


Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun selamı...
Selam olsun, selam olsun. Selam olsun insana, zaman ve mekana...

Öncelikle insana, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana selam olsun...

Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisine selam olsun. Onun gül kokusunu bu diyarlara ge-
tiren Ebaili Ensari'ye selam olsun. 

Başkentimiz Ankara'nın manevi mimarı ve kadim payitahtımız İstanbul'un Fatih'inin hocası Akşemsettin'in 
hocası Hacı Bayram-ı Veli'ye selam olsun. 

Aşkımız piri Mevlana'ya, piri Ahi Evran'a, erkanımızın piri Hacı Bektaş-ı Veli'ye selam olsun. Gönül dilimizin 
pirleri Yunus Emre'ye, Ahmed-i Hani'ye selam olsun.

 Zamana selam olsun. O zaman ki bize varoluşun ve tarihin sırrını öğretir. Bundan tam 943 yıl önce, bir 26 
Ağustos sabahı etrafındaki Türk, Kürt, Zaza, Arap ve diğer Anadolu kavimleriyle Anadolu'ya yürüyen Alparslan 
Gazi ve yiğitlerine selam olsun. 

Selam olsun, bundan 92 yıl önce milletin istiklali için Kocatepe'den İzmir'e yürüyen Gazi Mustafa Kemal'e 
ve İstiklal ordusuna selam olsun.

Selam olsun bu iki 26 Ağustos tarihi arasında, 1071 ve 1922 yılları arasında, bu topraklarda medeniyetimizi 
ihya için, inşa için, dünyada adaleti ikame etmek için yola çıkmış, şehit düşmüş, emek vermiş, ter dökmüş 
ahiyana Ruma, Horasan erenlerine, Mezopotamya erenlerine bütün şühedeya selam olsun. 

Ve mekana selam olsun. Bu zaferler sonrası bize vatan olarak emanet edilen bu aziz toprağa selam olsun. 
Bu vatanın toprağına, suyuna, havasına, ateşine selam olsun. 

Anasırı erbaya selam olsun, varoluşa selam olsun. Bu vatanın her bir köşesinde heybetle bu vatanı bekle-
yen, gurur gibi görünen Ağrı'ya, Erciyes'e, Uludağ'a selam olsun. 

Toroslar'a, Menteşler'e, Kaçkar'a, Istırancalar'a selam olsun ve onların sınır ötesindeki kardeşlerine selam 
olsun. 

Hira'ya, Tur-u Sina'ya, Zeytun Dağı'na, Rodoplar'a, Kafkaslar'a, Altaylar'a selam olsun ve o dağların etek-
lerinde yaşayan bütün kardeş, dost ve komşu kavimlere, halklara selam olsun. 

Selam olsun bu vatanın suyuna, ırmağına, Fırat'a, Dicle'ye, Sakarya'ya, Seyhan'a, Ceyhan'a, Yeşilırmak'a, 
Kızılırmak'a selam olsun ve onların kardeşlerine Tuna'ya, Nil'e, Ab-ı Derya'ya, Sırrı-Derya'ya, Volga'ya selam 
olsun.

İki ayağındaki bastonlarla yürüyerek sandık başına giden ninelerimize, dedelerimize, nasırlı elli çiftçimize, 
işçilerimize, Anadolumuzun, Trakyamızın her bir köşesindeki dava ve aşk yüklü kardeşlerimize selam olsun.
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İÇİNDEKİLER

Selçuklu’nun Başşehri Konya yeni gö-
rev kuşandı.

Konya, dün Selçuklu ‘Çekirdek 
Medeniyeti’nden Cihan Devleti Os-

manlı’ya giden yolu ilimle, irfanla, mücadele 
ve kararlılıkla, üretimle nasıl aşmışsa, bu gün 
de Türkiye Cumhuriyeti’nden doğal sınırla-
rımıza doğru, oradan da Dünya Devleti’ne 
doğru giden yolu açacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir 
Müslümanın, mazlumun eline kıymık bat-
sa, Konya’nın yüreği kanıyor, çarığını, giyip 
asasını eline alarak koşuyorsa, sinir uçları 
sonuna kadar duyarlı; bunun Anadolu, İslam 
Coğrafyası ve dünyada elbette bir karşılığı 
olmalı. Edirne’den Kars’a vatan evladı Kon-
ya’da ne olup bittiği, Konyalı’nın ister siyasi, 
ister ekonomik, ister ictimai ne yönde karar 
verdiğine bakıyorsa ve yine elbet bunun bir 
karşılığı olmalı.

Konya, Çatalhüyük’ten bu yana bir üretim 
ve medeniyet merkezi. Değil mi ki bir coğ-
rafyada medeniyet inşa etmek istiyorsan, o 
coğrafyanın dününe bakacaksın. Konya’nın 
yakın ve uzak geçmişinde bu potansiyel var. 
Bu gününde var ve emin olun yarınında da 
olacak.

Konya, yakın siyasi tarihimizde yaşanan 
devrim niteliğindeki değişimin ve bugünlerin 
inşasının dayandığı temel merkezdir. To-
humların filizlenip, fidan olduğu, meyveye, 
ürüne durduğu yerdir. Merkeziyetçi ceberrut 

anlayıştan, çevrenin değerleri ile merkezi be-
lirlemesinin sembolüdür Konya.

Ve işte bütün bunları, ilim adamı, siyaset 
adamı, devlet adamı kimliği ile iliklerine kadar 
özümsemiş bir Başbakanla karşı karşıyayız. 
Şehir olarak Konya’nın yüklendiği misyonu, 
dünya ölçeğinde hayata geçirebilecek, hem 
teorik hem pratik birikime sahip bir insanla 
karşı karşıyayız. Bizim toprağın evladı, Ana-
dolu coğrafyasının ürünü bir insan; Başbaka-
nımız Ahmet Davutoğlu.

Yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız 
çözümleme ve tablo ekseninde, bu tabloyu 
daha da zenginleştirebilecek bir Devlet ve Si-
yaset Adamı olarak Sayın Başbakanımız’dan 
Konya olarak beklentimiz var elbet. Biliyoruz 
ki Konya ve Türkiyemiz beklentilerine mu-
kabil hizmetler alacaktır. . Buna inanıyor ve 
güveniyoruz.

Konya Ticaret Borsası olarak Başbakan 
Şehri olmanın verdiği ek sorumluluğun far-
kındayız. Dergimizin bu sayısında sizi Yeni 
Türkiye’nin Yeni Başbakanı ile bir defa daha 
buluşturmak istedik. Devlet adamı, siyaset 
adamı, aile reisi, bilim adamı, dost Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu’nu anlatmaya çalış-
tık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Sayın Başbakanımız ve Ekibi’ne 
Millet-Ümmet hizmetinde muvaffakiyetler di-
liyorum. Yeni Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
emek veren herkesin Allah yar ve yardımcısı 
olsun.

n Konya Ticaret Borsası

Başbakan Şehri olmak!
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Merak edilen 
DAVUTOĞLU

Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduktan sonra kamuoyunun en çok merak ettiği 
konulardan birisi ailesi, çocukları ve aile yaşamı kısaca özel hayatı. Davutoğlu 
ailesi bu soruların cevabını Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı 

döneminde yapılan bu röportajla veriyor. İşte o röportaj

BÜYÜK KIZI İSTANBUL’DA KÜÇÜK KIZI 
ABD’DE YAŞIYOR

Büyük kız Sefure, Ahmet Özokur ile 
evli ve İstanbul’da yaşıyor. Ahmet Bey’le 
Sare Hanım’ın tek torunu Yusuf, onların 
oğlu. İkinci kız Meymune, Talha Topçu 
ile evli ve ABD’de yaşıyor. Evin tek oğlu 
Mehmet ile en küçük kızı Hacer, Anka-

ra’da ailenin yanında. Davutoğlu ailesi 
bir yıl aranın ardından ilk kez bir araya 
gelmiş. Önce tatili geçirmek üzere bir-
likte bir yerlere gitmeyi düşünmüşler. 
Ama birbirlerini o kadar özlemişler ki 
herkesin ortak dileği ‘evden dışarıya 
adım atmadan sürekli beraber olmak’ 
olmuş. Biraz da Ahmet Bey’in bakan 
kimliğinin gidecekleri yerlerde karşıları-
na çıkıp, tatillerini kalabalıklaştırmasın-
dan korkmuşlar.

 Ülkenin dışişleri bakanı sizsi-
niz. Evin dışişleri bakanı kim?

- Ahmet Davutoğlu: Evin 
her türlü bakanı Sare Ha-
nım’dır. Ben evin sadece ba-
kılanıyım.

- Bakanlık aile ilişkileri-
nizi nasıl etkiledi?

- A.D: Özgürlüğümüzün 
sınırlanması anlamında ra-
dikal bir değişikliğe yol açtı 
ama ailevi ilişkilerimizde 

değişiklik olmadı.
- Ya siz Sare Hanım? Duru-

mu kabulleniyorsunuz elbette 
ama içinizden de olsa sitem et-

miyor musunuz?
- Sare Davutoğlu: Evlendiği-

mizde Ahmet Bey yüksek lisans 
yapıyordu ve ben şuna inanıyordum: 

Ahmet Bey ne yaparsa doğru yapar. 
Bugün de bu düşüncem değişmedi. 
Ahmet Bey nasıl benim seçimlerimin 
getirdiği zorluklara katlandıysa ve kat-

lanıyorsa ben de onun seçimlerinin 
getirdiği zorluklara katlanı-

yorum. Hatta ken-
disini teşvik 

ediyorum. 
İ ç i n -

de bulunduğumuz durum, bu dönemin 
gereğidir, diye düşünüyorum. Öğretim 
üyesiyken de, başdanışmanken de, şim-
di de ülkemiz için, insanlık için, bizim 
için ve çocuklarımız için yararlı şeyler 
yapıyor. Bu açıdan hiçbir fark olmadı.

- A.D: Şimdi ben aileden uzak kal-
dığım için bazı zorluklar oluyor ama bu 
ilk ayrılışımız değil. Aile hayatımızı daha 
çok etkileyen ilk ayrılışımız 1988’de 
olmuştu. İkinci çocuğumuz Meymune 
dünyaya geldikten üç buçuk ay sonra 
ben onları bırakıp doktora tezimi yaz-
mak üzere Mısır’a ve Ürdün’e gitmiştim.

- S.D: Evet. En zor dönem oydu aslın-
da bizim için. Henüz yolun başındaydık. 
Ben mecburi hizmetimi yapıyordum. İki 
küçük kızımız vardı ve babalarına ihti-
yaç duyuyorlardı. Büyük kızımız her ak-
şam iki saat: ‘Anne! Babam neden gitti?’ 
diye sorardı. O zaman, şimdiki gibi tele-
fon ve internet imkanı yoktu. Haftada ya 
da 15 günde bir konuşurduk.

- A.D: Türkiye’deki evimizde telefon 
vardı ama Mısır’da benim kaldığım yer-
de yoktu. Ben bir eve gidip orada telefon 
bekler ya da arardım. Sefure, her geçen 
uçağı gördüğünde ‘Babam bu uçakla ge-
liyor,’ dermiş.

- Zor olmadı mı 11 ay uzak kalmak?
- A.D: Zordu elbette ama ilim adamı 

olmak için yapmamız gereken bir feda-
karlıktı o. Alıştığınızda, yaptığınız şey 
bir fedakarlık olmaktan çıkıp hayat tar-
zınızın bir parçası haline geliyor.

ÇOCUKLARLA KIZMA BİRADER
- 2002 yılında Başbakan Başdanış-

manı olarak Ankara’ya geldiniz ama 
bakan olana kadar ailenizi Ankara’ya 
getirmediniz. Ailenizin rolü ne oldu bü-
tün bu süreçte?

- A.D: Benim için Ankara’da karşı-
laştığım her zorlukta İstanbul, evim ve 
ailem bir sığınak oldu. O sığınak rolünü 
gerek Sare Hanım gerekse ailenin diğer 
fertleri her zaman bana son derece bü-
yük bir imkan olarak sundular. Çocukla-
rımda gördüğüm tebessüm, muhabbet, 
aile ortamının sıcaklığı hep en büyük 
destek unsuru oldu. Onun için, bakan 
olana kadar evi Ankara’ya taşımadım. 
Bunun bir sebebi de asli görevimin ve 
asli psikolojimin etkilenmemesiydi. 

Peki siz Ankara’da olmaktan hoşnut 
musunuz Sare Hanım?

- S.D: Burası konforlu gibi görünüyor 
olabilir ama burada kendinizin yönete-
mediği süreçlerin içerisinde bulunmak 
zorundasınız. Bir de her ne kadar iste-
meseniz de tanınır hale geliyorsunuz. 
Ahmet Bey nasıl İstanbul’daki evimizi 
sığınak olarak görüyorsa ben de İstan-
bul’a gidince kendimi rahat ve özgür 
hissediyorum. Bildiğim ve hakim olabil-
diğim bir ortamda bulunduğumu düşü-
nüyorum.

- Doktorluk mesleğinizi icra edebili-
yor musunuz?

- S.D: Ediyorum. Biraz zor oluyor 
ama haftada iki, üç günü İstanbul’da ge-
çiriyorum.

- Eşiniz ‘tehlikeli’ bir insan mı?
- S.D: (Gülümsüyor) Valla görüyor-

sunuz siz de! Yani Ahmet Bey’i tanıyan 
herkes çok sever. Kimsede durmayan 
çocuklar bile onda durur. Öyle pozitif bir 
enerjisi vardır, sağ olsun.

- Bu tanımlama şaşırttı mı sizi?
- S.D: Tabii, nereden baktığınızla 

alakalı o zannediyorum. Çok önem ver-
diğiniz, değer verdiğiniz, ülkemiz için 
yapmak istediğiniz bazı şeyler bazıları-
nın hoşuna gitmeyebilir. Zannediyorum 
onunla ilgili o. Ama Ahmet Bey öyle bir 
insandır ki sivrisinek falan görünce ‘Sare 
Hanım, gel öldür,’ der. Ötesini söyleme-
yeceğim.

- Yurtdışına gittiği diğer zamanlarda 
yanında mıydınız? Malezya’da mesela?

- S.D: Evet yanındaydım. O da ayrı 
bir tecrübe oldu ve belki de şu an ya-
şadığımız bazı zorlukları kolay atlatma-
mızın bir sebebi de oradaki güç birikimi 
oldu. Yurtdışında aile ilişkilerimiz o ka-
dar sağlam oturuyor ki çocuklarınız da 
biliyor aslında, siz onlar için her şeyi ya-
parsınız ama şu an onlarla birlikte olmak 
elinizde değil. Bunu ben de biliyorum. 
Ahmet Bey bizimle vakit geçirmekten 
ne kadar hoşlanır. Beraber geçirdiğiniz 
zamanın uzunluğu kadar, nitelikli olma-
sı da önemlidir. Şimdi bile çok geç gelir, 
mesela gece 23.30 da gelir, ama bütün 
yorgunluğuna rağmen çocuklarıyla Kız-
mabirader oynar. Dün gece saat 01.30’a 

kadar Tabu oynadık mesela
ÇOCUKLARIN İLK ÖĞRETMENİ 

DAVUTOĞLU
- Çocuklarına da hocalık yapar mı?
- S.D: Hem de çok. Çocuklarımızın 

ilk öğretmeni hep kendisi olmuştur. Biz 
ciddi konularda sohbet etmeyi çok seve-
riz. Mesela dün, sabah kahvaltıdan son-
ra iki büyük kızımızla saatler boyunca 
tarih ve psikoloji hakkında konuştuk.

- Beraber olduğunuzda yapmaktan 
keyif aldığınız şeyler neler?

- S.D: Arabayla seyahate çıkmayı 
çok severiz. Arabayı Ahmet Bey kendi-
si kullanır. Çocuklarla beraber şarkılar 
söyleriz. 

 - Ahmet Bey ev işlerine de yardım 
eder mi?

- S.D: Ahmet Bey’in evde yapmaktan 
hoşlandığı tek iş kitap kolisi açıp onları 
yerleştirmektir diyebilirim. Müthiş bir 
zevk alır ve yıllar sonra bile o kitabının 
yerini değiştirdiğimizde fark eder. ‘Be-
nim çocukların yerlerini değiştirmişsi-
niz,’ der.

 SADECE PEYNİRLİ YUMURTA 
PİŞİREBİLİR

- Yemek filan yapmaz mı mesela?
- S.D: Bir tek peynirli yumurta yapar 

ama onu da çok iyi yapar.
- Evde de sıfır sorun politikası uygu-

luyor musunuz?
- A.D: (Gülüşmeler) Evde zaten 

problem olmadığı için ayrıca böyle bir 
slogana da ihtiyaç yok. 26 yıllık evliliği-
mizde hiçbir zaman, çok şükür, herhan-
gi bir sıkıntı yaşamadık. Evimize yeni 
katılan damatlar da dahil olmak üzere, 
sesimizin yükseldiği, konuların tartış-
ma havasıyla ele alındığı bir ortam hiç 
olmadı. Dolayısıyla ‘sıfır sorun’ diye bir 
ilke geliştirme ihtiyacı doğmadı. ‘Mak-
simum işbirliği’ yerine de ‘maksimum 
muhabbet’ diyoruz ve o muhabbeti do-
yasıya yaşıyoruz.

- Eşiniz hep sakin bir insan mıdır? 
Hiç öfkelenmez mi?

- S.D: 26 yıllık evliliğimiz boyunca 
onu sadece bir kez çok öfkeli gördüm. O 
da İsrail’in Mavi Marmara saldırısından 
sonra BM’de konuşma yaparken.

O 72 SAAT ÖMRE BEDELDİ
- Siz nasıl geçirdiniz o günleri?
- S.D: Biz de üç gün burada o süreci 

yaşadık. Bir yandan tabii ciddi bir kaygı 
yaşıyorsunuz, gemideki yurttaşlarımız 
ve insanlar için. Açıkçası ben ikinci bir 
kaygıyı ülkem adına Başbakanımız ve 
Ahmet Bey ile üst düzey yöneticilerimiz 
adına da yaşadım. Çünkü; ciddi bir so-
runla karşı karşıya geldiller. Üç gün, üç 
gece hiç uyumadık. Listeler bakanlığa 
geldi, bize geldi. Aileler de çeşitli kanal-
larla bize ulaştı. Özellikle yaralı ve ölü 

listeleri... ‘Bizim yakınımız şehitler ara-
sında var mı, hastanelerde var mı?’ diye 
soranlar oldu. O listelerde de birtakım 
karışıklıklar vardı. Ciddi bir heyecan ve 
üzüntü yaşadık. Bir de Ahmet Bey, Bre-
zilya’dan New York’a ve Washington’a 
kadar sürekli toplantıda ya da uçaktaydı. 
Bu yüzden kendisine ulaşmakta zorlan-
dık.

- A.D: Gerçekten de o 72 saat bir 
ömre bedeldir. Gemide yaşayanlar haklı 
olarak kendi yaşadıklarını biliyor. Dışa-
rıda olan ve bu sorumluluğu omzunda 
hisseden insanlarsa hem o gemidekileri 
hem de ülke geleceği açısından atılması 
gereken adımları düşünüyor. Bir yandan 
da hakları korumayı... Herkes değişik 
düzeylerde yoğun bir sorumluluk üst-
lendi.

Ankara’ya alışma sürecimde en bü-
yük desteği sayın Başbakanımızdan gör-
düm

- Sekiz yıldır Ankara’dasınız. Buraya 
geldiğinizde ‘Ben neden buradayım, bu 
çekişmenin içinde ne işim var?’ sorusu-
nu sorduğunuz oldu mu?

- O soruyu halen her gün soruyorum. 
Ben üniversite dördüncü sınıftayken ya-
zacağım doktora tezini, doktora bittikten 
sonra yazacağım eserleri planlamaya ça-
lışan biriydim. Temel meydan okuyuş-
lar, zihni meydan okuyuşlar... Buraya 
geldiğimde bir anda bütün o dünyadan 
koptum; öğrencilerden, kitaplardan... 
Hiç uyumadan üç gün çalışıp yazdığım 
dönemler olurdu. Şimdi o lüksüm yok.

- Uyum sorunu yaşadınız mı? Ya da 
Ankara size uyum sağlamakta zorlandı 
mı? Yerleşik bürokrasi: ‘Nereden çıktı 
şimdi bu adam?’ dedi mi?

- Yakından tanıyanlar bilirler. Ne 
başlangıçta ne de bugün kendimle ilgili 
bir talebim olmadı. Buraya geldiğimde 
açıkçası üç ilişkinin beni zorlayacağını 
düşündüm. Birincisi siyasetle ve siyasi 
liderlerle ilişkiler, ikincisi yerleşik bü-
rokrasiyle ilişkiler ve üçüncüsü med-
yayla, entelektüel dünyayla, yani kamu-
oyuyla ilişkiler. İlim adamı olarak daha 
önce bu ilişkilerin hiçbiriyle ilgili bir 
yüzleşme yaşamamışsınız ve böyle bir 
kaygınız da olmamış. Tam bir hürriyet 
içinde yazıyorsunuz. Ankara’daki siya-
setin, bürokrasinin, kamuoyunun benim 
kitabım hakkında neler düşüneceğini 
gözetmiyorsunuz. Sonra bir anda bu re-
alite içinde buldum kendimi ve benim 
için olduğu kadar Ankara için de yeni 
ilişkilerdi bunlar.

