in 
28 Eylül 1999’da dönemin ABD Başkanı 
Bill Clinton’la buluşmasında çekilen 
fotoğrafı ve Başbakan Erdoğan’ın ABD 
Başkanı Barack Obama ile yanyana 
çekilmiş fotoğrafı birlikte kullanıldı. 

Her zaman her yerde efendi duruşuyla 
bilinen Ecevit, ABD’nin ambargo 
tehdidine rağmen Türkiye’de 
haşhaş ekim yasağını kaldırmış, 
yine tüm tehditlere rağmen Kıbrıs 
barış harekatını yapıp Türkler’i Rum 
katliamından kurtarmıştı.

30 Eylül 2009, AKP İzmir İl Başkanlığınca 
düzenlenen yemek: Bu yedi yılın her bir 
saatini, dakikasını, saniyesini milletimize 
hizmet aşkıyla, sevdasıyla geçirdik. Hiçbir 
zaman milletimizin yüzünü yere baktırmadık, 
yere eğdirmedik. Hiçbir zaman milletimizin 
onurunun çiğnenmesine müsamaha 
göstermedik, aksine Türkiye’nin başını dik 
tuttuk.

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Bunların 
dış politikadan anladığı susmaktır, boyun 
eğmektir, geri çekilmektir, görmezden 
gelmektir ve el pençe divan durmaktır. 
Bunların dış politikadan anladığı kendi 
ülkelerinin düşmanlarıyla, halkına zulmeden 
zalimlerle aynı fotoğraf karesi içine girmektir. 

İşte Dış Politikadaki Ahvalimiz;

10 Ekim 2009: Türk mevsimi etkinlikleri 
çerçevesinde katıldığı bir sergi açılışa Sarkozy 
10 dakika geç geldi vesakız çiğneyerek 
karşıladı. Bu durum Fransa basınına da konu 
oldu.

25 Aralık 2011: Sarkozy, Türkiye ziyaretinde 
geldiğinde uçaktan yine sakız çiğneyerek 
indi ve Cumhurbaşkanının ve Başbakanın 
karşısında rahat bir tavırla ayak ayak üstüne 
attı. 

25 Şubat  2011: Sarkozy uçaktan sakız 
çiğneyerek indiği için bu duruma içerleyen 
Melih Gökçek durumdan vazife çıkardığını 
söyleyerek aynı tavırla Sarkozy’i uğurladı: 
Hem arabadan inerken sakız çiğnedim. 
Hem uçağa bindirirken sakız çiğnedim. 
Hem de arkasından sakız çiğnedim. Hiç 
olmazsa başka ülkeye karşı böyle saygısız 
davranmaz. 

(Ancak Sarkozy bu durumu farketmedi bile.)

D

DIŞ POLİTİKA



RECEPLAROUSSE 57

29 Aralık 2011: Kral Çıplak, TV8’de 
Sarkozy’nin Recep Bey karşısında 
bacak bacak üstüne atarak 
oturmasına içerleyen Melih Gökçek 
Sarkozy’nin taklidini yaptı.

26 Mart 2012: Güney Kore’de Obama, 
Davutoğlu’nun eliyle çağırdı. 

18 Temmuz 2012, Kremlin: Putin 
Davutoğlu’nu Başbakan’ın yanında 
ilginç el hareketiyle çağırdı çağırdı.

7 Kasım 2012, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Bütçe 
Görüşmesi: (Clinton’ın “çak” yapması 
eleştirilince) Ben herkesle göz boyu 
konuşurum… Katar’da Libya ile 
ilgili toplantıya torunum olduğu için 
geç kaldım. Orada bunu söyledim 
ve beni kutladılar. Sayın Clinton da 
kendi usulünce beni tebrik etti, o 

Danda mutluluğu ifade etti. Bu kadar insani 
bir şey. Bizim dik durduğumuzu herkes iyi 
bilir. Bir gün resmi kayıtlar açıklandığında 
Sayın Başbakanımızın Obama ile bizlerin 
muhataplarımızla nasıl konuştuğunu herkes 
bilir. Ben sandalyeye çıkmam kimseyle 
konuşmak için. Rusya ile de ABD ile de 
ilişkimiz eşitler arası ilişkidir.          

30 Temmuz 2012: Erdoğan Obama ile Suriye 
konusunu görüşme fotoğrafı Beyaz Saray’ın 
sitesinden böyle yayımlandı:

2011’de komşularla sıfır sorun politikası 
dendi. 2012’de komşularla savaşın eşiğine 
gelindi. 

Mayıs 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin 
ölmesine rağmen once Amerika’ya giden 
Erdoğan Amerika’da Suriye konusunda 
umduğunu bulamadı.
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Gezi Direnişi

3 Haziran 2013, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel: Hukuk devleti anlayışı, 
güvenlik makamlarının her zaman 
orantılı ve uygun hareket etmesini 
gerektirir.

9 Haziran 2013, AP Sosyalist Grup 
Başkanı Hannes Swoboda: AB ile 
müzakerelerde bir erteleme mümkün.

13 Haziran 2013: Avrupa Parlamentosu 
Gezi Parkı olaylarında polisin aşırı güç 
kullanmasından endişe duyulduğu 
belirtilen kararı oybirliği ile aldı. 
Başbakanın, polisin ve medyanın tavrı 
eleştirildi. 

13 Haziran 2013: (Erdoğan AP’nin aldığı 
kararı tanımadığını söyledi) Avrupa 
Birliği Parlamentosu’nun bizlerle ilgili 
alacağı kararı ben tanıyorum. Bu kararı 
alanlar önce Yunanistan’a baksınlar… 

Şu an da Türkiye AB üyesi değil 
müzakereci. Sen nasıl oluyor da 
benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? 
Senin haddine mi? 

13 Haziran 2013, AP’nin Gezi kararını 
16 Mayıs 2013’te Kılıçdaroğlu ile 
görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı 
Esad’a benzetmesinden rahatsızlık 
duyan AP Sosyalist Grup Başkanı 
Hannes Swoboda okudu: Erdoğan, “Bu 
Tayyip Erdoğan değişmez” dedi. Bu bir 
tehdittir. Türkiye’yi eğer Avrupa’dan 
uzaklaştırmak istemiyorsa değişmek 
zorunda. Başbakan’ın derin devlet 
yapılarıyla mücadelesinin takdir 
edilmesi gerekiyor. Ama gösterilerde 
hem üniformalı polisler hem de sivil 
polisleri görüyoruz. Demek derin devlet 
hala burada ve derin devleti kendi 
kullanıyor.Bu kadar çok gazeteci 
hapisteyse, bunun demokrasiyle bir 
ilgisi yoktur. Erdoğan Arap dünyası 

için rol-model olmak istiyorsa, değişmek 
zorundadır. Bu haliyle, Türkiye’nin Avrupa’da 
yeri yoktur.

14 Haziran 2013, AP Sosyalist Grup Başkanı 
Hannes Swoboda twiter’da yazdı: Erdoğan, 
göstericileri tehdit etmeye devam ediyor. 
Fakat daha fazla şiddet şu an Türkiye’nin 
en son isteyeceği şey. Çevik kuvvet değil, 
diyalog ##occupygezi

16 Haziran 2013, AP Sosyalist Grup 
Başkanı Hannes Swoboda twiter’da yazdı: 
Erdoğan’ın Taksim’deki göstericilere yönelik 
eylemleri ölümcül bir hatadır. Eylemcilerin 
büyük bir çoğunluğu yeni bir Türkiye kurmak 
için kendisine yardımcı olabilirdi.

17 Haziran 2013, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, Alman televizyon kanalı 
RTL’ye Gezi Olayları için verdiği röportajda:  
Korkunç görüntüler vardı…

Birçoğu gibi ben de dehşete düştüm…

21’inci yüzyılın Türkiyesi’nde; eleştirisi 
olanların, farklı fi kirde olanların ve farklı bir 
toplum düşüncesinde olanların da yeri 
olduğunu görmek isterdim.

Türkiye’de şu an olup bitenler, bizim gösteri 
ya da konuşma özgürlüğü düşüncemizle 
bağdaşmıyor.

17 Haziran 2013: Avrupa Konseyi’nin Genel 
Sekreteri Thorbjorn Jagland Türk hükümetinin 
hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
uyarınca, ‘Toplanma Özgürlüğü’ne saygı 
göstermesini, hem de ‘orantısız güç 
kullanımı’ konusunda AİHM sözleşmelerine 
uymasını istedi.   

17 Haziran 2013: Avrupa Birliği’nin 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan 
Füle de Twitter’dan paylaştığı mesajda, 
Türkiye’nin sakinleşmeye ve diyaloğa 
ihtiyacı var. Barışçı göstericilere karşı orantısız 
güç kullanımının devamına değil. Endişeyle 
izliyoruz, dedi.

D
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20 Haziran 2013, AB Bakanı Egemen 
Bağış: Türkiye’yle geçmişte uğraşan 
Sarkozy’nin bugün balık tuttuğunu 
herkesin hatırlaması gerekir. 
Biliyorsunuz, Eylül ayında Almanya’da 
seçimler var. Merkel de kendi 
seçimlerine yönelik siyaset malzemesi 
arıyorsa, bu malzeme Türkiye 
olmamalıdır. Türkiye’nin AB’ye değil, 
AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Gerekirse 
o ülkelere ’Bak oğlum git’ demesini 
çok iyi biliriz.

(Bağış’ın diplomatik dilden uzak 
bu açıklamasından sonra Alman 
hükümeti, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Karslıoğlu’nu Dışişleri 
Bakanlığı’na davet etti.)

21 Haziran 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’nin tüm dünyada 
100’den fazla ülkede bulunan 
büyükelçiliklerine bir talimat yazısı 
göndererek, Gezi eylemleriyle ilgili 
Türkiye’nin imajı konusunda ayrıntılı 
rapor talep etti.

24 Haziran 2013: ABD Başkanı Obama, 
Gezi Olayları nedeniyle Erdoğan’ı 
telefonla arayan basın ve ifade 
özgürlüğü, şiddet içermeyen toplantı 
ve gösteri özgürlüğü konusunda uyardı.

24 Haziran 2013: AB’nin Türkiye ile ilgili 
kararını vereceği toplantı öncesinde 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
partisi Türkiye’nin tam üyeliğine karşı 
olduklarını, çünkü Türkiye AB’ye giriş 
şartlarını karşılamadığı açıklaması 
yapıldı.

24 Haziran 2013: Haziran’da açılması 
gereken 22.fasıl Gezi olaylarında 
yaşananlar ve bu yaşananlara 
Almanya’nın sert eleştirisi karşısında AB 
Bakanı Egemen Bağış’ın diplomatik 
olmayan dil kullanması nedeniyle 3 ay 
sonraya ertelendi.

Gezi parkı direnişine sadece siyasilerden 
değil daha da önemlisi dünya halklarından 
destek geldi. Birçok ülkede insanlar diktatöre 
karşı direnişi destekleyen eylemlerde 
bulundular. 

D
“ey bir halkın gözyaşıyla ruhunu 

yıkayan kin
ey zulümle yükselen başarı
ölü sayısına endeksli maaş;

uzun masalar ardında mağrur
boynunda ölüm çanıyla oturan güç

senin de senin de canın 
cehenneme“ 

Şükrü Erbaş

Uygurlar ve Çeçenler

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup Toplantısı: 
910 kilometre sınırı, akrabalık bağları, 
tarihten gelen birlikteliği olan bir ülkeyiz. Biz 
ne ABD, ne İngiltere’yiz. Biz burada İran da 
Çin de Rusya da değiliz. İç içe geçmişliğimiz 
var, Afrika’daki bir ülke, Asya’daki bir ülke 
de değiliz. Onlar kayıtsız kalabilir ama 
Türkiye’nin kayıtsız kalması düşünülemez. 
Böyle bir lüksümüz yok…

Zulmün nasıl rengi yoksa mazlumun da rengi 
yoktur. Mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi 
olanlar dünyanın neresinde olursa olsun 
bizim nezdimizde sadece insandır. 

5 Aralık 2012, Sivas: (İsrail’e yangın söndürme 
uçağı gönderilmesi) Bu bizim insani ve 
İslami görevimizdi. Bunun gereği olarak 
bunu yaptık. Atalarımızdan gördüğümüz, 
medeniyetimizden devraldığımız tutum, 
tavır buydu. Dünyanın hiçbir yerinde 
mazlumların, mağdurların, felakete maruz 
kalmış insanların rengine, dinine, inancına 
bakmadık. Dünyanın neresinde olursa olsun 
insanların ölmesine, tabiatın yok olmasına 
seyirci kalmadık. Pakistan’a, Haiti’ye, 
Şili’ye uzandık, Tifl is’e nasıl elimizi uzattıysak 
Hayfa’ya da aynı hassasiyetle elimizi uzattık.
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Çin’deki Uygur Türklerinin, Rusya’daki 
Çeçenlerin direnişi yok sayıldığı gibi 
Çin ve Rusya’nın tutumu onaylandı. 
En son 26 Haziran 2013’te Çin’in 
kuzeybatisindaki Şincan Özerk 
Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkleri 
ile Çinliler arasında çıkan çatışmada 
27 kişi öldü. Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu her türlü terörizme karşı 
olduklarını söyledi. 

7 Mart 2004, Kayseri: Şimdi doğalgaz 
Kayseri’ye geldi. Sanayide var. İnşallah 
dağıtımı yapılıyor. Bundan sonra benim 
hanım kardeşlerim evinin bodrumundan 
kömür taşımayacak. Gecekondularda 
o kömürün pis kokusunu zehrini 
solumayacağız… 

(Aynı mitingte) Kışın fakir fukara üşümesin 
diye Türkiye genelinde 1,5 milyon aileye 800 
bin ton kömür gönderdik.

16 Aralık 2008: (Bütçe Görüşmeleride 
Baykal’ın Enerji Bakanı olduğu dönemleri 
eleştirken) Ben demiyorum sayın Baykal 
diyor. Buyurun, paran var gaz yok. Ne 
yapayım ben bunu. 

27 Ocak 2010, Valiler Toplantısı: Gücü olan 
doğalgazı kullanacak. O imkanı biz önlerine 
getireceğiz. Biz zaten hiç gücü olmayanlara 
da kömür yardımlarını, kömür desteklerini 
yine sürdüreceğiz.

22 Nisan 2011, Bayburt: Benim Ayşe kardeşim, 
Hatçe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet’im, 
Mehmet’im, Hasan’ım, Hüseyin’im, yahu 
Helga kalkacak hemen doğalgazla ısınacak 
da, George doğalgazla ısınacak da, benim 
Ayşem, Fatmam niçin ısınmasın? 

DOĞALGAZ

D

Gaz var para yok ne yapalım biz bunu…
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4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Ülkemizin enerjide açığı inşallah 
olmayacak. 

D

DOKUNULMAZLIKLAR

19 Eylül 2007: Ben milletvekillerinin 
dokunulmazlığı olduğunu kabul etmiyorum. 
Burada bir defa yanlış bir anlatım vardır. 
Milletvekili dokunulmazlığı yoktur, milletvekilinin 
yargılanma sürecinin ertelenmesi vardır. 
Burada milletimizi aldatıyorlar. Milletvekilinin 
milletvekilliği bittiği gün yargılama süreci 
başlar.

2002, Seçimlerden önce: Dokunulmazlıkları 
kaldıracağız. 

26 Ekim 2002: CHP ile AKP birlikte bunu 
sağlar. Bu konuda bir endişe taşımıyoruz. 
Türkiye ne çektiyse bu hortumlama ve 
rüşvetten çekti.

2011: Dokunulmazlıklar gereklidir. 

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla Özel 
programı: Dokunulmazlık olayına gelince... 
İnsanların fi krinden dolayı, dokunulmazlık 
sürecini başlatalım derse, bunu ben doğru 
bulmuyorum. 

26 Kasım 2012, Esenboğa Havalimanı: 
Parlamentota bu tür, özellikle bazı 
teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin 
gelmesi halinde, bu fezlekeleri aramızda 
değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir 
karar vermeyi düşünüyoruz. Dokunulmazlık 



62 RECEPLAROUSSE

zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı 
dokunulmazlıklarını kaldırılmak suretiyle 
vereceğiz.D

DUALAR BEDDUA OLDU

3 Mayıs 2007, Tempo Dergisi, AKP’den istifa 
eden Amasya milletvekili Hamza Albayrak: 
Dua ile iktidara geldik, şimdi beddualar 
başladı, bizimkiler çeşmeleri kuruttu, ırmaklar 
bile kurumaya başladı. 

30 Eylül 2011, Makedonya: Anadolu’daki 
kardeşlerimiz kadar Rumeli’de, Balkanlar’da 
ve Kalkandelen’deki kardeşlerimin hayır 
duaları ile AK Parti’yi kurduk. Sizlerin hayır 
duaları ile 2002’de iktidarı devraldık. 

3 Mart 2013, Balıkesir: Enerjimizi, coşkumuzu 
sizin dualarınızdan alıyoruz.
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1994, Ümraniye İlçe Örgütünün Yeni 
Binasının Açılış Töreni: Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir. Bak yalan, koskoca 
bir yalan. Maddede ve manada 
egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır. 
Bunların anayasacılarına teklif ettik. 
Gelin dedik anayasaya, egemenlik 
kayıtısz şartsız milletindir maddesinin 
yanına bir parantez açalım. Ne olacak 
dediler. Içine beş senede bir yacağız 
dedim. Öyle deyince güldüler. E niye 
gülüyorsunuz dedim ya. Beş senenin 
dışında milletin böyle bir hakkı var mı? 
Durdular durdular biribirlerine baktılar. 
Hakkikaten ya yok galiba dediler…

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
Bak burada işi iyi düşünün. Nereye 
giderken? Sandığa giderken 
milletindir. Ama maddede ve manada 
egemenlik kayıtsız şartsız Allahındır. 

21 Ağustos 2001: Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir sözü doğrudur. Ben 
kâinatın egemenliği Allah’ındır dedim. 

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
İşte Genel Kurulumuzda, Divanın 
arkasındaki ifade ortadadır; ‘Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir.’

18 Şubat 2011, AKP Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Bu ülkede söz de karar da yetki 
de terör örgütlerinde, çetelerde, mafyada, 
karanlık güç odaklarında değil, artık sadece 
ve sadece millettedir. Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletin, bugün artık söz de, karar da, 
yetki de milletin. 

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Ama bunlar egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunu da ne 
yapamıyorlar? Hazmedemiyorlar. Hani 
Atatürkçüydünüz. Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir ifadesi Atatürk’ün değil mi, Gazi 
Mustafa Kemal’in değil mi? Niye saygı 
duymuyorsunuz? Gece başka, gündüz 
başka. Bunlar sirk cambazı sirk! 

EE

EGEMENLİK 
KAYITSIZ ŞARTSIZ 
MİLLETİNDİR

Recep Bey, Amerika ziyaretinde 
Bush’la sohbet ederken Bush; 

-’’Biz ölüyü diriltebilecek noktaya 
geldik’’ demiş. 

Recep Bey de altta kalmamak için;
-“Ben ve kabinemdeki tüm 

bakanlarım 100 m.yi 3 saniyede 
koşabiliyoruz.” demiş. 

Bunu merak eden Bush birgün 
Türkiye’ye geldiğinde bunu 

göstermesini istemiş. Recep Bey 
danışmanlarıyla hemen bu konuyu 

konuşmuş. Danışmanlarından birinin 
aklına bir fi kir gelmiş;

-“Endişelenmeyin Sayın 
Başbakanım. Önce Bush’u alıp 

Anıtkabir’e götürür ve Atatürk’ü 
diriltmesini istersiniz. Atatürk’ü 

diriltemezse o rezil olur. Yok eğer 
diriltirse siz zaten 100 m.yi 3 saniyede 

koşarsınız!”
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1993’teki siyasi tartışmaları içeren 2. 
Cumhuriyet Tartışmaları (Metin Sever 
ile Cem Dizdar) kitabında Erdoğan 
ile yapılan röportaj: (Cumhuriyet 
dönemini övüyor) 1923’te ekonomide 
dünyada altıncı sıradayız bugün 
46. 1924 yılında dolar 90 kuruş. Sene 
93, dolar dokuz bin liranın üzerinde. 
Paramızın bu noktadaki durumu bizim 
nereye geldiğimizin ifadesidir. O gün 
istihdam noktasında açığımız yokken 
bugün resmi açığımız 4.5 milyon.

21 Ekim 2001, Kahramanmaraş: 
İktidardaki hükümet, üç yıl içinde 
iç ve dış borcu 70 milyar dolar 
arttırmıştır. Bu borcun karşılığında 
ise ne işsize iş sağlayabilmiş, ne de 
üretim gerçekleştirmiştir. Bu ülkede 2,5 
milyon issiz vardır. Bu zavallılar ancak 
fakirin ekmeğini hortumculara peşkeş 
çekmeyi becerirler.

22 Nisan 2002, Erzincan: AK Parti iktidar 
olunca fakir fukara olmayacak.

30 Nisan 2002, Yozgat: Türkiye’de öyle 
bir hükümet var ki, herkesi inim inim 
inletiyor. Bu hükümet bizi fakirleştiriyor.

9 Aralık 2001, Kırşehir: 5 Kişilik bir aile bir simit 
ve çayla karnını doyurmuş olsa bile asgari 
ücret yetmiyor. AB ye girmek istiyorsunuz..
Hangi yüzle gireceksiniz.

18 Aralık 2003, Konya: (İşadamlarına) Bazen 
başımı iki elimin arasına alıp düşünüyorum. 
227 milyon lira alan bir adamın geçinmesi 
mümkün mü? Bunu siz de kendi vicdanınıza 
sorun. Sizleri üzmek istemiyorum ama 
verdiğiniz asgari ücret çocuğunuzun bir 
gece kulübündeki bir günlük mönüsünün 
fi yatı bile değil. Şunu bilin ki yarın bu hayat 
biter. Hepimizin iki metreküp toprağa 
sokacaklar.

21 Aralık 2003: (İşadamlarına) Asgari ücretin 
500 milyon lirayı aşması gerekir. 

3 Ocak 2004, Safranbolu: Ne bekliyordunuz? 
Asgari ücretin 500-600 milyon lira olması mı? 
Biraz sabırlı olun. Türkiye’nin şartları müsait 
mi?

3 Mart 2004, Tercüman Gazetesi, röportaj: 
(Maaşının azlığından yakınarak) Ticaretten 
kazancım olmasa bununla geçinemem. 
Bakın çok yeni bir örnek anlatayım. Almanya 
Başbakanı Schröder ile sohbet ederken konu 
açıldı, ben kendisine sordum ne kadar maaş 
aldığını. 15 bin Euro alıyormuş maaş olarak. 
Bizimki ne ediyor? Herhalde 3 bin küsur Euro. 
Düşünün işte.

Aralık, 2004: Asgari ücretle ilgili bir sürpriz 
yapabiliriz.

*Bir hafta sonra sürpriz: 318 YTL- den 350 YTL 
oldu! 

1 Mayıs 2005, Uşak: (‘Satılık böbrek’ yazılı 
döviz gösteren bir vatandaşa) ‘Kusura 
bakma sakatatçı dükkânı değil burası.

15 Ekim 2005, Cevahir İş Merkezi’nin açılışı: 
(Galataport ihalesi ile ilgili soruları 
yanıtlarken) Ülkede yatırım yapılmasını 

E

EKONOMİ
Teğet Geçti Hamdolsun…
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sağlamak için dünyanın bütün 
girişimcileri ile her yerde görüşürüm. 
Bakan arkadaşlarıma her yerde 
görüşmelerini tavsiye ediyorum, 
‘görüşün’ diyorum. Çünkü ben ülkemi 
adeta pazarlamakla mükellefi m…

9 Kasım 2005, Yatırımların Yeni Gözdesi: 
Fırsatlar Ülkesi Türkiye’’ konferansının 
ikinci ve son gününün açılış konuşması: 
Uluslararası sermayenin yönünü ancak 
iyi bir pazarlama ile çevirebilirsin. 
Gayretimiz ve çabamız sadece 
bunun için. İçeride güven ve istikrar 
oluşturarak altyapıyı sağlamlaştırdık, 
dışarıda da durup dinlenmeden 
Türkiye’yi anlattık. Buna da devam 
edeceğiz. İşte ben pazarlama derken 
bunları anlattım. Ama hala bunları 
anlamamakta direnenler var. Siyasetin, 
sosyal olayların pazarlaması vardır ve 
bunların böyle bilinmesi bilimsel bir 
gerçektir.

16 Temmuz 2007, NTV, Seçim 2007 
programı: (Oğlunun 3 milyon dolarlık 
gemisi için) Gemi var gemicik var. 

13 Şubat 2008:  Sevsinler sizi. Ne var 
ekonomide.

17 Temmuz 2008: (Küresel krizin 
Türkiye’ye etkisi için) Hani deniyor 
ya ‘kriz miriz’, ne krizi yahu! 164 bin 
otomobil satıldı ilk çeyrekte.

20 Ekim 2008: Bu küresel kriz de inşallah 
bizi teğet geçecek. 

16 Aralık 2008, Bütçe Görüşmeleri: 
‘Teğet geçer’ dedim, bunu size 
ezberlettiğim için de çok mutluyum. Bu 

önemli bir şey. Yalnız burada bir geometrik 
ders almanız lazım. Teğet geçmek de 
dokundurmaktır. Yani bir zarar orada 
verecek zaten. Bunu da bilmeniz lazım.

1 Mart 2009, Kayseri: Hamdolsun ülkemiz 
bu fi nansal krizi onlar gibi yaşamıyor, Türkiye 
kaynaklı değil, bu kriz, Amerika’dan geldi, 
Avrupa’yı vurdu. Amerika’da bankalar 
el değiştirdi, devlet el koydu. Avrupa’da 
bankalar el değiştiriyor. Hamdolsun 
Türkiye’de kapatılan bir tane banka var mı? 

4 Haziran 2009: Harcayacak para yok 
diyenler yanılıyor. Kusura bakmayın 
arkadaşlar para var. Para yok diye bir şey 
yok.

3 Nisan 2009, G-20 Zirvesi, İngiltere: Ben tabii 
bunu ‘bu kriz bizi teğet geçecek’ diye ifade 
ettim. Bundan rahatsız olanlar oldu. Yine 
ben aynı ifademde ısrar ediyorum. Bu kriz 
en az bizi etkileyecek ama ‘etkilemeyecek’ 
demedim. ‘Teğet geçti’ demek, ‘etkilemiyor’ 
veya ‘etkilemeyecek’ anlamına gelmez. Bir 
sürtünme yapacak. Bir aşındırma olacak 
ama en az bizi etkileyecek.

30 Eylül 2009, Dokuz Eylül Üniversitesinin 
akademik açılışı: Gençler, bakınız her 
üniversiteyi bitiren veya tüm halk iş sahibi olur 
diye bir kaide yok. Dünyanın hiçbir yerinde, 
ABD başta olmak üzere halkının tümüne iş 
sağlamıştır diye bir gerçek yok. 

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Yahu dürüst olun, doğru konuşun. 
Kapanan kepenkler olabilir. Bu tarih 
boyunca her zaman vardı. Ne kadar açılıyor 
bir de onu söyle. Bu ülkede bir kapanıyorsa 
en az üç açılıyor. Bu resmi rakamlarla belli. 
Bunu niye konuşmuyorsunuz? Onlar sadece 
bardağın boş tarafını gösteriyor. Doluyu 
göster doluyu. Bunu göster…

8 Haziran 2011 Elazığ Mitingi: Ben ne dedim 
teğet geçecek. Evvel Allah ne oldu? Şu 

E

“Hiçbir korkuya benzemez 
halkını satanın korkusu.” 

Nazım Hikmet
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anda dünyanın 3.en iyi durumda olan 
büyüme noktasında olan ülkesiyiz, 
Avrupa’da birincisiyiz. OECD ülkeleri 
arasında birinciyiz. 

12 Şubat 2010, Show TV, Siyaset 
Meydanı Başbakan İle Özel: Teğet 
lafında ısrarlıyım. Biz gelişmekte olan bir 
ülkeyiz. Gelişen ülkeleri yakalayacağız.

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 2011 
programı: (Dünyanın 8. zengini olduğu 
sorusuna yönelik) Bana o dereceleri 
verenlere sormak lazım. Benim 
Meclis’teki beyanname kayıtlarımda 
dünyada 8. sıraya gelmem imkânsız…

6 Temmuz 2011: Cari açık için “Kaygı 
verici değil, hiç endişe etmeyin, rahat 
olun.

10 Ağustos 2011, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: 2008 krizinin teğet 
geçecek dediğimde, krizden medet 
umanları mahçup etmiştik. Onları 
bir kez daha mahçup edeceğimizi 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum. 
Kriz bu kez inşallah teğet bile 
geçmeyecektir. Ramazan ayını da bir 
imkan bilerek lütfen israf etmeyelim.

15 Eylül 2011: Ülkenin cari açık 
sorunu var. Rahmetli Özal’ın kemer 
sıkma dediği olay, işi sıkı tutmazsak 
Yunanistan’ın durumuna mı düşelim. 
Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım.

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Türkiye’nin kriz yönetimindeki başarısı, 
geçmişte bizim yaşadığımız sıkıntıları 
bugün yaşamakta olan ülkeler için bir 
örnek teşkil eder hale geldi...

Bu ülkeyi nasıl soydular görüyorsunuz 
değil mi? Yüzde 63 nerede, yüzde 8 
nerede? 

1 Mayıs 2012, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü için yayımladığı mesaj: Emekçimizi, 
emeklimizi, memurumuzu, işçimizi enfl asyona 
ezdirmedik…

15 Mayıs 2012, TBMM Grup Toplantısı çıkışı: 
(Gazetecilerin greve gieceklerini söyleyen 
memurlarla ilgili sorulara) Grev hakkı ne 
zaman doğar nasıl doğar bunlar ortadadır… 
Şu anda ben böyle bir hak görmüyorum… 

Biz enfl asyona işçimizi, memurumuzu 
bugüne kadar ezdirmedik, ezdirmeyiz… 

Türkiye’yi bir bütün olarak ele almak 
zorundayız ve bu ülke eğer bir zaafa uğrarsa, 
bizim akıbetimiz de Yunanistan, İspanya’nın 
akıbetine uğrar. 

13 Haziran 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Atalarımız ne diyor ‘Borç yiğidin 
kamçısıdır diyorlar. Amerika’da Japonya’da 
borç gani ama hiç konuşuyorlar mı?

2 Kasım 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı 53 yurdun toplu açılış töreni:  
Hatırlarsanız 2-3 yıl kadar önce bu kriz 
Türkiye’yi teğet geçecek dediğim zaman 
birileri dalgasını geçiyordu ama şimdi dalga 
onları çarpıyor. Ve bizi teğet geçti. 

E Krizle birlikte işsiz kalan bir genç 
hamdolsun şarkısı besteledi. Yazan, 

besteleyen ve gitarla çalan üç 
kardeş mahkemeye verildi ve 

“Başbakana hakaretten” 10’ar ay 
hapis cezasına çarptırıldılar. 

Avutulduk oyuncaktan bebekten,
Kevgir oldu halk çuvaldız yemekten,

Ürküyoruz derdimizi demekten,
Kriz teğet geçti bizi hamdolsun.

Halkı sardı fakirliğin korkusu,
Çığ gibi büyüdü işsiz ordusu,

Mutfaktadır Fatma ananın sancısı,
Kriz teğet geçti bizi hamdolsun.
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17 Aralık 2012, Konya Ekonomi 
Ödülleri: Şimdi IMF bizden para istiyor, 
teknik görüşmeleri yapıyoruz, 5 milyar 
dolar borç vereceğiz. Artık alan el 
değil, veren eliz.

24 Mart 2013, Eskişehir, Mihalgazi: 
Dünya ekonomide çöküyor, Avrupa’sı 
çöküyor. Elhamdülillah bu kardeşiniz 
dedi ki bizi teğet geçecek, dedi. 
Güldüler. O gülenler daha sonra 
maalesef üzüldüler. 

14 Nisan 2013, Moğolistan dönüşü 
uçakta gazetecilerle: (Büyüme 
rakamları düşüklüğü üzerine fren mi 
gaz mı tartışmasına nokta koyacak 
mısınız sorusuna) İhtiyaten öyle hareket 
edildi. Bu yıl ne yapıp edip gaza 
basmaya mecburuz.

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Bu gün ilk kez açıklıyorum; 
milli bankamız Merkez Bankamızın 
döviz rezervi dün itibariyle yeni bir rekor 
kaydetti, 130 milyar dolara ulaştı. Onlar 
bize 27.5 milyar dolar olarak devretti 
şu anda bizim ulaştığımız rakam 130 
milyar dolar. 

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları 
toplantısı, Kızılcahamam: Önümüzdeki 
ay itibarıyla IMF’ye borcumuzu 
sıfırlıyoruz.

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı, 
Kızılcahamam: Bunu dünya sessiz 
devrim olarak nitelendirdi. Bize bütün 
dost ve dost olmayan herkes sessiz 
devrimimizin nasıl gerçekleştirildiği 
sorusunu sordular.

EAlmanya, İngiltere, Fransa 
başkanları ve Recep Bey 

ülkelerindeki gelirler hakkında 
konuşuyorlarmış.

Alman; bizim ülkede yoksulluk sınırı 
1000 euro biz vatandaşlarımıza 

1500 euro veriyoruz. Geri kalan 500 
euro yu ne yapıyorlar bilmiyoruz.

İngiliz; bizim ülkemizde 
yoksulluk sınırı 1000 sterlin biz 
vatandaşlarımıza 2000 sterlin 

veriyoruz. geri kalan 1000 sterlini ne 
yapıyorlar bilmiyoruz.

Fransız; bizim ülkede yoksulluk sınırı 
2000 euro biz vatandaşlarımıza 
3000 euro veriyoruz kalan 1000 

euroyu ne yapıyorlar bilmiyoruz.
Sıra Recep Bey’e gelmiş; bizim 

ülkede yoksulluk sınırı 800 lira biz 
vatandaşlarımıza 600 lira veriyoruz 

geri kalan 200 lirayı nereden 
buluyorlar hiç bilmiyoruz, demiş.

IMF

2 Kasım 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı 53 yurdun toplu açılış töreni:  Şu 
anda, 10 yıl önce Merkez Bankası’nın döviz 
rezervi 27,5 milyar dolarken, bugün Merkez 
Bankası’nın döviz rezervi 115 milyar dolara 
ulaşmıştır. Gençler, 10 yıl önce IMF’den 
borç alan bir Türkiye vardı ve borcumuz 23,5 
milyar dolardı, 10 yıl önce. Şu anda bizim 
borcumuz IMF’ye 1,3 milyar dolar. Nisan 
ayında sıfırlıyoruz. Stand-by anlaşmalarını 
yapmıyoruz ve şimdi IMF’ye biz borç 
vereceğiz. Şu anda teknik görüşmeler 
yapılıyor ve 5 milyar dolar biz IMF’ye borç 
vereceğiz. 

14 Mayıs 2013, TBMM Grup Toplantısı: Türkiye 
uzun bir aranın ardından Uluslararası Para 
Fonu’na olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu 
borcu kapattı…
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Bütün bunlarla beraber biz hamd 
olsun şimdi 23,5 milyar doları ödemek 
suretiyle süreci sonlandırdık ve 19 
stand-by anlaşmasını yapanlar artık 
bugün itibarıyla son buldu.  Şu anda 
artık IMF’ye borcu olan bir ülke değiliz, 
tam tersine IMF’ye borç vermek için 
müzakereler yürüten bir ülkeyiz, böyle 
bir durumdayız.

*Türkiye tarihinde, AKP döneminde 
dış borç 337 milyar dolara çıkarak 
en yüksek seviyeye ulaştı. IMF ise 
bu borçlardan sadece biridir. AKP 
döneminde IMF’ye 22 milyar dolarlık 
borç ödemesi satılan 38 milyar dolarlık 
kamu malları ile oldu. 15 Temmuz 2008: Evet Ergenekon’un savcısıyım. 

16 Temmuz 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
(Ergenekon’un avukatıyım diyen Deniz 
Baykal’ı eleştirerek) Savcı millet adına vardır. 
İddia makamı millet adına oradadır ve 
biz de millet adına hakkı aramanın, hakkı 
savunmanın gayreti içerisindeyiz. Eğer bu 
anlamda savcılıksa, evet savcıyım. 

18 Mayıs 2011, Ankara Ticaret Odası: Bir 
ülkenin başbakanı anma törenine gider de 
bir Korgeneral ayağa kalkmaz mı. Kalkması 
gerekir. Kalkmadığı takdirde bedelini öder. 
O ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi. 
Çanakkale’de anma törenlere gidiyoruz bu 
beyefendi ayağa kalkmadı. Ondan sonra 
gereği yapıldı o ayrı mesele. Ama şimdi 
bakın gideceği yeri o da buldu. 

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel: 
Ama elinde kesin hükümler yok da sen 
yüzlerce subayı astsubayı örgüt elemanı 
olarak veya örgüt kuran olarak hele hele 
Genelkurmay Başkanını kalkar da bu şekilde 
değerlendirirsen burası silahlı kuvvetlerin 
moral değerlerini alt üst eder. O zaman 
terörle nasıl mücadele edecek bu insanlar…

Bakın bunların içinde karacısı var denizcisi 
var. Şimdi bizim bu kadar fırkateynlerimiz 
gemilerimiz vesaire… 

E

“Sofradan en fazla payı 
alanlar, bize kanaatkâr olmayı 
öğretiyor. Karnını doyuranlar 
açlara seslenip gelecek güzel 
günlerden bahsediyor. Ülkeyi 
uçuruma sürükleyenler sıradan 
insan için ülke idare etmenin 
zor olduğundan dem vuruyor.”

Bertolt Brecht

ERGENEKON’UN 
SAVCILIĞINDAN 
AVUKATLIĞINA
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Yani neredeyse komuta kademesinde 
oralara gönderilecek subayımız 
kalmıyor ya, böyle şey olmaz.

27 Ocak 2013: Terörle mücadele 
edecek komutan kalmadı. 

1 Şubat 2013, Habertürk TV, Teke Tek 
Programı: Türk Silahlı Kuvvetleri, bir 
örgüttür ama terör örgütü değildir, 
anayasal bir örgüttür. Bu anayasal 
örgütün başıdır dersen eyvallah. 
Ama terör örgütüdür dediğin zaman, 
sen o zaman geliyorsun Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizi bu hale getiriyorsun. 
Bunun affedilir bir yanı yok, çok ciddi 
bir yanlış…  

Tutuklama, özellikle bizim için son 
seçenek olmalı… 

Genelkurmay Başkanını niye içeri 
atıyorsun arkadaş, tutuksuz yargıla. 

4 Mart 2010: ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış 
İlişkiler Komitesi’nde Ermeni Tasarısı kabul 
edildi.

5 Mart 2010: Türkiye’ye çağrılan Washington 
Büyükelçisi Namık Tan yurda döndü.

10 Mart 2010, Riyad: Anında tepkimizi 
ortaya koyduk ve gereken ne ise bunların 
hepsini söyledik ve anında büyükelçimizi 
istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye 
çağırdık... 

Bundan sonra takınılacak tavır bizim için çok 
önemli. Biz bu tavrı izliyoruz. Zira Türkiye bu 
tür konularda hassastır. Onuruyla oynatmaz. 
ABD’nin de basit siyasi hesaplar uğruna 
Türkiye gibi stratejik ortağını feda edeceğine 
ben inanmıyorum. Bunu onlar da göze 
alıyorlarsa orada bizim diyeceğimiz bir şey 
yok... 

O neticeleri de net olarak görmediğimiz 
sürece biz büyükelçimizi ABD’ye 
göndermeyiz.

*Mart ayı boyunca Erdoğan’ın Amerika’ya 
gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

28 Mart 2010: ABD Dışişleri Bakanı 
Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nu arayarak Erdoğan’ın 12-
13 Nisanda Washington’da yapılacak 

E

“Bu ülkede yaşayıp da başı 
belada olmayan adama, ben 
adam demem.” 

Ahmet Kaya

ERMENİ TASARISI
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Uluslararası Nükleer Güvenlik Zirvesine 
katılmasını ve Erdoğan’ı Washington’a 
beklediklerini hatırlattı.

2 Nisan 2010, Cuma namazını kıldığı 
Başyazıcı Camisi’nden ayrılırken: 
Uluslararası bir seyahat, bildiğiniz 
gibi nükleer silahların yayılmasının 
önlemesiyle alakalı. Yaklaşık 5-6 ay 
önce, aldığım daveti bu vesileyle 
gerçekleştirmiş olacağız. Davete 
gitmeden önce de dün söylediğim gibi 
büyükelçimizi de ABD’ye önümüzdeki 
hafta içinde göndereceğiz.

11 Nisan 2010: Erdoğan Amerika’ya 
gitti.

11 Mart 2010: İsveç Parlamentosu’nda 
ermeni tasarısının kabul edilmesinin 
ardından 17 Martta gerçekleştirilmesi 
öngörülen Türkiye-İsveç Zirvesi ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bu ülkeye yapacağı ziyaret iptal edildi, 
Büyükelçi geri çağrıldı.

17 Mart 2010: Büyükelçimiz Türkiye’ye 
geldi.

30 Mart 2010: Büyükelçimiz İsveç’e gitti. 

E
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FF

FİŞLEME

20 Ağustos 2010, Başbakan, 
Kahramanmaraş: Fişlemeye son veriyoruz. 

20 Şubat 2010, Kahramanmaraş 
Milletvekili Avni Doğan, Kahramanmaraş: 
Eğer biz birazcık tökezlersek bu 
Ergenekoncular falan bu defa 
çok kötü intikam alır halktan. Bu 
memlekette kimin kızının başı örtülü, 
hepsini fi şlemişler. Kimin çocuğu İmam 
Hatip’e gidiyor hepsini fi şlemişler. Kim 
muhafazakar, kim Ramazan’da oruç 
tutuyor hepsini fi şlemişler. Eee şimdi biz 
onları fi şliyoruz. 40 sene onlar bu halka 
yaptı, inşallah sıra bizde. Yapmaya 
çalıştığımız bu arkadaşlar. 
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5 Nisan 2006: Sen önce PKK’yı terör 
örgütü ilan et sonra konuşalım. 
Canilere “şehidimiz” diyeceksin sonra 
bu ülkenin Başbakanından randevu 
bekleyeceksin. Yok böyle şey. 

13 Mart 2008: Bölücü terör örgütü 
PKK’yı, Parlamento çatısı altında 
bulunan DTP, terör örgütü olarak 
ilan etmedikçe, ben kendileriyle 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 
görüşemem.

5 Ağustos 2009: Erdoğan DTP ile görüştü. 

2009 Bütçe Konuşması: Buradan bir kez 
daha açıklıyorum. Ne AK Parti ne AK 
Parti iktidarı hiçbir illegal örgütle, hiçbir 
terrör örgütüyle görüşmez, masaya 
oturmaz, müzakere etmez. Bunu böyle 
bileseniz. 

20 Ağustos 2010, Kahramanmaraş: 
Böyle yalan olur mu yahu? Son günlerde 
yeni bir çarpıtmayla karşı karşıyayız. 
Yine MHP’den geliyor. Terör örgütünün, 
eylemlerini geçici olarak durdurduğunu 
açıklaması hükümetimizle ilişkilendirilmeye 
çalışılıyor. Açık söylüyorum, bu alçakça bir 
iftiradır. Referandum sürecini etkilemeye 
yönelik uydurulmuş bir yalandır. AK 

GÖRÜŞMEDİK, 
GÖRÜŞMEYİZ, 
GÖRÜŞÜRÜZ

Parti hükümetinin herhangi bir terör örgütüyle 
masaya oturması, pazarlık yapması söz konusu 
değildir. Bundan sonra da olmayacaktır.

21 Ağustos 2010, Kayseri: Hayır cephesinde 
kimler bir arada. CHP, MHP, BDP, Türkiye 
Kominist Partisi, İşçi Partisi, Yarsav hepsi bir 
arada, bu cephede başka destek kıtası 
olarak kimler var? Kandil dağı var…

Bizim dört kez bunlarla (PKK) bir araya 
oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini 
yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, 
bunun hesabını er ya da geç vereceklerdir. 
Biz bugüne kadar ak parti hükümeti 
olarak, iktidarı olarak, bugüne kadar terör 
örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. 
Hiçbir zaman da oturmayacağız da. Bizim 
felsefemizde, anlayışımızda böyle bir şey 
olamaz… 

Bu iftirayı atanlara söylüyorum, ey 
Kılıçdaroğlu, ey Bahçeli bizim masaya 
oturduğumuzu söylüyorsanız, bu iddianızı 
ispatla siz mükellefsiniz siz. Hukukta bir kaide 
var, iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. 
Eğer bu iddianızı ispatlamazsanız müfterisiniz, 
daha ileri bir ifade kullanmıyorum, çünkü 
terbiyem buna müsaade etmez…

Terör örgütü Kandil’den konuşuyor, CHP, 
MHP, BDP Ankara’da onun hopörleri oluyor.

23 Ağustos 2010, Show TV, Siyaset Meydanı 
programı: Biz iktidar olarak, siyasi hükümet 
olarak hiçbir zaman bir terör örgütüyle veya 
temsilcileriyle masaya oturup görüşme 
yapmayız. Böyle bir şeyimiz bizim asla 
olmamıştır, yoktur, olamaz da. Şu veya 
bu şekilde çeşitli kurumlarıyla bu tür bazı 
münasebetler gerekirse devlet onu kendisi 
yapar. Burada bunu birbirine karıştırmamak 
gerekir... 
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Devletin istihbarat kurumu vardır. Bu 
istihbari görevdir. İstihbari görev nedir, 
bazı kilitleri açmak içindir, çözmek 
içindir…

Burada muhalefetin söylediği gibi 
arkadaşlarımın veyahut siyasi iradenin 
görüşmeler yaptığı, masaya oturduğu 
yani bu, ağır konuştum ama bu bir 
şerefsizliktir... 

Nasıl olur da siz Kandil’deki adamın 
sözüne inanırsınız ama bu ülkenin 
Başbakanının sözüne inanmazsınız.

24 Ağustos 2010, Sivas:  AK Parti iktidarı 
hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz, 
pazarlık yapmaz, müzakere etmez.

3 Eylül 2010, Habertürk TV: Bu teoriyi 
işleyenler bizden önce iktidardaydılar. 
Terörist başını onlara teslim ettiler. 
İmralı’ya götüren onlar. Hiç görüşme 
yapılmadı mı? Ama silahlı kuvvetler, 
ama sitihbarat. Devlet bu görüşmeleri 
yapar. Ama siyasi kurum, bizler bu işin 
içinde asla bulunmyız. Terörü çözmek 
için devlet bu adımları atar. Her ülkede 
yapılmış olanlardır. 

5 Eylül 2010, Kazlıçeşme: Hukukta bir 
kaide var, müddei iddiasını ispatla 
mükelleftir. Benim veya arkadaşlarımın 
bir terörist başı ile masaya oturduğunu 
anlaştığını ispat edemezsiniz şerefsizsiniz 
bu kadar açık konuşuyorum.

14 Mayıs 2011, Rize: (Öcalan’ın geçtiğimiz 
günlerde basında yer alan açıklamaları 
ile ilgili ise Erdoğan, soruyu soran 
muhabire) Siz buna inanıyormusunuz. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti herşeyi ile 3-5 
kendine bilmeze, 3-5 çapulcuya prim 
vermez.

29 Mayıs 2011, Samanyolu TV’de canlı 
olarak yayınlanan Özel Gündem 
programı: ‘İmralı ile görüşmeyi yapan 
hükümet değildir. İmralı ile görüşmeyi 

Gdevlet yapar. Bizden önce de yapılmıştır. 
Bizden önceki iktidarların hepsinde 
yapılmıştır.

Eylül 2011’de Oslo görüşmeleri sızınca: Ben 
görüşmüyorum, devlet görüşüyor.

13 Eylül 2011: İnternete, MİT ve PKK arasında 
geçen bir ses kaydı düştü.  Görüşmeler, 
Mit Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar 
yardımcısı Afet Güneş, KCK’lı Mustafa 
Karasu, PKK’lı Sabri Ok, Kongra-gel Başkan 
Yardımcısı Zübeyir Aydar ve koordinatör ülke 
temsilcileri arasında geçiyor.

7 Ekim 2011, Güney Afrika: PKK ile mücadeleye, 
siyasi ile müzakereye devam... 

İmralı’yla veya başkalarıyla devlet gerekli 
gördüğü her halde görüşmeyi yapabilir. PKK 
ile değil, İmralı ile de görüşme noktasında 
söyledim. Ama şu anda gündemde böyle bir 
şey yok. BDP’yi siyasi müzakere edilecek yer 
olarak kabul ediyoruz. BDP’yle görüşmeye 
evet dedik. Onlarla arkadaşlarımız da 
görüşecek. Ama öbür türlü asla...

Dağa gidip görüşen gazetecileri doğru 
bulmuyorum.

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup Toplantısı: 
Türkiye’de siyaseti artık terör örgütü de 
şekillendiremez, şekillendiremeyecek... 

(CHP’ye) Sizin o siyasi uzantı olan o partiden 
hiçbir farkınız yok ki. Demek ki siz dağdakilerle 
müşterek çalışıyorsunuz. 

26 Eylül 2012, Kanal 7 ve Ülke TV’de ortak 
yayınlanan, İskele Sancak Özel programı: 
Biz biliyorsunuz kimsenin adım atmakta 
tereddüte düştüğü İmralı olsun, Oslo olsun, 
bu görüşmeleri biz çok açık net bu adımları 
da attık…

(Oslo görüşmelerinde ortaya çıkan belge 
için) O aslında bir belge değil. Onların 
hazırlamış olduğu, kendilerine göre bir 
uydurma kaleme aldıkları 9-10 maddelik bir 
yazı. Ama bunu belge olarak sundular…
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Müsteşarımın üzerine niye gidiyorsunuz? 
Direkt benim üzerime gelin, onu oraya 
gönderen benim.

28 Aralık 2012, TRT 1, TRT Haber ve TRT 
Türk ortak yayınında Enine Boyuna 
programı: Adayla görüşmede, biz asla 
görüşme yapmayız. Ama görüşme 
yaptırırız.

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: (İmralı için) Bu konuda 
bizler istişaremizi yapıyoruz, ne zaman 
gidilmesi gerekiyorsa MİT ve Adalet 
Bakanlığımız gitmesi uygundur ya da 
değildir, bu bir süreç. 

1 Şubat 2013, Habertürk TV, Teke Tek 
Programı: Bölücü terör örgütünün 4 
boyutu var: İmralı, Kandil, Avrupa ve 
parlamento. Dedikleri şey şu; İmralı 
ne derse biz onu yaparız. Samimilerse 
şu anda İmralı beklentilerimizi cevap 
verecek şekilde adımlarını atıyor. 
Silahların bırakılmasından yana bir 
tavrın içerisine gidiliyor. Biz ne dedik, 
yurtdışına çıkacaklarsa biz iktidar 
olarak bütün imkânlarımızı seferber 
edeceğiz, bundan önce olduğu gibi 
dokunmaya fırsat vermeyeceğiz. 

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Siyasi 
uzantılarının adaya gitmesi noktasında 
ise, böyle verilmiş bir zaman veya 
verilmiş bir söz sözkonusu değil…  

Biz kimseyle anlaşma masasına da 
oturmuyoruz. Çünkü bizim illegal bir 
örgütle anlaşma masasına oturmak 
gibi bir derdimiz asla olamaz. 

12 Şubat 2013, Kayseri: Terörü bitirmek 
için ne gerekiyorsa yaparım. Terörün 
bitmesi için zehir içeceksin deseler 
içerim. 

17 Şubat 2013, Mardin: Nedir bu süreç? 
Bu süreç bir çözüm sürecidir. Bu süreçte 

kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, 
kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. 
Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına 
almış bir iktidarız. 

19 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Allah aşkına 
bu nasıl bir kan davasıdır, bu nasıl bir kan 
sevdasıdır, bu nasıl bir vampirlik, nasıl bir 
vicdansızlıktır. Bizim terör karşısında taviz 
verdiğimizi söyleyenlere sesleniyorum; Hangi 
tavizi verdiğimizi, hangi geri adımı attığımızı 
açıklamayan müfteridir, namerttir… 

Baldıran zehiri de olsa içeceğiz ama bu 
meseleyi çözeceğiz. 

26 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Baldıran zehri 
içmek gerekse o zehri de içeriz yeter ki bu 
ülkeye huzur gelsin... 

3 Mart 2013, Balıkesir: Şu anda benim 
istihbarat teşkilatım bu görüşmeleri yapıyorsa 
niçin rahatsız oluyorsunuz. Orada bir çözüm 
umudu varsa biz bunu ararız arkadaşlar. 

22 Mart 2013, Başbakanın Başdanışmanı 
Yalçın Akdoğan, CNNTürk Ankara Günlüğü: 
Süreci başlatan ve yürüten iktidardır…

Terör meselesini çok boyutlu görüp her 
alanda terörle mücadele etmek için birtakım 
çalışmalar ortaya koyduk. Bunlardan bir 
tanesi de bu görüşme süreciydi. Oslo 
süreci bunun bir parçasıydı. Oslo’da bir 
süreç yaşadık ve bu akamete uğratıldı. 
Oslo görüşmelerinde sürecin özellikle örgüt 
tarafından sabote edildiğini gördük.

24 Mart 2013, Eskişehir, Sarıcakaya: Çıkıyor 
bir tanesi dün Bursa’da diyor ki terörist 
başına ne söz vadettin. Beyefendi böyle bir 
iddianın içerisinde olduğuna göre bu iddiayı 
açıklamak durumundasın. Açıklayamazsan 
namertsin diyorum. 

24 Mart 2013, Eskişehir-Mihalgazi: Şimdi 
diyorlar ki siz teröristbaşına ne söz verdiniz. 
Benim söylediğime inanacak mısın? Sen 

G
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iddia sahibisizin. Ben şimdi bu iddia 
sahiplerine diyorum ki siz bu iddialarınızı 
ispat demediğiniz sürece namertsiniz. 

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Bizim hiç 
kimseden gizlediğimiz bir şey yok, gizli 
saklı yürüttüğümüz bir süreç de yok. 
Hele hele meşruiyet zemininin dışına 
çıkacak, hukukun dışına çıkacak bir 
adım asla söz konusu bile değildir ve 
olamaz. 

29 Mart 2013, “Başbakan ile Özel” 
programı, CNN Türk ve Kanal D ortak 
canlı yayını: Yeni bir Oslo sürecine 
müsade etmem.