 Nasıl kurdunuz bu ilişkileri?
- Bu süreçte en büyük desteği sayın 

Başbakanımızdan ve o zaman dışişleri 
bakanı olan sayın Cumhurbaşkanımız-
dan gördüm. Altı yıl boyunca başda-
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nışman olarak Başbakanımızla birlikte 
çalıştık. Temeli çok öncesinde atılmış, 
unvanlardan bağımsız, güvene dayalı, 
çok insani bir ilişki kurduk. İnsanı he-
sapçılıktan kurtaran temel unsur iliş-
kilerinizdeki insani boyuttur. O insani 
boyut ne kadar sağlamsa karşı karşıya 
kalınabilecek zorluklar o kadar kolay 
aşılıyor. Bu süreçte onların büyük des-

teğini gördüm. Bürokrasi söz konusu 
olduğunda benim için çok tanımlanmış 
bir alan değildi orası. Ancak çok sağlam 
dostlukları da o süreç içinde kurduk, ge-
liştirdik. ‘Hoca’ kimliğimin büyük yara-
rını gördüm. İnsani ilişkilerimiz geliştik-
çe insanlar beni herhangi bir bürokratik 
hiyerarşinin parçası olarak görmemeye, 
bir tehdit, bir alternatif gibi algılamama-

ya başladı.
- Kamuoyuyla ilişkiler peki?
- Kamuoyu algısı bakımından be-

nim hayatım 2002’de başlamadı. Daha 
öncesinde kamuoyunda zaten yerleş-
miş bir Ahmet Davutoğlu kimliği vardı. 
Benim en büyük kaygım o kimliğin bu 
pratik içinde aşınmasıydı. O zamana ka-
dar oluşmuş ilim adamı kimliğimle daha 

sonra oluşan siyasi kimliğim arasında 
kamuoyu algısı bakımından bir çelişki 
doğmaması için çalıştım. Dikkat eder-
seniz üç alanda da farklı farklı boyutlar 
ortaya çıktı ve yüzleşmeler yaşandı?

HOCALIK, ŞAHSİYETİMİ
TAMAMLAYAN BİR ŞEY

- Sizi önce akademisyen kimliğiniz-
le tanıdık. 2001 yılında yayımladığınız 

Stratejik Derinlik kitabı yankı uyandır-
dı ve Harp Akademileri de dahil olmak 
üzere pek çok üniversitede ders kitabı 
haline geldi. 

2002’den itibaren sizi sahada gör-
meye başladık. Önce başdanışman, son-
ra da bakan oldunuz. Kendi teorilerinizi 
hayata geçirme fırsatı buldunuz. Nasıl 
bir duygu bu?

- Bu, tarihte pek az insana nasip ol-
muş büyük bir nimet. Büyük bir tevec-
cüh aynı zamanda. Birtakım tezlerinizi 
zihinsel olarak ortaya koyuyorsunuz ve 
sonra kader size onları pratiğe geçirme 
imkanı sunuyor. 

Türkiye gibi ve bugünkü uluslararası 
konjonktür gibi, çok kısa sürede çok yo-
ğun değişimlerin yaşandığı bir dönemde 
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bunu fiilen yaşamak ayrıcalıklı bir du-
rum. Kitabımda anlattığım o tarih neh-
rinin içinde akarken, o nehri bir taraftan 
da anlamaya çalışmak gibi. Bunun ver-
diği olağanüstü bir sorumluluk ve haz 
var.

- Üniversiteyi bu kadar çok sevme-
nizin nedeni nedir? Her şeye rağmen 
üniversiteyi özlediğiniz oluyor mu?

- Tabii ki özlediğim oluyor. Bazı mes-
lekler vardır ki hayat tarzıdır. Sizin kişili-
ğinizle, şahsiyetinizin gelişmesiyle veya 
şahsiyetinizin temel unsurlarıyla bir bü-
tünlük arz eder. Sanki o meslekten veya 
o misyondan uzaklaştığınızda şahsiyeti-

nizden de bir şeyler eksilmiş olduğunu 
hissedersiniz. Benim için öğretim üyeli-
ği, hocalık böyle bir şey. Şahsiyetimin en 
ayrılmaz parçası. Çünkü bütün lise yılla-
rınızdan itibaren zihninizde şekillendir-
diğiniz ve kendinize biçtiğiniz bir rol var.

- Nedir bu rol?
- Lise yıllarımdan itibaren beraber 

olduğumuz arkadaşlarla kendimize biç-
tiğimiz misyon: 

Yeni bir Türk münevveri, yeni bir 
ilim adamı tipi, prototipi ortaya koy-
maktı. Bizden önceki nesillerdeki kül-
türel parçalanmışlığı, entelektüel par-
çalanmışlığı giderecek; kimlik krizleri 

içerisinde bocalamayan, bütünlüklü bir 
aydın formasyonu... Bu bizim açımızdan 
hocalık yoluyla olabilecek bir şeydi. Öyle 
bir yeni aydın prototipi yetiştirelim ya da 
kendimiz öyle bir aydın prototipi olalım 
ki tarih içindeki konumunu doğru ta-
nımlamış olsun, medeniyet aidiyeti an-
lamında bir kriz yaşamıyor olsun. Doğ-
ru bir gelecek perspektifi olsun. Yerel 
düşünceyle evrensel düşünce arasında 
doğru irtibatlar kurabilsin. Hem evren-
sel platformlarda konuşabilsin hem milli 
bir kültürün, medeniyet idrakinin tem-
silcisi olabilsin. Bütün bunlar bizim için 
üniversite hayatında şekillenecek şey-

lerdi.
- Baba Bush zamanında ‘Yeni Dün-

ya Düzeni’ diye bir paradigmadan söz 
edilirdi. Sonra ‘Büyük Ortadoğu Proje-
si’ filan... Türkiye’de bazı çevreler sizi 
Amerikan yandaşlığıyla itham ederken 
Amerika’da Türkiye’nin ABD’nin Or-
tadoğu’daki yeni rakibi olduğuna dair 
çok sayıda makale yayımlandı. Nedir 
doğrusu?

- ‘Yeni Dünya Düzeni’ kavramı üre-
tildiği zaman bir zafer sarhoşluğu vardı. 
1989’da Berlin Duvarı çökmüş, 1991’de 
Sovyetler Birliği dağılmıştı. O teori, or-
taya çıkan boşluğa zafer sarhoşluğunun 

da eklenmesiyle Amerika’nın yönete-
ceği ve liberal mekanizma anlayışıyla, 
mekanistik anlayışla, düzenlenmiş tek 
kutuplu bir dünya nosyonu etrafında 
oluşmuştu. Ama geçen 20 yıl, hiçbir dü-
zenin böyle tek bir aktör tarafından ve 
bir şekilde bir uluslararası mutabakat 
aramaksızın gerçekleştirilemeyeceğini 
ortaya koydu.

Düzen dediğimiz şeyin de, kaosun 
da ne kadar karmaşık olduğunu ve ne 
kadar farklı parametreleri içinde barın-
dırdığını gösterdi. Şu anda da bir dünya 
düzeni arayışı var. Ben bu dünya düzeni 
arayışının gerekli olduğuna inanıyorum 

ve Türkiye’nin de bu arayışın içinde ak-
tif rol alması gerektiğini düşünüyorum. 
Ama bu, 1991’deki Yeni Dünya Düzeni 
ya da Francis Fukuyama’nın kafasındaki 
dünya düzeni değil. Aksine, insanlığın 
değişik renklerinin sürece katıldıkları 
ve sürecin aktif yönlendiricisi oldukları 
bir dünya düzeni. Artık daha katılımcı 
bir perspektifte ele alınması gereken bir 
kavram var ortada.

- Medeniyet kavramına özel bir 
önem veriyorsunuz ama medeniyeti 
geçtiğimiz yüzyılın başlarında olduğu 
gibi objektif ya da Huntington’ın tanım-
ladığı gibi ayrıştırıcı bir biçimde tanım-
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lamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
- Bizim toplumumuz gibi insanlık ta-

rihinde çok değişik serüvenleri yaşamış 
ve çok değişik coğrafyalarda bu serü-
venleri tarihi akış içerisine yansıtmış bir 
toplum için medeniyet idraki, yeni orta-
ya çıkmış toplumların aydınlarınkinden 
çok farklı temellere dayanır. O bakım-
dan bizim o tarihi serüvenimizin doğru 
tanımlanması, doğru okunması gerekir. 

Benim medeniyetler tarihine yaptı-
ğım atıf, bizim bugünkü kimliğimizin de 
ancak ve ancak o uzun dönemli medeni-

yetlerin etkileşim süreci içinde anlamlı 
kılınabileceği kanaatinden kaynaklanı-
yor. Bizim bugünkü siyasal sorunlara ve 
bugünkü kimlik sorunlarımıza bakışımız 
da ancak ve ancak içselleştirici bir me-
deniyet idraki ile sağlam zemine otura-
bilir.

- Bakanlığınızın bazı mensupları 
Twitter’da çok faaller. Yoğun olarak 
mesaj yazıyor ve takip ediliyorlar. Bu 
konudaki görüşünüz nedir?

- Ben bu konularda özgürlük yanlı-
sıyım. Bakan olduğumda müsteşar yar-

dımcımızın yazdığı bir makalenin yayımı 
için benim iznimi istemişlerdi. O zaman, 
bu makaleler için bundan sonra izin al-
maya gerek yok demiştim. Eğer bir kişi-
ye büyükelçi unvanı verilmiş ve o temsil 
niteliğine haiz olarak görülmüşse ayrıca 
izne gerek duymam. Twitter’ı da kamu 
diplomasisinin bir parçası olarak telakki 
ederim. Klasik diplomasi usulleri değiş-
ti.

YAZMAYI ÖZLÜYORUM
- Dış politika yapmaya başlayınca 

yazmayı bıraktınız mı?

- Başdanışman olmadan önce Stra-
tejik Derinlik’i yeni gelişmeler ışığında 
geliştirmeyi düşünmüştüm. 

Başdanışman olduktan sonra bunu 
yapamadım. Sadece entelektüel kaygı-
lar değildi beni sınırlayan, aynı zamanda 
ahlaki kaygılardı. Başbakan Başdanış-
manı olarak yazdığınız ve yapacağınız 
her iş sizin bulunduğunuz konumu ora-
ya yansıtmak şeklinde olur.

Bu yüzden, son sekiz sene içinde 
neredeyse hiçbir şey yazmamaya özen 
gösterdim. 

Sadece yazmadım, yazamadım de-
ğil, yazmamaya da özen gösterdim. Bu 
doğru veya yanlış, tartışılır. Şimdi ek-
sikliğini hissediyorum, yazamamış ve 
bu kitabı da tekrar gözden geçirmemiş 
olmanın. Ama nihayet kitaplar yazılınca-
ya ve basılıncaya kadar sizin malınızdır. 
Basıldıktan sonra kamunun malı haline 
dönüşür.

- Kitaplarınızı çok önceden planla-
dığınızı söylemiştiniz. Başdanışman ve 
bakan olmasaydınız hangi konularda 
kitap yazmayı planlıyordunuz?

- Birinci kitabımız Stratejik Derinlik, 
malum. İşin en görünen yanını ele alı-
yor. İkinci kitap, Tarihi Derinlik olacaktı. 
Orada toplumumuzun medeniyetler ta-
rihi içinde nasıl bir harmanlanma sonu-
cunda ortaya çıktığını araştıracaktım. 

Üçüncüsü de Felsefi Derinlik olacak-
tı. Felsefi Derinlik’te ise insanoğlunun 
ontolojik arayışıyla siyasal düzen arayışı 
arasındaki irtibatları inceleyip, bizim bu 
konudaki farklı bakışımızı ortaya koy-
maya çalışacaktım. 

(İbrahim Altay- Sabah)
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Yeni Türkiye’nin yeni 
Başbakanı Prof. Dr. Ah-
met Davutoğlu, AK PARTİ 
MKYK toplantısı sonrası 
seçilmiş cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından açık-
lanmıştı. Biz de yeni Tür-
kiye’nin yeni Başbakanı 
Davutoğlu’nu hocaları, öğ-
rencileri, dünyanın çeşitli 
yerlerinden arkadaşları ve 
kendisine yarım asrı aş-
kın bir zamandır şahitlik 
eden dostlarından dinledik. Öne çıkan 
başlıklarla anlatılabilecek bir Ahmet 
Davutoğlu portresine ulaştık. İrfan dâ-
hilinde ilim, eylem çerçevesinde ahlak, 
zekâ ile desteklenmiş akıl ve şefkatle 
belirlenmiş titizlik. Yalnızca babaanne-
sinin değil, topyekûn bir milletin kabul 
olmuş duası sayılan, Türkiye için bir 
imkân olarak değerlendirilen, mümince 
bir tavır ve Müslümanca bir siyaset sa-
hibi diye işaret edilen, henüz lise yılla-
rından itibaren arkadaşlarına bile hoca-
lık yapan, dış politika sahasında temas 
ettiği yabancı diplomatları kendisine 
hayran bırakan Davutoğlu’nun siyasi ve 
ilmi portresi, Türkiye’nin yüz aydınlığı 

ideal bir siyasetçiyi haber 
veriyor. Ahmet Davutoğlu 
ile çok uzun yıllar birlikte 
mesai ve ilmi tetkik yapmış 
yakın dostlarından Mustafa 
Özel, Hoca’yı ‘Eflatun’un 
düşlediği filozof yönetici’ 
olarak haber veriyor. Özel’e 
göre Davutoğlu, fikir eylem 
birliğinin vücut bulmuş 
sembol hali.

FİKİR-EYLEM BİRLİĞİNİN 
SEMBOLÜ

Ahmet Davutoğlu, bir birlik insanı-
dır. Muhtemelen tevhid inancının bir 
yansıması olarak, birçok zıtlığı kafasın-
da ve hayatında birliğe dö-
nüştüregeldi. Fikir/Eylem 
birliği; Akıl/Gönül birliği; 
Millet/Ümmet birliği, Üm-
met/İnsanlık birliği… Daha 
üniversite öğrencisiyken 
dünyanın bütün önemli 
dini merkezlerini dolaşmış-
tı. Öncülük ettiği bir Hind 
düşüncesi okuma atölyesi 
iki yıldan fazla sürmüştü. 
Birlik düşüncesi Davutoğ-
lu’nu dünya sosyal bilimine 

yön verecek teorik çalışmalardan ne ya-
zık ki şimdilik alıkoydu. Gerek doktora 
tezi, gerek planlarını çıkarıp, hazırlamış 
olduğu Tarihi Derinlik, Kültürel Derin-
lik, Siyasi Derinlik gibi çalışmaları insan 
ve toplum bilimlerine derinlik kazandı-
racak çalışmalardır. Fakat Türkiye’nin 
tarihi akış içindeki ‘Merkez Ülke’ oldu-
ğuna olan derin inancı, onu mütemadi-
yen eyleme itiyordu. Yukarıda saydığım 
teorik çalışmaların pratiğe yansıyan 
yüzü olan Stratejik Derinlik, devlet ey-
lemini doğrudan etkileyen bir çalışma 
oldu.

‘Komşularla Sıfır Sorun’ onun Akıl/
Gönül birliği ilkesinin yansımasıdır. Bu 

siyasetin Suriye’de batağa 
saplandığını söyleyenler 
yanılıyor. Orada Rusya, AB, 
ABD gibi küresel güçler-
le İran, İsrail gibi bölgesel 
güçlerin hepsinin haksız 
gücü arkalamasına rağ-
men, Türkiye tek başına te-
raziyi dengeleyen güç oldu. 
Bu başarısızlık değil, mer-
kez ülkenin ayağa kalkmak-
ta olduğunun işaretidir. 
Davutoğlu’nu eleştirenler, 

Arkadaşlarının 
gözünden
Davutoğlu

Yeni Türkiye’nin Başbakanı olarak ilan edilen İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu 
vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’nın eski başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile ilgili 
birçok portre yazısı yazıldı, bundan sonra da yazılacak. ‘Hoca’nın en doğru portresi 

hiç şüphesiz dostları tarafından çizilecek. İşte, Engin Akarlı’dan Şerif Mardin’e, Seyyid 
Hüseyin Nasr’dan Richard Falk’a kadar yakın temasta bulunduğu isimlerin gözünden 

yeni Türkiye’nin yeni Başbakanı…

Mustafa Özel

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

‘Haksızlığa 
boyun eğil-
sin, sorun 
ç ı k m a z ! ’ 
diyen, rea-
lizm kisvesi 
altında her 
rezilliği si-
neye çeken 
ilkesizlerdir. 
D a v u t o ğ l u 
için Türk ile 
Müslüman, 
M ü s l ü m a n 

ile İnsan özdeş kelimelerdir. Bölgesine 
bakarken Türk/Kürt/Arap… ayrımı yap-
mayan; dünyaya bakarken Müslüman/
Hristiyan/Budist… ayrımı yapmayan 
çok özgün bir devlet adamı. Eflatun’un 
düşlediği filozof-yönetici. Ülkeye ve 
dünyaya hayırlı olsun.

PROF. DR. ALPARSLAN AÇIKGENÇ – 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM 

ÜYESİ
Allah vergisi liderlik kabiliyeti
Ahmet Hoca ile 1985 yılından beri 

tanışırız. O zaman kendisi Boğaziçi’nde 
doktora tezi üzerinde çalışıyordu. Ko-
nuşmalarından ve çalışmalarından bah-
settikçe ne kadar geniş ilmi vukufiyeti 
olduğunu anlamıştım. Sonra Malezya’da 
sekiz yıl kadar birlikte çalışma imkâ-
nımız oldu ve daha yakından kendisini 
tanıdım. Malezya’da iken o zaman Tür-
kiye’den çok sayıda akademisyen bu-

lunduğu için 
birlik kurmuş 
ve düzenli ai-
datlar topla-
yarak öğren-
cilere mali 
kaynak oluş-
t u r m u ş t u . 
Bu da onun 
liderlik kabi-
liyetini ortaya 
koymak ta -
dır. Çalıştığı 
üniversitenin 
dünya çapın-
da bir aka-

demik kuruluş olması için Malezya’nın 
devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmeleri 
hepimiz müşahede etmişizdir. Ahmet 
Hoca, nazariyeyi, uygulama ile birleşti-
rebilen  nadir ilim adamlarımızdandır. 
İlim adamları ‘çok teorik kaldıkları için 
uygulamada aynı başarıyı gösteremez-
ler’ kanaatini Ahmet Hoca yanlışlamış-
tır. Ancak son iki yıldır, Türkiye dış güç-
lerin çok akılcı bir şekilde planladıkları 
bir kıskaç içerisine sürüklenmeye çalı-
şılmaktadır. Maalesef yetişmiş eleman 
eksikliği bu tür planları tahlil etmede 

bizi zayıf bırakmıştır. Ah-
met Hoca, Allah vergisi 
bir zekâya sahip. Liderlik 
kabiliyeti ve bu tür özellik-
leri birleştirilince ülkemizin 
böyle bir siyaset ve bilim 
adamı yetiştirmiş olmasın-
dan gurur duyuyorum.
DOÇ. DR. M. CÜNEYT KAYA 
– İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ahmet Davutoğlu’nun 
derslerine katılan birisinin 
dikkatini çekecek ve he-
men ardından onu cezbe-
decek ilk şey, hocanın düşünce tarihi 
ve siyasî tarihe olan vukufiyetidir. O, 
hemen her dersinde sizi antik dünyadan 
modern zamanlara kadar farklı mede-
niyet havzalarının düşünsel ve siyasî 
tarihlerinde mukayeseli bir gezintiye 
çıkartır. Bir anda kendinizi Sokrat veya 
Konfüçyüs’ün yanında bulabilir, biraz 
sonra Kudüs önlerindeki Selahaddin-i 
Eyyûbî’nin karargâhında, Endülüs’te 
el-Hamra Sarayı’nda ya da Rönesans 
İtalya’sında gözlerinizi açabilirsiniz. An-
cak o, bunu bir tarihçi güdüsüyle değil, 
günümüzün entelektüel problemlerini 
ve siyasî tartışmalarını derinlikli bir şe-
kilde ele almak üzere yapar. Bu anlam-
da onun stratejik derinliğinin arkasında 
yatan köklü bir tarihî ve entelektüel bir 
derinlikten rahatlıkla söz edilebilir.

PROF. DR. SEYYİD HÜSEYİN NASR – 
YAZAR, İSLAM DÜŞÜNÜRÜ

Müstesna zekâ derin 
maneviyat

Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu’nu öğrencilik yılla-
rından beri tanırım. İrtiba-
tımız üniversitede hocalık 
yaptığı dönemde de sür-
dü. Son derece yetenekli 
bir ilim adamı olmasının 
yanında uluslararası ilişki-
ler ve uluslararası siyaset 
sahalarına muazzam vu-
kufiyeti ile seçkin bir siya-
setçidir. İslam entelektüel 
geleneğine hâkimiyeti ve 
dışişleri bakanlığı yaptığı 
süre zarfında uluslararası arenada edin-
diği tecrübe ile başbakanlık makamının 
hakkını vereceğine inanıyorum. Kendi-
sini tebrik ediyor, başarılarının devamı-
nı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

PROF. DR. ŞERİF MARDİN – AHMET 
DAVUTOĞLU’NUN TEZ HOCASI

Doğu ve Batı’yı bilen nadir insanlar-
dan biri

Davutoğlu ilginç bir isim hiç şüphe-
siz. Çünkü Hobbes’u bildiği kadar İsla-
mi kültürün ana noktalarını da biliyor. 
Bu açıdan iyi ve başarılı bir öğrenciydi. 

Bugün dünyada, Batı ve 
Doğu kültürünü birleştire-
bilecek olan nadir insanlar-
dan biridir. Bu iki kültürü 
birleştirmede özel bir ya-
pılandırma şekli var onun. 
Bizdeki devlet adamlarının 
çoğunun yapabileceği bir 
şey değil bu. Böyle yöneti-
ci bizde pek yoktur, doğu-
yu bilen vardır, batıyı bilen 
vardır. Onlar da az bilirler 
ama Davutoğlu, her ikisi-
nin de ana noktalarını çok 

iyi öğrenmiş bir isim.
PROF. DR. RİCHARD FALK – BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER ÖZEL RAPORTÖRÜ
Diplomatları kendisine hayran bıra-

kırdı
Ahmet Davutoğlu’nu henüz genç bir 

uluslararası ilişkiler profesörü iken Ma-
lezya’da tanımak ve 25 yıldan beri ta-
nıyor olmak benim için büyük bir onur. 
Davutoğlu’nun müstesna zekâsı, geniş 
bilgi birikimi ve bütün bunların çok 
daha üzerinde insancıllığı ile derinlikli 
maneviyatı beni yürekten etkilemişti. 
Çeşitli dışişleri diplomatları yakınlarımı-
zın da Türkiye’yi anlatmak ve tanıtmak 
konularında onun yeteneklerine benim-
le aynı şekilde hayranlık duyduğunu 
ifade edebilirim. Türkiye, beklenmedik 
onca olumsuz olay esnasında Davutoğ-
lu’nun dış politikasının baş mimarı ol-
ması dolayısıyla kendisini şanslı kabul 

etmeli.
DOÇ. DR. AHMET OKUMUŞ 

– İSTANBUL ŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ

Siyaseti olan Müslüman
Ahmet Davutoğlu’nu 

bir hoca, bir kılavuz ve bir 
ağabey olarak tarif edebili-
riz. Öğrenmeye talebesin-
den daha heyecanla açık bir 
hoca, etrafında halka olan-
ların motivasyonlarını diri 
tutmaya kadir bir rehber, 
muhiplerinin dertlerine or-
tak olup yol açıcı nasihatler 
veren bir ağabey. Fakat asıl 

ayırt edici şahsiyetini, terkibi artık nadir 
görülen şu üç vasfı şahsında cem etmiş 
olmasında buluyor diye düşünüyorum: 
tutkulu bir mü’min, tecessüs sahibi bir 
fikir adamı ve siyaseti olan bir Müslü-
man. Tanıyıp sevdiğimiz şahsiyetlerin 
çoğunda bu üç vasıftan biri ya zayıf ya 
tümüyle eksik olabiliyor. Davutoğlu’nu 
tarif eden vasıflar bu terkipte gizli diye 
düşünüyorum.

MURAT ÜLKER – YILDIZ HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Entelektüel bir rol model Sayın Ah-

Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya

Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

Prof. Dr. Şerif Mardin 

Prof. Dr. Richard Falk
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met Davutoğlu ile arkadaş-
lığımız 11 yaşında, İstanbul 
Erkek Lisesi’nde başladı. 

Yıllar geçti, Davutoğlu 
akademik dünyada ilerledi, 
iyi bir hoca oldu, değerli ta-
lebeler yetiştirdi. Arkasın-
dan siyasi kariyeri başladı. 
Ama benim için ve biliyo-
rum ki, İstanbul Erkek Li-
seli sınıf arkadaşlarımız için 
kendisi ’438 Ahmet’ olarak 
kaldı. Ona da sorarsanız, 
ben hala ’692 Murat’ımdır. 
6 Fen A’dan mezun olan 
bizler farklı mesleklere doğ-
ru gittik. Davutoğlu ise, li-
sedeki halini devam ettirdi 
ve entelektüel hayatı seçti. 
Yıllıkta Ahmet için şöyle 
yazmışız: ‘Diğer derslerinin 
yanında bilhassa tarihte söz 
söylemedeki kabiliyeti ve fi-
kir hayatındaki faaliyetleri, 
onun ileride yüksek şahsi-
yet olacağı inancımızı güç-
lendiriyor…’
PROF. DR. SABRİ ORMAN – 
MERKEZ BANKASI MECLİS 

ÜYESİ
Kendinizi iyi hissettirir
Ahmet Davutoğlu Bey 

ile hayatın çeşitli halleri 
içinde birlikte olma imkânı 
bulduk. Onunla ilgili kısa 
bir metin içinde mutlaka 
belirteceğim şey insanın 
kendini onun yanında iyi 
ve güvende hissetmesidir. 
Ahmet Hoca fikren ve his-
sen başkalarına son derece 
açık bir insandır. Hatta ai-
lesi onun bu hususta ölçü-
yü biraz kaçırdığı kanaatin-
de dahi olabilir. Henüz bir 
doktora öğrencisiyken ken-
disiyle ilk tanıştığımızda 
merhum Ahmet Davudoğ-
lu hocayla bir akrabalıkları 
olup olmadığını sorduğum-
da, akraba değil ama kar-
deş oldukları gibi bir şey 
söyleyerek beni şaşırttığını 
hatırlıyorum. Hayatın hal-
leri insanın hayal gücünden 
daha zengindir. Normal 
olarak ilm-i siyaseti tedris 
etmesi beklenen Ahmet 

Hoca’nın, şimdi onu tatbik 
mevkiinde olması da bunu 
teyit eden bir örnektir.

PROF. DR. ENGİN AKARLI 
– AHMET DAVUTOĞLU’NUN 

HOCASI
Türkiye için bir imkândır
Davutoğlu, benim en 

sevdiğim öğrencilerimden 
biridir. Fevkalade takdir et-
tiğim bir insandır. Kafasın-
da bir vizyon var, o vizyona 
göre bir Türkiye düşünü-
yor. Türkiye’de onun vizyo-
nunu destekleyecek şekilde 
bir eğitim vizyonumuz olsa, 
bir hukuk vizyonumuz olsa 
harika bir denklik oluşa-
cak. Uluslararası politika 
anlamında söylediklerini 
romantik bir Osmanlıcılığa 
indirgemek, ne söylendiği-
ni görmemektir. Davutoğ-
lu’nun olgunluğu, vakarı 
ve o duruşu Türkiye için 
önemli bir imkândır. Bunu 
siyasetin bütününe taşırsa 
zannediyorum başka bir dil 
konuşuyor oluruz yakında.

Doç. Dr. Ahmet Okumuş Prof. Dr. Sabri Orman

Murat Ülker Prof. Dr. Engin Akarlı
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Davutoğlu’nun
hayat hikayesi

Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959 tarihinde, Konya’nın Taşkent ilçesinde dünyaya geldi. Annesi 
Memnune Hanımdır. Babası Mehmet Bey tekstil ve ticaretle uğraşıyordu. Annesi Memnune Hanım 
o 4 yaşındayken öldü. Annesinin vefatı üzerine babasıyla birlikte İstanbul Fatih’e taşındı. İlkokulun 

ilk dört yılını İstanbul’da Hacı Süleyman Bey İlkokulu’nda okudu, ardından ilkokulu İstanbul 
Bahçelievler’de bitirdi. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi alanlarında tamamladı. 1984 yılında, üniversite eğitimini 

bitirmesinin ardından, gene Boğaziçi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler’de ise doktorasını tamamladı

Doktorasını tamamladıktan sonra 
1990 yılında Malezya Uluslararası İs-
lam Üniversitesi’nde yardımcı doçent 
olarak çalışmaya başladı. Bu üniversi-
teye kazandırdığı Siyaset bölümünde, 
bölüm başkanı olarak göreve atandı ve 
de 1993 yılına kadar bu görevi sürdür-
dü. Ahmet Davutoğlu, Eşi Sare hanım 
ve iki kızı ile beraber 1990`ın ilk ayla-
rında gittikleri Malezya’da Kuala Lum-
pur`da, Çin mahallesinde bir ev tutup 
yerleştiler. 1995 yılında Türkiye`ye 
döndüler.

1993 yılında doçent oldu, 1995 – 
1999 yıllarını Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde aka-
demik eleman olarak geçirdi.

1998-2002 arasında, Harp Akade-
misi’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. 
1999–2004 yılları arasında Profesör 
unvanı ile Beykent Üniversitesi’nde 
senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulun-
du. Aynı yıllarda Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde de mi-
safir öğretim üyeliği yaptı.

1980lerde tanıştığı Abdullah Gül 
başbakan olmasıyla Başbakanlık Baş-
danışmanı oldu. Yine İstanbul Belediye 
başkanlığından tanıştığı Recep Tayyip 
Erdoğan Başbakan olduktan sonra da 
bu görevine devam etti. O dönemde 
`gölge dışişleri bakanı` gibi dış temas-
larda etkili olmaya başladı. AB ile te-
maslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak sava-
şı gibi her alanda rol aldı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer ve dönemin Başbaka-
nı Abdullah Gül tarafından, 18 Ocak 
2003’te Resmî Gazete’de yayımlanan 
kararla büyükelçi ünvanı verildi. 11 
Mayıs 2009 tarihinde, meclis dışından 
yapılan bir atama ile T.C. Dışişleri Ba-
kanı ünvanını kazandı.

İngilizce, Arapça ve Almanca bilen 
Davutoğlu, aynı zamanda pek çok aka-
demik eseri olan bir yazardır.

Ahmet Davutoğlu, 1984 yılından 
beri Kadın doğum uzmanı Dr. Sare Da-
vutoğlu ile evlidir. Sefure, Memnune, 
Mehmet, Hacer Büke adlarında 4 çocu-
ğu vardır. Kızı Sefure, Yıldız Holding’in 

kurucusu Sabri Ülker’in 3. torunu Ah-
met Özokur ile evlidir. Ortanca kızı 
Meymune ise İstanbul Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun 
oğlu Talha Topçu ile evli. 

12 Haziran 2011’de yapılan genel 
seçimler sonucunda 24. Dönem Konya 
AKP. Milletvekili olarak TBMM’ye gir-
di. Dışişleri Bakanlığı görevine devam 
etti.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 
seçimde 12. Cumhurbaşkanı seçilen 
Recep Tayyip Erdoğan’dan boşalan 
AK parti genel başkanlığına ve Başba-
kanlığa aday olarak 21 Ağustos 2014 
tarihinde yine Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Ahmet Davutoğlu’nun aday 
olduğu açıklandı.

SİYASİ HAYATI
Ahmet Davutoğlu, 1 Mayıs 2009’da, 

Dışişleri Bakanı olarak TBMM dışın-
dan atandı. 58., 59. ve 60. hükümet-
ler döneminde başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve hem bakanlık hem de 
cumhurbaşkanlığı görevlerinde Abdul-
lah Gül’e dış politika başdanışmanlığı 
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yaptı.
24. Dönem Konya Milletvekili ola-

rak TBMM’ye giren Ahmet Davutoğlu, 
evli ve dört çocuk babasıdır. Kızı Se-
fure, Yıldız Holding’in kurucusu Sabri 
Ülker’in 3. torunu Ahmet Özokur ile 
evlidir

EĞİTİM HAYATI
 1959 yılında Konya’nın Taşkent 

ilçesinde doğan Ahmet Davutoğlu, İs-
tanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten son-
ra, 1983–84 eğitim öğretim yılında 
Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
bölümlerini çift ana dal programıyla(-
ÇAP) bitirdi. Aynı üniversitenin “Siya-
set Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” bö-
lümünde doktora yaptı.

1990 yılında, Malezya Uluslararası 
İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent 
olarak çalışmaya başladı. Üniversite-
nin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 
1993 yılına kadar bu bölümün başkan-
lığını yürüttü. 1993 yılında doçent oldu 
ve 1995–1999 yılları arasında Mar-
mara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde çalıştı. 1995 – 1999 yılları 
arasında Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe 
yazarlığı yaptı. Ahmet Davutoğlu bu 
sürede Yeni Şafak’ta 200’den fazla yazı 
kaleme aldı. 1998–2002 yıllarında, 
Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp 
Akademilerinde misafir öğretim üyesi 
olarak ders verdi.

1999–2004 yılları arasında profesör 
oldu ve Beykent Üniversitesi’nde, üni-

versite yönetim kurulu üyeliği, senato 
üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
başkanlığı, Marmara Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümünde de misafir 
öğretim üyeliği yaptı.

AK PARTİ VE AHMET DAVUTOĞLU
Ahmet Davutoğlu, dönemin Cum-

hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dö-
nemin Başbakanı Abdullah Gül’ün 17 
Ocak 2003’te birlikte aldıkları ve 18 
Ocak 2003’te Resmî Gazete’de yayım-
lanan kararla büyükelçi ünvanı verildi. 
Ahmet Davutoğlu, 1 Mayıs 2009’da 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından Dışişleri Bakanlığı’na 
atandı.

YEPYENİ BİR SİYASİ 
DÜŞÜNCE TARİHİ 

OLUŞTURDU
İslam Konferansı Örgütü’nün kur-

duğu Uluslararası İslam Üniversite-
si’nde Türkiye’den 15 kadar öğretim 
üyesi vardı. Daha sonra aralarına Yu-
suf Ziya Özcan da katılacaktı bu aka-
demisyenlerin. Davutoğlu, bir hafta 
kadar sonra girdi ilk derse. Bir baktı, 
sınıf küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. 
Sınıfın neredeyse yarısı Müslüman Ma-

laylardan, kalanı da Çinli, Hint, Asyalı, 
Afrikalı öğrencilerden oluşuyordu. Her 
biri ayrı kültür havzasındandı. Fakat 
elindeki Sabine’in artık klasikleşen 
“Siyasi Düşünceler tarihi” kitabında 
onlar yoktu. Elindeki kitap Eflatun ile 
başlıyor, Aristo, Roma, Hıristiyanlık, 
Reform, Rönesans, Modern ideolojiler 
diye gidiyordu. İçinde Malaylar, Çin-
liler yoktu. Bunu yapamazdı. Oturdu, 
Konfiçyus’tan Taoizme, Hint ve tabii 
İslam kültürüne çalıştı. Onların yanına 
Osmanlı düşünürü Kınalızade’yi de ek-
ledi ve yepyeni bir siyasi düşünce tarihi 
metni oluşturdu. Bu metin üzerinden 

verdi derslerini.
PARADİGMA’SINI HAZIRLADI 

Malezya tam istediği türden bir la-
boratuvardı onun için. Yerel kültürü 
tanımak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor-
du. Yerel festivallerin hemen tama-
mına eşi ve kızlarıyla beraber gidiyor-
du. Hem ailece de gezmiş oluyorlardı. 
1993’te doçent oldu. Önce 1994’te 
“The Civilizational Transformation 
and the Muslim World” (Medeni-
yetin dönüşümü ve Müslüman 
dünyası) kitabını yazdı. Ardın-
dan aynı yıl, doktora tezi olan 
“Alternative Paradigms”ı (Al-
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ternatif Paradigmalar) kitap olarak çı-
kardı. İki yıl için gitmişti ama dört yıl 
kaldıktan sonra 1995’te ayrıldı Malez-
ya’dan. Türkiye’ye döndüğünde aynı 
dosyasıyla yeniden başvurdu, doçentlik 
ünvanını burada da aldı. Çok geçme-
den Marmara Üniversitesi’nde göreve 
başladı. Üniversitede kadro sorunları 
vardı. Önce sosyal bilimler yüksek oku-
lunda başladı, sonra uluslararası ilişki-
lere geçti.

GÜL İLE İLK TANIŞMASI 
1999’da profesör olduktan sonra 

da Beykent Üniversitesi’ne geçti. Yeni 
kurulmuş bir üniversiteydi Beykent. En 
çok yankı uyandıran kitabını da bu üni-
versitedeyken yayınladı. “Stratejik De-
rinlik” bir yıl içerisinde 13 baskı yaptı. 
Giderek akademik yaşamın dışında da 

aktif olmaya başladı. Harp Akademi-
si’nden MÜSİAD’a kadar birçok yerde 
konferanslar verdi. Abdullah Gül ile 
1980’li yıllarda tanışmışlardı. Bir ma-
kalesi, Gül’ün ilgisini çekmiş, bunun 
üzerine tanışmışlardı. Aralarındaki 
dostluk, 1990’lı yıllarda Gül’ün, Suudi 
Arabistan’dan dönüşünden sonra oluş-
tu. Daha sık görüşür oldular.

 ‘GÖLGE DIŞ İŞLERİ BAKANI’ 
Tayyip Erdoğan ile de belediye baş-

kanlığı öncesinde tanıştı. Devlet Ba-
kanlığı sırası ihtiyaç duyduğunda Gül’e 
yardımcı oldu. 

Danışmanlığı, Gül’ün 2002 sonra-
sında başbakan olarak hükümet kur-
masıyla resmileşti. Davutoğlu, Baş-
bakanlık Başdanışmanı olarak göreve 
başladı. Gül’ün önerisi dönemin Cum-

hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
onayıyla büyükelçilik unvanı aldı. 

Gül’ün Başbakanlığı Erdoğan’a dev-
retmesinden sonra da görevine devam 
etti. Zaten onu Gül davet etse de sonra 
Erdoğan ile de biraraya gelmişler; o da 
daveti yinelemişti. Davutoğlu, o dö-
nemde “gölge Dışişleri bakanı” gibi dış 
temaslarda etkili olmaya başladı. 

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN ADAMI 
AB ile temaslardan, Kıbrıs müza-

kerelerine, Irak savaşına kadar hemen 
her alanda rol aldı. Göreve gelirken 
iki üç yıl sonra ayrılmayı planlıyordu. 
Yazmayı planladığı kitaplara yoğun-
laşmayı, üniversiteye dönmeyi hayal 
ediyordu. 2007 seçimleri yaklaşırken 
milletvekili olmayı düşünmediği gibi 
ayrılmaya niyetlendi. Seçim sonrasın-

da dosyalarını hazırlamaya da başladı. 
Ancak ayrılmasını ne Erdoğan uygun 
buldu ne de Gül. Hem PKK eylemleri-
nin artması nedeniyle aniden kendisi-
ni yeniden yoğun bir diplomatik trafik 
içinde buldu. Erdoğan’ın özel uçağıyla 
çeşitli ülkelere giden, hükümet adına 
resmi temaslarda bulunan, Türkiye 
diplomasi tarihinde örneğine rastlan-
mayan bir “Başdanışman” haline geldi. 

TÜRKİYE’NİN KISSINGER’I
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dış 

temaslarının, ikili görüşmelerinin de-
ğişmez ismiydi artık. Görüşmelerin en 
özel anlarına bile katılıyordu. ABD, Av-
rupa ülkeleri bile büyükelçilikler, Dışiş-
leri yerine çoğu zaman onun telefonu, 
maili üzerinden Türkiye ile temaslar 

yürütüyordu. Gelen mesajları sonradan 
Dışişleri’ne aktarıp kayda geçiriyordu.

GİZLİ MEŞAL GÖRÜŞMESİ BÜYÜK 
OLAYDI

Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı 
Sarkozy ile görüşme görevi MGK bildi-
risiyle duyuruluyordu. 

ABD Başkanı Obama gelmeden 
önce Washington’a gidip hazırlıkları da 
o yürütüyordu. Geldiği noktanın dikkat 
çekmesi ise Suriye, Filistin ve İsrail ile 
temasları sayesinde oldu. Hamas lideri 
Halit Meşal ile gizli görüşmesinin or-
taya çıkması epey gürültü kopardı. Ar-
tık “Türk diplomasisinin Kissenger’ı”, 
“Gölge adam”, “İnce bir taktisyen” ola-
rak tanımlanıyordu.

 40 YIL AYNI EVDE OTURDU

İlginç ama ayrı bir ekibi hiç olma-
dı Davutoğlu’nun. Başbakanlıkta, yar-
dımcısı ve eski öğrencisi Ali Sarıkaya, 
bir sekreteri ve şoförü vardı sadece. 

Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Dı-
şişleri Bakanlığı üçlüsü ile koordinas-
yon halinde çalıştı hep. Askerler de 
analizlerine önem verdi. Amacı, Tür-
kiye’yi “merkez ülke” yapmaktı. Bölge-
deki uçan kuştan bile haberdar olmaya 
çalışıyordu.

1.5 AY İÇİNDE 11 ÜLKEYE GİTTİ
Sonuç, 1.5 ay içinde 11 ülkeye git-

mesiydi. Şubat sonundan itibaren Tan-
zanya, Kenya, İran, Irak, Çek Cumhuri-
yeti, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Katar ve Suriye’yi dolaşmıştı ve geziler 
aynı tempoda sürüp gidiyordu. 40 yıl-
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dır oturdukları Bahçelievler’deki evine 
çok az uğrayabiliyordu. 

Bu tempodan en çok yakınan da 
küçük çocuklarıydı. Babasının adını 
verdikleri oğlu Mehmet henüz 12 ya-
şındaydı, kızı Hacer Bike ise 10. İkisi 
de henüz ilkokuldaydılar. Davutoğlu, 

gittiği her ülkeden onlara birer hediye 
almayı ihmal etmiyordu.

2007 SEÇİMLERİNDE AYRILMAYA 
NİYETLENDİ

Göreve gelirken iki üç yıl sonra ay-
rılmayı, kitap yazmayı, üniversiteye 
dönmeyi hayal ediyordu. 2007 seçim-

leri yaklaşırken ayrılmaya niyetlendi. 
Ne Erdoğan kabul etti bunu, ne de 
Gül... Aniden kendisini yeniden yoğun 
bir diplomatik trafik içinde buldu. Şim-
di ise Başbakanlığa yürüyor...
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Ve Başbakan
Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, partisinin Birinci Olağanüstü 

Genel Kurulu’nda partinin yeni Genel Başkanı sonrasında ise Başbakan seçildi

KONYA’NIN
SORUMLULUĞU ARTTI

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin birinci Olağa-
nüstü Genel Kurulu Ankara Arena Spor Salonu’n-
da gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Konya’nın sorumluluğunun art-
tığını belirterek, “Konya’dan yeni rekorlar bekliyo-
ruz. Artık bir Başbakan’ınınız var. Sorumluluğunuz 
daha da arttı” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan’dan sonra, Ahmet Davutoğlu kürsüye 
çıktı.  AK Parti’de 1245 delegenin oyuyla tek Genel 

Başkan Adayı olan Ahmet Davutoğlu, konuşmasına 
“selam” ile başladı.  Davutoğlu, öncelikle “eşref-i mah-
lukat” olan insana, ardından da “insanlara rahmet olarak 
gönderilene” diyerek Hz. Muhammed’e “selam olsun” 
dedi.  Ardından da “Başkent Ankara’nın manevi mimarı, 
Akşemseddin’in hocası” dediği Hacı Bayram’ı selamladı.  