19 Nisan 2013, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi, 
bütünlüğümüzü, bayrağımızı, cumhuriyetimizi 
tartışma konusu dahi yapacak en küçük bir 
girişim içinde değiliz, olmayız ve olamayız. 
Hiçbir pazarlığın içinde de değiliz, olmayız. 

27 Nisan 2013, MÜSİAD Genel Kurulu: 
Özellikle İşçi Partisi liderinin terör 
örgütünün liderleriyle sarmaş dolaş 
fotoğrafl arı herkes tarafından çok iyi 
biliniyor. 

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları 
toplantısı, Kızılcahamam: Müzakere 
taviz verme pazarlık asla ve asla söz 
konusu değildir. Bizi İmralı ile pazarlık 
sürecindeymişiz gibi gösterenlere 
sesleniyorum biz bugüne kadar kimseyle 
bu ülkenin menfaatlerini pazarlık konu 
yapacak kadar alçalmadık alçalmayız.

30 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Çıkmış şunu söylüyorlar; ‘pazarlık 
yapılıyormuş’, tamamen yalandır, al-
ver süreci varmış, kuyruklu yalandır. 
Terör örgütü bu süreçte meşruiyet 
kazanacakmış, bu da yalandır. Hiçbir 
kardeşim bu yalanlara inanmasın, 
aldanmasın.

*Aynı gün MİT-Öcalan pazarlığı hakkında 
Murat Karayılan, üç aşamalı, “çözüm 
süreci”nin ikinci aşamasında örgütün 
silahsızlanması ve Kandil’in lağvedilmesinin 
istendiğini belirtirken, örgütün silahsızlanması 
karşılığında yeni anayasanın yapılması, 
koruculuk ve özel kuvvetler sistemine son 
verilmesi ve Öcalan’ın da içinde yer aldığı 
cezaevindekilerin serbest bırakılmasını istedi.

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Biz görüşmedik, devletin kurumları görüştü’ 
diyen Bahçeli ve avanesine soruyorum; 
1999’da, Genelkurmay mı size bağlıydı, 
yoksa hükümetiniz mi Genelkurmay’a 
bağlıydı? 1999’da, jandarma mı size 
bağlıydı, yoksa siz mi jandarmaya? 1999’da, 
MİT mi size bağlıydı, yoksa siz mi MİT’e 
bağlıydınız? 1999’da Adalet Bakanlığı mı 
size bağlıydı, yoksa hükümetiniz mi Adalet 
Bakanlığına bağlıydı.

G
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HH

HABUR

20 Ekim 2009 Grup Toplantısı: Habur 
Sınır Kapısı’nda yaşanan manzara 
karşısında umutlanmamak mümkün 
mü? Bu bir umuttur. Türkiye’de iyi güzel 
şeyler umut verici gelişmeler oluyor.
Bunu son derece olumlu ve sevindirici 
bir gelişme olarak gördüğümü ifade 
etmek istiyorum. 

7 Mart 2013: Temenni ederim ki, çok 
gecikmeden bu kardeşlerimizi, bu 
vatandaşlarımızı bırakmış olurlar. 
Onun metodu veya bu şekli nasıl 
olur usül itibariyle onu da ilgili birimler 
takip ediyorlar. Bunun bir şova 
dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. 
Çünkü ikinci bir Habur yaşamak da 
istemiyoruz.
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6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu: 
Işkenceye sıfır toleransımız var. Hükümet 
olarak, bu konuda çok kararlıyız. 
Çünkü, bunun bedelini ödeyerek 
gelmiş birisiyim. Türkiye´de hala bu tür 
işkencelerin var olduğunu söyleyenler, 
terör örgütü ile münasebeti olan 
kişilerden, buralara aktarılan bilgilerdir. 

12 Haziran 2008, Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, TBMM Genel Kurul: 
Yüzde 100 önlendiğini buradan iddia 
edemem.

12 Haziran 2008, İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, Kars: Zaten artık bizim hükümet 
olarak slogan haline getirdiğimiz 
işkenceye sıfır tolerans prensibimiz 
yerleşmiştir. Bu konuda şu anda 
hamdolsun ülkemizde bir sorun yoktur.

13 Kasım 2001, Iğdır: Filistin’de kan var, işgal 
var, bir millet yok edilmeye çalışılıyor, devlet 
terörü var! Bunlara karşı kuru temenniden 
başka bir şey yapılmıyor.

18 Kasım 2001, Burdur: ABD, İsrail’i korumak 
için Şaron’a göz yummaya devam 
etmektedir. İsrail’in Filistin’e uyguladığı 
katliamı kınıyoruz. Filistin’de kan akmaya 
devam ediyor ama hükümetin bu konuda 
maalesef bir duyarlığı yok.

30 Mart 2002, Samsun: Hükümet maalesef 
Ortadoğu konusunda gerekli iradeyi ortaya 
koyamamıştır. Yaşadığımız görüntüler 
21.yüzyıl başında bizi üzmektedir. Bir taraftan 
küreselleşmeyi konuşacağız .Diğer taraftan 
emperyalist duygularını tatmin etme 
isteği,içinde olanlara destek vereceğiz. 
Bunu anlamak mümkün değil. 

21 Ocak 2004: İsrail güya kavga eden 
Erdoğan, AJC örgütünden bugüne kadar 
“cesaret ödülü” alan 10 kişi içinde Yahudi 
olmayan tek kişidir. Tayyip Erdoğan’a 
“cesaret ödülü” veren “American Jewish 
Congress” (AJC) adlı kuruluş, WJC’ye 
bağlıdır. Ödül HSBC’nin New York’taki 
merkezinde verilmiştir. 

İİ

İŞKENCE İSRAİL
Kamera önünde “van minüt”, 

arkasında “yes piliz”
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2 Eylül 2004: Şimon Peres’e Egemen 
Bağış hediyeyi, ‘Size Türk lokumu 
getirdik’ diye sundu. Peres de, ‘Ne 
gerek vardı, zaten sizin partiniz Türk 
lokumu’ dedi.

10 Kasım 2005: Gelmiş, yabancı 
sermaye Türkiye’de yatırım yapmış, 
burada 100, 200, 300 bin vatandaşımız 
iş sahibi olmuş, kötü mü olmuş? Öperim 
başımın üzerine koyarım. Bu ister Körfez 
sermayesi olsun, ister Yahudi sermayesi 
olsun, ister batı sermayesi olsun, 
başımın üstüne koyarım. 

2009’da Dünya Ekonomik Forumu’nun 
Davos’taki toplantısında van münit 
şovuyla foruma yönelik olarak “Bir 
daha Davos’a gelmem” dedi. Ancak 
Haziran 2012’de Dünya Ekonomik 
Forumu’nun İstanbul’daki toplantısına 
katıldı.

2009’da Peres’e Davos’ta “Siz 
öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedikten sonra 
Peres’i telefonla aradı. Ayrıca 2004’te 
Yahudi Cesaret Ödülü’nü geri vermedi. 
İsrail ile ekonomik ticaret hacmi daha 
çok arttı.

8 Kasım 2009, İstanbul İl Danışma 
Meclisi, Darfur’daki olaylar nedeniyle 
Sudan Lideri Ömer El Beşir’in gelişine 

yönelik olarak eleştirilere: Gazze ile Darfur’u 
birbirine karıştırmamak lazım. Gazze’de bin 
500 insan öldürülmüş. Darfur’da böyle bir şey 
olsa, onun da sonuna kadar takipçisi oluruz. 
Ben bunu Netanyahu’yla rahat konuşamam 
ama Ömer Beşir’le rahatlıkla konuşurum. 
‘Bu yaptığınız yanlış’ derim, bunu de yüzüne 
derim. Bir Müslüman soykırım yapamaz. 

1 Haziran 2010, TBMM Grup Toplantısı: İsrail’in 
Gazze’ye yardım götüren gemilere yaptığı 
katliam her türlü laneti hak ediyor… 

24 Kasım 2010, Lübnan: Biz gerektiğinde 
katile katil diyeceğiz, katilden de hesabını 
soracağız. İsrail hükümeti şunu görmelidir, bu 
bölgede barış olursa kendisi de kazanır. 

22 Eylül 2011, ABD, Charlie Rose’un 
televizyon programı: İsrail Batı’nın şımarık 
çocuğudur. Hala aynı şeyi söylüyorum… 

Gereğinde bu da (savaş) yapılır. Ama biz 
büyük devlet olmanın gereği olarak buna 
sabırlı davrandık… 

Şu anda İsrail işgalcidir… 

(İsrail karşıtı söylemlerin arkasında, Arap 
devletleri arasında daha fazla saygınlık ve 
popülarite kazanma niyeti mi var sorusu 
üzerine) Bizim bir popülarite derdimiz yok. Biz 
doğruyu, hakkı söylemek zorundayız. 

5 Ekim 2011, Güney Afrika Cumhuriyeti 
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığında 
Türk Dış Politikası konulu bir konferans: 
İran’da atom bombası var diye herkes 
İran’a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben, şu 
anda İsrail’i de çevresi için, bölge için tehdit 
unsuru olarak görüyorum çünkü kendisinde 
atom bombası var. Ve bütün bunların 
yanında İsrail şu anda işgalci durumundadır. 

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Bizim 
insanımızı şehit eden İsrail bu. İsrail tarihin 
affetmeyeceği devlet yapısına sahiptir. 
Devlet terörü estiren bir anlayışa sahiptir. Şu 
anda da nerede ne yapacağı belli değildir. 

İ
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27 Şubat 2012, Viyana BM Forumu: 
Tıpkı Siyonizm gibi, anti-Semitizm gibi, 
faşizm gibi İslamofobi’nin de insanlık 
suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal 
almıştır.

12 Ocak 2013: Burak Erdoğan’ın 2007 
yılında satın aldığı 95 metrelik Safran-1 
gemisi, Türkiye’den özür dilenmediği 
dönemlerde hep İsrail’in Ashdod 
Limanı’nda ticarete devam etti.

1 Mart 2013, Viyana, 5. Medeniyetler 
İttifakı Forumu: Tıpkı antisemitizm 
gibi, tıpkı faşizm gibi islamafobiyanın 
da bir insanlık suçu olarak görülmesi 
kaçınılmaz hal almıştır.

13 Mart 2013: Amerikan Senato 
ve Temsilciler meclisinden 89 üye, 
Erdoğan’ın Viyana’daki “Siyonizm 
İnsanlık suçudur” beyanını kınayan 
ve bu sözlerini geri almasını talep 
eden bir mektubu imzaladı: Ülkenizle 
olan uzun ilişkimiz ve Türkiye’nin 
NATO ve BM’deki önemli konumuna 
bağlı olarak hükümetinizin güvenlik 
ve barışın tesisi için uluslararası bir 
taahhüdü paylaştığını biliyoruz. Bu ruh 
çerçevesinde, Siyonizmi faşizm ve anti-
semitizm ile eşit tutan ve “insanlığa karşı 
suç” olarak etiketleyen açıklamanızı 
geri çekmenizi dört gözle bekliyoruz.

20 Mart 2013, Kopenhag, Politiken 
Gazetesi: Benim Viyana’da söylediğim 
sözlerin tartışmalara yol açtığını biliyorum. 
Ama kimse benim söylediklerimi yanlış 
anlamasın. Herkes biliyor ki benim 
eleştirilerim, bazı kritik konular üzerine. 
Özellikle Gazze bölgesinde, İsrail’in 
politikalarına karşı. İsrail, Filistin devletinin 
varlığını kabul etmediği sürece bizim 
eleştirilerimiz devam edecektir. Diğer 
taraftan biz iki devlet çözümü çerçevesi 
içinde İsrail devletinin varlığını 1967 
yılında tanıdık. Kimse unutmasın biz iki 
devlet çözümü için Türkiye olarak daha 

önce çok kez, İsrail devlet başkanları ve 
başbakanlarını ülkemizde ağırladık. 

22 Mart 2013: İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu Mavi Marmara baskını nedeniyle 
özür diledi.

23 Mart 2013: İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, Suriye ile sınıra sahip olan Türkiye 
ve İsrail’in iletişim halinde olması önemli, 
diyerek özrün gerekçesini açıkladı.

24 Mart 2013: İsrail, Suriye sınırından açılan 
ateşin askerleri öldürmeyi hedefl ediğinin 
anlaşılması” üzerine Suriye’deki bir mevziyi 
vurdu. 

24 Mart 2013: İsrail, Suriye sınırından açılan 
ateşin askerleri öldürmeyi hedefl ediğinin 
anlaşılması” üzerine Suriye’deki bir mevziyi 
vurdu. 

24 Mart 2013, Eskişehir: İsrail ne yaptı? Bizim 
9 tane gencimizi, yavrumuzu, kardeşimizi 
uluslararası sularda şehit etti. Birçok şeyler 
söylediler, aracılar koydular Amerika’sından 
Avrupa’nın ülkelerine kadar. Dedik ki özür 
dilenecek, tazminat ödenecek ve bir de 
Filistin’e ambargo kalkacak. Bunlar yerine 
gelmedikçe normalleşme olmaz dedik. Ve 
bu siyasetçiler, anamuhalefeti de yavrusu 
da hep dediler ki beklemeyin. N’oldu? Oldu 
mu? Şimdi telefon görüşmesiyle adım atıldı. 
Uygulama gerçekleştiği anda normalleşme 
olur. Ama uygulama gerçekleşmezse kusura 
bakmasınlar. Çok açık net konuşuyoruz. 
Çünkü biz ne dedik yola çıkarken ne 
aldanacağız ne aldatacağız. 

24 Mart 2013: Gazze seyahati nisan ayı 
içinde olabilir… Mayısın ilk haftası zaten 
Amerika seyahatim söz konusu…

15 Nisan 2013: Abbas’ın danışmanı Ezzem 
el Ahmed, Filistin Yönetimi’nin Erdoğan’ın 
yapacağı Gazze ziyaretini desteklemediklerinin 
altını çizdi.

İ
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21 Nisan 2013, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın planladığı Gazze 
ziyaretiyle ilgili bir soruya cevap 
veren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: 
Her iki başbakanla da bunu konuştuk 
ve bu gezinin biraz ertelenmesinin iyi 
olacağını söyledik. Tabi başbakan 
istediği zaman istediği yere gitmekte 
serbesttir. Ama koşulların oluşmasının 
beklenmesini isteriz.

22 Nisan 2013, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: Bu Türkiye için bir prestijdir, 
bir eksiklik değildir. Ancak doğrudan 
Sayın Başbakan’ın mayis ayı içerisinde 
gitmesini arzu etmiyoruz veya tavsiye 
etmiyoruz’ şeklindeki açıklaması 
diplomatik açıdan mahsurludur, 
yanlıştır, doğru değildir. Çünkü Sayın 
Başbakanımızın veya bir Türk yetkilisinin 
ne zaman, nereye gideceğine 
hükümetimiz karar verir. Bunun dışında 
herhangi bir merciden izin almak veya 
onların olurlarını peşinen kabul etmek 
durumunda değiliz. 

23 Nisan 2013: (Gazze’ye yapacağı 
ziyaretle ilgili ABD Dışişleri Bakanu John 
Kerry’nin ‘ertelenmesi’ yönündeki 
talebi için) Ben zaten ABD ziyaretinden 
sonra gideceğimi söyledim. Erteleme 
yok… 

Keşke söylemeseydi. Şık olmadı. 
Hükümet Sözcümüz Bülent Bey gereken 
yanıtı verdi. ABD’ye seyahatimiz var, 
orada konuşulurdu.

23 Nisan 2013: Ben zaten ABD 
ziyaretinden sonra gideceğimi 
söyledim. Erteleme yok.

7 Mayıs 2013, Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi Genel Komutanlık lideri 
Ahmed Cibril, Al Mayadeen 
Televizyonu: Esad ile Golan konusu 
görüşülürken Erdoğan elini göğsüne 
vurup, ‘Ben size Golan konusunda 

yardım edeceğim ama İran İslam 
Cumhuriyeti’nden uzaklaşmanız ve Filistin ve 
Lübnan Mukavemetine desteğinizi kesmeniz 
şartıyla’ dedi.

*İsrail’in 10 Mayıs 2010 tarihi gerçekleşen 
oylamada Türkiye’nin içinde bulunduğu 
31 ülkenin oylarıyla OECD üyeliğine kabul 
edilmesi, Filistinli demokratik kitle örgütleri ve 
İsrail’e karşı uluslararası boykot talep eden 
kuruluşlar tarafından tepkiyle karşılandı. 

İ
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KK

KENTSEL DÖNÜŞÜM

1995, bir TV programında: Çocukluk 
yıllarıma baktığımda bu betonlaşan 
karakter yok. Sokaklarımın tamamen 
toprak…

Fakat şimdi artık o toprak yok. Yani 
çocukluğu yaşama imkânı artık 
kayboldu. Zaman geliyor topraktan 
çıkıyorsunuz çimene giriyorsunuz, 
çimde yuvarlanıyorsunuz, çimende 
yuvarlanıyorsunuz, ağaçların içerisinde 
yuvarlanıyorsunuz. Tabii şimdi bu yeşil 
de artık İstanbul’da yok. Artık annenizle 
beraber, kardeşleriniz hep birlikte 
gidip elinizde bir sofra bezi onu yere 
serip onun üzerinden oturup bir öğle 
yemeğini bir ağacın altında yeme 
fırsatını İstanbul artık bir ekstra olarak 
yakalıyor. Onun andını da koymuşlar; 
mesire yerleri. Arabasına binecek 
gidecek. O zaman tabii böyle araba 
maraba falan böyle bir imkan da yok. 
Öyle bir derdiniz de yok zaten hemen 
evinizden 200 m. ileride bakıyorsunuz 
ki güzel bir ağaçlık çim bir alan orada 
oturup bu imkânı yakalıyorsunuz. 

6 Nisan 2013, Gaziosmanpaşa Şelale 
Parkı’ndaki Kentsel Dönüşüm Töreni: 
Bu kentsel değişime bu ülkede karşı 
çıkanlar da var. Ama bedeli ne olursa 
olsun bunu gerçekleştireceğiz... 

Kimse kusura bakmasın, biz aziz milletimizi 
yalıtımsız, tenekeyle kaplanmış, kapısı 
penceresi dökük yerlerde oturtamayız. 
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KIYAM

1994, Refah Partisi Ümraniye İlçe 
Örgütü’nün yeni hizmet binasının 
açılış töreni: Bir buçuk milyarlık İslam 
âlemi Müslüman Türk milletinin ayağa 
kalkmasını bekliyor. Kalkacağız. Şu 
anda içte onun ışıkları göründü. 
Allah’ın izniyle bu kıyam başlayacak.

21 Ağustos 2001: Kıyam namazda 
ayağa kalkmak demektir. Bunu ancak 
kötü niyete çekmek isteyenler başka 
türlü değerlendirir. 

24 Aralık 2002, Moskova, bir işçi ile yaptığı 
sohbette:  Sorun var diye inanmayacaksın, 
sorun yok diye inanacaksın. Sorun var 
diye inanırsan sorun olur. Sorun yok dersen 
sorun ortadan kalkar. Biz diyoruz ki, bizim 
için böyle bir sorun yok… Ben böyle bir 
sorunu var kabul etmiyorum. Yok böyle bir 
sorun diyorum. Bak, ben Siirt’ten evliyim, 
huzurluyum diyorum, bitti. Böyle yaklaş 
olaya. Böyle yaklaştığın sürece problem 
kalmaz… Ama ben diyeceksin Kürdüm, Türk 
de ben Türküm diyecek… Ama biz kardeşiz 
diyeceksiniz. Ben seni Allah için seviyorum. 

12 Ağustos 2005 Diyarbakır: Türkiye’nin bir 
Kürt sorunu vardır. Kürt sorunu hepimizin 
sorunudur, benim sorunumdur.

5 Ocak 2007: (Lübnan ziyareti sırasında 
gazetecilerin sorularını yanıtlarken) Kürt 
meselesi değil terör meselesi var.

16 Ekim 2010, 16. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Benim ülkemde 
yaşayan Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlarım 

“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile 
yorulduysa 

Şimdi en güzel şiir, barıştır.”

 Yaşar Kemal

K

KÜRT SORUNU
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azınlık hukukuna değil, onlar bu ülkenin 
asli unsurudur… Nedir rahatsızlığınız? 
Garip garip şeyler önümüze geliyor. 
Ülkemizi bölme gayreti içerisinde 
olanların planıdır bu. Ne istiyorsunuz 
da alamıyorsunuz? Neyi arzu ettiniz 
de alamadınız? Parlamentoya mı 
giremediniz, devletin üst kademelerinde 
yönetici mi olamadınız? Her yerde 
varsınız.

13 Ocak 2011, Katar: Benim Kürt 
kökenli kardeşlerim, yaptıklarımızı zaten 
değerlendiriyor. Ama benim Abhaz, 
Roman kardeşlerimin de sorunları var. 
Onları da bir bir çözmeye çalışıyoruz. 
Bunlar bizim zenginliğimizdir. Kesrettir. 
Tek bayrak, tek dil, tek vatan üst 
kimliğinde vahdettir.

18 Nisan 2011, Milletvekilleri Tanıtım 
Toplantısı: Bu ülkede kürt meselesi artık 
yoktur. Kürt kardeşlerimin meseleleri 
vardır. Kürt kardeşlerimi istismar edenler 
de vardır.

30 Nisan 2011, Muş: Benim için artık bu 
ülkede Kürt sorunu bitmiştir. Artık bu 
ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunu 
vardır ama Kürt sorunu yoktur.

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 
2011 programı: Fakat Kürt sorununun 
temelini anayasada neler teşkil ediyor 
diye baktığımızda ret politikaları, inkar 
politikaları ve asimilasyon politikaları 
olduğunu görüyoruz. Şu anda artık Kürt 
varlığını inkar diye bir şey var mı? Bu iş 
bitmiştir. 

1 Eylül 2012: Kürt meselesi diye artık bir 
mesele kabul etmiyorum. Türkiye’de 
artık Kürt meselesi kalmamıştır. Şu anda 
Türkiye’de PKK sorunu vardır, siyasal 
Kürtçülük vardır. 

7 Ekim 2011, Güney Afrika: Artık Türkiye’de 
ret politikası, asimilasyon mu kalmış? Bu 
ülkede ‘Kürtler benim kardeşimdir’ diyen bir 
başbakan var.

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel programı: Açılım diye bir şeyimiz yok. 
Milli birlik ve kardeşlik var…

Kürt meselesi diye artık bir mesele kabul 
etmiyorum. Türkiye’de artık Kürt meselesi 
kalmamıştır. Şu anda Türkiye’de bir PKK 
sorunu vardır. Türkiye’de şu anda bir siyasal 
Kürtçülük vardır.

29 Aralık 2012, Şanlıurfa: Kürt kardeşlerimin 
sorunu var da Arap kardeşimin sorunu 
yok mu? Türk kardeşimin sorunu yok mu? 
Boşnak kardeşimin sorunu yok mu? Roman 
kardeşimin sorunu yok mu? 

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Olaya artık kürt meselesi 
demeyelim. Ben olaya terör sorunu diyorum.

19 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Asla bir 
pazarlık içinde değiliz. Olmadık. Olmayız. Bir 
taviz verme, bir geri adım asla söz konusu 
değil. Şehitlerimizi incitecek hiçbir girişimin 
içinde olmadık, asla olmayız. 

20 Ocak 2013, Gaziantep: Bazıları rahat 
durmuyor. Ya ne oluyor da yetmiyor mu? 
Otur oturduğun yerde. Makamsa makam, 
milletvekilliğiyse milletvekilliği, parlamentoya 
da giriyorsun, cumhurbaşkanı da oluyorsun. 
Ne istiyorsun? Rahat ol. Tutturmuşlar bir şey; 
‘Kürt sorunu’. Ben Kürt sorunu diye bir şey 
tanımıyorum.

Kürt kardeşimin sorununa evet, Kürtçülüğe 
hayır…

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Ben her 
zaman şunu söylüyorum. Türkiye’de artık 
Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de terör sorunu 
vardır.

K
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14 Nisan 2013, Moğolistan dönüşü 
uçakta gazetecilerle: Televizyonda 
anayasa tartışmalarını izliyorum. 
‘Kürtlere ne getirecek?’ diye 
konuşuluyor. Kimse ‘Lazlara, 
Boşnaklara, Gürcülere ne getirecek?’ 
diye sormuyor. Kürdün nüfusu 
diğerlerine göre fazla olabilir diye 
siz diğerlerinin haklarını inkâr edebilir 
misiniz? Onların da haklarını korumak 
zorundasınız. Ben başbakan olarak 
76 milyonun haklarını güvence altına 
almak zorundayım. Biz bu topraklarda 
et tırnak gibiyiz.

K

KÖPRÜYÜ GEÇENE 
KADARMIŞ...

27 Nisan 1995, İstanbul Belediye Başkanı 
R.T.Erdoğan: Üçüncü köprü bir cinayettir. 

29 Mayıs 2013 Başbakan R.T.Erdoğan: 3. 
köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temeli 
atıldı.



RECEPLAROUSSE 85

LL

1994, Refah Partisi’nin Ümraniye İlçe 
Örgütü’nün yeni hizmet binasının 
açılış töreninde: Bu millet istedikten 
sonra tabii elden gidecek ya. Yani 
sen bunun önüne geçemezsin ki! 
Yani zorla bu milletin elinde tutmaya 
gücün yetmez. Millete rağmen bu 
yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik 
bu Allah aşkına bir tarif edin diyorsun, 
tarif etmiyor, efendim diyor her yerde 
değişir. Bu ne menem bir şey, yani 
bugün her kavramın lügatte bir tarifi  
vardır. Her kavram her mevhum 
efradını cami ağyarını mani bir tarife 
açmak mecburiyetindedir ki o kavram 
o mevhum nereyi bulsun, yerini bulsun. 
Ama çıkıyor İçişleri Bakanı ‘devlet dine 
karışır’, ee gerisini niye söylemiyorsun? 
Din devlete karışır demiyor…

E bu ülkenin %99’u üstelik Müslüman. 
He laik hem Müslüman olunmaz. Ya 
Müslüman olacaksın, ya laik. İkisi bir 
arada olduğu zaman adeta ters 
mıknatıslanma yapar. Mümkün değil 
ikisinin bir arada olması. E durum 
böyle olunca ben Müslüman’ım 
diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı 
zamanda laikim demesi mümkün değil, 
niye çünkü Müslüman’ın yaratıcısı olan 
Allah kesin hakimiyet sahibidir… 

Biz Cezayir gibi olmayız. Biz hazmettire 
hazmettire geliyoruz. Allahın izniyle.

LAİKLİK

13 Şubat 1994, Cumhuriyet: Her şeyden 
önce RP bir din, RP eşittir İslam demek 
değildir. Türkiye’de RP’nin yöneticileri 
olarak biz İslam öncelikli bir yaşam tarzını 
benimsemiş insanlarız. Türkiye’nin yüzde 99’u 
İslam yaşama biçimimdir, diyor.

13 Mayıs 1994, Milliyet, Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencileriyle sohbet: Laiklik düşüncesi 
Atatürk’e ait değildir. Anayasa’ya Atatürk 
hasta yatağında yatarken 1937 yılında 
İnönü tarafından sokulmuştur. Araştırın 
aldatılmayın.

25 Haziran 1994: Yeşil (kaldırım rengi) medeniyettir. 

21 Kasım 1994, Milliyet: Türkiye’de yaşayanların 
yüzde 99’u elhamdülillah Müslüman olduğunu 
söylüyor. O zaman yüzde 99’un ‘Elhamdülillah 
şeriatçıyım’ demesi de lazım. Ben 
elhamdülillah şeriatçıyım. Şeriat İslam, Allah’ın 
kuralları demektir. 8 Ocak 1995, Hürriyet: Şimdi 
siz imam denilince camide namaz kıldıran 
insan zannediyorsunuz. İslami terminolojide 
imam idari yetkinin elinde olduğu insandır. 
Çünkü imam, önderdir, rehberdir. Şimdi 
burada biz bir önderiz, idareciyiz. 

17 Eylül 1994, Cumhuriyet: Bütün okullar imam 
hatip yapılacak.

29 Eylül 1994, Hürriyet: Milli piyango zulümdür.

8 Ocak 1995, Hürriyet: Ben İstanbul’un imamıyım.

9 Ocak 1995, Tercüman, Hollanda İSLAM 
Federasyonu Konuşması: Ben Türkiyeli bir 
Müslüman’ım. Müslümanlar şu anda önemli 
bir karar aşamasında bulunmaktadırlar. İslam 
havzası, bu kararın arifesindedir. Dünyada 
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gerçek barış, ancak İslam havzasının 
bu kararın verişiyle gerçekleşecektir. 

9 Mayıs 1995 Milliyet: İmamlar da nikâh 
kıysın. 

15 Mayıs 1995, Sabah: Sarık operasyonu 
çok komik. 

8 Ocak 1996 Milliyet: Ben, Meclis’in 
dua ile açılmasından yanayım. 

5 Şubat 1996, Akit: Cumhurbaşkanının 
imam hatipli olacağı günler yakındır. 

1 Mayıs 1996, Hürriyet: İçki yasaklansın.

22 Ocak 1997, Gözcü: Ben tekkeye değil 
dergâha gittim. 

10 Temmuz 1998, Hürriyet: Ben diyorum ki 
insanlar laik olmaz. Nitekim anayasamız 
da ‘TC vatandaşları laiktir’ demiyor, 
‘TC devleti laiktir’ diyor. Müslümanlığın 
karşısına laikliği oturtamazsınız.

21 Ağustos 2001: Laiklik sistemdir. Fertler 
değil, devlet laiktir. Ben konuşmamda 
onu kastettim. 

6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu: 
Din ile devlet işleri noktasındaki 
ayrımı azami ölçüde gerçekleştirmiş 
ve özellikle de 1982 Anayasası’nda 
edinilen tecrübelerle, gerekçeye şu 
da gelmiştir: Devlet tüm farklı inançlara 
karşı eşit uzaklıktadır ve bu inançlar 
devletin güvencesindedir ve bu 
istikamette de devlet çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

23 Şubat 2007: Biz çözümü masada 
arayan, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devletiyiz. 

15 Mayıs 2007, Uluslararası Basın Enstitüsü 
Genel Kurul Toplantısı: Laiklik bir din değildir, 
islam bir dindir. Biz islamla laikliği aynı 
terazedi tartamayız… 

Biz yola çıkarken AKP din eksenli bir parti 
değil dedik. İnsan eksenli bir partidir. Laiklik 
tüm inançlara eşit mesafededir ve onların 
güvencesi durumundadır. Kişi laik olmaz, 
devlet olur. Bir kişi laik bir devleti bavunma 
anlamında “Laikim” diyorsa ona da 
eyvallah, onu da kabul ediyoruz. Ama bunu 
islam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman yanlışa 
düşersiniz.

17 Eylül 2007, 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı 
Töreni, Karakusunlar İMKB Anadolu Endüstri 
Meslek Lisesi: Demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti olmanın idrakini, ülkemizin 780 bin 
kilometrekaresinde hamdolsun hakim kıldık. 

9 Eylül 2010 Wall Street Journal röportajı: 
Elbette, bizim “Bir insan aynı zamanda hem 
Müslüman hem de laik olamaz” yaklaşımımız 
hâlâ aynı ve değişmedi. Çünkü İslam bir 
dinken, laiklik bir din değil. Bir kişi, kendi 
başına laik olamaz. Bir devlet laik olabilir. Bir 
kişi, dindar ya da Müslüman olabilir. Bu iki 
şeyi birbirine karıştırmamız lazım. Şu anda, 
dindar bir Müslüman olarak laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanıyım ve onun 
savunucusuyum. 

6 Mart 2011, Ege Sanayici ve İşadamları 
Derneği Yüksek İstişare Konsey Toplantısı, 
İzmir: Açsınlar 1982 anayasasının gerekçesine 
baksınlar. Laiklik kavramının gerekçesinde 
ne var, onu orada görsünler. Bunu da 
tavsiye ederim. Biz onu aynen aldık, kendi 
programımıza koyduk. 

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi: Türkiye bulunduğu 
coğrafya içinde halkı Müslüman olan ama 
laikliği benimsemiş yegâne ülkedir. 

13 Eylül 2011, Mısır: Laiklik kesinlikle ateizm 
değildir. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak 

L
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Müslüman’ım ama laik değilim. Fakat 
laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir 
rejimde insanların dindar olma ya da 
olmama özgürlüğü vardır…

Ben Mısır’a laik bir anayasa tavsiye 
ediyorum. Çünkü laiklik din düşmanlığı 
değildir. Laiklikten korkmayın. 

15 Eylül 2011, Mısır: Kişiler laik olmaz, 
devlet laik olur. Kişiler dindardır, din 
karşıtıdır, farklı dindendir, olabilir… 

Mısır bu geçiş döneminde ve 
sonrasında inanıyorum ki bu 
değerlendirmesini en güzel şekilde 
yapmak suretiyle özellikle demokrasi 
noktasındaki bu geçişte şunu 
görecektir. Yani laik bir devlet yapısı 
dinsizliği değil, herkesin dinini inandığı 
gibi yaşamasının teminatıdır. Böyle 
görecek, böyle görmesi lazım. Bundan 
hiç endişe etmesin ve anayasayı 
hazırlayacak olanlar da bunu orada 
teminat altına alması lazım. Demesi 
lazım ki; ‘Devlet tüm inanç gruplarının 
inancını teminat altına alır. Hepsine 
eşit mesafededir. Asla sizi dininizi 
yaşamaktan alıkoymayacaktır’. Bunu 
böyle söylemesi lazım. Bu şekilde başlar 
ve bu şekilde devam ederse o toplum 
huzur bulacaktır. Müslüman’ıyla, 
Kıpti’siyle hepsi, hatta hatta daha ileri 
gidiyorum dinsizin bile, ateistin bile 
inancına devlet saygı duyacaktır. 
Onu da güvence altına alacaktır. 
Laik devlet budur. Ama kişi laik olmaz. 
Tayyip Erdoğan laik değildir, Tayyip 
Erdoğan bir Müslüman’dır. Ama Tayyip 
Erdoğan laik bir devletin başbakanıdır 
ve bunun gereğini de dört dörtlük 
yapmanın gayreti içindedir.

 

LErdoğan saç tıraşı olmak için 
berbere gitmiş. Berber sormuş. 

“Başbakanım, laiklik hakkında ne 
düşünüyorsunuz?”

Erdoğan duymazdan gelmiş. Berber 
5 dakika sonra tekrar sormuş: 

“Başbakanım, laiklik hakkında ne 
düşünüyorsunuz?”

Erdoğan yine duymazdan gelmiş. 
Berber 5 dakika sonra sorusunu 

tekrarlayınca Erdoğan sinirlenmiş: 
“Sana ne ulan laiklikten? Artistlik 

yapma, işine bak” diye azarlamış 
adamcağızı.

Berber gülerek karşılık vermiş: 
“laiklik sözünü duyunca saçlarınız 

diken diken oluyor da, daha kolay 
kesiyorum”
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31 Mart 2006: Görsel, yazılı medyadan 
da istirham ediyorum. Aynı görüntüler 
televizyonlarda döndürülüyor, siz 
kimin propagandasını yapıyorsunuz? 
TV’lerde bunları göstermek ne 
kazandırır? Ancak bu ülkeye kaybettirir. 
Medyayı sağduyuya davet ediyorum. 
Terörün amacı propaganda yapmak, 
bunu bedava yaptırıyor.

1 Nisan 2006: Medyadan rica 
ediyorum; aynı şeyleri döndüre 
döndüre dakikalarca vermeyin. Haber 
var diye buna bakamazsınız. Bu ülkenin 
milli davasıdır.

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
Türkiye’de bir kaos ve tutarsızlık varsa, o 
da bu başlıkları atanların kafasındadır. 
12.02.2008, TBMM Grup Toplantısı: CHP 
yanlısı bu grubun gazeteleri, ne yazık 
ki bir kez daha Türkiye’yi bölünmüş, 
ikiye ayrılmış gibi göstermenin gayreti 
içindeler. 

14 Şubat 2008: Ve onlarla aynı istikameti 
paylaşan, kusura bakmasın, medya 
gruplarıyla aynı düşünmüyoruz… 

Biz ne diyoruz ne haliniz varsa görün. Halk 
zaten sizi nereye getirecekse getirir. Ne kadar 
gazetenizi alacaksa alır. 

1 Mart 2009, Kayseri: Şimdi medyaya 
sesleniyorum. Malum medya tabii. Eğer 
boşluk arıyorsanız, şu arka taraf boş. Ama 
arka tarafa seslenmiyorum. Medyaya 
sesleniyorum. Tabii bunu söylerken CHP’nin 
yandaşı medyaya söylüyorum. Yandaş 
medyanın da kim olduğunu biliyorsunuz.

4 Mart 2009, Manisa: Yanlarına da yandaş 
medyalarını aldılar. Bozacı-şıracı misali 
kampanya yürütüyorlar. 

1 Aralık 2009, TBMM Grup toplantısı: Ben 
de diyorum ki siz köşe yazarları ne kadar 
az yazarsanız, ülke o kadar huzur bulur. 
Geçmişte bir köşe yazarı haftada bir ya da iki 
kez yazardı. Ama şimdi her gün... 

Yarım saatte bir köşe yazısı yazabiliyorlar, 
ne kabiliyetli insanlar. İş bu noktaya geldi. 
Bunların yaptıkları, açık bir tahrikten başka bir 
şey değil. Bu tezleri ileri sürenler millet, devlet, 
barış düşmanlarıdır.

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Eski alışkanları depreşen, talimatla 
manşet atan Türkiye’yi bir yangın yeri 
gibi gösterip ellerinde körüklerle sağa 
sola koşuşturan medyanın tahriklerine 
gelmeyeceğiz.

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Hep aynı bayat oyun tekrarlanmaya 
çalışılıyor. 8 yıl önceki başlıklarla bugünkü 

MM

MEDYA
Ülke sokaklara döküldüğünde 
bile  penguen gösteren medya 
daha senin için ne yapsın?

“Bana vicdansiz bir medya 
temin et; sana bilinçsiz bir halk 
sunayım.”

Joseph Goebbels
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başlıklar hala aynı. Zihniyet aynı, 
değişen bir şey yok. Arşivlerden çıkıyor, 
gazeteler aynı başlıkları atıyor. Bazı 
medya grupları bunu çok yapıyor. 
Milletin içini karartmak bi siyaset olabilir 
mi? Bunu yapmak, halkla dalga 
geçmek değil midir…

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: İşadamlarını yeşil sermaye, 
kırmızı sermaye diye ayırmak, medyayı 
yandaş medya diye tanımlamak 
tahammülsüzlük değil midir.

29 Ekim 2010: Eğer gazetecilik buysa 
ben bu zihniyetle mücadele etmem, 
savaşırım. Gereğini yapacağız zaten, 
göreceksiniz.

14 Ocak 2011, Genişletilmiş İl Başkaları 
Toplantısı: Yandaş medya diyeceksin, 
candaş medyanın bütün mensuplarını 
partine davet edeceksin, partinden şu 
anda aday yapmaya hazırlanacaksın. 

8 Mart 2011, TBMM Grup Toplantısı: 
Bizim gelecek saldırılara karşı korkumuz 
yok. Biz muhtar bile olamaz diyen 
medyayla çarpışa çarpışa iktidara 
geldik. 

20 Mayıs 2011, Habertürk, Sansürsüz 
Özel programı: Ve burda da yine 
medya var. Medyada da bunun 
kimlerin sürüklediğini biliyorsunuz. Bana 
isim verditmeyin. İşi gücü zaten o kişinin 
bu. Etrafında bir grubu daha var. Yazılı 
medya. Ondan sonra dalga dalga bu 
illegal örgütlere kadar uzandı. 

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 2011 
programı: Türkiye’de demokrasi güç 
kazandı ve asker-sivil ilişkilerinde şu 
anda iyi bir noktadayız. Bu konuda 
bazı çevreler, özellikle medya tahrik 
rolü üstleniyor.

M10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
(Programlarda kendilerini eleştirenler için) 
Geçen çıldırttılar ve ondan sonra programı 
kendi aralarında kestiler. İşin nereden 
nereye geldiği çok açık ve sizin kanalınızda 
oldu. Biz mi müdahale ettik. Bak onlar bile 
tahammülsüz hale geldiler. Ortada çok 
ciddi bir haksızlık var biz karışmıyoruz.

8 Şubat 2012, Valiler Toplantısı: Bir tanesi 
çıkmış bir tinerci çocukla söyleşi yapıyor. 
Başbakanın tinerci bir nesil mi yetiştireceğiz 
ifadesinden rahatsız oldun mu diyor. Şu 
gazeteciye bak, gazetecilik bu mu, görsel 
medya bu mu, yazılı medya bu mu?  

26 Haziran 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Benim bu ifadelerim için bazı köşe yazarları, 
‘Bizim Başbakanımız çok sert, çok köşeli 
konuşuyor’ diyor. Bize gelin özel bir ders verin 
de nasıl konuşacağımızı da sizden öğrenelim. 
Sizin köşeniz de yaptığınız dalkavukluğu, biz 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başında yapamayız. 

17 Ağustos 2012, Kadıköy-Kartal Metro Hattı 
Açılışı: Sevgili kardeşlerin tabii bu medya 
bizimle hep uğraştı, hep uğraşıyor. Yazılısı da 
görseli de. Biz onlara rağmen geldik. 

30 Ekim 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
(Cumhuriyet kutlamaları için) Bazı köşe 
yazarlarına da hayret ediyorum. Ne olurdu 
sanki serbest bırakılsaydı. Apo’nun posterine 
müsaade ediliyor da Türk bayrağına 
ve Atatürk’ün posterine niçin müsaade 
edilmiyor diyorlar. Yazıklar olsun sizlere.  
Yazıklar olsun.  Bu nasıl köşe yazarlığı, bu 
nasıl haddini bilmezliktir.

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup Toplantısı: 
Terör örgütü nasıl ki birilerine taşeronluk 
yapıyorsa medya içinde de bazı kalemler 
hiç çekinmeden, hiç utanmadan birilerine 
taşeronluk yapıyor, zihinleri bulandırmak, 
kaos oluşturmak, milleti umutsuzluğa, 
öfkeye, nefrete sevk etmek için yoğun bir 
gayret içindeler. 
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etmemiz gerekirken bazı gazeteler hakaret 
telakki ediyor.

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Üç beş tane çapulcu köşe 
yazarının yazısı benim milletimin beklentisi 
olmamalıdır. Biz ne diyorsak milletim ona 
baksın, ona güvensin, ona inansın. 

2 Ekim 2012, TBMM Grup Toplantısı: Niye 
çağıralım? Neymiş? Basına medyaya 
engel konulmazmış. Doğru, koyulmaz. 
Biz zaten koymuyoruz, öyle bir derdimiz 
yok. Ama o medya bize saygısızlık 
ettiğinde, yalan yanlış haberlerle her 
gün küfür yağdırdığında ona haddini 
bildirmek de bizim görevimizdir.

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel programı: Bugün Afganistan’da 
tüm koalisyon güçlerinin askerleri var. 
Son bir ayda, 158 kayıp var. Aylık kayıp. 
Fakat bunu siz, ne Fransız ne İngiliz 
gazetesinde göremezsiniz. Fakat bizde, 
görsel-yazılı medya bunların hepsini 
verir…

Terörün en önemli hedefi  propagandadır. 
Bunu burada bedevaya yaptırıyor. 
Medya kimin yanında yer alacak. Attıkları 
başlıklara bakıyorsun, köşe yazılarına 
bakıyorsun. Sizin haber kaynağınız nedir 
Roj TV mi?

3 Mart 2013: Böyle gazetecilik yapacaksan, 
batsın senin bu gazeteciliğin… 

Ben konuşmuyorum, arkadaşlarıma da 
konuşmamalarını söyledim. Bu hassas 
süreçte böyle bir haberin yapılmaması 
lazımdı.

22 Mart 2013, Milliyet’e yapılan 
baskılara yönelik yapılan açıklamada: 
Satın aldıktan sonra Erdoğan Bey 
(Erdoğan Demirören) bana ‘Kimi 
tavsiye edersin’ diye sordu. O zaman 
24’ten ayrılmakta olan Akif Bey’i 
tavsiye ettim.

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Bazı 
medya kuruluşlarının, bazı yazarların 
sorumsuzca iftiralarına, sahte 
senaryolarına bakıp aldanmasınlar.

29 Mart 2013, “Başbakan ile Özel” 
programı, CNN Türk ve Kanal D ortak 
canlı yayını: Burada kendisine teşekkür 

“gün döndükçe küçüldü koca 
dünya

saray ve saltanat
bir gece yıkıldı halklar karşısında
tam da dalgalanırken bayraklar

kurtuluşlar kutlanırken
lortların ve paşaların masasında

elden ele sunulan bir tabaktı 
medya”

Adnan Yücel

Tahrir Meydanı’nı canlı yayın yapan 
medya Taksim’i görmedi;

31 Mayıs 2013’te başlayan Taksim Gezi 
Parkı Direnişinde medya güzellik yarışması, 
yemek tarifi , dizi yayınlarına hatta haber 
kanalının penguin belgeseli yayınlamasına 
rağmen hükümetten gözdağı gecikmedi. 
Başbakan 1 Haziran 2013’te CHP’ye yakın 
medya tahrik ediyor derken Hüseyin Çelik 
“Bu arada medyamız tarihi bir sınavdan 
geçiyor.” twitini attı.

M
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6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Genel Kurulu: Işkenceye sıfır 
toleransımız var. Hükümet olarak, bu konuda 
çok kararlıyız. Çünkü, bunun bedelini 
ödeyerek gelmiş birisiyim. 

3 Eylül 2010, Diyarbakır: Fikirlerimizi, siyasetimizi, 
millete hizmet etme tarzımızı küçümsediler. 
Biz bu ülkede fi kirlerinden dolayı mahkum 
edilen insanların derdini çok iyi biliriz. Biz 
bu ülkede yazı yazdığı için, konuştuğu için, 
fi kirlerini söylediği için, şiir okuduğu için, aş-
iş dediği için, hak dediği, demokrasi dediği 
için mahpus damlarında çürümenin nasıl bir 
duygu olduğunu çok iyi biliriz. İnancından 
dolayı, ibadetinden dolayı, başındaki 
örtüden dolayı dışlanmanın ne olduğunu 
biz çok iyi biliriz. Üniversite kapılarında boynu 
bükük kalmanın ne demek olduğunu çok 
iyi biliriz. Biz yoksulluğu biliriz, yasakların, 
baskıların, mahrumiyetin ne olduğunu çok 
iyi biliriz. Bir gece yarısı, sokak ortasında 
ensesine kurşun sıkılarak katledilen; katilleri 
gecenin karanlığında kaybolup bir daha 
hiç ortaya çıkmayan, çıkarılmayan faili 
meçhullerin acısını çok iyi biliriz. Evi basılıp 
tarumar edilmek nedir biliriz. Kitapların 
derdest edilmesini biliriz. Köy meydanına 
toplanan köylülere uygulanan eziyeti biliriz; 
köylerin boşaltılması ne demektir, meraların 
yasaklanması nedir biliriz. Hapisteki oğlunu 
ziyarete giden ama oğluyla tek kelime 

İsyan eden halk ise canlı yayın araçlarına tepki 
gösterdi.

Napolyon tekrar dünyaya 
gönderilmiş. Önce Beyaz 
Saray’da akşam yemeğinde 
ağırlanmış...

Yemek bittiğinde Napolyon, 
Obama’ya şöyle demiş :

“Sizin elinizdeki bu silahlar 
bende olsaydı Waterloo’da 
savaşı kaybetmezdim...”

Ardından Rusya ağırlamış 
kendisini.. Yemek bittikten sonra 
Napolyon, Putin’e dönerek:

“Sizdeki bu KGB polis teşkilatı 
bende olsaydı Waterloo’da 
savaşı kaybetmezdim” demiş...

Nihayet Ankara’da ağırlanmış 
Napolyon... Yemekten sonra 
Napolyon yine konuşmuş:

“Mösyö Tayyip çok şanslısınız... 
Sizdeki bu mükemmel 
basın bende olsaydı, benim 
Waterloo’da kaybettiğimi kimse 
bilmeyecekti”

M

MAĞDURUM 
MAZLUMUM 
ZENCİYİM...
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Kürtçe konuşamayan annenin acısını, 
gözyaşını, feryadını, yüreğinde kopan 
fırtınayı biz biliriz.

29 Aralık 2012, Şanlıurfa: Bu ülkede 
bize öteki muamelesi, zenci muamelesi 
yapıldı.

24 Mart 2013, Zeytinburnu: Kendisi en 
iyi eğitim imkanlarına sahip olacak 
ama gecekondudakinin çocuğu 
okumayacak. Bunlara destek verenleri 
inceleyin. Bu ülkenin en iyi eğitim 
kurumlarında okumuşlardır. Aradan 
sıyrılıp çıkanlar hep zenci Türk olarak 
görülmüştür. İşte biz de onlardanız. 

22 Mart 2013, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Hukuku çiğneyerek, 
hukuku ayaklar altına alarak bizi 
engellemeye çalıştılar. Onları da 
aştık. Mahkemelerden alnımızın akıyla 
çıktık ve o hukuku yine biz yücelttik. 
Provokasyonlarla, kanlı suikastlerle bizi 
engellemeye çalıştılar. Hepsini deşifre 
ettik, yargıya teslim ettik. Çeteler 
önümüze çıkardılar. Mafyayı önümüze 
çıkardılar. Karanlık suç örgütlerini 
önümüze çıkardılar. 

M

Çocuklarımı Amerika’da işadamları okutuyor, mağdurum.

Havuzlu villalarım var, mağdurum.

Oğlumun gemicikleri var, mağdurum.

Oğlumun bitmez tükenmez düğün takıları var, mağdurum.

Hep onlar bizi fi şledi, şimdi de biz fi şliyoruz, mağdurum.

Başbakanlık maaşım yetmiyor ticaretle uğraşıyorum, mağdurum.

Ülkenin bütün kurumlarının başına istediğim adamları getirdim, mağdurum.

İstemediğim gazeteciyi susturdum, mağdurum.

Bütün medya sabahtan akşama kadar bana methiye diziyor, mağdurum.

Ağlamalar

13 Şubat 2008, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ağladı.

11 Kasım 2009, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ağladı.

20 Temmuz 2010, Başbakan ağladı.

9  Eylül 2010, Gündem Özel programı, ATV, 
Başbakan ağladı.

29 Nisan 2011, Gaziantep, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek ağladı.

30 Haziran 2011, AKP Istişare Kurulu Toplantısı, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ağladı.

28 Şubat 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ağladı.

14 Ekim 2012, Orhaneli, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ağladı. 

20 Kasım 2012, Gazze, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ağladı.

1 Aralık 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ağladı.



RECEPLAROUSSE 93

24 Ocak 2013, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ağladı.

28 Mart 2013, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ağladı. 

27 Nisan 2013 Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç ağladı. 

11 Mayıs 2013, Manisa, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç ağladı.

24 Haziran 2013, TRT Haber, Neler 
Oluyor programı, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek ağladı.

9 Kasım 2010 Grup Toplantısı: Milliyetçilik belli 
idealler, belli değerler etrafında buluşmak, 
bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, 
insanlığın tamamının huzur ve barışı adına 
tek yürek haline gelmektir. Ortak tarih ve 
kültür bilinci insanları bir arada tutar, bir 
millet olarak geleceğe taşır. Milliyetçilik 
bu ruhu oluşturabildiği, bu duygu iklimini 
güçlendirebildiği oranda kıymetlidir… 
Milliyetçilik kendi milletine, kendi vatanına, 
ülkesine, onlarla birlikte tüm insanlığa, 
mazlumlara, mağdurlara ulaşmak, onlara 
el uzatma, onlara kucak açabilmektir. 
Milliyetçilik asla ve asla ırkçılık değildir.

7 Kasım 2011, Rize: Evet ben devletçiyim, 
milliyetçiyim.

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel: Bunlar 
daha millet nedir, ulus nedir, kavramı 
bilmiyorlar. Önce bunları öğrenmeleri lazım. 
Biz kalktık milletin tanıtımını yaptık.

17 Şubat 2013 Mardin: Biz her türlü 
milliyetçiliği, ayaklarının altına almış 
bir iktidarız. Kuru milliyetçilik yok. Bizim 
milliyetçilik anlayışımızda ne var biliyor 
musun? Vatanseverlik var, insan severlik var. 
Fakirin, fukaranın, garip gurebanın yanında 
yer almak var.

M

“Şahane mazlumların 
yüceltilmesi, sonuçta, onları 
mazlumlaştıran şahane sistemin 
yüceltilmesinden başka bir şey 
değildir.” 

T. Adorno

MİLLİYETÇİLİK
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23 Şubat 2013 Zeytinburnu: Benim 
Kızıltepe’de ‘ayaklarımın altındadır’ 
dediğim milliyetçilik etnik kökene 
dayalı milliyetçiliktir, yani ırkçılık, 
kafatasçılıktır. 

M

“Bir politikacı işini 
kaybetmemek için her şeyi 
yapar. Hatta vatansever bile 
olur.” 

William Randolph Hearst
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1993’teki siyasi tartışmaları içeren 2. 
Cumhuriyet Tartışmaları (Metin Sever 
ile Cem Dizdar) kitabında Erdoğan 
ile yapılan röportaj: NATO’nun baskısı 
elimizi kolumuz bağlıyor!

4 Nisan 2009: Danimarka’da 
Hz.Muhammed ile dalga geçen 
karikatürleri ve Roj TV yayınlarını 
fi kir özgürlüğü olarak gördüğü için 
Danimarka Başbakanı Rasmussen’e  
NATO Genel Sekreterliği için oy 
vermeyiz dedi, sonra oy verip genel 
sekreter olmasını sağladı. 

15 Kasım 2010, Atatürk Havaalanı: 
(Füze savunma sistemi için) özellikle 
topraklarımızın genelinde böyle bir şey 
düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize 
verilmeli. Aksi takdirde böyle bir şeyin 
kabulü mümkün değil. Bir diğer, asla, 
herhangi ülke adı burada belirtilemez… 
Eğer mutabakat sağlanırsa ne ala, 
sağlanamazsa söyleyecek bir şey yok.

22 Kasım 2010: Buranın komuta 
sisteminin tamamıyla NATO’da 
olması gerektiğini söyledik ve bunu 
savunduk… 

Komutanın kesinlikle NATO’da 
olması gereğini ifade ettik… Bundan 

sonraki buluşmalarda hangi ülkede balistik 
savunma sistemi kurulacak, radar sistemleri 
kurulacak ve ona göre de komuta hangi 
ülkede olacak belirlenecek. Türkiye olarak 
bizim kararlılığımız daha önce de ifade 
ettiğim gibidir.