Davutoğlu selamlarken, seçim bölgesi olan Konya’yla öz-

deşleyen Hz. Mevlana’yı, “erkanımızın 
piri” dediği Hacı Bektaş’ı da unutma-
dı.  Davutoğlu, şehitleri de, Osmanlı ve 
Selçuklu imparatorlarını da selamladı.

VEDA DEĞİL VEFA KONGRESİ
Kongrenin bir vefa kongresi oldu-

ğuna vurgu yapan Davutoğlu, “Sayın 
cumhurbaşkanımız bir veda kongresi-
dir dedi. Bu bir veda kongresi değil, bu 
bir vefa kongresi, ahitleşme kongresi. 
Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu 
ödüyoruz. Bütün kadrolarımız onun dik 
yürüyüşünün devamı için her şeyi yap-
maya hazır ve nazırdır. Bir büyük Yeni 
Türkiye yürüyüşünün arifesindeyiz. 12 
yıllık birikimimiz var. Bu tarihi yürü-
yüş daha ilk aşamadadır. AK Parti ha-
reketini hedefe ulaştırmak için her şeyi 

yapmaya hazırız. Sayın cumhurbaşka-
nım biz size bütün millet adına teşek-
kür borçluyuz” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE BAŞARI İÇİN 
MÜCADELE EDECEĞİZ

Çözüm sürecine de dikkat çeken 
Davutoğlu, “Milletin adamı cumhur-
başkanlığı makamında. AK Parti’nin en 
büyük başarısı bütün milleti tek bir yü-
rek haline getirmiş olmasıdır. Çözüm 
sürecini başarıya ulaştırana kadar bize 
uyku haramdır. Bu fitne tohumları yok 
olana kadar omuz omuza gece gündüz 
çalışacağız. Bu irfanları bölmek için her 
türlü yolu denediler. Aziz milletimize 
tekrar ediyoruz. Bizim iktidar olduğu-
muz Türkiye’de kimse ötekileştirilme-
yecek. Eşit vatandaşlık kanunu benim-

senecektir. Bizim tarihimiz merhamet 
tarihidir, şefkat tarihidir. İnsan onuru 
insanın eşrafı mahlukat olma özelli-
ğinden gelir. Özgürlüğü garanti edil-
memiş insanın onur duyması mümkün 
değil. Hep özgürlük dedik. Şimdi bir 
kez daha söylüyoruz. Özgürlükler AK 
Parti sorumluluğu altındadır. Bir oyuna 
dikkat ediniz. Öyle bir kampanya yürü-
tüldü ki. Sanki Türkiye’de demokrasi 
uzaklaşma var gibi göstererek büyük 
iftiralar ortaya atıldı” diye konuştu.

DAVUTOĞLU KRİTERLERİ
AK Parti’nin Erdoğan sonrası Genel 

Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kongre’de 
yaptığı konuşmada, 9 yeni hedef koy-
du  AK Parti öncesi dönem için ‘fetret 
devri’ benzetmesi yapan Davutoğlu, 
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AK Parti’nin altyapısının 9 unsura da-
yandığını söyledi.

1- ÖZGÜVEN DARBE
GİRİŞİMLERİNE KARŞI DURUŞ

Davutoğlu, özgüvene örnek olarak 
da Erdoğan’ın Davos’taki ‘one minute’ 
çıkışını gösterdi. Gezi olayları ile, 17 ve 
25 Aralık operasyonlarını da bu özgü-
veni yıkma çabası olarak nitelendirdi.

2- SOSYO-KÜLTÜREL BİRLİK VE 
BÜTÜNLÜK-ÇÖZÜM SÜRECİNE DEVAM

Devlet ve milletlerin ancak “aidi-
yet” duygusuyla ayakta durduğuna 
dikkat çeken Davutoğlu, sosyo-kültü-
rel birlikten “çözüm sürecini” kastet-
tiğini de vurguladı. Davutoğlu, “AK 
Parti iktidarlarının en büyük başarısı, 
bütün bir ülkeyi tek bir yürek haline 
getirmiş olmasıdır. Çözüm sürecini ba-
şarıya ulaştırana kadar bize uyku ha-
ramdır” dedi.

3- SİYASİ ALAN - ÖZGÜRLÜKLERE YENİ 
AHLAKI FORMASYON

Bu alanı, “insan onurunu korumak” 
olarak açıklayan Davutoğlu, özgür-
lük-güvenlik dengesine vurgu yaptı. 
“Türkiye’de ifade, girişim, inanç öz-
gürlükleri AK Parti iktidarının güven-
cesi altındadır” dedi. Ancak Davutoğ-
lu, “her özgürlük de bir sorumluluk 
gerektirir” diyerek ,” basın özgürlüğü 
basın ahlakını gerektirir, girişim özgür-
lüğü helal rızkı gerektirir. İnanç özgür-
lüğü diğer inançlara saygıyı gerektirir. 
Biz tüm özgürlükleri yeni bir  ahlaki 
formasyonla buluşturacağız.”

4- DEVLETİN VE BÜROKRASİNİN 
RESTORASYONU - PARALEL İLE 

MÜCADELE
Koalisyon hükümetinin her bir ba-

kanlığını, “farklı bir beylik gibi davran-
makla” eleştiren Davutoğlu, AK Parti 

ile “fetret devrinin sona erdiğini” söy-
ledi. Paralel yapının “fetret devri” iste-
diğini söyleyen Davutoğlu, “Buradan 
söylüyorum; hiçbir şekilde, kim ve ne 
niyetle olursa olsun, devlet otoritesinin 
parçalanmasına bir daha izin vermeye-
ceğiz. Bürokraside aranacak tek nitelik 
liyakattir” dedi. Davutoğlu, bürokra-
side yer alarak, siyasi otoriteye şantaj 
yapmanın “ihanet olduğunu” kaydetti. 
“Bunlar, hiçbir şekilde devletimize nü-
fuz edemeyecekler” dedi.

5- AHLAK RESTORASYONU - SİYASİ 
AHLAK- YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Siyaseti “erdem ve ahlak vesile-

si” olarak gördüklerini kaydeden Da-
vutoğlu, “Siyasetimizin ahlakı, Şeyh 
Edebali’nin ahlakıdır. İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın ahlakıdır” dedi ve AK 
Parti hareketinin “Musalla taşına kadar 
sürecek bir birlik” olduğunu kaydetti.   
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“Yolsuzluklara karşı da en çetin mü-
cadeleyi AK Parti vermiştir, vermeye 
devam edecektir” diyen Davutoğlu, 
şöyle konuştu; “Eğer seçilirsek, Baş-
bakan olarak da atanmamız durumun-
da, bunu teminat olarak söylüyorum 
ki milletin ve tüyü bitmemiş yetimin 
hakkına uzanacak eli, kardeşimizin bile 
olsa koparırız”
6- ADALET VE YARGI ALANI - YARGIDAKİ 

PARALEL YAPININ TEMİZLENMESİ
Yargı mensuplarının siyaseti kont-

rol etmek için devreye girdiklerinde, 
tarihte büyük felaketler yaşandığına 
dikkat çeken Davutoğlu, buna örnek 
olarak da Abdülhamid dönemini, fet-
valarla işten el çektirmeyi gösterdi. 
“Bu yargı idi, ama adalet değil” dedi.  

12 Eylül adaletini de olumsuz ör-
nekler arasında sayan Davutoğlu, 
“eğer yargı, vicdanını kaybetmişse, 
temel adalet terazisinden sapmışsa, 
bir hak ve adalet aracı olmaktan çıkar” 
dedi. HSYK seçimlerine atıfta bulunan 

Davutoğlu, bunun “cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden bile önemli gösterilme-
sini” eleştirdi.  HSYK seçimlerinde oy 
kullanacak hakim ve yargıçlara da ses-
lenen Davutoğlu, “HSYK seçimlerine 
girecek vicdan yüklü, yüreği adaletle 
çarpan yargı mensuplarına yargının 
tek bir mahfilin otoritesi altına girme-
sine izin vermeyin” çağrısı yaptı.

7 - KÜLTÜREL VE MEDENİYET 
RESTORASYONU - HİÇBİR KÜLTÜR 

ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEK- DİKEY DEĞİL, 

YATAY MİMARİ
Davutoğlu, Anadolu’nun tarihteki 

tüm önemli kültürlerle iletişim içinde 
olduğunu belirtti. 

Anadolu’da yaşamış ve yaşayan 
“hiçbir kültürün ötekileştirilmeyeceği-
ni” vurgulayan Davutoğlu, “kadim şe-
hirlerimizde dikey değil, yatay mimari-
yi geçerli kılacağız” sözü verdi .

8- EKONOMİK RESTORASYON- EĞİTİM 
VE AR-GE ATILIMI- AFRO-AVRASYA’NIN 

ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE OLACAK

Ekonomik alanda Türkiye’nin öne 
çıkması için eğitim reformu ve Ar-ge atı-
lımı yapılacağını anlatan Erdoğan, “her 
ulaştırma koridoru, her enerji koridoru, 
Anadolu’ya selam verip gidecek” dedi.

9- TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI 
ALANDAKİ YERİ - ANKARA MERKEZLİ 

DIŞ POLİTİKA
2002 yılında Türkiye’de “dış politi-

kanın” anlaşılanın “dış ilişkiler” oldu-
ğunu, tüm dış politikanın ise “Kıbrıs, 
Ermeni meselesi ve birkaç defansif 

konu” olduğunu söyleyen Davutoğlu, 
“Dış politikada temel ilkemiz, politika-
nın Ankara merkezli olmasıdır” dedi. 

Çok boyutlu dış politikanın da süre-
ceğine dikkat çeken Davutoğlu, “Kim-
se Türkiye’yi Avrupa ile Asya kıskacına 
almaya çalışmasın dedi.  

AB üyelik hedefinin “stratejik” ol-
duğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Tür-
kiye’nin AB hedefi stratejik bir hedef-
tir ve kararlılıkla devam ettirilecektir” 
dedi. 
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Dallandı, budaklandı, pürlendi...

Dünya
ayaklarına

geliyor!
Davutoğlu’nun doğumunu

babasına müjdeleyen 
halasının oğlu Rıdvan Yüceaktaş:
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 “Ahmet daha çocuktu, ufaktı anne-
sini kaybettiğinde. Evleninceye kadar 
kendisine babaannesi baktı. Babaanne-
si ona; ‘dallanasın, budaklanasın, pür-
lenesin kuzum’ diye dua ederdi, böyle 
seslenirdi. Bak şimdi dünya ayağına ge-
liyor hocamın”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
AK Parti Genel Başkanlığına Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçece-
ğini açıklaması, Davutoğlu’nun memle-
keti Konya’da yaşayan akrabaları tara-
fından sevinçle karşılandı.

Başbakan Erdoğan’ın AK Parti Ge-
nel Başkan adayını açıkladığı dakikalar-
da, Davutoğlu’nun Konya’nın Meram 
ilçesinde yaşayan halasının oğlu Rıdvan 
Yüceaktaş’a konuk oldu.

Basın toplantısını büyük heyecanla 
izleyen Yüceaktaş, Davutoğlu isminin 
açıklanmasının ardından büyük sevinç 
yaşadı. 

Duygularını paylaşan Yüceaktaş, 
Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkan 
adayı olmasını beklediklerini, ismi-

nin açıklanmasının ardından ise büyük 
sevinç yaşadıklarını söyledi.

Yüceaktaş, “Kendisinin doğumunu 
babasına ben müjdeledim. Babası rah-
metli de bana bunun karşılığında para 
verdi. Onu hala saklarım” dedi. Yüce-
aktaş, küçük yaşta annesini kaybeden 
Davutoğlu’nun bugünkü koşullara ko-
lay kolay gelmediğine dikkati çekerek, 
şöyle konuştu:

“Çok sevinçliyim. Ahmet ho-
cam Konyamızın ve Türkiyemizin gu-
rurudur. Allah bu millete ve devlete 
böyle insanlar versin. Evine girmiyor, 
çoluğunu çocuğunu görmüyor. Milleti 
ve memleketi için gece gündüz çalışı-
yor. Allah’ım yolunu açık etsin. Bu ma-
kamda da başarılı olacağına inanıyo-
rum. Sabahtan beridir evdeyim, sürekli 
haber kanallarını izliyorum. Akrabala-
rımla ve Taşkent ile sürekli irtibat ku-
ruyorum.”

Davutoğlu’nun annesini kaybetme-
sinin ardından kendisine babaannesinin 
baktığını aktaran Yüceaktaş, şöyle de-

vam etti: “Kendim bizzat şahit oldum. 
Çünkü biz Ahmet ile beraber büyüdük. 
Ondan yaşça büyüğüm. Biz onlara gi-
derdik, onlar da bize gelirlerdi. Ahmet 
daha çocuktu, ufaktı annesini kaybetti-
ğinde. Evleninceye kadar kendisine ba-
baannesi baktı. 

Babaannesi ona; ‘dallanasın, budak-
lanasın, pürlenesin kuzum’ diye dua 
ederdi, böyle seslenirdi. Bak şimdi dün-
ya ayağına geliyor hocamın. Bu, dualar-
la oldu. Herkesten dua alırdı, ihtiyarları 
ziyaret eder, dualarını alırdı.” 

“GELECEĞİN BAŞBAKANI 
DAVUTOĞLU DENİLİYORDU”

Davutoğlu’nun siyasete girdiği yıl-
larda “geleceğin Başbakanı” olarak 
nitelendirildiğini anlatan Yüceaktaş, 
“Konyamız onu çok seviyor. Seçimlerde 
de ona gereken desteği veriyor. Sana-
yiciyim, bize hep, ‘bu adam geleceğin 
Başbakanı’ diye söylerlerdi. Konyalılar 
bunu hep söylerdi. Ben de hep inşallah 
diye dua ettim. Rabbim de yardım etti” 
ifadelerini kullandı.

34 35 



Yeni Türkiye’nin 
yeni Başbakanı

AK Parti Genel Başkan 
ve yeni Başbakan 

olarak Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun 

açıklanmasının ardından, 
AK Parti Konya İl Başkanlığı 

tarafından kutlama programı 
düzenlendi. Hemşerimiz 
Prof. Dr. Davutoğlu, yeni 

Türkiye’nin yeni Başbakanı 
olarak göreve başladı

36 37 



AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde dü-
zenlenen kutlama programına AK Parti Konya 
Milletvekili İlhan Yerlikaya, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, İl Başkanı Ahmet 
Sorgun, belediye başkanları, parti üyeleri ve va-
tandaşlar katıldı. Konyalı devlet adamı Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan adayı 
seçilmesinin hem Konya, hem Türkiye, hem de 
tarih için önemli bir gün olduğunu ifade eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, “Konya 
olarak, teşkilatlar olarak, her birimizin sorumlulu-
ğumuzun bir kat daha, bin kat daha arttığının şu-
urundayız. Allah, onları da bizleri de mahcup et-
mesin. Dünya ve ahret mahcubiyeti yaşatmasın. 
Sürecin, sayın Bakanımıza, sayın Cumhurbaşka-
nımıza, Konyamıza, ülkemize, insanımıza, insan-
lığa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çok onurlu ve gururlu olduklarını aktaran 
MKYK Üyesi Hasibe Özlem Çepni ise, “Çok gu-
rurluyuz, onurluyuz. Çünkü hem Konyalı bir 
hemşehrimiz, Bakanımız, hem de bizim her 
zaman için gönlümüzde büyük bir kişiliği olan 
akademisyen Ahmet Hocamızın genel başkan-
lığa taşınmasının müjdeli haberini aldık. Hayırlı 
uğurlu olur inşallah. Tüm Konyamıza, Türkiye’ye 
ve tüm dünyaya hayırlar getireceğini hepimiz 
biliyoruz ve temenni ediyoruz” dedi. Dört aydır 
Konya, parti ve şehir meydanında sevinç gös-
terilerinde bir araya geldiklerini aktaran Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 
“Biz Konyalılar olarak Konya insanı olarak tabii ki 
hemşehrimizin başbakan adayı olmasından gu-
rur ve onur duyduk. Fakat bundan daha önemlisi 
Başbakanımızın halefi olarak Cumhurbaşkanımı-
zın vekili olarak onun bıraktığı yerden ülkemize 
coğrafyamıza bölgemize dünyaya hizmet nasip 
oldu hayırlı olsun mübarek olsun” ifadelerini kul-
landı. Cuma öncesi genel merkezden gelen ha-
berle mutlu olduklarını söyleyen AK Parti Konya 
Milletvekili İlhan Yerlikaya ise, “Ahmet Davu-
toğlu Hocamız artık bundan sonra inşallah genel 
başkanımız olacak. İçinde bulunduğumuz süreç 
gerçekten tarihi bir süreç. 30 Mart yerel seçimle-
riyle çok güzel sonuçlar aldık. İşte o sonuçlar bu 
sonuçları doğuruyor. Bu sonuçlar inşallah Türki-
ye’de çok önemli sonuçlar doğuracak ve dünyada 
da çok önemli sonuçlar doğuracak diye düşü-
nüyorum” şeklinde konuştu. Kutlama programı 
yeni Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu’nun ha-
yatını anlatan belgesel ve kısa film gösterilerinin 
sunulması ve konvoylarla devam etti.
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İnsanlığı
restore
etmek lazım

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı 
döneminde ayakları yere basan sağlam diplomasisi 
ile dünya genelinde dikkatleri üzerine toplamış, 
gittiği her yerde büyük prestij kazanmıştı. 
Davutoğlu, dış siyasetteki yoğun çalışmalarına 
karşılık, Türkiye genelinde de birçok ili ziyaret 
ederek halkla kucaklaşmış ve halkın sempatisini 
kazanmıştı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen “Büyük 
Restorasyon: Kadim’den Küreselleşmeye Yeni 
Siyaset Anlayışımız” konulu konferansa katılmış, bu 
konferansta hem Diyarbakır’daki öğrencilerle hem 
de Diyarbakır halkı ile kucaklaşmıştı. 
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Davutoğlu’nun burada vermiş ol-
duğu mesajlar ise son derece önemliy-
di. İşte Davutoğlu’nun Diyarbakır’da 
öğrencilere hitaben yapmış olduğu ko-
nuşmadan önce çıkan satır başları:

“Diyarbakır’ın huzuruna gelmekten 
büyük bir onur duyuyorum. Evet, bunu 
özellikle söylüyorum. Diyarbakır’ın hu-
zuruna gelinir, çünkü Diyarbakır bizim 
için tarihin herhangi bir konjonktürün-
de ortaya çıkmış, bir tür insan göçleriy-
le meydana gelmiş herhangi bir şehir 
değildir. 

Bütün insanlık yeni arayışlar için-
de. Seneler önce, 1989 yılında Francis 
Fukuyama soğuk savaşın bitişini ilan 
eden Tarihin Sonu tezini yazdığında 
ben doktora tezimi yazmaktaydım ve 
mukabil bir makale kaleme almıştım. 
Ve tarihin sonunun hiçbir zaman gel-
mediğini, aslında tarihin bundan sonra 
çok daha hızlı bir şekilde akacağını, yo-
ğun muhasebelerle insanlığın yeni ara-
yışlar içine gireceğini ve tarihin hızının 

ivme kazanacağını iddia etmiştim. Ve 
hep bir ilim adamı olarak bu ivmeyi 
anlamaya çalışmak için teorik çalışma-
lar yapmak ümidiyle doktora, doktora 
sonrası doçentlik ve profesörlük çalış-
malarını yürüttüm. Ama nasip, takdir 
sadece bir bilim adamı olarak değil 
bir devlet adamı olarak bu sürecin, 
bu ivmenin içinde bulunma sorumlu-
luğunu omuzumuza yükledi. Allah bu 
yükü kaldırmayı nasip eylesin. Çünkü 
bu sadece mensubu olduğumuz ülke, 
aidiyet hissettiğimiz medeniyete karşı 
değil bütün insanlığa karşı bir borç. 
Büyük bir restorasyon ihtiyacı var in-
sanlığın. Uluslararası düzen lime lime 
dökülüyor, krizlere refleks gösterme 
kabiliyetini kaybetmiş, teknolojideki 
gelişmeler insanlığın geleceğini sadece 
biyolojik geleceğini değil aynı zamanda 
psikolojik manevi geleceğini de önemli 
ölçüde etkileyebilecek büyük değişim-
ler içinde. Felsefeye, düşünsel çalış-
malara her zamankinden daha fazla 

ihtiyacımız var. Yeni arayışlara yeni 
çözümler üretmek zorundayız.

İnsanlık ve uluslararası sistem ge-
nel bir restorasyondan geçerken böl-
gemiz ve özellikle son 2-3 yıl içinde 
Ortadoğu bölgesi büyük bir iç restoras-
yondan geçiyor, yeniden yapılanıyor. 
Geçenlerde verdiğim bir röportajda 
bunu 100 yıllık parantezin kapanması 
olarak nitelemiştim. Evet, 100 yıl için-
de yaşanan sömürgecilik döneminden 
ve soğuk savaşlarla, suni çizilmiş sınır-
larla, ayrıştırılmış ulus devlet tecrübe-
lerinin üzerinden geçen acılı yıllardan 
sonra bütün bir bölge tekrar bir bütün-
lük, bir iç restorasyon arayışı içinde. Ve 
bu bölge bizim kadim medeniyetimizin 
doğduğu bölge.

İnsanlık büyük bir restorasyon ih-
tiyacı içinde. Bölgemiz büyük bir res-
torasyon ihtiyacı içinde. Ve bütün bu 
büyük restorasyonların merkezindeki 
ülkemiz de kendi içinde büyük bir res-
torasyon çabası içinde. Aslında yaşa-

dığımız süreçleri bu anlamda yani ya-
vaş yavaş değerleri, mimari özellikleri 
kaybolmaya başlayan köklü bir yapının 
tekrar bütün haşmetiyle, bütün derin-
liğiyle insanlık tarihine çıkmasını sağ-
layacak, yeni bir imar, yeni bir doğuş 
müjdesi olarak görmek gerekir.

KADİM BİRİKİMİMİZİ
TEKRAR KEŞFETMELİYİZ

Peki, bu restorasyonun kökeninde 
ne var, neye ihtiyacımız var? Arkadaş-
lar, her şeyden önce bu restorasyonun 
kökeninde aslında insanlığın kadim bi-
rikimini tekrar keşfetmeye ihtiyacımız 
var. Kaybettiğimiz değerleri tekrar bü-
tün derinliğiyle idrak etme ihtiyacımız 
var. Mesele sadece uluslararası ilişkiler 
meselesi değildir, mesele sadece bir iç 
siyaset meselesi de değildir. Mesele, 
tümden ve bütün külli yönleriyle yeni 
bir zihniyet inşa etme meselesidir. 
Ve böyle bir zihniyetin ana unsurları-
nı paylaşma ihtiyacı söz konusu oldu-
ğunda, belki de bunun en doğru pay-

laşılacağı yer Diyarbakır’dır. Çünkü 
Diyarbakır bizim için kadim şehirdir, 
şehirlerin mürşididir. 

Bizim bu büyük restorasyonumu-
zun her bir şehirde bir ifadesi var. 
Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla 
bildiğiniz gibi birçok şehirde toplantı-
lar yaptık. Değişik vesilelerle gittiğim 
şehirlerde hep o şehirlerin kendi hika-
yesinden, o şehirlerin kendi derinliğin-
den hareketle bu büyük zihniyet dönü-
şümünü ve bu yeni siyaset anlayışını 
arz etmeye çalıştım.

KONYA MEDENİYETİN VE
ANADOLU’NUN MERKEZ ŞEHRİ

İlk Büyükelçiler Konferansını Mar-
din’de yaptığımızda ki ben Mardin’e 
aşığım aynen Diyarbakır gibi, Mardin’i 
medeniyetimizin biblo şehri, insanlığın 
biblo şehri olarak tanımlamıştım.

Daha sonra Erzurum’da toplantı 
yaptığımızda Anadolu yaylasının kale 
şehri demiştim, Konya’da kendi doğ-
duğum şehre gittiğimde, medeniyeti-

mizin merkez şehri, Anadolu’nun mer-
kez şehri.

Tabii İstanbul, dersaadet. Napol-
yon’un ve birçok büyük devlet ada-
mının söylediği gibi; Eğer bir gün bir 
dünya devleti, tek bir devlet doğmuş 
olsaydı, başşehri İstanbul olurdu denir.

Edirne’ye gittik, bir kapı şehir. Ec-
dadın Rumeli’ye açılan kapısı, sonra da 
Rumeli’den rücu edenlerin, dönenlerin 
Anadolu’ya giriş kapısı. Selimiye’yle 
estetik boyut kazanmış bir kapı.

Bu senenin başında İzmir’e gitti-
ğimde ufuk şehir dedim, medeniyeti-
mizi Akdeniz’e açan şehir.

Şimdi buraya gelirken Diyarbakır’ı 
nasıl tanımlayayım diye düşündüm, 
tek bir kavramda Diyarbakır’ı izah et-
menin zorluğunu hissettim. Eğer tek 
bir kavramda izah edilseydi, konuş-
mama başlık olarak seçtiğim kadim 
kavramıyla izah ederdim. Ama başka 
tanımlamaları da var Diyarbakır’ın. 
Ve aslında Diyarbakır’ın özelliklerin-
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den hareketle ben sizle siyasi tasav-
vurumuzu ve dünya tasavvurumuzu 
paylaşmak istiyorum. Niçin Diyarbakır 
kadim şehir? Ve biraz önce bir tabir 
kullandım, alkış esnasında fark edil-
memiş olabilir, şehirlerin mürşidi de-
dim. Başka şehirlere ışık olan bir şehir. 
Bir makale yazmıştım seneler önce, 
medeniyetlerin eksen şehirleri diye. Ve 
şehirleri tasnif ettim, medeniyet kuran 
şehirler; Medine gibi, Atina gibi, Roma 
gibi. Medeniyet tarafından kurulan şe-
hirler; Bağdat gibi, Buhara gibi. Ve bir 
de medeniyetlerin harmanlandığı şe-
hirler, İstanbul gibi. Diyarbakır bu açı-
dan bakıldığında beni hep bir yönüyle 

Kudüs’e, bir yönüyle Şam’a döndürür 
yüzümü. Ve kadim, belki genç arka-
daşlarımız kadim kavramı üzerinde 
daha fazla tefekküre ihtiyaç hisseder-
ler. Kadimin en basit ifadesiyle karşılı-
ğı şudur: Geriye doğru araştırdığınızda 
başlangıç noktasını bulamayacağınız 
kadar eskiye ve insanlığa ait olan de-
ğerler veya şehirler veya kültürler. Bu 
üç şehre ben gittiğimde, 1983’te Ku-
düs’e ve bir gece büyük bir hayranlıkla 
gözümü ayırmadan Zeytundağından 
Mescidi Aksa’ya baktığımda, sanki 
Mescidi Aksa ve Kudüs bütün o haş-
metiyle şunu diyordu: Bütün insanlık 
bende birikti ve bende tekrar tarih şek-

linde tecelli etti. Yine bir sabah namazı 
Emevi Camiinde –ki Allah Suriyeli kar-
deşlerimize yardım eylesin- kıldıktan 
sonra Kasiyun Tepesine çıkıp Şam’a 
doğru baktığınızda Habil ile Kabil’in ilk 
kan döktüğü Dımeşk denilen alan ve ilk 
insanlık söyleminin başladığı Şam’da 
şunu hissedersiniz: Her şey burada 
oldu, bütün tarih burada yaşandı. Di-
yarbakır’a geldiğimizde yine bu sabah 
olduğu gibi, her şehrin bir ziyaret ada-
bı vardır, her şehirde önce selam ile 
başlanır ve selam edilecek makamlar 
ziyaret edilir. İstanbul’a ziyaret Ebu 
Eyyup El-Ensari ile başlar. Ve sonra 
şehrin huzuruna tevazu ile girilir. Be-

nim için Diyarbakır’ın bu yöndeki anla-
mı da Hazreti Süleyman ile başlar. Ve 
şehre adapla, edeple, tevazu ile girilir 
ve şehrin her bir sokağında şehir size 
şunu söyler: İnsanlık ne yaşadıysa ben 
burada onları gördüm. Özellikle öğren-
ci kardeşlerime söylüyorum; yaşadığı-
nız şehrin ruhuna nüfuz edemezseniz 
oradan ilim alamazsınız. Diyarbakır’ı 
anlayın, Diyarbakır’ı anlayan bizi anlar, 
Diyarbakır’ı anlayan medeniyetimizi 
anlar, Diyarbakır’ı anlayan çok iddialı 
gelebilir size ama bütün insanlığı an-
lar. Çünkü Afro-Avrasya ana kıtasında 
bir şekilde medeniyet kurmuş hiçbir 
insan topluluğu yok ki yolu bir şekilde 
Diyarbakır’a uğramamış olsun. Gezin 
dolaşın sokaklarını Diyarbakır’ın. Önce 
haritadan bakın.

MEDENİYETİMİZİN TEMELİNDE
NİZAM-I ALEM VAR

Bakın geleneksel medeniyetlere, 
antik medeniyetlere, Akdeniz’den, eski 
Yunan’dan, Mezopotamya, Mısır, Kaf-
kas ve bütün bu bölgelerdeki göçlere, 
hareketliliklere bakın, coğrafi olarak 
bir merkez, optimum bir merkez ara-
maya çalışın, o optimum merkez coğ-
rafi olarak Diyarbakır çıkar. Hazar’la 
Akdeniz, Karadeniz’le Basra ve Akabe 
arasında optimum bir yerdedir. Onun 
için göçler, hareketler ta İskitlerden, 
Urartulardan, Perslerden, Medlerden 
bu yana insanların kaynaştığı ve her 
bir değeri içine bir havuza, bir heybeye 
atarcasına o değerlerin harmanlandığı 
büyük bir medeniyet birikimi burada 
şekillendi. Bunu anlamak çok önem-
li. Çünkü, bunu anladığımızda aslında 
bugün o büyük restorasyon için gerekli 
olan kadim değerleri de keşfetmemiz 
mümkün olur. İşte onun için hem in-
sanlık birikimi bağlamında, hem de 
bizim medeniyetimizin oluşum seyri 
bağlamında, hem de bir nizami âlem 
olarak insanlığa adalet dağıtmak üzere 
kurduğumuz siyasal sistemlerin bütün 
temelinde o kadim değerlerin izleri 
var. Biz o değerleri tekrar tekrar anla-
mak, keşfetmek durumundayız. Onun 
için de Diyarbakır’ın talebesi olmak 
durumundayız.

Bakınız İstanbul’la farkını orta-
ya koyabilmek açısından, İstanbul’da 
nihayet üç imparatorluk dönemi de-
riz uzun egemenlikler dönemi vardır; 
Roma, Bizans, Osmanlı. Ancak Diyar-
bakır’da hâkim olan ve bir şekilde bu 
şehre etkisini gösteren devletlere, ta-
rihi serüvenlere baktığınızda ve biraz 
önce saydığım o antik dönemlerden 
639’da Hazreti Ömer zamanında ilk 
tevhit inancının Diyarbakır’a girme-
siyle birlikte yeşeren o yeni medeniyet 

uyanışının arkasından gelen yönetim-
lere baktığınızda, Emeviler, Abbasiler, 
Mervaniler, Hamdaniler, Büveyhiler, 
Artuklular, Eyyubiler, Selçuklular, 
Akkoyunlular, Osmanlılar ve bugüne 
kadar gelen bütün o birikimin harman-
lanmasıdır.

ARZULANAN RESTORASYONDA 
TÜM RENKLER OLACAK 

Arzu ettiğimiz yeni restorasyonda 
bütün bu renkler olacak, hiçbir renk, 
hiçbir dil, hiçbir kültürel unsur dışlan-
mayacak. Nasıl uluslararası düzende 
dışlanmaya karşıysak, küçük görül-
meye veya bir şekilde sistemin dışına 
itilmeye karşısıysak, kendi ülkemizde 
de hiçbir rengimizin soluklaşmasına, 
hiçbir unsurumuzun önemini kaybet-
mesine izin veremeyiz. Hepsi bütün 
haşmetiyle, bütün güzelliğiyle bizim 
değerlerimiz. Ama şunu da bilelim: 
Bu değerler bizim ruhumuzda akisler 
uyandırdığı zaman başka yerlerdeki 
yansımalardan da o değerleri kopar-
mamamız lazım.

Ben 2001 yılında, ki o zaman çocuk-
larımla her yıl bir 5-10 gün Türkiye’nin 
bir bölgesini gezerdim, 2001 yılında o 
zaman böyle güvenlikler, protokoller 
de olmadığı için rahat ve özgürce seya-
hat edebiliyordum. Belki o özgürlüğü 
tekrar yaşarız Diyarbakır sokaklarında 
inşallah önümüzdeki yıllarda bu görev-
lerden arınıp bir akademisyen olarak 
gelirsem. Bütün bu bölgeyi adım adım 
gezdik, istedim ki o kadimin havasını 
teneffüs etsin çocuklarımız.

Sonra onları Balkanlara götürdü-
ğümde zihinlerinde şunun canlanma-
sını istedim Mostar’ı gösterdiğimde: 
Malabadi Köprüsüyle Mostar Köprüsü-
ne bakın, iki köprüyü zihninizde can-
landırın, işte o zaman aslında bizim 
için biçilen sınırların çok ötesinde ortak 
değerleri paylaştığımızı hissedeceksi-
niz. Ve o zaman Ortadoğu’yla Balkan-
lar’ın, Kafkasya’yla Kuzey Afrika’nın 
bir ayrılık döneminden sonra tekrar hiç 
ayırılmayacak şekilde bütünleşmesinin 
zaruretini anlayacaksınız. O estetik, o 
zarafet ve doğayla, suyla bir köprünün 
böylesine güzel buluşması; işte bizim 
medeniyetimizin ürünü bu. Ve burada 
her bir dil, her bir renk kendi güzelli-
ğini yaşar.

BİZ ÖNCE GÖNÜLDEN 
GÖNÜLE KONUŞURUZ

Bir hatırımı naklederek dillerin ara-
mızdaki o engin şeyi nasıl temin ettiği-
ni de ifade etmek isterim.

Geçen sene Ramazan Bayramı ve-
silesiyle Saraybosna’daydım. Akşam 
bayram şenlikleri yapıldı, orada benim 
de bir konuşma yapmam istendi, çok 

kalabalık, 10-15 bin kişilik bir toplu-
luk bir yerde, bir stadyumda. Bir Boş-
nak kardeşim de tercüme ediyordu, 
benim eski bir öğrencim. Bir yer gel-
di ve şunu söyledim: Eğer insanlığın 
kurduğu bütün şehirler yıkılsa, geriye 
hiçbir şehir kalmasa, sadece Saray-
bosna kalsa ve Saraybosna’nın vicdanı 
kalsa, o vicdan üzerinden insanlık ye-
niden inşa edilirdi. Daha ben cümlemi 
bu şekilde bitirdiğimde, siz anladınız, 
alkışladınız, oradaki Boşnaklar tercü-
meyi beklemeden alkışladırlar. Boşnak 
öğrencim tercümeyi yaptıktan sonra 
döndü bana dedi ki, Hocam, Boşnak-
ların Türkçeyi ne zaman öğrendiklerini 
ben de bilmiyorum. Dedim ki, eğer biz 
dilden kulağa konuşuyor olsaydık sana 
ve tercümeye ihtiyaç vardı, gönülden 
gönüle konuşanlar için tercümana ihti-
yaç yoktur. Biz sınırlarımızın ötesinde 
kalanlarla da, hele hele sınırlarımızın 
içindeki canlarımızla hep önce gönül-
den gönüle konuştuk.

 Dün gece gelirken, Sayın Bakanı-
mız ile Diyarbakır üzerine konuşurken 
Diyarbakır’ın şeklini uçaktan kalbe 
benzettik. Ve biraz önce değerli sunu-
cu kardeşimiz Diyarbakır’ı aşkla an-
lattı. Evet, Diyarbakır bir aşk şehridir, 
fiziki olarak kalp şehridir. Her şeyimizi 
kaybedebiliriz, her şeyi tekrar kazanı-
rız, , kaybettiğimiz her şeyi yeniden 
inşa ederiz, ama ne olur aşkımızı kay-
betmeyelim, gönülden gönüle konuş-
mamızı kaybetmeyelim.

Bakın, Diyarbakır üzerine konuş-
maya başlayınca durmak mümkün ol-
muyor,  ama bir-iki hususu daha zikre-
deceğim. Hazreti Süleyman Caminden 
bahsettim, ama ne olur Ulu Camiyi 
özellikle kardeşlerimi iyi anlasın. Ben 
Ulu Camide Mescidi Aksa’nın kokusu-
nu hep hissettim. O kadim geleneğin 
belki de dünyadaki görünen cismani 
mekânlarından biri Ulu Camidir. Hem 
adı gibi uludur, ama girdiğiniz anda 
sizi cezbeden, girdiğiniz anda size san-
ki fizikle metafizik, tarihle, yaşanan za-
manla zaman ötesi arasında bir yerde 
olduğunuzu hissettirir. Bunu Rabbim 
lütfedip Kabe’nin içine girdiğimde his-
setmiştim, bir sabah namazında Mes-
cidi Aksa’da hissetmiştim, Mescidi 
Nebevi’de, bir de Ulu Camide, Diyar-
bakır’ın ve Bursa’nın Ulu Caminde.

Ve dikkat ediniz, o tarihi serüven 
içinde Diyarbakır’a bir şekilde uğra-
yan herkes, Gıyaseddin Keyhüsrev’den 
4’üncü Mehmet’e kadar, Melikşah’tan 
Nisanoğlu’na kadar herkes Ulu Camiye 
bir şekilde iz bırakmaya çalıştı. San-
ki o iz ile o mimari ile, o dokunuş ile 
cennetteki karşılığını görürüm ümidi 
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içinde bir fizikle metafiziğin bir âlemin 
içinde yaşadı. Bunu aynı hisle Bursa 
Ulu Camide de hissettim. Hangi güç 
şimdi Bursa’nın Ulu Camisiyle Diyar-
bakır’ın Ulu Camine mesafe koyabilir, 
ayırabilir, bölebilir, gönülleri koparabi-
lir?

Evliya Çelebi Bursa Ulu Camiye 
gittiğindeki dizileriyle, menkıbeleri 
anlatışıyla Diyarbakır Ulu Camine ge-
lip, bu ibadethanenin Hazreti Musa 
tarafından inşa edildiği rivayetini nak-
leder. Çünkü bizim geleneğimizde her 
şey kısas-ı enbiya üzerinden ta Hazreti 
Adem’e kadar uzatılır. Ve onu okuyan 
ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister 
Arap olsun, ister Boşnak olsun şu bi-
linci öğrenin kısası enbiyadan: nebiler 
diyarından, peygamberlerin tecrübe-
sinden, bütün bu kimlikler, kavimler, 
geçicidir, baki olan beni adem olmak-
tır, baki olan beni adem olmanın hakkı-
nı vermektir. Bu hakkı verenler kendi 
halkına sahip çıkarlar, kendi ülkesine 
sahip çıkarlar, kendi bölgesine, lütfen 
dikkat ediniz, iki kavramı biraz sonra 
izah edeceğim için, kendi vatandaşla-
rına, tarihdaşlarına ve nihayet bütün 
insanlığa sahip çıkarlar.

BİZİM MESELEMİZİN 
SINIRLARI YOKTUR

Büyük bir birikiminin içinden ge-
liyoruz. Hem insani anlamda, hem de 
milletimizin ki bu milleti kadim kavra-
mıyla birleştirerek söylüyorum, milleti 
asli anlamı içinde kullanıyorum, asli 
anlamını hepiniz bilirsiniz. O kadim 
içinde bu ideali taşıyan herkes, insan-
lığa adalet götürmek üzere yola çıkan 
herkes, rengine, ırkına, diline bakmak-
sızın bu kadim milletin bir parçasıdır 
ve ebediyen parçası olacaktır.

 Bakınız, camilerini gezin Diyarba-
kır’ın, her birinde bir başka izi göre-
ceksiniz,  Parlo Caminde, İskenderpa-
şa’da, Fatihpaşa Caminde. Minarelerini 
yana yana getirin gözünüzün önünde, 
başka şehirlerde tek tip görünen, Kon-
ya’da mesela, daha birbirine yakın gö-
rünen Selçuklu ve Osmanlı birikimine 
rağmen minareler burada bir çeşitlilik 
gözünüzün önünde... Sadece minarele-
rine bakarak Diyarbakır tarihi üzerinde 
bir fikir yürütebilirsiniz kimler geçmiş 
diye. Artuklular, Akkoyunlular, Sel-
çuklular, bir harman.

Allah aşkına, o dönemde bu harma-
nı yaşayanlar, 7 Kardeşler Burcunu Ar-
tuklular, Nur Burcunu Selçuklular inşa 
etti surlarda, Keçi Burcunu Mervaniler. 
Acaba Türk müydüler, Kürt müydüler, 
Arap mıydılar, hangi dili konuşuyorlar-
dı ki Diyarbakır’ın her bir taşına, her 
bir minaresine, her bir camine, hatta 

birlikte yaşadıkları Süryani, Hıristiyan 
topluluklarla birlikte her bir kilisesine 
o kadim geleneğin mührünü vurdular.

Bu kadimdir, modernite döneminde 
yeni gelişen kimliklerle kadim kimlik-
leri bize unutturmaya çalıştılar,  hep 
parçalamaya gayret ettiler, dar kalıplar 
içinde siyasetimizi, anlayışımızı, dün-
yamızı daraltmaya çalıştılar.  Bizim bu-
günkü siyaset anlayışımız, bu şekilde 
açılan parantezi kapatmak ve kadim-
den bütün insanlığa hitap edecek olan 
bir küreselleşme sürecine geçerken, 
kadimin değerlerinden hareketle yeni 
bir siyaset anlayışını önce ülkemizde, 
sonra bölgemizde, sonra bütün dünya-
da egemen kılmak; hedefimiz bu.

Şimdi gelin, bu hedefe ulaşmak için 
neler yapmak, biraz da üzerine tefek-
kür edelim, çünkü vaktimiz daralıyor 
ve Ulu Cami bizi çağırıyor. Ulu Cami-
nin davetine hayır denmez; bir, geç ka-
lınmaz, iki; icabet şarttır.

3 AYAKLI BİR BÜYÜK
RESTORASYONA İHTİYAÇ VAR

Birincisi; iç restorasyon, insanoğ-
lunun kendi içinde yaşayacağı res-
torasyon ve ülkemizin ve ülkemizin 
kendi içinde yaşayacağı restorasyon. 
Bu restorasyon çok önemli. Önce ye-
niden zihniyetlerin, psikolojilerin inşa 
edilmesi lazımdır. Bu psikolojiler üze-
rinden geçmiş korkuların, geçmiş dür-
tülerin, geçmiş dışlanmışlıkların, geç-
miş tahrik edilmelerin aşılıp yeni bir 
ahlakın, tevazuun, karşılıklı saygının 
ve evet, aşkın ve muhabbetin egemen 
kılınması lazım. Son 10 yıl içinde aslın-
da bütünüyle yapmak istediğimiz şey 
bunun tekrar keşfedilmesi.  İnsanoğ-
lunun yaptığı siyasetin eğer bir anlamı 
olacaksa,  tek bir hedef içinse o anlamı 
insan onurunu korumak, insan onuru-
na saygı göstermek.  İnsan onurunu 
korumayan hiçbir siyaset kalıcı olamaz.