27 Kasım 2010, NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen NTV’ye yaptığı açıklama:  
Türkiye’nin savunması için gerekirse daha ileri 
adımlar atmaktan çekinmeyiz. Patriot’ların 
komutası ise NATO’da olacak… 

Komuta, NATO Komuta Kontrol sisteminde 
olacak. Patriot füzeleri NATO müttefi kleri 
tarafından yerleştirilecek ve füzelerin 
komutası, NATO Komuta Kontrol Sistemi’nde 
olacak. Tabii ki Türkiye’de bir NATO üyesi.

28 Kasım 2010, Libya: Kendi halkına katliama 
girişen Kaddafi ’den adına verilen ödülü aldı. 

NN

NATO
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28 Şubat 2011: Böyle saçmalık olabilir 
mi ya! Nato’nun ne işi var Libya’da. 
Libya’ya nasıl müdahale eder? Bakın 
Türkiye olarak biz dedik ki biz bunun 
karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, 
böyle bir şey düşünülemez. 

21 Mart 2011: Nato Libya’nın Libyalılara 
ait olduğunu tespit ve tescil için oraya 
girmelidir.

5 Ekim 2011, Güney Afrika Cumhuriyeti 
Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği 
Bakanlığında Türk Dış Politikası konulu 
konferans: Ama İran’da atom bombası 
var diye herkes İran’a saldırıyor. Bu 
nasıl adalet? Ben, şu anda İsrail’i de 
çevresi için, bölge için tehdit unsuru 
olarak görüyorum çünkü kendisinde 
atom bombası var. Ve bütün 
bunların yanında İsrail şu anda işgalci 
durumundadır. 

7 Ekim 2011, Güney Afrika: Kurulacak 
olan, füze kalkanı projesi değil. Bizdeki 
radar sistemi. NATO konsepti içinde 
alıyoruz. Genelkurmay’ımız ve ilgili 
birimler muhataplarıyla yaptıkları 
görüşmelerde Malatya Kürecik’i 
karar kıldılar. Bu sözleşmede bir tane 
ülkenin adı geçmiyor. Bu metni A’dan 
Z’ye okudum, sonra imzalayabilirsiniz, 
dedim.

21 Kasım 2011, NATO Genel Sekreteri 
Anders Fogh Rasmussen: Suriye 
sınırına yerleştirilmek amacıyla Türk 
hükümetinden patriot talebi aldık!

7 Kasım 2012: (NATO’nun 
açıklamasından sonra) Biz üçlü olarak 
bundan haberimizin olması lazım. 
Böyle bir şeyden haberimiz yok. Ama 
maalesef, herhalde sağır duymaz 
uydurur cinsinden, Reuters böyle bir 
haber yapıyor ama biz şunu biliyoruz, 
NATO Genel Sekreteri’nin, ‘Türkiye’nin 

böyle bir talebi olursa, biz bu talebe olumlu 
bakarız’ şeklinde bir yaklaşımı var. Ama bizim 
şu ana kadar böyle bir talebimiz olmamıştır. 
Şunu da açık söyleyeyim, şu anda para 
ödemek suretiyle patriot alma durumunda, 
düşüncesinde değiliz. 

7 Kasım 2012: (Patriotlarla ilgili olarak) 
Maalesef herhalde sağır duymaz uydurur 
cinsinden Rueters böyle bir haber yapıyor. 

22 Kasım 2012: Bizim topraklarımız NATO’nun 
da topraklarıdır. NATO’yla yapılan 
görüşmeler neticesinde savunma amaçlı bir 
adım atılmaktadır. 

22 Kasım 2012, Pakistan-İslamabad: Bizim 
topraklarımız aynı zamanda 4. maddeye 
göre NATO’nun da topraklarıdır. Burada 
NATO ile yapılan görüşmelerde, burada 
savunma esaslı olmak üzere böyle bir adım 
atılmaktadır. Bunun nereye yerleştirilip 
yerleştirilmeyeceği Silahlı Kuvvetlerimizin 
mensuplarının da uygun görmesiyle, onlar 
nereyi uygun görürlerse oralarda bu yerleşim 
olacaktır. 

N

“Bir gün bu memleketin yanağına 
öpücük, başucuna da bir not 

bırakıp gideceğim: 

‘Öyle güzel uyuyordun ki 
uyandırmaya kıyamadım.’ ”

Onur Ünlü 
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27 Mart 2011, Enerjisa Hacınınoğlu 
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 
açılış töreni, Kahramanmaraş: Şimdi 
riski var patlayabilir, diye biz tüpgaz 
kullanmayacak mıyız? Riski var diye 
arabaya binmeyecek miyiz? Riski var 
diye İstanbul’un Boğaz Köprüsü’nün 
üzerinden geçmeyecek miyiz…

Nükleer enerjiye karşı çıkanlar, 
radyasyon riski olduğu için acaba 
bilgisayar kullanmıyor mu, televizyon 
seyretmiyor mu? 

3 Mayıs 2013: Yani uçak düşecek diye 
uçağa binmeyecek miyiz? dedik. 
Nükleer enerjide de bütün en ileri 
derecede teknolojik araçlar kullanılır 
ve bu yatırım buna göre yapılır.

N

NÜKLEER, HES
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31 Mayıs 2011: Adli Tıp’tan alınan ilk ön 
rapora göre astım ve bronşit hastası 
Metin Lokumcu’nunun biber gazı ve 
heyecanın tetiklemesi sonucu kalp krizi 
geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 

210 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
(Sunucu: Bazı eylemlerde biber gazı 
kullanımı konusunda biraz abartılmıyor 
mu?) Valla şu anda Emniyet nerde, 
neyi, nasıl kullanacağını, en iyi bilen 
onlar. Yani o taşları atanlara karşı 
herhalde biber gazı onlardan daha 
tesirli değil. 

10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
Biber gazı orantısız gücün ifadesi değil, 
şu anda dünyanın en modern manada 
yani bu tür şeyleri yatıştırmada 
kullandıüı biber gazıdır. (Sunucu: Ölüm 
sebebi biber gazı olduğu için…) Alakası 
yok, farklı o, kalp olayı.. (Sunucu: Evet 
ama biber gazının tetiklediği…) Hayır 
hayır kalp olayı. 

10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
Biber gazı orantısız gücün ifadesi 
değil. Şu anda dünyanın en modern 
manada bu tür şeyleri yatıştırma da 
kullandığı biber gazıdır. 

“ORANTILI GÜÇ”

“Gülemiyorsun ya, gülmek
Bir halk gülüyorsa gülmektir

Ne kadar benziyoruz Türkiye’ye 
Ahmet Abi.”

Edip Cansever

OO

1 Temmuz 2011, Başbakan, Polis Akademisi 
66. Dönem Mezuniyet Töreni: Toplumda, polis 
denildiğinde, ne yazık ki sadece üniforma, 
sadece silah, cop, kelepçe, karakol, biber 
gazı gibi kavramlar öne çıkıyordu. Ne 
yazık ki, medyanın da bu noktada yanlış 
yönlendirmeleriyle güvenlik kavramı çok 
farklı bir imajla topluma sunuluyor. Elbette 
geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler var 
ama bugün, güvenlik kavramının, polis 
kavramının, asayiş kavramının çok ama çok 
değiştiğini, imajının çok ötesinde bir derinlik 
ve kalite kazandığını görüyoruz.

9 Mayıs 2012, Yalova: Çayan Birben’e 
astım hastası olduğunu belirtmesine karşın 
polis tarafından biber gazı sıkıldı, hayatını 
kaybetti.

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Ondan sonra ‘Başbakan bağırıyor 
çağırıyor... 

Tabii bağıracağım canım. Sen kalkar 
da elinde her tarafı yakıp yıkan elinde 
sapanlarla, elinde bilyelerle kalkıp orada 
polisime, emniyet güçlerime karşı bu 
tür terörist bir eylem gerçekleştirenleri 
savunursan, onları masum gösterirsen tabii 
ki bundan yaralanan, sorumluluk mevkisinde 
bir insan olarak evet ben bağırırım.
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31 Mayıs 2013 günü başlaytan Gezi 
Parkı protestoları boyunca polisin 
orantısız güç kullanımı dünya çapında 
protesto edildi. Avrupa Parlamentosu 
ve ABD hükümeti uyardı. Dünya 
yurttaşları protestocuların protesto 
etme hakkına destek oldu. Protestolar 
boyunca 5 kişi öldü, onlarcası ağır 
olmak üzere 7000’den fazla kişi 
yaralandı, 12 kişi gözünü kaybetti. 

22 Eylül 2005, Galataport ihalesini 
kazanan Yahudi iş adamı Sami Ofer için 
“Görüşmedim.” dedi. 

Görüştüğü ortaya çıkınca, aynı günün 
akşamı “Davos’ta görüştüm” dedi.

O

Bu ülke bizim değil, bizi 
öldürmek isteyenlerin ülkesi… 

Tezer Özlü

Ne kadar çok öldük yaşamak 
için… 

Onat Kutlar

Aralık 2010’da Başbakan’ın rektörlerle 
toplantısını protesto eden öğrencilere 
orantısız güç kullanıldı. Hamile 
olduğunu söyleyen E.Ö.’ye polis copla 
vurmaya devam edince bebeğini 
düşürdü.özel ödev veriyorum sen bu 
konuda biraz daha çalış. 

OFER

“acıyı bal eyledik
sıratı yol eyledik
geldik bugüne
ekilir ekin geliriz 
ezilir un geliriz 
bir gider bin geliriz”

Hasan Hüseyin Korkmazgil
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2002, Gaziantep: Yahu bir sürü 
bölüm öğretmenimiz boşta geziyor. 
Resim öğretmeni matematiğe, 
Müzik öğretmeni Beden Eğitimi 
dersine giriyor niye öğretmen 
ihtiyacı var. Ama bakın ki işe 
bunlar bir de sınavla öğretmen 
alıyor. O zaman niye okutuyorsun 
bu öğrencileri yazık değil mi? 
Öğretmen almıyorum de. Bu 
evlatlarım okumasın boşuna. Ama 
biz iktidar olunca inşallah boşta 
öğretmen adayı olmayacak. 

2002, İzmit: Şu sisteme bakın hele 
ülkede 72 bin öğretmen açığı var 
sen sınavla öğretmen seçiyorsun 
hangi akla hizmet ediyorsunuz? 
Bırak da öğretmenlerimiz okul seçsin 
göreve başlasın önüne niye engel 
koyuyorsun... 
İnşallah biz hükümetimizi kurduğumuzda 
bütün öğretmenlerimizi göreve 
başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim 
sorununu çözeceğiz.

2002, Samsun: Siz merak etmeyin biz 
geldiğimizde üniversiteyi bitirdiğinizde ne 
yapacağım, sınavı ya kazanamazsam 
korkun olmayacak çünkü sınav 
olmayacak... 

ÖĞRETMENİM 
CANIM BENİM

2002, İstanbul: Birçok gencimiz özellikle 
öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede 
eğitim çökmüş köy okulları kapanmış 
merkezdeki okullar bile öğretmen diye 
can çekişiyorken sen sınavla öğretmen 
seçmeye kalkıyorsun, bıraksana genç 
öğretmenlerimiz gitsin çalışsın o kadar 
sene beklet sonra al, o adamda artık 
heves kalır mı öğretmenlik yapabilir 
mi? Ama inşallah biz iktidar olunca 
öğretmenler okulun bittiği gün 
hazırlıklarını yapacak ertesi gün görev 
aşkıyla okuluna gidecek hiç merak 
etmeyin... 

6 Ağustos 2010, Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, Kırklareli: (Öğretmenlerimizi, 
ülkemizde sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler 
olarak siz bölmediniz mi? Nasıl oluyorda sizler 
şimdi eşitlikten ve haktan bahsediyorsunuz… 
Siz sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağınızı 
söylediniz, fakat hala sözleşmeli öğretmen 
alıyorsunuz, diyen öğretmene) Siz sözleşmeli 
öğretmenliğe başvurmayabilirdiniz. Öğretmenlik 
anlatma olduğu kadar da dinleme sanatıdır. 
Sözleşmeli olarak başvurmayabilirdiniz. 

9 Kasım 2010, Milli Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu: 2011 yılında 55 bin yeni 
kadrolu öğretmen alımı yapılmasının 
planlandığını kaydetti. Ancak 11 bin 475 
atama oldu. 

8 Haziran 2011, Başbakan, CNN Türk, 
Seçim 2011 programı: Öğretmenler için: 
Bu sene 40 bin atıyoruz. Önümüzdeki 
yıl , bizim hükümette olmamızla bunları 
konuşacağız. Ama Eylül’de bu 40bin 
atamayı yapıyoruz.

16 Temmuz 2011, Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu: Hayır bizim ilan ettiğimiz 
böyle bir rakam yok. 

28 Ekim 2011, Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer Paris: Türkiye’nin içinde Türk 
insanı hatta bizim Bakanlığın önünde 

ÖÖ
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her cuma şimdi gösteri yapıyorlar, 
atanamamış öğretmenler diye 
uyduruk bir sorun çıkardılar. Onlar 
geliyorlar bizi öğretmen olarak alın 
diyorlar. Öğretmen hazır kapıda 
bekliyor.  Okulla öğretmene ihtiyaç 
var. Çocukların derslerine biz 
öğretmen atayamadığımız için 
ücretli hocalarla ücretli hocalarla 
tamamlamaya çalışıyoruz. 

1 Kasım 2011, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, CNN Türk: Atanamayan 
öğretmenler kendi kabiliyetlerine 
uygun alternatif işlere yönelsinler.

19 Ekim 2012, Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç: (Çanakkale 
On Sekiz Mart Üniversitesi’nde 
akademik yıl açılışı töreni, atanmak 
istiyoruz diyen öğrenciye) O konuda 
net söylüyoruz, her mezunu devletin 
alma gibi bir görevi yok (Öğrenci: 
O zaman almasınlar üniversiteye) 
O zaman gelmesinler. Hiç benle 
polemiğe girme. 

20 Ocak 2013, Başbakan, Gaziantep: 
(Atanamayan öğretmenin size oy yok 
demesi üzerine) O oy senin olsun, biz 
öyle spekülasyonlara fi lan girmeyiz. 
O spekülasyonlara girmeyiz, al onu 
kendine sakla. Tamam kendine 
sakla. Onu sen vermen gereken 
yere ver. Bize kimin oy vereceği belli, 
bak burada görüyorsun. Onu sen 
kendine sakla.

8 Mart 2013, Milli Eğitim Bakanı 
Avcı: 295 bin 426 öğretmen atama 
bekliyor.

*Mevcut bekleyen 295 bin öğretmene 
karşın Bakanlığın ise 127 bin 567 
öğretmen ihtiyacı var. Bu durumda 
tüm açık kapatılsa dahi, 170 bin 
civarında öğretmen açıkta kalıyor. 

*Son 5 yılda 30 dan fazla öğretmen geçim 
sıkıntısı, haciz, atanamama gibi sorunlar 
sebebiyle intihar etti. Ö
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6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu: 
Ölüm cezasını tamamen kaldırdık ve 
mevzuatımızdan ayıkladık.

7 Temmuz 2007, Afyon: Şimdi çıkmış 
MHP, diyor ki ‘Apo’yu idam et’. Apo’yu 
gelip de Amerikalılar bana teslim 
etmedi, sana teslim etti, sana... 

İşbaşında kim vardı? Sayın Ecevit vardı, 
Bahçeli vardı, Yılmaz vardı. O zaman 
idam da vardı. Halletseydin. Niye 
halletmedin? 

7 Haziran 2011, Kanaltürk ve Bugün 
Televizyonunda canlı yayınlanan 
Merkez Siyaset programı: Ben buradan 
çok açık net söylüyorum, benim böyle 
(Öcalan’ı) bırakmak gibi, kesinlikle, 
bu işin aklımın ucundan bile geçmesi 
mümkün değildir. Ben iktidarda 
olduğum sürece, partim iktidarda 
olduğu sürece biz hakkında verilmiş 
hüküm neyse bu hükmü sonuna kadar 
uygularız. Ama sen idam cezasını infaz 
etmedin, maalesef siz ertelediniz ve 
milletin başına bela ettiniz… 

2003’te idam cezası kalkıyor. Bu çok 
açık net ortada, bunu yapan sensin, 
sen bu işin içindesin. Eğer siz idam 

etmiş olsaydınız bugün ne İmralı vardı, ne şu 
ne bu. Bu iş bitmiş olacaktı…

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 2011 
programı: Peki bugüne kadar siz 
Bahçeli’den ‘fi lanca ile görüştü, şu sözünü 
verdi’ duydunuz mu? ‘Siz seçimden sonra 
İmralı’dakini, Abdullah Öcalan’ı bırakmayı 
planlıyorsunuz’ gibi saçma sapan şeyler 
uydurdu. AK Parti döneminde böyle bir şey 
beklemesinler, bunun artık kararı bitmiştir, 
kesinleşmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapse 
mahkumdur.

9 Haziran 2011, Kral FM: (Öcalan serbest 
kalacak iddiaları ile ilgili) Milletimin asla 
tereddüdü olmasın. Bir defa, İmralı’daki ile 
ilgili ceza kesinleşmiş midir, kesinleşmiştir. 
Nedir bu ceza, ağırlaştırılmış müebbet 
hapistir. Bunun üzerinde Ak Parti hiçbir zaman 
oynamaz. Asla. Şu anda İmralı Cezaevi’nde 
konumu neyse burada durmaya devam 
edecektir. Asla bizim dönemimizde böyle 
bir şey düşünülemez. Tamamıyla çok 
büyük bir iftiradır. Bu iftira mertçe bir iftira 
değildir, namertçe bir iftiradır, bu kadar açık 
söylüyorum. Tayyip Erdoğan sağ oldukça, 
bu görevde oldukça ve partisi tek başına 
iktidarda olduğu sürece de böyle bir şeye 
müsaade etmez…

Ey Bahçeli, sen bunun hesabını nasıl 
vereceksin? Eğer siz o zaman bunu 
ertelemeseydiniz, sümen altı yapmamış 
olsaydınız şu anda bu iş çoktan bitmiş 
olacaktı. Bu ülkenin gündeminde de bu tür 
bir şey olmayacaktı. 

*AKP’nin de TBMM’de 53 milletvekili ile 
yer aldığı, o zaman milletvekili olmayan 
Erdoğan’ın genel başkanları sıfatıyla misafi r 
locasından izlediği AKP Grubu EVET oyu 
kullandı. Böylece 1 Ağustos 2002′deki 
olağanüstü toplantılarda idam cezası, 
yasalarımızdan çıkarıldı. O dönemde 
milletvekili olmayan Recep Tayyip Erdoğan, 
Meclis locasından 53 milletvekiline talimat 
verip, kabul oyu kullandırarak Öcalan’ı 

Ö
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asılmaktan kurtarmaya fi ili olarak 
önayak olmuştur.

24 Ağustos 2010, Sivas: Sayın Bahçeli, 
Ecevit, Yılmaz, sizler onun idamının 
durdurulmasının altına imzayı 
koymadınız mı?

30 Ekim 2012, TBMM Grup Toplantısı:  
(Açlık grevinin amacını belirtmek için) 
Açlık grevindekilere özgürlük değil 
sadece teröristbaşına özgürlük… 

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
(Cezaevlerindeki eylemleri hatırlatarak) 
Bunu bize şantaja dönüştürmeyin. Biz sizin 
söylemenizle, bu tür eylemi yapmanızla 
terörist başını oradan çıkartıp evine 
göndermeyiz. Yok böyle bir şey. Bu 
ülkede on binlerce insanın ölümüne 
vesile olan terörist başına idam verilmiştir 
ama bu ülke, birilerinin baskılarıyla idamı 
dahi kaldırmıştır…

Şu anda birçok insanımız kamuoyu 
araştırmalarında ‘İdam yeniden gelsin’ 
diyor, bunu biliyor musunuz? Niye? 
Çünkü öldürülen onun yakınlarıdır. 

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz 
Özel programı: Bana bölücü terör 
örgütünün liderini evde mahkum edin 
derseniz ben ona akil adam demem.

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Son dönemdeki görüşmelerde 
olumlu gelişmeler var. Diğer 5 
televizyona sahipti. Adalet Bakanıma 
oraya da bir televziyon verin talimatı 
vermiştim. Bu verilmemiş. Buraya da bir 
televizyon verin demiştim. Bunun cezası 
zaten belli. Dışarda hep konuşulan belli 
hücre hücre hücre... 

Öyle bir şey yok. Avlusu var televizyonu 
var jimnastik yapabiliyor. Her şeyi var.

22 Mart 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: (Bahçeli’yi eleştirirken) Çıkar 
otobüs üstünden halat fırlatır, yaptığı iş bu. 

29 Mart 2013, “Başbakan ile Özel” programı, 
CNN Türk ve Kanal D ortak canlı yayını: Öyle, 
al başkanlığı ver şunu, ev hapsiymiş falan 
fi lan bunu söyleyen bizi doğru anlamamış…

Biz ona televizyon verdik ve onu hayata 
dahil ettik. Sonra her gün jimnastik yapma 
imkanı verdik. Arkadaşlarıyla görüşmelerini 
hergün birer saat yapsın dedik. Benim 
verdiğim, verebileceğim şey budur.

24 Mart 2013, Eskişehir, Sarıcakaya: 
(Bahçeli’ye) Yok bilmem halat atacak, 
bilmem ne atacak. 

18 Nisan 2013: Akil İnsanlar Heyeti’nin Doğu 
Anadolu Bölgesi Grubu Hakkari’deki ikinci 
günde STK temsilcileri ve işadamlarıyla 
bir araya geldi. Yapılan toplantı ve 
görüşmelerde söz alan bazı STK temsilcileri 
ve kişilerin barış için Abdullah Öcalan’ın 
özgürlüğünün sürece katkı sağlayacağını 
dile getirilmesi üzerine; Heyet Başkanı 
Can Paker, “Keşke böyle bir barış sürecini 
başlatan kişi, özgür bir ortamda bunu 
devam ettirebilse” dedi.

4 Mayıs 2013, Akil İnsanlar Heyeti İç 
Anadolu Bölgesi Grubu Sözcüsü Cemal 
Uşşak, Kayseri: (Öcalan’a artık ‘Bebek 
katili’ denilmemesini istedi) O kişi hakkında 
hal böyleyken yıllardan beri süre gelen ve 
kullandığımız sıfatları kullanmanın bir anlamı 
yoktur. Bebek katili veya şudur budur gibi. 
Her doğru her yerde söylenmez.

9 Temmuz 2013: Ve Abdullah Öcalan’ın 
sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest 
kalacağı iddiası gündeme düştü ve Irak 
Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri 
olduğu Irak Kürdistan Yartseverler Birliğine 
ait internet sitesinde yer aldı.

Ö
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14 Şubat 2008: Öfkeli olduğumu 
söylüyorlar, öfke de bir hitabet 
sanatıdır.

15 Şubat 2009, Sinop: Yüksek sesle 
konuşmak haklılığın değil, suçluluğun 
ifadesidir. 

12 Temmuz 2002, Trabzon-Of: Birileri ırk 
milliyetçiliği yapıyor, birileri bölge milliyetçiliği 
yapıyor, birileri de dine dayalı milletçilik 
yapıyor… 

Biz bu üçünü de elimizin tersi ile itiyoruz. 
Türkiye’de 30’a yakın etnik grup ve 4 hak 
dine mensup herkesi tıpkı Yunus, Mevlana 
kültüründe olduğu gibi ‘hepimiz birimiz, 
birimiz hepimiz’ anlayışı ile seviyoruz, 
kucaklıyoruz.

6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Genel Kurulu: Türkiye´de şu anda 
bütün Ortodoks, Katolik kiliselerinde, 
sinagoglarda olsun Hıristiyanlar, Museviler 
ibadetlerini yapmaktadırlar. Buna hiçbir 
engel yoktur. Kimse de bunu iddia edemez. 
Planlarımızda, eskiden cami ibaresi 
yazardı. Biz bunu kaldırdık, yerine, mabet, 
ibadethane ifadesini koyduk ki Hıristiyan, 
Musevi vatandaşlarımız da böyle bir 
ibadethane yapacakları zaman rahatlıkla 
yapabilsinler diye.

18 Aralık 2005 AKP İzmir İl Teşkilatı Yemekli 
Toplantısı: O, zaman zaman bazı ifadeler 
vardır ya, bu ifadelerin olmadığı görülecektir. 
Çünkü, İzmir’in aslı bu değildir. O yakıştırmalar 
değildir. İnşallah bu yakıştırmaları da ilk 
seçimde silip atacaktır üzerinden. 

(5 Kasım 2000, Bazı Fazilet Partililer, İzmir’e 
‘Gavur İzmir’ diyorlar ama artık biz geliyoruz, 
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bundan sonra ‘Fazilet’li İzmir’ 
diyecekler, demişti.)

14 Nisan 2006, Erzincan İl Kongresi: 
Mezhep farklılıklarını bölücülük 
olarak tanımlayanlara müsaade 
etmeyeceğiz. 

6 Kasım 2007, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Ortaya çıkan sonuca göre, 
Türkiye’de Kürtlerin en güçlü temsilcisi 
AK Parti’dir. Bu durumu Avrupalılara 
anlatmamız lazım…

Türkiye’de ayrımcılık, bölücülük yok. 
Kürt kökenli olmanıza karşın siyaset 
yapabildiğinizi ve AK Parti’den 
parlamentoya girdiğinizi anlatın. Başka 
illerden de, partilerden de Kürt kökenli 
vekillerin seçilebildiğini anlatın.

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
Burada bir kez daha ifade etmek 
istiyorum; asimilasyon bir insanlık 
suçudur. Bu böyle bilinmelidir. 

1 Aralık 2009, TBMM Grup toplantısı: 
Evet, Alevi kardeşlerimiz sizin arka 
bahçeniz değildir. Olmayacaktır da... 

17 Ağustos 2010, Çorum: (Alevileri 
katline caiz diyen Ebu Suud Efendi’yi 
övdü) Nasıl ki çorum, bu topraklardan 
yetişmiş Akşemseddin Hazretleri’yle, 
Ebus-Suud Efendi’yle, Koyunbaba’yla, 
Iskilipli Atıf Hoca’yla gurur duyuyorsa 
bizler de Çorum ile gurur duyuyoruz. 

24 Ağustos 2010, Sivas: Bana cezayı 
kesen Yargıtay’daki üst dairenin 
mensuplarının, daha sonra CHP’nin 
üst kurullarında nasıl yer aldıklarını çok 
iyi biliyoruz. Sen kime anlatıyorsun? 
Onların zihniyetlerini de çok iyi biliyoruz.

29 Ağustos 2010, Sincan: Artık dedelerden 
talimat alarak atama yapma dönemi 
bitiyor. 

3 Eylül 2010, Habertürk TV: Benim yargıda 
benimle ilgili onayı veren farklı mezhebe 
mensup kişilerin bulunduğu bir daireydi. 
Sonra bu kişiler CHP’de görev de aldılar. 

5 Eylül 2010, Kazlıçeşme: Sünni kardeşimizi 
hangi samimiyetle kucakladıysak, Alevi 
kardeşimizi de aynı samimiyetle kucakladık…

(Aynı mitingte) Artık yargı ideolojik 
davranmayacak. Bana davrandı. Çünkü ben 
bizzat bunun bedelini ödedim. Yargıtay’da 
maalesef belli bir mezhebi grup bu noktada 
öyle yaklaştı…

17 Eylül 2010: Neden göğsünü gere gere 
‘ben Dersimliyim’ diyemediğini anlamakta 
zorlanıyoruz. Niye bundan çekiniyorsun? 
Niye? 

16 Ekim 2010, 16. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Benim ülkemde 
yaşayan Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlarım 
azınlık hukukuna değil, onlar bu ülkenin asli 
unsurudur… 

Nedir rahatsızlığınız? Garip garip şeyler 
önümüze geliyor. Ülkemizi bölme gayreti 
içerisinde olanların planıdır bu. Ne 
istiyorsunuz da alamıyorsunuz? Neyi arzu 
ettiniz de alamadınız? Parlamentoya mı 
giremediniz, devletin üst kademelerinde 
yönetici mi olamadınız? Her yerde varsınız.

21 Ocak 2011: Erdoğan, bir gazetedeki 
bulmacada “Ehlisünnet dışı sapık bir 
mezhep” şeklindeki soruya “Alevi” yanıtının 
verildiğini, buna karşı bir yurttaşın kişilik 
haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 
dava açtığını ancak bunu mahkemenin 
reddettiğini anımsatarak bu kararını örnek 
gösterip “hayır diyen darbecidir” sözüne 
açılan davanın reddini istedi. Böylece 
Alevilere hakaret üzerinden kendi davasını 
savundu. 

Ö
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13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi: 
Etnik milliyetçiliğe karşıyız, bölgesel 
milliyetçiliğe karşıyız, dinsel milliyetçiliğe 
karşıyız…

Kültürel noktada asimilasyona kesinlikle 
karşıyım ve bunu bir insanlık suçu olarak 
görüyorum.

30 Nisan 2011: Biliyoruz ki Sayın 
Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş 
bir insandır, Alevidir ancak Hacı 
Bektaş-ı Veli’ye saygılı olması gerekir. 
Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor, eline diline 
beline hakim ol diyor, Edep yahu!  

4 Mayıs 2011, Kastamonu: Kendisi hani 
Alevilik kültüründen gelen birisidir ya... 
Hani Alevilik vardır ya kendisinde... 
Kendisine Hacı Bektaş-ı Veli’yi 
hatırlattık…  

4 Mayıs 2011, Amasya: Başkalarının 
inancı, kökeni üzerinden siyaset 
yapmadık, dedikten kısa bir süre sonra, 
Kendisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin malum 
Alevilik kültüründendir ya...  

4 Mayıs 2011, Amasya: Eğer Alevilik 
Hazreti Ali Keremallahü Veche’yi 
sevmekse, ben Alevilerden daha çok 
Aleviyim. Ama bunların yaşamında 
Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi 
yaşamak var mı? Yok. Hazreti Ali 
nerede, bunlar nerede. 

15 Ekim 2011: Dini Zerdüştlük olan bir 
anlayışın böyle bir derdi olabilir mi? 

18 Kasım 2011, Bitlis İl Gençlik Kongresi: 
BDP’lilere Kürtlerin dini Zerdüştlük’tür’ 
diyor. Nerede? Apo’nun kitabında.. 
Birilerinin dediği gibi Kürtler Zerdüşt 
değildir, İslam’dır. 

21 Mayıs 2011, Şanlıurfa: Statüko’nun 
Allah’ı Ankara’dadır dedi. Sayın 

Kılıçdaroğlu, her şeyden önce Allah, 
mekandan münezzehtir bunu öğren öyle 
konuş. Edebini de takın. Zaten 12 Haziran’da 
benim milletim sana edebini takacak ve 
taktıracak merak etme. Alevi kültüründe bile 
böyle bir anlayış yok. Güya oradan geliyor; 
ama bunun bile farkında değil. Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin Rahle-i tedrisinden geçmiş olsa bu 
ifadeyi kullanmaz ama maalesef geçmemiş. 

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Sen bizden, muhafazakar 
demokrat parti kimliği sahibi Ak Parti’den, 
ateist bir nesil yetiştirmemizi mi bekliyorsun? 

6 Şubat 2012, FATİH Projesi açılışı: Bir haftadır 
köşelerinde yazanlara sesleniyorum. Bu 
gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz? 
Siz bu gençliğin büyüklerine isyankâr bir 
nesil mi olmasını istiyorsunuz? Milli manevi 
değerlerinden kopuk, hiçbir istikameti 
olmayan, meselesi olmayan bir nesil mi 
olmasını istiyorsunuz? 

Ö

“19 yıl önce Sivas’ta 35 kişiyi 
yakarak öldürenler tinerciler değil, 

kendilerine dindar diyenlerdi...” 

Can Dündar

13 Mart 2012: (Sivas Davası zamanaşımına 
uğradığında) Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
olsun.

“Sıvası dökülmüş kahpe bir duvar 
gibi, Sivas’ı dökülmüş bir Türkiye 

kaldı içimde!” 

Küçük İskender

21 Mayıs 2012, Pakistan: Bizi birbirimize 
bağlayan bağ, ancak inananlar kardeştir 
ilkesidir. 

1 Temmuz 2012 Kayseri İl Kongresi: Bu 
örgütün manevi değerleri yok, dini değerleri 
yok, bu örgüt Zerdüşt’tür. 
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5 Ağustos 2012, A Haber, Gündem 
Özel: Hz. Ali’yi sevmekse diyorum ben 
bugünkü Aleviyim diyenlere baktığım 
zaman hepsinden daha Aleviyim. 
Çünkü hiçbiri Hazreti Ali gibi yaşamıyor, 
ben onun gibi yaşamaya çalışıyorum. 
Ama onlarda öyle bir yaşam tarzı yok…

E şimdi eğer biz Müslüman’sak bir 
Alevi olarak, e o zaman Müslüman’ın 
ibadethanesi tek olması lazım. Öyle 
mi? Cemevine karşı olduğumu 
söylemiyorum. İbadethanesinin tek 
olması gerektiğini söylüyorum…

Amma eğer Alevilik bir dindir 
deniliyorsa o zaman çıksınlar bunu 
müşterek olarak açıklasınlar, bunu 
diyemiyorlar…

O zaman cemevi bir ibadethane değil, 
cemevi kültürel etkinliklerin yapıldığı bir 
merkezdir. 

6 Ağustos 2012: Yani ben Alevi 
kardeşimi ayırıyor muyum ayırmıyorum. 
Ona da hizmeti götürüyor muyum 
götürüyorum. 

20 Ekim 2012: Ama biz seni yaradılanı 
severiz Yaradan’dan ötürü anlayışıyla 
seviyoruz. Bunların Yaradan’la zaten 
ilgisi yok. Bu teröristlerin yeri belli. Bunlar 
Zerdüşt. İşte şimdi kendileri açıklıyor. 
Yezidilikten bahsediyorlar. Bak neler 
çıkıyor neler. Bunlardan öğreniyoruz. 
Bu tür ayinleri yapıyorlar. Biz Yezidi de 
olsa teröre bulaşmadığı sürece insana 
insan olduğu için yine değer veririz.  

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Zekât topluyorlar biliyor musunuz? 
Hac organizasyonları yapıyorlar. Yav 
Zerdüşt’ün hac diye bir şeyi olur mu…

Kürt kardeşlerime sesleniyorum biz sizi 
yaradandan ötürü seviyoruz. 

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel programı: 
Şu anda Almanya’da mezhebi olarak 
Türkiye’yi bölmeye çalışan yapılanmalar var.

26 Ocak 2013 Marmara Üniversitesinin 
130. kuruluş yıl dönümü: Hiçbirimiz nerede 
dünyaya gözlerimizi açacağımızı hangi 
anne babanın çocuğu olarak doğacağımızı 
hangi ülkede hayata merhaba diyeceğimizi 
seçme imkanına sahip değiliz. Böyle bir kibir 
böyle bir böbürlenme insanlık dışıdır ırkçılıktır 
faşizmdir….

Irkçılığın panzehiri, antitezi asla ırkçılık 
olamaz. Irkını yücelten, başka ırkları yok 
sayan, aşağılayan karşısında, kendi ırkını 
öne çıkarmaya çalışan da aynı derecede 
yanlış bir yoldadır. 

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Red 
politikaları ayaklarımızın altındadır, 
asimliasyon politikaları ayaklarımızın 
altındadır.

17 Şubat 2013 Mardin: Biz, asimilasyon 
politikalarını ayaklarımızın altına aldık, ret 
politikalarımızı ayaklarımızın altına aldık, 
inkâr politikalarını ayaklarımızın altına aldık…

Bizim medeniyet değerlerimizde bu var. 
Kimseye müdahale etmeyeceksin. Bırak, 
inancını inandığı gibi yaşasın.

9 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: Biz etnik, 
bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacağız 
dedik yapmıyoruz. 

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Biz sadece belli etnik grupların 
partisi değiliz. Belli bölgelerin ve 
kümeleşmelerin de partisi değiliz.

29 Mayıs 2013: İstanbul’a yapılan 3.köprüye 
40 bin Alevi’yi katleden Yavuz Sultan Selim’in 
adı verildi.

Ö
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Ne diyordu Başbakan: 
Yaradılanı Severiz 
Yaradandan Ötürü

2 Kasım 2008, AKP Merkez İlçe Kongresi, 
Hakkâri: Yaratılanı yaratandan ötürü 
severiz.

29 Aralık 2012, Şanlıurfa: Yaradılanı 
yaradan dan ötürü seveceğiz.

20 Ocak 2013, Gaziantep, Nizip: 
Çünkü biz ret politikalarına ‘hayır’ 
dedik, inkar politikalarına ‘hayır’ 
dedik, asimilasyona ‘hayır’ dedik, tüm 
yaradılanları yaradandan ötürü sevdik. 

5 Mayıs 2012 Adana İl Kongresi: Ve ne 
dedik, ‘Yaratılanı Yaradan’dan ötürü 
severiz’ dedik. Bizde ayrımcılık yok. 

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Kürt kardeşlerime sesleniyorum biz sizi 
yaradandan ötürü seviyoruz. 

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Biz 
yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz.

3 Mart 2013, Balıkesir: Çünkü biz 
yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. 
Bizde ayrım yok. Ayrımcılık yok. 
Çünkü biz yaratılana olan sevgimizi 
siyah beyaz ayrımı yapmaksızın 
yaradılandan ötürü sevdik. 

3 Nisan 2013, İstihdamda Engel Yok 
programı: Yaratılanı severiz, yaradandan 
ötürü. Yaratılanı hoş gör, yaradandan 
ötürü.

Önce insan diyene bakın

26 Şubat 2010, İl Başkanları Toplantısı: Söz 
konusu olan candır, canın bedeli yoktur. 

16 Mart 2010, Londra, BBC Türkçe: Bakın 
benim ülkemde, 170 bin Ermeni var; bunların 
70 bini benim vatandaşımdır. Ama yüz binini 
biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz. E 
ne yapacağım ben yarın, gerekirse bu yüz 
binine hadi siz de memleketinize diyeceğim, 
bunu yapacağım. Niye? Benim vatandaşım 
değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda 
değilim.

19 Mayıs 2010, Zonguldak, 17 Mayıs 
2010 Zonguldak Grizu Patlamasında ölen 
madenciler için: Bu mesleğin kaderinde 
maalesef bu var. Bu mesleğe giren 
kardeşlerim bunu bilerek giriyorlar. 

21 Mayıs 2010, AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Bu işin kaderidir. Bunu 
sağa sola çekmeye de kimsenin ne fi kri ne 
düşünce derinliği yetmez. Niye yetmez? 
Senin kadere imanın yoksa ben seninle 
tartışacak değilim. Bu olayın fıtratında 
kaderinde bu var.

15 Ağustos 2010, Gaziantep: Ben buradan 
muhalifl ere sesleniyorum; önemli olan boy 
değil, önemli olan soy, soy...  

İlmi tahsil ederken ’edep yahu’ dediler bize. 
Biz onu öğrendik.

Ağustos 2010: Hükümetin 2007 yılında suikasta 
kurban giden Hrant Dink’in ölmeden önce 
Türklüğü tahkir suçundan aldığı cezaya karşı 
yaptığı başvuru ile öldürüldükten sonra Dink 
Ailesi’nin yaptığı başvurularla ilgili AİHM’e 
gönderdiği savunma: Dink’in yazısı da 
“nefret söylemi”dir. Davanın Dink Ailesi’nin 
kökeniyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Ö

“Her köşe başında kimlik 
soruyorlar benden açıp yaramı 
gösteriyorum...” 

Hicri İzgören
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3 Eylül 2010, Diyarbakır: ‘İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın’ anlayışını rehber 
edinirken biliyorduk ki, insanınız 
mutlu değilse, huzurlu değilse, özgür 
değilse, güvenlik içinde değilse geri 
kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. 
İnsanı yüceltmeden, insana adalet 
sağlamadan, insana özgürce bir 
yaşam sağlamadan hiçbir sistem, 
hiçbir düzen varlığını devam ettiremez. 
Bu yüzden insanı yüceltmek kadar, 
demokrasiyi de geliştirmenin önemine 
inandık…

Benim Diyarbakırlı kardeşimin, Siirtli 
kardeşimden farkı yok, Rizeli kardeşimden 
farkı yok. Hepsi benim için aynı. Neden? 
Beni yaradan Allah onları da yarattı da 
onun için.

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Biz kimseyi dışlamadığımız 
için Ak Parti olarak büyüyoruz. Biz 
sevdiriyoruz, onlar nefret ettiriyor.

30 Ekim 2010, Sabiha Gökçen 
Havaalanı: İnsanın değerinin olmadığı 
devlet, devlet değildir. Önce devlet 
değil, önce insan sonra devlet. 
Cumhurun güçlü değilse, Cumhuriyet 
nasıl güçlü olsun. Önce Cumhuru güçlü 
kılacaksınız ki devlet güçlü olsun…

Birbirimizi yaradandan ötürü sevelim.

28 Kasım 2010, Libya: Bizim 
zulüm karşısındaki haykırışımızı 
anlamayanlar, aslında bizim tarihimizi 
okumayanlar, bizim medeniyetimizi 

kavrayamayanlardır. Biz insanı eşref-i 
mahlukat olarak görüyoruz. Bizim için can 
kutsaldır. Biz, bir insanı yaşatanın alemi 
yaşattığına, bir canı katledenin alemi 
katlettiğine inanıyoruz.

18 Şubat 2011 AKP, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: 74 milyona samimiyetle 
sesleniyorum. Her bir vatandaşımın 
endişesi, emin olunuz bizim endişemizdir. 
Her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim 
namusumuzdur, bizim teminatımız altındadır.  

21 Mayıs 2011, Şanlıurfa: Bizim medeniyetimiz 
temelinde Şeyh Edebalinin insanı yaşat 
ki devlet yaşasın anlayışı var. Bizim 
medeniyetimizin temelinde insanı yöneten, 
insanı sindiren, insana zulmeden değil, 
vatandaşının hizmetkârı olan devlet anlayışı 
var. İşte biz o büyük zatların rehberliğinde 
yürüyoruz. Yani önce insan, sonra devlet. 

1 Haziran 2011: (Hopa olayları için) Koruma 
polisimiz aldığı isabetle otobüsten de 
düşerek maalesef şu anda yoğun bakımda, 
Rabbim kendisine şifalar versin… 

Tabi bu ara bir tanesi de kalp krizi geçirerek…

Kimliğini bilmiyorum, birisi ölmüş, çok da 
üzerinde durmuyorum. 

10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
Bizim ne Yahudiliğimiz ne Ermeniliğimiz ne 
affedersiniz Rumluğumuz, hiçbir şeyimiz 
kalmadı. 

(Ruşen Çakır’ın Erdoğan’ın Metin Lokumcu 
ile ilgili sert ifadeleriyle ilgili sorusu üzerine) 
O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman, bir 
de o resimleri gördüğünüz zaman acaba 
emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye, 
herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı 
teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. 
(Ruşen Çakır: Ama öldü efendim) Ben böyle 
bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam 
ve elinde taşla bir emekli öğretmeni 
görmem çünkü o taşların karşısında ben 
varım, o taşlar bana atılıyor ve ben Türkiye 

Ö“Haysiyet Sınavı
- Hocam sınav nereden nereye 
kadar?
- 1915’ten Hrant’ın vurulduğu 
yere kadar...”

Emrah Serbes
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Cumhuriyeti’nin Başbakanıyım veya 
konvoya atılıyor veya orda sivil halka 
atılıyor. 

22 Mayıs 2012, Pakistan: (Uludere 
için) 30-40 kişilik grup, katırlar, insanlar 
var. O yükseklikten bu Ahmet midir? 
Mehmet midir? Bilmek mümkün değil. 
TSK görevini samimi şekilde yapmıştır… 

Hata da olabilir. Hatayı da açıkladık, 
özrü de açıkladık… 

Tazminatı da açıkladık. Ama birileri 
istismar ediyor. Allah aşkına tazminatsa 
tazminat... Bizim resmi tazminatımız 
ötesinde yaptık. İlla terör örgütünün 
istediğini mi söyleyeceğiz. Kusura 
bakmasınlar.

21 Aralık 2012, NTV: (Suriye için) En 
sonunda işi bir mezhep savaşına 
getirmiştir… 

20 Ocak 2013, Gaziantep: İnsan varsa 
emek, sermaye, tüketim, üretim, yatırım 
var. İnsan yoksa bunların hiç biri yok.

30 Ocak 2013: Gaziantep’teki 
patlamada 5 ölümüz var. (8 diye 
uyarılınca) Neyse 8…  

17 Şubat 2013 Mardin: Bu ilçeden 
şu partiye oy çıktı öyleyse hizmet 
gitmesin, öyleyse yatırım gitmesin, 
yol, okul, konut gitmesin. Bizim hizmet 
anlayışımızda bu hiçbir zaman olmadı. 
Değil mi ki insandır bizim nazarımızda 
kutsaldır. Değil mi ki insandır bizim için 
eşrefi  mahlukattır, yaratılmışların en 
şerefl isidir. Değil mi ki insandır bizim 
nazarında, devletin nazarında o birinci 
sınıf vatandaştır. Çünkü biz yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü severiz.

27 Nisan 2013, MÜSİAD 22. Olağan 
Genel Kurulu: Ekonominin en temel 
unsuru insandır. İnsan varsa tüketim 

vardır, insan varsa üretim vardır, insan varsa 
yatırım vardır, istihdam vardır. İnsan oksa 
bunarın hiç biri yoktur. Bunların hepsi insanın 
türevidir ve başarı insana bağlıdır. 

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları toplantısı, 
Kızılcahamam: Tayyip Erdoğan’ı yaratan 
Allah Diyarbakır’daki Kürt Mehmet’i de 
yarattı.

Cenazelerde Bile Ayrımcılık Yapmak

3 Ocak 2012, TBMM Grup Toplantısı: Irkçılık 
ve faşizm, küstahça böbürlenen, kibirlenen 
iblisin yani şeytanın açtığı bir yoldur. 
Cenazeleri bile Türk-Kürt diye ayıranlar işte 
iblisin yolunda, şeytanın izinde yürüyenlerdir.

14 Haziran 2013, İl Başkanları Toplantısı: 
(Şehitleri bile mezhepsel olarak ayırdı) 
Reyhanlı’da 53 Sünni vatandaşımız şehit edildi.

Belediyelerde Ayrımcılık Yapmak 

14 Şubat 2008, Başbakan: İrili ufaklı 1800’e 
varan AK Partili belediye var. Somut olarak 
ne gördünüz vatandaşlarımız arasında 
ayrımcılık olarak, hizmetten başka, insanları 
sevmekten başka. 

23 Şubat 2009, Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin, Antalya: Hükümetimizle kavga eden, 
zıtlaşan yerel yönetimler her projelerini 
Ankara’dan geçiremiyor. Maalesef bu 
Türkiye’nin gerçeği. O nedenle halkıyla 
barışık, hükümetiyle barışık, devletiyle barışık 
mahalli yöneticiler işbaşında olursa bizim 
sorunlarımız daha çok çözülür.

6 Mart 2011, Başbakan, Ege Sanayici ve 
İşadamları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare 
Konsey Toplantısı, İzmir: Ama biz hiçbir 
zaman ayrımcılık yapmadık ve bu yatırımları 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 

Ö
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1 Şubat 2013, Başbakan, Habertürk 
TV, Teke Tek Programı: Ben CHP’ye oy 
veren kardeşlerime ‘onlar’ diyemem. 
Ama onların oy verdikleri zihniyetin 
yanlışlıklarını, tutarsızlıklarını ortaya 
koyarım. 

13 Nisan 2013: İzmir’deki metro inşaatı 
Başbakandan 8 aydır imza beklediği 
için çalışamayor. 

*AKP’Li olmayan birçok belediye 
soruşturma geçirdi. Özellikle 
İzmir ve Eskişehir gibi önde gelen 
CHP’Li belediyelerle uğraştılar 
ama başaramadılar. Ayrıca KCK 
operasyonları ile birçok belediye 
başkanı ve bürokrat soruşturma geçirdi 
ve bazıları tutuklandı. 

Kendisini eleştiren, protesto eden 
herkes provokatör, marjinal, 
çapulcu, vandal…

2 Mayıs 2003: (2003 Bingöl depreminde 
kendilerine çadır verilmediğini 
söyleyenlerin valilik önünde güvenlik 
güçleri ile sorun yaşamaları üzerine) 
Bugün çok ciddi bir provokatif 
hareketler oldu. İstihbarat bilgisine 
göre porovokasyon var.

15 Ekim 2005, Cevahir İş Merkezi’nin 
açılışı, Galataport ihalesi ile ilgili 
soruları yanıtlarken: Bakınız Manyas’ta 
bir kuş gribi olayı oldu. Allah aşkına 
bunu nasıl abarttılar, bunu nerelere 
tırmandırdılar. Bilen de konuştu, 
bilmeyen de konuştu. Türkiye’nin 
Başbakanı konuşuyor inanmazsın, 
bakanı konuşuyor inanmazsın, bu 
konuda ehliyet sahibi olan konuşur 
inanmazsın, ya sen neye inanacaksın 
Allah aşkına! 

22 Ocak 2010: Muhalefetin bu çirkin 
oyununa gelmeyin. Bu ülkede hiçbir zaman 
ülkenin aydınlık geleceğini düşünmeyen, o 
marjinal örgütlerin tuzağına düşmeyin.

31 Ocak 2010, TRT-1, Enine Boyuna 
programı: Bizi TEKEL işçisi iktidar yapmadı, 
bizi milletimiz iktidar yaptı.

3 Şubat 2010: (TEKEL eylemleri için) Olay ajite 
ediliyor.

4 Şubat 2010: Haksız bir eylem ve bu 
eylem daha önce söylediğim gibi ideolojik 
bir eylemdir ve bu ideolojik eyleme alet 
olanlar vardır. Hiç Tekel işçiliğiyle alakası 
olmayanların da bu işin içinde olduğunu çok 
açık net gördük, görüyoruz. Tespitler var.

21 Mayıs 2010, AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Tabii oradaki acıyı 
istismar etmek, provoke etmek isteyenlerin, o 
kalabalığın içine girdiklerini dün bir kez daha 
gördük. Çok ağır, ağza alınmayacak küfür 
ve hakaretlerle halkı galeyana getirmek 
isteyen bir kişinin, Zonguldak ile hiçbir 
bağının, hiçbir bağlantısının olmadığını, 
aslen Sivas Şarkışla nüfusuna kayıtlı, Ankara 
doğumlu, illegal-legal malum örgütlerinin 
mensubu olduğunu istihbarat teşkilatımız 
tamamıyla çıkardı.

22 Mayıs 2010, TOBB Genel Kurulunun 
Açılışı: Türkiye’de ne yapılmak istendiğini, 
nasıl sinsice bir taktiğin uygulamaya 
konulduğunu da görüyoruz. Sanki Türkiye’de 
ilk defa, örneğin, bir grizu patlaması oluyor. 
Sanki ilk defa bir maden kazası oluyor gibi 
bu meselenin nasıl abartıldığını gördük, 
gördünüz. Ajite edilerek mutlaka ve 
mutlaka Hükümetle de doğrudan ilişkisi 
kurularak yansıtıldığını nazarı dikkatimizden 
kaçırmıyoruz. 

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Türkiye’de mahalle baskısı yoktur. 
Provokasyona gelmeyiz. Türkiye’de halkı 

Ö
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kışkırtmayı adet haline getiren odaklar 
var.

3 Haziran 2011, Konya: Bunlar mürteci. 
Bunlar köprülere karşı çıkanlar. Sayın 
Kılıçdaroğlu sen istesen de istemesen 
de biz üçüncü köprüyü yapacağız.

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Bunlar sadece kendilerine ait olmayan 
bütün milletin sahiplendiği bir Cumhuriyet 
Bayramı kutlamasına tahammül 
edemiyorlar. 

4 Mayıs 2013, AKP 20. 
İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: 
CHP, 1 Mayıs’ın öncesinde 
ve sonrasında, tüm o marjinal gruplara 
sürekli gaz verdi. Bakmayın ha CHP’nin 
gazı polisin gazından daha tesirlidir. 
Bunlar malum çevreler. Tüm o marjinal 
gruplara, hatırlatıyorum. Polisin gazı 
sadece göz yaşartır ama CHP’nin gazı, 
dikkat edin, zehirler. 

31 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı 
olaylarında protestoculara provokatör, 
marjinal, çapulcu, vandal diye seslendi. 
Ancak bu defa baltayı ağaca değil 
taşa vurdu. Karşısındaki zeki gençlik 
Başbakanın söylemleri ile dalga geçti. 
Başbakan karşısında sadece mizahla 
konuşan gençliğe su, cop, biber gazı ile 
müdahale etse de gençlerin zekası ve 
mizahı karşısında yenildi.  

Ne Diyordu: Biz Size Hizmetkâr 
Olmaya Geldik

14 Nisan 2006, Erzincan: Biz bu millete 
sevdalıyız, bu millete aşığız.

15 Şubat 2009, Sinop: Yüzde 47’nin dışında 
olanlara ‘size de biz hizmetkarız’ dedik. 

4 Mart 2009 , Manisa: Milletin efendisi değil, 
hizmetkarı olmak için yola çıktık.

21 Mart 2009, Elazığ: Millete “efendi değil 
hizmetkar olmak için” göreve geldik.

30 Eylül 2009, AKP İzmir İl Başkanlığınca 
düzenlenen yemek: Millete hizmet süreklilik 
ister, sonsuz bir aşk ve sevda ister dedik, bu 
anlayışla yola çıktık. Yola çıkarken ne dedik? 
‘Bizim derdimiz var’ dedik. ‘Biz bu millete 
sevdalıyız’ dedik. ‘Aşkımız var’ dedik. ‘Biz 
dertli bir partiyiz’ dedik. 

26 Şubat 2010, Genişetilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: AK Parti 
iktidarıyla birlikte siyasetin ana 
gayesi millete hizmet olmuştur.

26 Şubat 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Benim bu dünya hayatında 
gayem şudur, bundan 30, 40, 50 hatta 100 yıl 
sonra o günün nesilleri şunu söylemeli, ’Bir AK 
Parti iktidarı vardı. Bir Başbakan vardı. Geldi, 
geçti. Bunlar yüreklerini ortaya koydular. 
Halka hizmet etmeyi Hak’ka hizmet olarak 
gördüler. Canlarını dişlerine kattılar. Türkiye’yi 
hak ettiği seviyelere taşıdılar. Türk Milletinin 
alnını ak ettiler, itibarını yükselttiler. Bir AK 
Parti geldi cesaretini ortaya koydu. Siyasetin 
merkezine insana hizmet etme kavramını 
yerleştirdi...