LİDERLERİ KONYA’DA AĞIRLADIM
Bakınız, Arap devrimleri dolayısıyla 

birçok analizler yapıldı, dışarıdan yöne-
tildikleri iddiası getirildi, birçok komp-
lo teorileri, vesaireler yapıldı. Ben size 
şunu söylüyorum: Her bir Arap genci-
ni, Tahrir Meydanında sokağa çıkanları 
şahsen tanıdım, önemli liderlerini Kon-
ya’da seçim kampanyamda dahi ağır-
ladım, Bingazi’de devrim sürerken so-
kağa çıktım ve biliyorsunuz Bingazi’de 
halka Ömer Muhtar’ın torunları, size 
Anadolu’dan selam getirdim dediğim-
de binlerce insan tekbirlerle karşıladı-
lar. O zaman da tenkit edildik.

O insanları tanıdığımda şunu fark 
ettim: Bugün Bingazi’de ya da Tu-
nus’ta, Tahrir’de ya da Hama’da, Hu-
mus’ta ya da Sana’da ayağa kalkan o 

Arap gençler, o kardeşlerimiz, birço-
ğunda, özellikle Suriye’de tabi Arap, 
Kürt, Türkmen,Sünni, Nusayri, Hı-
ristiyan, onların aradıkları tek bir şey 
var arkadaşlar, insanlık onuruna saygı. 
Onurlu yaşamak istiyorlardı, saygı gör-
mek istiyorlardı ve saygıyı hak ediyor-
lar.

Şimdi bizim yapmamız gereken 
en önemli mesele, insan onurunu ve 
bu onurun gerektirdiği hak ve özgür-
lükler de dahil olmak üzere, her şeye 
saygı içeren yeni bir kültürü aramızda 
egemen kılmak. İç restorasyonumuzun 
temel meselesi bu ve buna bağlı olarak 
bir özgüven oluşturmak.

Dün Diyarbakırlı bir kardeşim 97’de 
Diyarbakır’a  geldiğimde yaptığım bir 
konuşmaya atıfla şunu söyledi: “Siz o 
zaman tarihte özne olmak zorunda-
yız, özne olmaya geliyoruz demiştiniz” 
dedi.  Evet, o zaman bir akademisyen-
dim. Ve şimdi yine aynı iddiayla söy-
lüyorum; kadim medeniyette bir kez 
özne olmuş toplumlar, halklar, millet-
ler bir daha nesneleştirilemezler. Bu-
gün insanlık her zamankinden daha 
çok bir özne olarak bizim tarihe tekrar 
dönüşümüze ihtiyaç hissediyor. Tarih-
ten aldığımız hızla, o birikimi kullana-
rak, ama bütün insanlığa hitap edecek 
şekilde yeni bir yeni özgüven kültürü 
oluşturmamız lazım.

İkincisi; kimliğimizin inşası ko-
nusunda, medeniyet aidiyetimiz ko-
nusunda hiçbir tereddüde mahal 
bırakmaksızın ortak bir zeminde bu-
luşmamız lazım.

Biraz önce iki kavramdan bahset-
miştim, vatandaş ve tarihdaş. Müsa-
ade ederseniz önce tarihdaştan başla-
yalım. Bakınız, eğer tarihi parçalamaya 
başlarsanız, gidersiniz önce kavimler 
olarak ayırırsınız, sonra şehirler olarak, 
sonra daha alt kabileler, sonra kasa-
balar, sonra mahalleler ve bir müd-
det sonra parçalanmış bir tablo çıkar.  
Bundan birkaç ay önce bir gazetede ar-
tık ulusçulukla hesaplaşma vakti geldi 
dediğimde birçok eleştiriye maruz kal-
dım. Kastettiğim şey açıktı; Avrupa 
milletlerini feodaliteden çıkarıp küçük 
küçük ünitelerle daha büyük ulus dev-
letlere dönüştüren ulusçuluk, asırlarca 
beraber yaşamış olan Balkan, Ortado-
ğu, Kafkas, Orta Asya halklarını birbi-
rinden koparacak şekilde yorumlandı, 
tarihdaş olma niteliğimiz zayıflatıldı.

Biraz önce zikrettiğim devletleri 
düşünün, Melikşah’ın Ulu Camini tek-
rar imar etmek üzere geldiğinde Di-
yarbakır’ın kompozisyonunu düşünün 
ya da 4’üncü Murat’ın Deliler Hanına 
gelip kaldığında ya da Artukluların 
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Mardin’i, o güzelim Mardin’i inşa et-
tiklerinde ya da Selahattin Eyyubi’nin 
bütün bir milletin onuru adına Kudüs’e 
doğru yürüdüğünde acaba ordusunda-
kiler hangi kimliğe aittiler? Acaba Ulu 
Cami’ye her bir şekilde hizmet eden 
Gıyaseddin Keyhüsrev, Melikşah ve 
orada bulunanlar hangi etnisite duy-
gusuyla hareket ettiler? Büyük göçler 
yaşandı; Mezopotamya o kadar köklü 
bir kültür ki, Asurilerden, Urartulardan 
bugüne kadar gelen bütün bu göçler-
le harmanlandı, yeni kültürler oluştu, 
Artuklu bunun ürünü, Selçuklu bunun 
ürünü.

Dün yine bir Diyarbakırlı kardeşim 
Türklerle Kürtlerin ilk buluşmasını 
Malazgirt’le izah etti, sonra Kurtuluş 
Savaşıyla, Bağdat seferleriyle izah etti; 
doğrudur, doğrudur. Öylesine uzun bir 
tarihi serüvendir ki bu, 12 ile 14. yüz-
yıllar arasını anlamayan bizim o büyük 
medeniyet harmanımızı da anlayamaz. 
Bu anlamda üç büyük harman geçirdi 
bu bölgede coğrafi kültürler.

Birincisi; Milattan Önce 5. ve 7. 
yüzyıllar arası Büyük İskender’in Yu-
nan kültürünü Mezopotamya’ya, ta 
Hint’e, İran’a kadar harmanlayarak gö-
türdüğü İskender adıyla anılan şehir-
lerin doğduğu kültür.  İkincisi; tevhit 
inancı etrafında İslam medeniyetiyle 
birlikte bütün bu havzaların birleşip 
Harran’da okulların, Diyarbakır’da mi-
marinin, Mardin’de medreselerin, Zin-
ciriye’nin, Mesudiye’nin Diyarbakır’da 
doğduğu o büyük kültür. Üçüncü har-
manlanma da; Türklerin Kürtlerle kay-
naştığı, Araplarla kaynaştığı, Arapların 
Kürtlerle, hatta dediğim gibi Hristiyan 
unsurlarla birlikte de kaynaşarak oluş-
turdukları kadim birliktelikler. İşte biz 
o kadim birlikteliği bir tarihdaşlık ola-
rak görürüz. Dış politikamızın esasın-
da da bu vardır. Kim ne derse desin, 
nerede bir tarihdaşımız varsa, o aynı 
zamanda bizim soydaşımızdır, kader-
daşımızdır, o aynı zamanda bizim dış 
politikamızın ana unsurudur. Bunu 
tanımlarken de hiçbir zaman Türk’ü 
Kürt’ten, Arnavut’u Boşnak’tan ayırt 
edemeyiz. Hepsi bizim için tarihdaşlı-
ğımızın gereği olarak borçluluk hisset-
tiğimiz yerlerdir.

Böyle bir sorumluluk üzerimizdeki 
değerli kardeşlerim, dün yine bir ve-
sileyle aktardım; bugün karşı karşıya 
kaldığımız restorasyon sorumluluğu-
nun ne kadar deruni bir yük üzerimize 
yüklediğini görmeniz için sizlerle de 
paylaşmak istiyorum. Diğer coğraf-
yaların bize nasıl baktığını görmeniz 
için. Bizim restorasyonumuzun diğer 
yerlerde nasıl büyük restorasyonlara 

bir domino etkisiyle etki yapacağını 
görmeniz için. Bugünlerde buralarda 
esen bu bahar havasıyla çözüm süre-
cinin bütün bölgelere nasıl büyük bir 
bahar havasını estireceğini görmeniz 
için. Benim memleketimin manevi 
mimari Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
sadece hayatına bakın. Belh’te doğup 
İran’ı geçip Bağdat’ta, Mezopotam-
ya’da bütün bu kadim kültürü öğrenip 
Konya’ya gelip Mesneviyi Farsça yaz-
mak. Bir Türk olarak Farsça yazmak, 
hiçbir şey gözetmeden bütün bu ka-
dimden etkilenerek. Bakan olduğumda 
Hazreti Mevlana’nın memleketi Belh’e 
gittim, çok güzel karşılandık, aynen 
dün burada Diyarbakırlı kardeşlerimin 
kucakladığı gibi. Hepsine minnettarım, 
ne kadar misafirperver olduğunuzu bir 
kez daha gösterdiniz. Oturduk, basının 
önünde Belh Valisi selam kelamdan 
sonra saymaya başladı; Sayın Baka-
nım, Mezar-ı Şerif’te okula ihtiyaç var, 
Şibirgan’da camiye, şurada yola, diğer 
yerlerde çocuk parkına. Başkonsolosu-
muzu, Büyükelçimizi çağırdım, tek tek 
yazın dedim, bir sene sonra geldiğimde 
bunlar açılacak.

KONYALIYA ACZİYET YAKIŞMAZ
Dışarı çıkarken gazeteci bir dostu-

muz dedi ki, Sayın Bakanım, Belh Va-
lisi öyle bir istedi ki, gören de Belh Va-
lisi değil Konya valisi zanneder. Evet, 
o kadar rahatlıkla istedi. Neden biliyor 
musunuz? Çünkü onların dönüp bak-
tığında bu topraklarda oturanlara her 
şeyi atfedebilirler ama acziyet atfetmi-
yorlar. Diyorlar ki, eğer bir bu toplu-
luk Anadolu’daysa, bütün bu o kadim 
medeniyeti harmanlamışsa, onlara, İs-
tanbul’da oturanlara acziyet yakışmaz, 
Anadolu’da oturanlara, Konya’da otu-
ranlara acziyet yakışmaz. Bu tarihdaş-
lığımızın hissedilmesi lazım.

Ondan 15 gün sonra Sancak’a git-
tik, Sancak Yenipazar Belediye Baş-
kanı da aynı taleplerle, aynı rahatlıkla 
geldi. Diplomat arkadaşlara döndüm, 
Sancaklı bir Boşnak’la Afganlı bir Tacik 
arasında, Belh Valisi, ortak ne özellik 
vardır? Dedim ki, ikisi de bir şekilde 
bizi borçlu görüyor. Elhamdülillah ki 
borcu görüyor, elhamdülillah ki onlara 
yardım elini uzatabilecek kudretimiz 
var.

PARİS YOKKEN DİYARBAKIR VARDI
Diyarbakır büyük bir merkez halin-

de bütün bu çevre şehirlere mürşitlik 
ederken şehir nasıl olur öğretirken Pa-
ris diye bir şehir yoktu. Sayın Valimiz 
burada sabah Hazreti Süleyman Cami-
ni ziyaretten namazdan sonra gezer-
ken de konuştuk, bir kentsel dönüşüm 
yürütülüyor, ama emanetimiz ve tale-

bimiz şudur ki, Diyarbakır’ı, Diyarbakır 
yapan tek taş dahi zayi olmamalıdır. 
Bir taşın üzerindeki tek bir işlenmiş o 
güzel hat kaybolmamalıdır. Bu bizim 
mirasımız, bu bütün insanlığın mira-
sı. İşte buradan ekonomik restorasyo-
na geçiyoruz ikinci ayağı. Ekonomik 
restorasyon aslında bizim kendi iç si-
yasi sınırlarımızın dışını da kapsaya-
cak şekilde bir restorasyondur. Bakın 
Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili bir 
hedef koydu Sayın Başbakanımız; Hü-
kümet olarak bunu ilan ettik: dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Fakat 
diğer 9 ülke hangisi olacak? Bu 9 ül-
kenin hemen hemen hepsi kıta ölçek-
li ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri 
başlı başlına bir kıta, tek başına Texas 
bile coğrafi olarak bizden büyük. Rusya 
dünyanın en büyük ülkesi, Kanada’yla 
birlikte, Brezilya bizden 10 misli bü-
yük, Avusturalya, Hindistan, Çin hepsi 
kıta ölçekli peki biz nasıl bunların ara-
sından sıyrılıp çıkacağız? Arkadaşlar 
bir tek yolla bunu yapabiliriz; sınırlara 
saygı göstereceğiz ama çevremizdeki 
hiçbir sınırın duvar olmasına izin ver-
meyeceğiz.

Sınırları bu Ortadoğu’daki deği-
şim rüzgârı içinde, kendi iradeleriyle 
halkların iradesiyle iktidara gelen ve 
gelecek olan yönetimlerle birlikte bu 
sınırları anlamsızlaştıracağız. Tel Ad-
yab ile Akçakale arasında nasıl sınır 
yaşayabilir?  Diyarbakır Musul’dan, 
Urfa Halep’ten koptuğunda hinterlandı 
yok olmaz mı? Batum’la, Rize arasında 
soğuk savaşın sınırları devam etseydi 
bugün ilişkiler gelişebilir miydi? Edir-
ne niçin bir çıkmaz sokak gibi olsun, ta 
Saray Bosna’ya kadar açılmasın? Onun 
için biz vizeleri kaldırma politikası izli-
yoruz. Her oturduğum Dışişleri Baka-
nı’yla ilk açtığımız konu, vizeler kalka-
cak. Çünkü biz istiyoruz ki, insanımız 
hareket etsin eski siyaset anlayışı bi-
zim vatandaşları kontrol etmeye ve bir 
yerde tutmaya dayalıydı. Bir yerde 
toplayalım, göçler yaptıralım, kontrol 
edelim. Çünkü insanına güvenmiyor-
du biz de şimdi diyoruz ki, Diyarbakır-
lısı, Edirnelisi, İzmirlisi dünyanın her 
yerinde seyyal şekilde hareket etsin, 
hareket ettikçe değer üretirler. Ve ne-
reye giderlerse adım attıkları her yerde 
büyükelçiliğimiz olacak, adım attıkları 
her yerde o vatandaşlarımıza sahip çı-
kacağız. O zaman biz kendi hinterlan-
dımızı açabiliriz. İşte kadim dediğiniz 
de ekonomi de ne akla gelir? İpek Yolu. 
Çin’den kalkardı kervanlar o develerle 
ta bizim üzerimizden biz derken bütün 
Orta Asya’yı, Buhara’yı, Semerkant’ı, 
İran’ı, Mezopotamya’yı, Diyarbakır’ı, 
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Konya’yı aşar Avrupa’ya ulaşırlar-
dı. Şimdikinden daha kolay gider-
lerdi, bu kadar sınır teknolojik im-
kâna rağmen bu kadar çok sınırda 
bekletilmez, bu kadar işkenceyle 
karşı karşıya kalmazlardı her sınır-
da. İstiyoruz ki, öyle bir yeni bölge-
sel düzel kuralım ki bütün bu hin-
terlandımızla en derin yere kadar 
bütünleşelim. Asya’nın içlerine ka-
dar, Hint Okyanusuna kadar onun 
için Somali’de dahi bütün Afri-

ka’ya açılım politikası takip ediyo-
ruz ekonomik restorasyonumuzun 
temeli bu. Ve bunun için vizeleri 
kaldırıyoruz, Yüksek Düzeyli Stra-
tejik İşbirliği Konseyleriyle aslında 
bir büyük restorasyonun, bölgesel 
restorasyonun önünü açıyoruz. 
Bunun dediğimizde bize diyorlar ki 
Yeni-Osmanlıcı. Niye diyorlar bili-
yor musunuz? Balkanlardaki bazı 
milletleri, Ortadoğu’daki bazı mil-
letleri bize karşı kışkırtmak için. 

Osmanlı’yla gurur duyarız, Selçuk-
lu’yla gurur duyarız, Artuklu’yla, 
Mervani’yle, Selahattin Eyyubi’yle 
gurur duyarız kim ne derse de-
sin. Ancak şunu da sorarız: Bütün 
Avrupa sınırları kaldırıp bütünle-
şirken yeni Romacı, Yeni Kutsal 
Roma Germen imparatorlukçu ol-
muyor da niçin biz 100 sene önce 
bir arada yaşayan halklar tekrar 
bir araya gelsin derken suçlanarak 
yeni Osmanlıca ilan ediliyoruz.

 Onlar ne derse desin bütün şe-
hirlerimiz kendi hinterlantlarıyla 
buluşarak yükselecekler. 

Diyarbakır eskiden olduğu gibi 
Basra’dan kalkan gelen şeylerin 
ta Karadeniz’e kadar gittiği, Orta 
Asya’dan gelenlerin, İran’dan ge-
çip de gelenlerin Akdeniz’e kadar 
gittiği kavşağın üzerinde olacak 
ekonomisi bununla canlanacak. 
Burada iki yol var ya yeni bir siya-
set anlayışıyla, yeni bir düzen an-

layışıyla bütün bu bariyerleri önce 
zihnimizde, sonra gönlümüzde, 
sonra fiiliyatta ortadan kaldıraca-
ğız ve daha büyük ölçeklere doğru 
hep beraber yürüyeceğiz. 

Türküyle, Kürdüyle, Arnavu-
tuyla, Boşnakıyla, Arabıyla her bir 
milletiyle yürüyeceğiz ya da bizi 
lime lime edip küçük parçalara 
ayırmaya çalışacaklar, irademiz 
net ve açıktık artık bu parantez ka-
panmalıdır. Önce Sykes-Picot hari-

talarıyla, sonra sömürge yönetim-
leriyle sonra suni çizilmiş haritalar 
üzerinde ortaya çıkan ve her biri 
diğerini suçlayan ulusçuluk ideolo-
jilerine dayalı nevzuhur devlet an-
layışlarıyla gelecek inşa edilemez. 
Sykes-Picot’un bize çizdiği o kalıbı 
kıracağız.

Ben Diyarbakır’da bu öncü 
olma aşkını gördüğüm için mutlu-
luk duyuyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum.
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Kudüs
insanlığın
özeti

Sadece Müslümanların değil 
tüm insanlığın kanayan yarası 
haline gelen Kudüs ve Gazze 
özelindeki Ortadoğu, Başba-

kan Ahmet Davutoğlu’nun 
Dışişleri Bakanlığı döneminde 

üzerinde önemle durduğu 
konular arasındaydı. Davu-

toğlu, 12 Mayıs 2014 tarihin-
de düzenlenen Uluslararası 

Kudüs Toplantısı’nın açılışında 
yaptığı konuşmada, Kudüs’ü 

insanlık tarihinin hulasası 
olarak yorumlamış ve “Tarihte 

öyle şehirler vardır ki, o şe-
hirleri anladığınızda insanlığın 

vicdanını, insanlığın tarih 
boyunca süren serüvenini 

derinlemesine anlarsınız. Eğer 
böyle bir şehirler sıralaması 

yapılsa Kudüs-ü Şerif en başta 
yer alırdı” demişti. İşte Davu-

toğlu’nun tarihe not düşülen o 
konuşması:
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Bu son derece önemli tarihi bir top-
lantı. Bu sene Birleşmiş Milletler tarafın-
dan ilan edilen Filistin halkıyla dayanışma 
yılı. Ve bu dayanışma yılında biz Türkiye 
olarak Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirli-
ği Teşkilatı’yla birlikte Kudüs Toplantısı-
na ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur 
duyuyoruz. Ben de Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Dışişleri Bakanı olarak ve aynı za-
manda bir Kudüs aşığı olarak, bir Kudüs 

sevdalısı olarak bu toplantıya ev sahipliği 
yapmaktan ve sizlere hitap etmekten çok 
büyük bir onur duyuyorum.

İNSANLIĞIN VİCDANINI
ANLATAN BİR ŞEHİR

Tarihte öyle şehirler vardır ki, o şe-
hirleri anladığınızda insanlığın vicdanını, 
insanlığın tarih boyunca süren serüvenini 
derinlemesine anlarsınız. Eğer böyle bir 
şehirler sıralaması yapılsa Kudüs-ü Şerif 

en başta yer alırdı. Bir makalemde Kudüs 
için tarih ile metafiziğin birleştiği büyük 
şehir demiştim. Gerçekten Kudüs’te bir-
çok kez bulundum ama iki ziyaretimde 
bunu derinlemesine hissettim.

Birincisi, 1983 yılında Sabra ve Şatilla 
katliamlarının o hüzünlü atmos-
ferinin yaşandığı günlerde 
Kudüs’teydim. Sokağa 
çıkma yasağı vardı ama o 

güne kadar Kudüs’le ilgili büyük bir has-
retle beklemiş biri olarak, Kudüs’ü doya-
sıya yaşamak isteyen birisi olarak, sıradan 
bir insan olarak, bir Müslüman olarak 
kimse bana soka-
ğa çıkma yasağını 
izah edemezdi. Ni-
tekim neredeyse 

gece boyu Kudüs sokaklarında, Zeyinda-
ğı’nda ve sabah namazını da Mescidi Ak-
sa’da ifa ederek Mescidi Aksa’da ve daha 
sonra Kıyamet Kilisesi’nde bulundum. O 
genç yaşta o zaman Kudüs’ü sokak sokak 
gezmenin nasıl büyük bir irfan 
dersi olduğunu hissetmiştim.

Daha sonra, seneler sonra 

2008 yılında bu kez Başbakan Başda-
nışmanı olarak görüşmelerde bulunmak 
üzere Kudüs’te bulunduğumda bütün bir 
Kadir Gecesini Kudüslü kardeşlerimle bir-
likte Mescidi Aksa’da ifa ettim. O zaman 
hissettim ki, Kudüs’ü anlayan, insanlığı 
anlar, Kudüs’ü buram buram yüreğine 
çeken insanlık yüreğini keşfeder. Kudüs’ü 
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anlamayan, Kudüs’ü bir zulüm diyarı ha-
line getirmek isteyenler ise en başta in-
sanlık vicdanına zulmederler. O iki gece, 
diğer başka geceler gibi ama hayatımda 
hiçbir zaman unutmadığım büyük bir ir-
fan dersini, tecrübesini yaşama imkanı 
sunmuştu bana.

KUDÜS, PEYGAMBERLERİN
VASIFLARINI YANSITIR

Kudüs, insanlık tarihinin hulasası-
dır. Hazreti İbrahim’in imanı, Hazre-
ti Musa’nın sabrı, Hazreti Süleyman’ın 
azameti, Hazreti İsa’nın şefkati, Hazreti 
Muhammet Aleyhissalatü Vesselamın 
rahmeti, Selahaddin Eyyubi’nin diraye-
ti, Sultan İkinci Abdülhamid’in feraseti, 
Hazreti Ömer’in adaleti, hepsi Kudüs’te 
bulunmuştur. Bunlar bizim için birbirin-
den ayrılamaz ulu önderlerdir. Biz Hazreti 
İbrahim’i andığımızda Kudüs’ü hatırlarız, 
Hazreti Musa’yı andığımızda Kudüs’ü 
hatırlarız, Hazreti İsa’yı andığımızda Ku-
düs’ü hatırlarız. Ve onlar bugün başka 
dinlerin peygamberleri gibi görülse de 
başkaları tarafından, bizim için İbrahimi 
geleneğin peygamberleridir. Onların ge-

leneğine yapılacak, onların mirasına yapı-
lacak en ufak tecavüz, bizim için insanlığa 
yapılan tecavüzdür.

Tarih ile metafizik orda buluştu de-
dim, Hazreti İsa’nın, o şefkat Peygambe-
rinin Rabbimiz tarafından ref edilmesi, 
bir anlamda tarihle metafizik arasında 
bir serüven, bir büyük yolculuk yaşaması, 
Hazreti Peygamber’in Miraç ile bu yol-
culuğu yaşaması hep Kudüs’e özel bir 
anlam yüklemiştir. Onun için, bizim için 
Kudüs sadece siyasi bir mesele değildir. 
Bizim için Kudüs’ün korunması, Ku-
düs’ün muhafazası, Kudüs’ün haklarının 
adalet içinde yerine getirilmesi sadece 
bir siyasi sorumluluk alanı değildir, Ku-
düs’ün korunması insanlık vicdanına ve 
insanlığın tarihi serüvenine karşı bir bor-
çtur. Kudüs’ü bugün bütün bu mirastan 
arındırmak isteyenler, aslında sadece Fi-
listin halkına zulmetmekle kalmıyorlar, 
aynı zamanda insanlık tarihine karşı da 
büyük bir cürüm işlemektedirler. Kudüs 
bu güzelliğiyle, estetiğiyle, bu derin ir-
fanıyla korunmadıkça, insanlığın huzura 
kavuşması da mümkün değildir. Kudüs’ü 

anlamayan insanlığın var oluşunu, var 
oluş arayışını, insanlığın özgürlüğünü, 
onurunu anlayamaz. Kudüs’ü hakkıyla 
anlayanlar da bütün bunların Kudüs’te 
buluştuğunu görürler.

KUDÜS, İLELEBET YAŞAYACAKTIR
O zaman değerli misafirler, buradan, 

Ankara’dan temsil ettiğimiz bütün bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, 
bütün Türk milleti olarak, temsil ettiğimiz 
İslam dünyası olarak, İslam Konferansı 
Teşkilatı bağlamında ve insanlık anla-
mında temsil ettiğimiz Birleşmiş Milletler 
olarak hepimiz tek ve gür bir sesle haykır-
mak durumundayız: Kudüs her ne surette 
olursa olsun insanlık vicdanı olan bu ka-
rakteriyle ilelebet yaşayacaktır. Kudüs’ün 
bu mahiyetini değiştirmek isteyenlere 
karşı bütün bir insanlık tek bir yürek ha-
linde mücadele edecektir.

Bu bakımdan 3 sorumluluk alanıyla 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Birincisi; ahlaki ve ontolojik sorumlu-
luk alanı. Burada en önemli husus, Ku-
düs’ün bir çatışma alanı değil, insanlığın 
ortak vicdanını temsil eden bir barış ala-

nına dönüştürülmesidir. Bizler Kudüs’e 
nüfus etmiş olan o tarihi bilinci koru-
makla yükümlüyüz. Nasıl geçmiş nesiller 
Kudüs’ün bu bilincini bize aktardılar, biz 
de Kudüs-ü Şerif’in bu bilincini gelecek 
nesillere aktarmakla ahlaki bir sorumlu-
luk üstlenmiş durumdayız. Hiçbir şekilde 
hiçbir konu bir mazeret teşkil edemez ki 
Kudüs bu insanlık vicdanından koparılan 
bir alan haline dönüşsün.

Şimdi bu insanlık vicdanı itibarıyla 
bakıldığında, hangi hukuk ya da siya-
set Kudüs ile Batı Şeria arasında örülen 
duvarı izah edebilir? İnsanlık vicdanı 
itibarıyla bakıldığında, hangi güç insan-
ların fevç fevç Kudüs’e akmasına engel 
olabilir? Bu ahlaki ve ontolojik var oluş 
itibarıyla bakıldığında, hangi güç hangi 
gerekçeyle Kudüs’ü insanlara kapayabilir, 
Mescid-i Aksa’nın kapısına belli saatler-
de, belli günlerde kilit vurabilir? Sadece 
Müslümanlar olarak değil, bütün bir in-
sanlık olarak Mescid-i Aksa’ya vurulmak 
istenen bu kilide karşı ahlaki ve ontolojik 
tarih bilincimizle isyan etmek zorundayız. 
Bunun için siyasetçi olmaya gerek yok, 

bunun için diplomat olmaya gerek yok, 
bunun için bu konuyla doğrudan ilgili bir 
uzman olmaya da gerek yok, bunun için 
insan olmak yeterli. İnsanlığa kendini 
borçlu hisseden herkes ahlaki ve varoluş-
sal bilinç anlamında da ontolojik bağlam-
da Kudüs’e sahip çıkmak zorundadır. Ku-
düs’e sahip çıkamadığımız zaman kendi 
büyük mirasımıza ve insanlığın o büyük 
değerlerine de sahip çıkamayız, Hazreti 
İsa’nın şefkatine sahip çıkamayız, Hazreti 
Musa’nın sabrına sahip çıkamayız, Haz-
reti İbrahim’in imanına sahip çıkamayız, 
Hazreti Peygamber’in rahmetine sahip 
çıkamayız, Hazreti Ömer’in adaletine sa-
hip çıkamayız. Biz bu değerlere ancak ve 
ancak Kudüs’ü yaşatarak sahip çıkabiliriz. 
Bu bizim üzerimizde ahlaki bir sorumlu-
luktur. Bu ahlaki sorumluluğu yerine ge-
tirmek için, hangi dinden, hangi etnisite-
den, hangi kıtadan olursak olalım hepimiz 
Mescid-i Aksa’da Filistinli kardeşlerimize 
getirilen ibadet yasağına, belli günlerde, 
belli yaştaki Filistinli kardeşlerimize ge-
tirilen ibadet yasağına isyan etmemiz la-
zım. Kudüs bir ibadet diyarıdır. Mescid-i 

Aksa da Müslümanların ezeli ve ebedi 
ibadet mekanıdır. Her yaştan Müslüman 
için, herkes için her saat açık olmak du-
rumundadır.

Yine bu vicdan adına Ramallah’daki 
Müslümanların, Gazze’deki Müslümanla-
rın Kudüs’e ulaşmasına engel olmak, as-
lında o duvarları örmek insanlık tarihiyle 
vicdanlar arasına duvar örmek demektir.

Şu tablo, bugün burada, bu salonda 
gördüğüm tablo benim için başlı başlına 
bir göstergedir. Çünkü bu salonda her kı-
tadan, her dinden, her inançtan diplomat-
larımız, temsilcilerimiz var. Hep beraber 
Kudüs’e sahip çıkmak bizim için ahlaki bir 
sorumluluktur.

İkincisi; kültürel sorumluluk alanı. 
Kudüs, büyük bir kültür mirasının ürünü-
dür ve bu kültür mirası tek bir dine, tek 
bir etnisiteye indirgenemeyecek kadar 
derin ve köklü bir mirastır. Bu mirasa sa-
hip çıkmak hepimiz için bir vecibedir.

KUDÜS’ÜN SOKAKLARINDA
KADİM KÜLTÜR VAR

Kudüs sokaklarında gezerken kadim 
kültürün bütün unsurlarını bugün göre-
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biliyorsak, bu işgale rağmen direnen Filis-
tinliler sayesindedir. Birileri Kudüs’ü tek 
bir dinin merkezi haline getirmek istiyor, 
birileri Kudüs’ü tek bir devletin hege-
monya alanı haline getirmek istiyor. Bu 
İsrail ya da bugünkü anlamda Yahudi do-
minasyonu şeklinde, egemenliği şeklinde 
görülebilir, başka bir dönemde başka bir 
şekilde olabilir, ama bizim hiçbir zaman 
bu tür iddialara izin vermememiz icap 
eder. Kudüs tarih boyunca ve özellikle de 
gururla ve iftiharla söylüyorum ki, biz-
lerin orada tarihi sorumluluk üstlendiği 
Osmanlı asırları boyunca her dine, her 
inanca açık olmuştur ve her din ve inanç-
tan herkes özgürce ibadetini yapagelmiş-
tir. Biraz önce yukarıda değerli misafir-
lerimizle sohbet ederken Diyanet İşleri 
Başkanımızın da vurguladığı gibi, Hazreti 
Ömer’in ahitnamesine bakanlar, Selahad-
din Eyyubi’nin ahitnamesine bakanlar, 
Yavuz Sultan Selim’in nişanı hümayunu-
na bakanlar göreceklerdir ki, Müslüman-
ların egemenliğinde Kudüs her zaman 
herkese açık olmuştur, çünkü bizim tari-
himizde getto olmadı, bizim tarihimizde 

başka dinlerin ibadethaneleri kapatmak 
diye bir uygulama olmadı. Nasıl kendi 
dinimize saygı gösterilmesini istiyorsak, 
hep başka dinlere de saygı gösterdik.

FİLİSTİNLİLERE BORCUMUZ VAR
Onlar bu kadim kültürü hala orada 

savunabilmek için her gün baskıya ve 
zulme karşı direniyorlar. Bizim için dün-
yanın her bir köşesinden gelen Birleşmiş 
Milletler temsilcileri için, hepimiz için de 
Filistinlilerin bu kültürel mirasa sahip çık-
ma çabalarına destek vermemiz bir zaru-
rettir. Kimse Kudüs’ün kadim kimliğini ve 
İslam kimliğini yok edecek tasarruflarda 
bulunamaz, bulunursa karşısında bütün 
bir insanlığı bulacaktır. Bu kültürel mirası 
korumak bizim için başlı başına bir zaru-
rettir.

Bunlar, dikkat ediniz, gerek ahlaki 
sorumluluk, gerek kültürel sorumluluk, 
siyasal konuların ötesinde ortak para-
metrelerimizdir. Hangi düşüncede, hangi 
inançta olursak olalım bu parametrelere 
sahip çıkmak bizim tarihe ve geleceğe 
borcumuzdur. Hem geçmiş nesillerde 
aldığımız bir emanettir, hem de gelecek 

nesillere aktaracağımız bir mirastır, o ba-
kımdan bunlara sahip çıkmak durumun-
dayız.

Şimdi bu ahlaki ve kültürel sorumlu-
luk alanı üzerinde bir de siyasi sorumluluk 
alanımız var. Kudüs uluslararası hukuka 
göre işgal altında bir topraktır. Kudüs’te 
yaşayanlar işgalin maalesef bütün ıs-
tırabını, bütün çilesini çekmektedirler. 
1948’den bu yana Filistin topraklarında 
yaşananlara hepimiz şahit olduk, oluyo-
ruz. 1967’den bu yana Doğu Kudüs’te ve 
özellikle Mescid-i Aksa’da yapılan uygula-
malara da şahit oluyoruz. Şimdi Birleşmiş 
Milletler olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı 
olarak, özellikle de bu yıl içinde İslam İş-
birliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler’in 
birlikte, bütün üye devletlerin ayrı ayrı 
platformlarda ayrı ayrı da yapabilecekle-
ri şekilde Filistin halkıyla dayanışmamızı 
göstermemiz gerekir. Burada da korun-
ması gereken şey, adalet ve hukuktur, 
maalesef bugün bütün Filistin’de, ama 
özellikle de Kudüs’te adalet ayaklar altı-
na alınmıştır. 1948’den bu yana çok sa-
yıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 

kararı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
kararı Filistin halkının haklarını ve Ku-
düs’ün kimliğinin korunması yönündeki 
uluslararası sorumluluğu teyit etmişler-
dir. Ben o detaylara girmek istemiyorum, 
çünkü hepimiz bunları biliriz. Hepimiz 
ne kadar çok sayıda karar alındığını bili-
riz, ama niçin bu kararlar uygulanamıyor; 
esas soru bu. Birleşmiş Milletler’in karar-
ları uygulanmayacaksa niçin alınıyor?

KUDÜS’E GÖZLERİMİZİ
KAPAMA LÜKSÜMÜZ YOK

Bu dönemsel değişimlere baktığımız-
da şunu görürüz ki; 1948’de Batı Kudüs 
işgal edildiğinde bütün Kudüs’ün yüzde 
85’i Filistin toprağıydı, Filistinlilerin elin-
de mülktü. Şimdi ise neredeyse yüzde 85’i 
Filistin’in elinden alınarak İsraillilere ve 
Yahudilere verildi. Şu anda Kudüs’te ya-
şayanların yüzde 38,5’u illegal yerleşim-
cilerden oluşuyor Doğu Kudüs’te. Bizim 
bu tabloya karşı gözümüzü kapatma gibi 
bir lüksümüz yok. Aksine, eğer bir gün 
adalet olacak, eğer bir gün Ortadoğu’da 
barış gerçekleşecekse ve uluslararası top-
luma Ortadoğu barışı bir ışık saçacaksa, 
her şeyden önce Kudüs meselesi çözül-
mek zorundadır. Nihai kertede Filistin 
meselesi uluslararası hukuk anlamında 
son yarım yüzyılın en önemli meselesidir. 
Ama Filistin meselesini bir meseleye irca 
edeceksiniz, bu Kudüs meselesidir, Kudüs 
meselesi de Mescid-i Aksa meselesidir. 
Mescid-i Aksa meselesi çözülmeden ve o 
anlamda Mescid-i Aksa’nın İslam mede-
niyetinin ve kültürünün ayrılmaz ve asli 
bir unsuru olduğu tescil ve garanti altına 
alınmadan ne Kudüs meselesi çözülebilir, 
ne de Filistin meselesi çözülebilir. Kudüs 
meselesi çözülmeden de diğer bütün me-
seleler çözülse dahi Ortadoğu barışı ger-
çekleşemez. Öyle alanlar var ki Ortadoğu 
barış sürecinde, Filistinli ve İsrailli taraf-
lar bu alanları oturarak kendi aralarında 
çözebilirler, nitekim ekonomik kaynak-
ların paylaşımı, iki devletin sınırları gibi 
konular bunun içine girer. Ama iki konu 
var ki Filistinli kardeşlerimizin ötesinde 
sorumluluk alanları oluşturur, o anlam-
da Filistinli kardeşlerimizin yanında dur-
ma sorumluluğumuz ve siyasal anlamda 
destekleme sorumluluğumuz var. Birisi 
mülteciler konusudur. Çünkü Filistin top-
rakları dışında da Lübnan’da, Suriye’de, 
Ürdün’de mülteciler vardır ve o ülkelerin 
de buna katkıda bulunması, doğrudan bu 
meselelerin parçası olması gerekir. Diğeri 
de Kudüs meselesidir.

Buradan, Ankara’dan bir kez daha 
söylüyoruz; Kudüs bütün bir insanlığın, 
bütün Müslümanların ve bütün Hıristi-
yanların meselesidir, kimse Kudüs’te tek 
taraflı karar alarak bu kararları hayata 
geçiremez, geçirirse Ortadoğu barışına 

en büyük dinamiti vurmuş olurlar. İslam 
İşbirliği Teşkilatı anlamında söylüyorum, 
Kudüs meselesiyle ilgili yüreği yanmayan 
Endonezyalı, yüreği yanmayan Senegalli, 
yüreği yanmayan Boşnak, yüreği yanma-
yan Mısırlı, Suudi Arabistanlı, Cezayirli, 
Faslı yoktur. Hepimiz için Kudüs ilk kıb-
lemizdir ve Kudüs özgür olana kadar da 
Ortadoğu barışı gerçekleşemez. Ortadoğu 
barışına hep beraber katkıda bulunacak-
sak hep beraber bu çabayı göstermek zo-
rundayız.

Yine birçok Hıristiyan için de Kudüs 
Ortadoğu barışının en önemli kültürel ve 
siyasi parametrelerinden biridir. O ba-
kımdan bugün Kudüs’ü siyasal anlamda 
kültürel mirasın korunduğu, ama aynı 
zamanda da insanlık onurunun adaletinin 
ve uluslararası hukukun korunduğu bir 
çerçevede çözüme kavuşturma zarureti 
vardır. Biz Türkiye olarak her zaman Ku-
düs meselesine olan ilgimizi gösterdik, bu 
sadece bugünle ilgili değil, geçmişle de il-
gilidir. 1948’de ilk defa Kudüs’le ilgili ko-
misyon oluşturulduğunda 3 üyesi vardı; 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Fransa. Kudüs’ün kültürel mirasının ko-
runması ve Kudüs’teki gelişmeleri takip 
etmek ve Birleşmiş Milletler’e rapor sun-
mak üzere oluşturulan bir komite. Daha 
sonra maalesef 1970’den sonra raporları-
na ara verdi, ama hala bu komite vardır.

Ben buradan Birleşmiş Milletler me-
kanizmalarına, değişik vesilelerle Birleş-
miş Milletler Genel Sekreterine ve Filistin 
Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’a 
da ifade ettiğim çağrıda bulunmak istiyo-
rum. Bu komite derhal toplanmalıdır ve 
Kudüs’teki yapılan insan hakları ihlalleri-
ni, yapılan kültür mirası tahribatını kayda 
geçirmelidir ve Kudüs’ün korunması için 
de gerekli her türlü sorumluluğu üstlen-
mek durumundadır. Sadece bu komite 
değil, diğer başka komitelerin de Birleş-
miş Milletlerin de gündeminde Kudüs sü-
rekli olarak bulunmak durumundadır.

BM GÜNDEMİNİN BAŞINDA
KUDÜS YER ALMALI

Geçmişte Kudüs üzerinde büyük sa-
vaşlar yapıldı. Eğer gelecek dönemde 
Kudüs bir barış diyarı olacaksa Birleşmiş 
Milletler gündeminin en baş konuların-
dan birisi olmaya devam edecektir. 1967 
savaşında gururla ifade ediyorum ve 
bugünkü politikamızın bu olduğunu da 
Ankara’dan bir kez daha teyit ediyorum. 
İsrail askerleri Mescid-i Aksa’yı işgal edip 
Kubbet-üs Sahra’nın üzerine İsrail bayra-
ğı çektiğinde dönemin orada Başkonso-
losu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Baş-
konsolosu Mescid-i Aksa’ya giderek bu 
bayrak buradan inmezse bu mesele artık 
Türkiye ile İsrail arasında da bir büyük 
problemin başlangıcı demiş ve bayrağın 

inmesini temin etmiştir. Mescid-i Aksa, 
Hazreti Peygamberin miracına şahit ol-
muş olan o kutsal mekan ebediyete kadar 
İslam medeniyetinin ve inancının bir par-
çası olarak, bir sembolü olarak kalacaktır. 
Oraya uzanan el, İslam dünyasının her 
bir santimetrekaresine uzanan bir eldir. 
Oraya uzanan el, bütün Müslümanların 
onuruna uzanan bir eldir. O ele karşı biz 
en güçlü sesle dururuz. Nitekim 1980’de 
Doğu Kudüs ilhak kararı alındığında da 
aynı yıl içinde 30 Kasım 1980’de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti İsrail’den Büyükel-
çisini çekmiştir. Bizim için Kudüs, Filistin 
Devleti’nin başkentidir ve böyle korun-
maya, böyle anılmaya devam edecektir. 
Kudüs, bütün insanlığın kültürel başken-
tidir, siyasi başkent olarak da Filistin Dev-
leti’nin başkentidir.

Dışişleri Bakanı olarak milletimi ve 
insanlık değerlerini savunmaktan büyük 
onur duydum. Ama en büyük onurlardan 
biri 2012 Kasım’ında Filistin’in Birleşmiş 
Milletler’e üye olmayan devlet statüsüyle 
devlet kimliğini ve hakkını kazandığı gün 
o salonda Filistin Devlet Başkanı Sayın 
Mahmut Abbas’la birlikte olmaktan duy-
duğum gurur ve onurdur. O salonda Filis-
tin Devleti’nin tanınması yönünde konuş-
ma yapan bir Dışişleri Bakanı olarak bunu 
sadece kendi adıma yapmadım, 75 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı 
adına yaptım. Bütün vatandaşlarımız ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Kudüs 
ilelebet Filistin’in başşehridir ve inşallah 
Filistin bir gün sadece üye olmayan devlet 
statüsüyle değil üye olan devlet statüsüy-
le Birleşmiş Milletler’in parçası olacaktır. 
Bu Birleşmiş Milletler’in Filistin halkına 
bir borcudur, bir lütfu değildir. 1948’de 
deklare edilen bir borcudur. Onlarca 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla 
uluslararası toplumun Filistin halkına bir 
borcudur, bir lütuf değildir. Filistin bay-
rağı inşallah diğer halkların bayraklarıyla 
birlikte onur içinde Filistin’de, bütün Or-
tadoğu’da, bütün dünyada bundan sonra 
dalgalanacaktır. Ancak o zaman iki dev-
letli barışın önü açılır.