3 Eylül 2010, Diyarbakır: Çünkü biz size 
sevdalıyız be, sizi seviyoruz be. Ayrım yok 
bizde, ayrım yok.

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Biz hizmet delisiyiz.

8 Haziran 2011, Elazığ: Biz size efendi olmaya 
değil, hizmetkâr olmaya geldik. 

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Türkiye’nin bir 
ucundan diğer ucuna hizmet aşkıyla 

Ö

“Boş karizmayı en 
kolay mizah patlatır.” 

Metin Üstündağ
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yürekleri çarpan Ak Parti sevdalıları 
adına, bizimle aynı hissiyatı taşıyan 
milletimiz adına söylüyorum. Çünkü 
doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle 
güneyiyle, küçüğüyle büyüğüyle 
hepimiz bir Türkiye’yiz. Çünkü biz 
hepimiz Türkiye’yiz. Biz, yola çıkarken 
ne dedik her şey Türkiye için dedik. 
Onun için hep beraber Türkiye’yiz. 81 
vilayetimiz, 74 milyon canımızla hep 
beraber Türkiye’yiz biz. 

6 Mart 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Ama biz halkımız arasında herhangi bir 
ayrımcılık yapmadık ki? Biz 75 milyona 
efendi olmak için gelmediğimizi, 
hizmetkarı olarak geldiğimizi söyleyerek 
ortaya çıktık. 

9 Eylül 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Biz milletin hizmetkârı olmaya 
devam edeceğiz.

17 Aralık 2012, 2012 Konya Ekonomi 
Ödülleri: Biz bu millete aşığız böyle bir 
farkımız var.

29 Aralık 2012, Şanlıurfa: Millete efendi 
olmaya değil, hizmetkâr olmaya 
geldik.

20 Ocak 2013, Gaziantep: Biz AK 
Parti iktidarı olarak sizlere sevdalıyız. 
Biz dertliyiz. Bizim derdimiz sizin 
sorunlarınızdır. Biz bu millete efendi 
olmaya gelmedik, biz bu millete 
hizmetkar olmaya geldik. (Bu sözlerden 
kısa bir süre sonra protesto eden 
atanamayan öğretmene) Kusura 
bakmayın. Biz bir şey söylediysek olur. 
Ne söylediysek o olur. Başkası olmaz…

(Protestocu, size oy yok deyince) 
Sağol, o oy senin olsun. Biz öyle 
spekülasyonlara girmeyiz. Al onu 
kendine sakla. Tamam kendine 
sakla. Gereken yere ver. Bize kimin oy 
vereceği belli…

29 Mayıs 2013, İstanbul: Başbakanın 
kralı Kasımpaşalı” tezahüratı yapan 
vatandaşlara) Ama ben kral değilim. 
Milletimin oylarıyla işbaşına gelmiş bir 
başbakanım. Sizin hizmetkârınızım, efendiniz 
değilim. 

2 Haziran 2013, Rumeli Türkleri Derneği 
Genel Kurulu: ‘Efendim Erdoğan diktatör’. 
Vallahi ben bu milettin efendisi değilim, 
diktatörlük benim kanımda yok, cibiliyetimde 
yok. Ben bu milletin hizmetkârıyım. Eğer 
diktatör arayan varsa, kendi geçmişlerine 
baksınlar. Eğer diktatör arayan varsa, işte 
Taksim Meydanı’nda, Ankara’da, şurada, 
burada. Milletin, esnafın camını, çerçevesini 
indirenler ne hakla indiriyor.

Ö

“Namuslu olmak ne zor şeymiş 
meğer! Bereket, zora katlanmasını 
bilen millet de namuslu.”

Sabahattin Ali
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5 Nisan 2011, istifa eden Eski ÖSYM 
Başkanı Ünal Armağan: Türkiye korku 
imparatorluğu haline geldi. Ben de 
görevden ayrıldıktan sonra aylarca 
konuşmaya çekindim ve korktum.

6 Haziran 2011, Başbakan: (Eski Başkan 
için) KPSS’nin içine etti. 

6 Nisan 2011, ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir: Tam yapan adayların 
kitapçığında bir problem yok. 5 
Ekim’den itibaren her sınavda bütün 
oyunları bozduk. Bundan sonra basına 
kitapçık dağıtmayacağız.

13 Mayıs 2011, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik, TV8, Erkan 
Tan ile Başkent’ten programı: Şifre var 
diye kıyameti kopardılar. Bankamatik 
kartlarında da şifre var, o olmadan 
alışveriş yapabilir misin? Hayır. Burada 
abes olan şifrenin başkaları tarafından 
bilinmesidir.

13 Mayıs 2011, YÖK Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan: Kolay bir şifre ama kimse fark 
etmemiş, fark edilmesi mümkün değil. 
Ankara’da İstanbul’da İzmir’de bu kadar 
değerli hocalar şifreyi çözemiyorken 
nasıl olur da Artvin’de bir hoca bunu 
bulabilir... 

Talebeler Ali Demir’in elini öpsünler ki; bizi 
dinleyip her şahsa özel kitapçık yaptı. Eğer 
olmasaydı binlerce kişi haksız yere birbirinin 
önüne geçecekti.  Ali Demir düzgün bir 
adam. 

20 Mayıs 2011, Başbakan, Habertürk, 
Sansürsüz Özel programı: Bir tane yavrumun 
burada biz hakkının zayi olmasına müsaade 
etmeyiz dedim, sonuna kadar takipçisiyiz 
dedim… 

Ve kopya olmadığını da öğrenince ben 
tatmin oldum. 

4 Nisan 2011, Başbakan Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek: (YGS’de 
şifreli yöntemle kopya çekildiği iddialarına 
ilişkin ÖSYM Başkanı’nın açıklamalarıyla ilgili) 
Sayın Cumhurbaşkanının tatmin olduğu 
konuda bizler de tatmin olmuşuzdur. 

18 Nisan 2011, Milletvekilleri Tanıtım Toplantısı: 
Taksim’de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki 
bin genci yürütmek problem  değil. Onlar YGS 
sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını 
açıklarken, biz  de kalkarız onların karşısına 5 
bin, 10 bin tane genci koyarız.

11 Temmuz 2012: (KPSS sınavında kopya 
çekildiği ve soru-cevapların sınavdan önce 
25 bin TL’ye satıldığı yönünde yazılı ve 
görsel medyada çıkan haberler üzerine) 
ÖSYM savcılıktan yayın yasağı istedi. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 
ÖSYM yetkilileri, çıkan haberlerin doğru 
olmadığını ve iftira niteliği taşıdığını ileri 
sürerek, yayınlanan haberlerin sitelerden 
kaldırılmasını istediler.

ÖSYM

Ö
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RP İstanbul İl Başkanlığı döneminde: 
(Özal’ı eleştiriyor) Şu anda Türkiye’nin 
başında olanlar biz baba değiliz 
diyor. Sayın Özal da öyle ifade etti. 
E sen bu memlekete baba değilsen 
bu memleket de seni azledecektir. 
Çünkü bu millete baba değilsin, 
azledileceksin. Baba değiller ama 
bunlar, uşak uşak! Neyin uşağı? Batı’nın 
uşağı, ABD’nin uşağı! Tabii uşaktan 
baba olmaz!

30 Ocak 1991, Refah Partisi İstanbul 
İl Başkanı R.T.Erdoğan, İl binasında 
bir basın toplantısı: (Özal politikalarını 
eleştiriyor) Körfez Savaşı, ABD’nin 
emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya 
hâkim kılmak için yaptığı bir savaştır…

Bütün bu gerçekler ortada iken Özal’ın, 
milletin büyük çoğunluğunu karşısına 
alıp Anayasa ve kanunları sürekli 
çiğneyerek Türkiye’yi savaşa sokmak 
istemesi, vahim bir olaydır! 

1993, Belediye Başkanlığı Kongresi, 
Zeytinburnu: Özellikle 12 Eylül’ün 
Cumhurbaşkanı Sayın Evren rüşvet 
iki kişi arasında olan bir olaydır 
engellenemez, diyordu ve rüşveti bu 
ifadelerle meşrulaştırıyordu.  

2011 seçim kampanyasında rüşveti 
meşrulaştırıyordu dediği Özal’ı billboard 
reklamlarında kullandı. Hatta bu görsel, Gezi 
direnişinde de “yedirmeyiz” diyerek farklı 
biçimde kullanıldı. 

Ö

ÖZAL
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27 Mart 2008, Denizli: (Önsözünde 
yazar tarafından Diyanet onaylı olduğu 
belirtilen  İlahilerle Hakka Çağrı adlı 
kitap, `Tayyibim’ isimli şiir) Tayyip Allah 
yolunun bekçisidir. Tayyibi üzmek Allah’ı 
üzmektir. Sevenlerini üzmek de aynıdır. 
Suçun şiir değil, dini yaşaman.

14 Kasım 2008, AKP Aydın İl Başkanı 
İsmail Hakkı Eser: Biz Başbakanımızın 
aşığıyız. Başbakanımız bizim için adeta 
ikinci peygamber gibidir. 

3 Mart 2009, Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme 
metrobüs hatti açılışında bir pankart: 
Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip 
Erdoğan Kadıköy’e Hoşgeldin.

7 Mart 2009, Hatay mitinginde bir pankart: 
Son İmparator Hatay’a hoş geldin.

PP

PADİŞAHIM ÇOK 
YAŞA

9 Mart 2009: Türkiye’nin 2. Atatürk’ü Erdoğan, 
barış her zaman savaşı yenecek silaha gerek 
yok. Özgürlükler terörü bitirecek. En doğru 
yoldasın devam et” yazılı pankartın altında 
da Ateist şair Oktay Avcu adı var. 

21 Mart 2009 Elazığ mitingi: Son Halife
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15 Kasım 2009, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: Bak Tayyip Bey bile ne 
halden ne hale geldi. O civanım 
delikanlının şimdi gözlerinin altı morardı, 
düşünüyor. 

8 Mart 2010, Şanlıurfa: (Bir pankart için) 
Padişahım çok yaşa diyorsun ama ben 
ne padişahım ne padişahlığa özentim 
var. Kaldır onu.

4 Mayıs 2010, Kürşat Tüzmen, Anayasa 
değişikliği oylamasında ret oyu verenlerin 
yazıldığı fi re listesinin yapıldığı iddialarına: 
Başbakan yalakalığına soyunuluyorsa, 
liste yapılıyorsa bunun hesabını sorarız. 
Başbakan uçurumdan atlıyorsa, bize 
yakışan onun arkasından atlamaktır. Karar 
doğrudur yanlıştır önemli değil, Türk töresi 
böyle gerektirir.

2 Temmuz 2010: (AKP Bursa İl Başkanı 
Nagip Vardar’ın, Genel Merkez’e 
çağrılarak ‘istifa etmesi’ istendi. 
Sizin görevden alınmanıza gerekçe 
gösterdiler mi sorusuna şu yanıtı verdi) 
Gerekçe bildirmediler. Biz de sormadık. 
Soru sorma gibi lüksümüz yok zaten.

1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi Açılış Töreni: Siz hem 
Türkiye’nin öneminin, saygınlığının 
artmasından dem vuracaksınız, hem 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanını 
kalkacak bu tür şeylere ‘ispat et’ diye 
onunla muhatap tutacaksınız.

2 Haziran 2011, TRT Haber, Seçim Özel 
programı: Ben doğrusu İnan Kıraç’ı 
bu işlerin içinde görmek istemem. Bu 
işlere bulaştığını duymak da istemem. 
Bu beni ciddi anlamda rahatsız eder 
ve yakıştıramam da. Ama hakikaten, 
yazılanlar söylenenler doğruysa, bu 
tabii geleceğe yönelik herhalde 
kendisi de bazı riskleri üstlenmiş 
demektir. Çünkü bir iş adamı ülkede 

belli bir güce, belli bir imkana sahip bir iş 
adamının, böyle bir şeyin içerisine girmesi, 
adım atması kendisi açısından da ciddi bir 
risktir. Hiçbir iş adamı bu tür şeyin içerisine 
böyle girmez. Ama girenlerini de takdir 
ederim, tebrik ederim.

9 Haziran 2011, Başbakan, Kral FM: Bizim 
ilkelerimizde tevazu esastır. Bize diktatör 
gibi veya diktatörlüğe heves etmek gibi 
yaklaşanlar aslında kendileri bir diktatörlüğün 
içerisindedirler. Tek adamcılık onlarda vardır, 
bizde yoktur. Bizde istişare esastır. Asla bizim 
kitabımızda diktatörlük yazmaz, otokrasi 
yazmaz; otoriter, totaliter bir mantık yazmaz. 
Biz bunların tamamına karşıyız.

3 Aralık 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Osmangazi Ilçe Kongresi: 
(Osmangazi ilçe yöneticisi Refi k Özen’in “Biz 
Başbakanımıza biat etmiş insanlarız” sözlerini 
eleştirdi): Biatı bir siyasi parti genel başkanı 
için kimse kullanmamalı.  Biat edilecek bir 
insan varsa, bunu benim Erbakan Hoca’ya 
yapmam lazımdı. Ben biat etmedim, 
edilseydi ona ederdim. Bunun için Recep 
Tayyip Erdoğan’a da biat etmemiş adamım. 
Partimizde biat kültürü yok. Bunu herkes 
bilsin. 

8 Aralık 2011, Şike yasasına muhalif olan 
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: 
AK Parti’de tek bir realite var, o da Recep 
Tayyip Erdoğan. Ötesinde ne hizip, ne klip 
olur, ne başka şey olur, hiçbir şey olmaz. Bu 
yasayla ilgili kişisel vicdani rahatsızlık, yoksa 
burada bir otorite sorgulaması yok. Kimse 
buna cesaret de edemez. Kaldı ki Tayyip 
Bey’e karşı parti içinde böyle bir şey asla 
olmaz. Kişisel olarak benim hiç olmaz. Ben 
Tayyip Bey’i Allah için seviyorum, başkaları 
koltuk için seviyordur, onu bilemem.

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup Toplantısı: İş 
makinelerini yakıyorlar, oradaki çalışanları 
kaçırıyorlar, müteahhidinden haraç 
istiyorlar. Kim yapıyor bunu? Bölücü terör 
örgütü. Peki, benim Hakkarili kardeşime ben 

P
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sesleniyorum, nasıl oluyor da siz hala 
kalkıp bu adamlara oy veriyorsunuz? 
Efendim, korkuyoruz, ne demek? 

6 Aralık 2012: AKP Diyarbakır İl Başkanı 
avukat Halit Advan’ın bir gazeteye 
verdiği, “Dindar Kürtler artık BDP’ye 
oy veriyor” açıklamasına Erdoğan 
5 Aralık’ta yapılan il başkanları 
toplantısında Halit Advan’ı, “Benim 
böyle bir il başkanım olamaz” diyerek 
sert bir dille eleştirdi. Ertesi gün sonra İl 
başkanı gördüğü lüzum üzerine istifa 
etti.

6 Aralık 2012: AKP, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği adayın 
karşısında seçimi kazanan Ağrı İl 
Başkanı Kemal Yıldırım’ın görevden 
alınmasına mahkemede gerekçe 
olarak, delegeler üzerinde baskı 
kurulması gösterildi. 

21 Mart 2013, AKP Samsun Milletvekili 
Tülay Bakır: Bir yasa geliyor tabii, 
‘İşte burada bir şey var, size bilgi 
gönderilmiş’ deniliyor, ama bunları 
çok bilmiyorsunuz. Onun için Genel 
Kurul’a gelmeden önce, aslında 
bize ilgili komisyonun başkanı olsun, 
diğerleri olsun bilgi vermesi lazım. 
Yani gerçekten hiçbir şeyi bilmeden 
geliyoruz…

Muhalefetteki arkadaşlar şunu 
söyleyebilirler: ‘Zaten yasalar sizin 
istediğiniz gibi çıkıyor.’ Ama o yasalarda 
iktidar milletvekili olarak hiçbir rolüm 
yok, sadece elimi kaldırmaktan başka. 
Böyle olmamalı, benim de içinde aktif 
görevim olmalı... 

Ben, bugün bu halinden memnun 
değilim.

26 Nisan 2013, AK Parti Kütahya 
Milletvekili İdris Bal: (Barış süreci ile 
ilgili bir soruya verdiği yanıtta) İçeriği 
bilmiyorum... Yol haritasını bilmiyorum… 

Diyorum ki ben içeriğini bilmiyorum. Başarılı 
olması için üzerime düşeni yaparım ama 
diyorum ki aynı zamanda akademisyen 
olarak iyi senaryo kadar kötü senaryoyu da 
hesaba katmaz isek sürprizlerle karşılaşabiliriz.

16 Haziran 2013, Kazlıçeşme Mitingi: (Bir 
kadın) Erdoğan’ın g… kılıyım.

P
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Bitaraf Olan Bertaraf Olur

15 Ağustos 2010, Egemen Bağış, 
Beşiktaş meydanı iftar yemeği: 
Bu paketin içeriğini okuyup bu 
Anayasa’nın  değişmiş halinin bu ülkeyi 
nasıl kalkındıracağını gördükten sonra 
bu pakete hayır diyenin ya aklında bir 
zoru vardır ya da vatan sevgisiyle ilgili 
bir sıkıntısı vardır. 

17 Ağustos 2010, Başbakan, Çorum: 
(TÜSİAD, TOBB, TİSK, Türk-İş ve 
DİSK’in, anayasal değişiklik istediğini 
hatırlatarak) O gün ‘evet’ derken 
bugün sessiz kalanlar bilesiniz ki yarın 
huzurumuza geldiğinizde biz de sessiz 
kalırız.

6 Eylül 2010, Başbakan, NTV: (Bitaraf 
olma tartışması) Bu konuda bir fi kir 
beyan etmeme konusunda bütün 
üyelerinize veya yönetiminize bu 
dayatmayı yaparken bana da gelip 
bu anayasa metnine şunu koy derken 
ben senden tavır beklerim...  

(Referandumda hayır diyenler 
için) Bana göre darbe anayasasını 
savunduklarına göre darbecidir. 

RR

REFERANDUM

7 Eylül 2010, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Hürriyet gazetesi ziyareti: 13 
Eylül’de benim halkımın böyle bir pakete 
hayır demesini içime sindiremem, bunu 
savunmakta çok büyük zorluk çekeriz. 
Dışarıda ben Türk halkı sivil bir anayasa istiyor 
ve demokratikleşe talebini daha da geniş 
alanlara yayıyor argümanını savunmakta 
zorluk çekerim. 

24 Eylül 2010, Başbakan, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Tercihini ortaya koyan 
tüm vatandaşlarımızın iradesi saygıdeğer, 
makbul, kıymetlidir….

Ben, sizlere ‘evet diyenler gafl et, dalalet, 
hıyanet içindedir’ demiyorum. Bu zihniyeti 
telin ediyorum, lanetliyorum. Bu zihniyet 
ayrımcıdır, bu zihniyet bölücüdür, bu zihniyet 
ülkemizin bu güzel insanlarının gönlüne 
maalesef şüpheyi koyan zihniyettir…

Biz, Türkiye haritasını beyaz ve kahverengi 
ya da mavi ve kırmızı olarak boyamanın 
sandık sonuçlarına bu şekilde bakmanın son 
derece isabetsiz olduğuna inanıyoruz... 

Kampanya sürecinde de şunu defaatle 
ifade ettim, milletimizin iradesi hangi yönde 
olursa olsun saygındır makbuldur, kıymetlidir.

15 Ekim 2010, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, referandumda hayır oylarının yüksek 
çıktığı yerlerin ele alınacağı Kızılcahamam 
kampından önce: 9 ay sonra yapılacak 
seçimlerde şimdi kırmızı görünen iller de 
sarı olacak. Kıyıları da sarıya boyayacağız, 
boyama çalışmalarımız başladı.

28 Şubat 2011 AK Parti Muğla Milletvekili 
Mehmet Nil Hıdır: Geçtiğimiz günlerde 
Kastamonu’nun Tosya İlçesi’ne gittim. 
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Tosyalılar bana çok üzgün olduklarını 
söyledi. Nedenini sordum. ’Bizler 
referandumda yüzde 78 evet oyu 
çıkardık. Ülke genelinde en fazla oy 
çıkaran yer olmak istiyorduk fakat 
Erzurum yüzde 87 oy çıkardı. Biz birinci 
olamadık’ dediler. Ben de onlara 
’Aman sakın ha bu söylediklerinizi 
Muğlalılar duymasın yoksa döverler 
sizi’ dedim. Muğla’da referandumda 
yüzde 31 oranında evet çıkmıştı. Tabii 
bu işin esprisi. Asıl dövülmesi gereken 
Muğlalılar.

15 Ağustos 2011, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
Eğreli’deki iftar yemeği: Oy verenleri 
de vermeyenleri de kucaklayacaksın. 
Oy verenlerle vermeyenler de bir 
deği tabii bunu bir kenara koymak 
lazım.

İşine Gelmeyince Referandum

1 Aralık 2009, TBMM Grup Toplantısı: 
(İsviçre’de minare referandumu 
için) Ülkemizde de zaman zaman 
böyle bu tür konuları konuşanlar 
oluyor. Bu tür konular referanduma 
götürülmez. Bunlar doğuştan verilmiş, 
alınmış haklardır, bunu referanduma 
götüremezsiniz. Bir insanını insan hak 
ve hürriyetlerini, bir toplumun, bir 
halkın yaşam özgürlüğünü, inanç 
özgürlüğünü kalkıp da referanduma 
sunamazsınız. Ne yazık ki İsviçre’de 
bu yapılmıştır, yanlış yapılmıştır. Bir kez 
daha aklıselim ve sağduyu çağrısı 
yapıyorum.

12 Haziran 2013: İnsanların Gezi 
Parkındaki ağaçların kesilmemesi, 
AVM, rezidans vs. yapılmaması isteği 
için görüştüğü kişilere toplantıda 
mahkemenin yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen referendum önerdi 

ve ilerleyen günlerde mahkeme kararına 
rağmen referendum önerisini tekrarlayıp 
durdu.R
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1994, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçildikten sonra, ATV: Bir 
balerinin neler yaptığı, neler ortaya 
koyduğu ve nereye hitap ettiği 
ortada. Bunu farklı bir yorum olarak 
değerlendirebilirsiniz. Yani bu benim 
kendi kanaatimdir. Dolayısıyla 
çok açık ve net söylüyorum, bu 
noktada duyarlılığını belden aşağı 
indirmeyeceği her şeyde varım. Ama 
indirecek olanın karşısındayım. Çünkü 
şu anda kültür emperyalizminin en 
önemli dallarından biri, insanı belden 
aşağısıyla meşgul etmek.

29 Aralık 2007, Restore edilen Topkapı 
Sarayı’ndaki Kutsal Emanetler Bölümünün 
açılışı: Ama tarihi mirasınızı kaybederseniz, 
-Allah korusun- ülkeniz, ana yurdunuzun 
tapusunu kaybetmiş olursunuz. Bir daha 
geri kazanamazsınız ve işte asıl felaket 
bu olur. Bir milletin geçmişi ayağını bastığı 
zemindir. O zemini kaybederseniz ayakta 
kalamazsınız. Biz kalkınmadan sadece 
ekonomik büyümeyi, milli gelirin artmasını, 
ihracatın artmasını anlamıyoruz, 
bununla birlikte manevi, kültürel ve 
sanatsal kalkınmayı sağlayamazsanız, 
başardıklarınızı yeniden kaybetmeniz çok 
uzun sürmez. 

20 Mart 2008, İstanbul: Biz yeni bir karar aldık. 
İstanbul’a özel tarihi eserlerimizin birçoğunu 
otellere çevirelim. Hem tarihimizi tanıtalım, 
hem bu eserlerle yatak kapasitemizi 
arttıralım.

13 Ocak 2011, Katar: (Ucube ifadesini 
heykel için mi çevresindeki gecekondular 
için mi kullandınız? Sorusuna) Heykelin ne 
olduğunu az çok bilirim. Heykel ile ilgili takdir 
yetkisi kullanmak için illa güzel sanatlar 
mezunu olmak şart değil. Şarkı türkü için 
yoldan geçen vatandaşa ‘Beğendin mi?’ 
diye soruyorlar. Konservatuar mezunu 
musun diye sormuyorlar.

26 Şubat 2011, İstanbul: Aslında Marmaray 
29 Ekim 2013’e kalmayacaktı. 2010’e 
yetişebilirdi. Bize gecikmek yakışmaz, 
ertelemek yakışmaz. Sürekli yok arkeolojik 
şey, yok çömlek çıktı, yok şu çıktı, yok bu 
çıktı ile önümüze engeller koydular. Bunlar 
insandan çok daha mı önemliydi. 

29 Nisan 2013: Çılgın projeler için bize 
hendek atlatıyorlar. Bakın Marmaray’a 
bizi çanak çömlekle bize kaç sene 
kaybettirdiler… 

*Yenikapı kazılarında Neolitik Çağ’dan 
başlayıp, kesintisiz olarak günümüze kadar 
ulaşan ve kent tarihine ışık tutan 35 bin eser 
belgelendi.

SS

SANAT
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8 Haziran 2009: Bizim temizliğimize leke 
sürmeye gayret eden Sayın Baykal, 
bana edep dersi vermeye kalkıyorsun. 
Önce, bu ülkede bir partinin genel 
başkanına sen veya siz ifadelerini 
kullanmanın ne anlama geldiğini 
öğren. Bak, ben sana ‘sayın’ diyorum, 
‘sen’ demiyorum.

Ancak Kendisi Diyor;

19 Ocak 2008: Bir rektör çıkıyor darbe 
çağrısı yapıyor. Kimsin sen? Otur oturduğun 
yerde.

2 Şubat 2008: (Deniz Baykal’a) Sen ne 
anlarsın o işlerden. 

1 Mart 2009, Kayseri: Sayın Baykal, beni 
bu makama sen getirmedin.

22 Ocak 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: (Sendika Başkanına) Sen avucunu 
yalarsın, avucunu. Neyi deviriyorsun sen? 

5 Şubat 2010, AKP Kadın Kolları Toplantısı: 
Sevsinler seni Baykal. 

8 Şubat 2011, TBMM Grup Toplantısı: Senin her 
yerin Anayasa hukukçu su olsa ne yazar. 

2 Mayıs 2011, Sultangazi: (Kemal Kılıçdaroğlu’na) 
Senin ağzın ne kadar bozulursa bozulsun, bizim 
terbiyemiz buna müsaade etmez. 

9 Haziran 2011, Sivas: Senin her tarafın profesör 
olsa ne yazar be! 

9 Haziran 2011, Kral FM: Ey Bahçeli, sen bunun 
hesabını nasıl vereceksin? 

10 Eylül 2011: (Kemal Kılıçdaroğlu’na) Kusura 
bakma ben bu tertemiz alnımı, senin o lekeli 
dudaklarına sürdürmem.

3 Ocak 2012, TBMM Grup Toplantısı: (Selahattin 
Demirtaş’a) Ya sen kimsin, kimi temsil ediyorsun, 
kimin adına konuşuyorsun? 

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: (Amerikalı yazar Paul Auster’a) Ya 
sen ne cahil bir adamsın be.

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup Toplantısı: 
Kılıçdaroğlu sen kimin torunusun? 

22 Mart 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: (Devlet Bahçeli’ye) Kendi takipçilerini 
tahrik etmede maşallah senden iyisi yok…

SEN BANA SEN 
DİYEMEZSİN...

S
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4 Temmuz 2009, Sakarya İl Kongresi: 
Şimdi diyorlar ki greve gideceklermiş. 
Kusura bakmasınlar, eğer greve 
gideceklerse buyursunlar gitsinler.

22 Ocak 2010, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Akşam Tekgıda-
İş’in Başkanı biz gerekirse hükümet 
deviririz diyor, şu ifadeye bak. Şu anda 
diyor, dün yaptığımız görüşmede 
genel grev kararı almadık, genel 
eylem kararı aldık, genel grev kararı 
alırsak hükümet devririz. Şimdi bu 
ifadeye ne denir? Bu anlayışta, bu 
mantıkta olan bir sendikacının bu 
ülkenin istikbalini, aydınlık yarınlarını 
düşünme diye bir derdi olabilir mi? 
Bunlarla siz nasıl masaya oturursunuz 
yav? Neymiş, hükümet devirirmişiz. 
Sen avucunu yalarsın, avucunu. Neyi 
deviriyorsun sen? Bunlar ülkeyi sadece 
kendilerinden ibaret zannediyorlar. 
Bu AK Parti 15 milyon vatan evladının, 
seçmeninin oyunu alarak iş başına 
geldi. 

15 Mayıs 2012: (Hükümet ile memurlar 
arasındaki toplu sözleşme sürecinde, 
memur sendikalarının eylem yaptığının 
anımsatılması üzerine) Grev hakkı 
ne zaman doğar nasıl doğar bunlar 

ortadadır. Şu anda ben böyle bir hak 
görmüyorum. 

30 Mayıs 2012: (THY Grevi) Düşünün ki bu 
grev kanunsuz değil kanunlu olarak da 
yapıldığında, uzun süreli bir grev olduğu 
zaman bunun bedelini kim ödeyecek, kim 
öder? Millet ödeyecek, millet öder. 

25 Nisan 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa: Eğer 
cesaretleri varsa ve patronlarla iyi ilişkiler 
içinde olabiliyorlarsa patronlar da ‘benim 
çalışanlarım elbette sendikalı olabilir’ 
düşüncesindeyse bu mutlaka gerçekleşebilir.

16 Nisan 2011, MEMUR-SEN 4. Olağan 
Genel Kurulu: Niye bunlar Taksim’in yolunu 
açamadılar? Bunu biz başardık. O yolu biz 
açtık. Bu noktada rahat edebildik. Peki şu 
anda bazı sendikalar bunun kadrini kıymetini 
bilebiliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bilmedikleri 
gibi hakarete de yine aynı şekilde devam 
ediyorlar. Niye? Onlar ideolojinin deli 
gömleğini giymiş zihniyetlerdir. Onlar cam, 
çerçeve, çevredeki esnafı, herkesi dilhun 
ettikleri zaman, kan gördükleri zaman 
rahatlayan zihniyetlerdir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1988’de 
Refah Partisi İstanbul İl Başkanıyken 
Darphane işçilerinin grevine destek vermişti.

S

SENDİKALAR 
GREVLER
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21 Mart 2009, Elazığ: Onlar Sivas’ın 
ötesine dahi geçemiyorlar.

30 Ekim 2010, Sabiha Gökçen 
Havaalanı: Ankara’daki liderleri 
Ankara’nın ötesine geçmemekle 
eleştirirken biraz da demokrasi için 
bunu yapıyorum. Bu ülkedeki gelir 
adaletsizliğini gidip yerinde görün 
ki diğer siyasilere ve vatandaşlara 
davranmasını önerin.

10 Haziran 2011, NTV, Seçime Doğru: 
68 il ve ilçelerle birlikte 89 miting oldu. 
Gerçekten Hakkari’yi bir kenara 
koyarsak coşkunun heyecanın tavan 
yaptığı bir kampanya oldu.

3 Haziran 2011, Konya: Her birinin eline 
CHP bayrağı verdiler. Ama bir tane 
Türk bayrağı tutturamadılar ellerine. 

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup 
Toplantısı: Biz diğer muhalefet partileri 
gibi Sivas’ın ötesine geçemeyen bir 
parti değiliz. Seçim zamanı zar zor 
oralara bir gidip geldiler. Bundan sonra 
sadece tabela partisi olarak oralarda 
varlar. 

3 Mart 2013, Balıkesir: Edremit’te bayrağımız 
nasıl dalganıyorsa Hakkari’de de böyle 
dalgalanır. 

7 Haziran 2011, Kanaltürk ve Bugün 
Televizyonunda canlı yayınlanan Merkez 
Siyaset programı: O gün orada 2 bin, 3 bin 
kişi var. Fakat bunların genelinin elinde CHP 
bayrağı var. Karşıda dinleyenler BDP’li. Bizim 
bildiğimiz CHP’li elinde Türk bayrağını tutar, 
Türk bayrağı ile yürür. Orada bir tane Türk 
bayrağı yok... 

Ne için bir tane Türk bayrağı yok sen bunu 
açıkla. Neden?

19 Nisan 2013, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Buraya gelenlerin hangisi İstiklal 
Marşı’na karşı, Türk Bayrağı’na karşı. Bu 
ne densizliktir. Dert başka. Kolay olanı 
seçiyorlar. Bu ülkede bunlar bu güne kadar 
barış için, halkın birbirini sevmesi için bir 
adım atmadılar. Bunlar Sivas’ın ötesine 
geçemediler, Hakkari’ye, Van’a gidip bir 
toplantı yapamadılar. 

23 Şubat 2013 Zeytinburnu: Biz İstanbul’da 
nasıl gururla Türkiye Cumhuriyeti’nin ay 
yıldızlı bayrağını salladıysak, Türkiye’nin her 
yerinde de o bayrağı salladık. 

22 Mart 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Hakkâri’ye niye sen bir tane Türk 
bayrağı ile gidemedin ya, niye gidemedin… 

Ama Ak Parti 81 vilayetin tamamında bu 
bayrağı dalgalandırıyor. 

8 Haziran 2011, CNN Türk, Seçim 2011 
programı: Er veya geç bu tabelalarımızı 
asacağız. Bu demokrasiyse, özgürlükse 

SİVAS’IN ÖTESİ 
HAKKÂRİ

S
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bu mücadelede biz ülkemizin hiçbir 
noktasını kalkıp da bu zorbalara 
bırakamayız. 

4 Mayıs 2013, AKP 20. İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı, 
Kızılcahamam: Biz 76 milyonun kardeş 
olduğu bir Türkiye inşa ediyoruz, 
bizim farkımız bu. Onun için biz 81 
vilayette varız ama ne MHP ne CHP, 
Sivas’ın ötesine geçemiyor. Çok 
enterasan CHP Hakkari’ye gidiyor, 
izinle ve orada bir tane Türk bayrağı 
dalgalandıramıyor. 

1 Aralık 2009, TBMM Grup toplantısı: 
Bizi bu ülkeyi bölmekle suçlayan 
zevat, Sivas’ın ötesine gitmeye, siyaset 
yapmaya çekiniyor. 

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Yüksekova İlçe Başkanımızı 
kaçırmaya kalktılar, en sonunda istifa 
etmek zorunda kaldı. Demokrasi bu 
mu? 

*1 Kasım 2012, Sözcü gazetesine 
konuşan Hakkari CHP İl Başkanı 
Mehmet Baş şöyle dedi: Hakkari’de 
AKP’nin bayrak asacak ne il binası, 
ne bir tebalası, ne de bir fl aması var. 
AKP il binası Hakkari’de sadece kağıt 
üzerindedir. Yani, birisi Hakkari’ye gelip 
AKP il binasını ara-mak isterse, böyle bir 
il başkanlığı olmadığını öğrenecektir. 
AKP’nin il başkanlığına ait eşyaları ise 8 
aydır bir depoda durmaktadır.

*Başbakan Sivas’ın ötesine koruma 
ordusuyla gitti, 21 Mayıs 2011 Hakkâri 
mitingindeki önlemler sıkıyötemin 
dönemlerini aratmadı.

Herkes gayet rahatlıkla gidince 

7 Haziran 2011, Kanaltürk ve Bugün 
Televizyonunda canlı yayınlanan Merkez 
Siyaset programı: Sayın Kılıçdaroğlu da 
Sivas’ın ötesine geçti, bir önceki Genel 
Başkanın yapamadığını o yaptı. Aynı şekilde 
sayın Bahçeli de Sivas’ın ötesine geçti.

26 Şubat 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Diye diye, söyleye söyleye Sivas’ın ötesine 
gitmelerini sağladık. İşte CHP birkaç kere 
gitti, işte MHP de zannediyorum bir iki 
vilayetimize gitti ama hala gidemiyorlar.  

S
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15 Ağustos 2010, Gaziantep: Suriye ile 
Türkiye, daha yedi buçuk yıl öncesine 
kadar birbirine husumetle bakıyordu. 
Sürekli gerginlikler yaşanıyor, iki 
ülke zaman zaman savaşın eşiğine 
geliyordu. Biz geldik, Esad kardeşimle 
oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri 
konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik 
ve Türkiye ile Suriye’yi bölgenin iki 
kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik. 

14 Mayıs 2011, Rize: Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad ile bir hafta 
10 gündür görüşmedim. Ancak, 
arkadaşlarım görüşmelerini devam 
ettiriyorlar… 

Libya bizim için bir yerde belki bir dış 
politika analizi olarak değerlendirilebilir. 
Suriye ise öyle değil. Adeta bizim 
için bir iç politika değerlendirmesi 
yapmamız gerekir.

26 Haziran 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Bu son olaydan sonra (uçak düşmesi) 
artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. 
Türkiye olarak Suriye yönetiminin 
sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik 
risklerini hiçbir şekilde tolere 
etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. 

15 Temmuz 2012, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu: Gelecekteki Suriye ile sıfır 
problem yaşamayı garantilemek için, bugün 
Suriye ile sorunumuz var. 

17 Ağustos 2012, Kadıköy-Kartal Metro Hattı 
Açılışı: Bir zalim rejimin yıkılması mücadelesi 
veren kardeşlerime rabbimin yardımını 
diliyorum. 

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla Özel 
programı: Esad, siyasi ömrünü tamamlamıştır…

Esad’ı o zaman davet ettik ama ben 
yazlıkta değildim hiç bir zaman da beraber 
olmadım. Ayrıca bir ziyaret ettim o kadar. 

21 Eylül 2012, Washington Post: Beşşar siyasi 
açıdan ölmüştür.

30 Aralık 2012, Şanlıurfa: Zalim Esed zulmüyle 
anılacaktır, babası hayırla yad edilmiyor 
kendisi de hayırla yad edilmeyecektir…

Kardeşlerim şu anda dünyada 100’ü aşkın 
ülke bu kardeşimizin (Suriye Ulusal Koalisyon 
Lideri Muaz el Hatib) ve ekibinin liderliğini 
kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? ‘Ey 
Esed biz seni artık tanımıyoruz, hadi defol’ 
demektir.

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel programı: (Dünya Barış gününden bir 
gün önce savaş söylemi) Türkiye Suriye’ye 
müdahalede bulunmalı sorumuza bile halkın 
cevabı ‘yüzde 58 ile evet’…

31 Ağustos 2012: Eski El Kaide liderlerinden 
Tarık el-Fadli, Yemen gazetesi Aden 
Tomorrow’a verdiği 31 Ağustos 2012 tarihli 

S

SURİYE
Kardeşim Esad oldu 

Düşmanım Esed…
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bir röportajda, Yemen’de savaşan 
Ensar el-Şeria militanlarının birdenbire 
Abyan bölgesindeki Zinjibar ve Car 
şehirlerinden çekildiklerini ve Suriye’de 
“cihad” için savaşmaya gittiklerini 
söylemişti. Fadli, bu transferin, 
“bölgesel bir anlaşma” ile gerçekleşmiş 
olabileceği hipotezini dışlamadığını 
söylemiş, El Kaide militanlarının önce 
Türkiye’ye, sonra Suriye’ye kaydırıldığını 
iddia etti.

5 Eylül 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Inşallah biz en kısa zamanda Şam’a 
gidecek, oradaki kardeşlerimizle 
muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de 
yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin 
kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi 
Camii’nde namazımızı da kılacağız.

5 Ekim 2012, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: Bugün 
Türkiye’nin askeri gücü Suriye’yi birkaç 
saat içerisinde yok edecek noktadadır 
çok şükür.

5 Ekim 2012, Esenler, Kentsel Dönüşüm 
Töreni: Suriye halkının canını ve 
namusunu koruma mücadelesini 
önemli görüyoruz. Muhalif güçlerin 
yanında yer aldık. Kendi halkına, kendi 
şehirlerine, kendi kültürel mirasına 
değer vermeyen, kendi yerleşim 
yerlerini bombalayan böyle bir 
anlayışın tek bir tanımı olabilir: O da 
devlet terörüdür. 

10 Ekim 2012, AKP Milletvekili Şamil 
Tayyar: Bugün eğer Türkiye arzu ederse, 
iddia ederek söylüyorum 3 saatte 
Şam’a varır. 

11 Nisan 2012, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik: (Suriye 
konusunda)  Bizim dostluğumuz çok iyidir 
ama gazabımızın da çok iyi olduğunu 
herkes biliyor. 

13 Nisan 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Uludağ Üniversitesi, Bölgesel 
Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası 
ve Kamu Diplomasisi Paneli: Sıfır sorun 
politikasında başarılı olduk. Ama bir şeytani 
el işin içerisine girdi ve Suriye’de büyüyü 
bozdular.

28 Ağustos 2012: Esed rejimi bitmiştir.

8 Ocak 2013, Afrika gezisi, Gabon: Esad 
devlet terörü estirmektedir. Bu devlet terörü 
neticesinde 50 bin insan ölmüştür. 600 bin 
civarında insan Suriye’yi terk etmiştir. Suriye 
içinde 2.5 milyon insan evlerini terk etmiştir. 
Bunu demokrat olan bir insan mı yapıyor? 
Bunu devlet terörü estiren bir insan yapıyor. 
Böyle bir insana güvenip de Suriye’den 
kaçanlardan kim geriye dönebilir? 
Demokrasiye yönelik açıklamalarına kim 
inanır?

22 Mart 2013, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Foreign Policy dergisi: Özellikle 
bizim, ‘komşularla sıfır sorun’ prensibimiz 
hala geçerlidir ve bölgemizin karşı karşıya 
olduğu sorunları çözme konusunda her 
zamankinden daha uygundur.

5 Mayıs 2013, Kızılcahamam: Ey Beşar 
Esat vallahi bunun hesabını vereceksin. 
Başkalarına göstermediğin cesareti ağzında 
emzik olan kundaktaki bebeğe göstermenin 
bedelini çok ama çok ağır ödeyeceksin… 

Allah izin verirse bu caninin bu katilin 
dünyada hesaba çekildiğini görecek ve 
bundan dolayı da hamdedeceğiz… 

Allah’ın yardımı ne zaman diye soran Suriyeli 
kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Hiç 
kuşkusuz Allah’ın yardımı yakın.

7 Mayıs 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Hasan’a, Hüseyin’e, sevgili Peygamberimizin 
o güzel torunlarına ölümü layık görenleri yezit 
ilan edenler burada onların izinden giden o 
Müslümanları, o yavruları şehit edenleri niçin 

S
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Yezit ilan etmiyorlar. Onlar da birer 
Yezit. İnanın Baba Esad bunu yapmadı 
ve bu kadarını asla beceremedi… 

Bir Resmin Kaldı Bende…

17 Mart 2013, Çanakkale: Şu anda 
100 bine yakın insanı öldüren o 
diktatörlerle yan yana, kol kola resim 
çektirenlerin kim olduğunu biliyorsunuz; 
anamuhalefetin milletvekilleri. 

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: Bunların 
dış politikadan anladığı kendi 
ülkelerinin düşmanlarıyla, halkına 
zulmeden zalimlerle aynı fotoğraf 
karesi içine girmektir. 

29 Mayıs 2013: CHP Denizli Milletvekili 
İlhan Cihaner, Başbakkan Erdoğan’ın 
yanıtlamsı itemiyle verdiği soru 
önergesinde CHP’lileri suçladığı 
fotoğraftaki Ebu Firas’ın Saadet 
Partisi’ni de Suriye’de karşıladığını 
ifade ederek, “Onları da aynı şekilde 
suçlayuacak mısınız?” diye sordu.

19 Mart 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Cumhuriyet tarihinin en utanç verici 
belgesi, senin milletvekillerinin Türkiye 
düşmanı diktatörlerle çektiği o fotoğraf 
belgelerine bak. 

Erdoğan Önce Kendi Albümüne Baksın 

5 Ağustos 2008, Esat’ı Bodrum’da karşılarken:

Erdoğan ve Esat bir zamanlar diz dize göz 
gözeyken:

S
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14 Ocak 2000, Avustralya: Sayın Öcalan 
düşüncelerinin değil, şu anda almış 
olduğu kellelerin hesabını veriyor.

*Şehit Anaları Derneği tarafından 
kendisine sembolik bir manevi tazminat 
davası açıldı. Erdoğan’ın 3 kuruş tazminat 
ödemesine karar verildi. 

4 Eylül 2006: (Artık şehit cenazesi görmek 
istemediğini söyleyen bir şehit ailesine) 
Askerlik yan gelip yatma yeri değildir.

5 Eylül 2006: Askerlik turistik bir yer değildir 
demek istemiştim. 

13 Haziran 2007: Cami avlularını 
siyaset meydanı haline getirmek, şehit 
cenazelerini siyasî istismar malzemesi gibi 
görmek, millî ve manevî değerlerimize 
tek kelimeyle kötülük yapmaktır. 

Nisan 2011, ATV: Bir şehidimiz olduğu zaman 
Türkiye’de nasıl yaygaraların koparıldığını 
görüyoruz. 

6 Mart 2011, Ege Sanayici ve İşadamları 
Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konsey 
Toplantısı, İzmir: Şehit cenazeleri istismar 
ediliyor, ayrımcı, aşağılayıcı beyanatlar 
veriliyor.

7 Haziran 2011, Kanaltürk ve Bugün 
Televizyonunda canlı yayınlanan Merkez 
Siyaset programı: Özellikle şehit aileleri. 
Onlar diyor ki Biz enayimiydik. Ben 
çocuğumu gönderdim. Benim çocuğum 
öldü, şehit oldu. Şimdi birileri de parası varsa 
askere gitmeden işi bitirecek. Öbürü de fakir 
fukaraysa, eee ben de fakir fukaraydım, ben 
niye 21 gün yapmadım. Benim çocuğum 
gitti şehit oldu. Peki bunun hesabını tarihe 
nasıl vereceksiniz? 

4 Mart 2012: 19 Ekim 2011’de Başbakanlık 
kampüsüne otobüsle gelen 40-50 kişilik şehit 
yakını ve gazi otobüsten iner inmez polisin 
sert müdahalesine uğramış, gazilerin protez 
kol ve bacakları çıktı. CHP’nin Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru 
önergesini, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 
şöyle yanıtladı: İl Emniyet Müdürlüğü 
görevlilerimizce eylem yapan grubun 
terör mağduru gaziler olması nedeni ile 
gruba gayet nazik bir şekilde yaklaşımda 
bulunularak tansiyon düşürülmüştür.

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla Özel 
programı: Şehit haberlerini ufak görmeyi bile 
kaldırmak lazım, hiç görmemek lazım… 

(PKK’lıların kaçırma olayları) Bunlar görmezden 
gelinecek. Bak ABD, Fransız, İngiliz medyası 
nasıl davranıyor. Bunları gündemde tutmaz 
bunlar. 

19 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Şehitlerimizi 
incitecek hiçbir girişimin içinde olmadık, asla 
olmayız... 

Biz o şehitler üzerinden hamaset üretenlerden 
olmadık. Biz o şehitler üzerinden slogan 
atıp onların ruhlarını muazzep edenlerden 
olmadık. 

ŞŞ

ŞEHİTLER, GAZİLER
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26 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Şehitlerimizin 
kemiklerini sızlatacak hiç bir girişim içinde 
olmayız. 

3 Mart 2013, Balıkesir: Önüne gelen 
şehit gazi dernekleri kuruyor. Bu da 
olmaz. Bir yere kadar saygı getirir, bir 
yerden sonra bakarsınız o kaybolur. 
Vatandaş, millet burada bir istismarın 
olduğunu anladığında saygısı kaybolur. 

26 Mart 2013, Grup Toplantısı: 
Ne yapıyorsak gençlerimiz için, 
çocuklarımız için, aydınlık yarınlar için, 
en önemlisi de aziz şehitlerimiz için 
yapıyoruz. 

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Ne şehitlerimizin aziz 
hatırasına gölge düşürecek ne şehit 
yakınlarımızı rencide edecek ne de 
milletimizin başını öne eğdirecek hiçbir 
adımı atmayız. Kimse de bize böyle bir 
adım attıramaz. 

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları 
toplantısı, Kızılcahamam: Çözüm sürecinde 
Türkiye’nin başını öne eğecek, şehitlerimizin 
ruhunu, onların ailelerini rencide edecek  
hiçbir girişimin içinde değiliz. 

Ş



RECEPLAROUSSE 131

13 Mayıs 2010, İsviçre-Cenevre, 
Evrensel Periyodik İnceleme 
Mekanizması Toplantısı, Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek: (Taş atan 
çocuklar için) Onlar aslında çocuk 
değil. Resmiyette yaşları küçük ama 
aslında onlar çocuk değil… 

3 Eylül 2010, Başbakan, Diyarbakır 
mitingi: Suça itilen çocuklarımızla ilgili 
yasal düzenlemeyi düzenleyerek, 
bu çocuklarımızın cezaevlerinden 
çıkmasını hazırladık mı?

24 Şubat 2012’de Evrensel gazetesinde 
Pozantı Cezaevinde kalan, medyada 
“taş atan çocuklar” olarak bilinen ve 
tutuklandıktan sonra adli tutukluların 
koğuşlarına konulan çocukların cinsel 
taciz ve tecavüze maruz kaldıkları 
haberi çıktı. 

16 Aralık 2008, TBMM 28. Birleşim: Biz ne 
dedik? Tek millet dedik. Ne dedik? Tek 
bayrak dedik. Ne dedik? Tek vatan dedik. 
Ne dedik? Tek devlet dedik. Buna kim karşı 
çıkabilir ya?

21 Ağustos 2010, Kayseri: Kalan 22 günde 
evimizi Türk bayrakları ile donatalım... Tek 
Bayrak Tek Vatan Tek Devlet...

27 Aralık 2010: Benim milletimin dili tektir.

18 Nisan 2011, Milletvekilleri Tanıtım 
Toplantısı: Ben hiçbir zaman tek dil ifadesini 
kullanmadım. Tek resmi dil ifadesini 
kullandım. 

21 Mayıs 2011, Hakkâri: Çünkü biz, tek millet 
dedik. Bu milletin içinde ne var? Türk’ü var, 
Kürdü var, Laz’ı var, Çerkez’i var, Gürcü’sü 
var, Abhaza’sı var, Roman’ı var, Arap’ı var, 
hepsi var bunun içinde, millet böyle oluşur, 
onun için tek millet. Ama arkadan bir şey 
daha söyledim, neydi o? Tek bayrak dedim. 
Ne zaman dedim bunu? Ta Afyon’dan yola 
çıkarken… Ve dördüncüsü ne? Tek devlet 
dedik, tek devlet. 

25 Mayıs 2011, Niğde: Ben ne ‘tek dil’ dedim, 
ne tek din’ dedim. Hiçbir yerde benim böyle 
bir ifadem yok. Çünkü onlar yalan makinesi. 

TT

TAŞ ATAN ÇOCUKLAR

“Sesini öperim çocuk 
Yüreğinin,kirpiklerinden sızan 
O dilsiz ince türküsünü 
Öyle mahzun durma ne olur..’’ 

Şükrü ERBAŞ

TEK TEK
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26  Mayıs 2011: Ben ne ‘tek dil’ dedim, 
‘ne tek din’ dedim. Hiçbir yerde benim 
böyle bir ifadem yok. Çünkü onlar 
yalan makinesi. Tam aksine bizde ne 
var? Tek millet.

5 Mayıs 2012 Adana İl Kongresi: Bir, 
‘tek millet’ dedik… 

Bizde ayrımcılık yok, tek millet. İki, biz 
işte burada da gördüğünüz gibi ‘Tek 
bayrak’ dedik… Üçüncüsü, tek dindir. 
Dil değil, din, din. Bunu söyledik.

8 Mayıs 2012, İtalya dönüşü Esenboğa 
Havalimanı: Şimdi önce tek din 
meselesini ifade edelim. Orada bizim 
genel merkez gençlik komisyonu vardı. 
Bu olay o merkezde oldu ve bir dil 
sürçmesidir. Eleştiriyi yapanlar haklıdır. 
Bizim bu ifadelerin temeli Afyon’da 
başlamıştır. Bunlar tek millet, tek bayrak, 
tek vatan ve tek devlettir. O gün 
ben tek vatan yerine tek din ifadesini 
kullandım. Bu bir dil sürçmesidir. Ben 
onu böylece düzeltmiş olayım.  

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Bu kavramları bitirelim. En iyi 
şekilde kendini nasıl ifade ediyorsan o 
dilde ifade etmek. Mesele o. Bazıları 
bunu çarpıtıyor. Bu işte resmi dil talebini 
getirir diyorlar. Bizim resmi dilimiz bellidir 
Türkçe. Bitmiştir.

26 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Biz tek 
millet dedik, tek bayrak dedik tek 
vatan dedik tek devlet dedik. Bunlar 
bizim kırmızı çizgilerimiz dedik. 

18 Mart 2013, Çanakkale: 98 yıl once 
burada Çanakkale’de biz millet olduk, 
bir olduk. Baraber olduk. Birbirimize 
kardeş olduk. Inşallah ebediyyen 
bu kardeşliğimizi mıhafaza edecek, 
şehitlerimizin aziz emanetine sahip 
çıkacak bu kardeşlikle, bu emanetle 
hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. 

Onun için tek millet diyeceğiz. Onun için 
tek bayrak diyeceğiz. Onun için tek vatan 
diyeceğiz. Onun için tek devlet diyeceğiz.

9 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: Biz yola 
çıkarken tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet dedik. 

T
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11 Temmuz 2006: (BM’nin terörü 
fi nanse edenler listesinde adı geçen 
Yasin El Kadı’nın Türkiye’de kollandığı 
konusunda eleştirilince) Biz bunların 
derdini biliyoruz. Ben sabırlı gidiyorum. 
Açık ve net söylüyorum; vakti 
geldiğinde kesinlikle açıklayacaklarım, 
inanıyorum ki o zaman milletimi çok 
daha rahatlatacak, ama onları da 
hoplatacaktır. 

26 Aralık 2006: El Kaide terör örgütünün 
fi nansörü olarak bilinen ve uluslar 
arası suçlu sayılan Yasin El Kadı için 
“Yasin el Kadı’yı tanıyorum, kendisine 
inanıyorum, güveniyorum, param 
kadar da kefi lim, kefi l olurum. Tamam 
mı? Bu kadar” 

22 Mart 2013, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: CHP’nin Genel Başkanı 
tutuklu gazeteciler diyerek eli kanlı 
terör örgütlerini vargücüyle destekledi. 

TERÖRİSTE DESTEK

1 Temmuz 1994: Taksim’deki caminin temelini 
inşallah atacağız.

21 Kasım 1994, Milliyet: Bu can bu tende 
kaldıkça bu beş yıllık dönem içinde Allah’ın 
izniyle aşındırmadık kapı bırakmayacak ve 
Taksim Camisi’ni bismillah yaptıracağım. 
Taksim Meydanı bir semboldür. Ama bizim 
kimliğimiz yok. 

7 Şubat 2013, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, A Haber’de katıldığı 
bir programda: AVM yok. Atatürk Kültür 
Merkezi’ni yıkalım yeniden yapalım derken  
bize cami mi yapacaklar diye, AVM mi 
yapacaklar diye, otel yapacaklar diye 
söylediler. Herkes kendi endişelerini veya 
hayallerini dile getirerek konuşuyor. Yok 
böyle bir şey. Kendilerince bir takım evhama 
kapılıyor.Gündeme onu koyuyor ve böylemiş 
gibi konuşuyor ve gündem tutuyorlar. Asla 
böyle bir şey yok… 

AVM yok net olarak söyledim. 

29 Nisan 2013, Il ve Ilçe başkanları toplantısı, 
Kızılcahamam: Bu tabi kışla olmayacak. 
AVM, belki rezidans olarak hizmet görecek.

29 Mayıs 2013, Başbakan, Garipçe: Ne 
yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. 

T

TAKSİM’E AVM VE CAMİ
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31 Mayıs 2013, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu: AVM yapılmayacak. 
Tarihi eserin aynısı yapılacak. 

1 Haziran 2013, Başbakan, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu, 
İstanbul: Diyorlar ki orada AVM 
yapılacak. Şunu açık söylüyorum, 
Topçu Kışlası yapılacak. Bunun girişi 
şehir müzesi veya AVM yapılabilir. 
Ancak şu an verilmiş bir karar şu an 
yok.

1 Haziran 2013, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Konya: Taksim’e 
alışveriş merkezi yapılacak diye bir şey 
yok.

2 Haziran 2013, Rumeli Türkleri 
Derneği Genel Kurulu: Tutturmuşlar 
bir AVM AVM. Bizim burada kast 
ettiğimiz uluslararası çapta bir AVM’yi 
zaten buraya yapamazsınız. Burada 
kesinleşmiş olarak bir AVM projesi de 
yok. Biz belki buraya bir şehir müzesi 
yapacağız…

AKM inşallah yıkılacak. Muhteşem bir 
opera olarak kültür merkezi olarak onu 
da yapacağız. Oradan bir ses verdi. 
Evet cami de yapacağız.  Ben bunun 
iznini gidip de CHP genel başkanından 
alacak değilim, birkaç çapulcudan 
alacak değilim. Bize oy verenler bunun 
yetkisini verdi zaten.

7 Haziran 2013, Afrika dönüşü 
Esenboğa mitingi: Gezi Parkı’na fark 
atacak bir ağaçlandırmayı ortaya 
koyalım. Bir ara taktılar AVM’ye. Zaten 
metresiyle falan Topçu Kışlası’nda AVM 
olması mümkün değil.

11 Haziran 2013, TBMM Grup Toplantısı: 
Biz bir AVM ifadesini kullandık diye tek 
alternatif bu diye konuştular. Burası 
AVM’ye uygun bir yer de değil.

Betonlaşma için ne demişti; 

1995, bir TV programında: Çocukluk yıllarıma 
baktığımda bu betonlaşan karakter yok. 
Sokaklarımın tamamen toprak…

Fakat şimdi artık o toprak yok. Yani çocukluğu 
yaşama imkânı artık kayboldu. Zaman 
geliyor topraktan çıkıyorsunuz çimene 
giriyorsunuz, çimde yuvarlanıyorsunuz, 
çimende yuvarlanıyorsunuz, ağaçların 
içerisinde yuvarlanıyorsunuz. Tabii şimdi bu 
yeşil de artık İstanbul’da yok. Artık annenizle 
beraber, kardeşleriniz hep birlikte gidip 
elinizde bir sofra bezi onu yere serip onun 
üzerinden oturup bir öğle yemeğini bir 
ağacın altında yeme fırsatını İstanbul artık 
bir ekstra olarak yakalıyor. Onun andını da 
koymuşlar; mesire yerleri. Arabasına binecek 
gidecek. O zaman tabii böyle araba 
maraba falan böyle bir imkan da yok. Öyle 
bir derdiniz de yok zaten hemen evinizden 
200 m. ileride bakıyorsunuz ki güzel bir 
ağaçlık çim bir alan orada oturup bu imkânı 
yakalıyorsunuz. 

T
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1 Haziran 2013, İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Kurulu, Erdoğan: (Taksim Gezi 
Parkı direnişin sürdüğü sırada) Aynı CHP 
bu yayalaştırma projesine imza koydu.

1 Haziran 2013, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Habertürk TV: (Taksim Gezi Parkı 
direnişin sürdüğü sırada) Kendileri Gezi 
Parkı içerisinde bu düşünülen Topçu 
Kışlası’na biz taraf değiliz ve karşıyız 
dediler… 

Yayalaştırma ile ilgili proje, kuruldan da 
onanmış olan bu projeye, meclisimiz 
oy birliği ile evet dedi…

Onu ayırt etmek lazım.

TAKSİM 
YAYALAŞTIRMA 
PROJESİ 

22 Kasım 2005, TBMM: Bizi; Laz’ı, Türk’ü, 
Kürt’ü, Çerkez’iyle, doğulusu, batılısı, 
kuzeylisi, güneylisiyle, inanı, inanmayanıyla 
bir arada tutan bu üst kimliktir.

2009 Bütçe Konuşması: Türkiyeli olmak, bu 
kavramı bölücülük olarak nitelendiriyorsunuz. 
Ihanet olarak niteliyorsunuz. Türkiyeliyim 
demek, Türkiyeli olduğunu söylemek niçin 
ihanet olsun? Türkiye halkı ifadesini kullanan 
Atatürk de mi bölücüydü? Türk millet demek 
Türkiye halkı demektir. 

Bu kürsüde bir zamanlar siz, alt kimlik-üst 
kimlik beyanlarımı yaptığımda çıldırdımız. Alt 
kimlik üst kimlik olmaz dediniz. Daha sonra 
bu ifadeleri kullanmaya başladınız.

8 Haziran 2011, CNN Türk, Seçim 2011 
programı: Gelin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmesin.

29 Mayıs 2011, Eski Devlet Bakanı Tüzmen, 
Muğla: (Yeni anayasayla ilgili yaptığı 
açıklamada) Türkiyeliyim diye bir şey yok. 
’Türküm’ diyecek o arkadaşlar, o zaman 
hepsine saygılar sunacağız, sevgimizi 
göstereceğiz.

11 Temmuz 2011, 61. Hükümet Programı 
görüşmeleri: Biz güneydoğuda, doğuda, her 
yerde tek millet diyen biziz, tek bayrak diyen 

T

TÜRKİYELİLİK
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bizin, tek devlet diyen biziz, tek vatan 
diyen biziz. Ve Türkiyeli demekten de 
rahatsız değilim onu da söyleyeyim size 
açıkça.  

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz 
Özel programı: Yeni Anayasa’da 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı 
altında toplanalım diyoruz. Anayasal 
vatandaşlıktan bazı gruplar rahatsız 
oluyor. Ben Türkiyeliyim dediğim için 
yargılandım.

T

Recep Bey “one minüt” 
tiyatrosunu oynamak için 
Davos’a gittiğinde İsviçre Deniz 
Bakanı ile tanışmış. İsviçre’de 
Deniz Bakanlığı olmasına 
şaşıran Recep Bey “İsviçre’de 
deniz yok ama Deniz Bakanı 
var.” deyince İsviçre Deniz 
Bakanı da “Olabilir Sayın 
Başbakan, sizde de adalet yok 
ama Adalet Bakanı var.” diye 
yanıtlamış.
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20 Mart 2008, İstanbul: Sulukule’yi o 
ucube halinden kurtarıp, modern, 
çağdaş ama tarihi bir sokak, tarihi 
caddelerle donanmış bir yer haline 
getirdiğiniz için size teşekkür ederiz 
diyeceksin.

9 Ocak 2011, Kars: Burada Hasan 
Harakani Hazretleri’nin hemen yanı 
başında bir ucube oraya koymuşlar, bir 
garip bir şey dikmişler. Tabii bu oradaki 
tüm vakıf eserlerinin, o sanatkârane 
eserlerinin olduğu yerde böyle bir şeyin 
olması düşünülemez. Konuyla ilgili 
olarak Belediye Başkanımız görevini 
süratle yerine getirecektir ve bunu 
süratle bekliyoruz. İnşallah ilk gelişimiz 
de göreceğiz.

14 Ocak 2011, Genişletilmiş İl Başkaları 
Toplantısı: Bugüne kadar AK Parti 
hükümeti bu ülkede bir tane heykel 
yıktı mı? Var mı böyle bir şey, yok. Nedir 
bu kıyamet? Dert başka.

10 Haziran 2011, NTV: Devlet bakanlıkları 
olayı gerçekten bir ucubeydi.

5 Ağustos 2012, A Haber, Gündem 
Özel Programı: Allahtan ki biz resimleri 
çektirmiştik. Çünkü daha sonra o cem 

evi bir ucube olarak yapıldı orada. Şimdi 
hala olan cemevi. Ruhsatı fi lan yoktur. 
Hala kacaktır. Bazıları söylüyor ya şöyledir 
böyledir fi lan falan. Orada bir ucube olarak 
Karacaahmet Türbesi’nin yanında durur.  

10 Ocak 2013, Senegal: (Giyotine giden 
bir köleyi anlatan heykele kızdı, basında 
2.ucube çıkışı dendi) Bu heykeli aslında 
Fransa’ya geri göndermek lazım. 

Heykel

10 Ocak 2011, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay: Bir heykel sözü, metinlere 
dönüp tekrar bakın, geçmedi. Başbakan 
Kars’a gittiğimizden bu yana Kars’ın şehir 
dokusuyla bağdaşmayan çok sayıda 
yapılaşma gördü ve bunların üzüntüsünü 
dile getirdi. Kars’taki bir otelin açılışında 
‘Bu dokuyla bağdaşmayan çirkinlikleri nasıl 
yaptınız? Bunları bir an önce iyileştirmeye 
çalışın’ dedi. İşin bu kısmı görmezden 
gelinerek, tartışmanın sadece hiç heykel 
sözü geçmemesine rağmen heykelle 
ilişkilendirilmesi bence biraz talihsizlik. 
Sanıyorum biraz haksız ve abartılı bir yorum 
oldu… 

Biz hiçbir sanatkarın emeğine saygısızlık 
göstermeyiz. Hiç bir sanatkarın emeğini 
yıkıp, kaldırıp atmaya kalkışmayız.

10 Ocak 2011, Kars Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş: Ben Kültür Bakanımızı dinlemedim 
fakat Başbakanımız ilimizde halka hitap 
ederken gayet net bir şekilde açıklamasını 
yaptı. Sayın Başkanımızın neyi ifade ettiği 
çok açık. Bahsedilen ucube herkesin 
anladığı gibi heykel.

UU

UCUBE
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13 Ocak 2011, Katar: (Ucube 
ifadesini heykel için mi çevresindeki 
gecekondular için mi kullandınız? 
Sorusuna) Heykel için kullandım... 

14 Ocak 2013, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Arınç, CNN Türk: 
Bakan arkadaşımız (Ertuğrul Günay) 
kendisi açısından doğru olduğunu 
düşündüğü bir şey yaptı ama, Allah 
bizi o duruma düşürmesin.

21 Ocak 2011, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Kanal D, 32.Gün 
Programı: Ben tabi Sayın Arınç’ın 
bu değerlendirmesini çok şaşkınlıkla 
karşıladım. Belki kastını aşan bir şey 
söyledi ya da ifade etmek istediğinin 
ötesinde bir şey söyledi. Kırıldığım nokta 
şudur, o günden bu yana düzeltmedi 
cümlesini.

U
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ULUDERE

22 Mayıs 2012, Pakistan: (Uludere için) 
Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık. 
Tazminatı da açıkladılar. Ama birileri 
istismar ediyor. Allah aşkına tazminatsa 
tazminat. Bizim resmi tazminatımız 
ötesinde yaptık. İlla terör örgütünün 
istediğini mi söyleyeceğiz. Kusura 
bakmasınlar.

23 Mayıs 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin: (Uludere için) Özür dilenecek 
mahiyette olay değildir… 

O anda emri Ankara’da Hava 
Kuvvetleri’nde o görüntüleri analiz 
eden komutanlar vermiştir… 

21 Aralık 2012, NTV: Biz bütün bunlara 
rağmen bir adım attık biz Dersim 
yanlışına düşmek istemedik. Ama 
Dersim’de ben bugün bir başbakan 

olarak Dersim’le ilgili devlet adına o günün 
adına devlet olarak özür diledim. Şimdi 
üzüntülerimi bildirdim çünkü ben işin üzerine 
gidiyorum. (Sunucu: İleri de Uludere içinde 
özür dileyebilir misiniz?) Sonuç açıklandıktan 
sonra her şey olabilir.

22 Aralık 2012: Uludere’deki araştırmanın 
bitmediğini, gerekirse özür dileyebileceklerini 
belirterek “Dersim yanlışına düşmeyiz.” dedi.

7 Mart 2013: TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Araştırma Komisyonu’nun bünyesinde 
oluşturulan Uludere Alt Komisyonu’nun 
raporu açıklandı ve hükümet aklandı. Sivil ve 
askeri yetkililer arasında koodinasyonsuzluk 
yaşandığı, ancak olayda “kasıt olmadığı” 
vurgulandı.

U

“Benim doğduğum kentlere hergün 
kurşunlar yağardı,

siz bilmezdiniz.
Bu yüzden ben terörist olurdum, siz 

yurttaş.”

Musa Anter
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1 Nisan 2006: Türkiye’nin üniter yapısı 
üzerinde kimseye ameliyat müsaadesi 
vermeyeceğiz. 

29 Mart 2013, “Başbakan ile Özel” 
programı, CNN Türk ve Kanal D: 
Güçlü Türkiye asla eyalet sisteminden 
korkmamalıdır.

ÜÜ

ÜNİTERDEN 
EYALETE ÜNİVERSİTELER

1 Mayıs 2005, Uşak: Özgürlüğün egemen 
olduğu üniversiteler anlayışını bu ülkede 
egemen kılmak durumundayız. Bize düşen, 
parlamentonun yapabileceği ne varsa 
yapmaktır.

4 Aralık 2010, Rektörlerle Dolmabahçe 
Buluşmaları: (Dolmabahçe’de rektörlerle 
buluşmasını protesto eden öğrenciler için) 
Herhalde paraları var, bol bol yumurta alıp 
bu yumurtaları buraya doğru sallamışlar, 
atmışlar. Bu bir özgürlük arayışı değildir, yol 
kesmek bir özgürlük arayışı değildir. Bunun 
platformları var, bunun merkezleri var. 
Oralarda bunları konuşmak suretiyle ararsınız. 
Bir panele, sempozyuma gelip orada 
ayakkabı atmak hiçbir zaman özgürlük 
arayışı değildir. Orada konuşmacılara, 
düşüncelerini ifade edenlere yumurtayla 
saldırmak bir özgürlük anlayışı değildir.

4 Aralık 2010, Rektörlerle Dolmabahçe 
Buluşmaları: Açık söylüyorum; biz, asla ve 
asla, üniversitelerin bizimle her konuda bire 
bir aynı düşünmelerini istemeyiz ve böyle bir 
hakkımız da yok. Böyle bir arzu, üniversitenin 
de, bilimin de ruhuna aykırıdır. Üniversiteler 
elbette sorgulayıcıdır, akademisyenler 
elbette bağımsız hareket edebilirler, ancak 
üniversitelerin gelişmesi aynı zamanda 
hükümetlerin bu meselelere el atmasıyla, 
üniversite ile yakın bir ilişki içinde olmasıyla 
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mümkündür. Nitekim, şu son 8 yılda, 
üniversiteler siyasetten arındırılmış, 
en küçük bir siyasi baskı hissetmemiş, 
özgür düşünce ve özerklik noktasında 
en serbest dönemlerini yaşamışlardır.

28 Şubat 2013, MÜSİAD ile başörtüsü 
nedeniyle Türkiye’de okuyamayan 
öğrencilere eğitim desteği veren 
Viyana Uluslararası Öğrenci 
Aktivitelerini Destekleme Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği toplantı: Bir 
konuda çok hassasız. 16 yıl önce 
yaşadıklarımızı başkalarına yaşatmama 
konusunda çok hassasız. 16 yıl önce 
onun da öncesinde bu millete 
yaşatılanların tekrar yaşanmaması için 
çok hassasız.

22 Aralık 2012: Bu hocalar öğrencilerini 
böyle yetiştiriyorsa onlara yazıklar 
olsun. Bize böyle hocalar lazım değil. 

21 Aralık 2012: Ya siz ne biçim öğretim 
üyesisiniz ya. Sizin yetiştirdiğiniz 
öğrenciler eğer bunlarsa bizim 
ülkemiz o zaman batmış, bitmiş. Ya bu 
öğrenciler, gururlanması lazım ya…

Hep beraber orda bir aşkla bu 
ülke kendi uydusunu artık uzaya 
fırlatıyor diye bu heyecanı duyması 
lazımken bunlarda bu heyecan 
yok. Ne rektöründe var, ne diğer 
akademisyenlerinde var. Ondan sonra 
da utanmadan sıkılmadan kalkıp 
söyledikleri şey; polisin, güvenliğin 
olmadığı bir üniversite istiyoruz, neymiş 
derslere girmiyormuşuz. Bu tür öğretim 
üyeleri olsa ne olur olmasa ne olur. 

5 Nisan 2006: Sen önce PKK’yı terör 
örgütü ilan et sonra konuşalım. 
Canilere “şehidimiz” diyeceksin sonra 
bu ülkenin Başbakanından randevu 
bekleyeceksin. Yok böyle şey. 

Ü
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13 Mart 2008: Bölücü terör örgütü 
PKK’yı, Parlamento çatısı altında 
bulunan DTP, terör örgütü olarak 
ilan etmedikçe, ben kendileriyle 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 
görüşemem.

13 Mart 2008: DTP’lilerle, PKK’yı terör 
örgütü ilan etmedikçe görüşmem.

6 Ekim 2008: Terör örgütü ve yandaşı 
olan siyasi parti maalesef kimlik siyaseti 
yapıyor. Hizmet siyaseti değil. 

5 Ağustos 2009 AKP Genel Başkanı 
olarak görüştü: Ben DTP’yi PKK ile 
aynı kefede değerlendirmiyorum, 
değerlendirmek istemiyorum. Çünkü 
parlamentonun içinde olan bir siyasi 
parti olması hasebiyle.

21 Ağustos 2010, Kayseri: Terör örgütü 
ve uzantıları silahla yapamadıklarını 
fi tne ile yapma peşindeler. Meclis’te 
milletin iradesinin gereğini yerine 
getirip, oy kullanmaya elleri 
varmayanlar, şimdi teröristin fi tnesine 4 
elle sarılmak suretiyle... 

21 Ağustos 2010, Kayseri: Hayır 
cephesinde kimler bir arada. CHP, 

VV

VEKİLLER

MHP, BDP, Türkiye Kominist Partisi, İşçi Partisi, 
Yarsav hepsi bir arada, bu cephede başka 
destek kıtası olarak kimler var? Kandil dağı 
var…

24 Eylül 2010, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: BDP ile görüşüldü. Ve benzeri 
görüşmeleri MHP ve CHP ile yapma 
konusunda hiçbir önyargımız yok. 
Nihayetinde Türkiye için görüşürüz. 

18 Mayıs 2011, Ankara Ticaret Odası: 
Parlamento içindeki bir siyasi partinin 
milletvekilleri kalkıp onlar için oraya gidip, 
orada gösteri yapıyorlar. Gösterilerde 
sürekli olarak silahlı kuvvetlerimizi, güvenlik 
güçlerimizi karşılarına almak suretiyle orada 
ülkeyi huzursuz edici tavrın içine giriyorlar. 
Hala buna birileri özgürlük adına izah 
getirmek istiyor. Artık bunları yutacak mıyız? 

7 Ekim 2011, Güney Afrika: PKK ile 
mücadeleye, siyasi ile müzakereye devam... 

İmralı’yla veya başkalarıyla devlet gerekli 
gördüğü her halde görüşmeyi yapabilir. PKK 
ile değil, İmralı ile de görüşme noktasında 
söyledim. Ama şu anda gündemde böyle bir 
şey yok. BDP’yi siyasi müzakere edilecek yer 
olarak kabul ediyoruz. BDP’yle görüşmeye 
evet dedik. Onlarla arkadaşlarımız da 
görüşecek. Ama öbür türlü asla... 

15 Ekim 2011: Dini Zerdüştlük olan bir 
anlayışın böyle bir derdi olabilir mi? 

16 Kasım 2011, Eşi Vefat Etmiş Kadınlar 
İçin Sosyal Yardım Programı Toplantısı: 
BDP milletvekilleri, kendileri safahat içinde 
yaşarken, gencecik insanları, hatta 14-15 
yaşlarındaki çocukları dahi dağa gitmeye, 
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terörist olmaya, can almaya teşvik 
ediyorlar… 

18 Kasım 2011, Bitlis İl Gençlik Kongresi: 
Buradan bir kez daha hatırlatıyorum: 
Biz, terörle mücadele ederiz ve 
edeceğiz ama terörle arasına mesafe 
koymuş, teröre destek vermeyen, 
terörün sırtını sıvazlamayan, teröre 
yataklık yapmayan her siyasi oluşumla, 
her sivil toplumla da müzakere yaparız 
ve yapıyoruz. Hiç kimse bize muhatap 
dayatmasın. Biz, kimi muhatap 
alacağımızı da çok iyi biliriz. 

3 Ocak 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Sonra birileri çıkıyor, bazı densizler 
çıkıyor, bu olay üzerinden, ‘Bu ülke 
bölünmüştür’ diyor. Ya sen kimsin, 
kimi temsil ediyorsun, kimin adına 
konuşuyorsun? Siz silahlı efendileriniz 
ipinizi gevşetmediği sürece tuvalete 
bile gidemezsiniz. 

29 Mayıs 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
BDP’li kalleşlerin, PKK’lı kalleşlerin, açık 
söylüyorum, benim subayımı, askerimi 
gelip arkadan şehit ettiği bir ülke 
değildir. 

20 Mayıs 2012 TOBB Genel Kurulu: 
Türkiye’de adının başında milletvekili 
sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki 
gençleri teşvike edebiliyorlar…

1 Temmuz 2012, Kayseri İl Kongresi: 
Bu örgütün manevi değerleri yok, dini 
değerleri yok, bu örgüt Zerdüşt’tür. 

1 Temmuz 2012, Kayseri İl Kongresi: 
Bu örgütün gölgesinde vesayetinde 
siyaset yapan parti de bu örgütün 
gerçek niyetini görmeli ve arasına 
mesafe koymalıdır. Şu anda uzantısı 
olarak siyaset yapan partinin terör 
örgütüyle ilgili bu bir terör örgütüdür 
dediğini hiç duydunuz mu? Diyemez. 

Onu demek yürek ister yürek! Batılı diyor ama 
bunlar diyemiyor. Niye diyemiyor. Çünkü 
onları oraya gönderen terör örgütüdür de 
ondan, onların sayesinde oy aldılar, onların 
sayesinde oraya geldiler. 

19 Ağustos 2012: Ve biz parlamentoda 
yaptığım bir çok konuşmada 
parlamentodaki uzantısı olan BDP’ye batı 
bölücü terör örgütünü ilan ediyor. Bu bir 
terör örgütü. Siz niçin bunu söylemiyorsunuz 
bunu açıklayın dediğimizde bu güne kadar 
BDP bu bölücü terör örgütün hiçbir zaman 
bu bir terör örgütüdür diye ilan edememiştir. 
Çünkü onların parlamentoya girme veya 
varlık sebebi bölücü terör örgütüne bağlıdır. 

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, Başbakanla 
Özel programı: İpleri tamamen terörün ve 
terör örgütünün elinde…

400 kilometre PKK’nın kontrolündedir diyen 
bir siyasi partinin genel başkanını ben 
muhattap alamam. Onunla konuşamam.

9 Eylül 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Siz silahı efendilerinize uşaklık 
etmeye devam edin.

2 Kasım 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı 53 yurdun toplu açılış töreni:  Eğer 
demokrasiye inanıyorsanız o zaman 
demokratik mücadeleden de korkmayın. İki 
tercih var. Ya Parlamento ya Kandil. Kandil’e 
gitmek istiyorsanız yolunuz açık olsun. 

3 Kasım 2012, 19. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Zekât topluyorlar 
biliyor musunuz? Hac organizasyonları 
yapıyorlar. Yav Zerdüşt’ün hac diye bir şeyi 
olur mu? Bunların İslam’la yakından uzaktan 
alakası olabilir mi? Ama benim saf temiz Kürt 
kardeşim bu oyuna geliyor. O da zannediyor 
ki bunlar ciddi hac organizasyonu yapıyor. 
Niye orada da nazı melle müsveddeleri 
var. Çıkıp alternatif cuma namazı kıldırma 
gibi adımlar atanlar var. Alternatif 
cumhuriyetçiler gibi. 

V
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20 Ekim 2012: Ey benim Kürt kardeşim, 
sevgili kardeşimi bu teröriste tavrını 
koy ve oralar da abat olsun diyorum. 
Çünkü bunlar seni insan yerine 
koymuyor. Ama biz seni yaradılanı 
severiz Yaradan’dan ötürü anlayışıyla 
seviyoruz. Bunların Yaradan’la zaten 
ilgisi yok. Bu teröristlerin yeri belli. Bunlar 
Zerdüşt. İşte şimdi kendileri açıklıyor. 
Yezidilikten bahsediyorlar. Bak neler 
çıkıyor neler. Bunlardan öğreniyoruz. 
Bu tür ayinleri yapıyorlar. Biz Yezidi de 
olsa teröre bulaşmadığı sürece insana 
insan olduğu için yine değer veririz. 

5 Eylül 2012, Genişletilmiş Grup 
Toplantısı: Aynı şekilde terör örgütünün 
güdümünde olan parti de karşısındakini 
demokrasi içinde yarışılması gereken 
bir rakip olarak konumlandırmak 
yerine düşman olarak görüyor. Terör 
örgütünün diğer partileri bertaraf 
etmesinden medet umuyor. İmralı’nın 
ağzıyla konuşuyor…

Daha önce de ifade ettim, bunların 
ipini terör örgütü elinde tutuyor. 
Efendileri bunların ipini gevşetmediği 
sürece bunlar hiçbir yere gidemezler, 
değerli kardeşlerim hiçbir karar 
alamazlar, hiçbir şey söyleyemezler…

İnanın kameralar orada olmasaydı 
bunlar o terörist efendilerinin ellerini de 
öperlerdi. İnanın kameralar olmasaydı 
bunlar terörist efendilerinden 3 kuruş 
da harçlık alırlardı… 

Siz bölücü terör örgütünün uzantısı olan 
partinin eş başkanının söylediklerine 
bakmayın. Kendisinde yüz olsa 
parlamentoya değil kandil dağına 
çıkması gerekir. Burada ne duruyorsun, 
oraya git. Sen bu milletin temsilcisi 
değilsin…

Bugün bölücü terör örgütü ve uzantısı 
siyasi parti eğer konuşuyorsa bizim 
OHAL’i kaldırmamız sayesinde 
konuşuyor. 

26 Kasım 2012, Esenboğa Havalimanı: 
Parlamentota bu tür, özellikle bazı 
teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin 
gelmesi halinde, bu fezlekeleri aramızda 
değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir 
karar vermeyi düşünüyoruz. Dokunulmazlık 
zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı 
dokunulmazlıklarını kaldırılmak suretiyle 
vereceğiz.

4 Aralık 2012, AKP Milletvekilleri 
Değerlendirme ve İstişare Toplantısı: Hiç 
kimse kusura bakmasın eğer Meclis’te 
olacaklarsa önce terörü desteklemediklerini 
göstersinler. Terör örgütüyle organik 
bağlarını kessinler, terörü kınasınlar. Yoksa 
terör örgütünün bir uzantısı olarak TBMM’nin 
çatısı altında olmayı biz kabul etmiyoruz.

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Siyasi 
uzantılarının adaya gitmesi noktasında ise, 
böyle verilmiş bir zaman veya verilmiş bir söz 
sözkonusu değil…  

26 Şubat 2013 Grup Toplantısı: Eğer bugün 
çözüm sürecinde BDP’li vekillere İmralı’ya 
gitmeleri için Adalet Bakanlığı izin verirse tek 
amaç acaba bir adım olabilir mi? Baldıran 
zehri içmek gerekse o zehri de içeriz yeter ki 
bu ülkeye huzur gelsin. 

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Terör olduğu için BDP ortaya çıktı, 
BDP var olduğu için terör varlığını idame 
ettirdi.

Ve dedi ki…

19 Şubat 2013, TBMM Grup Toplantısı: (Sinop 
olaylarından sonra BDP’lileri savunarak) 
Beğenirsin beğenmezsin, onlar bu ülkenin 
seçilmiş milletvekilleridir.

V
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12 Şubat 2006: (Danıştay’ın türban 
ile ilgili aldığı karara sert tepki 
göstererek) Bu anlayış, hiçbir hukuk 
anlayışı içerisinde tanımlanamaz. Bu 
kararı kınıyorum. Efendi bu senin değil 
Diyanetin işi.

25 Mayıs 2006 Erdoğan, Berlin: (Bir 
kadının konsoloslukta başörtüsü 
sorunu yaşadıklarını söyledi. Almanya 
Büyükelçisi “Yazılı genelge var” 
deyince vatandaşların yanında 
büyükelçiye çıkıştı) Ne talimatı bu, 
görmek isityorum.

8 Ocak 2008: Ben Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanıyım. Şahsımla alakalı, 
düşünebiliyor musunuz, dava açıyorlar. 
Neymiş? Birisine ben “sayın” demişim 
ve bundan dolayı açılan dava da ne 
biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi 
tazminat davası…

Şu olaya bakın. 3 kuruşluk manevi 
tazminat cezası. Ne demek bu. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını bak 
manevi tazminata mahkûm ettik. 
Olmaz böyle şey. Yani hukuk bu kadar 
zedelenmemeli. 

12 Şubat 2008, TBMM Grup Toplantısı: 
Özgürlükler konusundaki hassasiyetiniz 

sadece sizin işinize gelen konuları mı 
kapsıyor? Eğer bu sorulara gerçekten 
evet diyorsanız korkarım ki siz demokrasiyi 
yanlış öğrenmişsiniz. Sizin düşlediğiniz düzen 
demokrasi değil, düpedüz diktatoryal bir 
rejimdir. Budur… 

Şimdiden ahkâm kesmeye başladı, şimdiden 
yargıya akıl vermeye başladı, şimdiden 
yönlendirme yapmaya başadı. 

20 Mart 2008, İstanbul: Burayı yapayım, 
yaparım, ne gerekiyorsa yapacağım demek 
de yetmiyor. İçeriden birileri adeta bariyer 
oluşturuyorlar, ‘Hayır yapamazsın veya 
yapacaksan benden geçmen lazım’ diyor. 

21 Kasım 2008: (Youtube’a girmenin yasaklı 
olduğu dönemlerde gazetecilere) Ben 
giriyorum, siz de girin.

11 Ocak 2009: Aksi ispat edilene kadar 
herkes masumdur. Biz hükümet olarak da, 
siyaset kurumu olarak da tüm gelişmelere bu 
gözle, bu anlayışla, bu yaklaşımla bakıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 
138; Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm 
verirler. Hiçbir organ, makam, merci 
veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat 
veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.

30 Eylül 2009, AKP İzmir İl Başkanlığınca 
düzenlenen yemek: Milletin iradesini 
gaspetmeye, hukuk devletini çiğnemeye 
niyetlenmiş, illegal örgütlenmelere, mafyaya, 
çetelere karşı yılmadan, yorulmadan ve asla 
geri adım atmadan mücadele verdik.

YY

YARGIYA YARGI 
DEMEM YARGI BENIM 
OLMADIKÇA…
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5 Şubat 2010, Başbakan, Kadın Kolları 
Eğitim Toplantısı: (Bankacılık kanununa 
göre mevduatın gizliliği kuralı ihlal 
edilerek açıklama yaptı) Tekel işçilerine 
çağrıda bulunuyorum. Bu işe artık son 
verin. 8237 işçiden 6294′ü dün itibariyle 
kendileri için açılan hesaplarda 
tasarrufta bulundu.

6 Mart 2010, TUSKON Genel Kurulu: 
Türkiye’de yasama da yürütme de 
yargı tarafından kuşatılmıştır. 

3 Nisan 2010: (Kendini eleştiren 
hukukçulara) Ama çok enteresan, 
yargı şu anda feryat ediyor. 
Bakıyorsunuz ki bizden çok siyasetçi 
olmuşlar. Hani yargı siyasallaşmıştı… 

Bu işi bu kadar seviyorsan cübbeni 
çıkar gel siyaset meydanına çık. Bu iş 
böyle yapılır. Nasıl olsa bu Anayasa 
değişikliğine karşı çıkan partiler var, 
onlardan birine katılırsın, onlarla 
birlikte bu mücadeleyi meydanda 
sürdürürsün. Şu anda zaten iyot gibi de 
açığa çıktınız, kendinizi gizleyecek bir 
yeriniz de kalmadı. 

24 Ağustos 2010, Sivas: Bana cezayı 
kesen Yargıtay’daki üst dairenin 
mensuplarının, daha sonra CHP’nin 
üst kurullarında nasıl yer aldıklarını çok 
iyi biliyoruz. Sen kime anlatıyorsun? 
Onların zihniyetlerini de çok iyi biliyoruz.

29 Ağustos 2010: Artık dedelerden 
talimat alarak atama yapma dönemi 
bitiyor. 

3 Eylül 2010: Ben yargı kararlarına 
saygı duyulması gerekirse duyarım. 
Ama duyulmaması gerekirse orada 
duymam, uyarım sadece. Çünkü yargı 
kararlarına saygı duymak diye benim 
bir görevim yok. Yargı kararlarına 
uymak diye bir görevim var. 

Benim yargıda benimle ilgili onayı veren 
farklı mezhebe mensup kişilerin bulunduğu 
bir daireydi. 

5 Eylül  2010: Artık üstünlerin hukukuna değil, 
hukukun üstünlüğüne gidiyoruz…

Artık yargı ideolojik davranmayacak. Bana 
davrandı. Çünkü ben bizzat bunun bedelini 
ödedim. Yargıtay’da maalesef belli bir 
mezhebi grup bu noktada öyle yaklaştı…

10 Eylül 2010: (Kendini eleştiren hukukçulara) 
Siyaset konuşmak istiyorsanız cübbeyi 
çıkarın, siyasete soyunun. 

23 Ekim 2010, Balıkesir: (Kendini eleştiren 
hukukçulara) Güveniyorsan kendine, 
gelecekteki makam hesaplarını yapma, 
çıkar cüppeni gel siyaset meydanında bu 
mücadeleye gir’, adama bunu söylerler. 

26 Kasım 2010, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç: Telefon dinlemeleri 
bizi fevkalade rencide ediyor.

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: 12 Eylül 2010’da millet idareye, 
millet yargıya el koymuştur…

18 Şubat 2011 AKP Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Bak biz bu yargının verdiği 
kararlara hep uyduk, boynumuzu büktük, 
‘olsun be’ dedik. 

26 Şubat 2011, İstanbul: Yok kuruluydu, 
yok yargısıydı bunlara takılıp kaldık. 3 sene 
bizi engellediler. Marmaray’ın işletmeye 
açıklaması değil maddi kaybı da ciddi 
noktada. Bundan sonra engel mengel 
tanımıyoruz, bedeli ne olursa olsun. 

8 Mart 2011, TBMM Grup Toplantısı: Son 
yaşanan gözaltılar ve devam eden yargı 
süreci, kendi mecrasında yürümektedir. 
Yürütmenin değil tamamen yargının iradesi 
dahilinde gerçekleşmektedir… 

Y
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Birileri çıkmış olup biten her şeyi 
hükümete fatura etmenin gayreti 
içinde. Başka birileri de çıkmış, 
‘hükümet adım atsın, yargıya 
müdahale etsin’ diyerek hükümeti 
sürece dahil etmeye çalışıyor. Hükümet 
durması gereken yerde durmaktadır.

30 Mart 2011, Esenboğa Havalimanı: 
Gecikmiş adalet adalet değildir.

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi: Hep 
işimize geldiğinde bağımsız yargıdan 
bahsediyoruz. Bağımsız yargıyı her 
yerde savunuyoruz. Ama Türkiye’ye 
gelince Türkiye’de bağımsız yargı 
istemiyorsunuz. Yürütmeye bağımlı bir 
yargı istiyorsunuz... 

Uzun süreli tutukluluk noktasında da 
rahatsızlığımız vardır. Bunlar ne kadar 
süratle neticelendirilirse bizler de o 
kadar mutlu oluruz, memnun oluruz. 

8 Mart 2011, TBMM Grup Toplantısı: 
Bazen yargı bizim için çok ilginç 
kararlar verdi. Siz siyasetçisiniz dedi. 
Bu hakaretlere ilginç bir kılıf buldular. 
Bu eleştiri değil, 
ağır eleştiri dediler. 
Hükümeti sistematik 
olarak eleştiren birçok 
gazete ve köşe yazarı 
var.

8 Haziran 2011, CNN Türk, Seçim 
2011 programı: Durup dururken kimse 
belediye başkanlarının tutuklanmasını 
istemez ki. Burada olması gereken 
nedir? Bir an önce yargı işlesin. 
İddianame ne ise, yargılanacaksa 
yargılansın, serbest bırakılacaksa 
bırakılsın. Bu sürelerin uzaması bizi de 
rahatsız ediyor.

15 Mayıs 2012: (Tutuklu vekiller konusu) 
Bunun formülü olmaz. Bunun yasal noktadaki 
hükmü, Anayasa’nın 14. maddesi çok açık, 
net ortada.

*Erdoğan, siyasi yasağı bulunduğu için 
seçimlere giremedi ve milletvekili seçilemedi. 
Seçim sonrasındaki 58. Hükümet, Abdullah 
Gül başbakanlığında kuruldu. Bu hükümet 
döneminde Erdoğan’ın siyasi yasağının 
kaldırılması için TBMM’ye yasa teklifi  sunuldu. 
Bu yasa değişikliği TBMM tarafından oy 
çokluğuyla kabul edilse de Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer yasayı “öznel, somut 
ve kişisel” olduğu gerekçesiyle veto etti. 
Daha sonra aynı yasa değiştirilmeden 
mecliste tekrar kabul edildi.

12 Haziran 2012: Tüpraş’ın yüzde 14.76 
hissesinin İMKB’de satışı dahil 5 özelleştirmede 
yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik 
karar yayımlandı. 

5 Eylül 2012: Yargıya zaten gerekenleri 
söyledik, yargı da gereğini yapıyor, biz 
de Parlamento’da gereği neyse onu 
yapacağız.

3 Şubat 2013, Atatürk 
Havaalanı: Arzusu ne 
bunların? Bizi kimse 
denetlemesin. Bu paraları 
biz rahatça harcayalım. 
Yargı yolu kapalı olsun. 
Burası bir hukuk devletidir. 

Devletin bütün anayasal kurumları görevini 
yapacaktır. Yerel yönetimler de buradaki 
hukuka aynen uyacaktır uymadığında da 
bedelini ödeyecektir. 

25 Ocak 2013, 24 TV, Sansürsüz Özel 
programı: Şuanda bizi denetleyen bürokrasi. 
Bürokrasi yasamayı yürütmeyi denetliyor. 
Atadığınız adam sizi denetler hale geliyor. 

9 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: Bağımsız 
yargıya yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

Y

“Hitler’in Almanya’da 
yaptığı her şeyin yasal 
olduğunu asla unutmayın.” 

Martin Luther King Jr.
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1 Haziran 2013, İlim Yayma Cemiyeti 
Genel Kurulu, İstanbul: (Taksim Gezi 
Parkı için yürütmenin durdurulması 
kararı hakkında) Karar da çok 
enteresan. Bununla ilgili ihale mi yaptık? 
Ne oldu da dün, akşam saatinde böyle 
bir açıklama yapıyorsun. Burada soru 
işaretleri doğuyor.

12 Haziran 2013: İnsanların Gezi 
Parkı’ndaki ağaçların kesilmemesi, 
AVM, rezidans vs. yapılmaması isteği 
için görüştüğü kişilere toplantıda 
mahkemenin yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen referendum önerdi 
ve ilerleyen günlerde mahkeme 
kararına rağmen referendum önerisini 
tekrarlayıp durdu.

Kuvvetler Ayrılığı

6 Aralık 2009, Atatürk Havaalanı, ABD 
yolculuğu öncesi: Lütfen kimse, ne 
siyasetçiler, ne medya mensupları 
yargıya intikal etmiş bu konularda 
bırakalım yargıyı kendi haline, yargı 
nasıl tasarrufta bulunacaksa hukuk 
çerçevesi içinde, bu tasarrufu yargı 
yapsın… 

Özellikle kuvvetler ayrılığı prensibinin 
egemen olduğu demokratik bir 
toplumda yargı erkine müdahale 
olarak görüyorum.

17 Aralık 2012, 2012 Konya Ekonomi 
Ödülleri: Dışarıdan bakanlarda 
zannediyor ki, ‘326 milletvekiliniz var 
yine bahane’ diyor. Ama kuvvetler 

ayrılığı denilen olay varya o geliyor sizin 
önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki 
‘senin de bir oynama sahan var’ diyor.

21 Aralık 2012, NTV: Bir defa Türkiye’de 
kuvvetler ayrılığı prensibini en güçlü 
savunan partinin lideriyim. Kimse bunu 
eğip büküp sağa sola çekmesin. Biz içerikle 
olan yaşadığımız sıkıntıları o toplantıda dile 
getirdik. 

Y

Recep Bey’e sormuşlar:  
“Türk Ceza Yasası’na ilişkin 
görüşünüz nedir?” 

Yanıt: “Neredeki görüşümü 
istiyorsunuz, Ankara’dakini mi, 
Brüksel’dekini mi?”
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23 Ocak 2008, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: açık unutulan mikrofonda 
“Yeni YÖK başkanının havası değişmiş. 
Gayet güzel sözler söylüyor” diyen 
bürokrata “İsterse söylemesin.”  dedi.

5 Ekim 2010: (Türban konusunda 
istediği karar çıkınca) YÖK bir bağımsız 
kuruldur. Kararını kendisi vermiş, bu 
konuyla ilgili benim herhangi bir 
açıklama yapmama gerek yok

29 Kasım 2010: YÖK’ü düzenleme 
yapan, politika üreten kurum haline 
dönüştüreceğiz. Yani bir reform 
dönemi başlatacağız. Bazıları atıfta 
bulunuyor. YÖK’ü kaldıracağız diye. 
Bugüne kadar hiçbir açıklamam 
olmadı. Bu bir yalandır.

9 Temmuz 2011: Bakın biz YÖK’ü 
kaldıracağız demiyoruz. Anlaşabilirsek 
muhalefetle, bu konuda da YÖK’ün 
reforme edilmesinin gereğini ortaya 
koyuyoruz. Oturalım anlaşalım, 
YÖK’ü reforme edelim. Çünkü, biz 
üniversitelerin bu noktadaki sıkıntılarını 
da biliyoruz, ama YÖK’ü tamamen 
kaldırdığınız zaman, üniversitelerin 
kontrol dışında olması da ayrı bir 
sıkıntıyı daha sonra başlatır. Onun için 
sadece denetleyen, düzenleyen bir 

Y

YÖK YOK OLMAZ

kurum olarak YÖK kalmalı ama üniversiteler 
artık kendi yönetimlerine de sahip olmalıdır 
ve bunu başaracağız. 
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6 Ekim 2004, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu: 
Yolsuzluk, bizim panzehiri olduğumuz 
bir zehirdir. Geldiğimizden bu yana 
herhangi bir yolsuzluk iddiası ortaya 
çıkmamıştır. 

14 Temmuz 2005, Ankara Sanayi Odası: 
(Özelleştirme sürecinde olan Ereğli 
Demir Çelik Fabrikası ile ilgili olarak) 
Bu kurumun içini dolaştığınız  zaman 
her yer pislik içinde. Rezalet, değersiz. 
Şu anda teknolojisini yenilemekte 
bile zorluk çekiyor. Ne kadar siyasetçi 
varsa, oraya ahbabını dolduruyor. 

10 Mart 2006, Kızılcahamam: 
Yolsuzluklar, fi nans sektöründe büyük 
ölçüde ortadan kalktı. Hâlâ yüzde 
100 kalkmıştır diyemiyorum ama süreç 
devam ediyor. 

15 Şubat 2009, Sinop: Bu millet AK 
Parti’yi kurdu ama kurarken bize bir 
görev verdi. Dedi ki tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını yemeyecek ve 
yedirmeyeceksiniz. 

13 Şubat 2010, Atatürk Havaalanı: AK 
Parti iktidarı bu milletin kendine ait olan 
ne menkulünü, ne gayrimenkulünü 

kimseye peşkeş çekmemiştir. Çekmez, 
çekilmesine de müsaade etmez

1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi Açılış Töreni: Biz yola çıkarken, üç 
şeyle mücadele edeceğimizi söyledik; 
yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar... 

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı, Kızılcahamam: Milletin malına 
göz dikenlerin, ülkenin kaynaklarını talan 
etmeye yeltenenlerin, adaleti, vicdanı hiçe 
sayanların bizim aramızda yeri yoktur. 

3 Şubat 2013, Atatürk Havaalanı: Türkiye’de 
bir sessiz devrim gerçekleşiyorsa ekonomik 
alanda Türkiye Avrupa’da yaşanan süreci 
yaşamıyorsa geri gidiş değil de ileri gidiş 
devam ediyorsa, bunun sebebi nedir ? Bir 
defa yolsuzlukların hortumu kesilmiştir bu 
ülkede.

22 Mart 2013, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Çeteleri önümüze çıkardılar. 
Mafyayı önümüze çıkardılar. Karanlık suç 
örgütlerini önümüze çıkardılar. Cesaretle 
hepsinin üzerine gittik ve hepsini yargıya 
teslim ettik. Terörle, şiddetle, alçakça 
saldırılarla karşımıza çıktılar, hiçbirine 
eyvallah demedik. Yolumuza devam ettik. 

24 Mart 2013, Eskişehir, Sarcıkaya: 
Şimdi bize Avrupa’da dünyanın değişik 
yerlerinde diyorlar ki siz bu ekonomik devrimi 
nasıl gerçekleştirdiniz. Kendilerine şunu 
söylüyorum: Yolsuzluk hortumlarını kestik, bu 
hortumlar benim vatandaşımın cebinde 
kaldı. 

Y

YOLSUZLUK
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Isviçre’deki Hesapların Ispati 
olmaz…

1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi açılış töreni: (Wikileaks 
belgelerinde geçen İsviçre’deki 8 
banka hesabı için) Benim İsviçre 
bankalarında bir Allah kuruşu param 
yok ki bunu ispat edeyim…

İspat görevi benim değil. İspatlamayan 
alçaktır… 

Bugün bu iddialara sarılarak manşet 
üretenler, manşet atanlar, siyaset 
üretenler, söylem üretenler yarın 
mahcup olurlar. Şu anda, belediye 
başkanlığım döneminde Erdoğan’ın 
1 milyar doları var diyen, Ergenekon 
davasında zanlı olarak içeride…

4 Aralık 2010, Rektörlerle Dolmabahçe 
Buluşmaları: (Wikileaks belgelerinde 
geçen İsviçre’deki 8 banka hesabı 
için) Olmayan şeyin belgesi olmaz 
ve hukuktaki tabirle müfteri iddiasını 
ispatla mükelleftir.

Y
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30 Ocak 2007, Etiyopya yolculuğunda: 
Kuru kuru ülkemi seviyorum diyemezsin. 
Seviyorsanız ne yaptınız? 3,5 yıl 
iktidarda kaldınız, ne yaptınız, ortaya 
koy. Ben ortaya koyarım. Hizmete 
göre biz daha milliyetçiyiz. Diğeri, laf 
milliyetçiliği... 

Ya sev ya terk et. Bu kullanılır mı? 
Ne demek bu? ‘Seviyorum’ öyleyse 
burada kal, ‘sevmiyorum’ o zaman 
terk et... 

Buraların sahibi sen misin? Bu ayrımcılık 
değil mi?

20 Ağustos 2007, Arena Programı: “O 
benim ‘Cumhurbaşkanım’ olmayacak...” 
diye yazı yazan köşe yazarına: Öyleyse 
vatandaşlıktan çık, git.

Y

YA SEV YA TERKET
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11 Ocak 2010, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: Yeni yıla girerken bazı maktu 
vergileri enfl asyon çerçevesinde 
güncelledik. Bazılarını 2 yıldır 
güncellememişsek tabii ki güncelleme 
oranları geçen yılın enfl asyon oranlarını 
aştı. 

13 Ekim 2011, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: Bunu vergi artışı, zam olarak 
görmemek lazım. Maktu vergilerin 
güncellemesi olarak görmek lazım.

15 Ekim 2011, 18. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam: 
Şimdi biz, bu ara bazı ürünlere zam 
yaptık. Alkol, tütün, lüks araçlar vesaire. 
Tabii hemen başladılar. ‘Milletvekilleri 
kendi maaşlarına baksın’. Kim yapıyor 
bu işi? Medya yapıyor. Eline diline 
dursun. Şu bizim 9 yıllık sürecimizde, biz 
milletvekillerine, değerli arkadaşlarım 
zam yapmadık. Hani geçmiş 
dönemlerdeki gibi yapmadık, sadece 
en düşük memur ne alıyorsa zam 
noktasında, milletvekili onu aldı. Böyle 
ekstra bazı oyunlar oynayalım vesaire 
bu tür şeyler yapmadık. Ne diyor biliyor 
musunuz? ‘Her milletvekillinin altına 
araba veriyormuşuz’. Bir televizyon 
kanalında bizzat dinledim. Ondan 
sonra ‘benzinlerini, uçak paralarını 

fi lan veriyor’ diyor. Bu terbiyesizliktir, bu 
terbiyesizliktir.

17 Mart 2012, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Gaziantep Vergi Rekortmeni Ödül 
Töreni: Özellikle son haftalarda gazetelerde 
okuyorum, ‘benzine zam geldi’ falan. 
Bazen vatandaşların yorumlarını okuyorum. 
İnternet sitelerinde yorum yazıyorlar, 
‘hükümet yine zam yaptı’ falan fi lan. 
2009’un sonundan bu yana ne benzine ne 
motorine ne de başka akaryakıt ürününe 
bir tek kuruşluk vergi zammı gelmemiştir. 
Tamamen maalesef petrol fi yatlarının 
yükselmesinden kaynaklı, yani zam denilen 
şey aslında tamamen uluslararası petrol 
fi yatlarından kaynaklanmakta.

15 Mayıs 2012: Verdiğimiz zamları da her 
zaman enfl asyonun üzerinde vermişizdir. 
Türkiye’yi bir bütün olarak ele almak 
zorundayız ve bu ülke eğer bir zaafa 
uğrarsa, bizim akıbetimiz de Yunanistan ve 
İspanya’nın akıbetine uğrar.

ZZ

ZAM
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ZULM İLE ABAT OLAN 
BERBAT OLDU…

2011, Mübarek’e: Halkına zulmeden 
iktidar meşruiyetini yitirmiştir.

31 Mayıs 2013’te başlayan Taksim Gezi 
Parkı direnişine başlayan orantısız güç 
dünya basınında da geniş yer buldu. 

1 Haziran 2013, Suriye Enformasyon 
Bakanı Umran El Zubi Erdoğan’ı 
istifaya çağırdı: Türk halkının istekleri, 
uygulanan şiddetin gerekçesi olamaz 
ve eğer Erdoğan şiddet içermeyen 
metotlar kullanmakta acizse görevini 
bırakmalı.

Z

“Canı cehenneme rahat uyuyanın

kapısını örtenin perdesini çekenin

canı cehenneme yüreği yalnız 
kendiyle dolanın

duvarları ancak çarpınca görenin

camlarında paramparça cesetler 
uçarken

dünyayı tüketenin canı 
cehenneme

ölüm hücrelerinde umutlarım 
sönerken

aşkları tüketenin canı cehenneme

canı cehenneme başkasının 
yangınıyla ısınanın

evini ısıtıp yemeğini pişirenin”

Şükrü Erbaş



ARGO, KÜFÜR, KABADAYILIK

II.II.
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14 Ekim 2002, Giresun: Bana da frikik 
attırıyorlar. İyi frikik atarım.

30 Mart 2003: Hayatında iki koyun 
gütmemişler.

8 Temmuz 2003, Irak’ta 11 Türk askerinin 
ABD askerleri tarafından gözaltına 
alınması olayını değerlendirirken: Öyle 
kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası 
veriyorsun? Onu söyledim... Müzik 
notası mı?

28 Kasım 2004 Erzurum: (Çiftçinin durumu 
ne olacak diye bağıran vatandaşa)  
Yahu bu millet, yatıp kalkıp size mi 
çalışacak?

18 Şubat 2005: Birileri bir zamanlar, 
Hasan almaz, basan alır, diyordu. Evet 
Hasan almıyor zaten, basan alıyor.

22 Haziran 2005: Hayatında iki koyun 
gütmemiş adamlar.

24 Eylül 2005: Hayatta iki koyun 
gütmediği ve hayatı yaşamadığı için 
bunu kavrayamıyor.

2 Ekim 2005: (TBMM’nin açılış resepsiyonu,  
Avusturya Büyükelçisi Marius Calligaris’e 

sohbette net yanıt alamayınca) Fazla içmedin 
değil mi? 

15 Ekim 2005: Bekâra karı boşamak 
kolaydır mantığıyla hareket edip tribünlere 
oynuyorsunuz. Milliyetçilik havasında gezip 
de afra tafra atıyorsunuz.

22 Ekim 2005: (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’a destek olmak 
için Van’a giden rektörlere ) Ben dünyayı 
dolaşıyorum, onlar Van’a gidiyor yahu...

25 Ekim 2005: (Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in, 29 Ekim Resepsiyonu’na 
tüm üniversite rektörlerini davet etmesine) 
Adama derler ki bayram değil seyran değil.

16 Kasım 2005, Kophenhag: (AİHM’nin 
türban kararına yönelik) Mahkemenin de 
bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Söz 
söyleme hakkı din ulemasınındır.