Bir taraf, devlet olmanın bütün hak-
larını istismar edercesine kullanırken ve 
işgal ettiği topraklarda Cenevre Sözleş-
mesi de dahil hiçbir uluslararası hukuk 
kararına uymazken, diğer tarafın devlet 
statüsünü elde etmeden müzakere etme-
si başlı başına bir eşitsizliktir. Yine 2007 
yılında Mağribi Kapısı etrafında Mescid-i 
Aksa’nın tarihi karakteristiğini bozacak 
inşaat faaliyetleri yapıldığında, o zaman 
Sayın Başbakanımızın girişimiyle belki de 
Filistin ve Kudüs tarihinde işgalden sonra 
ilk defa bir heyet Kudüs’e gitmiş ve Ku-
düs’te Mescid-i Aksa’da incelemelerde 
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bulunmuş – o zaman Başbakan Başdanış-
manı olarak benim de içinde olduğum bir 
çalışma grubu – ve bu grubun hazırladığı 
rapor bütün Birleşmiş Milletler üyesi ül-
kelere ve Birleşmiş Milletler kurumlarına 
gönderilmişti.

ACILARA BİRLİKTE
SON VERMELEYİZ

Şimdi buradan uluslararası topluma 
tekrar tekrar çağrıda bulunmak istiyo-
rum. Filistin halkının neredeyse 60 yıllık 
geçmişi olan bu büyük acılarına son veril-
melidir. Filistin halkı hak ettiği devletine 
kavuşmalıdır. 

Filistin halkının her bireyi hiçbir engel 
ve bariyerle, kontrol noktasıyla, duvarla 
karşılaşmadan Kudüs’e gidebilmelidir, 
Mescid-i Aksa’da ibadet edebilmelidir. 
Artık Kudüs’ün tarihi ve kültürel kimli-
ğini yok etmeye, tasfiye etmeye dönük 
faaliyetlere son verilmelidir. Tarihte çok 
az şehir son 60 yıl içinde Kudüs’te yaşan-
dığı ölçüde kimlik ve kültürel miras tah-
ribatına uğramıştır. Bu bütün insanlığa, 
insanlık birikimine yapılan bir saldırıdır. 
Kudüs’ün her bir sokağından çekilen bir 
taş, yıkılan bir bina, bir kutsal mabetten 
- ister kilise olsun, ister cami olsun, ister 
sinagog - bir tek kutsal mekandan, tarih 
boyu gelen mekandan alınan bir çakıl taşı 
dahi bir insanlık suçudur. Biz bu kültürel 
mirasın korunması yönünde Birleşmiş 
Milletler’in çok daha aktif bir rol oynama-
sını istiyoruz.

Uluslararası topluma çağrımız, Kudüs 
meselesini unutturmak isteyenlere karşı 
Kudüs meselesini sürekli gündemde tut-
mak, Kudüs’te her türlü insanlık hakla-
rından mahrum şekilde yaşayan Filistinli 
kardeşlerimizin, seyahat belgesi dışında 
bir kimlik sahibi olmayan ve neredeyse 
bir getto şartlarında yaşamak zorunda 
bırakılan Filistinli kardeşlerimizin hakla-
rına sahip çıkmaktır. Nasıl Berlin Duvarı 
soğuk savaşın sembolü ise, Batı Şeria ile 
Kudüs arasına çekilen o duvar da, o utanç 
duvarı da Ortadoğu’da özgürlüklere, in-
sanlık onuruna yapılan saldırıların bir 
sembolüdür. Bir gün o duvar kalkacak, 
o duvarın kalkması ve Müslümanların, 
Hristiyanların, Yahudilerin ve hangi din-
den olursa olsun herkesin barış ve huzur 
içinde Filistin’de ve o topraklarda ve Ku-
düs’te yaşayabilmesini teminen Ortadoğu 
Barış Sürecine hız verilmelidir. Ama bu 
barış süreci, adil ve kalıcı bir barış süreci 
olmak durumundadır. İki devletli çözüm, 
ancak ve ancak Filistin Devleti’nin devlet 
olma hakkı bütünüyle tanındığı zaman 
başarı sağlayabilir.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİM
UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Burada Filistinli kardeşlerimize çağ-
rımız şudur: Hiç ümitsiz olmayın, ka-

ramsarlığa kapılmayın. Sizler sadece 
Kudüs’ün ve Filistin’in değil, bütün bir 
insanlığın onuru için çok çileli yıllarda 
büyük mücadelelerle sabrettiniz, direniş 
gösterdiniz. 

Size borçluyuz. Bu borcumuzu öde-
mek için ne yapmak gerekiyorsa yanınız-
dayız, arkanızdayız, omuz omuzayız. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti Filistin davası 
için, Kudüs için bize gelecek her türlü ta-
lebi olumlu değerlendirecektir, her türlü 
talebi yerine getirmeye sarf edecektir, ta 
ki asırlarca, bin yıllarca çok kültürlü, çok 
mezhepli, çok etnisiteli, çok dinli olan bu 
Ortadoğu coğrafyasına tekrar barış gelsin.

Filistinli kardeşlerimizin de bize bir 
borcu var. Biz onlara destek verirken on-
ların ödemesi gereken borç da Filistin’in 
birliği ve beraberliğidir, kardeşliğidir. Fi-
listinliler eğer bizden daha fazla şey iste-
yeceklerse, onlardan talep ettiğimiz tek 
şey, birliklerini korumalarıdır. Geçtiğimiz 
haftalarda Sayın Mahmud Abbas, Sayın 
İsmail Haniye ve Sayın Halid Meşal ile 
yaptığımız görüşmelerde de kendilerini 
ulusal uzlaşı dolayısıyla Türkiye Cumhu-
riyeti adına, Başbakanımız, Cumhurbaş-
kanımız adına tebrik ettim. Filistinliler tek 
bir vücut olduklarında Kudüs meselesi de 
dahil her konuya hakim olabilirler, o çer-
çevede mesafe alabilirler, ama bölünmüş 
bir Filistin, haklı davasını savunma kapa-
sitesini kaybeden bir Filistin’dir.

Ve nihayet bütün İslam ülkelerindeki 
kardeşlerimize, dostlarımıza hitap etmek 
istiyorum. Kudüs sadece salonlarda da-
yanışma mesajıyla ele alınacak bir konu 
değildir. Bugün her zamankinden faz-
la pratikte de Kudüs’ün yanında olmak 
zorundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Ku-
düs’ün Müslümanlar için bir kutsal me-
kan olduğunu göstermek bakımından, 
Mescid-i Aksa’nın bizim için Kabe gibi, 
Medine-i Münevvere gibi kutsal bir me-
kan olduğunu göstermek bakımından 
fevç fevç Kudüs’e gitmeliyiz. Biraz önce-
ki toplantıda da bu konuyu ele aldık. Bu 
konudaki farklı görüşleri bir kenara bıra-
karak Kudüs’teki kardeşlerimizle daya-
nışma içinde olmak bakımından İslam İş-
birliği Teşkilatı’nın önümüzdeki günlerde 
gerçekleştireceği Kudüs ziyareti önemli-
dir. Kudüs’e Müslümanların ilgisini gös-
termesi bağlamında hepimiz bu ziyaretle-
rimizi yerine getirmeliyiz. Sayın Papa’nın 
da Kudüs’e ziyareti olacak. Müslümanlar 
da Kudüs’te bulunacaklar ki, Kudüs tek 
bir dine, tek bir devlete ait olamaz, tek bir 
etnisiteye ait olamaz. Kudüs önümüzde-
ki dönemde de Filistin’in başşehri olarak 
bütün dinlere, bütün inançlara açık bir 
şehir olma niteliğini muhafaza etmelidir.

İSLAM DÜNYASINA KUDÜS ÇAĞRISI
Yine bütün İslam dünyasına bir çağ-

rıda bulunmak istiyorum; Kudüs ve Ku-
düs’te kültürel mirasın korunması için 
İslam dünyasında çok geniş bir kampan-
ya başlatılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı-
mızla, Kudüs Müftümüzle de bu konuları 
konuştuk.

Ve Kudüs Müftümüzü burada gör-
mekten de büyük onur duyuyoruz. Mes-
cid-i Aksa’ya her gittiğimizde bizi misafir 
etmişlerdir, inşallah tekrar oralarda gö-
rüşmek nasip olur.

Buradan çağrımız, Kudüs’teki Mes-
cid-i Aksa’nın ve kültürel mirasın korun-
ması için çok geniş kapsamlı bir yardım 
kampanyasının başlatılmasıdır. Bizim 
bütün o büyük nebilere, büyük devlet 
adamlarına borcumuz, bu kutsal mirasın 
korunması için çaba sarf etmektir.

Özetle değerli misafirler, sizleri bura-
da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. İnşallah yine biraz önce ko-
nuştuğumuz gibi önümüzdeki dönemde 
bu konferansları, Birleşmiş Milletler, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı işbirliğiyle yapılan 
bu konferansları düzenli bir şekilde her 
sene yapmak istiyoruz.

Bizden ne talep edilirse, Filistin için, 
Kudüs için, elimizden gelen bütün im-
kanlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola-
rak yanınızdayız. Birleşmiş Milletler’den 
gelen her talebe - ki Sayın Serry’in gay-
retlerini gayet yakından biliyoruz, çok 
yakın temas halindeyiz - Birleşmiş Millet-
ler’den Kudüs’e ve Filistin’e yönelik insa-
ni yardımlar konusunda gelecek taleplere 
her türlü katkıyı verme taahhüdünde bir 
kez daha buluyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na, değerli 
dostum İyad Medeni’ye defaatlerce zik-
rettiğim gibi, Türkiye İslam İşbirliği Teş-
kilatı’nın Filistin ve Kudüs konusunda 
alacağı her inisiyatifi destekleyecektir ve 
bu inisiyatife gerektiğinde öncülük yapa-
caktır.

İnşallah bir gün asırlarca barışın, istik-
rarın, insanlık vicdanının merkezi, sem-
bolü olmuş olan bu bölgede, Filistin’de ve 
Kudüs’te barış olacak. İnşallah o günler 
geldiğinde çok farklı inançlara, düşün-
celere sahip de olsalar insanlar Kudüs’te 
gerçek anlamda barışı hissedecekler, ya-
şayacaklar, duyacaklar. O günlerin ger-
çekleşmesi için bugünlerden başlamak 
üzere üzerimize büyük ahlaki, kültürel ve 
siyasi sorumluluklar düşüyor.

Bu sorumlulukların dile getirilmesi 
bağlamında ve bu sorumluluklarla ilgili 
adım atılması yönündeki çabalar konu-
sunda bu konferansın hayırlara vesile ol-
masını diliyorum, hepinizi saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum.

Allah’a emanet olunuz, fi emanillah.

Dünya 
Davutoğlu’nu 
konuştu

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık süreci yabancı basında da 
geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu AK Parti Genel Başkan olarak 
açıklaması ve ardından yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan 

seçilmesi, Çin, Rusya ve Azerbaycan basınında da geniş şekilde yer aldı
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Çin’de Şinhua ajansı, Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun, Türkiye’nin yeni başbaka-
nı olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı 
seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘’Bizim parti başkanlığı için adayımız Ah-
met Davutoğlu’’ sözlerini aktardı. 

Başbakan Erdoğan’ın, adayı belirlerken 
partide her düzeyde yetkiliyle görüştüğü 
yönündeki ifadelerine yer verilen haber-
lerde, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın 
AK Parti Genel Başkanı olarak Türk siyase-
tini 11 yıldır yönettiği ve gelecek perşem-
be resmi olarak Cumhurbaşkanlığı görevi-
ne başlayacağı kaydedildi. 

Haberde, Davutoğlu’nun ‘’Güçlü 
adımlarla yolumuza devam edeceğiz, bun-
dan kimsenin şüphesi olmamalı’’ ifadesine 
vurgu yapıldı. 

Birçok dilde yayın yapan Çin Ulusla-
rarası Radyosu da “Yeni Başbakan Davu-
toğlu olacak” başlıklı haberinde, Cumhur-
başkanı seçilen Erdoğan’ın AK Parti Genel 
Başkanı ve dolayısıyla başbakan adayının 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu olduğunu yaz-
dı. 

Haberde, Davutoğlu’nun siyasi hayatı-
na dair kısa bilgi de verildi.

Rus haber ajansı İTAR-TASS da Da-
vutoğlu ile ilgili, “beklenilen adım” yoru-
munu yaparak, beş yıllık dışişleri bakanlığı 
döneminde ilkeli ve sert bir politikacı izle-
nimi bırakan Davutoğlu’nun, Erdoğan’ın 
sağ kolu olduğunu belirtti. 

 Kommersant gazetesine göre, Davu-
toğlu’nun belirlediği dış politika doktrini 
sayesinde Erdoğan uluslararası arenada 
hem kendisi hem de ülkesi için itibar ka-
zandı.

 RİA haber ajansı uzmanlarının görü-
şüne göre Erdoğan, Abdullah Gül ve Ah-
met Davutoğlu, ülkenin siyasi arenasında 
uzun yıllar birlikte çalıştılar ve bundan 
sonra da siyasi ve ekonomik istikrarın riske 
girmemesi için uyum içerisinde çalışmaya 
devam edecekler.

 “İzvestiya” gazetesinin haberinde, An-
kara’nın uluslararası stratejisi olan “Yeni 
Osmanlıcılık” düşüncesinin fikir babası-
nın Davutoğlu olduğuna vurgu yapılarak 
siyasi görüşleri örtüştüğü için Erdoğan’ın 
Gül’ün yerine Davutoğlu’nu tercih ettiği 
fakat Gül’ün göz ardı edilmesinin şimdilik 
erken olduğu ifade edildi. 

Gazeta.ru sitesinde yayımlanan haber-
de, Davutoğlu’nu zor bir görevin beklediği 
yorumu yapıldı.

Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakın-
dan izleyen Azerbaycan medyası da Da-
vutoğlu’nun aday gösterilmesine geniş yer 
ayırdı.

Haberi “Davutoğlu’nun şanslı günü” 
başlığıyla manşete çıkaran Telegraf ga-
zetesi, “AK Parti’de yeni dönem başlıyor” 
başlığıyla hazırladığı tam sayfa haberde, 
Azerbaycanlı siyaset bilimcilerin Davutoğ-
lu’yla ilgili görüşlerine yer verdi. 

 Gazeteye konuşan Milli Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi Başkanı Natig Miri, Da-
vutoğlu’nun başarılı bir seçim olduğunu 
söyleyerek onun güçlü bir siyasetçi ve kişi-
lik olarak Türkiye’ye iyi puan kazandıraca-
ğını ve yeni bir nefes getireceğini belirtti.

 Anavatan Partisi Genel Başkanı Fezail 
Ağamalı da Davutoğlu’nun çok tecrübeli 
bir politikacı, toplumda büyük nüfuz sahibi 
olduğunu ifade ederek onun Türk dünya-
sındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük kat-
kılar yapacağına inandığını kaydetti. 

 Yeni Müsavat gazetesinde, “Türki-
ye’nin yeni Başbakanı Davutoğlu oldu” 
başlığıyla yayımlanan haberde, Davutoğ-
lu’nun özgeçmişiyle ilgili bilgi verilirken 
onun Azerbaycanlı politikacılarla yakın 
ilişkiler içerisinde olduğuna işaret edildi. 

 Haberi “Yeni Osmanlı Başbakan oldu” 
başlığıyla veren Ekspress gazetesinde, 
Davutoğlu’nun Erdoğan’ın sadık arkadaşı 
olduğuna işaret edilerek parti içerisinde 
hiçbir gruplaşma içerisinde olmadığı, bu 
nedenle onun döneminde AK Parti’nin 
parçalanma tehlikesinin bulunmadığı yo-
rumu yapıldı. 

Davutoğlu’nun aday gösterilmesi ga-
zetelerin yanı sıra ajanslar ve internet 
medyası tarafından da büyük ilgi gördü. 

 Haberinde Anadolu Ajansı’nı kaynak 
gösteren APA haber ajansı, Erdoğan’ın 
Davutoğlu’nun ismini açıkladığı anın gö-
rüntülerine yer verdi.

Türk Borsacılığında Bir İlk 
‘Elektronik Satış’
Konya Ticaret Borsası Türk Borsacılığında bir ilki gerçekleştiren Konya Ticaret Borsası, personel 
ve teknik alt yapısını geliştirerek satış işlemlerinde ‘Elektronik Satış’ devrini başlattı. Konya Ticaret 
Borsası Stratejik Planı’na göre gerçekleştirilen Elektronik Satış işlemiyle, satış işlemlerine güvenlik, 

hız ve standart getirilerek, ürünlerin reel fiyattan alınıp satılmasına imkan sağlanacak.
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SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Üreticiden gelen malın numunesi alı-

narak, tahıllarda referans laboratuarı olan 
Konya Ticaret Borsası Laboratuvarı’nda 
analiz edilmektedir. Analizi yapılan ürün-
lerin analiz sonuçları sisteme girmekle 
birlikte bir örneği de numune ile birlikte 
Elektronik Satış Salonu’na gönderilmekte-
dir. Her bir numune üzerinde ürün özellik-
lerinin yüklü olduğu cipli numune kapları 
ile yürütücü bantlara yerleştirilmektedir. 
Elektronik imza ile açılan bilgisayarlı alım 
masalarının önünden geçen her ürünün 
özelliği ekrana yansımakta olup, alıcı ilgi-
lendiği ürünleri ekranında takip etmekte-
dir. Alıcının ilgilendiği ürünleri otomatik ya 
da ekran üzerinden an be an artırmasıyla 
satış işlemine başlanmaktadır. Alıcıların 
ekranına yansıyan seans sonunda ise ürün 
otomatik olarak en çok fiyat veren alıcının 
olmaktadır. Elektronik Satış Salonu’ndaki 
ekranlardan da ürün alıcı ve satıcı tarafın-
dan takip edilmektedir.

Tarımsal olarak gelişmiş ülkelerde alım 
satım işlemleri elektronik ortamda olmakta-
dır. Böylece borsalara getirilen ürünler artan 
rekabet ortamında değerinde işlem gör-
mektedir. Bu amaçla Konya Ticaret Borsası 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Elektro-
nik Satış Salonu’nu 18 Mayıs 2011 tarihinde 
Dönemim Dışişleri Bakanı olan Başbakanı-
mız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ilk gon-
gu ile törenle hizmete açmıştır. 

Elektronik Satış Salonu ile borsaya ge-
tirilen ürünler; daha hızlı, daha güvenilir,  
daha rekabetçi bir ortamda ve gerçek de-
ğerinde işlem görmeye başlamıştır. Elekt-
ronik Satış Salonu’nun çiftçi ve esnafa ver-
diği güven sayesinde salon satışları önemli 
oranda artmıştır. 2009/10 sezonunda 232 
bin ton karşılığı 110 milyon TL ve 2010/11 
sezonunda 250 bin ton karşılığı 132 milyon 
TL olan salon satışı elektronik satış salonu 

ile 2011/12 sezonunda 590 bin ton mahsul 
karşılığı yaklaşık 400 milyon TL, 2012/2013 
yılında ise 665 bin ton karşılığı 502 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. İki yıl içerisinde 3 
katı aşan bir artış olduğunu görülüyor. KTB 
Elektronik Satış Salonu’nda  Ağustos 2014 
tarihine kadar;  toplam 1 milyon 950 bin ton 
buğday,170 bin ton arpa, 190 bin ton mısır 
ve 30 bin ton bakliyat olmak üzere toplam 2 
milyon 340  bin ton mahsul işlem görmüş-
tür.  Bunun parasal karşılığı yaklaşık 1 mil-
yar 750 milyon TL’dir. Öyle ki artık sadece 
Konya çiftçisi değil, yurdun diğer yerlerin-
den de ürününü satmak isteyenler Konya 
Ticaret Borsası’na gelmeye başlamışlardır.  

KTB ELEKTRONİK SATIŞ
SALONU HİZMETE AÇILDI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-
lu; Bir milletin yükselmesinin ardındaki en 
önemli unsur kendi değerleriyle modern 
unsurlar arasında bağlantı kurulmasıdır. 

1901 yılında Sultan Abdülhamit Han fer-
manıyla kurulan Konya Ticaret Borsası her 
sabah hayır dualarıyla açılarak, helal rızık 
peşinde koşan tüccarlara ve emeğinin hak-
kını alan üreticilere hizmet etmektedir. Bu 
hususta emeği geçen her kese teşekkür 
ederim. Türkiye’ye model olacak olan böyle 
bir salonu Türk tarımının hizmetine sun-
mak da Selçuklu Başkenti olan Konya’ya 
yakışırdı. Araçlar değişiyor ve bu araçlara 
intibak edemiyorsanız gelişmenin dışında 
kalırsınız. Açılışını yaptığımız elektronik sa-
tış salonu bu anlamda çok önemli bir görev 
üstlenecek.  KTB’nin Türkiye’de en yüksek 
işlem hacmine sahip borsalarından biridir. 
KTB’nin ulusal niteliğinin yanı sıra bölge-
sel ve küresel ticarete de büyük ölçüde katlı 
sağlayacağını umuyorum. Böyle bir salonu 
tarımsal ticaretin hizmetine sunan Konya 
Ticaret Borsası’nı, başkanını, yöneticilerini 
ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.
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