16 Kasım 2005: (Ulema ile ilgili sözlerini soran 
muhabire) Bir başbakan bir kere konuşur. Sen 
de bir gazeteci olarak bir kere konuşulunca 
anında kapacaksın. Kapamıyorsan o zaman 
çok amatörsün hemen süratle geliştirmen 
lazım.

28 Aralık 2005: Yattınız kalktınız Bakanıma 
belden aşağıya vurmaktan başka bir şey 
yapmadınız. Oğlundan başladınız, eşinden 
çıktınız… 

İddiasını ispatlamayan… oraya üç tane 
nokta koyuyorum.

5 Şubat 2006: Sanki hepsi İmam Hatipli 
anasını satayım. 

7 Şubat 2006: Lanet olsun dedik hisseleri 
devrettik.

12 Şubat 2006: Efendi bu senin işin değil, 
Diyanet’in işi.

EDEP TACI GİYDİK 
DİYEN BAŞBAKANIN 
ARGO LÜGATI
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12 Şubat 2006, Mersin: (Anamız ağladı 
diyen çifçiye) Lan Anayasa’yı bana 
öğretme… Terbiyesizlik yapma, artistlik 
yapma lan!.. 

Terbiyesizlik yapma... 

Hadi, ananı da al, git buradan. Anan 
da ağlasın, baban da... 

9 Mart 2006: (KKTC Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’a) Git memleketinde 
konuş. 

26 Mart 2006, Keçiören İlçe Kongresi: 
E senin çocuğun işsiz kalsın ya napalım 
otur otur!

Mayıs 2006: Berlin’de 800 bin 
holdingzedeyi dolandıranlardan 
birinin Başbakanın arkadaşı olduğunu 
söyleyen Avrupa Türkleri Dayanışma 
Derneği Başkanı Muhammet 
Demirci için açık kaln mikrofonda Ali 
Babacan’a dönerek “Çağır da şu 
sahtekarı dinle, bakalım neymiş derdi”  
dedi. (ATV kameralarının kaydettiği 
olaydan sonar dernek başkanı dava 
açacağını söyledi.)

13 Aralık 2006: İki koyun gütmemişler 
erken seçim istiyor. 

14 Aralık 2006: İki koyun gütmemiş 
olanlar erken seçim istiyor.

1 Ocak 2007: Cumhuriyeti biz kurduk... 
Sevsinler seni... Nasıl kuruyorsun 
Cumhuriyeti?  

19 Eylül 2007: (Anayasa çalışmaları 
için) Rektörler kendi işine baksın... 
Herkes kendi yerini, konumunu bilecek. 

19 Ocak 2008: Bir rektör çıkıyor darbe 
çağrısı yapıyor. Kimsin sen? Otur 
oturduğun yerde.

2 Şubat 2008: (Deniz Baykal’a) Sen ne 
anlarsın o işlerden. 

13 Şubat 2008: Ne haliniz varsa görün. 

13 Şubat 2008:  Sevsinler sizi. Ne var 
ekonomide.

22 Nisan 2008: (Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları 
için) Ayaklar baş olunca kıyamet kopar. 

20 Ocak 2009, AP Rum milletvekili Marios 
Matsakis’e: Başını istediğin kadar salla. 
Bizim ülkemizde güzel bir laf var da buraya 
uymaz. Yakışmaz bize. Çok güzel bir laf var, 
tam oturuyor buraya da…

13 Şubat 2009, Sivas: Bizim yaptıklarımızı 
monşer eskileri anlayamadı. Monşer geldiler, 
monşer gidiyorlar. Bir de bunların yandaş 
medyaları var…

Bunların milletle işi yok. Bunların sevgili 
köpekleri vardır, onlarla yatar onlarla 
kalkarlar.

15 Şubat 2009, Sinop: Ula nasıl oluyor bu iş. 
Bunlar ya para saymayı bilmiyor, 16 milyon 
500 bin çeyrek altın ne yapar, bunun bir 
hesabını yap da öyle konuş. Hesap kitap da 
bilmiyor, sadece iftira at, tutmazsa iz bırakır. 
Çünkü bunlar komünist rejimin atık malları, 
atık malları.

15 Şubat 2009 (Sinop-Boyabat Tüneli Geçiş 
Yolu’nun hizmete açılması töreninde tünel 
ile bağlantı kurulamayınca görevliye) Beni 
küfür ettireceksiniz. 

7 Mart 2009, Hatay: Başbakan olarak 
Valimi ne Baykal’a ne de diğerlerinin eline 
avucuna bırakmam hepsine sahip çıkarım, 
istisnasız. Bunları da Baykal’a yedirmem. 
Sayın Bahçeli’ye de yedirtmem.

3 Haziran 2009, Belde Belediye Başkanları 
Toplantısı: Bizim Yargıtay Başsavcılığı’nda 
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olan kısaltılmış adımız AK Parti’dir. 
Herkes bunu böyle yazmaya 
mecburdur. Böyle yazmıyorsa bu 
edebe, adaba sığmaz. Benim yasal 
olarak kısaltılmış adım neyse onu 
söylemeye mecbursun. O zaman 
iftira atıyorsun. Bizi olmadığımız şekilde 
gösteriyorsun. Olmadığımız bir isimle 
anmaya çalışıyorsun. Şüphesiz ki onlara 
saygımız olmaz.

22 Ocak 2010, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Neymiş, hükümet 
devirirmişiz. Sen avucunu yalarsın, 
avucunu. Neyi deviriyorsun sen? Bunlar 
ülkeyi sadece kendilerinden ibaret 
zannediyorlar. Bu AK Parti 15 milyon 
vatan evladının, seçmeninin oyunu 
alarak iş başına geldi. 15 milyonluk 
temsilcisi olan AK Parti hükümetini 
devireceksin. Senin kaç tane üyen var 
ya, sen ne ile konuşuyorsun ve bizi, 
bu kadar işçisine, memuruna yakın 
bir iktidar olan AK Parti hükümetini 
bununla tehdit edeceksin. Önce 
haddini bil. Haddini bil ve bizi söylemeyi 
düşünmediğimiz ifadeleri kullanmaya 
mecbur etmesinler. 

5 Şubat 2010, AKP Kadın Kolları 
Toplantısı: Sevsinler seni Baykal. Artık 
bir yanağına vurunca öbür yanağını 
çeviren zihniyet yok karşında…

5 Şubat 2010, Kadın Kolları Eğitim 
Toplantısı: Bunlar ruh ikizi değil tek 
yumurta ikizi.

16 Şubat 2010, TBMM Grup Toplantısı: 
Gensoru da artık bu ülkede yalama 
oldu.

21 Mart 2010: (Ulaşım zammını protesto 
eden öğrencilere) Bunlar milletten 
yana değil ha! Bunlar illetten yana… 
Akıllı olun, akıllı. 

26 Mayıs 2010: Biz hakara makara 
yapmıyoruz iş yapıyoruz.

5 Haziran 2010, Haliç Kongre Merkezi, 
Demokratik Açılım Toplantıları: Geçen gün 
arkadaşlar bazı internet sitelerinden çıkışları 
getirdiler. Hakaret bile diyemem. Öyle 
küfürler vardı ki, bunlar insanı katil bile yapar.

13 Haziran 2010: (Deniz Feneri’nin 
dolandırdığı bir gurbetçinin şikâyet etmesi 
üzerine) Paranı verirken bana mı sordun? 

22 Ağustos 2010: Bunu söyleme şerefsizliğini 
yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, 
bunun hesabını her yerde vereceklerdir. 

30 Ekim 2010, Sabiha Gökçen Havaalanı: 
(Pilot kabininde otururken) Şunu öğrenseydik 
daha rahat olurdu. O zaman cakayı farklı 
satardık. 

14 Aralık 2010 Bütçe Görüşmesi: Diyorum 
ya üç tane beş tane koyun güdemeyen bu 
ülkeyi yönetemez anlamaz bu işlerlerden 
anlamaz. 

18 Aralık 2010: Onlar sürekli tornistan yaparlar.

9 Ocak 2011, Kars: Burada Hasan Harakani 
Hazretleri’nin hemen yanı başında bir ucube 
oraya koymuşlar, bir garip bir şey dikmişler. 

14 Ocak 2011, Genişletilmiş İl Başkaları 
Toplantısı: Sevsinler seni, bunu kimse yutmaz.

26 Ocak 2011, Ukrayna-Kiev: Ilk 20 ülke 
arasına sallaya salayla, kuru sıkı atarak 
gelmedik.

8 Şubat 2011, TBMM Grup Toplantısı: 
Bakıyorsunuz, sıfatı Anayasa hukukçusu olan 
bir kişi çıkıyor; garip garip şeyler ediyor. Senin 
her yerin Anayasa hukukçu su olsa ne yazar. 
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18 Şubat 2011 AKP Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: ABD Büyükelçisi 
Ricciardone gazeteci tutuklamaları 
ile ilgili Türkiye’yi eleştirince Türkiye’yi 
tanımaz, bilmez, ne nedir? Hangi yasa 
var? Hiç haberi olmaz orada hemen bir 
tuzağa, tezgaha gelir, kalkar açıklama 
yapar. Dur ya önce bir araştır, sor nedir, 
yargı burada ne yapacak? Hangi 
neticeye varacak bunu bir öğren, işte 
buna acemi elçilik denir.

13 Nisan 2011, Strasbourg’ta Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Genel 
Kurulu: Sizi ben Türkiye’ye davet etmek 
isterim. Türkiye’yi yakından takip 
etmiyorsunuz, duyduklarınızla hareket 
ediyorsunuz. Arkadaşımız galiba Fransız 
ama Türkiye’ye de Fransız. Biz de böyle 
güzel bir söz var.   

13 Nisan 2011, Strazburg, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi: 
Zannediyorum arkadaşımız Fransız 
mı? Ama Türkiye’yede Fransız. Bizde 
böyle güzel bir söz var. Türkiye’ye çok 
Fransız’sınız. 

3 Mayıs 2011, TUSKON Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı: (Projelerden 
bahsederken) Bunlar kurusıkı değil. 

14 Mayıs 2011, Rize: Kemal Kılıçdaroğlu 
merkez bankasındaki paraya sulanıyor.

15 Mayıs 2011: Kurusıkı atıyorlar. 

31 Mayıs 2011, Trabzon: Ben Hopa’ya 
eşkıyaların indiğini bilmiyordum. 
Meğerse eşkıya Hopa’ya da inmiş. Eli 
taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. 

1 Haziran 2011: (Hopa olayları 
hakkında) Şahsımla ilgili de rüzgar 
eken fırtına biçer diyor. Böyle bir 
genel başkan olur mu? Neyin rüzgarını 
ektik ki fırtına biçeceğiz. Yani birileri 

sana aynısı yaptığında ben de sana mı 
bunu söyleyeceğim. Ama ben onun kadar 
edepsiz, alçak, ahlaksız değilim.

3 Haziran 2011, Konya: Neymiş 1935 
yılında Dersim katliamı öncesinde, buraya 
yapılacak harekat için yol inşa edilmiş. AK 
Parti’nin duble yollarını da işte bu şekilde 
yorumluyor. Söylemek istediği şu; güya biz 
duble yolları, bölünmüş yolları Dersim’de 
olduğu gibi kolay harekat yapılsın diye 
inşa ediyormuşuz. Açık açık söylüyorum, bu 
mertlik değil, namertliktir. Böyle bir izansızlık, 
densizlik olur mu? 

6 Haziran 2011: KPSS’nin içine etti. 

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 2011 
programı: Sen ne diyorsun ya kendine gel, 
sen kendinde misin adama bunu sorarlar. 

9 Haziran 2011, Sivas: Senin her tarafın 
profesör olsa ne yazar be! 

4 Temmuz 2011: Göreceksiniz tükürdüklerini 
yalayacaklar.

10 Eylül 2011: Kusura bakma ben bu tertemiz 
alnımı, senin o lekeli dudaklarına sürdürmem.

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: (Hapiste yatan gazeteciler ve 
yazarlar yüzünden Türkiye’ye gelmeyi 
reddediyorum diyen Amerikalı yazar 
Auster’a) Ah biz sana çok muhtaçtık. Niye 
gelmedin ya aman gel n’olur gel. Gelsen 
ne olur gelmesen ne olur ya, Türkiye irtifa 
mı kaybeder? Ya sen ne cahil bir adamsın 
be, yav İsrail’e sen nasıl laik bir ülke dersin! 
İsrail tam bir din devletidir ya daha bunun 
öğrenememiş bu adam. 

1 Şubat 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Peki sen nesin orada? Bostan 
korkuluğu musun? 
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15 Mayıs 2012, TBMM Grup Toplantısı: 
Hanım dediğim zaman farklı bakarım. 
Ama seyirciye kapalı, hanım ve 
çocuklara açık bir maçta bile 
bayanların nasıl küfrettiklerini görünce 
şahsen nevrim dönüyor. 

29 Mayıs 2012: Bazı gazetecilerin ulusal 
tasmaları vardı, tasmalarını çıkardık. 
Artık uluslararası tasma takanlar var.

29 Temmuz 2012: (Londra, VIP alandan 
çıkmasına izin vermeyen İngiliz güvenlik 
görevlisine) Sen ne terbiyesiz adamsın.

5 Ağustos 2012, A Haber, Gündem 
Özel Programı: Allahtan ki biz resimleri 
çektirmiştik. Çünkü daha sonra o cem 
evi bir ucube olarak yapıldı orada. 

30 Ağustos 2012, Kanaltürk, 
Başbakanla Özel programı: (4+4+4 
için) Şimdi öncelikle bu işe karşı 
yürütülen bir kampanya var, gidip 
rapor alanları öncelikle ben evlatlarına 
ihanetle vasıfl ıyorum. Niye? ‘Benim 
evladım gerizekalı mıdır?’ diyor.

9 Eylül 2012, Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantısı: Bakıyorsun birisi çıkıyor, ne 
düşüklüktür ya... 

Genelkurmay Başkanımızı ehliyetsizlikle 
suçluyor. Bakıyorsunuz ÖSYM Başkanı’nı 
ehliyetsizlikle suçluyor. Ya senin 
ehliyetin ne? Yani köşelerinizden veya 
televizyon ekranlarınızda yaptığınız 
saldırılarla size verilen ehliyet mi var bir 
yerlerde...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel ve ÖSYM Başkanı Ali 
Demir’e yönelik eleştiriler için: Çok 
açık ve ağır konuşuyorum. Kurumlara 
yönelik, milleti galeyana getirmeye 
yönelik bu davranışlar şerefsizliktir.

25 Eylül 2012: (Askerlikten muaf olan bir polis 
için) Yırttı yani.

6 Kasım 2012: Hani var ya tam bahtsız 
bedevi misali.

30 Aralık 2012 Şanlıurfa: Provoke etme! 
Bunu belirleyecek olan ilgili bakanlığımızıdır. 
Buradan Başbakan bir şey söylüyor. 
Başbakan ne söylüyorsa odur.

26 Şubat 2013: Çıkmış milliyetçilik ve 
ulusalcılık aynı şeylermiş diyor. Sevsinler seni. 

28 Şubat 2013: Şimdi köşesinden anırıyor.

3 Mart 2013, Balıkesir: Arkadaş sen neyin 
partisinin…

Sen bulunmayan Hint kumaşı mısın ya?

10 Mart 2013, Silopi: (Bir vatandaşa) 
Nankörlük yapma, otur otur, nankörlük 
yapma, otur!.. Ekmek bulamazsınız 
yemeye, ekmek gelir, ondan sonra 
da ekmeği tepersiniz. Şuralarda 800 
milyon dolarlık yatırımı buraya kim getirir. 
Teşekkür edeceğiniz yerde başka şeyler 
konuşuyorsunuz. Bu Başbakan gerçek neyse 
gerçeği konuşur.

24 Mart 2013, Eskişehir, Sarıcakaya: Şimdi 
terörle ilgili olarak başarıya ulaşacağız diye 
çılgına döndüler. Ana muhalefet de yavru 
muhalefet de kuduruyorlar. 

24 Mart 2013, Eskişehir, Mihalgazi: Siz dediler 
altı sıfırı atın.  Hele bir tanesi var bunların 
içinde köşe yazarlarından, ben Taksim 
meydanı’nda eşek gibi anırırım dedi. Hâlâ 
bekliyoruz anıracak diye. Veyahut da 
anıracak eşek bulamadı.

9 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı: Allah 
korusun bu hararetle, kayışın kopması, 
contaların yanması, motorun su kaynatması 
durumunda ciddi şekilde üzülürüz. Daha 
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fazla gerilmeden emekliye ayrılmasını 
tavsiye ediyoruz… Sayın Bahçeli eğer 
hain görmek istiyorsa aynaya baksın 
orada aradığını görür…

19 Nisan 2013 Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: Sayın Bahçeli’nin 
zihni ile dili arasındaki kayış koptu…. 
Sayın Bahçeli, sen o hükümetin ortağı, 
Başbakan Yardımcısı değil miydin? 
Seni oraya bostan korkuluğu olarak 
mı koydular? 

29 Nisan 2013, İl ve İlçe Başkanları 
Toplantısı, Kızılcahamam: Dün lakabı 
çoban olanlar bugün İşçi Partisi’nin 
koyunu oldular.

1 Mayıs 2013, Ankara İskitler: (1 
çocuğu olduğunu söyleyen bir lastikçi 
esnafa) Bas gaza!

24 Mayıs 2013, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı: (Alkol tartışması) 
Malatya vekillerinden biri ayran 
getirin diyor. Ayrana çok hasretsen 
özel misafi rim ol sana getiririm. Ama 
unutma anan da, ninen de hep 
ayranla büyüdüler. Zaten şair de öyle 
diyor: Unuttu ayranı matuha döndü 
kör olası.

Edeple İlgili Ne Demişti…

1 Mart 2009, Kayseri: Benim aldığım 
terbiye, benim aldığım edep dersi 
sana cevap vermeye müsaade 
etmez. Yoksa, sana çok iyi cevabı 
veririm ama siyaseti bıraktıktan sonra. 
Bu makamda değil. Bu makamı bana 
emanet eden milletime bu denli 
saygısızlık yapan bir insanı da hukuk 
devleti ülkemde tabii ki yasal haklarımı 
kullanarak hukuka götüreceğim.

4 Haziran 2009: Siyaset, ülkemizde bu kadar 
ucuzlatılmamış, Türkiye’de siyasetin üslubu 
hiç bu kadar aşağılara çekilmemişti.

16 Şubat 2010, TBMM Grup Toplantısı: 
Muhalefetin seviyesiz ve kırıcı bir üslubu var. 
Kin ve nefret kokan bir üslupla, ne diyalog 
olabilir ne uzlaşı sağlanabilir…

Siyasi tarihimizde bu kadar hakaret cümlesi, 
küfür, bu kadar aşağılama ifadesi yer 
alan başkaca bir konuşma olduğunu 
sanmıyorum. Adeta bir küfür ve hakaret 
antolojisi oluşturuluyor. Türkçe argo sözlüğü 
didik didik edilmiş…

Her türlü hakareti, ölçüsüzlüğü yapanları ben 
kendi yanlışlıklarıyla baş başa bırakıyorum. Bizi 
kendi seviyelerine, üsluplarına çekeceklerini 
sanıyorlarsa yanılıyorlar. Seviyeli ve 
bütünleştirici bir üslupla konuşmaya devam 
edeceğiz. 

15 Ağustos 2010, Gaziantep: Onun için biz 
şunu öğrendik; ilmi tahsil ederken ’edep 
yahu’ dediler bize. Biz onu öğrendik

1 Aralık 2010, Ankara Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi Açılış Töreni: Siyaset, seviye ister, 
nezaket ister. Siyasetçi hakşinas olmalıdır, 
gerçeği çarpıtmak, yalan ve iftiradan 
medet ummak bir siyaset tarzı olamaz, 
siyaseti yalan ve iftira üzerine kuranlar hiçbir 
zaman amaçlarına ulaşamazlar.

14 Ocak 2011, Genişletilmiş İl Başkaları 
Toplantısı: Sen, bu ülkenin hükümetine, 
bakanlarına, milletvekillerine, sokak ağzıyla 
en ağır hakareti yapan, bunu da köşesinde 
yazacak kadar ileri giden kişiye partinin 
rozetini takacaksın, ondan sonra da çıkıp, 
bu ülkede özgürlük yok diyeceksin. Ondan 
sonra nezaketten, edepten, terbiyeden 
bahsedeceksin... 

29 Nisan 2011, Sulyanbeyli: Biz edep tacını 
giydik , biz milletin edebi ile edeplendik, 
onlar istedikleri kadar ağızlarını bozsunlar, 
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istedikleri kadar hakaret etsinler, biz 
seviyemizi düşürmeyecek , onlarla aynı 
dili , aynı üslubu kullanmayacağız. 

29 Nisan 2011, TÜMSİAD Genel Kurulu: 
Her ne yaparlarsa, ne derlerse desinler, 
biz bu seviyeye düşmeyecek, onların 
kullandığı dili kullanmayacağız. Biz 
milletin edebiyle edeplendik, milletin 
karşısında mahcup olmadan bu süreci 
devam ettireceğiz. Bizden boş söz, 
hakaret, küfür asla duymayacaksınız. 

2 Mayıs 2011, Sultangazi: Senin ağzın 
ne kadar bozulursa bozulsun, bizim 
terbiyemiz buna müsaade etmez. Biz 
Hacı Bektaş Veli’nin ifadesi var ya, ne 
diyor? ‘Eline, diline, beline hakim ol’ 
diyor. Bu ne demektir? Edeb ya Hu. 
Biz de buna davet ediyoruz. Edeb ya 
Hu. Siz her ne kadar bu sınırları aşsanız 
da bizim terbiyemiz buna müsaade 
etmez, biz yine de sizin annenize saygı 
duymaya devam edeceğiz. 

1 Haziran 2011: (Hopa olayları 
hakkında) Şahsımla ilgili de rüzgar 
eken fırtına biçer diyor. Böyle bir genel 
başkan olur mu? Neyin rüzgarını ektik 
ki fırtına biçeceğiz. Yani birileri sana 
aynısı yaptığında ben de sana mı bunu 
söyleyeceğim. Ama ben onun kadar 
edepsiz, alçak, ahlaksız değilim.

8 Haziran 2011, CNNTürk, Seçim 
2011 programı: Ama benim seçtiğim 
kelimelerde hakaret yok. Konuşma 
tonum, hitabetim sert olabilir ama o 
benim hitabetimin tarzıdır.

22 Mart 2013 Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı: Küfür etmede, hakaret 
üretmede maşallah üstüne yok. 
Öfkenin, nefretin dilini kullanmada, 
kendi takipçilerini tahrik etmede 
maşallah senden iyisi yok…

Böyle küfürbaz, hakareti kendisine bir söylem 
dili olarak kullanan böyle bir genel başkanla 
nereye varacaksınız. 

24 Nisan 2013, Kutlu Doğum Etkinliği, 
İstanbul: Edebin terk edildiği yerde sefalet 
olur. Edebin terk edildiği yerde husumet 
olur…

Biz sabırla edep ve hayanın diline konuşacağız... 
Biz öfkenin diliyle değil, sevginin diliyle 
konuşacağız. Biz ayırmanın, bölmenin, 
çatıştırmanın diliyle değil, kardeşliğin diliyle 
konuşacağız.

2 Haziran 2013, Rumeli Türkleri Derneği Genel 
Kurulu: (Halka çapulçu dedi) Ben bunun 
iznini gidip de CHP genel başkanından 
alacak değilim, birkaç çapulcudan alacak 
değilim. 
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13 Nisan 2003, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: (TEKEL için) Babalar gibi 
satarız.

31 Mayıs 2003, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü: (TMO’nun 
alım fi yatlarını Adana’da bir basın 
toplantısı ile açıklarken buğday taban 
fi yatını beğenmeyen çiftçi kuruluş 
temsilcilerine): Dinlemeyecekseniz 
salonu terkedin. 

21 Aralık 2003, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: Banka batıranlar öyle 
sahtekârlar ki dünyada benzerleri yok. 
Ulan çaldın götürdün, biliyoruz. Nerede 
paralar? Bunları geri alacağız.

14 Nisan 2004, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: (23 
Nisan resepsiyonu davetiyelerine eşinin 
adını neden yazdırmadığını soran 
gazetecilere) Bunun karşılığı, şeyini şey 
ettiğimin şeyidir. Bunu bana tekrar niye 
soruyorsunuz.

12 Mart 2005, Erdoğan Bayraktar: 
(DDK raporunda adı geçen AKP Tokat 
Milletvekili Ergün Dağcıoğlu’nun, 19 
milletvekili adına ‘ucuz konut alma’ 
teklifi  hakkında) Ahlaksızlık neresinde 
bunun. Milletvetili karı mı satıyor 

affedersiniz. Milletvekili bu vatanın evladı 
değil mi?

7 Nisan 2005, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
Koç, Muğla: Kitle turizminde Almanlar fazla 
para bırakmıyor. Ancak Ruslar sonradan 
zengin olmanın görgüsüzlüğüyle fazla para 
bırakıyor. Ruslar bu söylediğimi de duymasın, 
bu sene çok Rus turist bekliyoruz. 

25 Haziran 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç, Ağrı: (Ağrı yerine kars deyince) 
Ulan yine Kars dedim!

28 Temmuz 2005, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: Kâr edeni de zarar edeni de 
satacağız.

10 Ağustos 2005, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: (Erdemir hisselerinin yabancıya 
satışına karşı çıkarak istifa eden yöneticilere) 
Kime satılırsa satılır sana ne. Sen genel 
müdürsün, maaşını alan bürokratsın.

12 Ağustos 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç:  (Lütfi  Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı, turizmi bilmediği yönünde 
yapılan eleştirilere) Ben bu işin anasını 
biliyorum be!

9 Ekim 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç: (Hz. Muhammed’in kutsal 
emanetlerinden Sakal-ı Şerif’i, görmek için 
İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirtmesiyle 
ilgili soruya) Ben müslüman değil miyim?

4 Şubat 2006, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: 
Ulan, Maliye Bakanından niye korkuyorsunuz 
oğlum!

İMAM KIZARSA 
CEMAAT SÖVER...
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1 Mayıs 2006, Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç,  Bolu İl Kongresi: 
İnsanın kafası 20 dakikadan sonra 
konuşulanları almazmış. Ne kadar az 
konuşursan o kadar iyi anlaşılır mesele. 
Mesela ben mali rapor okunurken bir 
sürü paranın olduğunu gördüm. Genel 
Başkanım duymasın. O kadar parayı 
ne yapacaksınız dangozlar. Milletiniz 
için harcayın, milletiniz için.

31 Ekim 2006, AKP Urfa Milletvekili 
Mahmut Kaplan: (Devlet nerede 
diyen sel mağduru vatandaşa) Ben 
buradayım, fazla konuşma.

18 Şubat 2007, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç: Uyurken alkış mı olur len? 
Ertesi günü yine bir baktım, Bakan 
uyumamak için tespih çekti, diye 
yazmışlar. Ulan tespih çekilirken insan 
uyur mu be? 

3 Haziran 2007, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan: Size kıyak çekmeye 
çalışıyorum vergileri düşürüyorum 
kıyağımı unutmayın.

20 Kasım 2007, AKP Milletvekili 
Cemal Öztaylan: Onların çocukları 
üniversitede okuyacak çocuk da 
bizimkiler ağaç kökümü lan!

15 Şubat 2008, Dengir Mir Mehmet 
Fırat: Daha evvel ‘beyin fıtığı’ demiştim. 
Bu sözümü geri alıyorum. Beyin fıtığı 
olabilmek için beynin olması gerekir. 
Görebildiğim kadarıyla maalesef 
ondan yoksun.

3 Mart 2008, AKP Denizli Milletvekili 
Nihat Zeybekci: Muhalefet bizi gericiyiz 
diye eleştiriyor. Biz onlara çüş demek 
için gerideyiz.

24 Haziran 2008, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir Mehmet 

Fırat: Beni eleştirenler Devrim Kanunları’nı 
okudularsa TBMM’nin ortasında eşek gibi 
anırırım.

12 Mart 2009, Tarım ve Köy İşleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, Bitlis: (Soru sormak 
isteyen bir gence) Artistlik yapma… sesini 
yükseltme…  

17 Nisan 2009, Dengir Mir Mehmet Fırat: 
(Kemal Kılıçdaroğlu ve Melih Gökçek’in 
canlı yayında Uğur Dündar hakemliğinde 
çıkacakları düelloya ilişkin görüşünün 
sorulması üzerine) Valla Melih daha şıllıktır, 
Melih PKK’dan girer, genelevden çıkar.  

21 Aralık 2009, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç: İzmir’de partililere 
konuşurken, kapatılan DTP Milletvekili Emine 
Ayna´yı kastederek, “Çok garip bir yaratık. 
Allah akıl fi kir versin.

2 Şubat 2010: AKP Grup Başkanvekili 
Ayşenur Bahçekapılı’nın CHP’li Çetin Soysal 
ile tartışması: 

Çetin Soysal (Devamla) - ...seviyem 
konusunda hiçbir sorun yok ama adres 
belli. Bu adresin adı Başbakan! (AK PARTİ 
sıralarından gürültüler) Çünkü Başbakanın 
konuşmalarının bazen seviye dışına çıktığını 
yaşayarak görüyoruz. (AK PARTİ sıralarından 
“Ahlaksız” sesi)

(Soysal’ın bu sözleri üzerine AKP sıralarından 
“Terbiyesiz, ahlaksız, kafayı çekip geliyorsun, 
sarhoş” sesleri yükseldi. Oturumun bu bölümü 
tutanağa “AKP sıralarından ‘Ahlaksız’ sesi” 
olarak geçti.)

Ayşe Nur Bahçekapılı (AKP-İstanbul) - 
Başbakanı ağzına alırken dikkatli ol!

23 Şubat 2010, AKP Çorum milletvekili 
Ahmet Aydoğmuş, Çorum, Danışma Meclis 
Toplantısı: İktidara karşı çıkanların kanını 
tahlile yollamak gerekir. Bu kanı bozuklar, 
gizli sözleşmeler yaparak ihanet etmişlerdir.
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16 Eylül 2010, Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Faruk Nafi z Özak: Final 
maçından sonra madalya töreni 
sırasında ise bir uğultu koptu. Seviyesiz 
ve terbiyesiz insanlar büyük ayıp işledi.

11 Ocak 2011, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin: (Onbaşı tartışmasında 
BDP’lilere) Bu sözler on para etmeyen 
insanların ağzına yakışan sözlerdir... 
Siz on para etmeyen insanlarsınız ve o 
sözleri söylüyorsunuz. 

15 Ocak 2011, AKP Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar, Twitter’dan attığı 
mesaj: Aslanımızın yattığı yer ıslık ve 
pislikten geçilmiyor. 

11 Şubat 2011, Nihat Zeybekci: 
“Ne demek ya milletimin bana 
vermiş olduğu yetkiyi, zorla 
kullandırtmayacaksın öyle mi. Bir 
sabrederim, iki sabrederim, üç 
sabrederim, beş sabrederim, on 
sabrederim sonra kafanı kırarım ben 
senin.

13 Mart 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ: Cumhuriyet Halk Partisi 
yerine Cumhuriyet Halt Partisi demeli.

14 Mayıs 2011, Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, Mersin Akaryakıtçılar 
Derneği Genel Kurulu: 10 numara 
yağ, Türkiye’nin problemidir. 10 
numara yağı farklı amaçla kullanmak 
isteyenler, anasından doğduğuna 
pişman olacak. Çünkü bu ahlak dışı bir 
davranıştır.

21 Mayıs 2011, Kürşat Tüzmen: Biz 
adamı ana rahmine kadar kovalarız 
sırasında tamam mı?

30 Mayıs 2011, Başbakan yardımcısı 
Bülent Arınç: Anayasa’nın Hükümete 
verdiği görevler vardır; ailenin ve 
gençliğin korunması gibi. Dolayısıyla 

fi ltrelemeye karşı çıkmak son derece yanlış. 
Hayvanlarla, çocuklarla ilişkileri gösteren 
siteler var. Biz sağlıklı insanlar yetiştirmek 
istiyoruz. Kişileri seks manyağı haline 
getirecek sitelere karşı tedbir alınması 
gerekir. 

5 Ağustos 2011, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan: Merkez Bankası yönetimi, faiz 
artırımı konusunda goygoya fazla gelmedi.

23 Ağustos 2011, AKP Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu: 
Twitter’da “Somali’ye neden beni 
götürmemişler” diye soran Hilal Cebeci’ye 
“Somali’dekilerin ekmeğe ihtiyacı var kaşara 
değil. Bu yüzden seni götürmedik, dedi.

23 Eylül 2011, BM’deki konuşması 
sonrası Mehmet Ali Birand’la aralarında 
geçen diyalog, ABD: Birand: “Siz de 
heyecanlandınız mı? Başta sesiniz titredi.”  
Erdoğan: “Eee biz dizel motoru gibiyizidir.” 

10 Kasım 2011: TBMM Genel Kurulunda, 
Meclis İdare Amiri Salim Uslu’nun, TBMM 
Başkanvekili Sadık Yakut’un uyarısına 
rağmen kürsüyü terk etmeyen CHP Tunceli 
Milletvekili Kamer Genç’i kürsüden itti. 
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29 Kasım 2011, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: 
(Kendisine İslam’a hakaret içeren 
bir karikatürü hediye etmeye çalışan 
Madlener’e) Onu münasip bir yerine 
koy.

22 Aralık 2011, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: (Fransa 
Ulusal Meclisinde kabul edilen Ermeni 
Soykırımı’nı inkar etmeyi suç addeden 
yasa tasarısının ardından twiter’dan 
yaptığı yorum) Başbakanımızın 
açıkladığı Fransa’ya yaptırım kararları 
Sarko’ya kapak olsun. Umarım aklını 
başına toplar ve bu akla ziyan tasarıyı 
geri çeker.

11 Ocak 2012, Burhan Kuzu: Çevik Bir 
geziyorsa, atsınlar içeriye, Bana ne 
ulan.

5 Şubat 2012, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin: Biz değerlerimizden 
sapmamalıyız, duygularımızda 
ayrışmaya gitmemeliyiz. Gidiliyor mu, 
gitmek isteyenler var mı? Var, bir takım 
beyinsizler var… 

Özgürlük yoksa dışarda, farkı yok 
içerinin demek ki. Niye şikayet 
ediyorsun, demek ki var dışarda 
özgürlük. Demek ki dışarda bir özgürlük 
var, hem de öyle bir özgürlük ki ben bu 
memleketi bölmek istiyorum, özgürlük 
özerklik yetmez bilmem ne “istan” 
yapmak istiyorum diyecek kadar. İnkâr 
edemezsin.

11 Şubat 2012, AKP Denizli Milletvekili 
Nihat Zeybekci, bir televizyon 
programında: (İç tüzük görüşmeleri 
sırasında TBMM kürsüsünün işgaliyle 
ilgili olarak) Ne demek ya milletimin 
bana vermiş olduğu yetkiyi, zorla 
kullandırtmayacaksın öyle mi. Bir 

sabrederim, iki sabrederim, üç sabrederim, 
beş sabrederim, on sabrederim sonra kafanı 
kırarım ben senin.

Mart 2012, Melih Gökçek: (Twitter’da 
tartıştığı bir üniversite öğrencisinin telefon 
numarasını yazdı) Ayşegül telefonunu 
arıyorum açmıyorsun. Telefonun 0 506 *** 
** ** değil mi? Acaba yanlış mı? Tekrar 
arıyorum açar mısın?

9 Mart 2011, Melih Gökçek: Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Twitter’da Belediye’nin çalışmalarının 
yetersizliğinden şikayet eden bir Ankaralının 
“Yollarda buz var, kayıyor” sitemine şu 
yanıtı verdi: Murat inan yollar tuzlu. Nasıl 
inandırayım bilmiyorum ki, tatsan mı acaba:) 

11 Mart 2012: 4+4+4 düzenlemesinin 
görüşüldüğü komisyon 100 AKP milletvekili 
tarafından işgal edildi. Faşizme karşı omuz 
omuza sloganları atıldı. CHP’li vekillere 
saldırıldı, TV 8 kameramanı hastanelik oldu, 
AKP’li Zeyid Aslan CHP’li Engin Özkoç’un 
boğazını sıktı. 19 madde yarım saatte kavga 
içinde oylamadan geçirildi.
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6 Nisan 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Alanya: On sene oldu on 
senedir üç seferdir iktidara geliyoruz 
boru değil bu. Hah birisi gösterip de 
“bu borudur” demiş veya “bu kağıt 
parçasıdır” diye bir şey göstermişse 
ondan değil bu. 

11 Nisan 2012: Uludere’de hayatını 
kaybeden 34 kişinin akrabalarından 
oluşan heyet, AKP, CHP ve MHP 
Gruplarını ziyaret etti. AKP Grup 
Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın 
“Olaya siyaset dışı bakmak zorundayız. 
Irkçı bir yaklaşımda bulunmayın” 
sözlerine Cabbar Uysal, “İsteseydiniz 
olayı çözerdiniz” dedi. Bahçekapılı 
“Beni sinirlendirmeyin. İstiyoruz 
bulmuyor muyuz anlamına geliyor bu.” 
dedi.

8 Mayıs 2012, Melih Gökçek: 
(Twitter’da Karayalçın’dan sonra 20 
yıl 1 metre dahi ray döşeyemediğin 
metrodan seni kurtaran RTE’ye şükret, 
diyen bir kullanıcıya) Döşediğim rayları 
gösterirsem o rayları ne yaparsın? :) 
Özel kaleme gel, yanına birini vereyim, 
artık raylara resim mi çektirsin, başka 
bir şey mi yaparsın, tercih senin:)

11 Mayıs 2012, Eski Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen: (Esenboğa’da 
havalimanın VIP otobüsünde yaşanan 
ve yumruklaşmaya varan kavgayı 
övünerek anlattı): Başta kendisine 
olmak üzere validesine ve ailesine 
hürmetlerimi sundum. Daha sonra 
ayrıldım, İstanbul uçağına bindim.

27 Mayıs 2012, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan: Bunlar hakikaten 
iki yüzlü. Vize konusunda ciddi kıyak 
yapacaklarmış. Al başına çal. Ben 
sana daha ne diyeyim? Pişkin pişkin 

bunu ifade ediyor. Öyle bir zaman gelecek 
ki onlar bizi davet edecekler, biz karar 
vereceğiz ne yapacağımıza. AB üyeliğine 
karşı değilim. Makedon, Hırvat, Brezilyalı, 
Karadağlı’yı vizesiz kendi ülkesine getiren 
bu AB, Türk işadamlarına vize verecekmiş. 
Sevsinler seni, kimi kandırıyorsun?

13 Haziran 2012, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci: (İslam’a hakaret eden bir 
kitap vermeye çalışan Madlener’e) Oğlum 
bak git.

20 Ağustos 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, Ordu: (Medyaya) Senin benim Kürt 
kardeşlerimle aramı açmak gibi bir misyonun 
mu var... Kardeşlerim bir tarafta militanlar 
öteki taraftadır. Bunu kimsenin karıştırmaya 
ve benim sözlerimi oraya püskürtmeye 
yeltenmesin, hakkı yoktur, ağzına tıkarım o 
yazıları senin. 

14 Kasım 2012, AKP Gaziantep Milletvekili 
Şamil Tayyar: (Twitter’da Ömer Hayyam’ın 
şiirini paylaşmasından dolayı dini değerlere 
hakaretten dava açılan Fazıl Say’a) Say 
yine zıvanadan çıkmış! Saçmalama kotasını 
aşmış! Ne diyelim, varsın it ürüsün piyanosu 
üzerine düşsün!

16 Şubat 2013, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Antalya: (AKP il Başkanlığını 
ziyaretinde 2B arazisi hak sahiplerinin tepkisi 
ile karşılaştı) İşine gelmiyorsa alma. Devletin 
arazisi… (tartışma büyüyünce) Haddini bil…

27 Mart 2013, Melih Gökçek: (Ankara’daki 
İsrail afi şlerini belediye bütçesinden mi 
verdiniz sorusu için) Belediyenin kesesinden 
versem ne olur, vermesem ne olur… Eğer 
bu ülkeye bir onur kazandırılmışsa ve bu 
millet kalkıp da Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak bana bir temsil yetkisi verdiyse 
ben bu parayı dilediğim yerde harcarım. 
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Bunu kafalarına koysunlar. 

20 Nisan 2013, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, Marmaris: Bugün bu TC edebiyatı 
yapanlara diyorum ki hadi oradan 
be...

27 Nisan 2013, MÜSİAD 22. Olağan 
Genel Kurulu: (CHP ve MHP liderlerinin 
barış sürecine destek vermemesini 
eleştirerek) Tek yumurtanın ikizleri. 

25 Nisan 2013, AKP Gaziantep 
Milletvekili Şamil Tayyar: (Kamer 
Genç’in aldığı kınama cezasından 
sonra) PKK sınır dışına çıkarken Kamer 
Genç’i de götürse nasıl olur? O kadar 
yükü nasıl taşıyacaklar, belki işe yarar!

30 Nisan 2013, TBMM Grup Toplantısı, 
Başbakan: (Bakan Fatma Şahin ve 
Kamer Genç arasında geçen tartışma 
için) Benim dilim o şahsa milletvekili 
ya da adam demeye varmıyor. Bir 
müsvette tarafından Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımıza, Bakan sıfatından 
daha önce bir hanımefendiye, bir 
eşe, bir anneye ağza alınmayacak 
ifadelerle saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı, 
bu edepsizliği, bu şenayeti şiddetle 
kınadığımızı ifade etmek istiyorum… 
Sadece yalancıdan değil edepsizi 
Meclis çatısı altına getirenden de 
Başbakan olmaz…  Kılıçdaroğlu 
haklı, yalancıdan Başbakan olmaz… 
Sadece yalancıdan değil, edepsizi 
meclis çatısı altına taşıyandan, saygısız 
insanları koruyup kollayandan da 
Başbakan olmaz. Kadınlara saldıracak 
kadar aklını, izanını kaybetmiş birine kol 
kanat gerenden de Başbakan olmaz.

Bu sözlerden 3 saat sonra AKP Tokat 
Milletvekili Zeyid Aslan ile Kamer Genç 
arasında geçen tartışma Türkiye’de 

tutanaklara geçen en ağır meclis kavgası 
oldu:

Zeyid Aslan (Tokat) - Senin a... k...! Senin a... 
k.... Soytarı, köpek, şerefi siz!

Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) - 
Dinleyin, dinleyin!

Zeyid Aslan (Tokat) - O... çocuğu! Piç Kurusu! 
Piç Kurusu! Satılık köpek! Şerefsiz!

(Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in kürsüdeki 
su bardağını fırlatması)

Zeyid Aslan (Tokat) - Senin ananı s...!

(AKP ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde 
birbirlerinin üzerine yürümesi)

1 Mayıs 2013: Küfürlü tutanaklar TBMM 
sitesinden kaldırıldı.

2 Mayıs 2013:  Küfürlü tutanaklar üç nokta ile 
sansürlenerek geri koyuldu.

2 Mayıs 2013, Zeyid Aslan: (Söylediklerinin 
“çok şık sözler” olmadığını belirterek) 
Söz söylendi ve bitti. Ana ile başlayan o 
sözlerden dolayı çok üzgünüm. Çünkü 
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hiçbir anne soytarı doğurmak istemez. 
Rahmetli annesinden özür diliyorum 
ama o şahıstan (Kamer Genç) özür 
dilemiyorum. Milletten, Meclis’ten ve 
tüm kadınlardan özür diliyorum.

23 Mayıs 2013, AKP Batman Milletvekili 
Ziver Özdemir, KİT Komisyonu: (CHP 
Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya) Hadi s… 
lan!

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören: 
(CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 
kendisine dik dik bakmaması uyarısına) 
Ben bakınca vururum.

9 Haziran 2013, AB Bakanı Egemen 
Bağış, Haberturk TV, Haftasonu 
Akşam Raporu programı: (Gezi Parkı 
protestoları için) Köpekler istedi diye 
atlar ölmez.

27 Haziran 2013, Melih Gökçek: 
“Türkiye’de hak-hukuk olsa ne sen 
belediye başkanlığı yapabilirdin, ne 
katiller ne de tecavüzcüler serbest 
olurdu.” diyen bir twiter kullanıcısına 
verdiği yanıt:  Merak ettim... Sana 
kim, nerede, ne zaman tecavüz 
etti. Yardımcı olup tecavüzcüyü 
yakalatalım...

1 Temmuz 2013: (30 Haziran 2013’te 
Taksim’de LGBT’nin onur yürüyüşü CHP 
vekilleri tarafından da desteklendi. 

Yürüyüşe destek olan Hüseyin Aygün 
hakkında, Melih Gökçek’in gay olmayı 
hakaret olarak attığı twit) Hüseyin Aygün 
sen gay misin? Yanlış anlama sadece 
merak ediyoyoruz… Tunçeli’de de merak 
ediyorlarmış…

1 Temmuz 2013, AKP Milletvekili Şamil 
Tayyar: Gaylerin İstiklal yürüyüşünde taşıdığı 
bir pankart, aslında Gezi provokasyonunun 
kısa özetidir; Ay resmen devrim…

1 Temmuz 2013, AKP Milletvekili Şamil 
Tayyar: (LGBT onur yürüyüşüne destek 
veren CHP vekillerinin olduğu bir fotoğrafı 
twiter’da paylaştı) Pankarta gerek var mı? 
Sizleri birarada görünce direnişin o biçim 
olduğunu anladık.

1 Temmuz 2013, AKP Milletvekili Şamil Tayyar: 
(LGBT yürüyüşündeki “ayol” sloganına atıfta 
bulunarak) Mursi’ye rwst çeken paşayı 
duyunca elitlerimiz iç geçirmiştir. Nerde o 
bizim eski paşalar? Umutsuzluk kötü bir şey 
sonra ayol diye bağırıyorsun.

1 Temmuz 2013, AKP Milletvekili Şamil 
Tayyar: İstiklal’de yürüyen ayolcular, o 
cadde zaten günboyu sürekli kalabalık, 
sıkıyorsa Kazlıçeşme’de bir toplanın çapınızı 
çevrenizi bir ölçelim.
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11 Temmuz 2013, AKP Tokat Milletvekili 
Zeyid Aslan: (Uyurken fotoğrafını çeken 
kadın gazeteciye) Ben sizin bacak 
aranızı çekip gazeteye bastırsam, 
bunların gerçeği bu diye ahlaksız 
olurum değil mi? 

AKP’nin kuruluş yıl dönümü törenleri 
sırasında bir ihtiyar taşıdığı pankartla 
ilgi çekmiş: “Çocukluğumuzu bize 
bağışlayan Erdoğan’a teşekkürler!” 
İhtiyarı sorguya çekmişler...

- Sen kiminle alay ediyorsun? 
Sen çocukken Erdoğan henüz 
doğmamıştı bile...

- İşte onun için teşekkür ediyorum 
ya!...





RECEPGİLLER
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1994, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek: (Altınpark’taki 
Mehmet Aksoy’a ait heykel için) Ben 
böyle sanatın içine tükürürüm. 

31 Mayıs 2003, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü: (TMO’nun 
alım fi yatlarını Adana’da bir basın 
toplantısı ile açıklarken buğday taban 
fi yatını beğenmeyen çiftçi kuruluş 
temsilcilerine): Dinlemeyecekseniz 
salonu terkedin. 

3 Haziran 2003, Bülent Arınç: (Tokyo 
Camisi’ni ziyaretinde) Umarım Japonlar 
da İslamı tanıdıkça, bu camiye gelip 
ibadet edenleri gördükçe hak dinine 
intisap edeceklerdir (Sonra yazılı 
açıklama yaptı, “Cami imamı, İslamiyet 
üzerinde araştırma yapan bazı 
Japonların kendi istekleriyle Müslüman 
olduklarını ve sayılarının da giderek 
arttığını bana ifade etti. Ben de bunu 
ifade ettim.” dedi)

4 Haziran 2003, Tarım Bakanı Sami 
Güçlü: (Adana’da çiftçileri salondan 
çıkarmasının yarattığı tepkiler 
düzenlediği basın toplantısında) 
‘Buğdaya kilogram başına 310 yerine 
350, 400 bin lira, 500 bin lira versek tabii 
ki üreticiler memnun olur, insanoğlu 

böyle. Az da doyurmaz, çok da doyurmaz. 
Ne doyurur biliyor musunuz? Kara toprak.

20 Eylül 2003, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: 
(SEKA için) Satarım arkadaş. Stratejik yer imiş. 
Ne stratejisi, önemli olan müşteri bulmak. 
Müşteri gece gelsin, pijamayla çıkarım 
karşılarına. Seviyorum bu işleri arkadaş.

20 Eylül 2003 Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: 
Tüpraş’ı Ruslar’a satar mısın? diyorlar. Satarım 
arkadaş, parayı veren düdüğü çalar. 

18 Şubat 2004 Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: Ne banka bırakacağız ne fabrika 
ne de işletme. Liman da bırakmayacağız, 
hepsini satacağız.

2 Ağustos 2004, TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
Bursa:  (Gazetecilerin TOKİ tartışmalarını 
anımsatması üzerine Bekir Coşkun’un köpeği 
Pako’ya gönderme yaparak) TOKİ moki 
diye kafanızdan bir şeyler çıkarmayın. Bakın 
TOKİ moki derken, adamın Pako’su öldü. 

6 Mart 2005, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
Koç, İstanbul: Yalnızca içkide değil ki, bu 
KDV oranının yüksekliği ekonominin diğer 
alanlarında da var. Biz doğru dürüst Gelir 
Vergisi alamadığımız için bu vergiyi yüksek 
alıyoruz. 

20 Haziran 2005, TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
Manisa: (Manisa Dericiler Sitesi Başkanının 
“Sayın Başkanım size ağabey olarak hitap 
etmek isterim” diye izin istemesinden sonra) 
Bülent Ersoy deme de ne dersen de.

8 Temmuz 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç, Ekonomik Kalkınma ve Kadın 
İstihdamı Forumu, İstanbul: Bundan birkaç 
yıl önce mecliste o zaman milletvekili olan 
Nimet Çubukçu ve Halide İncekara’yla 
konuşuyorduk. Nimet hanım henüz bakan 
değildi. Meclisteki kadın azlığından 
bahsettiler. ‘Çok bile’ dedim. Bana kızdılar. 
Çok dememin nedeni şu: 1934’te Atatürk 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş. 
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O haklar mücadele edilmediği için bir 
bir ellerinden alınmış. Meclise kendi 
gayretlerinizle girmeniz gerek. Biz 
verdikten sonra o hakkın ne kıymeti var 
ki? Biz Atatürk’ten büyük müyüz…  

Kota kadın için aşağılayıcı bir 
uygulamadır.

27 Temmuz 2005, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: Sümerbank’ı bitirdik, yakında 
tarihten silinir... İsmini de kaldırıyoruz 
zaten.

12 Ağustos 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç,  Lütfi  Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı: Kısa yoldan 
yeni bir tabir kazandık. Incoming 
kulağa hoş geliyor da outcoming 
biraz garip (Turizmciler yurtdışına 
turist göndermenin ‘outcoming’ 
değil ‘outgoing’ olduğunu Bakana 
hatırlattılar.)

Anlayamadığım bir şey var. Efes’te 150 
yıldır kazı yapılıyor. Açılan bölüm hala 
yüzde 15. Merak etmeyin Efes’i 1500 yıl 
sonra görme imkanımız olacak.

2 Eylül 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç: (Sanatçılara bankamatik 
sanatçıları demesinin ardından aldığı 
eleştiriler karşısında) Kelimelerimi gayet 
yerinde kullanmasını bilen bir adamım.

5 Eylül 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç: 110 kilo ağırlığında 
balerinimiz var. (Bahsedilen baletten 
yanıt geldi: Dünyanın hiçbir yerinde 
110 kiloluk bale sanatçısı olmaz. Çünkü 
her gün en az bir saat bale çalışması 
yaparlar. Bu egzersizleri 110 kiloluk 
birinin yapması mümkün değildir. 
Buna dayanamazlar. Kilolu olduğu 
belirtilen sanatçılar da, eserlerde 
değerlendiriliyor. Bu arkadaşlarımız kral, 
kraliçe, hancı, restorancı, rahip, rahibe, 
anne-baba, dede-nine, milletvekili, 

bürokrat, bakan gibi karakter rollerinde 
değerlendiriliyorlar.) 

6 Mart 2005, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
Koç, İstanbul: Yalnızca içkide değil ki, bu 
KDV oranının yüksekliği ekonominin diğer 
alanlarında da var. Biz doğru dürüst Gelir 
Vergisi alamadığımız için bu vergiyi yüksek 
alıyoruz. İçkiye karşı olabiliriz doğru da 
herhalde turizme de karşı değiliz. 

26 Mart 2005, Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül, Kocaeli, Dünya Kadınlar Günü 
Dayanışma Çayı: Türk hanımları evinin 
süsüdür, erkeğinin şerefi dir, Batı kadınları ise 
maalesef ezilmektedir. Sizlere tek bir rakam 
söyleyeyim; onlarla beraber olacağız ama 
iyice bilelim diye söylüyorum. Avrupa’da 
450 milyon insan yaşıyor, bunların yüzde 
27’si evlilik dışı doğmuştur. Demek ki 100 
milyondan fazla insan, evlilik dışı doğmuş.

12 Ağustos 2005, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç,  Lütfi  Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı: Türkçe felsefe yapılmaz ama 
çok güzel emirler verilir. Türkler tüm dillerden 
kelime almıştır. Zamir, edat, isim. Bir tek fi il 
almamıştır, çünkü fi ilin sahibi biziz. Türk olmak 
emir vermek demektir. 

2 Mart 2006, AKP İzmir Fazıl milletvekili 
Karaman, memura ek ödeme öngören 
tasarının Bütçe Komisyonu görüşmelerinde: 
Biz zeytini bir lokmada yemezdik, onlar da 
öyle yesin.

27 Nisan 2006, Turizm ve Kültür Bakanı Atilla 
Koç: (Koyları korumaya çalışan çevrecilere) 
Koruma, turşu kurmak bile olsa nihayet turşu 
yenmek içindir.

17 Mayıs 2006, TBMM Başkanı Bülent Arınç: 
(Danıştay saldırısının türban ile ilgili olmadığını 
belirtmek için) Hedef alınanlar arasında, 
üyelerden sayın Ayfer hanımın da yaralı 
olduğunu biliyoruz. Bu saldırgan o karardan 
infi al duyarak bu karara imza atanlara 
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karşı eylem yapmayı düşünmüşse, 
o karara muhalif kalan birine silahını 
boşaltmaması gerekir.

12 Temmuz 2006, TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, Moskova: Lenin’i ölü olarak 
görmek çok güzel. (Arınç hemen 
ardından aynı gazetecinin yanına 
giderek, Umuyorum siz Türkiye’deki 
gazeteciler gibi değilsinizdir, bir şeyi 
alıp büyütmezsiniz, dedi ve Lenin’le ilgili 
sözlerinin yayımlanmamasını istedi.)

27 Mart 2007, Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç: (AKM’nin yıkılması ile ilgili 
tartışmalar için) Ancak maalesef o 
günün anarşist komünistleri, bunu da 
söylüyorum, sanatın dostu kim, sanatın 
içine tüküren kim, sanatı yakan kim, 
sanatı yapan kim bilsinler diye. Burada 
burjuvalar eğleniyor diye sabote ettiler 
ve yaktılar...

Efendim biz bu 2 sene içinde ne 
yapacağız, sanat yapmayacak 
mıyız? Valla bu mazeretleri benim çok 
hoşuma gitti. Ne kadar da düşkünlermiş 
sanat yapmaya, onun için diziden 
vakit bulup da yapmıyorlar ya. 

16 Nisan 2007, TBMM Başkanı Bülent 
Arınç: Meclisimizin sivil, dindar ve 
demokrat bir cumhurbaşkanı seçecek 
olmasına yine itiraz ediliyor.

11 Temmuz 2007, TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, Sarıgöl: (Çifçiyi öldürdünüz. 
Alaşehir Suma Fabrikası’nı sattınız. 
Üzümün kilosu 40 Ykr’tan satıldı diyen 
70 yaşındaki çiftçiye) Sağdan soldan 
laf atarsanız, hem kötü niyetli hem 
saygısız olursunuz. 

(Aynı gün Alaşehir’de, 23 Temmuz’da 
bizi unutursunuz diyen çiftçiye) 
Beğenirsin beğenmezsin. Kimsenin 
huzurunu kaçırma. Seni kim yolladı 
buraya terbiyesiz. Ben meclis 
başkanıyım. Bir insan konuşurken lafı 

kesilmez. İzin iste vereyim. Ben meclisi de 
böyle yönetiyorum. Baykal söz ister veririm. 
Ben siyasete başladığımda kısa donla 
gezenler şimdi laf atıyor. 

(Arınç’a bir nalbur da tepki gösterdi. Nalbur 
ve çiftçi karakola götürülerek ifadeleri alındı. 
İki kişi de oylarını AKP’ye verdiklerini söyledi.)

2 Ağustos 2007, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek: (Su sorunu için 
çözüm önerisi) Belediye personelini 2 aylık 
izne göndermeyi planlıyorum, bir kasaba 
nüfusu kadar insan Ankara’dan ayrılır. 
Vatandaşlarımız tatile çıksın. Bir 50 bin, 60 
bin kişi bir süre Ankara’dan ayrılsa biraz 
rahatlarız. Annelerini, babalarını ziyaret 
etseler fena mı olur?

28 Ekim 2007, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler: (Kaz Dağları’ndaki 
tartışmalar üzerine) Çevre anamız, 
madencilik babamız. Bir de turizm çıktı, 
üçünü de seviyoruz.

5 Kasım 2007, Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin: Öncelikle askerlerimizin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarının herhangi birinin 
veya bir bölümünün bölücü terör örgütünün 
eline geçmiş olmasından büyük üzüntü 
duyduğumu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak belirtmeliyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiçbir  mensubu böyle bir bu duruma 
düşmemeliydi. Dolayısıyla kendilerinin 
kurtulmuş olmasından fazla bir seviç 
duyamadığımı ifade etmek isterim. 

13 Aralık 2007, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan: Türkiye’de işsizlik olduğuna 
inanmıyorum. 

28 Ocak 2008, TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanı AKP’li Burhan Kuzu: (Türban 
serbestisinin liselere yayılacağı eleştirilerine) 
Eşcinsellerden de eşitlik ve evlilik hakkı 
tanınması için yoğun talep geldi. İstiyorlar 
diye verecek miyiz? Kamuoyu buna hazır 
değil.
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27 Şubat 2008, Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik: (Ölümleri protesto için 
Tuzla’da eylem yapan işçilere) Hâlâ 
ne eylemi yapıyorsunuz…Yatıyoruz 
Tuzla,kalkıyoruz Tuzla.

15 Nisan 2008, Alanya, Tarım ve 
Köyişeri Bakanı Mehdi Eker: Yeterince 
pirinç var. Sorun yok. Gerekirse üç beş 
gün pirinç yemeyiz, yerine bulgur yeriz, 
fi yatları düşürürüz.

5 Mayıs 2008, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, 
Adana İl Kadın Kolları Kongresi: 
Kadınla erkek arasında feminist 
düşüncenin yarattığı felsefi  inancın, 
çatışma ortamının yaratılmasından 
yana değiliz. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin kadınları, feminist ideolojinin 
kölesi olmadılar, olmayacaklardır.

28 Mayıs 2008, Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali Babacan, Avrupa 
Parlamentosu: (Dini özgürlüklerle ilgili bir 
soruya) Türkiye’de sadece gayrimüslim 
azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da 
dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor. 
Türkiye’de son dönemde laiklik eksenli 
bir tartışma yaşanıyor. 

31 Ağustos 2008, Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir: Orası 
Allianoi değil. Allianoi diye bir yer 
o kişinin uydurduğu bir kelimedir. 
Bunu ben ispat ettim. Bunu çok 
net söylüyorum. Bununla ilgili TRT’yi 
yanıltmışlar, bir tarihte belgesel diye 
hazırlamışlar. Belgesel olduğuna göre 
belgesini gönderin dedim. Böyle bir 
tarihi kayıt gösteremediler… 

Bu tamamen Paşa Ilıcası adıyla bilinen 
ve zaman içinde tadilatı yapılmış olan 
bir kaplıcadır. Allianoi diye bir şey 
yoktur.

18 Eylül 2008, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Asım Güzelbey: Yeşillik 
dikmekle yeşili sahiplenemeyiz. Sadece 
yeşillik görmek isteyen varsa manava gitsin. 

22 Eylül 2008, Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç AKP Turgutlu İlçe Kongresi: “Öldük 
bittik, sizden çare bekliyoruz” diyen çiftçiye  
önce kalk ayağa diye bağırdı sonra 
çifçiye provokatör dedi: Siz böyle daha 
lafın başında ‘öldük bittik’ derseniz, ben 
sizin Ak Partililiğinizden şüphe ederim, bir. 
İkincisi siz geçmiş yıllardaki politikacılara 
benziyorsunuz. Ben Sarıgöl’ seçimden önce 
gittim. Köylüyü öldürdünüz, diyen yanımda 
iki tane ihtiyar insan gördüm… 

Onu birileri göndermişti oraya. Başbakan 
Mersin’de bir çiftçi ile kavga etti dediler, 
benim Sarıgöl’de çiftçiyle kavga ettiğimi 
söylediler... 

Kahvede konuşuyorum Alaşehir’de oraya 
da birisni soktular. Orda da dediler ki çiftçi 
bu partiye tokadını vuracak’ dediler… 

Bizim kavgamız çiftçi ile değil, çiftçi 
görüntüsü altında provokasyon yapmak 
isteyen gafi ller ile ilgili. (Çiftçinin “Ben senin 
kadar Ak Partiliyim” demesi üzerine) Ak Partili 
gibi konuş o zaman. Mübarek oruç saatinde 
iftar saatinde bu kadar olmaz.  

10 Kasım 2008, Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül, Brüksel: Bugün eğer Ege’de Rumlar 
devam etseydi ve Türkiye’nin pek çok 
yerinde Ermeniler devam etseydi, bugün 
acaba aynı milli devlet olabilir miydi? Bu 
mübadelenin ne kadar önemli olduğunu 
size hangi kelimelerle anlatsam bilmiyorum 
ama eski dengelere bakarsanız, bunun 
önemi çok açık ortaya çıkacaktır. Bugün 
dahi Güneydoğu’da verilen mücadelede 
bu nation building’de kendilerini mağdur 
sayanların katkısını, özellikle tehcir sebebiyle 
mağdur sayanların katkısını reddedemeyiz.

13 Aralık 2008, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Adapazarı: Siz 
vatandaşa kömür vermezseniz ne yapacak? 
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Nasıl ısınacak? Ya tezek yakacak, 
ya da orman köylüsü ise odun 
yakacak. Odunu nasıl temin edecek? 
Ormanı kesecek ya da kaçak elektrik 
kullanacak. Başka alternatifi  var mı? O 
halde sosyal devlet vatandaşını ısıtmak 
zorunda.

7 Ocak 2009, TBMM Başkanı Köksal 
Toptan: (Nâzım Hikmet’in 58 yıl sonra 
Türk vatandaşlığına alınma kararı için) 
Güzel oldu. Şiirlerini çok seven biri 
olarak çok mutlu oldum. Bizim malımız 
olan bir sanatçının, başkasının etiketiyle 
dünyayı dolaşması hoş değildi.

9 Şubat 2009, Ankara Belediye 
Başkanı Melih Gökçek (Krediyle metro 
güzergahını genişleteceğini vaad 
eden Karayalçın’a) İktidar biziz, krediyi 
kimden alacaksın?

23 Şubat 2009, Adalet Bakanı Mehmet 
Ali Şahin, Antalya: Hükümetimizle 
kavga eden, zıtlaşan yerel 
yönetimler her projelerini Ankara’dan 
geçiremiyor. Maalesef bu Türkiye’nin 
gerçeği. O nedenle halkıyla barışık, 
hükümetiyle barışık, devletiyle barışık 
mahalli yöneticiler işbaşında olursa 
bizim sorunlarımız daha çok çözülür.

6 Mart 2009, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Gaziantep: (Dolardaki değişimi 
soran gazetecilere) Ben her gün size 
ekonomik değerlendirme yapmak 
zorunda  değilim.

17 Mart 2009, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: 
Sosyalizmin ne iPone’u ne de plazma 
televizyonu oldu; bundan sonra da 
olmayacak.

19 Mart 2009, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: İşsizlik oranı niye artıyor biliyor 
musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde 

daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar 
arasında kriz döneminde işgücüne katılım 
oranı daha artıyor.

2 Haziran 2009, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım: (Youtube yasağı için) Ne işimiz var 
elalemin sitesinde?

7 Temmuz 2009, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı: 
Elbette grev çalışanın hakkı. Biz hükümet 
olarak bunu arzu etmeyiz ama grev hakkını 
kullanmanın sendikalara yüklediği bir 
maliyet var. Grevde kamunun ücret ödeme 
açısından bir tasarrufu da olur.

10 Eylül 2009, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek: (Su baskını için çözüm 
önerisi) Evi dere yatağında bulunan ve 
bodrum katında oturanlar çok dikkatli olsun. 
Önerimiz sele uykuda yakalanmasınlar, üst 
katta komşuda kalsınlar.

7 Ekim 2009,  Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
CeBIT Bilişim Zirvesi 2009’un Açılışı: (3G 
modem için) Süratle o yan tarafına takılan 
zımbırtılardan imal etmeye çalışıyorlar. Adı 
aklıma gelmedi, neyse o internete girmek 
için, ‘modem, seyyar modem’ diyorlar, ‘vın-
mın’ bir şeyler diyorlar. 

6 Kasım 2009, TBMM Başkanı Mehmet Ali 
Şahin: TBMM 10 Kasımlarda hep çalışmıştır... 

Ölenle ölünmüyor, hayat devam ediyor. 

22 Aralık 2009, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım: Herhalde Aşık Veysel sağ olsaydı bu 
dizeyi, ‘Uzun duble bir yoldayım, gidiyorum 
gündüz gece’ diye söylerdi.

18 Aralık 2009, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu: (Tekel işçilerine) Bu konuda 
gösterilen bir sabır söz konusu…

1 Ocak 2010, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer: (Tekel İşçilerine) Bu 
şartlarda çalışacak çok insan var.  
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25 Ocak 2010, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: Eğer hükümetin bir hatası 
varsa, o da merhametli olunmasıdır. 
Özelleştirme sonrasında ortaya çıkan, 
açıkta kalan işçilere merhamet 
göstermesidir… 

Bol keseden maaş verme dönemi bitti.

3 Şubat 2010, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç: (TBMM Başkanvekili Güldal 
Mumcu’nun odasını basma tartışmaları 
için): Gazeteci yorumu onlar. Oda 
öyle basılmaz. Ona ‘oda basmak’ 
denmez…

(Bir vekili eleştirirken) Ceketinin 
düğmeleri açık, sallam sullam kürsüye 
geliyor. 

4 Şubat 2010, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek: Hak arama 
kutsaldır, mukaddestir. Ancak, Tekel 
işçilerin eylemi hak aramaktan 
çıkmıştır. Hükümete karşı komploya 
dönüşmüştür. Siyasi istikrara tehdit 
etmeye başlamıştır.

7 Şubat 2010, Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı: (TEKEL eylemleri için) Araya 
provokatörler girdi. İşe şeytan karıştı. 

19 Şubat 2010, Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavaf: (Dizilerdeki erotik sahneler için) 
İrite oluyorum. 

7 Mart 2010, Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf: Ben 
eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir 
hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi 
edilmesi gereken bir şey bence… 
Türkiye’de eşcinseller yok demiyoruz, 
bu vaka var.

8 Mart 2010, TOKİ Başkanı Erdoğan 
Bayraktar: Kanun var, her şey var ama 

prosedür yürümüyor. Yok oylarımız gider, 
yok TOKİ peşkeş çeker. Muhalefet on tokat 
atıyor, yetmiyor, geliyor 2 tokat da iktidar 
atıyor. Bunaldık ya.

11 Mart 2010, TOKİ Başkanı Erdoğan 
Bayraktar, Habertürk: (Ayda 40-50 bin lira 
dolayında kira geliri elde ettiğini  belirten 
Bayraktar maaş artışına ilişkin düzenlemenin 
Başbakanlıktan dönmesi üzerine) Paraya 
ihtiyacım yok. Ama insanın nefsi istiyor.

8 Nisan 2010, Anayasa Komisyonu Başkanı 
Burhan Kuzu: (Anayasa değişiklikleri 
görüşülürken “Doçentlik tezinde ‘Anayasa 
Mahkemesi’ne hukukçu olmayan 
üyelerin seçilmemesi gerektiği’ni yazdığı” 
hatırlatılınca) O şahsi görüşüm, bu resmi 
görüşüm.

20 Mayıs 2010, Ömer Dinçer, 17 Mayıs 2010 
Zonguldak, 67 TV, Analiz Özel Programı: 
(Grizu Patlamasında ölen madenciler 
için) Güzel öldüler. O konuda ben acı 
çekmediklerini ve fi zik olarak da güzel 
öldüklerini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. 

28 Mayıs 2010, TOKİ Başkanı Erdoğan 
Bayraktar, Fırat Üniversitesi: Bize inanın, bak 
samimi söylüyorum belki burada söylemem 
doğru değil ama inanın bize Allah 
gönderiyor parayı.

29 Mayıs 2010, AKP Grup Başkan Vekili 
Suat Kılıç, Mersin: (Kılıçdaroğlu için) Soyadı 
Kılıçdar bir kere. Soyadında darlık var.

13 Haziran 2010, AKP Bursa Milletvekili Ali 
Koyuncu: (Veterinerlik Yasası Görüşmeleri) 
Adam gibi adam Erdoğan Başbakan oldu. 
Hemen çiftçinin 2,7 katrilyon borcunun 1,2 
katrilyon lirasını sildik. Ben daha bu hafta 
köyden geldim… İnekler bile sütü arttırdı 
bizle birlikte.

29 Haziran 2010, Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu, CNNTürk 5N1K Programı: 
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(Eğlence mekânlarında 23.59 ses 
yasağı nedeniyle düğünlerin erkene 
alınabileceği konusu hakkında) Ya 
erken başlasın tabii. Bunun faydası var. 
Damat ve gelin açısından faydası var. 
Erken başlayınca onlar da bir an önce 
birbirine kavuşur. (Sunucu: Sizi aileden 
sorumlu bakan da yapabilirlermiş.) 
Olabilir tabii. Size başımdan geçen 
bir şey anlatayım. Bir düğündeydik. 
Yemekler yendi, çoğu misafi r gitti 
ancak bir grup koyu bir sohbete 
daldı. Ben damada bakıyorum, bir 
an önce gitsinler diye bakıyor, sohbet 
koyulaşıyor. ‘Siz galiba gençliğinizi, ilk 
evlendiğiniz günü unuttunuz’ dedim. 
‘Doğru, ayıp ettik deyip’ kalktılar. 
Çıkarken damat elini sıkarken ‘Abi bu 
iyiliğini unutmayacağım’ dedi. 

29 Haziran 2010, Rize Belediye 
Başkanı Halil Bakırcı: (Terör sorunu 
için önerdiği çözüm) Maddi durumu 
güçlü vatandaşlarımızın, bu bölgede 
yaşayan bayanlarla ikinci ya da 
üçüncü evliliklerini yaparak hısımlık 
bağları oluşturmaları gerekir. Eşinden 
çocuğu olmayan vatandaşlarımız 
da dini nikahlı olarak bu bölgelerden 
kız alarak evlenebilirler. Bu şekilde 
oluşacak hısımlık bağları terörün 
bölgede destek bulmasını 
engelleyecektir… Bu şekilde yıllardır 
çözülemeyen bu sorun, 30 yıl gibi bir 
sürede tamamen ortadan kaldırılabilir

12 Temmuz 2010, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 
Meslek Yüksek Okulları temel atma 
törenleri, Yozgat: (Cumhurbaşkanı 
Gül’ün Nijerya ziyaretine katıldığını 
söylerken) Orada Türk Okulları var, 
Türkçe konuşuyorlar ama biz bu eğitim 
meselesini çözemedik. Nijerya’daki 
Nijeryalılara Türkçe’yi öğrettik, 
Hakkari’dekine, Diyarbakır’dakine 
halan Türkçe’yi öğretemedik.

29 Temmuz 2010, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk TV: 
(Kılıçdaroğlu’na) Şu kadar boyuyla bir şeyler 
söylüyor. 

14 Ağustos 2010, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Kayseri:   Sivil toplum 
Örgütlerine soruyorum, bir kısmınızın karşı 
çıktığı enerji türlerinin üretimdeki payı yüzde 
30 civarında. Karşı çıkıyorsanız o zaman 
üretilen bu enerjiyi kullanmayın.

14 Ağustos 2010, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek: Ermeni 
olsun, Kürt, Türk, Laz, Çerkez vesaire… Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı mı? Olay bitti… 
Türkiye’de kim Alevi-Sünni ayrımı yapıyorsa 
vatan hainidir. Bak bir daha çiziyorum altını. 
Kim Alevi-Sünni ayrımı yapıyorsa vatan 
hainidir. Benim sayısız Alevi arkadaşım var… 

6 Eylül 2010, Suat Kılıç, Samsun: 
Çevremizdeki bütün ülkeler nükleer 
enerjiden istifade ediyor. Bir nükleer sızıntı 
olacaksa ha Rusya’da sızıntı olmuş, ha 
Sinop’ta ha Mersin’de değişen bir şey yok.

16 Eylül 2010, Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Faruk Nafi z Özak: Kimse bizim kadar 
Atatürkçü olamaz. Bizden de laiki yok. Laiklik 
çağdaşlık demektir…

FIBA istiyorsa pon pon kızlar çıkmalıdır. Ben 
kendim şahsen buna karşı olsam da kurallara 
uymak gerekir. Hergün gazetelerde çıplak 
kadın fotoğrafl arı var. Ama ne yapıyoruz 
o gazeteleri yine de okuyoruz. Mini etekli, 
bikinili kadınlarımız da bizim başımızın tacı.

13 Ekim 2010, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer, Sky Türk, Haber Mahalli 
programı: (Şili’deki maden kazasından 
sonra) Böyle bir kaza bizde olsaydı, 
madencilerimizi üç günde çıkarırdık… 

Niye o kadar büyütüyoruz Şili’de olup biten 
hadiseyi? Şöyle örnek vereyim, içeriye 
indirilen sondajın genişliğiyle, aslında yapılan 
kafes birbirinden farklıydı, uyumlu değildi. 
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Kafes sondaj deliğinden içeriye 
giremediği için geciktiler. Çok da basit 
bir hadiseydi halbuki.

14 Ekim 2010, Tarım Bakanı Mehdi 
Eker: Et üretimi arttı ama talep de arttı. 
Refah ve gelir seviyesinin yükselmesi, 
krizin de sona ermesiyle birlikte 
insanların et tüketimi arttı. Fiyatlar o 
yüzden yükseldi.

17 Ekim 2010, Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, Radikal gazetesi röportajı: 
(İthal et konusuna olan yaklaşımı) Ben 
yurtdışına çok sık gidip gelen biriyim. 
Aynı şeyi orada da yaşıyorum. Benim 
her yemeğe başlarken küçükten 
öğrendiğim bir şey var. ‘Bismillah’ 
diyerek yiyorum. Ben öyle yaklaşıyorum

17 Ekim 2010, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan: (1999 Marmara depreminin 
ardından koyulan Özel İşlem ve Özel 
İletişim vergilerini kalıcı hale getirmek 
için düzenleme yapacaklarını bildirdi)  
Adı ne bunun deprem vergisi. Milleti 
aldatmanın alemi yok. Almışız deprem 
vergisi diye. Yıllardır devam ediyor. Ne 
deprem vergisi?

18 Ekim 2010 , Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım: Asma köprü olur da sallanmaz 
mı? Ne yapacaktı yani, köprünün 
işi sallanmak. Aynı zamanda da 
üzerinden geçen vasıtaları taşımak.

22 Ekim 2010, Başmüzakereci Egemen 
Bağış, 7. Boğaziçi Konferansı: AB’nin 
içinden geçtiği bu güçlüklerle dolu 
döneme bakarak, yeni bir slogan 
benimsedik: Avrupa sıkı dur, Türkiye 
gelip seni kurtaracak.

23 Ekim 2010, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Kepez: (800 TL emekli maaşıyla 
geçinen ve üniversitede çocuk 
okutan bir şeker hastasının doktorun 

verdiği diyet listesini göstererek bunları nasıl 
karşılayacağını sorması üzerine) Diyet listesi 
ne diyor? Daha az ye diyor. Az yedik mi olur. 

28 Ekim 2010, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, %30’luk rekor ÖTV artışı için: Sigara 
olsun, trafi k cezaları, alkollü içkiler olsun, bize 
hiç gelir gelmese de önemli olan insanlarımız 
sağlıklı yaşasın.

28 Ekim 2010, Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu: Ben çevreciyim ama HES’lere 
karşı çıkanlar yanlış yapıyorlar. Temiz enerji 
için HES’ler gerekli. Benim bu açıklamalarıma 
bazıları tepki gösteriyor ama binlerce 
teşekkür eden de var. Ben dünyada çevreci 
olarak bilinirim. Hatta dünyanın en çevreci 
bakanı benim. İstanbul’u kurtardım, Haliç’i 
kurtardım. En çevreci bakan olduğum 
konusunda çok iddialıyım.

16 Kasım 2010, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa 
Parlamentosunda düzenlenen “Dini 
Özgürlükler: Türkiye’nin AB’ye Köprüsü” 
Konferansı: AB’de Müslümanların oranı 
yüzde 10’a çıkarken Türkiye’deki gayri 
Müslimlerin oranının da aynı şekilde artıp 
artmayacağının sorulması üzerine, Türkiye’yi 
daha önce terkeden Ortodoks Rumların 
geri dönmeleri için Başbakan Erdoğan’ın 
çağrısını hatırlattı. Bağış, bu kapsamda 
Erdoğan’ın “en az üç çocuk” tavsiyesinin 
gayri Müslimlerce de benimsenmesini istedi.

26 Kasım 2010, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti  ve Konrad Adenauer 
Vakfının Yerel Medya Eğitim Seminerleri 
çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘Geleneksel 
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı: Medyayı 
yasaklarla, sansürlerle zapturapt altına 
almak ilkelliktir, bu bizim aklımızın ucundan 
bile geçmez. Biz medyayı açık ve şeffaf 
toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri 
olarak kabul ediyor, yasakların ve sansürlerin 
olduğu bir medyanın ancak baskıcı 
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rejimlerde, muz cumhuriyetlerinde 
olabileceğini düşünüyoruz. …

Bazı gazeteciler maalesef cezaevine 
girmiştir. Bu durum hem şahsımı hem 
de hükümetimi rahatsız etmektedir. 

30 Kasım 2010, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Foreign Policy dergisinin 
En Önemli 100 Küresel Entelektüel 
resepsiyonu, Amerika: (Wikileaks 
belgelerinde Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül’ün kendisi hakkında 
“tehlikeli” demesi konusunda)  Aynaya 
baktığımda tehlikeli bir surat değil, 
gülümseyen bir yüz görüyorum… 

Bölgemizde istikrarsızlık ve gerginlik 
isteyenlere karşı aşırı derecede tehlikeli 
olabilirim.

3 Aralık 2010, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Sayıştay Kanun Teklifi  görüşmeleri: 
Siz tekrar Teksas, Tommiks okumaya 
dönün, WikiLeaksleri de çok fazla 
abartmayın.

6 Aralık 2010, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Finlandiya’nın Milli Günü Resepsiyonu: 
(Başbakan Tayyip Erdoğan’la 
rektörlerin buluşmasını protesto eden 
öğrencilere yapılan müdahaleyle ilgili) 
Olaylar sırasında polise karşı kullanılan 
şiddet aşırıydı... 

İfade özgürlüğü hepimizin 
özgürlüğüdür. Ama ‘yumurta atma’ 
diye bir özgürlüğü duymadım. 
Küfretme özgürlüğünü ‘AB standardı’ 
olarak bilmiyorum. Ben de bu tür 
olaylar yaşadım. Gençlerin görüşlerini 
paylaşmaya açığım. Kapımın onlara 
her zaman açık olduğunu söyledim. 
Hatta, ‘keratalar o yumurtaları 
atacaklarına getirselerdi, ben de 
sucuk getirseydim, yumurtalı sucuk 
yapıp konuşsaydık’ dedim.

6 Aralık 2010, Hükümet Sözcüsü, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek: (Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 
Başbakanı protesto eden öğrencilere 
yönelik sert müdahale ile ilgili gelen soru 
hakkında) Devletin önceden belirlediği, 
yasaların önceden ortaya koyduğu 
mekanlarda usulüne uygun yapılmış olsa bu 
sıkıntıların hiçbirisi yaşanmaz.

6 Aralık 2010, Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik, CNN Türk Ankara Kulisi 
programı: (Dolmabahçe’de Erdoğan’ın 
rektörlerle buluşmasını protesto eden 
öğrencilere uygulanan şiddet için) Çok 
vahim olayların olacağı istihbaratı alınmışsa 
biber gazı nihai olarak kullanıllabilir… 

Üniversitelerde bu işi meslek edinmiş kadrolu 
öğrenciler var. Bu çocukların giydiği montlar 
bile aynı.

8 Aralık 2010, Burhan Kuzu, Mülkiye’de 
yaşanan yumurtalı protestodan sonra 
NTV telefon bağlantısı: 30 yıldır hocalık 
yapıyorum. Bu kadar beyinsiz öğrenci 
grubunu bir arada görüyoruz. O yumurtaları 
atacaklarına yeseler, beyinlerine daha 
iyi gelir. Atılan bu kadar yumurtaya yazık. 
Bu öğrencilerin hiçbiri fi kir üretmiyor, bir 
hoca olarak onlara üzülüyorum. Polisin güç 
kullanımını eliştiriyorlar ama kendileri de farklı 
bir biçimde güç kullanıyorlar.

9 Aralık 2010, Burhan Kuzu, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 
yumurtalı saldırıdan sonra: 68 kuşağı bu 
memleketin başına bela olmuştur.

18 Aralık 2010, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Tes-İş Genel Kurulu: Bizler 
gelişmekte olan Türkiye olarak mutlaka yeri 
gelecek 16-18 saat çalışabileceğiz. Değişimi 
iyi idare edebilmek adına bunu mutlaka 
yapmak lazım. Ben biliyorum ki benim işçim 
işini bitirmen çıktığı direkten inmez. O direkte 
sorunu 8 saatte çözerse 8 saat 18 saatte 
çözerse 18 saat çalışır.
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20 Aralık 2010, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek: Rafi neri bir adım attı. 
4 liradan bahsediyorlar. Nerede 4 
liradan  satılıyor, ben hiç görmedim. 
Hiç bir zaman 4 lirayı bulmadı. Bir çok 
istasyonda fi yatlar 3.75 hatta daha 
aşağıda olan yerler var.

20 Aralık 2010, İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay: (Artan öğrenci olaylarında 
polisin şiddetini savunmak için) O 
yerde yatan bir kız öğrenci görüntüsü 
var, 40 yönden biz onu inceledik böyle 
bir görüntü niye meydana geldi diye. 
Böyle bir görüntü olmamalı. Onunla 
ilgili bir darbe yok. Çok ileri saldıran, 
polise vuran öğrencilerden bir kısmını 
gözaltına alma teşebbüsü sırasında 
ekran görüntüsü vermek için kendini 
yere atanlar da oluyor. Öğrencilerde 
olur bunlar. Bunun içerisinde belli bir 
grup var.

27 Aralık 2010, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, TBMM Bütçe Görüşmeleri: 
Bütün bunlar tabii ki vatandaşımızın 
hayat standartlarının sürekli bir şekilde 
iyileştiğinin en güzel göstergesidir. 
Bugün Türkiye’de yılda 6-7 milyon 
beyaz eşya satılıyor, yine yaklaşık 
-endüstri rakamlarından söylüyorum- 
bir milyona yakın LCD veya plazma 
televizyon satılıyor.

30 Aralık 2010, Devlet Bakanı 
Ali Babacan, İstanbul: Seçimler 
yaklaşırken Kılıçdaroğlu’nun pek çok 
gündemi var. Seçimlerde küçük de 
olsa Kılıçdaroğlu’nun içinde olduğu 
bir hükümet böyle saçma sapan işler 
yapabilir diye not artışı gecikebilir, 
hatta not kırılabilir. 

10 Ocak 2011, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Erzurum: (Sarıkamış 
Harekatı’nda şehit olan 90 bin Türk 
askerini anmak için düzenlenen 

törende) Gerekirse bir 90 bin şehit için daha 
ant içtik.

11 Ocak 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, AKP Kırıkkale İl Başkanlığı 
Siyaset Akademisi dersi: Dolara müdahale 
etmek için günde 1 milyar doları piyasaya 
sürüyoruz. Paramız var ki sürüyoruz. Geçmişte 
Avrupa’dan 1 milyar dolar kredi bulunca, zil 
çalıp oynayanlar vardı sevinçten. Şimdi biz 
Afrika’ya 2 milyar dolar yardım ediyoruz. 
Çok şükür.

16 Ocak 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Hatay: Eskiden 
Afrika yamyamlarının paralarından daha 
değersiz sıfırları bol Kurtalan Ekspresi gibi 
önde bir lokomotif arkada 6 tane vagon sıfır 
paramız vardı. Tuvalete giderken bile 6 sıfırlı 
para ile gidebiliyorduk. Bu hükümet sıfırların 
hepsini attı. Aslan gibi ‘elif’ gibi ‘bir’i bıraktık. 
Nerdeyse 1 ABD Doları 1 Türk Lirası oldu. 
Bundan yüzyıl öncesindeki güçlü Türk parası 
gibi.

21 Ocak 2011, Orman Bakanı Veysel Eroğlu: 
(Allianoi Antik Kenti’nin üzerinin örtülmesiyle 
ilgili olarak) Bulan biziz, koruyan biziz, 
masrafl arı yapan biziz, hedef tahtası halinde 
olan da biziz. Bunu anlamakta fevkalade 
zorlanıyorum… 

Burada Peri Kızı adında bir heykel var, bir 
mozaik var, bir de sütun var. Bunlardan 
ibaret…

Birden bire Allianoi diye bir şey ortaya 
atıldı. Bilemiyorum, ben tarihçiyim ama 
arkeolog değilim. Kazı yapan, tarihi eserleri 
çıkaran koruyan biziz. Buralar zaten toprak 
altındaydı. Burayı koruma altına aldık, 
herhangi bir tahribat söz konusu değil. Arzu 
edilirse, baraj ömrünü tamamladıktan, 
sonra tekrar çıkarılması mümkün. Roma 
döneminden kaldığına göre, yıllardır demek 
ki toprak altında. Birkaç yüzyıl daha toprak 
altında kalmasının bize göre bir mahsuru 
yok.
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22 Ocak 2011, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent  Arınç, 
İzmir: Hayat seksten ibaret değil. 
Bir kısım çağdaş düşünceye sahip 
olduğunu söyleyenler sadece içki ve 
seksle olaylara bakıyorlar. 

16 Şubat 2011, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun 
Ankara’nın Polatlı İlçesi’ndeki açılışı: 
Bölünmüş yollarla trafi kte sollamayı 
bitirdik. Hizmetlerimizle de Türkiye’de 
solu bitirdik. 

21 Şubat 2011, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: 
(Medya için) Başsavcılık basıldı, diyor; 
Adliye basıldı diyor. Tu sana…

Darbe geleneğinden geliyor bunlar. 
Baskınlarda geliyor. Hep basmaktan 
geliyorlar. Ama kafaları basmıyor 
hala…

10 Mart 2011, AKP Ünye Tanıtım ve 
Medya Başkanı Süleyman Demirci: 
(Facebook’taki sayfasına, başı açık 
kadınlar için) Örtüsüz kadın perdesiz 
eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya 
da kiralıktır.

27 Mart 2011, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Yerel 
Yönetimler Sempozyumu: Her bir 
genç insanımız Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaştadır ve oyunla oynaşla 
kaybedecek zamanları olmadığını bir 
an önce görmeye ihtiyaçları vardır

27 Mart 2011, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin: (Nevruz hakkında) Ama 
birilerinin kitabı, birilerinin bayramı 
öldürmekten yanaysa da şu bilinsin ki; 
75 milyon vakur ve sessiz yığının silahına 
da gerek yok, yumruğuna da gerek 
yok, sadece birer tükürüğü o 75 bin 
haini yok etmeye yeter ve yetecektir. 

28 Mart 2011, Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavaf: (3 yaşlının 15 ay içinde pencereden 
düşmesine ile ilgili soru önergesine verdiği 
yanıtta) Vefat eden 3 yaşlımızla ilgili olarak 
Konya İl İnsan Hakları Kurulu’nun raporunda 
da belirtildiği üzere, ‘yaşlıların ileri derecede 
bunama ve algılama sorunları olduğu’ 
görülmektedir.

1 Nisan 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Şanlıurfa: Komşumuz 
Yunanistan’ın 1 trilyon dolar dış borcu var. 
Neredeyse mendil açıp yardım dilenecekler. 

(Yunanistan hükümet sözcüsü Yorgos 
Petalotis bu sözlere yanıt verdi: Gerçek 
olmayan, gayri ciddi ifadeler.)

3 Nisan 2011, Sağlık Bakanı Recep Akdağ: 
(Obezite ile mücadele edenleri teşvik etmek 
için) Şişman mı şişko mu diyelim. Bence 
şişko demek daha doğru çünkü kolay 
kabullenemiyoruz.

4 Nisan 2011, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız: (ABD’de bekârların 
evlilere göre 6 yıl daha az yaşadıklarının 
tespit edildiğini belirterek) Sigara ortalama 
insan ömrünü 2.3 yıl, yoksulluk 700 gün, alkol 
130 gün, kalp 2100 gün öne çekiyor. Uçak 
kazaları ise ABD’de ortalama insan ömrünü 
bir gün öne çekiyor. Nükleer santrallerin 
ortalama ömür kaybı ise sadece 0.03 gün 
olarak tespit edilmiş.

4 Nisan 2011, Melih Gökçek: (Çete lideri 
İskender Çolak’ın düğününe gittiğini 
belirtirken) CHP’li ve Alevi olduğunu bildiğim 
halde nikah kıydım.
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3 Nisan 2011, Devlet Bakanı Faruk 
Nafi z Özak, İnegöl: En büyük Atatürkçü 
parti AK Parti’dir. Sebep? Büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk 1920’lerde 
Anadolu’ya gittiğinde ondan iki 
şey istemişler; Biri okul, diğeri yol. 
Cumhuriyet tarihinin en fazla derslik ve 
yolunu biz yaptık. İşte Atatürkçülük bu.

6 Nisan 2011, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik: Bilgisayarlar 
zannedildiği kadar akıllı falan değil. 
Bilgisayarlar aptaldır. Ne derseniz onu 
yapar. 

19 Nisan 2011, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ: (Hekimlerin iki gün iş bırakma 
eylemine ilişkin olarak) Küçük marjinal 
gruplar olabilir.

25 Nisan 2011, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Çanakkale: Nasıl bir 
cihan devletinin küçülme süreci 
12 yılda gerçekleşmişse, güçlü bir 
Cumhuriyetin Cihan Devleti olma 
ideali de önümüzdeki 12 yıl içinde 
gerçekleşecek. İnşallah 2023’te 
hedefl ediğimiz gibi dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına gireceğiz.

2 Mayıs 2011, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer: 
Yapılması gereken yüzde 2,6’lık artış 
yerine SSK emeklilerine 75, Bağ-
Kur emeklilerine de 75 veya 100 TL 
seyyanen artış yapılarak çok daha 
yüksek bir oranda artış sağlanmıştır.

7 Mayıs 2011, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Samsun: (Samsun’daki 2.5 aylık 
Kübra bebeğin yetersiz beslenmeden 
ölümü için) Bu bebeğimizin 
açlıktan öldüğünü söyledi. Neye 
dayandırıyorlar? Yavrumuzun otopsi 
bulgusunda midesinin boş olduğuna. 
Ben çocuk hastalıkları ve sağlığı 
profesörüyüm… 

Hiçbir çocuğun hatta hiçbir insanın midesi 
sürekli olarak dolu olmaz.

7 Mayıs 2011, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: Avrupa, 
Anadolu’da yaşamış bir prensin adıdır. Paris 
kelimesi yine Anadolu topraklarında yaşamış 
bir Prensin adıdır. Bugün Avrupa’da bir 
takım kendini bilmez dar vizyonlu siyasilerin 
Türkiye’nin Avrupa kimliğini sorgulamalarına 
siz bakmayın.

12 Mayıs 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç: Yeni Meclis 
Başkanı’nın ilk işi, milletvekillerimiz için yeni bir 
özel kanun çıkartmaktır. Maaşlarıyla, özlük 
haklarıyla bugüne kadar gelmiş bundan 
sonra gelecek olan AB normunda bir 
milletvekilleri için özel bir kanun çıkartmamız 
gerekiyor.

13 Mayıs 2011, YÖK Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan: Kolay bir şifre ama kimse fark 
etmemiş, fark edilmesi mümkün değil. 
Ankara’da İstanbul’da İzmir’de bu kadar 
değerli hocalar şifreyi çözemiyorken nasıl 
olur da Artvin’de bir hoca bunu bulabilir. 

13 Mayıs 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa: Ben daha 
sabırsızım ama Allah Tayyip Bey’den razı 
olsun. O sabır örneği bir insan, Hazreti Eyüp 
gibi maşallah. Nelere sabrediyor bir bilseniz. 
Bir insan düşünün 22 saat ayakta.

13 Mayıs 2011, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakareci Egemen Bağış, Siirt: (Cuma 
namazını kıldığı camiye molotofkokteyli 
atılınca) Siz molotofkokteyli atacağınıza, 
gelin bizim demokrasi kokteylimizden bir 
tadın. Demokrasinin tadını alan bir daha 
bırakmaz.

15 Mayıs 2011, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Batman Bölge Devlet Hastanesi: İnsanlar 
arasındaki ayrıcılığı kabul etmeyen Ak 
Parti’dir. Ayrımcılık kaldırılacaksa bu partiyle 



RECEPLAROUSSE 187

kaldıracaktır” dedikten sonra Taşeron 
fi rmada çalışan engelli işçi Nurullah 
Mehmetoğlu’nun “Asgari ücretle 
çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini 
istiyoruz” demesi üzerine “Gözlerin 
görmediği halde sana iş vermişiz. Para 
kazanıyorsun değil mi?” 

21 Mayıs 2011, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul: 
Yoksullukla mücadele konusunda 
önümüzdeki dönemde şöyle bir hedef 
koyduk. Aylık geliri 200 liranın altında 
olan hiç kimse kalmayacak.

24 Mayıs 2011, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: 
(Maltepe’de esnaf ziyareti sırasında bir 
dükkanın duvarında bulunan Ernesto 
Che Guevara posterine işaret ederek) 
Che de yaşasaydı AKP’ye oy verirdi.

27 Mayıs 2011, Antalya, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül: ‘Her muhtaç 
olana 600 TL vereceğim’ diyor. 
Türkiye’de milyonlarca muhtaç insan 
600 TL’ye asgari ücretle çalışıyor. Siz 
verirseniz, kimi çalıştıracak fabrikalar? 
Bugün yalnız sadece turizm sektöründe 
1 milyon 250 bin kişi çalışıyor. Bunlara 
hazır para verirseniz turizm sektörümüz 
ne olacak? Biz hükümete geldiğimizde 
Türkiye’ye gelen turist sayısı 8 milyon 
civarındaydı. Şimdi 30 milyona yaklaştı. 
Bunlara kim hizmet edecek? Bir de şu 
var: Bizim inancımızda çalışmayana 
para vermek var mı?

30 Mayıs 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: Anayasa’nın Hükümete 
verdiği görevler vardır; ailenin ve 
gençliğin korunması gibi. Dolayısıyla 
fi ltrelemeye karşı çıkmak son derece 
yanlış. Hayvanlarla, çocuklarla 
ilişkileri gösteren siteler var. Biz sağlıklı 
insanlar yetiştirmek istiyoruz. Kişileri seks 
manyağı haline getirecek sitelere karşı 
tedbir alınması gerekir. 

31 Mayıs 2011, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Adayı 
Hüseyin Çelik, Gaziantep: Polisimiz, emniyet 
güçlerimiz kamu güvenliği adına tabii ki bir 
takım güvenliği alacaklardır. Bu defa da 
çıkıp ‘bize protesto yaptırmıyorlar’ diyorlar. 
‘Kendimizi ifade etmeye engel oluyorsunuz’ 
gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Ben 
böyle yapan bir grup gençle görüştüm. 
Bana dedikleri şu: ‘Polis bizi dövsün diye 
gayret gösteriyoruz. Bu bir propaganda 
biçimidir’ diyorlar. Özellikle polisin sabrını 
sınıyorlar. 

31 Mayıs 2011, Eski Ulaştırma Bakanı AKP 
İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım, 
İzmir: Vatandaşımızın telefonu kesiliyor 
aklına hemen ulaştırma bakanı geliyor. 
Düşünsenize Türkiye’de internet bir hafta 
kesiliyor. Ne kadar güzel olur. Güzel güzel 
geçiniriz. Kimsenin kaset derdi olmaz, o 
kaset senin bu kaset benim tartışmayız. 

4 Haziran 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Uludağ Üniversitesi 
öğrencileriyle kahvaltı: Türkiye’de öyle bir 
gazete var ki her şey onun içerisinde, onu 
takip ederseniz zamanla her şey daha iyi 
anlaşılır… 

Emin olun Zaman’a baktığınızda, Zaman’ı 
okuduğunuzda başka bir şey karıştırmaya 
gerek kalır mı, kalmaz mı diye siz düşünün. 

7 Haziran 2011, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa: (Bir sanat 
galerisine dışarıdan bakıp, içeride ressam 
Metin Karanisoğlu’na ait duvardaki fotoğrafı 
Che Guevara sanıp espri yaptı) Ben Che 
Guevara’dan korkarım. Girmeyelim.

23 Haziran 2011, AKP İstanbul Milletvekili 
Hakan Şükür: (Hatip Dicle’nin 
milletvekilliğinin düşürülmesi ve BDP’li 
milletvekillerinin Meclis’e gitmeme kararı 
almasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması 
üzerine) Gündemi takip edemedim. Böyle 
bir durum varsa bu yargının ve Yüksek 
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Seçim Kurulunun aldığı bir karar. Bunun 
değerlendirmesini bizim büyüklerimiz, 
bakanlarımız, tecrübeli büyüklerimiz 
yapıyordur. 

(Ertesi gün) Yargının vermiş olduğu 
bir karar. YSK’nın kararı da birçok 
büyüğümüzün söylediği gibi haklı bir 
karar. Biz de buradan bir milletvekili 
daha kazanmış olduk. Umarım o 
vekilimiz ve diğerleriyle Mecliste güzel 
şeyler yaparız. Ben bir hukukçu değilim. 
Onunla ilgili söyleyeceğim şeyin yanlış 
anlaşılmasından çekindim.

21 Temmuz 2011, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan: (Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch’in 
piyasaları etkileyen cari açık raporu ile 
ilgili) Fitch yine Fitch’liğini yapmış. Ben 
o değerlendirmeye katılmıyorum. 

5 Ağustos 2011, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, NTV Özel Röportaj: Küresel 
ekonomide sıkıntılar var ama kriz, panik 
kelimesini kullanacak kadar güçlü 
değil. Bir sıkıntı var. 

9 Ağustos 2011, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: (Küresel kriz) Türkiye’nin 
temelleri sağlam ama biz bir ada 
değiliz. Tabii ki bir etkileşim söz konusu 
olabilir ama Türkiye’nin temelleri 
sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat 
yaşanmayacak.

12 Ağustos 2011, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan: (Küresel kriz) Otobanda 
tam gaz giderken tek şeritli toprak yola 
geçtik.

12 Ağustos 2011, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım: Bulut sistemi dedikleri 
bir şey var şimdi. Son zamanlarda 
herkes oraya birşey atıyor gelen ordan 
işine yarayanı alıyor kullanıyor. Ben 
böyle anlıyorum. Belki farklı bişeydir. 
Sistematik bişey yok, artık abur cubur 

dolduruyorsun herkes ihtiyacını ordan alıyor 
ama hiçte karışmıyor, istediğini buluyosun. 
Bu bilişim fazla kafayı yorarsan sıyırırsın. 
Kullanacaksın nimetlerinden kullanıp 
yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o 
zaman işin kötü. Çok fazla, hikmetine, fazla 
şey yapmamak lazım. 

21 Ağustos 2011, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin: Ceset parçası üzerinde Adli Tıp’ın 
yaptığı incelemeye göre ceset kayıp asker 
Erhan Ar’a ait değil. 

8 Eylül 2011, AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik: Suriye’deki Baasçı rejim yüzde 
15’lik kitleye dayanıyor. Kılıçdaroğlu mezhep 
yakınlığı dayanışmasıyla mı Suriye’ye sahip 
çıkıyor? 

14 Eylül 2011, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş: (Tarihi 
silueti bozan binalar için, binaya ruhsat 
verilirken öngörülememiş mi sorusuna) 
Öngörülememiş demek ki... 

Maalesef orada bir şeylik var… Şu an bizim 
İstanbul silueti dediğimiz, Salacak’tan 
bakıldığında bu görüntüyü etkilemiyor. 
Ancak başka yerlerden bakıldığında silueti 
etkileyen noktaları var…

Doğu Roma’dan, Bizans’tan, Osmanlı’dan, 
ecdattan kalan gravüre giren bu 
hattın bozulmaması lazım. Bu konuda 
hassasiyetimiz var…

13 Ekim 2011, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Belçika:  Belçika’da 
burada bulunduğunuz ülke’de kullandığınız 
elektriğin yüzde 72’si nükleerden elde 
ediliyorsa, bunu nimet, külfet paylaşımına 
istinaden o karşı olanların kullanmaması 
lazımdır diye düşünüyorum.

15 Eylül 2011, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: (Küresel kriz) Biz okyanusta kendi 
başımıza yaşayan bir ada değiliz. Mutlaka 
bir etkileşim olacak.
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16 Eylül 2011, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan: Mısırlılarla konuştuk 
Avrupa’dan gelen parçalanmış 
tavuğa sıfır gümrük, bizden gelene 
yüzde 30. Bütün olarak Avrupa’dan 
gelen tavuğa sıfır gümrük, bize yüzde 
19. Dedim ki, ‘Müslüman tavuklara niye 
daha fazla gümrük koyuyorsunuz’ diye 
sordum.

14 Ekim 2011, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız: (Hakan Çelik 
ile sohbeti, Posta) Güne 6.5- 7’de 
başlarsak çok daha iyi sonuç elde 
ederiz. Bakkalımız da esnafımız da 
zaten bunu yapıyor. Bu, aslında 
kültürümüzde var. Devlet niye bunu 
yapamasın? Eğer gün ışığına uygun 
hale getirebilirsek yılda 3 milyar kilowatt 
saat tasarruf edebiliriz.

14 Ekim 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Kanal D, 32.Gün 
programı: bu yapılanlarda bir hikmet 
mutlaka aranmalıdır, gerekli olduğu 
için yapılmıştır. Bunlar, toplumun fakir 
kesimlerini ilgilendiren sektörler değil… 

Ama sigara öldürür. Zaten paketinin 
üzerinde, ‘sigara içmeyiniz’ diye 
yazıyor. Yani biz aslında onların 
sağlığına biraz daha katkı sağlıyoruz. 

19 Ekim 2011, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu: Maalesef terör örgütü 
çok azıttı. 

26 Ekim 2011, Hüseyin Çelik STV: 
(Deprem vergisi ile ilgili sosyal medyada 
tepki olunca) Twitter ideolojik silah 
olarak kullanılıyor.

27 Ekim 2011, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek: (Deprem vergileri üzerine) 
Diyorsunuz ki ‘Bu çerçevede 44 
milyar liralık vergi topladınız, nereye 
gitti?’ Sadece vatandaşın sağlığı için 
yaptığımız yıllık harcama 44 milyar lira. 

Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, 
havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor. 

28 Ekim 2011, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün: (Van depreminin 
ardından AKP’nin deprem vergisi olarak 
toplanan paraları başka yerlere harcadığı 
ortaya çıkınca deprem vergilerine ne oldu 
sorusuna) Deprem vergisi’ diye bir vergi yok. 
Zaten ortada olan vergi Özel İletişim Vergisi. 
1999 yılında depremden sonra konulmuş bir 
vergidir.

29 Ekim 2011, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar: Büyük depremin olduğu 
yerde bir daha deprem olmaz. Bugün 
diyebilirim ki Van merkez ve Erciş en güvenilir 
bölgedir. 

*9 Kasım 2011, Van’da 5.6 büyüklüğünde 
bir deprem oldu. 25 bina yıkıldı, 40 kişi 
öldü. 15 Kasım 2011, Akşam gazetesinden 
Özlem Akarsu Çelik, Bayraktar’la bir söyleşi 
gerçekleştirdi. İstifa çağrılarına gülüyorum, 
dedi.

30 Ekim 2011, Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay (Van depremi sonrasında 
dış ülkelerin yardımlarını neden kabul 
etmediklerini açıkladı): Tabii öncelikle kendi 
potansiyelimizi görmek amacıyla arama 
kurtarma yardım ekipleri bekletildi.

30 Ekim 2011, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 
Van, depremzeleri ziyaretinde: (Çadırkentte 
3 öğün çıkan yemek ve dağıtılan tatlıya ilişkin 
Diyanet İşleri Başkanına) Sayın başkanım biz 
de buraya bir çadır kuralım, mekân tutalım 
gibi geliyor.

(10 kişinin bir arada kaldığı çadırın sakinlerine) 
Koskocaman sarayda oturuyorsunuz bir gel 
dediğiniz yok. 

31 Ekim 2011, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay: (29 Ekim kutlamalarının 
iptal edilmesi ile ilgili) Yüzlerce vatandaşımız 
canını yitirmişken biz neden bir 
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resepsiyonda buluşmadık, elimizde 
kadehlerle kahkahalar atmadık 
diye ya da yollarda neden bu 
akşam yürüyüş yapmadık diye bir 
tepkinin dillendirilmesini doğrusu 
anlayamıyorum.

3 Kasım 2011, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: (Tutuklu vekiller hakkında) 
O arkadaşlarımızı özlüyorum, 
görevlerine gelip başlamalarını arzu 
ediyorum.

3 Kasım 2011, AKP Kars Milletvekili 
Yunus Kılıç: (Bayram öncesinde 
kurbanlık sıkıntısı ve yüksek et fi yatları 
konusunda) Ak Parti sayesinde et 
yiyorsunuz, süt içiyorsunuz, yumurta 
yiyorsunuz. Ya insaf edin. Bir kuş bile 
su içtiği zaman döner semaya ve onu 
ona sunanlara şükreder, dua eder. 
Yahu siz de Ak Parti’nin size sunmuş 
olduklarından dolayı şükretsenize ya. 
Kuş kadar da mı olamıyorsunuz?

3 Kasım 2011, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: (1999 
senesinden önceki yönetmeliğin 
yetersiz olduğunu, kendisinin de 
müteahhitlik yaptığı dönemde inşa 
ettiği binaların yıkılabileceğini açıkladı.) 
1999 öncesi yönetmeliğe göre yapılan 
binalarda müteahhitlerin sorumluluğu 
var ama azdır. 1999 öncesi yönetmelik 
çok yetersizdi, teknik olarak depreme 
dayanıklı bina yapılmıyordu.

7 Kasım 2011, İçişleri Bakanı İdrsi 
Naim Şahin: (Kürt sorunu için) Sorun 
sorun diyorlar. Sorun ne? Ben arıyorum 
sorunu bulamıyorum… Sorun yol mu? 
Sorun şarkı mı? Sorun kıyafet mi? Sorun 
ibadet mi? Sorun hastane mi?

15 Kasım 2011, Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Estonya’nın Avalda Arvamust 
gazetesine verdiği mülakatta: Yeni bir 

sloganımız var: Sıkı dur Avrupa, Türkiye seni 
kurtarmaya geliyor.

17 Kasım 2011, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin: Büşra Ersanlı profesör hanımefendinin 
80 öncesi gençlik yıllarına bir yolculuk 
yapmanızı tavsiye ederim. Hangi suçtan, 
hangi komünizan faaliyetten mahkum 
olduğunu, cezaevinde yattığını, 
akrabalarının kim olduğunu, eniştesinin 
bu ülkede bir başka faaliyetten tutuklu 
olduğunu, bir başka sevdanın yolcusu 
olduğunu araştırırsanız görürsünüz. Bu yapı 
Türkiye’de gerçekten önemli ve ciddi bir 
yapıdır. Bu yapı bir kandırmaca, bir zorba 
yapıdır, bir zulüm yapısıdır. Daha önce bu 
bölgede feodal bir yapı vardı; ağalar vardı, 
şeyhler vardı. Onların yerini, onların rolünü 
bir başka feodal yapı kaptı, komünizan bir 
feodal yapı kaptı. Bir esaret zinciri, bir de 
saadet zinciri var orada. 

28 Kasım 2011, Ordu Milletvekili İhsan 
Şener, TBMM İnsan Hakları Komisyonunda 
Yeniçağ’da (29 Kasım 2011)  Ümit Özdağ’ın 
aktardığına göre şöyle konuşmuştur : Yunan 
tarihinde bir Ege savaşı yok. Bunu biliyor 
musunuz? Yunan tarihinde Ege’de Türklerle 
bir savaş yok. Bizim tarihimizin en önemli 
savaşlarından biri Yunanlılara karşı verilmiş 
olan savaştır. Biz milli güvenlik akademisinde 
oralardaki şehitlikleri dolaştık. Bütün şehitlikler 
temsili. Bunlar çok önemli, anlayış olarak 
bir yere gelmek istiyorum. Burada Ankara 
Hükümetinin meşruiyetiyle bazı şeyler 
yapılmış süreç içinde bazı şeyler. O zamanki 
İngiliz sefi rinin telgrafl arı var, İngiltere’ye 
çektiği telgrafl ar. Bunlar bütünleştiği zaman 
tartışacağımız şeyler çıkıyor.

28 Kasım 2011, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Mesleki Eğitimde Yeni 
Fırsatlar Leonardo Da Vinci Programı Tanıtım 
Toplantısı: Hani bir espri vardır, espri sınırlarını 
biraz zorlayan bir şeydir, ama halkımızın 
diline işlemiştir, ‘Geçen gün kamyon sürdüm, 
Leonardo da vinci’ diye.
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11 Aralık 2011, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin, Genel Kurul: (Belediyelerle 
ilgili soruşturmalara yönelik soruyu 
yanıtlayamadı) Bakanlığımız 
tarafından 2009 tarihinden yani şimdiki 
Sayın Başkanın seçildiği tarihten 
bugüne kadar yapılan inceleme ve 
soruşturmaların dökümünü veriyorum…

İstanbul… İstanbul bu listede yok. 
(Gülüşmeler) Örnek olarak alınız yani 
tamamı var bu listede. Şimdi beni 
bütün bilgiler dolayısıyla alkışladınız… 
Sürem… Aa pardon sürem bitti mi 
Sayın Başkan. Benim sürem bu kadar. 

26 Aralık 2011, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 
İstanbul: GDO’nun ete, süte, 
yumurtaya geçtiğine dair dünyada 
ortada bir tane bilimsel veri yok.

26 Aralık 2011, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin: Ben söylüyordum, 
şimdi itirafçılar söylüyor. Domuz 
etinden Zerdüştlüğe kadar, bilmem 
hangi ulustan, kardeşlikten, çok 
özür dilerim eşcinselliğe kadar, her 
türlü namussuzluğun, ahlaksızlığın, 
gayriinsani durumun olduğu bir ortam. 
Girişi var, çıkışı yok. Girişi korku, çıkışı 
ölüm. Böyle bir yapı… 

3 Ocak 2012, AKP Denizli Milletvekili 
Nihat Zeybekci, yerel kanal ART 
TV: Kaldırımlarda gördüğünüz tüm 
arabaların camlarını kırın. 

4 Ocak 2012, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik: 
(Kılıçdaroğlu’na Van’dan Şırnak’a 
gitmek için helikopter tahsisi iddiasıyla 
ilgili olarak) Anamuhalefet partisi 
liderine helikopter tahsis ettiğinizde 
Selahattin Demirtaş’a da vermek 
zorunda kalırsınız. Bir genel başkan 
yardımcısına da vermek zorunda 
kalırsınız. Anamuhalefet partisi liderine 

devletin uçağı tahsis edilemez. Ben mantık 
olarak söylüyorum. Böyle bir hassasiyet 
göstermiş olunmuş olabilir.

9 Ocak 2012, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, Trabzon: Şimdi bizim 
hakkımız olan Trabzonspor’un kupasını 
almak için de çok ince ayar bir çalışma 
yapıyoruz.

15 Ocak 2012, Milli Savunma Bakanaı İsmet 
Yılmaz, Konya-Ilgın: Amerika’daki bir gezi 
sırasında Amerikalılardan teknoloji transferi 
istenildiğinde çok net olarak şunu söylediler; 
‘Siz bizim rakibimizsiniz. Dolayısıyla biz size 
niye teknoloji transferi yapalım ki...’ Buradan 
da anlaşılıyor ki Amerika bizi rakip görüyor. 
O halde bizim buradaki kardeşlerimizin, 
evlatlarımızın rakipleri Kadınhanı, Kulu, 
Şerefl ikoçhisar değil. Sizin rakibiniz Fransa, 
Almanya, Amerika.

21 Ocak 2012, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Ceylanpınar İlçe 
Başkanlığı 4. Olağan Kongresi: (Başbakanın 
rahatsızlığı ile ilgili) Başbakan, derdinizle 
dertlendiği için sağlığını kaybetti.

27 Ocak 2012, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Milliyet’ten Fikret Bila’ya verdiği 
demeç: Ben Rus gelinlerin sayısı artsın 
istiyorum. Çünkü Rus gelinler, Türk aile 
yapısına çok uygun. 

2 Şubat 2012, AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik, Kanal A, Görüş Farkı 
programı: (Andımızın kaldırılması hakkında) 
Bunu da kamuoyunun oturup tartışması 
lazım. Şimdi, Reşit Galip andımızı getirmiş 
değil mi? Ayet mi bunlar? 

3 Şubat 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç: Paul Auster’i okumadım, ben onda 
daha başka bir kabiliyet keşfettim. Atatürk’e 
müthiş benziyor. Yani Türkiye zaman zaman 
Atatürk le ilgili fi lm çevirmek için birilerini 
getirirler. O benzedi bu benzemedi derler, 
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ama inanın ben bundan daha fazla 
benzeyen görmedim. Hazır Türkiye’ye 
gelmişken bir fi lm senaryosu üzerinde 
onu aktör olarak düşünebilirler 

4 Şubat 2012, Çorum AKP Il Genel 
Meclisi Üyesi Erhan Ekmekçi: (Haydi 
Kızlar Okula kampanyasına ilgili) 
Evet, kızlarımız okuyor ama bu sefer 
de erkeklerimizi evlendirecek kız 
bulamıyoruz.

6 Şubat 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin: Mahkum oluncaya kadar herkes 
şüphelidir.

10 Şubat 2012, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, 2012 Evlilik Hazırlıkları 
Fuarı’nın açılışı, Çanakkale: İnşallah 
çok kişinin güzel yuva kurmasına ve 
mutlu bir şekilde hayat sürmesine vesile 
olur. Tabi Çanakkale’de de bekarların 
biran önce evlenmelerini tavsiye 
ediyoruz. Asgari 3 çocuk istiyoruz. Ama 
Çanakkale’de 5 olursa daha iyi olur.

16 Şubat 2012, Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer (Eğitimde yeni uygulamaya 
koyduğu akıllı tahta ve tabletleri 
tanıtırken) Sümerler de kullanıyordu, 3 
bin yıl hüküm sürdüler.

16 Şubat 2012, AKP’li Ayşe Nur 
Bahçekapılı: (CHP’li Muharrem İnce’nin 
Hakan Şükür hakkında, 4 komisyon 
toplantısının 3’üne katılmamış, 35 açık 
oylama yapılmış 25’ine katılmamış, hiç 
soru önergesi vermemiş, 11 milyarlık 
maaşı beğenmemiş, 200 milyar liraya 
gitmiş televizyonda yorum yapmış, 
eleştirisi için) Hakan Şükür hasta, 
evinde, eğer yüreğiniz varsa gücünüz 
varsa o arkadaşımız burada olduğu 
zaman aynı sözleri tekrar edersiniz. 

24 Şubat 2012, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, AKP Artvin İl Kadın 
Kolları Kongresi: (Başbakanın rahatsızlığı ile 
ilgili) Sayın Başbakanımız hasta değil ustadır 
usta, bunu herkes bilsin. 

24 Şubat 2012, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Batman Vergi Ödül Töreni: Nereye 
bakarsanız bakın, biz vergileri düşürdük. Bir 
iki şey hariç. 

1 Mart 2012 , Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, Hard Talk 
programı, BBC World: (Sunucu basın ve ifade 
özgürlüğü üzerine sorular sorup AİHM’deki 
Türkiye ile ilgili 16 bin davanın bin tanesinin 
basın ile ilgili olduğunu söyleyince) 

Bağış: Mesleği nedeniyle tutuklu olan hiçbir 
gazeteci yok… 

Sunucu: Çünkü onlara terörist diyorsunuz. 

Bağış: Gazeteci kimliği taşıyıp bir başkasına 
tecavüz ederken yakalananlar var.

Sunucu: Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler 
yazdıkları için böyle diyorsunuz. 

Bağış: Banka soyarken yakalananlar var. 
Ama benim hoşuma gitmeyen makaleler 
yazdıkları için tutuklanmış değiller. 

4 Mart 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 
Kadın Kolları 3’üncü Olağan Genel Kurulu 
Toplantısı, Ordu: AK Parti’nin alternatifi  yine 
AK Parti. O halde AK Parti’nin iyi korunması 
lazım. Hiç hata yapılmaması lazım. Hep 
sahiplenilmesi, desteklenmesi, sevilmesi, 
sayılması, önemsenmesi lazım ki AK Parti 
zafi yet geçirmesin. AK Parti, mevsim kış ama 
nezle bile olmasın. AK Parti, öksürürse Türkiye 
zatürre olur, tablo bu. 

4 Mart 2012, TBMM Eğitim Alt Komisyonunun 
Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık: 
(Vatan gazetesine 4+4+4 tasarısı ile imam 
hatiplerin önünün daha da açılacağı 
yönündeki eleştirilere kendisinin de imam 
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hatipli olduğunu belirterek): Ben 
de İmam Hatip mezunuyum. İmam 
Hatipler’in orta okulu açılsa ne olacak? 
Orta okul kısmında kaç terörist yetişmiş 
Allah aşkına? Terörist miyiz biz...

Öğrenciye seçenek sunmayı bir 
dini eğitime alma anlamını gelmez. 
Kuran dersine bağlamak ne kadar 
demokratik? Din toplumlarda 
belirleyici unsurdur. Biz Marksist miyiz, 
Leninist miyiz? Dinin toplumların afyonu 
olduğuna mı inanıyoruz? Türk toplumu 
olarak böyle bir inancımız mı var? 
Saçma şeyler bunlar...

8 Mart 2012, AKP Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan Can, TBMM Genel Kurulu: 
Erkeğin otoritesini, egemenliğini 
kıralım derken, feminizme de davetiye 
çıkarmamak gerekir.

8 Mart 2012, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, CNBC-e, Finanscafe programı: 
Türkiye’de birçok vergi yüksek. 
Akaryakıttan alına vergi de yüksek, 
sigaradan, alkollü içkilerden alınan 
vergi de yüksek. Ama bunun bir izahı 
var. İzahı şu:  Türkiye doğal kaynakları 
olan bir ülke değil. 50-55 milyar dolar 
cari açığın yarısını enerji, yarısını 
da ithal edilen elektronik cihazlar, 
otomotiv oluşturuyor. Eğer petrolümüz 
olsa, doğalgazımız olsa, diğer kıymetli 
madenlerimiz olsa, stratejik ürünlerimiz 
olsa cari açık problemlerimiz olmaz. 
Vergileri biraz daha makul düzeylere 
çekebiliriz. 

9 Mart 2012, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Kahramanmaraş Vergi 
Rekortmenleri Ödülleri Töreni: Vergi 
yükü açısından en düşük 6. ülke 
konumundayız. Aslında algılandığı gibi 
Türkiye’deki vergi yükü o kadar yüksek 
değil. 

17 Mart 2012, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Türkiye-Ekvator Ticaret ve Yatırım 
Forumu: Ekvator bayrağı; Galatasaray, 
Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu’nun 
renklerine sahip. Ayrıca Beşiktaş’ın kartal 
simgesi de var. Bayrağınız Türk halkının 
gönlüne girdi.

21 Mart 2012, AKP Denizli Milletvekili Nihat 
Zeybekçi: Memleketin sosyalist partisi AK 
Parti’dir. Devrim niteliğinde birçok şey yapan 
AK Parti’dir.

23 Mart 2012, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü ziyareti: Öyle bir hale 
geldik ki ilim dinsiz kaldı, din ilimsiz kaldı. 
Hakikaten dinsiz ilim menzile varmaz ve 
maksadına ulaşamaz. 

25 Mart 2012, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Batman bisiklet oyunları: (NTV 
muhabirinin benzin fi yatlarındaki artışı ile ilgili 
sorusuna) Bisiklete binin, benzin gerekmez… 
Benzine, mazota vergi yüksek, dünyada da 
fi yatları artıyor. Bisiklet kullanın. Bisiklet.

27 Mart 2012, AKP Zonguldak Milletvekili 
Özcan Ulupınar, Zonguldak’ın Çaycuma 
İlçesi’nde katıldığı cami temel atma töreni: 
Dindar bir gençlik, dindar bir nesilden kime 
zarar gelir? Vatana, memlekete, dinine, 
kendisine, ailesine faydası olur, o şekilde 
yetişen bir gencin. Ateist, dinsiz bir gençten 
hiç kimseye fayda gelmez, kendisine de 
ailesine de. Camiye ihtiyaç var, Kuran 
kursuna ihtiyaç var, İmam Hatip’e ihtiyaç 
var. Şimdi inşallah bu hafta kafamızı 
gözümüzü yarmazlarsa, yarsalar da, o hani 
bant atıyorlar ya bize… Onu da yapsalar, 
bıçak da sallasalar, kurşun da atsalar bu 
hafta 4 4 4 geçecek. 

2 Nisan 2012, Melih Gökçek, Enine Boyuna 
programı, Habetürk TV: (Okan Bayülgen, 
Bizim ne zaman gay bir belediye başkanımız 
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olacak sayın Gökçek, diye sorunca) 
İnşallah bizim Türkiye’de gay belediye 
başkanı olmayacak ve olmamalı. 

6 Nisan 2012, AKP Gaziantep 
Milletvekili Şamil Tayyar: (Twitter’da 
Ömer Hayyam’ın şiirini paylaşmasından 
dolayı dini değerlere hakaretten dava 
açılan Fazıl Say’a) Kızanlara söyleyim; 
o zat Kuran’daki cennet için kerhane 
veya meyhane mi diye soruyor. Ben 
de ona soruyorum nerde doğdun 
kerhanede mi? Kuran’ın seçmeli ders 
olmasına içerleyip kutsal kitabımız ve 
ezana küfreden insan kılığındaki Fazıl 
Say, hangi kerhanede dünyaya geldi?

7 Nisan 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, biber gazları hakkında soru 
önergesine verdiği yanıt: Yapılan 
laboratuvar testleri sonucunda insan 
sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan 
gaz mühimmatı kullanılmaktadır. 

11 Nisan 2012: Uludere’de hayatını 
kaybeden 34 kişinin akrabalarından 
oluşan heyet, AKP, CHP ve MHP 
Gruplarını ziyaret etti. AKP Grup 
Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın 
“Olaya siyaset dışı bakmak zorundayız. 
Irkçı bir yaklaşımda bulunmayın” 
sözlerine Cabbar Uysal, “İsteseydiniz 
olayı çözerdiniz” dedi. Bahçekapılı 
“Beni sinirlendirmeyin. İstiyoruz 
bulmuyor muyuz anlamına geliyor bu.” 
dedi.

15 Nisan 2012, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin, Erzurum: (5 TEDAŞ 
işçisinin öldüğü gölette incelemelerde 
bulunmaya gittiği gün, 60 yaşındaki 
bir yurttaşın bakanın gelmesine çok 
sevindiğini söyleyince) Yok ya. Nerden 
bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at 
ya da oyna bir göreyim. Çal bakayım 
davulcu. 

(Oynayan yurttaş ise eskiden namım palaydı 
taklacı oldu… İş istemek için gitmiştim, 
oynadığımla kaldım dedi) 

20 Nisan 2012, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Washington, IMF-Dünya Bankası 
Bahar Toplantıları çerçevesinde düzenlenen 
Sübvansiyon Reformunun Ekonomi-Politiği: 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika için Dersler Paneli: 
Bizim, Robin Hood stilinde bir vergi sistemimiz 
var. Mesela petrol gibi ürünlerde yüksek 
vergi uyguluyoruz. Bunu da eğitim, sağlık gibi 
konularda fakirlere yardım için kullanıyoruz.

20 Nisan 2012, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin, Adana (Özürlü 
Memurluk Sınavı`na girip 4 kez bu sınavı 
kazandığı halde mülakatlarda elendiğini 
söyleyip iş isteyen engelli vatandaşa) Seni 
evlendirmek gerek. Seni evlendirelim.

21 Nisan 2012, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Bursa: HES’ler tabiatı tahrip 
etmiyor. Eden varsa zaten iptal ediyoruz, 
cezasını veriyoruz.

21 Nisan 2012, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım: 
Enfl asyonu saçından tutup yukarıya doğru 
değil de paçasından tutup aşağı doğru 
çeken bir bakanlığız. Türkiye’de kullanılan 
internet pahalı değil. 

(4 Şubat 2011: Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı, OECD Genişbant 
İstatistikleri’ne göre 2.39 dolarlık en düşük ve 
76.11 dolarlık en yüksek Megabit/saniye’lik 
fi yatlarıyla, Türkiye’nin internetin en pahalı 
olduğu ülkelerden biri olduğunu açıkladı.)

25 Nisan 2012, TBMM Terörden Kaynaklanan 
Yaşam Hakkı İhlallerini Araştırma Komisyonu, 
AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat: 
(Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’a) Hiç 
Aziz Nesin’i kendi kafanızda sorguladınız mı? 
Acaba o da böyle yapmasaydı keşke diye 
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düşündünüz mü? Çünkü birçok insan 
için din hassas bir konudur. Bu hassas 
duyguların kaşınmaması gerekir. Tabii 
bir katliamın gerekçesi olamaz, ama 
keşke Aziz Nesin konuşmasaydı da 
babam ölmeseydi dediniz mi?

hassasiyet diyebileceğimiz ya da süt 
hazımsızlığı diyebileceğimiz bir sebeple 
meydana geldiği hususunda birleşiyor… 
Ama şimdi zehirlenme dediğimiz zaman 
hepimizin gözünde çok farklı bir algı oluşuyor. 
Bu çocuklarımıza süt verilmemesine, yol 
açabilir ki, bundan hiçbir çocuğun yarar 
görmesi mümkün değil. 

12 Mayıs 2012, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Anneler Günü programı, Bursa: 
(Türkiye’ye anneyi de sevgisini de Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırlattığını 
belirterek) Cenazesi kaldırılırken, bakımını 
üstlenmişken, toprak atarken, dua ederken, 
o bir Başbakan falan değildi, sadece 
annesini seven bir kişi, evlat idi. İnanın o 
günden sonra Türkiye’de herkes annesine 
koştu, annesini hatırladı. Anne varlığı ortaya 
çıktı.

23 Mayıs 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, NTV: Uludere olayı güvenlik 
güçlerimizin tecrübe hanesine işlenmiştir. 
Bundan sonra muhakkak ki daha dikkatli 
davranılacaktır… 

Bu hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
kaçakçılık yaparken hayatlarını 
kaybettiler. Sağ yakalansalar kaçakçılıktan 
yargılanacaklardı…

27 Mayıs 2012, Melih Gökçek: (Twitter’da, 
Uludere ile günah çıkarıyorsunuz şimdi 
sonunu kürtaja bağlıyorsunuz! Peki 
Madımak’tan nasıl çıkacaksınız? Vicdan 
yahu, diyen bir kadına özel mesajla) Sen çok 
mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın 
nedeni bu mu?” 

30 Mayıs 2012, Sağlık Bakanı Recep Akdağ: 
Bazen ‘Annenin başına kötü bir şey gelmişse 
ne olacak?’ vesaire gibi şeyler söyleniyor. 
Gerekirse öyle bir bebeğe devlet bakar.

31 Mayıs 2012, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ: Kürtaj bu ülkede 12 Eylül ihtilalinin 

“Kimse temizim demesin kimse 
/ Bütün bir ülke odun taşıdı 
Behçet’in yangınına...” 

Şükrü Erbaş

2 Mayıs 2012, Milli Eğitimi Bakanı 
Ömer Dinçer: (Okullarda dağıtılan 
sütten zehirlenme iddialarına ilişkin) 
Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler bir 
zehirlenme vakası değil… 

Bizim ilk tespitlerimize göre çocukların 
süte karşı hassasiyetinden… 

Çocuklarımızdan süt içmek istemeyen 
veya süte karşı hassasiyeti olan 
çocuklara zorla süt içirilmesin. 
Dolayısıyla bu olup biten hadiselerin 
böyle bir çerçevede gerçekleştiğini 
tahmin ediyoruz. 

2 Mayıs 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: (Okullarda dağıtılan 
sütten zehirlenme iddialarına ilişkin) 
Üzücü bir olay ama büyütülebilecek 
veya bugün yapılan b u çok önemli 
faaliyeti gölgeleyebilecek bir noktada 
değil… 

Süt alerjisi bazı kişilerde, çocuklarda 
olabilen bir olay. Belki ilk defa 
kullanıldığında veya aşırı doz 
içildiğinde veya kullanıldığında bu 
alerjinin belirtilerini görmek mümkün. 

3 Mayıs 2012, Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ: (Okullarda dağıtılan sütten 
zehirlenme iddialarına ilişkin) Bu 
başvuruların genel anlamda süt 
hassasiyeti ya da süt şekerine karşı 
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ardından, oldu bittiye getirilerek 
serbest bırakılmıştır. Toplumun haberi 
olmadan, tartışılmadan alınan bir 
karardır ve sağlıklı değildir.

31 Mayıs 2012, TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün: 
(Kürtaj tartışmaları) Bosna’da kadınlar 
tecavüze uğradı ama doğurdular.

2 Haziran 2012, Melih Gökçek, 
Samanyolu Haber: (Kürtajla ilgili 
soru üzerine) Anası olacak kişinin 
hatasından dolayı çocuk niye suçu 
çekiyor? Anası kendisini öldürsün. 
Cinayet bu ya.

Bu sözlerinden sonra Üniversiteli Kadın 
Kolektifi  tarafından yumurta atılarak 
2 Haziran 2012’de protesto edildi. 
Çekilen fotoğrafl arın gizlenmesini 
istemişti. Bu fotoğraf Yılın Basın 
Fotoğrafl arı Yarışması’nda ödül aldı. 

7 Haziran 2012, AKP Bitlis Milletvekili Vahit 
Kiler: Eyüp’teki o meşhur köşkün adı 1934’e 
kadar İdris-i Bitlisi Köşkü olarak biliniyormuş. 
Tepenin adı da kayıtlarda ‘İdris-i Tepesi’ 
diye geçiyor. Ne var ki, 1934 yılında, Fransız 
yazarı Pierre Loti’nin ismi verilmiş. Biz bunu 
öğrendiğimiz zaman Bitlisliler olarak kanımıza 
dokundu, ağrımıza gitti. 

10 Temmuz 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: (Tercümana yaptığı uyarı 
mikrofondan duyuldu) Suriye tarafından 
düşürülen bir Türk uçağı var onunla ilgili 
sorular soruyorlar de. 

12 Ağustos 2012, Hüseyin Çelik, Haberturk, 
Haber 23 programı: Gerekli olursa tabii ki 
bu meclis toplanabilir, toplanmalıdır. Ama  
PKK bomba patlattı diye, bir yeri bastı diye, 
birkaç Mehmet’i şehit etti diye hergün 
PKK’nın gündemini oluşturmasına müsaade 
etmemeliyiz. 

12 Ağustos 2012, AKP Gaziantep Milletvekili 
Şamil Tayyar: (Hüseyin Aygün PKK tarafından 
kaçırılması ile ilgili attığı twit) PKK CHP’li 
Aygün’ü misafi r etmiş. Muhabbetiniz bol 
olsun, olsun da millet bu numarayı yemez! 

14 Ağustos 2012, İdris Naim Şahin, biber 
gazları hakkındaki soru önergesine verdiği 
yanıt: Göz yaşartıcı OC gazı tamamen 
doğal bitkisel olup, insan sağlığı üzerinde 
kalıcı hiçbir etkisi olmadığına dair İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Ana Bilim Dalı tarafından verilmiş 
rapor mevcuttur. CS gazı ise üretici fi rma 
tarafından ‘Uygun eğitim almış personel 
tarafından kullanıldığında insan sağlığına 
zararlı olmadığına’ dair verilen kalite 
güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır.

20 Ağustos 2012, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin, Ordu: (BDP’lilerin PKK ile 
kucaklaşması için)  Herkesi saf kendilerinin 
çok akıllı olduklarını düşünerek safça, ortaya 
düştükleri, salakça ortaya düştükleri bir 
manzara.
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20 Ağustos 2012, Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek: 80’den önce ideolojik 
terör, 80’den sonra sağ-sol terörü... 

Sadece Ermeni terörü de değil, Ermeni 
terörü ile PKK terörü arasında yakın 
işbirliği var, bunlar kan kardeşidir. O 
devreden çekildi, işi bu tarafa verdiler. 
Zaten, özür dilerim, bir kısım teröristlerin 
sünnetsiz oluşu, size çok şeyi ifade 
ediyor demektir. Yani bu, bir rivayet 
falan değil, biz kimin ne olduğunu iyi 
biliyoruz...

21 Ağustos 2012, AKP Erzurum 
Milletvekili Muhyettin Aksak, Erzurum 
İl Teşkilatı bayramlaşma programı: 
Hepinizin bildiği gibi yakın tarihte 200’e 
yakın PKK’lı -bu kelimeyi kullanırken 
başka şeyler söylemek istiyorum ama 
bugün bayram- etkisiz hale getirildi. 
Aslında bunun karşılığı ‘gebertildi’ 
olmalıydı…  

Kürt kardeşlerimizi bunlardan ayırıyoruz. 
Bunlar, baktığınız zaman ya satılmış 
beyinler ya Ermeni dönmesi çocukları 
ya da Suriye’den İran’dan ülkemize 
sızan alçaklardan başka bir şey değil.

24 Ağustos 2012, AKP Muğla 
Milletvekili Ali Boğa, Muğla İmam 
Hatip Lisesi Mezunları Derneği 
pilav günü: Şu anda bir şans geçti 
elimize. Biz bütün okulları elbette bu 
okulların kaydında kuydunda sayıyı 
arttıracağız. Ama bütün okulları İmam 
Hatip Okulu yapma şansını elde etmiş 
durumundayız. 

16 Eylül 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Milliyet gazetesi yazarları 
ile buluşma: (Aslı Aydıntaşbaş 18 Eylül 
2012’de köşesinde yazdı) BDP’lilerin 
kadın kotasını arttırmasına neden yok. 
Onları nasıl kadın sayıyorsunuz? Her biri 
polis iteliyor, tokat atıyor, her biri otobüs 
üzerine çıkıp acayip şeyler söylüyor.

24 Eylül 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin: 
(Şipariş edilen 6 bin demir cop hakkında 
verilen soru önergesine yanıtı) Fonksiyonel 
copun ‘bilinçli ve etkin şekilde’ kullanımını 
sağlamak için ‘insan hakları odaklı’ 
program doğrultusunda personele eğitimler 
verilmeye başlandığını belirtti. Şahin, polise 
verilen cop eğitimi ve teçhizatının, orta ve 
uzun vadede etkinliği arttırarak sokakta 
vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha 
kaliteli hale getireceğinin beklendiğini 
söyledi.

10 Ekim 2012, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Huawei 
10. Yıl Kutlaması: (iPhone 5 yeni çıktığında) 
Bir telefon için gece sıraya giriyorlarmış, 
kuyrukta yatıyorlarmış, hatta Türkiye’deki 
tedarikçiler adam tutup, oraya gönderip 
otel, yol parasını ödüyorlarmış, yahu bu 
akla ziyan bir iş. Bu memleketin insanı, 
kaynağı, fi yaka için mi yapıyor? Bu ülkenin 
daha fazlasını yapması lazım. Arkadaşlar, 
çırayla mumla haberleşmeyelim, en güzelini 
kullanalım ama en güzelini de yapalım. 

18 Ekim 2012, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: (Twitter’da 
Ömer Hayyam’ın şiirini paylaşmasından 
dolayı dini değerlere hakaretten dava 
açılan Fazıl Say’a)  Ben eğer yargı mensubu 
olsaydım bunu, Fazıl Say’ın ‘saçmalama’ 
özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünürdüm.

30 Ekim 2012, Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ: (Cumhuriyet Bayramını kutlayan 
halka) Orada kimlerin olduğu belli, 
ulusalcılar, Ergenekoncular. CHP, marjinal 
grupların peşine takılmıştır.

16 Kasım 2012, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, Ordu: (Kimya çalıştığını söyleyen 
öğrenciye verdiği ödev) O zaman sen 
bizim bu gaz işlerinden anlarsın. O da kimya 
alanına giriyor değil mi? Biber gazı, biber 
tozu… Sana özel ödev veriyorum sen bu 
konuda biraz daha çalış. 



198 RECEPLAROUSSE

12 Aralık 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç: Kürtaj meselesi 
konşulurken siz öyle bir söz sarf ettiniz 
ki benim yüzüm kıpkırmızı oldu. Ben 
asıl o zaman mahçup oldum. Asıl o 
zaman yerin dibine girdim. Bir evli, 
bir bayan çocuğu olan milletvekili 
kendisi ile ilgili bir organını nasıl böyle 
açıkça konuşabilir. Nasıl bundan yüzü 
kızarmaz.

20 Aralık 2012, İçişleri Bakanı, İdris 
Naim Şahin, Polis Akademisi, Ankara: 
Bazen kolluğun gereğinden fazla 
güç kullanması sonucu muhatapların 
ölümüne sebebiyet verilerek 
kamuoyunda haklı eleştiri konusu 
olunmaktadır. Bunun sonucunda kolluk 
kuvvetlerinin ve dolayısıyla devletimizin 
imajı ister istemez zedelenmektedir. 

2 Aralık 2012, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Bursa İmam Hatip 
Lisesi’nin kuruluşunun 50. yılı etkinliği: 
Ama çok şükür bugün, satanist olanlar, 
memleketi soyup soyanlar, yolsuzluk 
yapanlar imam hatiplerden yetişmedi. 

4 Aralık 2012, AKP Çayeli Belediye 
Başkanı Rıza Çakır, 1 Ağaç 1 Kadın 
Projesi, Rize: AKP Çayeli Belediye 
Başkanı Rıza Çakır ve AKP Ardeşen 
Belediye Başkanı Mümtaz Sinan, 
Başbakan ile canlı bağlantı kuracakları 
plazma televizyonu stadyumun tel 
örgüsüne asmak istedi. Teknik ekip 
müdahale edince Çayeli Belediye 
Başkanı Rıza, Başbakanı teknik ekibe 
nasıl yere koyarsınız, dedi.

27 Aralık 2012, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çelik: Hrant 
Dink, Malatya Zirve Yayınevi, Rahip 
Santoro cinayeti, amacı ve şekli 
itibariyle aralarında maddi, somut 
bir bağ olmasa bile hedef, amaç ve 
kurgulanma itibariyle birbiriyle akraba 
olan, birbirine benzeyen cinayetlerdir. 

Hedef Dink’tir. Dink, yem olarak seçilmiştir 
ama asıl hedef Ak Parti’dir. 

5 Ocak 2013, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, Kars, Kazım Paşa Polis Merkezi: Teşhir 
odasındaki yansımasını başkası sandı. 

7 Ocak 2013, Denizli Milletvekili Nihat 
Zeybekçi: (Zonguldak’ta 8 maden işçisinin 
hayatını kaybetmesinden sonra atılan 
twit) Bebek-anne ölümleri, iş kazaları, trafi k 
kazaları, yiyecek içecek zehirlenmeleri, 
afetlerdeki kayıp oranları, intiharlar 
medeniyet göstergesidir.

16 Ocak 2013, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış: (İsveç’te protesto eden 
Türklere) Bu bozgunculukla bir yere 
varamazsınız. Gel Türkiye’de siyaset yap. 

12 Ocak 2013, AKP Ağrı Milletvekili Fatma 
Salman, Ağrı AKP Danışma Meclisi Toplantısı: 
2004’ten beri AK Parti’den ayrılmamı isteyen 
bir çok insanla ciddi mücadelede bulundum. 
Ama şunu hissettim ki evet Fatma’yı birileri 
öldürse bile Fatma Ak Parti’den ayrılamıyor. 
Fatma birçok şeyden ayrılabilir ama Ak 
Parti’den, Başbakanından ayrılamıyor. 
Çünkü Başbakan Fatma’yı getirdi, iki dönem 
milletvekili yaptı. Fatma canını Başbakan ve 
AK Partiye kurban eder…

Beğenmiyorsak farklı siyasi zeminlerde 
siyasetlerini gösterebilirler ama iktidarın 
bütün maddi menfaatlerinden yararlanıp, 
sonra gelip iktidarın sırtından vurmak 
Allah katında da kul katında da helal 
sayılmayacaktır.

21 Ocak 2013, Enerji Bakanı Taner Yıldız: 
(Japonya’da yazın kravat serbestliği 
getirildiğinde klimaların 1 derece az 
çalıştırıldığını belirterek) Türkiye’de de 
evlerde kazak giyilse, daha az dereceyle 
ısınma sağlanabilir. Oğlum tişörtle geziyordu. 
Kazak giymesini söyledim. Sıcaklık 22’ye 
sabitlenmiş. Kazak giyse, onu 24 gibi 
hissedecek.
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23 Ocak 2013, Bülent Arınç, Mevlid 
Kandili Töreni: (Ünlü bir televizyon 
sunucusunun Peygamber’i anarken 
ağlaması hakkında) Bizim en 
günahkârlarımız, en yaramazlarımız 
dahi Peygamber Efendimiz’i oldukça 
çok seviyor. 

3 Şubat 2013, AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman Soylu, Malatya 
İl Danışma Meclisi Toplantısı: Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin ilelebet ve ebedi 
başkanıdır.

10 Şubat 2013, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, I.Hamsi 
ve Horon Festivali, Ümraniye: Ülkemizde 
eğer Urfa şanlıysa, Antep gaziyse, 
Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve 
Siirt de mübarektir. Çünkü bu 3 şehir, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
liderinin doğmasına vesile olmuştur. 

27 Şubat 2013, Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç, TBMM Genel Kurul: Çocuklar, 
geceyi trende geçiriyor, yataklı tren 
olmasından dolayı. Kompartımanlar 
arasında geçişin mümkün ve müsait 
olduğu bir trende ben, bunun 
güvenliğini sağlayamam… Gençlik 
kamplarında, gençlik trenlerinde, 
vesaire, gençlik etkinliklerinde kız ve 
erkek gençlerimizi ayrı ayrı dönemler 
halinde kamplara almaya başladığımız 
doğrudur.

2 Mart 2013, Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç: (Çukurova 
Üniversitesinde kendini protesto 
eden ve üniversitelerin özgürce bilim 
üretmesini isteyen öğrencilere) Evrimi 
tabii ki sansürleyeceğim. Sen evrime mi 
inanıyorsun? Maymundan mı geldin? 
Yukarıda Allah var.

6 Mart 2013 Faruk Çelik: Asgari ücretle 
geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz. 

Ona mahkûmsanız 800 TL de büyük bir 
paradır. Netice itibariyle peynirin kilosunun 
fi yatı bellidir, ekmeğin fi yatı bellidir.

27 Mart 2013, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, NTV: (Akil İnsanlar için yasaya ihtiyaç 
olmadığını belirterek) Bir savcı çıkıp, ‘Neden 
barış getiriyorsunuz’ diye hesap mı soracak? 
Bu suçsa, ben bu suçu işliyorum burada.

28 Mart 2013, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Ankara Günlüğü programı, 
CNNTürk: Tabi Uludere’de insanlar hayatını 
kaybetti. Ama orada hayatını kaybeden 34 
kişiden çok daha önemli bir süreç yaşanıyor 
şu an.  

31 Mart 2013, AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik: CHP mahcup gelini oynuyor. 
Ne evet diyor ne de hayır diyor. 

10 Nisan 2013, İçişleri Bakanı Muammer 
Güler: Biz polise şiddet kullanılmadan, mala 
zarar verilmeden herhangi bir müdahalede 
bulunmuyoruz.

14 Nisan 2013, Eskişehir’de 2008’de TOKİ 
tarafından yaptırılan bir okula babasının 
adını veren TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, 
Edirne: (Selimiye Camisi’ne namaza 
geldiğinde kendisinden ilaçlarının temini 
için yardım isteyen üniversite öğrencisi 
genç kıza) Al işte bunu. Para lazım kızım. Al 
işte başka ne yapacağım. Düşürme parayı 
cebinden. (Öğrenci dilenci olmadığını 
söyleyerek parayı namaz çıkışında geri 
verdi.) 

Tepki toplayınca ertesi gün açıklama 
yaptı: Birden önüme çıktı. Biz de harekette 
bulunduk. Bunların önemi yok. Bu kızımız şifa 
bulsun. Gerisi teferruattır. 

16 Nisan 2013, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, Uluslararası Kamu Mali Yönetimi 
Çalıştayı: Vergi yükü en düşük ülkeler 
arasındayız. 
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16 Nisan 2013, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ: Yasalar ve mahkemeler 
ifade hürriyetinin teminatıdır, öyle 
de olması lazımdır ancak insanlar 
konuşurken başkalarına hakaret etme, 
küfür etme, onların inandığı değerleri 
aşağılama hakkı yoktur. Fazıl Say 
piyano çaldığı için, sanatını icra ettiği 
için cezaya çarptırılmış değil, söylediği 
sözlerin toplumun önemli bir kesiminin 
kabul ettiği değerlere hakaret ve 
aşağılama olduğu için yapılan 
cezalandırmadır.

16 Nisan 2013, Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Ortaköy’deki AB Çalışma Ofi si: 
(Fazıl Say kararı için) Keşke yargımız 
bu sanatçının attığı adımları 
saçmalama özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirseydi. Ama burada Avrupa 
Birliği’nin de AB’ye üye ülkelerin de 
Türkiye’deki demokratikleşme reform 
adımlarını teşvik edici olması gerekir… 

Sonuçta alınmış bir yargı kararı var. 
Ve bütün demokrasilerde olduğu gibi 
yargı kararları bağımsızdır. Yasamanın 
ya da yürütmenin yargı üzerinde bir 
tahakkümü olamaz… 

16 Nisan 2013, Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin: (Fazıl Say 
kararı için) O talihsiz açıklamalarından 
dolayı kamuoyundan ve inananlardan 
özür dilemeliydi. Ne diyor; ‘Nerde 
yavşak, hırsız varsa hepsi Allahçı’. Ben 
Allah’a inanan bir insanım. Milyonlarca 
insan inanıyor. Bu kişinin annesi-babası 
var. Babası, inançlı bir insan olduğunu 
söylemişti. Kendi annesi ve babasına 
da ‘yavşak’ diyor. Biz senin ateistliğine 
bir şey demiyoruz ama sen de 
inananlara saygı göster. Onları ‘hırsız, 
yavşak’ diye itham edemezsin...

Bizde de yargı bağımsızdır. Yargı, 
doğrudur-yanlıştır ama bir karar 

vermiştir. Biz mi yargıya böyle karar verin 
dedik. 

16 Nisan 2013, AKP Gaziantep Milletvekili 
Şamil Tayyar, Beyaz TV, 1’e Bir programı: 
Siz kendi ideolojinize, kendi dünyanıza göre 
insanların istediklerine küfretme özgürlüğü 
olduğunu düşüneceksiniz, başkaları için 
farklı bir hukuki muamele kalmasını arzu 
edeceksiniz…

Okunan şey bir rubai değil, bir şiir değil. 
Tayyip Bey’in okuduğu şiirler hiçkimse bunu 
mukayese etmesin. Burda bir nefret suçu 
var. Hakaret var, aşağılama var. “Nerede 
yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban 
varsa hepsi Allahçıdır.” ifadesinden Allah 
kelimesi çıkartın Mustafa Kemal’i koyun 
kardeşim. İçinize siniyor mu sinmiyor mu?

18 Nisan 2013, AKP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik: (Bakan 
Bayraktar’ın para verdiği ve dilenci değilim 
diyerek bu parayı reddeden kanser hastası 
kız için) Dilek kızımıza şifalar diliyorum. 
Hastalıktan kaynaklanan problemleri 
var, ruh hali de iyi değil, gayet normaldir. 
Ben bakanımın bana verdiği bilgileri dün 
ekranda anlattım. Bakan 2 bin lira verdiğini 
söyledi. Bakan verdiği paranın kaç para 
olduğunu çok iyi biliyor. Bakan kesinlikle 2 
bin lira verdiğini söylüyor. Bugün kızımız 200-
300 lira demiş. Dilencilere 2 bin lira verildiğini 
gördünüz mü? 

(Öğrenci, Bakanın kendisine verdiği paranın 
2 bin lira değil, tahminen 200 ya da 300 lira 
olduğunu söyledi.)

“Siz yardım edilmiş yoksullar 
istiyorsunuz, bizse ortadan 
kaldırılmış yoksulluk istiyoruz.” 

Voltaire
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19 Nisan 2013, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ: İnsanların düşüncelerini 
herhangi bir engele takılmadan 
özgürce ifade edebilmeleri hukuk 
devletinin gereğidir. Ancak düşüncenin 
ötesinde küfürleri, hakaretleri, 
insanların kabul ettiği birtakım 
değerleri aşağılamayı fi kir özgürlüğü 
olarak kabul edersek o zaman da bu 
özgürlüğün, fi kir özgürlüğünün içerisine 
biz küfür, hakaret özgürlüğünü dahil 
etmiş oluruz. 

19 Nisan 2013, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Artvin: (Hopa 
İlçesi’nde Sarp Sınır Kapısı’nda 
işlerine son verilen 14 işçi Bakana 
şikâyette bulununca) Yerden göğe 
kadar haklısın ama ben senden şunu 
beklerdim… 

Çok teşekkür ederim demen lazım. 17 
aydır ben burada çalıştım, ücret aldım, 
emeğimin karşılığını aldım… 

21 Nisan 2013, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Şanlıurfa’da NTV’nin sorularını 
yanıtladı: (Sosyal medyadaki ‘T.C.’ 
kampanyasıyla ilgili) Bu konuda 
güvence biziz zaten.

27 Nisan 2013, AKP Gaziantep 
Milletvekili Şamil Tayyar, Yeni 
Anayasa ve Sürecin Değerlendirilmesi 
Konferansı: İktidar partisi isterse 
parlamentoyu çalıştırır, isterse 
çalıştırmaz. Parlamentonun sade bir 
üyesi olarak, bir milletvekili olarak 
el kaldırıp indirmekten öte hiçbir 
misyonum yok… 

Parlamentonun sade bir üyesi olarak, 
bir milletvekili olarak el kaldırıp 
indirmekten öte hiçbir misyonum 
yok. Ben bunu biraz da ot yolmaya 
benzetiyorum. Askerlik yapanlar 
bilirler. Askerler çok düşünmesin, 
kafayı da meselelere yormasınlar 

diye boş zamanlarında ot yoldururlar. Bizin 
aslında milletvekili olarak yaptığımız da 
parlamentoda biraz ot yolmanın dışında 
fazla anlam taşımıyor.

27 Nisan 2013, Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Kızılcahamam: (Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde oylamaya başlamak için 367 
milletvekili gerektiği yönünde itirazların 
yapıldığını anımsatan Arınç) Kurban 
olduğum Allah verdikçe veriyor. Siz 
sabrederseniz, hukuktan sapmazsanız, 
millete güvenirseniz ve demokrasinin her 
sorununu çözeceğine inanırsanız sonuç 
böyle... 

17 kişi var o kararı verenlerden sadece iki kişi 
kalmış. 

28 Nisan 2013, Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç: (49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun ardından Suadiye Sahili’nde 
vatandaşlarla sohbet sırasında yaptığı 
espriyle bir gerçeği söylemiş oldu) 

Bakan: Bisikletler devrildiği zaman medya 
haber yapıyor, bisikletler devrilmediği 
zaman medya yapmıyor. Kötü bir şey olursa 
duyuyorsunuz, iyi bir şey olursa duyurmakta 
biz çok zorlanıyoruz

Bir vatandaş: Ama niye? Medya da sizin 
elinizde.

Bakan: Henüz hepsi değil daha bir kısmı… 

1 Mayıs 2013, Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ: (1 Mayıs’ı tatil ilan eden ve Taksim’i 
açan kendilerinin olduğunu söyleyerek) Bu 
konuda teşekkürü hak eden adımları atan 
biziz, CHP değil. 

1 Mayıs 2013, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: 
(THY’deki kırmızı ruj yasağı için) Kırmızı güzel 
bir renk. Ay yıldızlı bayrağımızın rengi.

1 Mayıs 2013, Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç: Bugün de “1 Mayıs tatili”. Okullar bile 
tatil. Soruyorumk arkadaşlara: Bu kadar tatili 
hak edecek ne yaptık!? Çalışın…
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2 Mayıs 2013, Köksal Toptan, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 
(Atatürk başkanlık sistemini ister miydi 
sorusu) Atatürk’ün dönemi fi ilen 
başkanlık sistemiydi zaten. O kadar 
kısa sürede yapılan kanun ve reformları 
insanın aklı almıyor. Atatürk yaşasaydı 
biz onu başkan seçerdik.

12 Mayıs 2013, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: 
(Anneler Günü dolayısıyla Beşşar 
Esad’ın annesine seslendi) Oğlunun 
kulağını da çek, ipini de sen çek.

13 Mayıs 2013, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış: 
Meclis’in yüz karası… 

O ağzı bozuk, ağız ishali hastalığına 
kapılmış şahsiyet hala Meclis’i provoke 
etmeye devam ediyor. 

18 Mayıs 2013, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Burdur: 
(Kadına yönelik şiddet hakkında) Biraz 
algıda seçicilik var. Medya, yapılan 
çalışmalardan çok, negatif bir haberi 
manşet yaparak, toplumda, sanki çok 
büyük şekilde olaylar büyüyormuş gibi 
bir algıya neden oluyor.

18 Mayıs 2013, Sağlık Bakan 
Yardımcısı Agah Kafkas, Çanakkale 
AKP binasında yaptığı konuşma: (500 
yataklı devlet hastanesi yapılacağını 
açıkladığı konuşmada) Bu Tayyip 
Erdoğan sünnetidir.

30 Mayıs 2013, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin: Öyle kolay bir 
inançtan geliyoruz ki başını eğmiş bir 
yetimin başını okşadığın zaman öbür 
tarafa EFT yapmış oluyorsun.

31 Mayıs 2013, AKP Milletvekili Şirin 
Ünal: (Taksim Gezi Parkı direnişinde 

polisin kullandığı  gaz için attığı twit) Gaza 
ihtiyaç duyanlar var demek ki.

1 Haziran 2013, AKP Gaziantep Milletvekili 
Şamil Tayyar, Balçova AKP Genel Merkez 
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı 10. Bölge 
Toplantısı, İzmir: (Taksim Gezi Parkı direnişi 
için) Sabaha kadar barlarda içip ellerinde 
boş bira şişelerini taşıyanlar eylem yapıyorlar. 
Ayık kafayla seçim sandığını bulamayanlar. 
Sarhoş kafayla sokaklarda eylem yapıyorlar.

1 Haziran 2013, Ankara Belediye Başkanaı 
Melih Gökçek: (Taksim Gezi Parkı direnişi 
için attığı twit) Vallahi sizi bir kaşık suda 
boğarız ama dua edin ki biz demokrasiye 
inanıyoruz… Biz de kaba kuvvet ve eşkıyalık 
yok. Şükredin ki bu millet demokrasiye 
inanıyor… Yoksa bu millet provokasyoncuları 
tükürükle boğar. 

19 Haziran 2013, AB Bakanı Egemen Bağış: 
(Duran adam eylemi hakkında) Bu günlerde 
bir fenomen haline gelen duran adamlarda 
çok ciddi bir artış görüyoruz ama bunda 
da bir hayır görüyorum ben. Biliyorsunuz 
büyüklerimiz hep söylemiş. Duran saat bile 
günde iki kez doğruyu gösterir. Bu duran 
adam da Türkiye’nin aslında ana muhalefet 
partisinin durup bakmaktan başka hiçbir işe 
yaramadığını göstermiş oldu.

21 Haziran 2013, Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ: (Duran adam eylemi hakkında) 
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Boş duranı Allah da kulları da sevmez. 
Biz, Allah’ın ve insanımızın sevdiği 
işleri yapmaya, ülkemizi her alanda 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

22 Haziran 2013, AKP Milletvekili Şamil 
Tayyar: Yeni çapulcular bekliyorum 
diyen KK, çocukta sınırı kaldırdı ama 
çapulcu talebi nasıl olacak? Malum 
her insan Müslüman doğar. 

AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, 
Genel Kurul: (Taksim’deki palalı 
saldırgan hakkında) Şimdi, oradaki 
esnafın hukuk çerçevesinde yapmış 
olduğu bir eylemi yargıya da 
müdahale etmek suretiyle burada 
hükümete yansıtmak ve hükümetin 
sanki bu kişileri tutuklamadığı gibi bir 
söylem içerisine girmenin de haksızlık 
olduğuna inanıyorum. 

“aman doğurun analar diyorum 
içimden
yarın eksilebiliriz
demokrasi için
rica ediyorum
solunca duvardaki en son 
slogan
bu şehrin çocukları tükendi 
sanıyorum 
ürperiyorum
doğurun, emek kokan 
ellerinizle de 
bir güzel de yogurun
eylüle marta karşı
demokrasi icin doğurun
bu kez ikiz doğurun”

Cengiz Şahin

 “Ne kırlarda direnen çiçekler/ 
Ne kentlerde devleşen öfkeler/ 

Henüz elveda demediler/ Bitmedi 
daha sürüyor o kavga/ Ve sürecek/ 
Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!”

“Çünkü tarihin en güzel yerinde/ 
Son sözü hep direnenler söyler” 

Adnan Yücel
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6 News

Akşam Gazetesi

ANADOLU Ajansı

Anka Haber Ajansı

Aydınlık Gazetesi

BirGün Gazetesi

Bugün Gazetesi

Cihan Haber Ajansı

Cumhuriyet Gazetesi

Doğan Haber Ajansı

Ege’nin Sesi

Emin Çölaşan, Hürriyet, 27 Şubat 2003

Eren ve Taşkın.  1111 Madde de RTE 
Sözlüğü 1983. Akis Kitap 2011. Yapıt, 
Aktüel Siyaset

Evrensel Gazetesi

forum.memurlar.net

Güneş Gazetesi

Habertürk Gazetesi

http://baskentuniversitesi.sozlukspot.
com

http://eksisozluk.com

http://europe.wsj.com/home-page

http://forum.donanimhaber.com

http://forum.hunturk.net/

http://forum.mezun.com/

http://haber.sol.org.tr

http://haberenstitusu.blogspot.com/

http://htgazete.com/

http://t24.com.tr/

http://telgrafhane.org/

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa

http://uludagsozluk.com/

http://www.agos.com.tr/

http://www.aksam.com.tr/

http://www.aktifhaber.com/

http://www.alidemirtas.com/

http://www.anayurtgazetesi.com/

http://www.beyazgazete.com/

http://www.birgun.net/

http://www.bloggrup.com/

http://www.bugun.com.tr/

http://www.cnnturk.com/default.aspx

http://www.cumhuriyet.com.tr/

http://www.dunya.com/

http://www.egeninsesi.com/
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http://www.egesozluk.net

http://www.evrensel.net/

http://www.focushaber.com/

http://www.gazetevatan.com/root.
asp

http://www.gunes.com/2013/05/07/
index.html

http://www.haberdar.com

 http://www.haberler.com/

 http://www.haberpan.com/

http://www.habershow.com/

http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/

http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/

http://www.internethaber.com

http://www.izmirsozluk.net

http://www.medyafaresi.com

http://www.mill iyet.com.tr/Haber/
index.html

http://www.mynet.com/

http://www.nydailynews.com/

http://www.otukenim.net/

http://www.posta.com.tr/

http://www.radikal.com.tr/

http://www.sabah.com.tr/

http://www.sozlukerciyes.org/

http://www.stargazete.com/

http://www.taraf.com.tr/

http://www.toplumsalbilinc.org/

http://www.turkiyegazetesi.com/

http://www.turksiyaseti.com/

http://www.twitmunin.com/tr

http://www.unibozkurt.com/

http://www.uslanmam.com

http://www.yeniasya.com.tr/

http://www.yenimesaj.com.tr/

http://www.yesilgazete.org/

http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/

http://www.zaman.com.tr/haber

http://ydemokrat.blogspot.com/

http://yenisafak.com.tr/

http://yilmazyalcinsoy.blogcu.com/rte-
gafl ari/3234250

Hürriyet Daily News Gazetesi

Hürriyet Gazetesi

Hürses Gazetesi

İhlas Haber Ajansı

kemalistgenclik.org
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Metin Sever, Cem Dizdar, 2. Cumhuriyet 
Tartışmaları, Başak Yayınları, Ankara, 
1993

Milat Gazetesi

Milli Gazete

Milliyet Gazetesi

oyungezer.com.tr

Posta Gazetesi

Radikal Gazetesi

Reuters

Sabah Gazetesi

Sol Gazetesi

Sözcü Gazetesi

Star Gazetesi

Takvim Gazetesi

Taraf Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakit Gazetesi

Vatan Gazetesi

www.akpgercegi.com

www.bingolgazetesi.com.tr

www.gercekgundem.com

www.gercekgundem.com

www.golcukpostasi.com

www.halkınhabercisi.com

www.kamudanhaber.com

www.muhalifgazete.com 

www.odatv.com/

www.patronturk.com

www.samayoluhaber.com 

www.ulusalkanal.com.tr

www.yuksekovahaber.com

Yeni Asır Gazetesi

Yeni Mesaj Gazetesi

Yeni Şafak Gazetesi

Yeniçağ Gazetesi

Yurt Gazetesi

Zaman Gazetesi

Bu çalışma içerisinde yer alan tüm görseller 
Google kaynaklıdır.







212 RECEPLAROUSSE

RE
CE

PL
AR

OU
SE

A’dan Z’ye

Cumhuriyet Halk Partisi
İletişim, Tanıtım ve Medya İle İlişkilerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcılığı


