


Yeni Türkiye Vizyonu

MİLLETİN EVİ-3



Temmuz 2018- Haziran 2020



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 120

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

MİLLETİN EVİ - 3 
YENİ TÜRKİYE VİZYONU

Birinci Baskı: 2020
ISBN : 978-625-7779-17-3

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2020
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yazılı
izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla
çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.



S. 147 : 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu | Ankara | 30 Ağustos 2019

S. 151 : Büyükşehir Belediye Başkanlarını Kabul | Ankara | 11 Eylül 2019

S. 157 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni | Ankara | 29 Ekim 2019

S. 167 : Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni  
Ankara | 12 Aralık 2019

S. 173 : Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılışı | Ankara | 20 Şubat 2020

S. 181 : 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Gençlerle Buluşma  
  İstanbul, Video Konferans | 19 Mayıs 2020

S. 7 : Önsöz   

S. 9 : Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni | Ankara | 9 Temmuz 2018 

S. 15 : Son Başbakan Binali Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni 
Ankara | 13 Temmuz 2018

S. 23 : 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu | Ankara | 30 Ağustos 2018

S. 29 : Gaziler Günü Töreni | Ankara | 19 Eylül 2018

S. 35 : Camiler ve Din Görevlileri Haftası Töreni | Ankara | 4 Ekim 2018

S. 45 : Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2018

S.51 : 48. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 21 Kasım 2018

S. 61 : 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni  
Ankara | 19 Aralık 2018

S. 65 : 49. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 27 Aralık 2018

S. 75 : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu 
 Ankara | 9 Ocak 2019

S. 85 : 5. Kaymakamlar Toplantısı | Ankara | 30 Ocak 2019

S. 93 : Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kanaat Önderleri Toplantısı 
Ankara | 27 Şubat 2019

S. 99 : Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Buluşması | Ankara | 6 Mart  2019

S. 109 : TRT 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gala Programı  
Ankara | 23 Nisan 2018

S. 113 : 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği | Ankara | 1 Mayıs 2019

S. 119 : Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni | Ankara | 6 Mayıs 2019

S. 123 : Çiftçilerle İftar | Ankara | 14 Mayıs 2019

S. 131 : Eğitim Camiası ile İftar | Ankara | 22 Mayıs 2019

S. 137 : Sağlık Çalışanları ile İftar | Ankara | 23 Mayıs 2019

S. 143 : Adalet Camiası ile İftar | Ankara | 30 Mayıs 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

76

Yeni Türkiye Vizyonu | MİLLETİN EVİ-3

2 007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçil-
mesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulamasının ya-
pıldığı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, gerçek an-
lamda Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağlamıştır. Seçimin 

hemen ardından, yeni dönemin sembolü olarak görülen Beştepe’deki Cumhur-
başkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştır-
mak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi 
ilgilendiren her meselede inisiyatif almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, 
rahatsızlıkları daha da artırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumlulukla-
rımızın gereğini kararlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da 
mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki 
temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren 
demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında 
etten bir duvar örerek korumaya almıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapı-
lan her saldırıyı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direrek bertaraf etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve 
inançla yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle 
yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle 
birlikte yeni yönetim sistemine geçecekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlik-
te yeni yönetim sistemi tüm unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıl-
larda ardı ardına yaşadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin 
etkileri konusunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin öne-
mini ortaya koymuştur. 
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Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan zengin 
arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ülkeyle birlikte tüm 
dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık dönemimizden başlaya-
rak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tarihe mal etmeye özel ehemmiyet 
veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt 
halinde yayımlamıştık. Şimdi de, yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaş-
kanlığı görevimizin ilk 2 yılını, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal edi-
yoruz. Bu kitap, 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Bu eserleri de “Yeni Türkiye Vizyonu” serisi altında yayımlıyoruz. Birinci ki-
tap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki prog-
ramlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e 
Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı 
kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dı-
şında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Di-
riliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, parti faaliyetlerinde yap-
tığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem de bilim insan-
ları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum.  

           
                  

Aziz milletim,  değerli devlet ve hükümet 
başkanları, değerli meclis başkanları ve 
devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke 
temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından 
gelen değerli dostlarım, hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde 
bizimle beraber olduğunuz için her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 24 

95 Yıllık Cumhuriyetimizi, 
Yeni Bir Yönetim Anlayışıyla 

Şahlandırmanın Sözünü 
Veriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni
Ankara | 9 Temmuz 2018
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Biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak, 
bugün burada, sizlerin huzurunda yeni 
bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan 
demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cum-
huriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız de-
nemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim 
modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı, 
siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiy-
le ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir 
sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan 
sonra, milletin doğrudan yetki verdiği ve 
dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip ol-
duğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını, yasa-
ma ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekil-
de yürütecektir. 

Belediye Başkanlığımdan başlayarak, Baş-
bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim 
boyunca, vesayetten darbelere, terör saldı-
rılarından ekonomik tuzaklara kadar her 
türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. De-
mokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında, 
son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken 
karşılaştığımız sıkıntılar bize de, bu değişi-
min kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği 
isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı’dan 
beri tarihinde ilk defa, kritik bir yol ayrı-
mında tercihini, darbe veya benzeri zorla-
malarla değil, milletimizin özgür iradesiy-
le gerçekleştirmiştir. 

Bu vesileyle, girdiğimiz her mücadelede 
yanımızda olan, bilhassa Pazar günü ikin-
ci yıldönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz 
darbe girişiminde canları pahasına istik-

lallerine ve istikballerine sahip çıkan mil-
letime şükranlarımı sunuyorum. Aynı şe-
kilde, darbenin hemen ardından, Meclis’te 
yapılan Anayasa değişikliğini, 16 Nisan 
Halkoylamasında kabul ederek, bu tarihi 
reforma destek veren milletimin her bir 
ferdine gönülden teşekkür ediyorum. 

Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye İçin Yola 
Koyuluyoruz

Aziz Milletim

Kıymetli dostlar,

Büyük İslam mütefekkiri İbn-i Haldun 
“coğrafya kaderdir” diyor. Cumhurbaşkan-
lığı Forsumuzda temsil edilen 16 devleti-
miz çok geniş bir coğrafyada kurulmuş, bü-
yümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifa-
deyle Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 yılı 
aşkın bir devlet geleneğini temsil etmekte-
dir. Bugün, yine çok geniş bir coğrafyada, 
hemen hepsinin de temsilcileri aramızda 
bulunan, tarihi süreklilik bakımından ken-
dimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost 
ve kardeş devlet vardır. Türkiye Cumhu-
riyeti devleti ve onun vatandaşları olarak 
bizler, kaderimizin merkezine Anadolu’yu 
yerleştirdik. Bin yıl önce Malazgirt’te 
Anadolu’ya serptiğimiz tohumlar, Türkiye 
Selçuklu Devleti ile hemen boy vermişti. 
Osmanlı, genç bir fidan olarak devraldı-
ğı devlet bayrağını, İstanbul’un fethiyle 3 
kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dö-
nüştürdü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, 
yaşlanan çınarı, Cumhuriyet aşısıyla yeni-

Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla, 
destekleriyle şahsımızı bu göreve layık gö-
ren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Dünyanın her köşesinde kalple-
ri bizlerin başarısı için atan tüm kardeşle-
rimize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün 
burada bizzat bulunarak veya ekranları 
başından bizleri takip ederek sevincimizi 
paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum. 

İlk Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylı-
ğımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yal-
varıyorum:

“Bizleri bugünlere eriştiren rabbime son-
suz hamdü senalar olsun. Rabbim, çıktı-
ğımız bu kutlu yolculukta, ayaklarımızı 
doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsü-
müzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. 
Bugün, rabbimize ve onun yarattıklarına, 
yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa 
hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibirden mu-
hafaza eyle. Ya Rab, bizi hasetten muhafa-
za eyle. Ya Rab bizi, haksızlıktan, adaletsiz-
likten, zulümden beri eyle. Allah’ım bizi, 
ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı, yol-
ların tuzaklarından koru. Sen ki, her şeye 
gücü yetensin. Bu mübarek günde dileği-
miz odur ki: bu milleti bir kez daha zaferle 
müjdele Ya Rabbi. Bugün çıktığımız kutlu 
yolculuğu, Türkiye için, milletimiz için, 
insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab-
bi. Allah’ım, yalnız senden yardım dileriz.  
Rabbim, bizi doğru yola, kendilerine ni-
met verdiklerinin yoluna ilet. Amin, amin, 
amin.”

Evet… Dört yıl sonra bir kez daha aynı duy-
gularla âmin diyorum. Rabbim nasip etti, 

bir kez daha milletimizin teveccühüyle bu 
göreve geldik. Üstelik bu defa Cumhur-
başkanlığı makamına, değişen yönetim 
sisteminin gereği olarak, yürütme organı-
nın tüm yetkileriyle birlikte geldik. Allah 
bizi milletimize mahcup etmesin. Rabbim, 
milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız 
hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi 
kolaylaştırsın.  

Kaoslar Oluşturan Bir Sistemi 
Artık Geride Bırakıyoruz

Aziz Milletim,

Değerli dostlar,

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde-
yim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, 
milletimize hizmet etmek için yaptık. 
Hizmetkârlığına talip olduğumuz milleti-
mize layık olabilmek için geceli gündüzlü 
çalıştık. Hamdolsun, milletimiz bizi hiçbir 
zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 
24 Haziran’da bir kez daha kendisine hiz-
met etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy 
verenlerin değil, 81 milyonun tamamının 
Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, 
milletimize layık olmaya çalışacağız. 

Şairin* dediği gibi: 

“Bütün iyi kitapların sonunda

Bütün gündüzlerin

Bütün gecelerin sonunda

Meltemi senden esen

Soluğu sende olan

Yeni bir başlangıç vardır…”
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den gençleştirdik. Bugün burada milleti-
mize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, yeni bir 
yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözü-
nü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı 
bu imkânı en iyi şekilde kullanarak, Güç-
lü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye 
için yola koyuluyoruz. 

Ülkemizin isimleri farklı, vahşetleri ben-
zer, hedefleri aynı olan terör örgütlerinin 
en yoğun saldırılarına maruz kaldığı bir 
dönemde, bu senaryoya karşı cevabımızı 
rabiamızla vermiştik: Tek Millet demiştik. 
Tek Bayrak demiştik. Tek Vatan demiştik. 
Tek Devlet demiştik. Hamdolsun, milleti-
mizin bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı 
sıkıya sarıldığını gördük. Millet olarak Bir 
olduk, İri olduk, Diri olduk, Kardeş olduk, 
hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm 
engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk. 

Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta, bir kez 
daha görevini yerine getirmiştir. Bundan 
sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası 
ve inşası için, kaybettiğimiz zamanı geri 
kazanmak için çalışmaktır, çok çalışmak-
tır. Vakit, hedeflerimize daha kararlı, da-
ha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün 
“bismillah” diyerek adımını attığımız yeni 
başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedef-
lerimize ulaşmak olacaktır. Böylece, biz-
den sonraki nesillere kendi vizyonlarını 
gerçekleştirebilecek güçte bir Türkiye bı-
rakmayı amaçlıyoruz. Biz paylaşmanın be-
reketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle 
birlikte yol yürümekten, onlarla birlikte 
kazanmaktan memnuniyet duyan bir mil-
letiz. Dünyanın her anlamda bir yapılanma 
sürecinde olduğu günümüzde, bu yaklaşı-

mın çok daha anlamlı ve değerli olduğu-
nu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir 
toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, 
kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa 
lazım olan tek şeyin adalet ve işbirliği ol-
duğuna inanıyoruz. 

Yeni dönemde Türkiye, demokrasiden 
temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden 
büyük yatırımlara kadar her alanda da-
ha ileriye gidecektir. Bu şekilde güçlenen 
Türkiye, elindeki imkânları kendi vatan-
daşlarıyla birlikte tüm dostları ve kardeş-
leriyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söy-
lediğimiz gibi, bizim gönül sınırlarımızın 
hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu 
manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin 
en somut ifadesidir. Dostluğunuz ve kar-
deşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Yeni Dönemi Yine “Reform ve 
İcraat” Üzerinde Bina Edeceğiz

Aziz Milletim,

Değerli misafirler,

Bu gece kabinemizi açıklayarak, yeni yöne-
tim sistemimizin mimarisine uygun şekil-
de icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın, devlet 
geleneğimize uygun şekilde Azerbaycan’a 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk 
ziyaretlerimizi yapacak, Çarşamba günü 
de, NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğiz. 
Cuma günü, Hacı Bayram Camiinde kıla-
cağımız Cuma namazını müteakip, kabi-
nemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz.  
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Yeni dönemi yine, artık bizim alameti fari-
kamız haline gelmiş olan “reform ve icraat” 
üzerinde bina edeceğiz. İskeletini oluşturup 
çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi 
sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. 

Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet 
yapısı oluşturmakta kararlıyız. Kılavuzu-
muz yine demokrasi olacak, milli iradenin 
üstünlüğü olacak. Her türlü hak ve özgür-
lükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zen-
ginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, 
şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın 
tamamının yararlanmasını sağlayacağız. 
Bu ülkede insanların herhangi bir sebep-
ten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme 
maruz kaldığı dönemler, inşallah bir daha 
geri gelmemek üzere geride kalmıştır. 

En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Ça-
lışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine 
hayran bırakan insan kaynağımızı, eğitim-
le, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak 
için gereken her adımı atacağız. En önemli 
önceliklerimizden biri, maziden atiye kura-
cağımız güçlü köprüyle, nereden geldiğini 
bilen, nerede durduğunun ve nereye git-
mek istediğinin şuurunda nesiller yetiştir-
mek olacaktır. 

Eğitim ve kültür politikalarımıza, geçmiş 
dönemlerden çok daha fazla önem verece-
ğiz. Türkiye’yi, savunma sanayinden sınır 
güvenliğine kadar her alanda güçlendi-
receğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline getirmek için, 
makroekonomik dengelerden yatırımlara 
kadar her alanda çok büyük hamleler yapa-
cağız. Bugüne kadar tamamladığımız pro-

jelerimiz en büyük referansımızdır. Halen 
devam eden yatırımlarımızı ve milletimize 
taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçir-
mekle kalmayacak, çok daha büyük işlere 
imza atacağız. 

Sosyal politikalar, bizim görünmeyen zafe-
rimizdir. Türkiye’yi hiç kimsenin yokluk-
tan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalma-
dığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, 
geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke 
haline getirme yolunda çok büyük mesafe 
kat ettik. İnşallah yeni dönemde, ülkemizin 
sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale 
getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da mille-
timize verdiğimiz sözlere uygun şekilde, 
Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin 
çabası içinde olacağız. 

Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Törenimize iştirakiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 
güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dı-
şından gelen tüm misafirlerimize hassaten 
şükranlarımı sunuyorum. 

Dün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu il-
çesi yakınlarında meydana gelen elim tren 
kazası sebebiyle, törenimizin halkoyunları, 
lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölüm-
lerini iptal ettik. Bu vesileyle, tren kazasın-
da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize 
Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbet-
le selamlıyorum. Bu anlamlı günde Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesini, milletin evini 

teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum.

Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
65’inci ve 66’ncı Hükümetlerinin 
Başbakan’ı Binali Yıldırım’a “Devlet Şeref 

Binali Bey’le İnşallah Meclis 
Başkanlığı Döneminde de 

Uyumlu Çalışmaya 
Devam Edeceğiz

Son Başbakan Binali Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni
Ankara | 13 Temmuz 2018
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şarıyla atlatmıştır. Üstesinden geldiğimiz 
her badireyle, paylaştığımız her acı ve se-
vinçle dostluğumuz daha da perçinlenmiş, 
çelikleşmiştir. 

Şair*, dostluğu şu şekilde ifade ediyor;

“Biz haber etmeden haberimizi alırsın,

Yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin.

Gözümüzün dilinden anlar,

Elimizin sırrını bilirsin.

Namuslu bir kitap gibi güler,

Alnımızın terini silersin.

O gider, bu gider, şu gider,

Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın”

Evet, tam da bu şiirde ifade edildiği gibi 
Binali Bey en meşakkatli  zamanlarımızda 
uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş; der-
dimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak 
olmuştur. Kendisi, 40 yıllık yoldaşlığımız-
da bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı 
gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı.  
Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen 
her görevi ehliyet, liyakat ve prensipleri-
ne sadakatle en güzel şekilde yerine ge-
tirdi. Gücünü ve itibarını makamından 
alanlardan değil; icraatlarından, millete 
yapmış olduğu hizmetlerden alan bir ar-
kadaşımız oldu.

Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haber-
leşme ve denizcilik alanında gerçekleştir-
diğimiz hamlelerimizin gerisinde, Binali 
Bey’in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır. 

Marmaray’dan duble yollara, tünellerden 
hızlı tren hatlarına, havalimanlarından 
iletişim altyapısının güçlendirilmesine ka-
dar bu alanda pek çok tarihi atılımı birlik-
te hayata geçirdik. Şahsımın Başbakanlığı 
ve Cumhurbaşkanlığı, Binali Bey’in de ba-
kanlığı ve Başbakanlığı döneminde el ele 
vererek 6 bin 100 kilometre olan ülkemi-
zin bölünmüş yol uzunluğunu, 26 bin kilo-
metreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan 
otoyol uzunluğumuzu 2 bin 657 kilomet-
reye taşıdık. Göreve geldiğimizde tüm ülke 
genelinde sadece 83 tünel varken, bugün 
memleketimizin dört bir ucuna yayılmış 
341 tünel bulunuyor. Bu tünellerin uzun-
luğunu da 50 kilometreden 433 kilomet-
reye yükselttik. 1990’da ihalesi yapılan, 
tam 17 bakan eskiten ve biz göreve geldi-
ğimizde halen inşası süren Bolu Tüneli’ni 
hizmete açtık. Bunun yanında asrın pro-
jesi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Se-
lim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissi-
bi Köprüsü, Ovit Tüneli, Karadeniz Sahil 
Yolu, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı gi-
bi onlarca mega projeyi başarıyla hayata 
geçirdik. 

2002 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 
29 yeni havalimanı ekleyerek 55’e çıkar-
dık. Bunların arasında Avrupa’da örneği 
olmayan, dünyada sayısı bir elin 5 par-
mağını dahi geçmeyen, deniz doldurula-
rak yapılan Ordu-Giresun Havalimanı da 
bulunuyor. Tabi hava ulaşımında asıl zir-
veyi İstanbul’a yaptığımız üçüncü havali-
manıyla gerçekleştirdik. 7 Haziran 2014 
tarihinde temelini attığımız, dünyanın en 
büyük havalimanlarından olacak bu deva-
sa projenin ilk etabını inşallah 29 Ekim’de 

Madalyası” tevcih etmek üzere bulunu-
yoruz. Bu madalya, “Devletimizin bekası, 
ülkemizin ve milletimizin bölünmez bü-
tünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve be-
raberliği için üstün başarı gösterenlere” 
veriliyor.  Kadim yol ve mesai arkadaşım 
Binali Bey’e ülkemize yaptığı hizmetler se-
bebiyle, bir kez de sizlerin huzurunda, şük-
ranlarımı sunuyorum. Kendisini bugüne 
kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar 
dolayısıyla, şahsım, milletim ve devletimiz 
adına bir kez daha tebrik ediyorum.

Kudema “Ehli hünerin kadrini-kıyme-
tini bilmek de hünerdir” diyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Sayın Bi-
nali Yıldırım; 2002’den beri AK Parti hü-
kümetlerinde aldığı görevlerle, ülkemizin 
kalkınması, milletimizin refahı için ortaya 
koyduğu çabalarla, gerçekten hepimizin 
gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. El-
bette milletimizin hafızası ve tarih, yapılan 
hizmetlerle sarf edilen çabaların en büyük 
hakemidir. Bizim burada takdim ettiğimiz 
madalya, sadece devletimiz ve halkımız 
adına gösterilen fedakârlıklar karşısında 
vefa borcumuzun bir nişanesidir.

Bu madalyanın bir başka gayesi de vatanı-
na imanla bağlı, milletine gönülden sevda-
lı hizmet ehlini yeni projeler, yeni eserler, 
çok daha büyük sorumluluklar için teşvik 
etmektir. Sadece son 16 yılda ülkemize 
Milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan 
olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah 
bundan sonra Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Başkanı olarak çalışmalarına devam ede-
cek. Binali Bey’in gerek Bakanlığı, gerekse 
Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaş-

macı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını, Mec-
lis Başkanlığı sürecinde de devam ettirece-
ğine inanıyorum. Kendisine üstlendiği bu 
önemli görevde bir kez daha Rabbim’den 
muvaffakiyetler diliyorum.

Kıymetli misafirler,

Atalarımız “Evel refik badel tarik”, yani 
“Önce yoldaş, sonra yol” derler. Hayatın 
her alanında yol arkadaşlığı, gönül dostlu-
ğu önemlidir. Ancak bu sözün asıl hikmeti-
ni ve manasını bulduğu yer siyasettir, dev-
let idaresidir. Siyasette aynı ideallere inan-
dığınız, aynı değerleri paylaştığınız, gönül 
ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol 
arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstünde-
dir. Türlü imtihanlarla, zorluk ve badireler 
dolu siyaset yolculuğu,  ancak sizi anlayan, 
sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol arka-
daşlarınızla yürünebilir. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi; hayatta en büyük zenginlik, 
dost biriktirmektir. Allah’a hamdolsun 40 
seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda 
Rabbim bizlere Binali Bey gibi güzel dost-
lar, sağlam dostluklar nasip etti. 1970’le-
rin sonunda Kasımpaşa’da Milli Selamet 
Partisi’nin Gençlik Kollarında başlayan da-
va arkadaşlığımız bugünlere kadar ulaştı.

Binali Bey, 40 Yıllık 
Yoldaşlığımızda Bizleri Hiçbir 
Zaman Yolda Bırakmadı

Dostluk, en çok da keder ve kader ortak-
lığıdır. Dostluk, yolun sıkıntılarına karşı 
beraber göğüs germektir. Binali Beyle 40 
yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı ba-
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Türkiye’yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsız-
lık üreten bir sistemden kurtarmakla kal-
madılar… Aynı zamanda ilk defa, iki farklı 
partinin bir araya gelerek, sandık yoluyla 
büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini 
göstererek Türk demokrasisinin gücüne 
güç, itibarına itibar kattılar. 24 Haziran se-
çimleriyle uygulamaya koyduğumuz yeni 
yönetim modelini, ülkemizin önünde yeni 
bir dönemin müjdecisi olarak görüyorum. 
İnşallah bundan sonra Türkiye’nin hedef-
lerine çok daha süratli bir şekilde ilerleye-
ceğine inanıyorum.

Kıymetli dostlarım,

Bizim anlayışımızda siyaset uzun soluklu 
bir hizmet yarışıdır. Biz emanetçisi oldu-
ğumuz makamlara, önce Allah’ın takdiri, 
sonra milletimizin teveccühüyle geliyoruz. 
Üstlendiğimiz tüm görevleri de “Geride 
hoş bir sada bırakmanın” vasıtası olarak 
görüyoruz. 40 yıllı aşan siyasi hayatımız 
boyunca milletimize “efendilik” değil, dai-
ma “hizmetkârlık” yaptık. Milletin emane-
tini namusumuz bilip, canımız pahasına 
ona sahip çıktık. Bugüne kadar, hamdol-
sun, Hakk’tan güç alarak halka hizmet et-
menin şerefine nail olduk. Vatandaşları-
mız arasında ayrım yapmadan, bize oy ver-
sin-vermesin hiç kimseyi ötekileştirmeden 
81 milyonu kucakladık, bağrımıza bastık. 
Aklını hırslarının emrine veren muhteris-
lerin eleştirilerine, sabotajlarına, aldırma-
dan gecemizi gündüzümüze katarak ülke-
mizi kalkındırmanın mücadelesini verdik. 

Aşkla, tutkuyla, sarsılmaz bir sevdayla 
bağlı olduğumuz bu güzel ülkeyi hedefle-
riyle buluşturana kadar yolumuza devam 
edeceğiz. Ferdi olmaktan her zaman gurur 
duyduğumuz Türk Milletini, muasır me-
deniyetler seviyesinin de üstüne taşıyana 
kadar asla durmayacağız.

Semiha Hanım’a Fedakârlığı ve 
Çabaları İçin Teşekkür Ediyoruz

Bu zorlu yolculukta şüphesiz en büyük 
güç kaynağımız aziz milletimizin desteği 
ve duasıyla beraber dostlarımızın varlı-
ğıdır. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun o güzel 
ifadesiyle;

“Dostluk dediğin güzel bir kitap

Hava gibi

Su gibi

Ekmek gibi

Vazgeçilmez bir tat”

Böyle dostlarımız, böyle vazgeçilmez dost-
luklarımız olduğu sürece hiçbir fani güç 
bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyama-
yacaktır.

Bu düşüncelerle 40 yıldır mesai, dava ve 
yol arkadaşlığı yaptığım, hizmetleriyle 
insanımızın gönlünde taht kuran, kadim 
dostum Sayın Binali Yıldırım’a bir kez da-
ha şükranlarımı sunuyorum. 

açıyoruz. Aynı şekilde tamamlandığında 
ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne 
güç katacak Kanalistanbul projesine de 
çok yakında başlıyoruz.

Binali Bey, 15 Temmuz’daki 
Cesaretiyle Milletimizin 
Gönlündeki Yerini Pekiştirmiştir

Değerli dostlarım,

Bunlar elbette Binali Bey’in çok büyük e-
meğinin, katkısının ve desteğinin olduğu 
eserlerdir. Ancak Binali Bey, asıl 15 Tem-
muz gecesindeki demokrasiye, milletin 
iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip 
çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki 
yerini pekiştirmiştir. Uçak seslerinin ge-
cenin karanlığını deldiği, köprülerin dar-
beciler tarafından tutulmaya başlandığı, 
halkımızın daha ne olduğunu anlamaya 
çalıştığı bir anda Binali Bey, televizyon-
lardan yaptığı açıklamayla, gerçekten ta-
rihi bir duruş sergilemiştir. 15 Temmuz 
ihanetinin akim bırakılmasında o gece 
Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları ve 
Milletvekilleriyle sivil iradenin, milleti-
mizle omuz omuza darbeciler karşısında 
yekvücut olarak verdiği mücadelenin çok 
önemli payı vardır.

Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör 
örgülerine karşı yurt içinde ve yurt dışında 
yürüttüğümüz amansız mücadelenin de 
en büyük destekçilerindedir. Bu dönemde 
Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihi-

nin en başarılı operasyonlarını gerçekleş-
tirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımla-
rı karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK 
ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gel-
miştir. Yeni dönemde terörle mücadelemiz 
çok daha kararlı, çok daha kapsamlı bir şe-
kilde devam edecektir.

Binali Bey’le Başbakanlığı döneminde ya-
kaladığımız uyumu, inşallah Meclis Baş-
kanlığı döneminde devam ettireceğimi-
ze inanıyorum. Meclis’imizin bu süreçte 
ülkemizin, terör örgütleriyle ve güvenlik 
tehditleriyle mücadelesine çok güçlü des-
tek vermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da, yasama ve 
yürütme olarak bu konuda aynı kararlılı-
ğı göstereceğimizi ümit ediyorum. Çünkü 
terörle mücadelede son dönemde yakala-
dığımız başarının sırrı işbirliğidir, daya-
nışmadır, tüm farklılıkları bir kenara bıra-
karak ülke menfaatleri etrafında buluşa-
bilmemizdir. Önceki dönemlere göre daha 
çok siyasi partinin temsil edildiği mevcut 
sandalye dağılımı, yürütme ile koordineli 
bir Meclis çalışmasını çok daha elzem hale 
getirmiştir. Bu vesileyle kendisine bir kez 
daha Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine taşıyan sürecin taşlarının 
titizlikle döşenmesine verdiği katkılar için 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Dev-
let Bahçeli’yle beraber, bu hassas süreci 
fitnecilere aldırmadan takdire şayan bir 
şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle, sadece 
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Şüphesiz her başarılı erkeğin yanında 
dimdik duran fedakârlık abidesi bir de 
hanımefendi vardır. Binali Bey’in devlet 
ve siyaset hayatında sergilediği bu başa-
rılarda Semiha Hanım’ın da çok büyük 
emekleri olduğunu biliyoruz. Semiha 
Hanım’a da fedakârlığı ve çabaları için te-
şekkür ediyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Binali Bey’e deruhte ettiği görevlerde 
Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyorum. 
Rabbim, bizi bu ülkeye ve millete hizmet 
yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.

Teşrifleriniz için her birinize şükranları-
mı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a 
emanet olsun.

* Nazım Hikmet

Değerli misafirler, şehitlerimizin kıymet-
li yakınları, değerli gazilerimiz, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoşgeldi-
niz. Resepsiyonumuzu teşrifleriniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Sa-
vaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, Gazi Meclis’imizin tüm üye-
lerini, kahraman ordumuzun tüm askerle-
rini rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde, 

Fırat’ın Doğusundaki Terör 
Bölgelerini Ortadan Kaldırmaya 
Yönelik Hazırlıklarımız Sürüyor

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
Ankara | 30 Ağustos 2018
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Değerli misafirler,

Türkiye güçlendikçe, karşı karşıya kaldı-
ğımız sorunların, uğradığımız saldırıların 
çapı da büyüyor. Bundan çeyrek asır önce 
Türkiye’yi 3-5 milyar dolarlık operasyon-
larla ekonomik olarak çok derin krizlere 
sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 
katı büyüklüğünde operasyonlara maruz 
kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik 
çöküş yaşamıyoruz. Eskiden siyasi ve dip-
lomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırıla-
bilen, Avrupa’da, Amerika’da rüzgâr esse 
nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün, nere-
deyse her gün aleyhinde açıklamalar yapıl-
masına rağmen, kendi yolunda kararlılıkla 
ilerleyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. 

Ülke ve millet olarak gösterdiğimiz bu o-
nurlu duruşun bedelini bize ödetmeye ça-
lışanlar olduğunu da biliyoruz. Türkiye’yi, 
parmaklarının ucunda oynattıkları dev-
letçiklerle karıştıranlara, bu ülkenin bin-
lerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda 
kalıyoruz. Bundan iki bin yıl önce, bugün 
kibirlerinden yanlarına varılmayan top-
lumlardan hangisi, nerede, ne yapıyordu, 
bilemiyoruz.

Ama bizim ecdadımız kurdukları devlet-
lerle cihanı yönetmeye talip oluyordu. 
Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 16 sem-
bol, oraya süs olsun diye konmuş değildir. 
Her birinin bir anlamı vardır. Bunu söy-
lerken, asla kimseye büyüklük taslamıyo-
ruz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde 
kibir, kendini üstün görme, gururlanma 
kesinlikle kabul edilemeyecek kötü has-
letlerdir. Müslüman, üstünlüğü sadece 

takvada gören insandır. Elhamdülillah 
biz de Müslümanlar olarak, bu ölçüye sıkı 
sıkıya bağlıyız. 

Bunları sadece bize büyüklük taslanama-
yacağını ifade etmek için hatırlatıyoruz. 
Siyasi hayatımız, milletimize kibirle par-
mak sallayanlarla mücadele etmekle geçti. 
Kendilerini milletin üzerinde sananların 
hepsi de, tasfiye oldu gitti. Şimdi aynı mü-
cadeleyi, milletimizin bize tevdi ettiği so-
rumluluk gereği, uluslararası alanda ülke-
mize kibirle yaklaşanlara karşı veriyoruz. 
Allah’ın izniyle bunların da tasfiye olduğu 
günleri göreceğiz. 

Suriye ve Irak başta olmak üzere, bölgemiz-
de uygulanan senaryoyu, sadece ruhlarını 
ve bedenlerini emperyalizme kiraya ver-
miş olanlar görmüyor, kabul etmiyor. Bun-
ların dışında herkes, yaşananların farkın-
da… Türkiye, arkasında yüzlerce milyon 
kardeşinin duasıyla tarihi bir mücadele 
yürütüyor. Arkamızdaki bu duanın gücü-
nü, teknolojinin bize sunabileceği en ileri 
imkânlardan daha önemli görüyorum. 

Beraberliğimize, Kardeşliğimize 
Sıkı Sıkıya Sahip Çıkalım

Bizim mücadelemiz mazlumların ve mağ-
durların son umududur. Sadece kendimiz 
için değil, kalbini bize yöneltmiş herkes 
için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak 
mecburiyetindeyiz. Ecdadımızın bize ema-
neti olan bu hissiyatı, bu bakış açısını, bu 
motivasyonu sonraki nesillere diri bir şe-
kilde aktarmak için, hedeflerimize mutla-

terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da ver-
diğimiz şehitlerimizi şükranla yad ediyor, 
hepsine de Allah’tan rahmet diliyor, gazile-
rimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 

Değerli misafirler,

Tarihimizde Ağustos ayı, zaferler ayı ola-
rak, ayrı bir yere sahiptir. 1071 Malazgirt, 
1473 Otlukbeli, 1514 Çaldıran, 1516 Mer-
cidabık, 1521 Belgrad, 1526 Mohaç, 1571 
Kıbrıs ve daha nice zaferleri, hep Ağustos 
ayında kazandık. Kurtuluş Savaşımızda 
da, 1921 Sakarya ve 1922 Dumlupınar 
zaferleri, yine Ağustos ayındadır. Tabii, 
Sevr Anlaşmasının da bu ayda imzalandı-
ğını unutmuyoruz. Milletimizin zaferler 
ayında bize ölüm fermanımızı dayatmaya 
çalışanlara cevabımızı yine aynı ay içinde 
vermiş olmamızı da önemli bir mesaj ola-
rak görüyorum. 

Hiçbir zafer ter ve kan kokusu olmadan 
kazanılmaz. Biz, zaferlerini, masa başın-
da değil, er meydanında kazanmakla ma-
ruf bir milletiz. Bunun için de bugün her 
fırsatta sahada var olmamız gerektiğini, 
sahada güçlü olmamız gerektiğini, sahada 
başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suri-
ye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya ça-
lışılan terör koridorunu da işte bu şekilde 
yıktık. Cerablus-El Bab hattında DEAŞ’ın, 
Afrin’de PYD-YPG’nin başını ezerek, bu 
oyunu bozduk. 

Aynı şekilde Irak’ta 1984 yılından beri 
kesintisiz sorun kaynağı olan sınırımızın 
Kandil istikametini güvenli hale getirmeye 
başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgâhı daha 

bozma yolunda adımlar atıyoruz. Sincar’ın 
yeni bir Kandil haline dönüşmemesi ko-
nusundaki kararlığımızı her fırsatta ifade 
ediyoruz. Suriye’de Münbiç’i Amerikalılar-
la görüşerek teröristlerden arındırmanın 
yollarını arıyoruz. İdlib’te yeni bir Halep 
faciası yaşanmaması için, Ruslar ve İranlı-
larla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Fırat’ın 
doğusundaki terör bölgelerini birer bi-
rer ortadan kaldırmaya yönelik hazır-
lıklarımız kesintisiz sürüyor. Kıbrıs’tan 
Ege’ye kadar ülkemizin çıkarlarını il-
gilendiren tüm sorun alanlarında aktif 
bir politika izliyor, sahadaki varlığımızı 
güçlendiriyoruz. 

Her Alanda Sahadayız,  
Sahada Olmaya Devam Edeceğiz

Sahada yer almayı sadece askeri faaliyet-
lerle sınırlı görmüyoruz. Ülkemizin adını 
diğer alanlarda da en üst sıralara çıkarta-
cak çalışmalar içindeyiz. Bugün Türkiye, 
kalkınma yardımlarında dünyada altıncı, 
insani yardımlarda birinci sırada yer alan 
bir ülkedir. Üstelik biz, diğer ülkelerden 
farklı olarak, “Bir eliyle verip diğeriyle 
alan” yardım anlayışlarına asla itibar et-
miyoruz. Bizim için insanların gönüllerine 
girmek, maddi zenginlik kaynaklarına gir-
mekten çok daha önemlidir. Yardım faali-
yetlerimizi de bu yaklaşımla yürütüyoruz. 
Aynı şekilde ekonomide de, “kazan-kazan” 
anlayışıyla, hem kendimizi, hem de iş yap-
tığımız muhataplarımızı kollayan adil bir 
ilişki düzeni kurmaya çalışıyoruz. Ezcüm-
le, her alanda sahadayız, sahada olmaya 
devam edeceğiz. 
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ka ulaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan hep 
birlikte çok büyük bir mesuliyet altındayız. 
Zaman zaman kullandığım meşhur mesel-
dir: Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir 
süvariyi, bir süvari bir vatanı kurtarır. Bu 
mücadelede her katkı çok değerlidir.

Geçtiğimiz süreçte ülkemize yapılacak en 
büyük hizmet ise birliğimize, beraberliği-
mize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çık-
mak olacaktır. Cumhurbaşkanından en alt 
düzeydeki memuruna, iş adamından sivil 
toplum gönüllüsüne kadar hepimiz bu an-
layışla daha çok çalışmalı, daha çok gayret 
göstermeliyiz. 

Bu duygularla bir kez daha 30 Ağustos 
Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Sınır-
larımız içinde ve dışında, milletimizin ve 
devletimizin bekası uğrunda gece-gündüz 
görev yapan kahraman askerlerimize, po-
lislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik 
korucularımıza selamlarımı gönderiyo-
rum. Bin yıldır bu vatanı korumak için 
hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

15 Temmuz destanını bizlere kazandıran 
milletimize bir kez daha şükranlarımı ifa-
de ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Değerli gazilerimiz ve gazi aileleri, kıymet-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin bekası için gö-
rev yaparken, canlarını ortaya koyarak yü-
rüttükleri mücadele sonunda “gazi”likle şe-

reflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimi-
zin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 
“Gazi ve müşir” unvanı verilişinin yıldönü-
münü tebrik ediyorum. 

Bin yıldır milletimizin bekası, vatanımızın 
bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu 

Türkiye’de Kriz Yok, 
Daha da Güçlenerek
Geleceğe Yürüyoruz

Gaziler Günü Töreni | Ankara | 19 Eylül 2018
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Teröristlerin hain saldırıları karşısında, 
dünyada başka örneği olmayacak şekilde 
vakur bir duruş sergileyen halkımız, hain 
örgütlerin emellerine ulaşmalarına izin 
vermemiştir. Milletimizin ülkesine ve mil-
letine sahip çıkma konusunda asırlardır 
sergilediği onurlu duruşun son örneğini 
15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Tele-
fondan sizlere “haydi meydanlara” dedik, 
meydanları hemen doldurarak gereğini 
yaptınız. Benim milletim ne olacak diye 
düşünmedi. Sadece vatan, millet aşkıyla 
F-16’lara, helikopterlere, tanklara, toplara 
karşı kendinizi siper ettiniz. Ellerinizde 
bayraklarınızdan başka hiçbir şey yoktu. 
Çünkü benim milletim şunu biliyordu: 
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan-
dır,/Toprak eğer uğrunda ölen varsa va-
tandır. Fazla sürmedi, 16 saatte bu millet 
o FETÖ denilen alçak terör örgütünü dize 
getirdi.  

İşte bu millet böyle bir millettir. Bu mil-
let Çanakkale’de destan yazmadı mı? 14 
yaşındaki Mehmetlerimiz, Gazi Mustafa 
Kemal ile beraber Çanakkale’deydi, Koca-
tepe’deydi. 

Buradan, 15 Temmuz şehitlerimizin ya-
kınlarına ve gazilerimize bir kez daha en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir 
milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi, 
gurur duyduğumu burada bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum. 

Kardeşlerim,

Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları 
fedakârlık karşısında devlet olarak bize 
düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Bu-
nun için şehit yakınlarımıza ve gazilerimi-
ze verilecek hizmetleri en iyi şekilde yü-
rütmek üzere, gereken birimleri kurduk. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğımız bünyesinde bu konuyla ilgili faaliyet 
gösteren birimi, Genel Müdürlük statüsü-
ne yükselttik. Daha önce İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde yürütülen benzer hizmetler, 
bu genel müdürlüğümüze aktarıldı. Bakı-
ma muhtaç gazilerimize 150 bin lira, diğer 
malullerimize de 102 bin lira civarında ek 
tazminat ödüyoruz. Malul gazilerimizin 
çocuklarına eğitim öğretim desteği olarak, 
maluliyet derecelerine göre, bu yıl için 2 
bin 388 lira ile 4 bin 342 lira arasında öde-
me yapıyoruz. Özel öğretim kurumlarına, 
öğrenci sayılarının yüzde 3’ü oranında, şe-
hit ve gazi çocukları öncelikli olmak üzere, 
ücretsiz öğrenci okutma şartı getirdik. 

Gazilerimizin kendileri veya yakınların-
dan birine kamuda istihdam imkânı getir-
dik. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin 89 gazi-
miz ve gazi yakınımız ile 5 bin 235 şehit 
yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. 
Ücretsiz seyahat kartı verdiğimiz gazi ve 
gazi yakımızın sayısı 135 bine yaklaştı. Bu 
kartlar aynı zamanda, kamu kuruluşları-
na ait sosyal tesislerden, kurum personeli 
tarifesinden yararlanma hakkının kulla-
nılabilmesine de imkân veriyor. Gazileri-
mizden ilaç, protez ve diğer tedavileri için 
katılım payı, ilave ücret gibi ek ödeme alın-
mıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi-

toprakları teriyle ve gerektiğinde kanıyla 
ıslatmış tüm ecdadı, tazimle yad ediyo-
rum. Ülkemize gaziler ve şehitler kazan-
dıran tüm anneleri, babaları hürmetle se-
lamlıyorum. Bu uğurda kimi eşlerini, kimi 
babalarını, kimi kardeşlerini, kimi kardeşi 
mesabesindeki arkadaşlarını kaybeden 
tüm vatandaşlarıma da buradan saygıları-
mı iletiyorum.

Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin or-
tak değeridir. Esasen, bu millet, topyekûn 
gazi bir millettir. Onun için İstiklal Şairi-
miz ne diyor:

“Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Bu topraklar işte böyle değerlidir. Bu top-
rakların her karışında şehitlerimizin, gazi-
lerimizin kanları var. 

Ecdadımız Anadolu’ya gelirken, yüreğinde 
imanı, bir elinde mesleği, bir elinde kılıcıy-
la bu toprakları baştan sona feth ve imar 
etmiştir. Biz Alparslan ile başladık, Osman 
Gazi ile yürüdük ve Gazi Mustafa Kemal 
ile Cumhuriyet’i inşa ettik. Şimdi ihya dö-
nemini yaşıyoruz. İşte bu ihya dönemini 
hep beraber sürdüreceğiz.

Ekonomik krizden bahsedenler var. Sakın 
ha bunlara aldırmayın. Bu yönde ortaya 
atılan iddiaların hepsi manipülasyondur. 
Türkiye’de kriz falan yok. Evelallah güç-
lenerek geleceğe yürüyoruz, daha da güç-

leneceğiz. Öyle AVM’lerde, şurada burada 
manipülasyon yapanlara da aldırmayın. 
Bundan sonra bu ülkede dolarla, euroy-
la ve diğer yabancı para birimleriyle kira 
olmayacak. Türkiye’de Türk Lirası geçer. 
Türk Lirasıyla her şey yürüyecek, aksi tak-
dirde bunun bedelini öderler. Burası Tür-
kiye, Amerika’da yaşamıyoruz.  

Ne zaman vatan tehlikeye düşse, millet ola-
rak hep birlikte kıyam etmiş, gerektiğinde 
bir set gibi düşmanın karşısında durmuş, 
gerektiğinde bir sel gibi üzerinden aşıp 
geçmişizdir. 

O İnleri Hainlere Zindan Ettiniz

Türkiye’nin son 34 yılı, neredeyse kesinti-
siz şekilde terörle mücadeleyle geçmiştir. 
Ülkemizin hiçbir şehri, hiçbir ilçesi yoktur 
ki, teröre kurban vermemiş olsun, şehidi 
ve gazisi olmamış olsun… Askerlerimiz, 
polislerimiz, jandarmalarımız, güvenlik 
korucularımız dağları, ovaları, sınır boyla-
rını, sınır ötelerini teröristlere dar ederken 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Hatır-
layın, hep ne dedim? İnlerine gireceğiz… 
Girdik mi inlerine? Girdik. İşte o inlere 
girenler burada… Sizlere şahsım ve mille-
tim adına teşekkür ediyorum. Sizler hiçbir 
zaman yılmadınız, acaba bu inin içinde ne 
var diye düşünmediniz. O inleri hainlere 
zindan ettiniz. Böyle de devam edeceğiz 
değil mi? Devam edeceğiz. Bu Cudi’de, 
Gabar’da, Kato’da, Afrin’de, Cerablus’ta, 
Kandil’de, Sincar’da böyle oldu. Türki-
ye’mizin dört bir yanında da kahramanca 
mücadele ettiniz. Ancak olduğumuz yerde 
durmayacağız, yola devam edeceğiz. 
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burs ve yurtlarından yararlanma konu-
sunda gazilerimizin çocuklarının önceliği 
vardır. Bunların yanında pek çok alanda 
gazilerimize ve yakınlarına verilen haklar, 
sağlanan imkânlar mevcuttur. 

Şehit yakınlarımız için de, benzer çok sa-
yıda uygulama bulunuyor. Milletimizin 
ve devletimizin, kendisi için fedakârlıkta 
bulunan şehitlerimize ve gazilerimize olan 
vefasını gösterme konusunda en küçük 
bir tereddüdü olmamıştır, olmayacaktır. 
Her şehit yakınımızın, gazimizin ve gazi 
yakınımızın da, sahip oldukları bu büyük, 
bu ulvi, bu onurlu sıfatın vakarına uygun 
şekilde hareket ettiklerine inanıyorum. U-
nutulmamalıdır ki, devletimizin sağladığı 
imkânlar, sadece birer vefa göstergesidir. 
Asıl olan, Rabbimizin katında ve milletimi-
zin gönlünde sahip olunan makamlardır.

İblib’te Barış İçin Adım Atıldı, 
İnşallah Devamı Gelir

Kardeşlerim,

Devletlerin ve milletlerin tarihteki uzun 
yolculuklarında önemli dönüm noktaları 
vardır. Bizim için Malazgirt bir dönüm nok-
tasıdır. Bizim için Söğüt’te toprağa dikilen 
Osmanlı çınarı bir dönüm noktasıdır. Bizim 
için Fatih’in İstanbul’u fethi bir dönüm nok-
tasıdır. Bizim için Çanakkale ve oradaki ka-
rarlılığın devamı olarak gördüğüm Kurtuluş 
Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda ya-
şadığımız hadiselerin de, ülkemiz ve milleti-
miz için işte böyle önemli bir dönüm noktası 
mahiyetinde olduğuna inanıyorum. 

Türkiye, önce içeriden, sonra dışarıdan 
kuşatılarak, karanlık bir meçhule doğru 
itilmeye çalışmıştır. Milletimiz, bu oyunu 
görmüş, istiklaline ve istikbaline sahip çı-
karak, kendisine başka bir istikamet çiz-
miştir. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için 
atılan her adım, kurulan her tezgâh, oyna-
nan her oyun, önümüzde yeni ve daha bü-
yük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. 

Her doğum gibi, bu yeni sürecin de elbet-
te sancıları vardır. Bu süreçte, kimi zaman 
şehitlerimizin ardından ağladık. Kimi za-
man gazilerimizin acılarını paylaştık. Kimi 
zaman uğradığımız zararların üzüntüsünü 
yaşadık. Kimi zaman dost bildiklerimizin, 
müttefik gördüklerimizin ihanetlerinin 
şaşkınlığıyla etrafımıza bakındık. Kimi 
zaman da en zor günlerimizde yanımızda 
olanların memnuniyetiyle tebessüm ettik. 
Ama hiçbir zaman yeise kapılmadık, umu-
dumuzu kaybetmedik, mücadeleden vaz 
geçmedik. Rabbimizin “La Tahzen! İnnal-
lahe Meana”, yani “Üzülme! Allah bizimle 
beraberdir” müjdesini asla aklımızdan çı-
karmadık. Biz sabrettikçe, biz mücadeleyi 
sürdürdükçe, biz doğru bildiğimiz yolda 
kararlılıkla ilerledikçe gördük ki, arkamız-
da sadece milletimizin değil, onunla bir-
likte yüz milyonlarca kardeşimizin duası, 
desteği var. Bugün Türkiye, kendi toprak-
larında 3,5 milyon Suriyeli misafir etmek-
le kalmıyor, bu ülkenin sınırları içinde 
milyonlarca kişinin güven ve huzur içinde 
yaşamasını sağlayabiliyorsa, işte bu duru-
şu sayesindedir.
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Az önce Savunma Bakanım, Sayın Putin ile 
Soçi’deki yaptığımız görüşmelerde İdlib’le 
alakalı barış sürecini nasıl başlattığımızı 
ifade etti. Her iki tarafın savunma bakan-
ları artık o belgeye imzayı attılar. Dedik ki, 
İdlib’te artık kan dökülmesin, gözyaşı din-
sin. Onun içinde ne gibi adım atmamız ge-
rekiyorsa bu adımları atalım ve 12 madde 
sıralandı, imzalar atıldı. İşte bu sınırları-
mızın ötesinde barış için adımdı. İnşallah 
devamı gelir.

Bugün Türkiye, Irak’ta kendisine karşı ku-
rulan tuzakları bozarken, terör örgütünü 
tarihinde hiç olmadığı kadar sindirmişse, 
işte bu dirayeti sayesindedir. Bugün Tür-
kiye, başka bir zamanda yaşasa altından 
kalkamayacağı ekonomik saldırıları birer 
birer püskürtebiliyorsa, işte bu samimiyeti 
sayesindedir. Rabbimiz, “Sizin hayır bildi-
ğiniz şeylerde şer, şer bildiğiniz şeylerde 
hayır olabilir” buyuruyor. Ülke ve millet 
olarak, bu emrin tezahürlerini son yıllar-
da sayısız defa yaşadık. Ayağımıza sıkılan 
kurşunların nasıl sekip sahiplerini buldu-
ğunu gördük. Önümüze çıkartılan engelle-
rin, nasıl avantaj haline dönüştüğüne şahit 
olduk. 

Türkiye olarak, Türk Milleti olarak, 
Allah’ın ve tarihin bize yüklediği sorum-
lulukları samimiyetle üstlendikçe hep 
kazandık, hep ilerledik, hep aydınlığa ka-
vuştuk. Buna karşılık, yüzümüze gülüp ar-
kamızdan iş çevirenlerin, kafalarında kırk 

tilki dolaştıranların eninde sonunda nasıl 
hüsrana uğradıklarını da hiç unutmadık. 

İnanmak Başarmanın Yarısıdır

Kardeşlerim,

Bugünkü Türkiye, 20 yıl önceki Türkiye’den 
katbekat daha güçlü, daha zengin, daha id-
dialıdır. Yarınki Türkiye, Allah’ın izniyle 
bugünkünden daha güçlü, daha zengin, 
daha iddialı olacaktır. Biz, ülkemizi 2023 
hedefleriyle somutlaştırdığımız muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıkardı-
ğımızda, inşallah, her şey çok daha fark-
lı hale gelecektir. Çocuklarımıza emanet 
ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının ise, 
içinden geçtiğimiz tarihi dönüm noktası-
nın zirvesini teşkil edeceğine inanıyorum. 
İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz, ülke-
mizin potansiyelini biliyoruz, milletimize 
güveniyoruz, hedeflerimize ulaşacağımıza 
eminiz, evlatlarımızın daha iyisini başara-
cağına ise asla şüphe duymuyoruz. Yeter 
ki rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım. Tek 
Millet diyelim. Tek Bayrak diyelim. Tek 
Vatan diyelim. Tek Devlet diyelim. Bunun 
için de Bir olalım, İri olalım, Diri olalım, 
Kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 

Bu duygularla bir kez daha Gaziler 
Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm gazilerimi-
ze ve yakınlarına, elbette şehit yakınları-
mıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli yö-
neticileri, Diyanet camiamızın kıymetli 
mensupları, saygıdeğer hocalarımız, aziz 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Bu vesileyle, bugün Batman’da 7 askerimi-
zin şahadetini anmadan geçemeyeceğim. 7 

şehidimizin ruhları için gelin birer Fatiha 
okuyalım. Terörle mücadelemizi hiç ak-
satmadan, kararlılıkla sürdürüyoruz, sür-
düreceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
kanlarını asla yerde bırakmayacağız. Bu 
olaylar bizim özellikle düşmanımıza karşı 
olan kinimizi daha da artırmaktadır.

140 Bin Kişilik Bu Ordu 
Ülkemizin Çehresini 

Değiştirmelidir

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Töreni | Ankara | 4 Ekim 2018
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Hanımları Camilerimize 
Alıştıracağız

Bir kardeşiniz olarak, özellikle bir konuya 
burada değinmeden geçemeyeceğim. 140 
bin kişilik bir ordu asla hafife alınamaz. 
Acaba biz inancımızı bu ülkede yaşamak 
ve yaşatmakta niye başarılı değiliz sorusu-
nu kendimize sormamız lazım. Bu konuda 
kendimizi çek etmemiz lazım. Bir yerde ek-
siğimiz var. 140 bin kişilik böyle bir ordu-
nun olduğu yerde, az önce hocamın ayeti 
kerimede okuduğu gibi “İçinizden hayırlı 
bir topluluk çıksın, hayrı, güzeli tebliğ et-
sin” şeklinde tebliğler yapıldığı halde, ne-
den biz beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? 
Öyleyse daha fazla çalışmamız, daha fazla 
gayret etmemiz lazım. 

Şöyle çocukluğuma doğru gittiğimde; ma-
hallemizde en çok imamlara ve muhtara 
güvenilirdi. Peki, şimdi bu bağlar niye kop-
tu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? 
Bunun üzerinde biraz çalışmamız gereki-
yor. Çünkü 140 bin kişilik ordu ülkemizin 
çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fa-
tihi olmalısınız. Cuma hutbelerimizle, gün-
de beş vakit namazlarımızla bunun üzerin-
de düşünmemiz lazım. “Acaba arkamda ni-
ye cemaat yok” diye muhasebe yapmalıyız.   

Rahmetli babam, her akşam beni camideki 
hocama gönderirdi. Ailelerle yeniden sıcak 
ilişkiler tesis edebilirsiniz. Hanım hoca-
larım, bulundukları mahallelerin annele-
riyle ilişkilerini geliştirmesi lazım. Sadece 
“Ben hocayım, maaşımı alayım.  Belli sayı-
daki kız öğrenciye ders vereyim” demeniz 

yeterli değildir. Aynı şekilde imam efendi-
nin, müezzin efendinin günde 5 vakit ca-
miye gelip namaz kıldırmakla işleri bitmi-
yor.  Camilerimizin sadece namazda mı ka-
pıları açılmalıdır? Sadece Sultanahmet’in, 
Süleymaniye’nin, Kocatepe’nin, Millet 
Camiinin kapılarının açık olması bize yet-
mez, bütün camilerimizin kapıları açık ol-
malıdır. Bunu bir seferberlik halinde sür-
dürmeliyiz. Çünkü bu milletin er veya geç 
sığınacağı en önemli yer camilerimizdir. 

Mana nedir? Cem eden. Bizim toplandı-
ğımız, cem olacağımız yer orası değil mi? 
Orası… Öyleyse bu mekânları sevdirmek 
sizin görevinizdir. Tabii biz de üzerimize 
düşeni yapacağız ve bunu çok daha seri 
hale getireceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerimize 
olan teveccühü artırmak, camiinin top-
lumsal ve beşeri hayatımızdaki önemine 
dikkat çekmek için uzun süredir gayret 
gösteriyor. Bu amaçla 1986 yılından beri, 
Ekim ayının ilk haftası, “Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası” olarak kutlanıyor. Bu 
vesileyle ülkemiz genelinde belirlenen te-
ma çerçevesinde bir birinden değerli faali-
yetlere imza atılıyor. Bilhassa çocuklarımız 
ile kadınlarımızın camilerimize olan ilgisi-
ni artırmayı hedefleyen bu etkinlikleri biz 
de memnuniyetle takip ediyoruz.

Almanya’daki konuşmamda, kadınların 
camilere ilgisinin artması gerektiğini dile 
getirdim ve olumlu tepkiler aldım. Türki-
ye’deki üst düzey bir yönetici hanımefen-

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” müna-
sebetiyle, siz kıymetli hocalarımızı Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde misafir etmek-
ten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ül-
kemizin dört bir köşesinden milletin evini, 
bu gazi mekânı teşrif eden siz kıymetli ho-
calarımıza hoşgeldiniz diyorum. 

Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz ge-
cesi okudukları salâlar ve ezanlarla milleti-
mizi darbeye karşı kıyama çağıran tüm din 
görevlilerimize ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca az önce i-
lahi, Ezan-ı Muhammedi ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetleriyle gönüllerimizi mesrur eden 
kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim bizleri Kur’an’ın aydınlığından; 
rehberimiz, sevgilimiz, Resulü Kibriya E-
fendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın 
Sünneti Seniyyesinden ayırmasın diyo-
rum. Mevla, rûz-i mahşerde, ananın evla-
dını tanımayacağı o büyük hesap gününde 
hepimizi Peygamber Efendimizin “Liva-ül 
Hamd” sancağı altında buluştursun diye 
dua ediyorum. Bu anlamlı hafta vesilesiy-
le bizleri bir araya getiren Sayın Diyanet 
İşleri Başkanımıza ve ekibine de ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bu-
lunan kardeşlerimiz başta olmak üzere 
tüm imamlarımızın, müezzinlerimizin, 
Kur’an Kursu öğreticilerimizin, vaiz ve 
müftülerimizin, din müşavirlerimizin 
“Camiler ve Din Görevlileri Haftasını” 
gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin ara-
cılığıyla yurt içinde ve yurt dışında görev 
yapan bütün diyanet mensuplarımıza se-
lamlarımı gönderiyorum.

Az önce televizyonda bu hafta açılışını yap-
tığımız Köln Camiiyle ilgili yayın yaptılar. 
Almanlar şu anda bu camiimizi yoğun bir 
şekilde ziyaret ediyorlar. Ziyarete gelen Al-
manlar Kur’an-ı Kerim tilaveti dinliyorlar. 
Bu durum beni çok mutlu ediyor. Temenni 
ederim ki, inşallah birçoklarının da hida-
yetine vesile olur.

Biliyorsunuz, eser müessiriyle zengindir. 
Ortada güzel bir eser var. Müessiri, hakika-
ten güzel bir eser ortaya koymuş. Gerek o 
eyaletin valisine, gerek gelmiş-geçmiş bele-
diye başkanlarına da şahsım, milletim adı-
na tekrar teşekkür ediyorum. 

Diyanet camiamız, 114 bini aşan meslek 
personeli sayısıyla yalnızca sınırlarımız 
içinde irşat çalışmaları yürütmekle kal-
mıyor. Bu camia, Arakan’dan Somali’ye, 
Filistin’den Açe’ye, Haiti’den Pakistan’a  
kadar dünyanın en zor bölgelerinde yü-
rüttüğü irşat ve yardım çalışmalarıyla da 
mazlum ve mağdurların elinden tutuyor. 
Bu camia, Ramazan ve Kurban Bayramla-
rında vatandaşlarımızla beraber ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimizin bayram sevincini 
yaşamalarına vesile oluyor. Bu camia, dün-
yanın her köşesindeki Müslüman azınlık-
ların çocuklarına sağladığı burslarla hem 
dini eğitim, hem de örgün eğitim imkânı 
sunuyor. Buradan Diyanet camiamızda 
resmi sıfatla veya gönüllü olarak görev 
alan herkese teşekkür ediyor, çalışmaların-
da muvaffakiyetler diliyorum.
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rimizden Ezan-ı Muhammedî’nin “Allah’ü 
ekber” nidalarına hasret kaldığımız gün-
leri gördük. Tren yolculuklarında, ahır-
larda gizli saklı bir şekilde Kur’an-ı Kerim 
öğretildiği dönemlere şahit olduk. Milletin 
cenazesini yıkayacak gassal dahi bulama-
dığı, yazdığı kitaplardan dolayı alimleri-
mizin darağacına gönderildiği utanç sah-
nelerine şahitlik ettik. Başörtüsü taktığı 
için evlatlarımızın üniversite kapılarından 
geri çevrildiği, sakalı, sarığı, dış görünüşü 
sebebiyle insanlarımızın tahkikata uğradı-
ğı, imam hatip okullarının kapılarına kilit 
vurulduğu sahneleri gördük. 

Ama şimdi biri çıkmış ezandan, Kur’an’dan 
bahsediyor. Ya sen ne anlarsın ezandan, 
Kur’an’dan! Dürüst ol, samimi ol. Sadece 
milleti aldatmak için çıkıp ezan, Kur’an 
diyorsun. Zaman zaman cenaze namazla-
rında görünmek suretiyle de bu milleti al-
datmaya kalkma. Zira bu millet artık o ma-
zideki dönemde değil. Milletimiz uyandı. 

Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi 
idarecileri tarafından “gerilik emaresi”  ka-
bul edildiği dönemleri yaşadık. Güçlü bir 
iktidar partisi olmamıza rağmen kapatıl-
mayla karşı karşıya kaldık. Gerekçesi ney-
di? İrtica. O dönem ana muhalefetin başın-
daki zat, “Ankara’da da yargı mensupları 
varmış” diye açıklamalar yaptı. Camileri-
mizin ahıra çevrildiği, satıldığı, kapısına 
zincir vurulduğu; Ankara gibi şehirlerimi-
zin yer altı mescitlerine mahkûm bırakıldı-
ğı süreçlere şahit olduk. “Ey Samsun’da ka-
raya çıkan ilâh, merhaba” gibi abuk sabuk 
ifadelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal’in istismar edildiği dönem-

lere tanıklık ettik. İşte bu dönemlerde in-
sanımızın inancıyla bağını korumak için 
alimlerimiz, ilim-irfan ehli hocalarımız 
gerçekten büyük mücadeleler verdiler. Bu 
Hak aşıkları, son derece çetin şartlar altın-
da, baskıya ve tehdide aldırmadan, adeta 
canlarını ortaya koyarak milletimize dini-
ni öğrettiler.

Biliyorsunuz ben Rizeliyim, babam yazları 
beni oraya götürür ve Kur’an okumamızı 
sağlardı. Kur’an harflerini tahtaya yazar 
silerdik. Neden? Çünkü Elif Ba’yı bastıra-
mıyorlardı. Susturamadılar, Kur’an’ı yok 
edemediler, ezanı yok edemediler, edeme-
yecekler inşallah. 

Özellikle Elmalılı Hamdi Yazır, Ahmet 
Hamdi Akseki, Gönenli Mehmet Efendi, 
Mehmet Zahid Kotku gibi âlimlerimiz, 
yazdıkları kitaplarla, ders halklarıyla, bü-
rokraside üstlendikleri sorumluluklar-
la, milletimize destek oldular. Bursa’dan 
Konya’ya, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar 
ülkemizin dört bir yanında Peygamber-
lerin varisleri olan hocalarımız, şartları 
zorlayarak, vatandaşlarımıza inancını ve 
itikadını öğretmeye çalıştılar. İnşallah bu 
hafta vesilesiyle, Peygamberlere layıkıyla 
varislik yapan bu abidevi şahsiyetleri da-
ha yakından tanıma, hayatlarını ve müca-
delelerini öğrenme fırsatı bulacağımıza 
inanıyorum.

Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, 
minareleri ezansız bırakmamak için müca-
dele eden bu âlimlerimizin örnek hayatla-
rının bilhassa hocalarımıza ilham kaynağı 
olacağını düşünüyorum. Sizlerden bugün-

di, Anadolu’da bir cenaze sebebiyle bir 
merasime katıldığını ve kendisinin camiye 
sokulmadığını söyledi. Bu hanımefendi, 
daha sonra cenaze namazına iştirak etmiş. 
Çok ilginçtir, çirkin gelenekleri ‘İslam’ di-
ye gösteren zihniyetler var. Bizim bundan 
kurtulmamız lazım. Yani Hazreti Aişe Vali-
demiz camide hadis dersi yapmıyor muy-
du? Eee… Camilere kadınlar giremez diye 
bir ayet, bir hadis mi var? Ben böyle bir 
ayeti ve hadisi ne okudum, ne gördüm, ne 
duydum. Bu yanlış tabuların yıkılması la-
zımdır. Bunu da Diyanet İşleri Başkanımın 
yürütmesi gerekiyor. Bunları aşacağız. E-
ğer bugün huzurlarınızda bir Diyanet İşle-
ri Başkan Yardımcısı Hanım Hocamız var-
sa, işte bu tabuları yıkmaya başladığımızın 
alametidir. Çünkü bu yasakları getirenler 
niye getirdiklerinin de farkında değiller. 

Kendilerine saygı duyduğum hocalarımız-
la da bunları zaman zaman hep tartışmı-
şızdır. Kendilerine burada bunları ifade 
etmekten teeddüp ederim. “Hocam yanlış 
yapıyorsunuz. Sizin bu söylediklerinizin 
hiçbir İslami kaynağı yoktur. Neye dayana-
rak bunu söylüyorsunuz? Bir hanımefendi 
İslam’ı kimden öğrenecek?” dediğimiz za-
man cevap verememişlerdir. Camiler ka-
dınlarımıza adeta kapatılmıştır. Geçmişi-
mizde caminin balkonlarında hep o kafes-
ler vardır. Niye ecdadımız o kafesleri oraya 
koymuş? Hanımlar da camiye gelsin diye. 
Ama ne yazık ki, bu anlayış daha sonra or-
tadan kalkmıştır.  

Hanımları camilerimize alıştıracağız. Ca-
mi, Müslümanların cem olduğu yerdir, 
bunu bu şekilde ilan edeceğiz. Yarın bazı 

dedikodular başlayabilir, varsın başlasın. 
Bazı şeyleri göze almaya mecburuz. Eğer 
biz konuşmazsak, birileri meydana çıkıyor 
ve onlar konuşuyor. Böylece meydan onla-
ra kalıyor. 

Geçmişte Camilerimizi Ahıra 
Çevirdiler ve Kapısına Kilit 
Vurdular

Her yıl farklı bir temayla kutlanan Camiler 
ve Din Görevlileri haftasının, bu yılki te-
masının “Camiler ve Din Hizmetine Adan-
mış Ömürler” olarak belirlenmesini de son 
derece önemli buluyorum. Hafta boyun-
ca düzenlenecek etkinliklerle hayatlarını 
Din-i Mübin-i İslam’ın anlaşılması, anla-
tılması ve yaşanması için harcayan örnek 
şahsiyetleri, inşallah çok daha yakından 
tanıma imkânı bulacağımıza inanıyorum. 
Fedakârlıkla dolu bu hayatların, görevi ir-
şat ve tebliğ olan din görevlilerimiz yanın-
da milletimize de ilham kaynağı olacağını 
düşünüyorum.

Millet olarak, “Allah ve Ahlak Demenin Ya-
sak Olduğu” dönemlerde hayatlarını irşat 
ve tebliğ çalışmalarına vakfeden, Kur’an 
öğreten, öğrenci yetiştiren, insanlarımı-
za dinini anlatan o özveri abidelerine çok 
büyük bir vefa borcumuz olduğunu dü-
şüyorum. Tabi burada şu gerçeğin altını 
kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bugün 
başta dini eğitim olmak üzere her alanda 
teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamına ka-
vuşmamız asla kolay olmamıştır. Bu ülke 
baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor 
dönemler yaşamıştır. Milletçe, minarele-
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lere ulaşmamızı sağlayan bu âlimlerimizin 
fedakârlığını, cesaret ve gayretini kendini-
ze rehber kılarak çalışmalarınıza devam 
etmenizi rica ediyorum. Gerek burada, ge-
rekse ülkemizin farklı köşelerinde bu gele-
neği devam ettiren hocalarımız olduğunu 
da çok iyi biliyorum. Bu hocalarımızdan 
Allah razı olsun diyor, çalışmalarında Rab-
bimden başarılar diliyorum.

Gençlerimizin Ayakları Gün 
Geçtikçe Camilerden Daha  
Fazla Soğuyor

Değerli hocalarım,

Nasıl kökleriyle irtibatı kopan bir ağacın 
ayakta kalması mümkün değilse, medeni-
yet değerleriyle bağı zayıflayan bir toplu-
mun da varlığını sürdürmesi imkânsızdır. 
Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak 
ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Bu millet 
asırlar boyunca İlayı Kelimetullah’ın san-
caktarlığını yapmış bir millettir. Bu millet, 
Efendimize hürmeten ordusuna Mehmet-
çik ismini verecek kadar Peygamber aşığı 
bir millettir. Bu millet, inancına verdiği 
önemi;

“Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli

Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli” 

Mısralarıyla İstiklal Marşına bile nakşet-
miş bir millettir.

Biz, Avrupa’dan Afrika’ya kadar cenk mey-
danlarını Allah–Allah nidalarıyla inletmiş 
bir ecdadın torunlarıyız. Biz, Kudüs’e, 
Mekke ve Medine’ye hizmetkârlık yapma-
yı en büyük paye gören, şeref kabul eden 
bir milletin mensuplarıyız. Bu anlayışla, 
şimdiye kadar ne içeriden, ne de dışarıdan 
namahrem ellerin inancımıza kast etmesi-
ne müsaade etmedik. En zor zamanlarda 
bile ezanımıza, bayrağımıza, mukaddes ki-
tabımıza ve her bir karışı şehit kanlarıyla 
süslenmiş vatanımıza sahip çıktık. Tarih 
boyunca kendimizle beraber komşuları-
mızdan başlayarak tüm İslam dünyasının 
dertleriyle, sıkıntılarıyla da hemhal olduk. 
Yeri geldi, 1863 yılında Ebubekir Efendi 
gibi bir âlimi irşad için 10 bin kilometre ö-
tedeki Keyp Town şehrine gönderdik. Yeri 
geldi Sultan İkinci Abdülhamid dönemin-
de Müslüman azıklıklar cehalete mahkum 
edilmesinler diye Makedonya’dan Pekin’e 
kadar Hamidiye Medreselerini açtık. Os-
manlı çınarının gölgesinde sadece kendi 
tebaası değil, dünyanın dört bir ucundaki 
milyonlarca Müslüman da huzur buldu, 
emniyet buldu, güven buldu. Bu çınarın 
müşfik kolları, çöküş döneminde dahi, her 
türlü imkânı zorlayarak sınır ve mesafe 
tanımadan mazlumlara sahip çıktı. Ecda-
dımızdan tevarüs ettiğimiz bu değerleri 
bugün de baş tacı ediyoruz. Bizi biz yapan, 
Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta 
tutan hasletlerin bunlar olduğunu da çok 
iyi biliyoruz.

Bununla birlikte, son yıllarda şartların 
iyileşmesiyle birlikte, hayat biçiminin ve 
tasavvurunun da değişime uğradığını gö-
rüyoruz. Modernleşme, geleneklerimizle 
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özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. 
Hiç şüphesiz bu süreçte en büyük görev 
de, ecdadın ifadesiyle “hademe-i hayrât” 
olan siz hocalarımıza düşüyor. İmamlık, 
müezzinlik, Kur’an Kursu öğreticiliği, va-
izlik veya müftülük sadece ücreti mukabili 
yapılacak meslekler değildir. Bu meslekler 
her şeyden önce gönül işidir, sevda işidir, 
fedakârlık işidir. Öncelikle Hakk’ın rızası 
gözetilmeden bu görevler icra olunamaz. 
Namaz kıldırmak için cemaatinin önüne 
geçen her kardeşim, sadece o namazın de-
ğil, arkasında saf tutan insanların diğer sı-
kıntılarını, dertlerini da üstleniyor demek-
tir. Yani Namaz kıldırmakla din görevlisi 
kardeşimin sorumluluğu bitmiyor, bilakis 
hayata dair diğer sorumlulukları başlıyor. 
Mahalledeki mağdurlar, aileler arasında-
ki sorunlar, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve 
bunalımlar, herkesten önce o mahallenin 
cami görevlisinin meşguliyet alanına gi-
rer. İmam kardeşim, cemaati ile hemhal 
olmalı, onlara dert ortaklığı etmelidir. Na-
sıl imame tesbihin tanelerini bir arada tu-
tuyorsa, imam kardeşlerimiz mahallesini, 
müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada 
tutmalıdır.

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de doğru tebliğ 
ve irşat metodu olarak sürekli güzel söze, 
sabra, sevgi, şefkat ve merhamete vurgu 
yapmıştır.  Peygamber Efendimiz de insan-
lara yaşantısıyla örnek olmuş, nefrete şef-
katle, hakarete güzel sözle, kötülüğe iyilik-
le mukabele etmiştir. Öyle ki onu öldürme-
ye gelenler dahi onda hayat bulmuşlardır. 
Unutmayalım ki “gönül odunda” pişiril-
meyen hiçbir sözün kıymeti olmaz. Yunus 
Emre’nin o veciz ifadesiyle;

“Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz”

Evet, işte söz bu kadar önemlidir. Yaşantıy-
la desteklenmeyen, samimiyetle söylenme-
yen her söz havada kalmaya mahkûmdur. 
Sözümüz sadece yumuşak değil, aynı za-
manda anlaşılır da olmalıdır. Özellikle va-
az ve hutbe dilimizin gençlerimizin anlaya-
cağı şekilde “güncellenmesi”, yenilenmesi, 
daha rafine hale getirilmesi gerekiyor.

Bunun yanında din görevlilerimiz ne su-
rette olursa olsun ötekileştirici, insanımı-
zın bir kesimini dışlayıcı ifadelerden uzak 
durmalıdır. Bu ülke senelerce mezhep, 
meşrep ve etnik temelli kavgalar yaşadı. 
Birileri aramızdaki farkları kaşıyarak bizi 
birbirimize düşürmeye, komşuyu komşu-
ya kırdırmaya çalıştı. 1970’lerin sonunda 
kimi şehirlerimizde bu projeler maalesef 
başarılı da oldu. Müslüman aynı delikten 
ikinci kez ısırılmaz. Bizler de o acı günle-
rin, o karanlık günlerin tekrar yaşanması-
na müsaade edemeyiz. Bu konuda da siz 
kardeşlerime önemli görevler düşüyor.

Öte yandan son yıllarda birçok provokas-
yonun sosyal medya üzerinden yapıldığını 
görüyoruz. Biz tüm kamu görevlilerimize 
bu mecraları son derece dikkatli kullanma-
ları gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. 
Özellikle diyanet personelimizin kendile-
rini sosyal medyanın girdabına kaptırma-
maları gerekiyor. Sizler, üstelendiğiniz so-
rumluluk gereği herkesten daha fazla titiz 
olmalı, dikkatli olmalısınız. Camilerimizi 

beraber dini hassasiyetlerimizin de örse-
lenmesine sebep oluyor. Bireyselliğin arttı-
ğı, beşeri münasebetlerin zayıfladığı, yeni 
iletişim araçlarının gündelik hayatımızın 
merkezine oturduğu bir garip dönemin 
içindeyiz. Teknolojik imkânlar bir taraf-
tan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer ta-
raftan da insani ilişkilerimize büyük zarar 
veriyor. Bugün birçoğumuzun telefona ve 
televizyona ayırdığı zaman, evine, eşine, 
çocuğuna, anne ve babasına ayırdığı zama-
nı aşabiliyor. Sadece beşeri ve sosyal ilişki-
lerimiz değil, dini yaşantımız da bu süreç-
ten etkileniyor. Dünyevileşme, toplumdaki 
manevi yarıkları daha da derinleştiriyor.

Gençlerimizin ayakları gün geçtikçe cami-
lerden daha fazla soğuyor. Maalesef, ülke-
mizin pek çok yerinde cami cemaatimizin 
yaş ortalamasının artmasının, sayısal ba-
kımdan da azalmasının sebebi budur. Hem 
modernleşmenin getirdiği dünyevileşme, 
hem de camilerimizin yeni şartlara adap-
te olamaması, böyle bir manzarayı ortaya 
çıkarmıştır. FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların 
topluma sirayet edebilmesinin nedeni de 
yine manevi boşlukların ilgili kurumları-
mız tarafından doldurulamamasıdır. Şayet 
gençler, yaşadıkları savrulmaların çözü-
münü hemen yanı başındaki camide değil 
de başka yerlerde arıyorsa, ortada yanlış 
giden bir şeyler var demektir. Bu sorun-
ların tespitini yapmak ve çözüm yolları-
nı geliştirmek ise, öncelikle bizlerin so-
rumluğundadır.

“Gönül Odunda” Pişirilmeyen 
Hiçbir Sözün Kıymeti Olmaz

Değerli kardeşlerim,

Camiler, Yüce Rabbimizin “el câmî” esma-
sının yeryüzündeki tecellisidir. Camileri-
miz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, bir-
lik ve beraberliğin de timsalidir. Camiler, 
minberi ve kürsüsüyle,  ilim ve ahlak, ma-
rifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim 
merkezleridir. Dikkat ediniz Buhara’dan 
Saraybosna’ya kadar Müslümanların kur-
duğu ya da geliştirdiği her şehirde mutlaka 
çarşı ve cami vardır. Hatta Anadolu’da 5-10 
haneden başlayan en küçük köylerde dahi 
mutlaka cami bulunur. Medine’den beri, 
Mescidi Nebevi’nin inşasından beri İslam 
toplumlarında camiler hayatın merkezi, 
bulunduğu çevrenin kalbi olmuşlardır. 
Nasıl ki kalp, insanı ayakta tutan ana or-
gansa; mabetler de ilim, hikmet ve fazilet 
merkezi olarak toplumu diri tutar, canlı 
tutar, ayakta tutar.

İstiklal Savaşımızın da 15 Temmuz iha-
netine karşı mücadelemizin de en önemli 
merkezlerinden biri yine camilerimizdir. 
Camileri sadece namaz kılınıp dağılınan 
bir ibadet mekânına dönüştürmek, ona 
yapılabilecek en büyük kötülüklerden bi-
ridir. Açık söylüyorum: çocuklarımızın 
neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, piri 
fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın 
nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, 
benim gözümde boştur.

Şayet geleceği inşa edeceksek, dün oldu-
ğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı 
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kötülemek, din görevlilerimize kara çal-
mak için fırsat kollayanlara, bekledikleri 
fırsatı vermemeliyiz.

Sizlerin, Aranızdaki Çürük 
Elmaları Temizlemesi Önemlidir

Değerli kardeşlerim,

Biz “El Resul” olmadan önce “el emin” olan 
bir Peygamberin ümmetiyiz. Sizler de Pey-
gamberlerin varisi olarak görülen bir göre-
vi icra ediyorsunuz. Ecdadımız, camilerde 
din hizmetini yürüten hocalarımız için, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, “hademe-
i hayrat” sıfatını kullanmıştır. Hademe-i 
hayrat; ömrünü din hizmetine vakfetmiş, 
samimiyetle çalışıp, yaptıklarının karşılığı-
nı sadece Allah’ın rızasında arayan kişidir.  
Buradaki her bir kardeşimin “Hademe-i 
Hayrat” sıfatına uygun bir şekilde vazifesi-
ne yaklaşacağına inanıyorum. Biz din gö-
revlilerimizden milletimize öncülük etme-
sini, rehberlik etmesini bekliyoruz. Biz din 
görevlilerimizden insanımızın derdiyle, 
sıkıntısıyla, ve elbette sevinciyle hemhal 
olmasını istiyoruz. Bu yönde yapacağınız 
çalışmalarda tüm imkânlarımızla sizlerin 
yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bugün hamdolsun, Diyanet İşleri Başkan-
lığımız, gerçekten büyük bir aile haline 

gelmiştir. Böyle büyük bir ailede kimi za-
man hata yapanların, yanlışa düşenlerin, 
görevini hakkıyla yerine getirmeyenlerin 
olması doğaldır. Ancak sizlerin, aranız-
daki bu çürük elmaları temizlemeniz de 
önemlidir. 

Biz din görevlilerimizin vazifelerini en gü-
zel şekilde yapmaya çalıştığını biliyoruz. 
Sizlerin fedakârlıklarının çoğu zaman gün-
deme dahi gelmediğinin de farkındayız. 
Ancak aslolan birilerinin değil, Yüce Yara-
tıcının şahitliğidir. Hâlik bildikten sonra 
kul bilmese, görmese de olur. Rabbim bizi 
kendine layık bir kul, Peygamber Efendi-
mize layık bir ümmet eylesin diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
ahirete irtihal eden din görevlilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan-
lara, sıhhat ve afiyet içerisinde Rabbimin 
daha nice hizmetler nasip etmesini niyaz 
ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
tüm mensuplarına hizmetleri için tekrar 
teşekkür ediyorum.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı bir 
kez daha tebrik ediyorum. Sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.

Kalın sağlıcakla.
Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Vefatının 80’inci yıldönümün-
de, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin bânisi, ilk Cumhurbaş-
kanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
rahmetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa 
Kemal’le birlikte, ahirete irtihal etmiş tüm 

gazilerimize ve şehitlerimize de milletim 
ve şahsım adına minnettarlığımı ifade edi-
yorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
günümüze kadar, ülkemizin gelişmesi, kal-
kınması, büyümesi, refahının yükselmesi 
için emek veren, mücadele eden, katkı sağ-
layan herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Fırat’ın Doğusundaki 
Mazlumları da Huzura 

Kavuşturacağız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2018
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yu süren seferberlik döneminin cefasını 
çeken Anadolu insanı, yeni bir yükü daha 
sırtlamak zorunda kalmıştır. Bu dönemde 
ülkemizi yönetenler, milletimizi sadece 
büyük bir maddi külfetin altında ezmekle 
kalmamış, değerlerinin üzerinde kurduğu 
baskıyla da iyice bunaltmıştır. 

Değerli arkadaşlar,

İkinci Dünya Savaşı bitip de dünyada yeni 
bir demokrasi ve ekonomi düzeni kurul-
maya başlandığında, Türkiye’nin de bir 
takım adımları atması, artık zorunla hale 
gelmiştir. Ülkemizde belirli bir kesim, tek 
parti devrinden çok partili hayata, döne-
min CHP yöneticilerinin iradesiyle geç-
tiğimizi iddia ederler. Oysaki bu değişim 
iradi değil, mecburi bir değişimdir. Tek 
parti ekibi, elinden gelse Türkiye’yi Alman 
Nazizm’i, İtalyan Faşizmi veya Sovyet sos-
yalimizden birine sürükleyecek bir zihin 
yapısına sahiptir.

Önce Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kal-
kınma Partisi, sonra da Adnan Menderes 
ve arkadaşlarının öncülük ettiği Demokrat 
Parti, CHP’ye karşı milletimizin sesi olarak 
siyaset sahnesine çıktılar. Çok partili haya-
ta geçişten hemen sonra yapılan 1946 se-
çimlerinde uygulanan “açık oy-gizli tasnif ” 
yöntemi, aslında CHP yönetiminin demok-
rasi anlayışı konusunda bir fikir vermeye 
yeterlidir. Dünyadaki eğilimler ve milleti-
mizin iradesine sahip çıkma konusundaki 
kararlılığı, “gizli oy-açık tasnif ” usulüne 
geçilmesiyle, 1950 seçimlerinin adil bir 
şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu se-
çimin sonucunda, “Yeter söz milletindir” 

diyen Demokrat Parti, ezici bir çoğunluk-
la ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlen-
miştir. Türk Milleti, darbelere, cuntalara, 
vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağ-
men hep iradesine sahip çıkmış, sözün de, 
kararın da kendisine ait olduğunu ortaya 
koymuştur.

Milletimizin demokrasiye bağlılığı ne ka-
dar güçlüyse, ülkemizdeki bir kesimin 
Türkiye’yi tek parti döneminin karanlık 
günlerine tekrar döndürme çabası da o 
derece ısrarla devam etmiştir. Bugün hala, 
tek parti dönemiyle adeta sembolleşmiş 
zulümlerden biri olan Türkçe ezanın ka-
muoyu önünde savunulabiliyor olması, iş-
te bu özlemin, milletin değerlerine yönelik 
bitmek bilmeyen bu husumetin bir işareti-
dir. Ezanın dili evrenseldir. Nereye gider-
sen git, ezandaki ‘Allahu ekber’in anlamını 
tüm Müslümanlar bilirler. 

Aşık Veysel’in kılığı-kıyafeti sebebiyle 
Ankara’nın merkezine alınmaması örne-
ğindeki kibirli yaklaşım, daha sonra başör-
tüsü başta olmak üzere pek konuda ken-
disini göstermiştir. Niye? Aşık Veysel saf 
bir Anadolu insanı, bir aşık… Sivas’taki kı-
yafetiyle Ankara’ya gelmiş… Aşık Veysel’i 
beğenmediler, Ankara’ya sokmadılar.  Bu 
ülke bunları da yaşadı. Kendilerini mil-
letten üstün görenler, “göbeğini kaşıyan 
adam”, “bidon kafalı”, “Dağdaki çobanın 
oyuyla benim oyum bir olamaz”, “makar-
nacı-kömürcü” diyerek hala milli iradeyi 
aşağılamayı sürdürüyor. Bu milletin tüm 
fertlerinin oyu birdir, kimse hiçbir ferdi a-
şağılayamaz. Zaten demokrasinin güzelliği 
burada değil mi? 

Değerli arkadaşlar,

Yıldönümleri bize, anma yanında, geçmiş-
ten bugüne kapsamlı muhasebeler yapma 
fırsatı da verir. Mesela, Pazar günü, Paris’te, 
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 
100’üncü yılı törenlerine katılacağız. Bu-
gün de, Gazi’nin vefatının 80 yıldönümü-
nü geride bırakıyoruz. Bu süreçte ülkemi-
zin yaşadıklarını şöyle bir gözümüzün ö-
nüne getirdiğimizde, Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğini çok daha iyi görebiliriz. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülke-
mizi paylaşma girişimlerine şahit olduk. 
Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ve daha 
nice cephelerde yüreğimiz ve bileğimizle 
savaşarak kazandığımız zaferlere rağmen, 
ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmek-
ten kurtaramadık. Müstevlilere karşı önce 
şehir şehir, ardından topyekûn bir kurtu-
luş mücadelesi başlattık. Mücadelemizin 
zaferle sonuçlanmasını ardından, yeni 
devletimizle tarih sahnesindeki yerimizi 
tekrar aldık. 600 yıllık bir çınarın devrilip, 
epeyce küçülmüş olsa da, özü itibariye ay-
nı mümbit coğrafya üzerinde taze bir fida-
nın boy vermesi sürecinin, elbette sıkıntı-
sız yaşanması mümkün değildi. 

Nitekim, ülke ve millet olarak bu sıkıntıla-
rı her alanda çektik. Doğrularıyla-yanlışla-
rıyla, eksikleriyle-fazlalarıyla bu dönemin 
tartışmasını milletimizin hafızası ve tarih 
yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. 
Mesela, Gazi Mustafa Kemal’in kendi ira-
desiyle başlattığı ama provokasyonlar yü-
zünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok 
partili hayata geçiş denemesini vaktinde 

başarmış olsaydık, acaba ülkemiz nereye 
giderdi? Mesela, o dönemde kendi uçağı-
mızı, otomobilimizi üretmiş, sanayimizi 
geliştirmiş, ihracatımızı büyütmüş ol-
saydık, bugün nerede olurduk? Mesela, 
gençlerimizin zihinlerini formatlamaya 
çalışmak yerine, onları medeniyetiyle ba-
rışık özgür fertler olarak yetiştirecek bir 
eğitim sistemi kursaydık, acaba nasıl bir 
gelişme gösterirdik? Bunun gibi pek çok 
soru, zihinlerimizi meşgul ediyor olmakla 
birlikte, önümüzdeki vakıa da ortadadır. 
Özellikle Gazi’nin vefatına yakın yıllardan 
başlayıp 1950’ye kadar süren tek parti is-
tibdadı döneminde milletimizin değerleri-
nin, inancımızın, kültürümüzün, ecdat mi-
rasının nasıl hoyratça savrulduğunu gayet 
iyi biliyoruz. 

Türk Milleti, Darbelere, Cuntalara 
Rağmen Hep İradesine Sahip Çıktı

İkinci Dünya Savaşının ayak seslerinin 
duyulmaya başladığı bir dönemde zirveye 
çıkan tek parti yönetimine ilişkin acı hatı-
raları, her birimiz kendi çocukluğumuzda 
babalarımızdan, dedelerimizden, yakınla-
rımızdan dinlemişizdir. Bugünkü gençler, 
tek parti dönemini ancak tarih kitapların-
dan, hatıratlardan, gazete-dergi arşivlerin-
den öğrenme imkânına sahiptir. Biz ise o 
yılların zulümlerine, bizzat yaşayanların 
ağzından şahit olduk. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşına girmemiş-
tir ama savaşın tüm yükünü, sefaletini, 
sıkıntısını yaşamıştır. Osmanlının son yıl-
ları ve İstiklal Harbi sırasında nesiller bo-
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Tek Parti Zihniyeti ve Darbeci 
Kafa Aynı Madalyonun   
İki Yüzü Gibidir

Demokrasiyi hazmedememiş olan bu ke-
sim, her seçimin ardından ortalığı karış-
tırmaya, halkın sandığa yansıttığı iradeyi 
önemsizleştirmeye çalışıyor. Darbeyi, cun-
tayı, vesayeti yücelten yaklaşımları sergi-
leyenlerin ideal örneğinin hep tek parti 
dönemi olması boşuna değildir. Tek parti 
zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun 
iki yüzü gibidir. 

Ülkemiz siyasetinin en önemli sorunu, 
milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle 
kavgalı anlayışın hala etkinliğini devam 
ettirebiliyor olmasıdır. Oysa, dünyanın 
ve Türkiye’nin yürüdüğü istikamette,  bu 
tür faşizan eğilimlere asla yer yoktur. Ge-
leceğin dünyasında sadece demokrasinin, 
özgürlüklerin, güvenlik ve refah arayışla-
rının bulunduğuna inanıyor, biz de bu is-
tikamette çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz, 
sadece ekonomide değil, demokraside de 
dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline 
gelme kararlılığımızı ifade ediyor. İnşal-
lah gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 
ve 2071 vizyonları üzerinde yükselecek 
geleceğin Türkiye’si, bu tür tartışmaları tü-
müyle geride bırakacaktır.

Değerli arkadaşlar, 

Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada ke-
sintisiz bir mücadele içinde olduk. Ecdat, 
yüzünü batıya çevirmişti ama her fırsatta 
doğuya da dönmesi, oraları da güvenliğe ve 

huzura kavuşturması gerekiyordu. Bugün 
de aynı işi yapıyoruz. Bizim demokraside 
de, ekonomide de, hak ve özgürlüklerde 
de, insani değerlerin korunması hususun-
da da asıl mücadele alanımız batıdır. Bu-
nun için “Dünya 5’ten Büyüktür” diyoruz. 
Bunun için “Van Minute” diyoruz. Bunun 
için “Tüm insanlık güvende değilse kimse 
güvende olamaz” diyoruz. Bunun için 3,5 
milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyo-
ruz. Bunun için Myanmar’daki nehirlerin 
ve Akdeniz’in karanlık sularında boğulan 
mazlumların sızısını yüreğimizde hissedi-
yoruz. Bunun için insani yardımlarda dün-
yada ilk sırada yer alıyoruz. 

Peki, bizim bu çabamıza nasıl karşılık ve-
riliyor dersiniz? Sınırlarımızın içinde te-
rör örgütleri eliyle bombalar patlatılarak, 
sınırlarımız boyunca da terör koridorları 
kurularak, bu mücadelemizden vazgeçiril-
meye çalışılıyoruz. Tıpkı ecdadımızın yap-
tığı gibi, bir yandan da arkamızdan kuru-
lan tuzakları bozarak, bir yandan hedefle-
rimize sıkı sıkıya sarılarak, tarihin önümü-
ze açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. 

İşte bu gece, maalesef Hakkâri’de bir mü-
himmat depomuzdaki patlama sebebiyle 4 
evladımız şehit oldu, 20 civarında da yara-
lımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, 
yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Görünürde Kandil’deki PKK’yı terör örgü-
tü ilan edip, elebaşları için ödül koyanla-
rın, arka planda aynı teröristlerle nasıl iş 
tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün 
namlularını ülkemize çevirmiş Suriye’de-
ki mensuplarıyla kol kola girip devreye 
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gezerken Irak’taki elebaşlarını hedef göste-
renler, kendilerince bizi kandıracaklarını 
sanıyorlar. Halbuki biz onlara her fırsatta 
bu oyunun tutmayacağını, terör örgütleriy-
le yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran 
olacağını anlatıyoruz. Tabii bu arada boş 
da durmuyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtlarımızın ardından, İdlib’te 
de güvenliği ve huzuru sağlama yönünde 
önemli adımlar attık. Aynı şekilde Kuzey 
Irak’taki terör yuvalarını birer birer dağı-
tarak, Kandil’i de, Sincar’ı da teröristlerin 
başına yıkma yolunda ilerliyoruz. 

Fırat’ın doğusundaki Suriyeli kardeşle-
rimizin, bölücü terör örgütünün pençesi 
altında inim inim inlediğinin farkındayız. 
İnşallah çok yakında, bu bölgedeki maz-
lumları da güvene ve huzura kavuşturaca-
ğız. Bizim bu adımlarımızı DEAŞ kuklasını 
ortaya sürerek kesebileceklerini sananlar, 
yanıldıklarını görmeye başladılar. 

Ülkemize karşı yürütülen küresel yalan ve 
iftira kampanyalarının en büyük kaynağı 
haline gelen FETÖ ihanet çetesinin çırpı-
nışları da artık fayda etmeyecek. Deşifre 
olmuş oyun, başarısızlığa mahkûmdur. 
Biz bu oyunu çözdük. İnşallah en kısa sü-
rede, bize kurulan tuzakları sahipleri ve 

piyonlarının başlarına geçirip, yolumuza 
devam edeceğiz. 

Bize göre, Atatürk’ü anmak da, anlamak 
da böyle olur. Bu duygularla, bir kez daha,  
vefatının 80’inci yıldönümünde Gazi Mus-
tafa Kemal’i tazimle yâd ediyorum. 

Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkma lafla olmaz, İstanbul Havalimanı 
gibi eserleri ülkemize kazandırmakla olur. 
Muasır medeniyetler seviyesine metrolar, 
köprüler, uçaklar, insansız hava araçları 
yaparak çıkarız. 

Gençler, 

Çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla 
gayret edeceğiz. Gelecek hep birlikte bizim 
olacak. 

Bu toprakları bizlere vatan haline getirmek 
için bin yıldır canlarını ortaya koyan tüm 
şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu’nu düzenledikleri bu anma top-
lantısı için tebrik ediyorum. Sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum.  
Sağlıcakla kalın.

Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna, geçtiğimiz aylarda hizmete sun-
duğumuz Sergi Salonumuza hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 48’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Adıya-

man, Ağrı, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, Ça-
nakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Giresun, Is-
parta, İzmir, Kars, Kırklareli, Mersin, Muş, 
Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlı-
urfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van ille-
rimizden gelen siz kıymetli muhtarlarımızı 
misafir ediyoruz. Toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz ve elbette muhtarlarımız için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 

AİHM’in Son Kararı 
Düpedüz Terör-Perestliktir, 

Terörist-Seviciliktir

48. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 21 Kasım 2018
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80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on 
binlerce insanın katili olan PKK’ya verilen 
desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esir-
geyenleri biz nasıl ciddiye alabiliriz?

Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderse-
niz gidin, terör örgütü yandaşları diledik-
leri gibi at koştururken, milyonlarca euro 
para toplarken, ülkesini ve milletini seven 
vatandaşlarımıza adeta nefes aldırılmı-
yor. AİHM, sen neredesin, bunları görü-
yor musun? Bunlarla ilgili verilmiş bir 
kararın var mı?

Türkiye’de darbeye teşebbüs eden FE-
TÖ’cüleri baştacı yapan hiçbir ülkenin, 
hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzı-
na almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgür-
lük veya hak arayışına destek olmak değil 
düpedüz terör-perestliktir, terörist-sevici-
liktir. Buradan Avrupalı dostlarımızı ikaz 
ediyorum: O çok sevdiğiniz teröristler var 
ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün, emin 
olunuz, sadece nefretlerini ve sloganlarını 
değil, silahlarını da size çevireceklerdir. 

Sonuç olarak diyoruz ki, siz varın kendi 
sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları 
alın, dilediğiniz oylamaları yapın. Biz, de-
mokratik hukuk devleti vasfımızdan asla 
taviz vermeden, ülkemizin ve milletimizin 
bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya 
devam edeceğiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin son 5-6 yılında, ileride gerçek-
ten üzerinde çok durulacak, düşünülecek, 
konuşulacak, tartışılacak önemde hadise-

leri hep birlikte yaşadık. Ülkemizin, bölge-
mizdeki ve dünyadaki bir takım projelerde 
nereye yerleştirildiğini, milletimize biçilen 
kefeni nasıl birliğimizle, beraberliğimizle, 
kardeşliğimizle parçalayıp attığımızı in-
şallah tarih yazacak. Tarih elbette, milleti-
mizin kahramanlığı ve cesaretiyle birlikte, 
ana muhalefet partisinin her konuda, her 
olayda, her dönemde nasıl ülkesinin kar-
şısında yer aldığını da yazacak. Dün yine, 
bu partinin başındaki zat çıkmış, Gezi o-
laylarını öven, Gezici vandalları yücelten, 
bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar 
beyan etmiş. Buradan bir kez daha tekrar-
lıyorum. Gezi olayları, tıpkı CHP’nin ba-
şındaki zatın kendisi gibi, bir projeydi. Bu 
projenin adı, Türkiye’nin ayaklarına yeni-
den pranga vurma, milletimizin kutlu yü-
rüyüşünü engelleme ihanetidir. 

Çarpık Bir Muhalefet Anlayışına 
Sahip Olmak, Ülkemizin En 
Büyük Kaybıdır

Gezi olayları esnasında teröristlerin finans 
kaynağı olan bir kişi şu anda içeridedir. 
Onun arkasında kim var? Meşhur Macar 
Yahudisi Soros… Bu adam paralarını dün-
yada milletleri bölmek, parçalamak için 
kullanıyor. Türkiye’deki temsilcisi de, aynı 
şekilde babadan zengin ve bu imkânlarını 
ülkemizi bölmek ve parçalamak için kul-
lanıyor. Şimdi içeride… Suçu olmayan, 
herhangi bir şeye karışmamış olan birini 
bizim yargımız niçin içeri alsın?

Ne diyor Bay Kemal biliyor musunuz? 
“Tutuklananların hepsi akademisyen. 

Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten son-
ra dedik ki, ülkemizdeki tüm muhtarları-
mızla bir araya geleceğiz. Külliyemizdeki 
ana binada yer alan konferans salonumuz-
da 400 kişilik gruplar halinde başlattığı-
mız muhtar buluşmalarımızı, artık burada 
sürdürüyoruz. Bugün itibariyle 30 bine 
yakın muhtarımızı Külliyemizde ağırlamış 
olduk. 

31 Mart 2019’da belediye başkanlarımız, 
belediye meclis üyelerimiz ve il genel mec-
lis üyelerimizle birlikte muhtarlarımızın 
da seçimi var. Bu sebeple, önümüzdeki 
aylarda muhtar toplantılarımıza biraz hız 
vereceğiz. Hedefimiz seçimden önce muh-
tarlarımızın tamamına yakınıyla bir ara-
ya gelmiş olmaktır. Böylece, cumhuriyet 
tarihinde başka hiçbir cumhurbaşkanına, 
başbakana, devlet ve siyaset adamına na-
sip olmamış bir bahtiyarlığı yaşayacağız. 
Muhtarlarımıza bakışımızı, onları devle-
tin ve milletin gözünde nasıl bir konumda 
gördüğümüzü, kendilerinden neler bekle-
diğimizi, bu toplantılarda uzun uzun an-
lattık. Demokrasinin en tabandaki temsil-
cileri olan muhtarlarla, en üstteki temsil-
cisi olan Cumhurbaşkanının birlikteliğini, 
ülkemizde milli iradenin nasıl güçlü bir 
şekilde tecessüm ettiğinin en bariz örneği 
olarak görüyorum. 

Muhtar mahallesindeki, belediye başkanı 
şehrindeki, milletvekili ilindeki, Cumhur-
başkanı ülkesindeki insanların kahir ekse-
riyetinin gönlüne girecek ki, bu görevlere 
gelebilsin ve orada icraat yapabilsin. Dün-
yada demokrasinin böylesine yaygın ve et-
kin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke 

vardır. Siz bakmayın birilerinin Türk de-
mokrasisini hakir görmeye çalışmasına… 
Onlar demokrasiyi sadece kendilerine hiz-
met ettiğinde severler. Milletin tercihleri-
nin hâkim olduğu gerçek demokrasi, onla-
rın asla işine gelmez. 

AİHM’in Terör Destekçileriyle 
İlgili Verdiği Bir Karar Var mı?

Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. 
Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK’yla il-
tisaklı bir partinin eski genel başkanının 
yargılandığı davada “Özgürlük, güvenlik 
ve seçim hakkını ihlal etmiş.” Peki, siz Av-
rupa Birliği organlarından herhangi biri-
nin, aynı zatın, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki 
olaylar sırasında insanları, tamamı yalan 
olan beyanlarla galeyana getirip, 50 ma-
sumun sokaklarda vahşice katledilmesine 
yol açması konusunda herhangi bir be-
yanını duydunuz mu? Elinde, sadece bu 
hadise sebebiyle, aralarında 16 yaşındaki 
Yasin Börü’nün de bulunduğu 50 insanın 
kanı bulunan biri için sergilenen gayretin 
milyonda biri, acaba o masumlar için gös-
terilmiş midir? 

Belediye otobüsünde diri diri yakılan genç 
kızımıza, daha birkaç ay önce eşini ziyaret-
ten dönerken patlatılan bombayla 11 aylık 
bebeğiyle birlikte paramparça edilen ha-
nım kardeşimize gösterilmeyen ilgi, onları 
katledenlere adeta yağdırılıyorsa, burada 
bir sorun vardır. Avrupa Birliği’nin bizatihi 
kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, 
daha hayata gözlerini açmamış çocuktan 
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nına uğrarsan, bu gazinin yanında olman 
demek midir? Şehitlerimizin ve gazileri-
mizin yanında bizler varız. 

İşte böyle çarpık bir muhalefet anlayışına 
sahip olmak, ülkemizin en büyük kaybıdır. 
Dünyadaki ve Türkiye’deki değişim öy-
lesine güçlü ve köklü ki, önümüzdeki dö-
nemde bu anlayışın da, ne kadar direnirse 
dirensin, kendini yenilemek zorunda kala-
cağına inanıyorum. 

Bay Kemal, İstanbul 
Havalimanı’ndan da rahatsız

Kardeşlerim,

Bizdeki muhalefetin bir başka kötü özel-
liği de fırsatçılığıdır. Kendileri hiçbir iş 
yapmadıkları, ülkenin ve milletin hayrına 
hiçbir proje geliştirmedikleri, tuğla üstüne 
tuğla koymadıkları halde, sürekli iktidara 
gelmeyi beklerler. Bunun için de hep ik-
tidarın ayağının kaymasını, ülkenin yere 
kapaklanmasını, kriz çıkmasını, kaos oluş-
masını temenni ederler. Yaz aylarında faiz-
kur-enflasyon üçgeninden kaynaklanan 
bir takım sıkıntılar yaşadık ya, bunlar he-
men ellerini ovuşturmaya başladı. Dikkat 
ediniz, bu sıkıntıların çözümü için kayda 
değer hiçbir fikir ürettikleri, teklif getir-
dikleri vaki değildir. Reçete diye söyledik-
leri sözlerin de, ne ekonomik, ne politik, ne 
de ticari olarak hiçbir değeri yoktur.

Şimdi ekonomi yeniden toparlanmaya 
başlayınca, bu defa meseleyi başka taraf-
lara çekmeye başladılar. Neymiş? Türkiye 

buğday ithal ediyormuş… Bunu duyan da 
milletin buğday ve un yokluğundan fırın-
ların önünde kuyruk olduğunu sanacak. 
Hâlbuki Türkiye, yılda ortalama 21 mil-
yon ton buğday üreten, 19 milyon ton da 
buğday tüketen bir ülkedir. Peki, buğday 
ithalatımız yok mu? Var, hem de oldukça 
yüksek miktarda var. Üretimimiz tüketi-
mimizi fazlasıyla karşıladığına göre, biz bu 
buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Tabii 
ki un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gi-
bi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya 
satmak üzere ithal ediyoruz. Son 10 yıla 
baktığımızda, değeri 12,4 milyar doları bu-
lan 41,5 milyon ton buğday ithalatına kar-
şılık, değeri 21 milyar dolara yaklaşan 48,6 
milyon ton buğday karşılığı ihracat gerçek-
leştirdiğimizi görüyoruz. Yani yaklaşık 8,5 
milyar dolarlık bir kârımız söz konusu… 
Ama Bay Kemal bunlardan anlamaz. 

Bu yıl, olumsuz hava şartları sebebiyle 
buğday üretimimizde ve kalitesinde dü-
şüş olduğu doğrudur. Aslında toplamda 
tüketimi karşılayabilecek üretimimiz yine 
var. Buna rağmen, özellikle ekmeklik kali-
teli buğdayda ve arpada spekülatif dalga-
lanmaların önüne geçmek amacıyla, bir 
miktar hububat ithalatı için Toprak Mah-
sulleri Ofisine yetki verdik. Sebebi ve mik-
tarı ortada olmasına rağmen, bu durumu 
Türkiye’yi zayıf göstermek için kullanma-
ya kalkmanın adı muhalefet değil, iş bil-
mezliktir, fırsatçılıktır. Güya, yaz ayların-
da yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ima 
ederek, milletimizin moralini bozacak ve 
seçim iklimini zehirleyecek. 

Bunların sabah evine gideceğinize, davet 
etseydiniz zaten gelirlerdi.” Bay Kemal, se-
nin beyefendi dediklerinden bir tanesi de 
köşe yazarıydı, 5 yıl 10 aya mahkum oldu. 
Yargımız bu şahsı cezaevine gönderme-
di, o da Almanya’ya kaçtı. Bu şahıs şimdi 
Almanya’da Türkiye’nin aleyhinde her 
türlü kampanyayı yapıyor. Almanya’nın 
bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından, el 
bebek-gül bebek her türlü ödüllendirme-
ye tabi tutuldu. Bay Kemal, sen bunu gör-
müyor musun? Müslüman, bir sokulduğu 
delikten bir daha sokulmaz; bunu herkes 
böyle bilsin.

Demokraside, ekonomide ve siyasette, 
bölgesinde ve dünyada bir üst lige çıkan 
Türkiye’ye diz çöktürme, milletimizi tabi-
ri caizse yola getirme, ülkemizi teslim al-
ma projesinin elemanları hala dayanışma 
içindeler. Dikkat ediniz… Gezi’yi övenler 
bunlar değil miydi? Bütün cam-çerçeveyi 
indirenler bunlar değil miydi? Devletin 
otobüslerini yakıp yıkanlar bunlar değil 
miydi? Vatandaşın, esnafın dükkânlarını 
yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Bun-
lara biz hoşgörüyle mi bakacağız, bunlara 
eyvallah mı edeceğiz? Gezi’yi övenler, gizli 
veya açık PKK’yı da över, FETÖ’ye de des-
tek verir. Gezi’yi yüceltenler, esnafın malı-
nı mülkünü yağmalayanları, milletimizin 
kutsallarına saldıranları da baş tacı eder. 

Bizzat yaşayarak gördük ki Gezi, Türkiye’yi 
kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar 
iş varsa, ne kadar proje, ne kadar gayret 
varsa hepsinin karşısına dikilmenin adı-
dır. Bunları destekleyenler, aynı zamanda 
Suriye’de ve Irak’ta tezgâhlanan oyunların 

da en önde gelen savunucularıdır. Aynı 
kesimlerin, Türkiye’nin siyasi ve ekono-
mik bağımsızlığına yönelik her tehdide 
malzeme taşımak, borazanlık etmek, ta-
şeronluk yapmak konusunda yarıştığını 
görürsünüz. Adı ister akademisyen, ister 
gazeteci, ister siyasetçi, ister işadamı, ister 
sivil toplum kuruluşu yöneticisi olsun, hiç 
fark etmez, bunların hepsinin girdileri ay-
nı yerden gelir, çıktıları da aynı yere gider. 
Sinsilikte, yalanda, iftirada, provokasyon-
da, alçaklıkta sınır tanımayan bu tipler, za-
hirde demokrasiyi, özgürlükleri, hatta sol 
jargonu ağızlarından düşürmezler, ama 
hepsi de zihniyet olarak tam manasıyla bi-
rer faşisttir. 

Bunların bir başka ortak özelliği de, değer-
leriyle, tarihiyle, kültürüyle, kılığıyla-kıya-
fetiyle milletimizin adeta yeminli düşmanı 
olmalarıdır. Bazen kendilerini tutamayıp 
bu düşmanlıklarını, kimi zaman “muhtar” 
benzetmesiyle, kimi zaman “Bidon kafalı, 
makarnacı, göbeğini kaşıyan adam” büh-
tanlarıyla ortaya sererler. Bizim muhtar-
larla ilk buluşmalarımızı aşağıladıkların-
da milletimizden tepki alınca, kendileri 
de aynı yola çıktılar ama, tabii her konuda 
olduğu gibi bu hususta da nefesleri erken 
kesildi. 

Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz tüm 
operasyonlara karşı çıkanlar, yeri geldi-
ğinde bunun için hayatlarını ortaya koyan 
şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi 
istismar etmekten de geri durmazlar. U-
tanmadan, sıkılmadan “Gazilerin yanında 
biz varız” diyor. Yahu sen hangi gazimizin 
yanındasın? Şöyle geçerken bir gazinin ya-
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beleri bir daha yaşamamak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Savunma ve güvenlikten 
sağlığa, haberleşmeden eğitime kadar tüm 
alanlarda, alttan alta ciddi bir direnişle 
karşılaştığımızın farkındayız. Siyasetten 
bürokrasiye ve iş dünyasına kadar her 
yere sirayet etmiş hastalıklı bir zihniyet, 
eski alışkanlıklarında ısrar ediyor. Kendi 
insanımızın tasarımı ve üretimi olan her 
şeyin önü, bu çarpık zihniyetli kesimler 
tarafından kesilmeye çalışılıyor. Defalarca 
talimat vermiş olmamıza rağmen, eşdeğer 
ürünler arasında hala yabancı menşeli 
olanların tercih edilebiliyor olmasına ta-
hammülümüz kalmamıştır. Konumu ne 
olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik has-
sasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol 
yürümeye devam etmeyeceğimizin bilin-
mesini istiyorum. 

Türkiye’nin istiklali ve istikbali bu konu-
da kat edeceğimiz mesafeye bağlıdır. Ka-
ra kuvvetlerimizle, donanmamızla, hava 
kuvvetlerimizle, özel kuvvetlerimizle, jan-
darmamızla, polisimizle, istihbaratımızla, 
bunun yanında ilaç ve tıbbi cihaz sanayi-
mizle, otomotiv, bilişim, giyim, gıda, velha-
sıl tüm sektörlerimizle ülkemizi tasarımcı 
ve üretici konumuna taşımak zorundayız. 
Bu bir tercih değil mecburiyettir, hem de 
hayati bir mecburiyettir. 

İşte dün söyledim; stok yapıyorsunuz, pa-
tatesleri stokluyorsunuz,  soğanı stoklu-
yorsunuz, sebze-meyve stokluyorsunuz. 
Bundan sonra stokların yapıldığı depoları 

basacağız. Kimse benim halkıma pahalı 
ürün yediremez. Ürünleri stokluyorlar, on-
dan sonrada hastalıktan çürüdü diyorlar. 
Sen çürüttün, bu ürünleri hastalıklı hale 
getirdin. Patates, soğan havasız kalırsa ne 
olacak, tabii ki çürüyecek. Onun için stok-
çulara asla taviz yok.

Yerlileşme ve millileşme politikamıza ay-
kırı hareket eden, eski alışkanlıklarında ıs-
rarlı davranan herkes, ülkenin geleceğine 
bir darbe vurduğunu bilmelidir. İster gaf-
letten, ister kasıttan kaynaklansın, bu tür 
anlayış ve davranışları kesinlikle affetme 
hakkına sahip değiliz. 

Milletimiz bize ülkeyi yönetme vazifesini, 
işte bu taahhüdümüzü yerine getirelim ve 
ülkemiz bir daha eski zayıf, sıkıntılı, ele a-
vuç açan günlerine dönmesin diye vermiş-
tir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
nin anlamı ve özeti işte budur. Biz milleti-
mize verdiğimiz sözü tutmakta kararlıyız. 
Artık laf ve ayak oyunlarının devri sona 
ermiştir. Bundan sonra icraat zamanıdır. 
Hiçbir mazeret, hiçbir izahat başarının ye-
rini tutamaz. Kendi mesai arkadaşlarımız-
dan başlayarak, tüm girişimcilerimizi, sa-
nayicilerimizi, iş dünyasını, akademiyi bu 
doğrultuda seferberlik ruhuyla çalışmaya 
davet ediyorum. 

Geçtiğimiz 16 yılda elde ettiğimiz başarı-
lar önemlidir, ama önümüzde daha alma-
mız gereken çok mesafe vardır. İnşallah 
hep birlikte Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkartacağız. 

Halbuki Türkiye, ekonomide en sert dal-
galanmaların yaşandığı dönemde, enerji 
ve ulaştırma alanlarında dünya çapında 
3 büyük projeyle küresel gündemde yeri-
ni almıştır. Bunlardan biri, Türkiye’nin en 
büyük yerlileşme projelerinden olan STAR 
Rafinerisinin hizmete girmesidir. Azerbay-
can Cumhurbaşkanı, kardeşim Aliyev’le 
birlikte açılışını yaptığımız bu rafineri 
sayesinde petrol ürünleri ithalatında 1,5 
milyar dolar tasarruf edeceğiz. Ardından 
Cumhuriyetimizin 95’nci yıldönümüne 
armağanımız olan İstanbul Havalimanımı-
zın resmi açılışını gerçekleştirdik. İlk etabı 
90 milyon yolcu kapasiteli olan ve ilave ya-
tırımlarla bu rakamın 200 milyona kadar 
çıkacağı İstanbul Havalimanı, Türkiye’yi 
sadece ulaşımda değil, her alanda öne çı-
kartan bir projedir. 

Adam İstanbul Havalimanı’ndan da rahat-
sız... Niye? Ben yapamadım, siz de yapma-
yın. Biz yapacağız, ama sen de gel buradan 
istifade et. Bak Avrasya Tünelini yaptık, a-
rabayla oradan da bir geçiver. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü yaptık, herhalde oradan 
da geçmişindir. Osmangazi Köprüsü’nden 
de bir geçiver. Biz ayırt etmiyoruz, bura-
lardan Erdoğan da geçsin, Kılıçdaroğlu da 
geçsin istiyoruz.  

Pazartesi günü de Rusya Devlet Başkanı, 
dostum Putin’le birlikte yılda 31,5 milyar 
metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine 
sahip olan TürkAkım Projesinin boru hat-
tının ülkemiz topraklarına çıkış törenine 
katıldık. 

Bu arada döviz kuru ve faizde ibre sürekli 
aşağıyı göstermeye devam ediyor. Görül-
düğü gibi, ekonomimizin geleceğinden 
ümitli olmamız için gereken her türlü se-
bebe sahibiz. Ecdadımız “Elden gelen öğün 
olmaz, o da vaktinde bulunmaz” demiş. 
Her alanda olduğu gibi, ekonomide de yer-
li ve milli yaklaşımımıza uygun adımları 
kararlılıkla atıyoruz.  Önümüze çıkartılan 
engelleri birer birer aşarak, 2023 hedefle-
rimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz.

Yerlilik ve Millilik 
Hassasiyetimizi Paylaşmayanlarla 
Artık Yol Yürümeyeceğiz 

Kardeşlerim,

Meşhur bilim insanı Einstein, “Önyargıları 
kırmanın atomu parçalamaktan zor” oldu-
ğunu söyler. Alışkanlıkları değiştirmenin 
de en az bu kadar zor olduğuna inanıyo-
rum. Türkiye’nin siyasetten üretime, spor-
dan medyaya kadar her alanda değiştirme-
si gereken alışkanlıkları var. Mesela, biraz 
önce verdiğim örnekte de açıkça görüldü-
ğü üzere, siyasette muhalefet anlayışımı-
zın değişmesi gerekiyor. 

Aynı şekilde diğer alanlarda da kendimizi 
değiştirmemiz gereken konular bulunuyor. 
Sadece yerlilik ve millilik konusu bile, bazı 
alışkanlıkları değiştirmenin ne kadar güç 
olduğunu bize göstermeye yetiyor. Geç-
mişte, belki kolaycılığa kaçma anlayışıyla, 
belki kasıtlı bir şekilde önü kesilen sanayi 
ve teknoloji atılımımızla ilgili kötü tecrü-
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Tabii ben muhtarlarımızı en hür, en ba-
ğımsız siyasetçiler olarak görüyorum. İna-
nıyorum ki, sizler terör örgütlerine asla 
fırsat vermeyeceksiniz. Terör örgütleriyle 
birlikte olanları affetmedik. Bunlarla ilgili 
yasal mevzuat neyse uyguladık ve onları 
görevlerinden aldık.

52 bini aşkın muhtarımız, ülkemizin en 

tabandaki demokrasi hareketidir. Hak ve 
özgürlükler noktasında siz hürsünüz.

Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki kardeş-
lerime en kalbi muhabbetlerimi, selamları-
mı iletmenizi rica ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Kültür sanat dünyamızın değerli temsilci-

leri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-

la, muhabbetle selamlıyorum.  Cumhur-

başkanlığı Külliyesi’ne, bu gazi mekâna           

hoşgeldiniz. 

2018 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödüllerini kazanan isimler, Kültür 
ve Sanat Politikaları Kurulumuz tarafın-
dan geçtiğimiz günlerde belirlendi. Bu-
gün, işte bu kültür-sanat insanlarımızın 
kendilerine veya temsilcilerine ödüllerini 
tevdi edeceğiz. 

Kültür, Toprak Gibi, 
Milletin Bağımsızlık 

Sembollerinden Biridir

2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Ankara | 19 Aralık 2018
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Medeniyet, esasta bir inşa faaliyetidir. Bu 
faaliyetin temeli de ilim ve hikmettir. Bir 
örnekle ifade etmek gerekirse, şayet bu 
temel sağlamsa ortaya göz alıcı bir köşk 
çıkar, tam tersi temel çürükse elimize sa-
dece yıkık-dökük bir gecekondu geçer. Biz 
uzunca bir süre, ecdadın ihtişamlı mede-
niyet mirasına sırtımızı dönüp, kendimizi 
her alanda gecekondulara mahkum ettik. 
Halbuki bizim tarihimizde, ilim ve sanat 
insanlarının müstesna bir yeri vardır. Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın, “Benim zama-
nımda hiçbir şey olmasa bile, Baki gibi bir 
şairin bulunması yeter saadettir” dediği 
rivayet edilir. 

Bugün ülkemizin ve genel olarak mede-
niyet coğrafyamızın yaşadığı sorunlar, il-
me, hikmete, tefekküre, gayrete, azme ve 
tevekküle yeteri kadar sarılmıyor olma-
mızdan kaynaklanıyor. Rabbimiz, Kur’an-ı 
Kerim’de bize defalarca “akletmez misi-
niz?” diye hitap ederek, gitmemiz gereken 
yolu gösteriyor. Diğer hususlarla birlikte 
kültür-sanat alanındaki kısırlığı aşmak 
için yapmamız gereken budur; yani aklı-
mızı kullanmamız, geçmişten ve bugün-
den gereken dersleri çıkarmamızdır. Üste-
lik bunun için gerçekten çok kıymetli bir 
müktesebata sahibiz. 

Sadece varisine Vefa Ödülünü takdim ede-
ceğimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un 
fikir mirası bile, önümüzde yeni yollar 
açmaya yetecek zenginliktedir. Kurtuluş 
Savaşımızın ruhunu anlatan İstiklal Mar-
şı, milletimizin yeniden ayağa kalkışının 
destanı olan Çanakkale Şiiri ve her biri ay-
rı kıymete sahip mesajlar içeren eserleri, 

Mehmet Akif ’in ismini tarihe altın harfler-
le kazımıştır. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı 
ve geride bıraktığı eserleri başlı başına mil-
letimize verilmiş ödüldür. Bizim burada 
kendisi adına varisine takdim edeceğimiz 
ödül, sadece milletimizin İstiklal Şairine 
olan vefasının ifadesidir. 

Devlet olarak Merhum Akif ’in mirasına sa-
hip çıkma adına inşallah önemli bir adım 
atıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, 
Mehmet Akif ’in Mısır’dan Türkiye’ye dön-
düğünde İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nin 
İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır 
Apartmanı’nın 4’üncü katındaki daireyi 
kamulaştırdı. Milli Şairimizin ömrünün 
son demlerini geçirdiği bu daireyi, Meh-
met Akif Ersoy Müze Evi’ne dönüştürü-
yoruz. İstiklal Marşı Şairimize ait pek çok 
eser ve şahsi eşyanın da sergileneceği bu 
Müze Evi’nin, bilhassa gelecek kuşaklara 
Üstadı daha yakından tanıma ve anlama 
imkânı vereceğine inanıyorum. 

Öte yandan Mehmet Akif ’in bize tuttuğu 
ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimiz-
de, onun aziz hatırasını hakkıyla yad etmiş 
olabiliriz. Ancak ülkemize baktığımızda 
gördüğümüz şudur: Türkiye’nin yeni Meh-
met Akiflere, Tanpınarlara, Necip Fazılla-
ra, Nazım Hikmetlere, Arif Nihat Asyalara, 
Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor. Aynı 
şekilde müzikte yeni Dede Efendiler, Itri-
ler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaf-
fer Sarızözenler, Neşet Ertaşlar yetiştirme-
den özgünlüğümüzü koruyamayız. Mimar 
Sinan gibi kendi alanında asırlarca devam 
edecek ekoller oluşturacak mimarlar yetiş-
tirmeliyiz. Ömrüne 800’e yakın projeyi sığ-

Bu yılki ödüllerimizi; 

Tarih ve Sosyal Bilimler alanında Sayın 
Mehmet İpşirli, Sinema alanında Sayın 
Türker İnanoğlu, Müzik alanında Sayın 
Erol Sayan, Sanat-Fotoğraf alanında Sayın 
İzzet Keribar, Vefa Ödülü alanında ise mer-
hum Mehmet Akif Ersoy adına torunu Sel-
ma Argun’a veriyoruz. Ödül vereceğimiz 
değerli kültür-sanat insanlarımızın her 
birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemi-
zin ve milletimizin, maziden atiye uzanan 
büyük yolculuğuna kendi alanlarında yap-
tıkları katkılar için, bu değerli kültür-sanat 
insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Hep ifade ettiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı 
ödüllerini, milletimizin ve devletimizin 
kültür sanat insanlarımıza teşekkürünün, 
takdirinin bir nişanesi olarak veriyoruz. 
Bize göre kültür, tıpkı toprak gibi, tıpkı 
bayrak gibi, tıpkı ordu gibi, tıpkı para gibi, 
bir milletin bağımsızlığının sembollerin-
den biridir. Dünyanın en güçlü ülkelerine 
baktığımız zaman, ordularından ziyade 
kültürel iktidarlarıyla bu konuma geldik-
lerini görüyoruz. 

Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir se-
viyeye geldi ki, dünyada girmediği, ulaş-
madığı, tesir etmediği yer kalmadı. Sine-
madan müziğe, giyimden teknolojiye ve 
mimariye kadar her alanda bu etkiyi gö-
rüyoruz. İşte bu gerçek bizi, kültür-sanat 
politikalarımıza dört elle sarılmaya itiyor. 
Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve eko-
nomide çok büyük devrimlere imza atan 
Türkiye, maalesef, eğitim ve kültür-sanat 
politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kat 
edememiştir. Esasen, bu alandaki gelişme-

lerin, diğer yatırımlar gibi, sadece devlet 
projeleriyle, kamu imkânlarıyla sağlanabil-
mesi, işin tabiatına uygun değildir. Millet 
olarak topyekûn bir mücadeleyle ülkemizi 
kültür-sanatta ileriye taşıyabiliriz. Çünkü 
bu faaliyetler, sonuç itibariyle bireysel ça-
baya, bireysel üretkenliğe dayalıdır. Devle-
te düşen görev, bireylerin bu gayreti ortaya 
koyabilecekleri iklimi tesis etmektir. İnşal-
lah, yeni dönemde bu doğrultuda çok daha 
büyük adımları hep birlikte atacağız. 

Akl-ı Selimle Zihnimizi Yeniden 
Doyuracak, Zenginleştireceğiz

Değerli misafirler, 

Türkiye’nin son bir asrı, siyasi ve sosyal 
alanlar yanında, kültür-sanat bakımın-
dan da çok büyük kırılmaların yaşandığı 
bir dönemi ifade eder. Mesela bu süreçte 
dilimiz öylesine büyük bir değişime uğra-
mıştır ki, dedeler torunlarıyla sağlıklı ile-
tişim kuramaz hale gelmiştir. Aynı şekilde 
müzik zevkimizde çok ciddi değişimler 
yaşanmıştır. Giyim-kuşamdan yeme-iç-
meye kadar her alanda bu sıkıntının ema-
relerine şahit olabiliyoruz. Kültür-sanat 
dünyamızın kuraklığının en başta gelen 
sebeplerinden biri de budur. Atalar, “Yitik 
kaybedildiği yerde aranır” derler. Bize dü-
şen görev, medeniyetimizin üç tasavvuru-
nu, kalbi-i selimi, zevk-i selimi, akl-ı selimi, 
kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde 
aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve 
geleceğe taşımaktır. Evet… Kalb-i selimle 
kalplerimizi, zevk-i selimle gönüllerimizi, 
akl-ı selimle zihnimizi yeniden doyuracak, 
zenginleştireceğiz. 
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dıran Mimar Sinan sıradan biri değil. Üste-
lik bu eserler kaçak yapılar da değil. Diğer 
alanlarda da durum aynıdır. Önümüzdeki 
sürecin ülkemiz ve milletimiz için, bura-
daki kıymetli kültür-sanat insanlarımızın 
desteği ve gayretleriyle, yeni bir yükseliş 
dönemine dönüşeceğine inanıyorum. 

Küresel Düzeyde Eserler Üretecek 
Kültür ve Sanat İnsanlarının 
Yanındayız

Değerli misafirler,

Kültür ve sanat, tabiatı gereği sivildir, öz-
gürdür, vesayet kabul etmeyecek bir karak-
terdedir. Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan 
totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neş-
vünema bulması, bu sebeple pek mümkün 
olmaz. Aynı şekilde, toplumların kutsalla-
rını, inançlarını küçümseyen, tahfif eden, 
yahut ideolojik siparişlere göre köreltme-
ye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür 
veya sanat değildir. Esasen, bu tarz işlere 
tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, ta-
rihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir. 
Buna karşılık içinden çıktığı toplumla ba-
rışık sanat ve edebiyat insanları, isimleri 
ve eserleriyle asırlarca ayakta kalmayı ba-
şarmışlardır. Dünya ve Türk klasikleri, bu 
anlayışın örnekleriyle doludur. 

Türkiye, bir yandan geçmişteki değerleri-
ne sahip çıkarken, diğer yandan da bun-
ların izinde yeni kültür ve sanat insanları 
yetiştirmek mecburiyetindedir. Küresel 
düzeyde dolaşıma girecek eserler ürete-
cek kültür ve sanat insanlarının yanında 

olmayı, en başta gelen görevimiz olarak 
görüyoruz. Bu anlayışla her fırsatta kül-
tür ve sanat insanlarımızla birlikte olmaya 
önem veriyoruz. Bazı çevrelerin, hüsnü ni-
yet ürünü bu gayretimize dahi tahammül 
edemediklerini, üzüntüyle takip ediyoruz. 

Ülkemizin en büyük sorunu, kendi top-
lumunu, kendi ülkesini küçümseyen bir 
grubun uzunca bir süre kültür-sanat dün-
yamızı adeta esir almasıdır. Hamdolsun bu 
esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Özel-
likle gençlerimiz arasında, geleceğimiz 
adına bize ümit veren güçlü bir kıpırdanı-
şın, bir arayışın, bir sorgulamanın giderek 
yükseldiğini görüyoruz. 

Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonunun 
önemli bir ayağını da kültür-sanat başlığı 
oluşturacaktır. Bugün dünyanın neresine 
gidersek gidelim, televizyonun düğmesine 
dokunduğumuzda karşımıza mutlaka ül-
kemizde yapılmış bir televizyon dizisi çıkı-
yor. Demek ki, çalıştığımızda, emek verdi-
ğimizde, mücadele ettiğimizde, televizyon 
gibi rekabetin çok üst düzeyde olduğu bir 
alanda bile netice elde edebiliyoruz. Aynı 
başarıları diğer alanlarda göstermememiz 
için hiçbir sebep göremiyorum. 

Bu duygularla bir kez daha 2018 yılı ‘Cum-
hurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri-
ni’ takdim edeceğimiz değerli hocalarımızı, 
üstatlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü-
nü verdiğimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez 
daha rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyemize, bu gazi mekâna, mille-
tin evine, Külliyetimizin en son hizmete gi-
ren yeri olan Sergi Salonumuza hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 49’uncusunda 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Aksaray, An-

kara, Antalya, Artvin, Batman, Burdur, Ço-

rum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gazi-

antep, Gümüşhane, Hatay, Kahramanma-

raş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, 

Mardin, Muğla, Osmaniye, Samsun ve Uşak 

illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-

mızı misafir ediyoruz. 

Bize Milletimizin, 
Muhtarlarımızın 

Cumhurbaşkanı Olmak Yeter

49. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 27 Aralık 2018
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52,6’ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar 
ihanet ettiğin için de zaten bir yere pabuç 
olmadın. 31 Mart’ta da yine hezimete uğra-
yacaksın. Niye? Teröristlerle el ele, kol ko-
la gezene, benim milletim yürü demez. Bize 
milletimizin Cumhurbaşkanı olmak, muh-
tarlarımızın Cumhurbaşkanı olmak yeter. 
Aslında bu zat, ağzından çıkan sözün ne 
anlama geldiğini bilse, bunu söylemek yeri-
ne kaldırır kendini o kürsüden aşağı atardı. 
Ama ağız işte… Torba değil ki büzesin… 

Yine de, bu meşruiyet meselesini bir açık-
lığa kavuşturmakta fayda görüyorum. 
Meşruiyet kavramı, siyaset ve yönetim bi-
liminin temelini oluşturur. Konu meşrui-
yetten açılınca, ister istemez iktidar kavra-
mını da onunla birlikte düşünmek gerekir. 
İktidar dediğimiz hadise, belirli görüşlere 
ve programlara sahip kadroların ülkeleri-
ni, toplumlarını, sorumlu oldukları alanı 
yönetme kabiliyetidir. Güç kullanma ay-
rıcalığına sahip tek kurum olan devleti 
yönetme görevi de, toplumlar tarafından 
siyasi iktidarlara verilir. Siyasi iktidarın 
gücünün asıl sınırlarını, kendisine devleti 
yönetme görevini veren halka karşı duydu-
ğu sorumluluk belirler. Anayasa, yasa ve 
diğer mevzuat ile toplumun inanç, ahlak, 
örf anlayışı ise, bu sınırların gözüken ve 
gözükmeyen yönlerini somutlaştırır, uy-
gulanabilir hale getirir. 

Esasen meşruiyetle ilgili pek çok teori, pek 
çok görüş, pek çok yorum vardır. En basit 
şekilde anlatacak olursak, siyasi iktidarın 
meşruiyeti, yönettiği veya yönetmeye ta-
lip olduğu toplumdan aldığı desteği ifade 
eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm 

ve uygulama yolu serbest seçimlerdir. Yani 
bir siyasi parti seçimlerde toplumun deste-
ğini almışsa, meşru bir iktidar olarak, Ana-
yasa ve yasalar çerçevesinde ülkeyi yönet-
me hakkına da sahiptir demektir.

Geçmişte, siyasi partiler çok düşük oy 
oranlarıyla, yani çok düşük toplum deste-
ğiyle ülkemizi yönetmeye kalktıkları için 
sürekli krizlere, kaoslara, istikrarsızlıklara 
maruz kalıyorduk. Yüzde 19 ile, yüzde 22 
ile, yüzde 27 ile hükümet kuran Başbakan-
lar, ister istemez siyasi iktidarlarını gerçek 
anlamda tesis etmekte ve kullanmakta zor-
lanıyorlardı. Yine bu düzeyde oy oranına 
sahip partiler tarafından seçilen Cumhur-
başkanları da tartışma konusu olabiliyor-
du. Biz, AK Parti iktidarları döneminde 
tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamının 
ülkemize faydalarını da görerek, yeni yö-
netim sistemimizi, en az yüzde 50+1 des-
tek üzerine kurduk. Böylece ülkemizin 
“demokrasi eşiğini” de yükselttik. Dolayı-
sıyla, yeni yönetim sistemimizde seçimi 
kazanan Cumhurbaşkanının meşruiyetiy-
le ilgili en küçük bir tartışma, en küçük bir 
tereddüt, en küçük bir şüphe olması müm-
kün değildir. 

Bay Kemal, sen niye cumhurbaşkanı ada-
yı olmadın? Parti genel başkanıydın, cum-
hurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıksay-
dın. Bu mesele, siyaseti anlama meselesi-
dir, halkıyla diyalog kurma meselesidir, 
halkın gönlüne girme meselesidir. Halkı-
nın gönlüne giremeyen, halkının huzuru-
na da çıkamaz. 

Toplantımızın, ülkemiz, milletimiz ve tabii 
ki muhtarlarımız için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Bugün itibariyle Külli-
yemizde misafir ettiğimiz muhtar sayımız 
32 bini geride bıraktı. Böylece seçimden 
önce muhtarlarımızın tamamına yakınıyla 
bir araya gelme hedefimize bir adım daha 
yaklaşmış bulunuyoruz. İstiyorum ki, 31 
Mart’a kadar bütün muhtarlarımızı bu sa-
londa ağırlamış olayım. Muhtarlarımızla 
kurduğumuz bu güçlü bağla, geçmişte hiç-
bir cumhurbaşkanına, başbakana, siyaset-
çiye nasip olmamış bir şerefe nail olduğu-
ma inanıyorum. 

Sizlerin, ülkemiz yönetim sisteminin en 
küçük birimi olan mahallelerimizin hu-
zuru, gelişmesi, insanlarımızın arasındaki 
dayanışmanın, işbirliğinin güçlenmesi ko-
nusunda yaptığınız çalışmaların önemini 
çok iyi biliyoruz. Devletin mahalle ve köy 
halkı üzerindeki gözü-kulağı, eli-kolu, sesi-
nefesi; mahalle ve köy ahalisinin de devlet 
nezdindeki temsilcisi olarak sizlerle daha 
yapacak çok işimiz var. Hep söylediğim gi-
bi, muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muh-
tarlarımızı memnun eden beni de mem-
nun eder. 

Hamdolsun bu toplantılarımıza başladığı-
mız günden beri gerek muhtarlarımızın, 
gerekse muhtarlarımız aracılığıyla pek 
çok vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm 
bulduk, buluyoruz. İçişleri Bakanlığımız 
bünyesinde bir Muhtarlık Bilgi Sistemi 
kurduk. Mahalli İdareler Genel Müdürlü-
ğü’müzde faaliyete geçen Muhtarlar Daire 
Başkanlığı, muhtarlarımızın ve muhtar-
lıklarımızın meselelerini en üst düzeyde 

takip ediyor. Muhtarlarımızın taleplerini 
karşılamak üzere, illerimizde vali yardım-
cısı, büyükşehir belediyelerinde genel sek-
reter yardımcısı, diğer belediyelerde de 
başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar 
tespit edildi. Muhtarların en büyük sıkıntı-
larından biri olan SGK primlerinin devlet 
tarafından ödenmesine imkân sağladık. 
Muhtar maaşlarını da, geçmişle kıyasla-
namayacak bir seviyeye çıkardık. Yine 
muhtarlarımızın önemli bir sıkıntısı olan 
silah ruhsat harçlarına da muafiyet getir-
dik. Son olarak, ihtiyaç duyulan yerlerde 
muhtarlık binaları yapılmasıyla ilgili bir 
projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah önü-
müzdeki dönemde de muhtarlarımıza ve 
mahallelerimize olan hizmetlerimizi artı-
rarak sürdüreceğiz. 

Teröristlerle El Ele, Kol Kola 
Gezene, Benim Milletim   
‘Yürü’ Demez

Kardeşlerim, 

Bu salondaki manzara, Türkiye’de demok-
rasinin tavanından tabanına nasıl ahenk 
içinde işlediğinin en bariz örneğidir, ispa-
tıdır. Tabii demokrasiyi herkes böyle anla-
mıyor. Mesela ana muhalefetin başındaki 
zat, önceki gün çıkmış, şahsımı bu göreve 
meşru bir şekilde gelmemekle itham edi-
yor ve “Benim Cumhurbaşkanım değilsin” 
diyor. Bay Kemal, senin Cumhurbaşkanın 
olmaya meraklı değilim, ben milletimin 
Cumhurbaşkanıyım. Yüzde 52,6 oyu kim 
verdi? Milletim verdi. Sen yüzde 52,6’nın 
içerisinde olmayabilirsin, ama yüzde 
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timin istiklal” diyerek bu milletin istiklal 
aşkını, bayrak aşkını, vatan aşkını ölüm-
süzleştiren büyük dava ve fikir adamı, Mil-
li Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, 
şükranla anıyorum. Akif merhumun haya-
tı ve eserleri, geri kalmışlıkla, yoksullukla, 
hurafelerle, miskinlikle, tembellikle müca-
deleyle doludur. Milletimizin boğulmak is-
tendiği Büyük Harpte ve İstiklal Harbinde 
Akif bir mücahit olarak görev almakla kal-
mamış, aynı zamanda bu millete Safahat’ın 
yanında İstiklal Marşı gibi bir şaheseri ar-
mağan etmiştir. CHP zihniyeti her iyi şey-
de olduğu gibi Akif ’in İstiklal Marşı konu-
sunda da boş durmamıştır. En son 1937’de,  
İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi için Ulus 
Gazetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay’ın ba-
şını çektiği, İnönü’nün de desteklediği bir 
kampanya başlatılmıştır. Bunun için bir de 
yarışma açılmıştır. Tabii yarışmaya katılan 
eserlerin hiç birisi bu milletin İstiklalini 
anlatacak değerde olmadığı için CHP’nin 
bu projesi de akim kalmıştır. Biz ise, Akif 
merhum gibi, “Allah bu millete bir daha İs-
tiklal Marşı yazdırmasın” diyoruz. 

Kardeşlerim,

Bugün sadece Akif ’in hakka yürüyüşünün 
yıl dönümü değil, aynı zamanda milleti-
mizi yasa boğan, 1939 Erzincan Büyük 
Depreminin de yıldönümüdür. 79 yıl önce 
yaşanan bu felakette 33 bine yakın vatan-
daşımız hayatını kaybetti, 100 binden fazla 
vatandaşımız yaralandı, 110 bin bina yerle 
bir oldu. Depremin ardından Erzincan’da 
adeta taş üstünde taş kalmadı. Tabii o dö-
nemin şartları çok kötü. Kurtarma hizmet-
leri yetersiz. Sağlık hizmetleri yetersiz. U-

laşım hizmetleri yetersiz. Depremden sağ 
çıkan bebekler soğukta donuyor. Yaralıla-
rın çoğu eksi 20 dereceye varan soğukta 
donarak can veriyor. İşte bugünlerde CHP 
ne yapıyor biliyor musunuz? Ancak dört 
gün sonra, o da “Milli Şef ”in meşhur “Be-
yaz Treni”yle Erzincan’a ulaşıyorlar ama 
tenezzül edip tren garından ayrılmıyorlar 
bile, oradan geri dönüyorlar. Erzincan’a 
yine milletimiz sahip çıkıyor. Milletimiz 
aşını, ekmeğini, kıyafetini Erzincan’la, Er-
zincanlılarla bölüşüyor. Şimdi fikir özgür-
lüğü havarisi kesilmeye kalkıyorlar ya, 
bunların muhalif hiçbir fikre de, siyasete 
de tahammülleri olmadığını milletimiz 
çok iyi biliyor. 

Biz, Van depreminde 24 saat içinde tüm 
ekibimizle birlikte şehre ulaştık. Böyle bir 
felâket karşısında oturduğumuz yerde du-
ramazdık, zaten durmadık da. AFAD’ıyla, 
Yeşilay’ıyla, Kızılay’ıyla vatandaşlarımızın 
yanında yerimizi aldık. Bu hizmetler dert-
li olmayı gerektirir. Eğer dertli olursanız 
bunları yaparsınız. Kısa sürede Van’daki 
tüm yaraları sardık. Deprem nedeniyle 
Van’a 20 katrilyon lira harcadık. Bunu 
Simav’da da yaptık. Nerede bir deprem 
varsa, bizler anında oraya ulaştık. 

AK Partili Belediye Başkanları,  
Siz Muhtarlarımın Emrindedir

Erzincan depremi felaketi için bir ağıt da ya-
kan, merhum Osman Yüksel Serdengeçti’yi 
fikirlerinden dolayı defalarca hapse atıyor-
lar, mecmuasını defalarca kapatıyorlar. Ni-
ye mi böyle yapıyorlar? Allah dediği için, 

Sevgili muhtarlarım,

Bütün bunları niçin anlatıyorum biliyor 
musunuz? CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun 
demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ, ne 
kadar içi boş, ne kadar aldatmacadan iba-
ret olduğunu göstermek için anlatıyorum. 
Bizim gözümüzde bu zat, her ne kadar bir 
kaset kumpasıyla önü açılmış da olsa, CHP 
Kurultayında seçilip geldiği için meşru bir 
siyasetçidir. Çünkü bizim CHP seçmeninin 
de, CHP delegelerinin de iradesine saygı-
mız vardır. Tabii yaptıkları yanlışı onlara 
hatırlatma hakkımızı da hep baki tutuyo-
ruz, ama tercihlerine saygı duyuyoruz. 

Kılıçdaroğlu Kafasına Göre, 
Hiçbiriniz Meşru Değilsiniz

Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatan-
daşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 
52,6’lık bir desteği meşru görmediğine 
göre, demek ki bu zatın kafasında baş-
ka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Şöyle 
bunların geçmişine bir baktığımızda da, 
o demokrasi tarifinin ipuçlarını görebili-
yoruz. Hadi tek parti dönemini bir kenara 
bırakıyorum… Bu dönemin hesabı ayrıca 
sorulmayı ve sorgulanmayı gerektiriyor. 
İşe çok partili hayattan başlayalım. Mesela 
1946 seçimlerindeki “Açık oy-gizli tasnif ” 
yöntemi, tam da bunların kafasındaki de-
mokrasinin tarifidir. Aynı şekilde, 1960 
darbesine destek verip, seçilmiş Başbakanı 
darağacında sallandırmak da bunların de-
mokrasi anlayışının bir tezahürüdür. Daha 
yakın tarihe gelecek olursak, teröristlere 
“arkadaşlar” demek, terör örgütüne des-

tek vermek, FETÖ gibi bir ihanet çetesinin 
taşeronluğuna soyunmak da bunların de-
mokrasi anlayışının işaretleridir. Hepsine 
de hararetle destek verdikleri 28 Şubat’tan 
27 Nisan bildirisine kadar, bunların de-
mokrasi anlayışlarının daha pek çok örne-
ğini görebiliriz. 

Bunlara göre, CHP’ye hizmet eden demok-
rasi meşrudur, CHP’nin işine gelmeyen de-
mokrasi ise behemehâl def edilmesi gere-
ken bir yüktür. Seçilmiş Cumhurbaşkanını 
meşru görmeyen kafa, sanıyor musunuz ki 
siz muhtarları meşru sayar? Kılıçdaroğlu 
kafasına göre, hiçbiriniz meşru değilsiniz, 
hiçbiriniz muhtarlık koltuğunda otur-
maya layık değilsiniz. Aynı mantıkla git-
tiğimizde, kendisinin de içinde yer aldığı 
milletvekilleri için de, belediye başkanla-
rı, belediye ve il genel meclis üyeleri için 
de aynı şeyleri söylemek mümkündür. 
Maalesef, ülkemizde işte böyle çarpık bir 
zihniyet ana muhalefeti temsil ediyor. 
Hâlbuki biz, Cumhurbaşkanı ile muhtar-
ların buradaki şu görüntüsünü, ülkemiz-
de milli iradenin gücünün sembolü ola-
rak değerlendiriyoruz. 

Dünyada, demokrasinin böylesine yaygın 
ve bütün halinde uygulandığı pek az ülke 
var ve biz de hamdolsun bunlardan biriyiz. 
Bu ülke kimsenin milletimize inayeti değil-
dir. Biz bu ülkeyi, ayak bastığımız günden 
beri milletimizin canıyla, kanıyla, istiklali-
ne ve istikbaline sahip çıkma azmiyle kur-
duk ve yaşatıyoruz. 

Bu vesileyle, ebedi hayata irtihalinin 82. yıl 
dönümünde “Hakkıdır hakka tapan mille-
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vatan dediği için, millet dediği için, Akif ’in 
davası hak davadır dediği için, bu milleti 
ağlatmayın dediği için kendisine bu eziyeti 
yapıyorlar. Serdengeçti, Erzincan depremi-
nin ardından yazdığı ağıtta şöyle diyor:

“Ağlarım ağlarım dertlerim bitmez

Yazayım desem kâğıtlar yetmez

Bu dert bu acılar gönülden gitmez

Ağlaya ağlaya bittim Erzincan

Sencileyin çöktüm gittim Erzincan”

Bu vesileyle Erzincan depreminde hayatı-
nı kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dili-
yor, bir daha milletimizin böyle acılar ya-
şamamasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Kardeşlerim,

Gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan bir 
yönetim olarak, kimin ne dediğine değil, 
sadece ve sadece milletimizin ne dediğine 
bakmakla mükellefiz, öyle de yapıyoruz. 
Rahmetli Abdürrahim Karakoç üstadımı-
zın dediği gibi:

“Beden ölür, çürür, cana bakın siz

Kim kiminle yürür, ona bakın siz

Bırakın dönsün dönme dolaplar

Haktan, hakikatten yana bakın siz”

Biz de işte bu anlayışla milletimize hizmet 
veriyoruz. Attığımız her adımla, yaptığı-
mız her icraatla, milletimizden aldığımız 
desteğin hakkını vermeye çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz Cumartesi gü-
nü, yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi 
Meclis’te kabul edildi. Biz hükümete gel-
diğimizde toplanan her 100 liranın 86 li-
rası faiz ödemelerine gidiyordu. Uğraştık, 
didindik, çalıştık ve bu oranı yüzde 10’la-
ra kadar düşürdük. Buradan ettiğimiz ta-
sarrufla da milletimize eğitimden sağlığa, 
güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda, 
Cumhuriyet tarihinde yapılanların üç katı, 
beş katı, 10 katı büyük hizmetler götür-
dük. Sadece 2019 bütçesine baktığımızda 
dahi, hizmet odaklı bütçe anlayışımızın te-
zahürlerini görmek mümkündür. Mesela 
eğitime ayırdığımız kaynak 161 milyar li-
radır. Sağlığa ayırdığımız kaynak 157 mil-
yar liradır. Altyapı yatırımlarına 65,1 mil-
yar lira ayırdık. Reel sektör desteklemeleri 
için 32,8 milyar lira tahsis ettik. Belediye-
lerimize ve il özel idarelerimize 93,6 mil-
yar lira veriyoruz. Tarım sektörü için 26,5 
milyar lira kaynak ayırdık. Sosyal yardım 
projelerimiz için 62,1 milyar lira harcaya-
cağız. Bütçe rakamları bu şekilde sıralanıp 
gidiyor. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir 
şey var. Biz hep, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” diyoruz. Altyapı yatırımları için 
ayırdığımız kaynakla sosyal yardımlar için 
ayırdığımız kaynak aşağı yukarı aynıdır. 
Niçin biliyor musunuz? Çünkü siz istedi-
ğiniz kadar toprağın altına yatırım yapın, 
onun üzerinde yaşayan insanlara sahip çı-
kamıyorsanız, devlet olarak görevinizi ye-
rine getirmiyorsunuz demektir. 

Belediye Başkanlarımıza da aynı tavsiyeyi 
yapıyoruz. Şayet şehrinizde bir tane bile 
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mağdur, mazlum, garip bulunuyorsa, gece 
yatağına karnı aç giren bir tek çocuk mev-
cutsa, yakacağı olmadığı için battaniyesi-
nin altında titreyen tek bir yaşlı varsa, yap-
tığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz. 

Muhtar kardeşlerim, 

Belediye başkanları, özellikle AK Partili 
belediye başkanları sizin emrinizdedir. 
Eğer bunu yapmıyorlarsa, sizlere dağıtılan 
formlara şikâyetlerinizi yazmalısınız. Yine 
kaymakamlar ve valiler de sizin emriniz-
dedir. Hem AK Partili belediye başkanla-
rımıza, hem valilerimize ve kaymakamla-
rımıza gerekli talimatları verdim. Çünkü 
biz bu milletin efendisi değiliz, milletin 
hizmetkârıyız. 

Milletimizin Dertleriyle 
Dertlenmeye, Hizmet Etmeye 
Devam Edeceğiz

İnsanına sahip çıkmayan devlet, tıpkı 
Türkiye’nin geçmişindeki kimi dönemler-
de olduğu gibi, sadece bir avuç elite hizmet 
eder hale gelmiş demektir. Halbuki bizim 
devletimiz 81 milyon vatandaşımızın, 
onlarla birlikte ülkemize sığınmış 4 mil-
yonun üzerindeki mazlumun tamamını 
kucaklamalı, tamamına temel hizmetleri 

götürmelidir. Aksi halde Cumhurbaşkanı 
olarak ben yastığa huzur içinde başımı ko-
yamam. Sizlerin de, şayet mahalleleriniz-
de mazlumlar ve mağdurlar varsa, onların 
temel ihtiyaçlarını karşılamadan, huzurla 
yastığınıza başınızı koyamamanız lazım. 

Mevlana Hazretleri, “Dert insana yol göste-
rir” diyor. Bizler de dertli olacağız ki, ne ya-
pacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman 
yapacağımızı bilelim. Hamdolsun, devle-
timizin de, milletimizin de imkânları, tüm 
garipleri kucaklayacak kadar geniştir. Ö-
nümüzdeki dönemde milletimizin dertle-
riyle dertlenmeye, gece gündüz çalışmaya, 
üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Rabia’mızı unutmayacağız. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkelerinden 
asla taviz yok. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. 
Bizi bölmek isteyenlere, 31 Mart’ta en gü-
zel cevabı sayenizde millet verecektir.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrifle-
riniz için her birinize ayrı ayrı şükranları-
mı sunuyorum. 

Sizler de seçime giriyorsunuz, sizlere de 
başarılar diliyorum. Değerli misafirler, kıymetli akademisyen-

ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyo-
rum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, mille-
tin evine, bu gazi mekâna hoş geldiniz. 

Türkiye Belediyeler Birliği ile Cumhurbaş-
kanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 

tarafından düzenlenen toplantımızın ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel 
Yönetimler” konulu bu sempozyumu dü-
zenleyenler ile tebliğleri ve tartışmalarıyla 
toplantımıza katkı verecek olan herkese 
teşekkür ediyorum. “Yerel yönetimlerde 
etik” konusundaki çalışmalarıyla bu sü-

Ne Olur Ülkemizi
Katletmeyelim, İnsanoğlu 

Toprağa Yakın Yaşasın

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu
Ankara | 9 Ocak 2019
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lar. Böyle siyaset yaparsanız, çöpten, çu-
kurdan, çamurdan kurtulamazsınız. 

Türkiye, Uzun Zamandır Özlemi 
İçinde Olduğu Yeni Yönetim 
Sistemine Kavuştu

Değerli dostlar,

Benim, 1994’te CHP’den nasıl bir İstanbul 
aldığım herkesin malumudur. Çöp dağ-
larının olduğu, hava kirliliğinden dolayı 
sokaklarında insanların gaz maskeleriyle 
dolaştığı bir İstanbul’u devralmıştık. Hatta 
Ümraniye’deki çöp depolama alanındaki 
patlamada 39 vatandaşımızı kaybetmiş-
tik. O dönem belediye başkanı CHP’liydi. 
Bu başkan, İstanbul’un o dönemki halini 
grevlere bağlıyor. Bu grevler senin becerik-
sizliğin yüzünden oldu. Greve gitmemenin 
yöntemleri var, çözseydin ya.

Bakın şu anda İzmir’de de İZBAN’da grev 
var. Baktık ki çözemiyorlar, mecburen 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile grevi 
2 ay erteledik. Yetkim grevi 2 ay ertele-
meye yetiyordu, kararı hakem kurulu ve-
recek. Bunu niye yaptık? Bizim derdimiz 
var. Vatandaşımızı sokaklarda sersefil 
yapma hakkımız var mı? Bunu çözmek 
durumundayız. 

Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geç-
me kararı, yine çok ağır bir dizi krizin 
ardından ortaya çıktı. Gezi olaylarıyla so-
kakları… 17-25 Aralık darbe girişimiyle 
emniyet-yargı bürokrasisi vasıtasıyla hü-
kümeti… Çukur eylemleriyle ülkemizin 

birliğini… 2015’te üst üste yaşadığımız 
seçimlerle siyasi istikrarımızı… Suriye ve 
Irak kaynaklı tehditlerle sınırlarımızı he-
def alan… Çok yönlü ve çok boyutlu sal-
dırılara maruz kaldık. En son 15 Temmuz 
darbe girişimi bize, ülkemizin geleceğini 
güvence altına alabilmek için derhal ha-
rekete geçmemiz gerektiğini gösterdi. AK 
parti olarak MHP ile vardığımız uzlaşma 
sayesinde, önce Meclis’te ardından halkoy-
lamasıyla milletimiz nezdinde bu değişimi 
tescil ettirdik. Yeni sistemi, yürütme orga-
nı tümüyle Cumhurbaşkanının uhdesinde 
kalacak, yasama yetkileri tamamen Mecli-
se ait olacak, yargı da bağımsız ve tarafsız 
çalışacak şekilde oluşturduk. Böylece, es-
kiden sadece kâğıt üzerinde kalan güçler 
ayrılığını, gerçek anlamda hayata geçiren 
bir yapı ortaya çıkardık. Böylece Türkiye, 
uzun zamandır arayışı ve özlemi içinde ol-
duğu yeni yönetim sistemine kavuştu. 24 
Haziran seçimleriyle de, bu sistemi tüm 
unsurlarıyla uygulamaya başladık. 

Bu sistem sadece bizim dönemimizde tar-
tışılmaya başlamadı. Rahmetli Türkeş de, 
merhum Özal da, merhum Demirel de ve 
yine merhum Erbakan da bu sistem üze-
rinde ısrarla durmuşlardı. 

Tabii bu arada, ülkemizin huzurundan ve 
istikrarından rahatsız olan çevreler de boş 
durmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine geçişimizin hemen ardından, bu 
defa ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya 
kaldık. Hamdolsun bu saldırıyı da kısa sü-
rede bertaraf ettik. Ekonomimizi yeniden 
dengeye kavuşturarak, hedeflerimize ulaş-
ma kararlılığımızı bir kez daha dosta-düş-

rece destek veren Kamu Görevlileri Etik 
Kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu sempozyumun 31 Mart mahalli idare-
ler seçimleri öncesinde gerçekleştiriliyor 
olmasını da isabetli buluyorum. Oturum 
başlıklarının, hem yerel yönetimlerle ilgi-
lenen akademisyenlere ve politika belirle-
yicilere, hem de uygulayıcı konumundaki 
belediye başkanlarımıza ışık tutacak mahi-
yette olduğunu görüyoruz. Bilimin ışığıyla 
aydınlanmamış yolların nereye çıktığını 
kestirmek zordur. Yerel Yönetimler Sem-
pozyumu, istifade etmesini bilen herkes 
için, kendi alanında geleceğe yakılmış bir 
ışıktır. Sempozyum tartışmalarının ve so-
nuçlarının hayata geçirilmesi konusunda 
kurumlarımızın hassasiyet göstermesi, 
verilen emeğin karşılığını bulması bakı-
mından önemlidir. Bir kez daha hepinize 
toplantımıza iştirakleriniz için teşekkür 
ediyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, son 5 yıllık dönemde pek çok ta-
rihi hadiseyi üst üste yaşadı. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci-
miz, hiç şüphesiz, bunların en önemlilerin-
den biridir. Esasen, Türkiye’nin yönetim 
sistemi tartışmaları çok eskilere dayanır. 
Osmanlı döneminde meşrutiyetin ilanıyla 
başlayan, Kurtuluş Savaşımızın Cumhuri-
yetle birlikte keskin bir değişim yaşayan 
yönetim sistemi arayışımız, çok partili 
hayata geçişin ardından da sürdü. Parla-
menter sistem içinde koalisyonlarla geçen 
yılların ülkemize çok ağır maliyeti oldu. 
Sürekli krizler, kaoslar, darbeler, cunta-
lar, istikrarsızlıklar ile akıllarda kalan bu 

dönemlerde her sorumluluk sahibi dev-
let ve fikir adamı, yönetim sistemimizin 
değişmesi gerektiğini söylemiştir. Biz de, 
eskiden beri, ama özellikle de 2011 yılın-
dan bu yana ısrarla yönetim sistemimizin 
değişmesi gerektiğini ifade ettik. 

Şu an önümde koalisyon hükümetleri dö-
nemlerine ait bir tablo var. 14 yıl süren 
koalisyon hükümetleri döneminin enf-
lasyon ortalaması 70,3. Ancak muhalefet, 
bizim iktidar dönemimizde enflasyonun 
en yüksek rakamlara ulaştığını iddia edi-
yor. Ben resmi rakamlarla konuşuyorum. 
1989’da enflasyon 64.3, tek partili dönem. 
1990’da enflasyon 60.4, Anavatan iktidarı. 
1991’de enflasyon 71.1, Anavatan dönemi. 
1992’de enflasyon 66, DYP-SHP koalisyon 
dönemi. 1993’te enflasyon 71.1, DYP-SHP 
koalisyon dönemi. 1994 yılı bir felaket, 
enflasyon 120.3, iktidarda DYP-SHP var. 
1995’te enflasyon 76.1, iktidarda yine 
DYP-SHP bulunuyor. 1996’da enflasyon 
79.8, iktidarda Refah-DYP var.1997’de enf-
lasyon 99,1, Anavatan-DSP koalisyonu ik-
tidarda. 1998’de enflasyon 69.1, iktidarda 
Anavatan-DSP var.1999’da üçlü bir iktidar 
var, enflasyon 68,8. 2000’da yine koalis-
yonlar var, ancak enflasyon biraz düşüyor. 
2001’de enflasyon 68,5, iktidarda üçlü bir 
koalisyon bulunuyor. 2002’de üçlü koalis-
yon var, enflasyon yüzde 29,8. Yani 14 yılın 
enflasyon ortalaması 70,3. 

Bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon or-
talaması 9,54, gerçek ortadadır. Şimdi ana 
muhalefet çıkıyor, “En yüksek enflasyon 
AK Parti iktidarları döneminde olmuştur” 
diyor. Yani yalan üzerine siyaset yapıyor-
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hendisi, mimarı, mali müşaviri vesaire işi 
bilenler olacak. Eğer işi bilenlerden oluşan 
bir belediye meclisi olursa, dikey mimari 
yerine yatay mimari şehirlerimizde yer a-
lır. Yatay mimari dışında da, yerel motifler-
le örtüşen yapılara yer vermeliyiz. Mesela 
Safranbolu ve Beypazarı evleri gibi mimari 
yapılar oluşturulmalıdır. Bunu yapmamız 
lazım. Niye? TOKİ olarak bu işin savaşını 
16 yıldır veriyorum, 860 bin konut yap-
tık. “Peki, başardın mı kardeşim?” dersen, 
inanın başaramadım. Niye? Bu işi insanla, 
müteahhit firmalarla yapacaksınız. Kıs-
men bazı yerlerde başarılı olduk, ama bazı 
yerlerde maalesef başarılı olamadık.

Bu konuda tüm belediye başkanlarıma, 
TOKİ’ye ve özel sektörün mensuplarına 
sesleniyorum: Ne olur ülkemizi katletme-
yelim. İnsanoğlu toprağa yakın yaşamalı-
dır. Eğer arazileri iyi değerlendirirsek yer 
çok. Bunu başarırsak, vatandaşın huzuru 
da, mutluluğu da çok daha farklı olacaktır. 

Son 1 yıldır özellikle Millet Bahçeleri ve 
Millet Kıraathaneleri üzerinde duruyo-
rum, niye? Çünkü insana değer veriyorum. 
Belediyelerin 1 numaralı sorunu nedir? 
İnsan için, Türkiye için, şehirlerimiz için 
yatırımdır. Eğer Millet Bahçelerimizi yay-
gınlaştırırsak, kişi başına düşen yeşil alan 
daha da artacaktır.

Değerli arkadaşlar, 

Belediyeler ve il özel idareleri tarafından 
verilen hizmetler, merkezi yönetimlerin 
çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğinde-
dir. Yerinden yönetim ilkesinin icracı bi-

rimleri olan belediyeler ve il özel idareleri-
nin öncelikleri, idari ve mali özerkliğe sahip 
olmaları sebebiyle, yerleşim birimlerimizin 
ihtiyaçlarına göre şekillenebilmektedir. 

En az bunun kadar önemli gördüğüm bir 
diğer husus da, ülkemizde demokrasinin 
gelişmesinde mahalli idarelerin üstlendiği 
tarihi fonksiyondur. Muhtar seçiminden 
başlayıp belde, ilçe, il veya büyükşehir be-
lediye başkanlıklarına ve belediye meclis 
üyeliklerine kadar giden süreç, demokra-
simizin adeta laboratuvarı niteliğindedir. 

Seçimlerden önce şehirlerden beldelere 
ve köylere göçler başladı. Bizim beldede 
amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim 
aşiretten filancanın kazanması lazım… Ne 
yapalım? Ankara’dan, İstanbul’dan seç-
men çekelim. Böyle bir şey olamaz, bu işga-
lin farklı bir türüdür. Bu tür göçleri İçişleri 
Bakanlığımız yakın takibe alacaktır. Çün-
kü bunun adı demokrasi değildir, böyle 
bir demokrasi olmaz. Bindirilmiş kıtalarla 
seçim kazanalım; olmaz böyle şey. Kim ora-
larda yaşıyorsa seçimi onlar yapsın, netice-
sine de herkes katlansın. 

Tüm Belediyelerimiz Yatay 
Mimariye Önem Vermelidir

Şahsım başta olmak üzere, pek çok kişinin 
ülke siyasetinde önü, belediyelerdeki çalış-
maları ve başarıları sayesinde açılmıştır. 
Aynı durum toplum açısından da geçerli-
dir. Mahalli hizmetlerle ilgili yöneticilerini 
doğrudan seçme ve denetleme imkânına 
sahip olan milletimiz, bu tecrübeyi ülke 

mana gösterdik. Kur-faiz-enflasyon üçge-
ninde yaşanan sıkıntıların süratle telafisi 
için sanayiciden esnafa, çiftçiden ihracat-
çıya kadar her kesime yönelik çok önemli 
destek programları hazırlayıp uygulama-
ya geçirdik. Bu arada, Suriye başta olmak 
üzere, ülkemize yönelik terör tehditlerini 
kaynağında ortadan kaldırma politikamı-
zı kararlılıkla sahaya yansıtmayı da sür-
dürüyoruz. 

Gerek son 16 yılda ülkemizi demokraside 
ve ekonomide getirdiğimiz seviye, gerek-
se yeni yönetim sistemimizin imkânları, 
maruz kaldığımız saldırılara daha hızlı ve 
etkin karşı koyabilmemizi temin etti. İn-
şallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve 
güçlü bir yükseliş dönemine girecektir. Bu 
süreçte, her alanda olduğu gibi yerel yöne-
timler konusunda da yeni bakış açılarına, 
yeni ufuklara, yeni araçlara ihtiyacımız 
olacaktır. Açılış töreni vesilesiyle birlikte 
olduğumuz Yerel Yönetimler Sempozyu-
munun, bu çerçevede önemli bir dönüm 
noktası teşkil edeceğine inanıyorum. 

Belediye Meclis Üyelerini İşi 
Bilenlerden Oluşturacaksınız

Bu vesileyle bir konuyu burada gündeme 
getirmek istiyorum. Eşimin de özellikle ba-
şını çekmiş olduğu Sıfır Atık Projesini ye-
rel yönetimlerin kararlı ve ısrarlı bir şekil-
de yürütmesini istiyorum. Bildiğiniz gibi, 
plastik poşetlere karşı bir savaş başlattık. 
Anacığımın evde file ördüğünü hep hatır-
larım. Alışverişe fileyle giderdik. Bu file-
ler kenevirden de örülürdü. Memleketim 

Rize’de kenevir vardı. Kenevirden fanila, 
atlet dokurlardı. Fakat o bize dost görünen 
düşmanlar, ülkemden, Rize’mden keneviri 
söküp aldılar. Rize’de şimdi kenevir üretil-
miyor. Keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. 
Tarım Bakanlığımız kenevirle ilgili bir ça-
lışmanın içerisine giriyor. Bu adımları ata-
cağız, keneviri yeniden üreteceğiz.

Partili arkadaşlarıma, 31 Mart seçimleri 
kampanya döneminde vatandaşlarımı-
za file, bez torba dağıtmaları konusunda 
tavsiyelerim oldu.  Asla naylon poşet kul-
lanmayacağız. Belki birileri de kalkar yine 
naylon poşetlerle piyasaya çıkabilirler. 

Değerli arkadaşlar,

31 Mart yerel seçimlerinin bu anlamda 
çok büyük önemi var. Türkiye’nin kalkın-
masında, gelişmesinde, özellikle doğru-
dan halkın hayatına dokunan hizmetle-
rin ifasında mahalli idarelerimizin çok 
önemli rolü var. Yapılamaz denmesin, biz 
İstanbul’un çöp problemini 1.5 yılda çöz-
müştük. İstanbul’a modern çöp işleme te-
sisi kurmuştuk. Şimdi İstanbul, Ankara ve 
diğer büyükşehir belediyelerimiz bu işi da-
ha ileri noktalara götürdüler.  

Azimli ve kararlı olursak, yapamayacağı-
mız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 
problem kalmaz. Metali ayıramazsak, nay-
lonu ayıramazsak, biz bu belediyeciliği 
başaramayız. Ama bunu başarmak zorun-
dayız. Bir belediye başkanı bunları bilecek. 
Onun için belediye meclis üyelerini işi bi-
lenlerden oluşturacaksınız. Belediye mec-
lislerinde çevrecisi, hukukçusu, inşaat mü-
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birikimimize ve özlemimize uygun şehir-
cilik anlayışının gelişip yaygınlaşması için 
her türlü çabayı göstereceğiz. 

Denizlerimizin kenarlarını, orman alan-
larımızı betona, toprağa çevirme gayreti 
içerisinde olanlar var. Şu para, kapitalizm 
nelere muktedir değil, ormanları kesiyor, 
tabiatı yok ediyor. Bize Manhattan’ı övü-
yorlar. Bırak batsın senin Manhattan’ın, 
bizim medeniyetimizin ne dediğine baka-
lım. Tüm belediyelerimiz yatay mimariye 
önem vermelidir. Çevre ve Şehircilik Baka-
nıma da söylüyorum, kimsenin gözünün 
yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkaca-
ğız. Ama daha önce bu müsaadeyi almış, 
orada yapacak bir şeyimiz yok. 

Bakınız Mimar Sinan’ın yaklaşık 780 pro-
jesi var. Aradan yüzyıllar geçmesine rağ-
men halâ Mimar Sinan’ın eserleriyle övü-
nüyoruz. Biz de öyle eserler ortaya koyalım 
ki,  torunlarımız bu eserlerle övünsünler.

FETÖ’cülere Sesleniyorum:   
Artık Sonunuz Geldi, Gidecek 
Yeriniz Kalmadı

Böylesine köklü bir değişimin, ancak mer-
kezi idare ile mahalli idarelerin işbirliği 
yapmasıyla mümkün olduğunu biliyoruz. 
Hangi partiden olursa olsun tüm belediye 
başkanlarımızı, geleceğimizin inşası ola-
rak gördüğüm bu sürece aktif olarak katıl-
maya davet ediyorum. Gerekirse, bu yeni 
şehircilik atılımımızı Türkiye Belediyeler 
Birliğimizin çatısı altında da yürütebili-
riz. Amacımız, 82 milyon vatandaşımızın 

tamamını kucaklayacak bir çalışmayla, 
ülkemizin her köşesinde aynı anda değişi-
mi gerçekleştirmektir. Şimdiden bu büyük 
medeniyet hamlemize katkı verecek her-
kese teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye ve Türk Milleti olarak tarih boyun-
ca hiçbir zaman dikensiz, taşsız, zahmetsiz 
yollarda yürümedik. Her anımız tetikte, 
her günümüz mücadeleyle geçti. Bugün de 
aynı durumdayız. İçeride ve dışarıda te-
rör örgütlerinden onların destekçilerine 
kadar pek çok nifak odağına karşı geceli 
gündüzlü mücadele yürütüyoruz. Millet 
olarak biz gördüğümüz, bildiğimiz, kar-
şımıza cesaretle çıkan düşmandan kork-
mayız. Bizim için asıl büyük tehdit, farklı 
kimlikler ve görüntüler altında içimize 
sızdırılmış düşmanlardır. 

Son dönemde bu düşmanların en sinsi-
sinin, en alçağının, en tehlikelisinin sal-
dırısına maruz kaldık. Evet, FETÖ terör 
örgütü, milletimizin dini değerlerini, yar-
dımseverlik duygusunu, eğitim hassasiye-
tini istismar ederek, ülkemizi işgal etme 
hesabı yapanlara kapıyı içeriden açmaya 
kalkmıştır. Bu ülkenin imkânlarını ve in-
sanlarını, düşmanlarımıza peşkeş çekme-
ye çalışan FETÖ’nün hamlelerini, milleti-
mizle birlikte önce 17-25 Aralık’ta, sonra da 
15 Temmuz’da durdurmayı başardık. Biz 
17-25 Aralık’ta bu alçaklara karşı mücadele 
çağrısı yaptığımızda, birileri ülkenin ve mil-
letin beka meselesi olan bu konuyu günlük 
siyasetlerine meze etmeye kalktılar. 

genelinde daha etkin şekilde kullanma 
imkânına kavuşmaktadır. Küreselleşme 
denen olgu, mahalli idarelerin önemini 
ortadan kaldırmamış, tam tersine daha 
da güçlendirmiştir. Ülkemizde de, mahalli 
idarelerin yaptıkları hizmetlerin kapsamı 
ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Nüfusu 
750 binin üzerindeki tüm illerimize teşmil 
ettiğimiz büyükşehir uygulamasıyla, bele-
diyecilik alanında Türkiye adeta çehre de-
ğiştirmiştir. Belediyeler artık, sadece yol, 
kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla 
uğraşan kurumlar olmaktan çıkıp, bunla-
rın yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek 
çok projenin yürütücüsü haline gelmişler-
dir. Günümüzde insana dair ne varsa, her 
şey belediyelerin görev alanına girmekte-
dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
nin, ülkemizde zaten gelişmekte olan bu 
mahalli idareler anlayışını çok daha ileri 
bir düzeye çıkartacağına inanıyorum. 

Yeni sistemin kurumsal yapılarını oluştu-
rurken, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluştur-
muştuk. AK Parti olarak, 31 Mart için ha-
zırladığımız seçim manifestomuzda, yeni 
mahalli idareler anlayışımızın ana başlık-
larını milletimizle paylaşarak, bu konuda 
da ülkemize öncülük etmekte kararlıyız. 
Siyasette çıkış noktamız olan belediyele-
rin, çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına 
göre sürekli daha ileriye gitmesi için üzeri-
mize düşenleri yapmayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Şehir demek medeniyet demektir. Medi-
ne şehir, medeni de şehirli anlamına gelir. 

Toplumların yükselişleri ve yıkılışları hep 
medeniyetle ilişkileriyle alakalıdır. Bazıla-
rı medeniyeti sadece fiziki yapı ve kültürel 
iklim olarak görür. Hâlbuki medeniyetin 
özünde inanç ve ahlak vardır. İnancın ve 
ahlakın sükût ettiği medeniyetlerin yıkı-
mı ya kendiliğinden gerçekleşir ya da her-
hangi bir dış etki bu kaçınılmaz akıbete 
vesile olur. Modern dünyanın problemi, 
medeniyetini inanç ve ahlaktan yoksun 
bir şekilde yükseltmeye çalışmasıdır. Biz 
bu yanlışa düşmeyeceğiz. Medeniyetimi-
zi, tarihimizin ve kültürümüzün birikim-
leri üzerine bina ederken inancı ve ahlakı 
asla ihmal etmeyeceğiz. Şehirlerimizde 
yaşanan sıkıntıların sebebi, işte bu ihmal-
lerdir. Geçmişteki ihmallerin ürünü olan 
acil ihtiyaçlar sebebiyle gözden ırak tutu-
lan medeniyet değerlerimizi yeniden ihya 
etmekle işe başlayacağız. Yeni dönemde 
şehirlerimizin imarını ve inşasını, bu an-
layışla biçimlendireceğiz. 

Merkezinde insanın olmadığı hiçbir işin 
hayırlı neticeler doğurması mümkün de-
ğildir. Sizlerin de takip ettiği gibi uzunca 
bir süredir, en küçüğünden en büyüğüne 
kadar tüm yerleşim yerlerimizde yatay 
mimari konusunda ısrar ediyoruz. Haya-
tın her alanında insanların karşılıklı etki-
leşimini ve dayanışmasını mümkün kılan 
yerleşim yerlerine ancak bu şekilde kavu-
şabileceğimize inanıyoruz. Aksi takdirde 
ortaya çıkacak sosyal maliyet, bu modelin 
yükleyeceği maddi bedelin çok üzerinde 
olacaktır. “Böyle gelmiş, böyle gider” de-
meyecek, yeni dönemde kendi medeniyet 
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Hatta bazılarının aklını başına getirmeye 
15 Temmuz darbe girişimi bile yetmedi. 
FETÖ’nün milletimize saldırısına değil 
de, buna karşı aldığımız tedbirlere “darbe” 
diyecek kadar idrak yoksunu bu çevreler, 
hala aynı teraneleri ısıtıp ısıtıp gündeme 
getiriyorlar. Onların bu ferasetsizliğin-
den cesaret alan terör örgütü mensupları 
mahkemelerde ve cezaevlerinde devle-
te meydan okuma cüretine kapılıyorlar. 
Mahkemeler karar aşamasına geldikçe, 
kendilerini bekleyen acı sonu gören örgüt 
mensupları, davaları uzatmak, mahkeme-
leri itibarsızlaştırmak, devlet görevlileri-
ni yıldırmak için akıl almaz yöntemlere 
başvuruyorlar. Hâkimlerimiz, savcıları-
mız, jandarma ve polis teşkilatlarımız, a-
deta iğneyle kuyu kazarcasına, sabırla, se-
batla, kararlılıkla bu süreci yürütüyorlar. 
Terör örgütü mensupları için her seçim, 
her önemli olay bir umut vesilesi haline 
dönüştü. Şahsımın ve partimin ayağının 
tökezlemesini, böylece yeniden ipleri el-
lerine geçirmeyi umut ediyorlar. Halbuki 
milletimiz bunları ciğerlerine kadar gör-
dü, tanıdı, hükmünü verdi. 

Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki 
tüm FETÖ’cülere sesleniyorum: Artık so-
nunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adı-
mınız kalmadı. Elebaşlarınızın bir kısmı, 
sizleri kelimenin tam anlamıyla satarak, 
rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri 
yerlere kaçtılar. Ama hiç heveslenmesin-
ler, hepsini de saklandıkları deliklerde 
bulup birer birer adaletin karşısına çıkar-
tacağız. Cezaevlerinde olup da hala esip 
gürleyen örgüt mensuplarının yaptıkları 
iş mezarlıkta ıslık çalmaktır. Korkunun 

ecele faydası yok. Milletimize yaptıkları 
ihanetin bedelini, cezaevinde demir par-
maklılar ardında, oradan çıktıktan sonra 
da halkımızın nefret dolu bakışları altın-
da ömürleri boyunca ödeyecekler. Bu mü-
cadeleye hayatlarını adayan tüm kamu 
görevlilerinin teminatı tüm kurumlarıyla 
devletimiz, tüm bireyleriyle milletimiz ve 
hepsiyle birlikte şahsımdır. 

FETÖ’yü kamudan büyük ölçüde tasfi-
ye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, 
imkânlarını neredeyse sıfıra indirdik. Be-
lediyelerdeki son kalıntıları da, inşallah 
31 Mart itibariyle milletimiz tarafından 
tasfiye edilmiş olacaktır. Hemen her gün 
bir başka ülkeden FETÖ mensuplarına yö-
nelik operasyonlar ve işlemler için işbirliği 
çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiç-
bir yerleri kalmayana kadar peşlerinden 
gideceğiz. 

Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle yad ediyorum, gazileri-
mize sıhhat ve afiyet diliyorum. Milletimi-
zin, 31 Mart’ta arkalarında FETÖ gölgesi 
bulunanlara derslerini bir kez daha vere-
ceğine yürekten inanıyorum. 

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyu-
munun başarılı geçmesini diliyor, emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

İçişleri Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, 
değerli vali yardımcısı ve kaymakam unvanlı 
mülki idare amirlerimiz, çok değerli arkadaş-
lar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoş geldiniz. 

Kaymakamlarımız ve aynı unvana sahip 
vali yardımcılarımızla yaptığımız toplantı-
ların 5’incisinde sizlerle birlikteyiz. Sizler-
le beraber, ülkemizdeki kaymakam unvan-
lı tüm mülki idare amirlerimizle bir araya 
gelmiş oluyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle Birlikte, Artık
Mülki İdare Amirlerimiz

Daha Güçlüdür

5. Kaymakamlar Toplantısı | Ankara | 30 Ocak 2019
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kendi dönemimizde, devletle milleti aynı 
hedefler, aynı idealler, aynı mücadeleler 
etrafında, hamdolsun yeniden birleştirdik. 
Gezi Olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık gi-
rişimiyle devam eden, 15 Temmuz ihane-
tiyle zirveye çıkan onca saldırının başarı-
sız olmasının en önemli nedeni de işte bu 
güçlü birliktir. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet çağrımız halkımız tarafından çok 
büyük hüsnü kabul görmüştür. Millet, 
iradesine sahip çıktığı için, 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’cü alçakların işgal girişimini 
de göğsünü kurşunlara siper ederek püs-
kürtmüştür. O gece 81 milyonun her bir 
rengi sokağa çıkmış, siyasi görüş ayrılık-
larını bir tarafa bırakarak, istiklaline canı 
pahasına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz bu 
anlamda sadece milli iradenin şahlanışı-
nın değil, aynı zamanda milletin devletine 
sahip çıkmasının da sembolüdür. Kayma-
kamlarımız, 15 Temmuz gecesi gerçekten 
devletlerine, milletlerine ve demokrasiye 
olan sadakatlerini, bağlılıklarını ispatla-
mışlardır. Birkaç küçük istisna dışında 
tüm kaymakamlarımız, bu süreçten yüzle-
rinin akıyla çıkmışlardır. Bu gurur tablosu 
elbette ülkemiz, demokrasimiz ve geleceği-
miz açısından çok büyük kazanımdır. 

Cumhuriyetin, elitlerin cumhuriyeti ol-
maktan çıkıp, “Cumhur’un Cumhuriyeti” 
olması, istikbalimiz adına tarihi bir başa-
rıdır. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım” 
diyen herkesin de bu başarıdan, böyle bir 
kucaklaşmadan memnun olması, bahti-
yarlık duyması gerekir. Ancak ülkemizde 
sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim, dev-

let ile vatandaşları arasındaki uçurumun 
kapanmasından rahatsız oluyor. Bu kesim, 
cumhurla cumhuriyetin barışmasını, ku-
caklaşmasını kendi varlıklarına, kendi ik-
ballerine, kendi çıkarlarına yönelik büyük 
bir tehdit olarak algılıyor. En sert tepkiyi 
de normalleşme yolunda atılan adımlar 
karşısında gösteriyorlar. Ülkemizde sosyal 
gerilimleri düşürecek, milletimizin tüm 
renkleriyle, tüm farklılıklarıyla kenetlen-
mesini sağlayacak çabalar, niyeyse bunları 
çok öfkelendiriyor. 

Öyle ki bu kesimler, kendi ipoteklerin-
de olduğunu düşündükleri sanat, mü-
zik, resim ve edebiyat gibi alanlarda, bir 
başkasının bırakın varlık göstermesini, 
söz söylemesini dahi kabul edemiyorlar. 
Çünkü bunların nazarında sanatçı ancak 
kendilerine hizmet ettiği, kendi çizdikleri 
sınırlar içinde hareket ettiği sürece sanat-
çıdır. Bunlara göre sanat, sadece kendile-
rinin onay verdiği kalıplarda olduğu za-
man sanattır. Bunlara göre müzik, sadece 
belli türlerde olduğu zaman değerlidir. 
Aynı nobran tavır resim, mimari, roman, 
hikâye, şiir için de geçerlidir. Kalıplarına 
sığmayan, ideolojik ön kabullerine uyma-
yan her şeye düşmanlık etmeyi de bunlar 
muhaliflik zanneder. Biz, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da, milletimi-
zin safında yer alarak, milli iradenin üs-
tünlüğüne olan inancımızdan taviz ver-
meyerek yolumuza devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ülke-
mizin yetiştirdiği dünya çapındaki sanat-

Sözlerimin hemen başında, görevleri-
ni yaparken hayatlarını kaybeden, şehit 
olan tüm Kaymakamlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Devletimize, milleti-
mize, şehirlerimize yaptıkları hizmetler 
için tüm mülki idare amirlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Kaymakamlık makamı, tarihimizde köklü 
bir geçmişe sahiptir. Bu kavram, Arapça-
da “yerine” anlamına gelen kaim ile rütbe 
anlamına gelen makam kelimelerinin bir-
leşmesinden oluşuyor. Anayasamıza göre 
kaymakam, ilçelerde Cumhurbaşkanı adı-
na görev yapan en yüksek devlet görevli-
sini ifade ediyor. Bugünkü illerimizin ve 
ilçelerimizin çoğunun sınırları, Osmanlı 
döneminden kalmadır. Yönetim sistemi-
mizdeki pek çok kurum da aynı şekilde Os-
manlıdan mirastır. Hatta, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığımız gibi, binlerce yıllık geç-
mişe sahip kurumlarımız da vardır. Sizler, 
böylesine kadim bir devletin, günümüzde-
ki yöneticileri olarak, çok büyük bir şerefi 
ve aynı derecede büyük bir sorumluluğu 
üstlenmiş bulunuyorsunuz. Bağlı tüm 
köyleri ve topraklarıyla birlikte ilçesinden 
sorumlu her bir kaymakamımız, yönetim 
sistemimizin en uçtaki yetkilisi olarak işi-
ni ne kadar iyi yaparsa, milletimizin devle-
tine bağlılığı o derece güçlenir. 

Bugün ilçelerimize gidip şöyle kıraathane-
lerde, köy odalarında, düğünlerde yapılan 
sohbetlere kulak kabarttığımızda şunu 
görürüz. Hangi tarihte olursa olsun orada 
güzel hizmetler yapmış valiler, kaymakam-
lar, belediye başkanları, milletvekilleri si-
tayişle ve hasretle yâd edilir. Buna karşılık, 

şehrin ve insanların yıllarını adeta heba et-
miş, hatta harap etmiş isimler de serzeniş-
le, teessürle, hatta nefretle zikredilir. Her 
ikisi de sizlerin elindedir. Rabbim sizleri, 
hep hayırla ve şükranla yâd edilen yöneti-
cilerden eylesin. 

Tabii bu arada, Cumhurbaşkanının temsil-
cisi olarak görev yaptığınız yerlerdeki diğer 
kamu görevlileriyle aranızda oluşan özlük 
hakları ayrışmasının da farkındayız. Böyle 
bir durumu kabullenmek mümkün değil-
dir. Bu konuda, İçişleri Bakanlığımız tara-
fından yürütülen bir çalışma var. Bu çalış-
manın süratle neticelendirilerek önümüze 
getirilmesini bekliyoruz. Zaten bu sorunu 
en geç 2019’da çözme sözü vermiştik. İn-
şallah, gayretlerini ve fedakârlıklarını ya-
kından bildiğimiz kaymakamlarımızın bu 
sıkıntısını da çok yakında neticeye kavuş-
turmuş olacağız. 

Fazıl Say’ın Konserine Gittiğimiz 
İçin Linç Kampanyasına  
Maruz Kaldık 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, 
yatırımlarda, ulaşım, ticaret, diplomaside 
değil, Cumhuriyet’le cumhurun kaynaş-
masında da çok büyük mesafeler kat et-
miştir. Ülkemizde devlet-millet ilişkisi, tek 
parti döneminin baskıcı ortamında ger-
çekten çok ciddi zararlar görmüştür. 1960 
darbesi başta olmak üzere, milli iradeye 
yönelik anti-demokratik müdahalelerle bu 
ilişki adeta kopma noktasına gelmiştir. Biz 
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desteği biliyor. Üstad Cemil Meriç kibir 
kulelerinden ahkâm kesmeyi maharet 
zanneden bu “Yarım porsiyon aydınları” o 
keskin diliyle şöyle tanımlıyor: “Türkiye’yi 
yaşanmaz bulanlar, Türkiye’yi yaşanmaz-
laştıranlardır… Yani aydınlar, karaborsa-
cılar… Bir kelimeyle tesadüfün başlarına 
bir ikbal tacı veya imtiyaz miğferi oturt-
tuğu şuursuz ve mesuliyetsiz herifler… 
Çağdaşlarına küfredince yükseldiklerini, 
günahlarından kurtulacaklarını vehme-
den bir alay…” 

Evet… Bu son cümleyi ben tamamlamıyo-
rum, üstadın Bu Ülke ve Jurnal kitaplarına 
bakanlar, ne dediğini orada göreceklerdir. 
Aslında bu çevrelerin tahammülsüzlüğü-
ne, “Kabil Kompleksi” diyerek en iyi teşhisi 
de yine üstat Cemil Meriç koyuyor. 

Değerli arkadaşlar,

Bizim yönetim anlayışımızın temelinde 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi var-
dır. Medeniyetimiz idarecilere, “Fırat’ın 
kıyısında bir koyunu kurt kapsa onun he-
sabını verme” sorumluluğunu yüklemiştir. 
Bunun için sizlerden günün 24 saati, hafta-
nın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı is-
tiyorum. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin 
eksiğini, gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, 
derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözü-
müzde görevini layıkıyla yerine getirmi-
yor demektir. Bazı ilçelerimiz yüzbinlerce 
nüfusuyla çok büyük olduğu için bizzat 
kendiniz yapamıyorsunuz, birimleriniz 
aracılığıyla bu konuları yakından takip et-
melisiniz. 

Kamunun Tüm İmkânlarıyla 
Vatandaşımızın Yanında 
Olacaksınız

Hamdolsun devletimizin imkânları, eski-
siyle mukayese edilemeyecek kadar ileri 
düzeydedir. Sosyal devlet ilkesini en iyi 
hayata geçiren ülkelerin başında geliyo-
ruz. Bakanlıklarımızın merkezi çalışma-
ları yanında, kaymakamlıklarımız ve be-
lediyelerimizin mahallinde yürüttükleri 
faaliyetlerle her alanda kimsesizlerin kim-
sesiyiz. Genel sağlık sigortamızla, sosyal 
yardımlarımızla, eğitim desteklerimizle, 
diğer alanlardaki kamu imkânlarıyla va-
tandaşımızın yanında olacaksınız. Fabrika 
kuran sanayicimizin de, el emeğiyle üre-
tim yapan zanaatkârımızın da, tevekkülle 
işinin başında duran esnafımızın da, kuru 
toprağı berekete dönüştüren çiftçimizin 
de önünü açmak sizin görevinizdir. Kamu 
adına faaliyet gösteren kurumların ahenk-
li bir şekilde çalışmasını, birbirlerinin ta-
mamlayıcısı olarak faaliyet yürütmelerini, 
ortak hedeflere yönelmelerini yine siz te-
min edeceksiniz. 

Sizler ancak, bir yandan devletin itibarı-
nı en yüksekte tutarken, diğer yandan da 
halkın memnuniyetini en üst düzeyde sağ-
layabilen bir anlayışla şehirlerinizi yönet-
tiğinizde başarıyı yakalayabilirsiniz. Mille-
tine âşık, devletine sadık, ufku açık, zihni 
berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü 
sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı 
mülki idare amirlerimizle üstesinden gele-
meyeceğimiz sorun yoktur. 

çılardan Sayın Fazıl Say’ın konserine işti-
rak ettik. Aynı gün ülkemizi ziyaret eden 
Amerikalı Senatör Lindsey Graham’i de bu 
programa davet ettik. Bu konserde, gerçek-
ten güzel bir müzik ziyafetini hep beraber 
yaşadık. Cumhurbaşkanı olarak, o gece, ül-
kemizi uluslararası alanda başarıyla temsil 
eden bir sanatçımızın yanında bulunmak-
tan memnuniyet duyduk. Ancak malum 
kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaş-
tığı andan itibaren büyük bir linç kampan-
yası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere 
katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana asla 
sığmayacak laflar ettiler.

Sanatçılarımız ve Sanat Türleri 
Arasında Ayrım Yapmıyoruz

Oysa bizim gelenekli sanatlarımızla be-
raber modern sanatlara verdiğimiz değer 
ortadadır. Bugüne kadar sanatçılarımız 
arasında ayrım yapmadığımız gibi, sa-
nat türleri arasında da ayrım yapmadık. 
Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a, Sezai 
Karakoç’tan İdris Küçükömer’e, Evliya 
Çelebi’den Ahmed-i Hâni ve Feki Teyran’a 
kadar bu toprakların yetiştirdiği bütün de-
ğerleri hiçbir ayrım yapmadan bağrımıza 
bastık. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımızdan itibaren hem modern sanat-
ların, hem de ebrudan minyatüre, hüsnü 
hattan tezhibe kadar gelenekli sanatlarımı-
zın ihyası ve güçlenmesi için çaba sarf et-
tik. Sanatçılarımızı desteklemenin yanı sı-
ra, onların ürünlerini en güzel, en modern, 
en ferah ortamlarda icra edebilecekleri 
mekânlar inşa ettik. Kendi alanında ülke-
mizin en büyük eseri olan Harbiye Kongre 

Merkezini İstanbul’umuza biz kazandır-
dık. Taksim’deki artık ömrünü tamamla-
mış olan AKM binasının yerine, çok daha 
modern bir eseri yine biz yapıyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ülkemi-
zin en büyük opera ve kongre binasını yine 
biz inşa ettik. Rami Kışlasının renovasyon 
ve restorasyonunu yaparak Türkiye’nin en 
büyük kütüphanelerinden birini kuruyo-
ruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, için-
de 5 milyon cilt kitabın yer alacağı, 24 saat 
açık olacak muhteşem bir eseri ülkemize 
kazandırıyoruz. Kültür merkezi sayımızı 
42’den 115’e; Devlet Tiyatrolarındaki sah-
ne sayısını ise 23’den 63’e çıkardık.

Bunun yanında yaptığımız düzenlemeler-
le sanatçılarımızın pek çok sorununu da 
yine biz çözüme kavuşturduk. Daha dün 
sinema sektörünün temsilcileri, film ve 
dizilerle ilgili yapılan son düzenlemelere 
teşekkür için bizi ziyaret ettiler. Daha ön-
ce, 2004 yılında hayata geçirdiğimiz 5224 
sayılı Kanun, Türk sinema ve dizi sektö-
rünün çağ atlamasını sağlamıştı. Son dü-
zenlemeyle, bu adımları daha ileriye taşı-
yoruz. Öyle ki, 2002 yılında vizyona giren 
yerli film sayısı 9 iken, 2018 yılında bu 
sayı 180’e, 2 milyon olan yerli film seyirci 
sayısı da 44,5 milyona ulaştı. Bugün Türk 
dizileri dünyanın 156 ülkesine ihraç edili-
yor ve yaklaşık 500 milyon kişi tarafından 
izleniyor. 350 milyon dolarlık ihracat hac-
miyle Türk dizileri, Amerika’dan sonra bu 
alanda ikinci sıraya yerleşti.

Eski Türkiye özlemiyle yanan, eski Türkiye 
güzellemesi yapan çevreler, ne bu başarıla-
rı ne de bizim sanatçılarımıza verdiğimiz 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 
birlikte, artık mülki idare amirlerimiz da-
ha güçlüdür. Elbette bu yeni durum, bera-
berinde ciddi sorumlulukları, ciddi mesu-
liyetleri de getirmektedir. Yeni dönem için 
milletimize taahhüdümüz daha hızlı ve 
daha etkin bir yönetim sergilemektir. Bu-
nu da sizler aracılığıyla yapacağız. İnşallah 
önümüzde, hep birlikte çok büyük işlere, 
çok büyük başarılara imza atacağımız u-
zun bir dönem vardır. 

31 Mart’ta tarihi bir yerel seçim yaşaya-
cağız. Siz kaymakamlarımız, bu yerel se-
çimde demokrasimiz açısından en önemli 
sorumluluğu üstleneceksiniz. Bu süreçte 
sizlerden ülkemiz ve milletimiz adına bü-

yük gayret bekliyorum. Türkiye’nin mua-
sır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma 
yolculuğunda, her birinizden özel bir çaba 
bekliyorum. Buradaki her bir arkadaşımın 
vazifesinin ve temsil ettiği makamın vaka-
rına yaraşır bir şekilde hareket edeceğine 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, milletin evini teşrifleriniz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Deruhte ettiği-
niz görevlerde Yüce Mevla’dan her birinize 
muvaffakiyetler diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor, 
sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Bir kısmınızla daha önce çeşitli vesilelerle 
görüştük, bir kısmınızla da ilk defa burada 
bir araya geliyoruz. Hepiniz Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, bu gazi mekâna hoş 

geldiniz. Teşrifleriniz için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

Bugün sizlerle hem hasret gidermek, hem 
istişare etmek üzere birlikteyiz. Esasen es-
kiden beri her fırsatta, Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgemizde yaşayan kanaat 
önderlerimizle, aşiretlerimizin ileri gelen-

Sizlerden, Siyasi Rekabet İçin 
Değil, Beka Mücadelemiz İçin 

Destek İstiyoruz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kanaat Önderleri Toplantısı
Ankara | 27 Şubat 2019
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çıktı. Sulamaya açılan arazi büyüklüğünü 
2 milyon dekardan 6 milyon dekara yük-
seltirken, 27 milyon dekar alanda da top-
lulaştırma yaptık. Özellikle evlerde hayatı 
büyük ölçüde kolaylaştıran doğalgazda, 
abone sayısı 660 bine yükseldi. Sağlık hiz-
metlerinde 10 bin kişiye düşen yatak sayı-
sı 13’ten 24’e, 100 bin kişiye düşen doktor 
sayısı 61’den 83’e çıktı. 

Gördüğünüz gibi bu bölgelerimizi her 
alanda tarihinde görülmedik hizmetlere, 
yatırımlara kavuşturduk. Bunları özetle 
ifade etmemin sebebi, Türkiye’nin, son 
iki asrına damgasını vuran geri kalmışlık 
zincirini, altyapı ve sosyal devlet hizmet-
leri bakımından nasıl kırdığımızı göster-
mektir. Bugün Türkiye’nin 81 vilayetinin 
hepsinde olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizdeki illerimizde de fizi-
ki geri kalmışlıktan söz edilmesi mümkün 
değildir. Hizmet çıtasını sürekli yükseltti-
ğimiz için, elbette yapacak daha çok işimiz, 
daha çok yatırımımız vardır. Ama asıl kri-
tik eşiği aştığımıza inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Altyapı önemlidir ama yeterli değildir. 
Huzurunuz yoksa, güvenliğiniz yoksa, 
umudunuz yoksa, sahip olduğunuz fizi-
ki imkanların bir önemi kalmaz. Bugün 
sınırlarımız dışındaki yerlerde en büyük 
sorun budur. Irak’tan Suriye’ye, Mısır’dan 
Libya’ya kadar her yerde çok ciddi sı-
kıntı, çok ciddi zulüm var. Aynı şekilde 
Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz’den 

Akdeniz’e kadar bölgemizin dört bir yanı 
fiili veya potansiyel krizlerle dolu... Tür-
kiye, işte bu zor coğrafyada huzur, güven 
ve istikrar abidesi olarak ayakta kalmanın 
mücadelesini veriyor. Hamdolsun, uğradı-
ğımız tüm saldırıları bertaraf ederek, bu-
güne kadar hep hedeflerimize doğru yürü-
meyi sürdürdük.

Hem kendi milletimize, hem de ümitleri-
ni bize bağlamış mazlum ve mağdurlara 
faydalı olabilmemizin şartının, sürekli 
güçlenerek yola devam etmek olduğunu 
biliyoruz.  Biz tökezlersek, ülkemiz sade-
ce sarsılır, ama emin olun, böyle bir du-
rumda Irak’tan Suriye’ye kadar tüm maz-
lumlar yerle yeksan olur. Biz tökezlersek, 
Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batıda 
yükselişe geçen İslam düşmanları, adeta 
zincirlerinden boşanmışa döner. Biz tö-
kezlersek, coğrafyamızdaki tüm insanları 
birbirlerine kırdırmak için her gün yeni 
oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökez-
lersek, hiç şüpheniz olmasın, bölgemizde-
ki diğer halkların yaşadıkları felaketin bin 
beteriyle karşılaşırız. 

Bunun için Türkiye’nin mutlaka dimdik 
ayakta kalması şarttır. Türkiye’nin ayakta 
kalmasının yolu da milletimizin birliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini güçlendirme-
sinden geçiyor. Seçim dönemleri, ülkemi-
zin ve milletimizin birlik-beraberliğine 
yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 
Mart öncesi de, yine bu oyunların sahne-
lendiğini görüyoruz. İttifakların mahiye-

leriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Önce 
Siirt’in damadı olmam hasebiyle, ardından 
siyasi çalışmalarımız sebebiyle, gençlik yıl-
larımızdan beri bölgeyi sık sık ziyaret eden 
bir kardeşinizim. Aynı şekilde İstanbul’da 
ve Türkiye’nin her yerinde, bölgeden gelen 
kardeşlerimizle yakın istişare halindeyiz. 

Öncelikle şu gerçeğin altını çizmekte fayda 
görüyorum. Türkiye’yi, hem dini özgürlük-
ler, hem kültürel ve siyasi özgürlükler, hem 
de ekonomik gelişmişlik bakımından tari-
hinin en büyük reformlarıyla biz tanıştır-
dık. Bugüne kadar ülkemiz ve milletimizle 
ilgili tüm önemli adımları hep sizlere danı-
şarak, sizlerin görüşlerini, desteklerini, fi-
kirlerini alarak attık. Ülkemizin önemli bir 
süreçten geçtiği şu dönemde, bir kez daha 
değerlendirmelerinize, tavsiyelerinize, 
desteğinize ihtiyacımız var. Bugün, vaktin 
elverdiği ölçüde her birinizin görüşlerini 
dinlemek arzusundayım. İnşallah hem ül-
kemiz ve milletimiz, hem de bölgede yaşa-
yan kardeşlerimiz için hayırlı bir istişare 
olacak. 

Değerli misafirler,

Şimdi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerimize yaptığımız yatırımlarla 
ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Böylece, bölgeye verdiğimiz öne-
mi ve yaptığımız katkıyı daha iyi görebi-
leceğimize inanıyorum. Hükümetlerimiz 
döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimize yaptığımız yatırımların top-
lam tutarı 290 milyar (katrilyon) liradır. 
Bu rakamın alt başlıklarına baktığımızda; 
Tarımsal desteklerde 33,5 milyar lira… İş-

sizlik yardımlarında 2 milyar lira… Sosyal 
yardımlarda 59 milyar lira… İller Bankası 
katkıları dâhil, ilçe ve köylerimize altyapı 
desteği olarak 18 milyar lira… Kalkınma A-
jansları vasıtasıyla üreticilerimize 5,5 mil-
yar lira destek verdiğimizi görüyoruz. GAP 
ve DAP projelerinin en önemli gelişmeleri, 
bizim dönemimizde sağlandı. 

Doğu Anadolu Bölgemize tam 48 bin 306 
derslik yaparak, tüm evlatlarımızın eğitim 
görebilmesini temin ettik. Sadece bu böl-
gemizdeki üniversite sayısını 6’dan 18’e, 
üniversite öğrencisi sayısını 107 binden 
616 bine yükselttik. Doğalgaz konforunu 
788 binden fazla haneye ulaştırdık. Hasta-
nelerde 10 bin kişiye düşen yatak sayısını 
22’den 32’ye, 100 bin kişiye düşen doktor 
sayısını 92’den 126’ya çıkardık. Doğu Ana-
dolu Bölgemizdeki bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 260 kilometreden, 3 bin 884 kilomet-
reye yükselttik. Havalimanı sayımız 8’den 
12’ye, uçak yolcusu sayımız 436 binden 8 
milyona çıktı. Organize Sanayi Bölgesi sa-
yısını 5’ten 24’e, küçük sanayi sitesi sayısı-
nı 44’ten 75’e ulaştırdık. 

Bölgelerimizi Tarihinde 
Görülmedik Hizmetlere, 
Yatırımlara Kavuşturduk

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde de aynı 
şekilde, derslik sayısını 18 bin 580’den 64 
bin 710’a yükselterek, çocuklarımızın eği-
time erişimini kolaylaştırdık. Yani son 17 
yılda toplam 46 bin 130 yeni derslik inşa 
ettik. Üniversite sayımız 3’ten 10’a, üniver-
site öğrencisi sayımız 32 binden 170 bine 
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tine baktığımızda, bu durumu gayet açık 
tespit edebiliriz. Tek parti döneminin va-
risini, güya milliyetçi tabana hitap eden 
partiyi, bölücü örgütün güdümündeki 
yapıyı, rahmetli Erbakan’ın kemiklerini 
sızlatan particiği bir araya getiren başka 
ne olabilir?

Bu vesileyle, vefatının 8’nci seneyi devri-
yesinde, ülkemiz tarihine damga vurmuş 
siyaset ve gönül insanı, 54’üncü Hüküme-
timizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Hocamızı rahmetle yâd ediyorum. 

Mücadelemizde Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizin 
Desteği Çok Önemli

Türkiye’de, normal şartlarda asla bir arada 
bulunmaması gereken bu partileri bir ara-
ya getirenlerin amacı, herhalde sadece 3-5 
belediye başkanlığı daha fazla kazanmak 
olmasa gerek. Aslına bakılırsa bizim için 
mahalli seçimler, sadece mahalli seçimler-
dir. Kazandığımız belediyelerde milletimi-
ze, şehirlerimize en güzel hizmetleri ver-
menin, en iyi projeleri hayata geçirmenin 
çabası içinde olacağız. Bunun için “Beledi-
ye İşi Gönül İşi” diyoruz. 

Ama karşımızdakiler meseleye asla böyle 
bakmıyor. Onlar için asıl mesele AK Parti 
meselesi değildir. Onlar için asıl mesele 
Cumhur İttifakı meselesi değildir. Onlar i-
çin asıl mesele Tayyip Erdoğan meselesi de 
değildir. Buradaki asıl mesele Türkiye’dir. 
Buradaki asıl mesele Türkiye’nin güçlen-
mesidir. Buradaki asıl mesele Türkiye’nin 

dünyada ve bölgesinde hayata geçirmeye 
çalıştığı onurlu, adil, etkin politikalardır. 

Biz Mısır’da ve tüm Kuzey Afrika’da oy-
nanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz 
Irak’ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığı-
mızı koyup bozduk. Biz Suriye’de oynanan 
oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidi-
şatını değiştirdik. Biz Doğu Akdeniz’de, 
Karadeniz’de, Balkanlarda oynanan oyun-
lar karşısında da aynı şekilde ilkeli bir 
duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz 
kovanlarda sahnelenen senaryolar birer 
birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet 
de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödet-
mek istiyorlar. 

Sizlerden, alelade bir siyasi rekabet için 
değil, işte bu mücadelemiz için destek is-
tiyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunda 
kazanan Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla; velhasıl 
hangi kökenden, hangi meşrepten olursa 
olsun tüm kesimleriyle milletimiz olacak-
tır. Şayet bir kayıp olursa da, bunun be-
delini aynı şekilde 82 milyon hep birlikte 
ödeyeceğiz. Beka meselesi dediğimiz, işte 
budur. 

Değerli arkadaşlar,

Biz 31 Mart seçimlerine işte bu anlayışla 
bakıyoruz. Bu seçimleri sağ-salim geride 
bıraktığımızda önümüzde, ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize 
bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine 
derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir 
icraat dönemi olacak. Bu mücadelede her-
kesin desteği önemli, ama Doğu ve Güney-
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doğu Anadolu Bölgemizin desteği daha bir 
önemli… Çünkü en büyük oyunlar bu böl-
gelerimiz üzerinde oynanıyor. Hem ülke-
mizin geleceğini aydınlatmak, hem de bu 
oyunları bir kez daha bozmak için, gelin el 
ele, gönül gönüle verelim. 

Sözlerime burada son vermek istiyorum. 
Şimdi sözü sizlere bırakacağım. Burada biz 

bizeyiz. Sizlerden, hiçbir sansüre, hiçbir 
filtreye tabi tutmadan düşüncelerinizi tüm 
açık yürekliliğinizle ifade etmenizi istiyo-
rum. Ne kadar hasbi davranırsak, o derece 
faydalı bir istişare yapmış oluruz. 

Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Tarım Kredi Merkez ve Bölge Birlikleri-
mizin kıymetli yöneticileri,  Tarım Kredi 
Kooperatifleri Birliğimizin değerli üyele-
ri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.  
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin 
evine, bu gazi mekâna hoş geldiniz. Cum-

hur ile Cumhurbaşkanının buluşmasına 

vesile olan bu tür toplantıları önemli gö-

rüyorum. Bugün de, Tarım Kredi Koope-

ratifleri Birliğimizin Genel Kurulu vesi-

lesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük 

memnuniyet duyuyorum. 

Tarım Sektöründeki 
Spekülatörler, 

Bir Milli Güvenlik Sorunudur 

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Buluşması
Ankara | 6 Mart 2019
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Ülkemiz, Tarımsal Hâsılada 
Avrupa’da İlk Sırada Yer Alıyor

Değerli kardeşlerim,

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımın-
dan taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yöne-
timiz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaptı-
ğımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, 
bunun en somut ifadesidir. Türkiye, 2002 
yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 
milyar lirayı dahi bulmayan bir büyüklüğe 
sahipti. Tarım ürünleri ihracatımız da 3,7 
milyar dolar düzeyindeydi. Çiftçilerimize 
yılda verilen tarımsal destek rakamı da 1,8 
milyar lirayı ancak ulaşıyordu. Biz, bu se-
viyeden aldığımız Türkiye’yi tarımsal milli 
gelirde 190 milyar lira, tarım ürünleri ihra-
catında 17,7 milyar dolar, tarımsal destek-
lerde bu yıl itibariyle 16,1 milyar liraya ya-
kın bir yere getirdik. Bugün artık ülkemiz, 
tarımsal hâsıla bakımından Avrupa’da ilk 
sırada yer alıyor. 

Tarım sektöründeki konumumuzu da-
ha da güçlendirmek için pek çok çalışma 
yürütüyoruz. Bunlardan biri de arazi top-
lulaştırmasıdır. Bu projenin ilk başladığı 
1960 yılından 2002’ye kadar toplam 450 
bin hektar arazi toplulaştırması yapılabil-
mişti. Biz geçtiğimiz 17 yılda 6,1 milyon 
hektar alanda arazi toplulaştırmasını ta-
mamladık. Halen 3,6 milyon hektar alanda 
da tescil işlemleri sürüyor. 

Genç nüfusun tarım sektörüne ilgisini ar-
tırmak için, genç çiftçilerimize 30 bin li-
ra hibe desteği veriyoruz. Hayvancılıktan 
bitkisel üretime, tıbbi-aromatik bitkilere 

kadar geniş bir alana yayılan bu uygula-
ma kapsamında, son 3 yılda 48 bine yakın 
genç çiftçimizi 1,5 milyar lirayı bulan bir 
kaynakla destekledik. 

Attığımız bir başka önemli adım da, tarım 
arazilerinin miras ve satış yoluyla bölün-
mesinin önüne geçmektir. Bu şekilde bu-
güne kadar yaklaşık 1 milyon hektar arazi-
nin bölünmesini önledik. 

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı 
koruma altına almak için SİT alanı olarak 
ilan ediyoruz. Halen 258 ovamızı sit alanı 
olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu 
sayıyı 300’e çıkartıyoruz. Böylece, bu ova-
larımızın betonlaşmasının önüne geçerek, 
sadece tarım yapılan yerler olarak kalma-
sını sağlıyoruz. 

Her işte olduğu gibi tarım sektöründe de 
para, yani finans çok önemlidir. Sadece 
geçtiğimiz yıl çiftçilerimize, Ziraat Ban-
kası aracılığıyla yaklaşık 32 milyar lira, 
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 
yaklaşık 6,4 milyar lira kredi kullandırdık. 
Bu kredilerin geri dönüş oranının yüzde 
98’ler, yüzde 99’larda seviyesinde olmasını 
çok önemli görüyorum. Bu ne demek bili-
yor musunuz? Benim çiftçim güvenilirdir, 
aldığı krediyi zamanında öder. Demek ki 
çiftçimiz bu krediyi alıyor, üretimde kul-
lanıyor, sonra da kazancıyla gelip geri öde-
mesini yapıyor. 

Ülkemizde elde edilen tahıl rakamı 30,8 
milyon tondan 34,5 milyon tona, meyve 
rakamı 13,3 milyon tondan 20,5 milyon 
tona, sebze miktarı da 25,8 milyon tondan 

Değerli kardeşlerim, 

Yardımlaşma ve dayanışma, bizim kültü-
rümüzün mayasında, ruhunda, özünde 
vardır. Ahilik müessesesi, asırlar boyunca 
bu milleti hem maddi hem manevi olarak 
ayakta tutmuştur. Anadolu’da, teknolojik 
aletlerin olmadığı o zor dönemlerde işler 
asırlarca imece usulüyle yapılmıştır. Tar-
lalar bu şekilde kaldırılmış, harmanlar 
bu şekilde sürülmüş, ihtiyaçlar bu şekilde 
karşılanmıştır. Çiftçilerimize hizmet ver-
mek üzere kurulan ve 1863 yılından beri 
faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifle-
rimiz de işte bu anlayışın, bu işbirliğinin, 
dayanışmanın ürünüdür. Tarım Kredi Ko-
operatifleri, gönüllü katılıma, demokratik 
denetime, işbirliğine ve toplumsal sorum-
luluğa dayalı, hep daha iyisini gerçekleş-
tirmek için çalışan yapısıyla çiftçilerimize 
hizmet veriyor. 

Bugün bu kuruluşumuz, binlerce koope-
ratifi, yüzbinlerce ortağıyla, ülkemizin 
en büyük çiftçi kuruluşu durumundadır. 
Ortaklarından değerinden aldığı ürünle-
ri tüketiciyle de buluşturan Tarım Kredi 
Kooperatiflerimiz, geçtiğimiz haftalarda 
hayata geçirdiğimiz tanzim satış uygula-
masının da ana tedarikçisidir. Üreticileri-
mizin girdilerinin önemli bir bölümü birli-
ğimizce karşılanıyor. Birliğimiz geçtiğimiz 
yıl çiftçilerimize, 2 milyar 100 milyon lira-
lık gübre, yaklaşık 1,5 milyar liralık yem, 
1 milyar 250 milyon liralık motorin, 550 
milyon liralık tohumluk, 400 milyon li-
ralık tarım aleti ve makinesi, 300 milyon 

liralık da kömür satışı yaptı. Toplamda 8 
milyar lirayı bulan bu satış rakamıyla çift-
çimize her alanda destek olundu. 

Ortaklarının tohum, gübre, mazot, ilaç-
lama, sulama sistemleri, sera ürünleri, 
fide, fidan gibi ihtiyaçlarını karşılayan 
birliğimizin, geçtiğimiz yıl bunun için 
açtığı kredi rakamı tam 9 milyar liradır. 
Çoğunluğu ayni olmak üzere birliğimizin 
her bir ortağına kullandırdığı kredi orta-
laması ise 19 bin liradır. Kırsal Kalkınma 
Projelerinden en çok yararlananlar da, 
yine birliğimiz üyesi kooperatiflerdir. 
Birliğimizin, önümüzdeki dönemde de 
çiftçilerimizin yanında yer almayı sür-
düreceğine inanıyorum. 

Biz de hükümet olarak çiftçilerimizi des-
teklemek için her türlü çabayı gösterdik, 
gösteriyoruz. 2019 yılı destekleme öde-
melerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın, ilk 
iki ayında çiftçilerimize 5 milyar liralık 
destekleme ödemesi yaptık. Buradan mart 
ayında yapılacak desteklerin de müjdesini 
çiftçilerimizle paylaşacağım. Mart ayı içe-
risinde; alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, 
buzağı desteklerinde 730 milyon lira, di-
ğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon 
lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon 
lira ve sulama elektriği, sertifikalı tohum 
gibi diğer hususlarda da 148 milyon lira 
olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon 
liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böy-
lece yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreti-
cilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir 
desteği sağlamış olacağız. Tüm bu destek 
ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. 
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yaklaşık 32 milyondan 46,1 milyonluk bir 
adede yükseliş göze çarpıyor. Hayvancılı-
ğın önemli bir göstergesi olan süt üretimi-
miz 8,4 milyon tondan 22,1 milyona çıktı. 
Aynı şekilde, kırmızı et üretimimiz 420 
bin tondan 1 milyon 118 bin tona, tavuk 
eti üretimimiz 700 bin tondan 2 milyon 
156 bin tona, yumurta üretimimiz 11,5 
milyar adetten 19,6 milyar adede, su ürün-
leri üretimimiz de 61 bin tondan 276 bin 
tona yükseldi. 

Nitekim, üretimdeki bu artışlar sayesinde 
ülkemizde kişi başına yıllık süt tüketimi 
122 litreden 258 litreye, kırmızı et tüketi-
mi de 6,1 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. Gö-
rüldüğü gibi, tüketimimiz üretimimizden 
daha fazla artmıştır. Dolayısıyla yapmamız 
gereken, girdi maliyetlerini düşürerek da-
ha hesaplı üretimi teşvik etmektir. 

Hayvancılıkta yem, tarla bitkilerinde güb-
re konusunda yaşanan sıkıntıları biliyo-
ruz. Her iki üründe de hammadde bakı-
mından dışa bağımlılık söz konusudur. 
Bunun için işe yem ve gübre üretimini 
artırmakla başlamamız gerekiyor. Türki-
ye, bu konularda ithalatçı değil ihracatçı 
olmalıdır. Tarımda Milli Birlik Projemizin 
hedeflerinden biri de budur. Planlı üreti-
me geçerek, ithalatı azaltmayı ve ihracatı 
çoğaltmayı amaçlıyoruz. 

Havza Bazlı Yönetim ve tarımsal üretimi 
destekleme modelini ve hayvancılıkta yer-
li üretimi destekleme modelini kararlılıkla 
uygulayacağız. Havza Bazlı Üretim için 21 
ürün ve 945 yer belirledik. Buğday ve yem 
bitkilerini her yerde, diğer ürünleri de be-

lirlenen alanlarda destekleyerek, tarım 
sektörümüzü şaha kaldıracağız. 

Hayvancılığı, kendi ihtiyacımızı karşıla-
manın ötesinde ihracata dönük olarak ge-
liştirmek için damızlık üretimini teşvikle 
işe başladık. İnşallah Türkiye büyüdükçe, 
geliştikçe, zenginleştikçe, bundan çiftçile-
rimiz ve üreticilerimiz de nasiplerine dü-
şeni alacaklardır. Bilhassa 2023 hedefle-
rimize ulaştığımızda, şu anda konuştuğu-
muz rakamları inşallah üçe-beşe katlamış 
olacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3,5 kat bü-
yüttük. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girebilmemiz için önümüzdeki dö-
nemde en az iki katlık bir büyümeyi daha 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada her 
partiye gönül vermiş kardeşlerimizin bu-
lunduğunu biliyorum. Onun için sizlerden 
bu söylediklerimi, siyaset gözlüğünün öte-
sinde bir sağduyuyla değerlendirmenizi 
istiyorum. Bunu yaptığınızda hakikatleri 
daha iyi görme, bugün oynanan oyunları 
daha iyi anlama imkânı bulacağımıza ina-
nıyorum. 

Ülke ve millet olarak ne zaman hedefle-
rimize yaklaşsak, karşımıza hemen bir 
takım engeller çıkartılıyor, bir takım se-
naryolar tedavüle sokuluyor. 2013 yılını 
hatırlayın. IMF’ye borcunu kapatmış, bü-
yümede, istihdamda, ihracatta, turizmde 
rekorlar kıran bir ülke durumuna gelmiş-
tik. Faiz oranlarında ülke tarihimizin en 
düşük seviyelerini yakalamıştık. Merkez 

30 milyon tona yükselmiştir.  Bitkisel ü-
retimimizin toplamda 98 milyon tondan 
117 milyon tona ulaşması, tarıma verdi-
ğimiz desteklerin karşılığını aldığımızın 
işaretidir. 

Bu rakamlar, bir takım spekülatörlerin ki-
mi zaman patates-soğan, kimi zaman do-
mates-biber-patlıcan gibi vatandaşlarımı-
zın en çok kullandıkları ürünler üzerinden 
sahneledikleri oyunların amacını daha iyi 
gösteriyor. Spekülatörlerin gayesi; çiftçi-
nin, üreticinin hakkını, hukukunu, çıkarını 
korumak değildir. Bir kısmı sadece kâr hır-
sıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin 
emeller güdüyor. Milletimizle birlikte, ül-
kemiz üzerinde oynanan her oyun gibi, bu 
tür tezgâhları da bozmaya devam edeceğiz. 
Hiç kimsenin, ne üreticimizin alın terine, 
emeğine, ne de tüketicimizin sofrasına, ek-
meğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. 
Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı 
sınırlarımıza dayanan teröristler gibi, bir 
milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve 
ona göre muamele ediyoruz. 

Tabii bu gelişmelerde, ülkemizde 276 olan 
baraj sayısına 563; 228 olan gölet sayısına 
350; 1.764 olan sulama tesisi sayısına da 
1.332 ilave etmiş olmamızın büyük payı 
vardır. GAP gibi dev bir projenin sulama 
alanını 200 bin hektardan 560 bin hektara 
yükselttik. Kendi alanında dünyada 4’ün-
cü sırada yer alan Ilısu Barajı da bitmek 
üzere, inşallah bu yıl su tutmaya başlıyo-
ruz. Ilısu Barajını yaparken bu teröristlerle 
çok uğraştık. Aynı şekilde, kendi sınıfında 
Avrupa’nın en büyüğü olan Silvan Barajın-
da da sona yaklaşıyoruz. Silvan Barajının 

en önemli tünellerinden birinin temelini 
bugünlerde atıyoruz. Aynı şekilde diğer 
tüneldeki çalışmaları da hızlandırıyoruz. 
Böylece barajımız su tutmaya başladığın-
da, tüneller ve sulama tesisleri de tamam-
lanmış olacaktır. 

Süt Üretimimiz 8,4 Milyon 
Tondan 22,1 Milyona Tona Çıktı

Sadece GAP kapsamındaki sulamaların 
ülkemize katkısı 2,2 milyar dolar, enerji 
katkısı da 4 milyar dolar, içme suyu katkısı 
da 500 milyon dolardır. Bu projenin tüm e-
tapları hizmete girdiğinde 1 milyon 58 bin 
hektar alanı sulamaya açmış olacağız. Böy-
lece ülkemizin tarımsal üretimi, hem kali-
te hem miktar olarak fevkalade artacak. 

Gördüğünüz gibi, bu işler uzun soluklu 
çalışmalarla ve gerçekten çok ciddi yatı-
rımlarla mümkün olabiliyor. Biz de plan-
larımızı, programlarımızı, yatırımlarımızı 
buna göre ayarlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan 
biri de hayvancılıktır. Bu konuda çok uğ-
raşmamıza rağmen, maalesef, hala vatan-
daşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fi-
yatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem 
gerekiyor. Esasen rakamlara baktığımızda, 
hayvancılıkta durumumuz gayet iyi gö-
züküyor. Mesela büyükbaş hayvan varlı-
ğımız, 2002 yılında 9,9 milyon adet iken, 
2018 senesinde bu rakam 17,2 milyonu 
geride bıraktı. Küçükbaş hayvanlarda da 
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mize yönelik en önemli tehdit olan Suriye 
konusunda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarımızla, İdlib’te geliştirdiğimiz 
inisiyatifle, Münbiç ve Fırat’ın doğusuyla 
ilgili kararlılığımızla, olayların gidiş yönü-
nü değiştirdik. 

Ana muhalefetin başı diyor ki, “YPG, PYD, 
PKK niçin bize saldırsın?” Bu nasıl bir an-
layıştır? “Niçin bize saldırsın” sorusunu 
sorana ben diyorum ki, “saldırdı, saldırdı.” 
Soru sormaya gerek yok. Füzeleri atanlar 
onlar. Benim 100’e yakın vatandaşımı şe-
hit ettiler. Bunları görmeyecek kadar haki-
katlerden uzak bir ana muhalefetimiz var.  

Son olarak, geçtiğimiz yılın Ağustos ayın-
da ekonomi silahını çektiler. Türkiye’nin 
gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan, tama-
men suni bir anafor oluşturarak, ekonomi-
mizi batırmaya, yönetimimizi istikrarsız-
laştırmaya çalıştılar. Bu oyunun da hemen 
farkına vardık, tedbirlerimizi uygulamaya 
geçirdik, güçlü ekonomi programıyla kont-
rolü yeniden ele aldık. 

Bay Kemal, İHA ve Silahlı 
İnsansız Hava Araçlarımızdan da 
Rahatsız

Şimdi son bir umutla 31 Mart’ı bekliyor-
lar. Şayet bu seçimlerde istedikleri gibi bir 
istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, he-
men ardından tüm cephelerden ülkemize 
yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. 
Ama buradan, çiftçilerimizin, üreticileri-
mizin huzurunda söz veriyoruz. Bunlara 
asla fırsat tanımayacağız. Milletimizle yine 

kol kola, gönül gönüle vererek, bu oyunu 
da inşallah hep birlikte bozacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin tüm bu sürecinde en büyük ta-
lihsizliği ne olmuştur derseniz, yüreğim 
acıyarak CHP’nin durumu demek mecbu-
riyetindeyim. Bu partinin geçmişi zaten 
Nuri Demirağ’dan Vecihi Hürkuş’a, Dev-
rim Otomobili denemesine kadar pek çok 
kötü sicille doludur. 2007 yılında Cumhur-
başkanlığı seçiminde takındıkları tavırla 
demokrasiye ve hukuka verdikleri zararı 
en iyi sizler biliyorsunuz. 

CHP, terör örgütlerinin saldırılarında, dar-
be girişimlerinde, yurt dışından ülkemize 
yönelen tehditlerde hiçbir zaman ülkemi-
zin ve milletimizin yanında yer almamış-
tır. Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa’ya gidiyor, 
Almanya’da terör örgütünün temsilcileriy-
le, ellerinde paçavraları, yan yana onlarla 
beraber fotoğraf çektiriyor. Hale bak. Sen 
bu ülkenin ana muhalefetinin başındaki a-
damsın. Alman Parlamentosu’nda YPG’nin 
paçavrasıyla poz veren bir teröristle nasıl 
olur da yan yana poz verirsin? Türkiye’yi 
dünyaya şikâyet etmekten ülkemizin stra-
tejik tüm girişimlerini engelleme çabasına 
kadar her türlü yanlış tavrı ısrarla sürdür-
müşlerdir. İHA ve silahlı insansız hava ara-
cı yapıyoruz. Adam bundan da rahatsız

Son olarak, bu parti tuttu, Türkiye Uzay 
Ajansının kuruluşuyla ilgili Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesini iptal için Anayasa 
Mahkemesine götürdü. Türkiye’nin uzay 
yarışında yerini almasından acaba CHP 

Bankamızın rezervleri yine tarihin en yük-
sek seviyelerine çıkmıştı. Dünyanın hay-
ranlıkla izlediği projeleri birer birer hayata 
geçiriyor, bununla yetinmeyip bölgemizde 
ve dünyada tüm mazlumların, mağdurla-
rın, gariplerin elinden tutuyorduk. 

Milletimizin Desteğiyle   
Tüm Badireleri Atlattık

Sonra ne oldu? Bir anda sokakların karış-
tırıldığı Gezi Olaylarını karşımızda bul-
duk. AK Parti gibi, Türkiye’nin orman var-
lığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon 
hektara çıkarmış, 4 milyar 300 milyon fi-
danı toprakla buluşturmuş bir partiye ya-
pılabilecek en son suçlamayla, ağaç kesti-
ğimiz yalanıyla ortalığı birbirine kattılar. 
Bu oyunun gerçek yüzü ortaya çıkınca, 
sokakları terörize eden o güruh sessizce 
çekilip gitti. Ardından 17-25 Aralık em-
niyet-yargı darbe girişimi geldi. Sonra, 
2014 Mart’ındaki mahalli seçimlerde ve 
aynı yılın Ağustos ayındaki Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde çevirmedik dolap 
bırakmadılar. 

Hamdolsun, milletimizin desteğiyle tüm 
bu badireleri atlattık. 2015 Haziran’ın-
daki seçimlerde Meclis’te hiçbir parti tek 
başına hükümet kuracak çoğunluğu elde 
edemediğinde sergilenen şımarıklıkları, 
milleti küçümseyen tavırları hatırlıyor-
sunuz değil mi? Bölücü terör örgütünün 
hemen harekete geçip çukur eylemleriyle 
bazı ilçelerimizde halkımıza hayatı nasıl 
zehir ettiğini hatırlıyorsunuz değil mi? 

Biz, kayyım olayını hukuk çerçevesinde, 
yargı vasıtasıyla devreye soktuk. Çün-
kü devletin gönderdiği parayı herhal-
de Kandil’e gönderenlerle yola devam 
edecek halimiz yoktu. Şimdi aramızda 
Diyarbakır’dan gelen çiftçi kardeşleri-
miz vardır. Şimdi Diyarbakır,  İstanbul ve 
Ankara’yı aratmayan modern yollara ve 
parklara sahiptir. Yine Van, Ağrı, Şırnak, 
Hakkari de aynı durumdadır. 

Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapan-
lar, şehirlere çukur kazanlardır. Binlerce 
evladımızı, bu terör örgütü vasıtasıyla 
öldürmek suretiyle bunlar bu ülkede bö-
lünmeyi getirdiler. Durup dururken her-
halde biz güvenlik güçlerimizi devreye 
sokmadık. Bu adımı bu ülkenin huzuru 
için attık. Benim sanayicim, yatırımcım ni-
ye Güneydoğu’ya gidip yatırım yapmasın, 
neden yapamıyor? Güvenliği olmadığı za-
man nasıl bu yatırımı yapsın. İşte bunları 
tersine çeviriyoruz. 

Baktılar ki böyle olmuyor, bu defa ordu-
muz içinde yuvalanmış bir ihanet çetesi 
vasıtasıyla kanlı bir darbe yapmaya teşeb-
büs ettiler. Milletimiz, istiklaline ve istik-
baline sahip çıkarak, bu darbe girişimini 
de akamete uğrattı.  15 Temmuz, bu ülke-
nin ve milletin tarihinde şanlı bir sayfa 
olarak yerini almıştır.  Bu vesileyle terör-
le mücadele ve 15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sıhhat 
ve afiyet diliyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ge-
çişimiz, milletimizin bu saldırılara verdiği 
en esaslı ve güçlü cevap olmuştur. Ülke-
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niçin rahatsızlık duyar? Uydu yapıyoruz, 
uydu fırlatıyoruz, haberleşmeden istihba-
rata her alanda uzay çalışmalarını etkin 
şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz.  
Tüm bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak 
Türkiye Uzay Ajansının faaliyetine engel 
olmanın, ülkenin ve milletin çıkarlarına 
nasıl bir faydası olacağını takdirlerinize 
sunuyorum. 

Emin olun, bunların her işi böyle… Kendi-
leri tuğla üstüne tuğla koymazlar, hiçbir 
esere, hiçbir projeye imza atmazlar.  Ya-
panları engellemek için de, eskiden beri 
Anayasa Mahkemesinin önünde nöbet 
tutarlar. Bunlarla aynı kafadaki kimi mes-
lek örgütleri de Danıştay’ı, Yargıtay’ı hiç 
boş bırakmazlar. Biz, Allah’ın izni ve mil-
letimizin desteğiyle, terör örgütlerinin de, 
onları destekleyen güçlerin de üstesinden 
geliriz. Ama, “Hırsız içerden olunca kapı 
kilit tutmazmış” diye bir söz var ya, işte 
onun gibi hançer içeriden vurulduğunda 

yapacak çok fazla bir şeyimiz kalmıyor. 
Her zaman olduğu gibi çözümü milleti-
mizde arıyoruz, milli iradede arıyoruz, 
demokraside arıyoruz. 

İnşallah 31 Mart seçimleri, hem şehir-
lerimize hizmet edecek en iyi belediye 
başkanlarını seçeceğimiz, hem de önü-
müzdeki dönemi huzur, istikrar ve güven 
iklimi içinde geçireceğimiz şekilde netice-
lenecektir. 

Bu duygularla sizlere, ülkemizin gelişme-
sine, kalkınmasına, milletimizin aşının, 
ekmeğinin kesintisiz şekilde sağlanmasına 
yaptığınız katkılar sebebiyle şükranlarımı 
sunuyorum. Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliğimizin Genel Kurulunun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz-
lerden, şehirlerinize döndüğünüzde tüm 
vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı 
iletmenizi hassaten rica ediyorum.

 Kalın sağlıcakla.

Sevgili çocuklar, değerli misafirler, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoş geldiniz. Yurt dışından 
ülkemize gelen misafirlerimize de ayrıca 
hoş geldiniz diyorum. 

Bugün aramızda dünyanın 40 farklı ülke-
sinden kardeşlerimizi ağırlamanın mutlu-

luğunu yaşıyoruz. Adeta Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulunu andıran bu güzel 
atmosferden, dünyanın bütün çocukla-
rına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. 
Sizlerin nezdinde tüm milletimizin, tüm 
çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemen-
lik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. 
Çocuklara adanmış tek milli bayram olan 

Nitelikli Bir Eğitim,
Aydınlık Geleceğimize Açılan

En Önemli Kapıdır

TRT 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gala Programı
Ankara | 23 Nisan 2019
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dırdık. Sizlere daha rahat, daha modern, 
daha kaliteli, daha etkin bir eğitim ortamı 
sunabilmek için çok önemli adımlar attık. 
Derslik sayılarımızdan spor salonlarına, 
kütüphanelerden laboratuvarlara, akıllı 
tahtalardan tabletlere kadar ihtiyaç duya-
cağınız tüm imkânları sizlere sağlamaya 
çalıştık. Öğretmenlerinizin daha iyi şart-
larda görevlerini yapabilmeleri için önem-
li iyileştirmeler yaptık. Tüm bunları sizin 
en iyi şekilde eğitim almanız, kendinizi en 
güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeniz 
hedefiyle gerçekleştirdik. İnşallah, sizler, 
yarın, birer sanatçı, politikacı, bilim ada-
mı, öğretmen, mühendis, hukukçu, işada-
mı veya başka konumlarda olacaksınız. 
İşte o zaman, geriye kalan eksiklikleri gi-
derecek, sizlerden sonra gelecek nesiller 
için daha adaletli, daha güzel bir dünya 
kuracaksınız.

Bu süreçte sizlerden bazı konulara dikkat 
etmenizi istiyorum. Büyürken, gençliğe 
doğru adım atarken kardeşliğinizi, sevgi-
nizi, dünyayı değiştirebileceğinize olan 
inancınızı asla terk etmeyin. İşte bugün bu 
salonda olduğu gibi rengi, dili, kökeni, mil-
liyeti ne olursa olsun, dünyanın tüm ço-
cuklarına karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşın. 
Modern teknolojinin, bilgisayarın, tablet-
lerin, internetin, akıllı telefonların, sanal 
oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. 
İşte birçok çocuğun ne yazık ki balina gibi, 
vesaire gibi oyunlardan esinlenerek nasıl 
intihar ettiğini herhalde sizler de takip edi-
yorsunuz. İşte bu alışkanlıklar bizlere ayrı 
bir tehdittir. Unutmayın yeni teknolojiler; 
sizin hayatınızı kolaylaştırmak; sevdiğiniz, 
yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha 

fazla vakit ayırmanız içindir. Bu araçların 
sizi hayattan, topraktan, akranlarınızdan, 
her gece gökyüzünü süsleyen yıldızların 
parıltısını seyretmekten alıkoymasına mü-
saade etmeyin. 

Okul dışında da, aile büyüklerinizden 
başlayarak her alanda öğretmenlerinizin 
olduğunu, onlardan da öğrenebileceğiniz 
pek çok şey olduğunu lütfen aklınızdan 
çıkarmayın. Bir yazarımızın şu öğretici 
tespitlerinin sizlere hep rehberlik etmesini 
diliyorum.

“Beyaz karanfiller çizmeyi ablamdan öğ-
rendim. Sevinci, uçurtmanın ipini tutan 
bir elden öğrendim. Coşkuyu arkadaşları-
mın çizdikleri resimlerden öğrendim. Bir 
akşam babam eve dönmemişti, beklemeyi 
öğrendim. Vurulan bir kuşun kanı, bem-
beyaz karın üzerine akınca; pişmanlığı, 
çaresizliği öğrendim. Açlığı, bir yoksulun 
elindeki ekmekten öğrendim. Kurumuş 
bir dere yatağından susuzluğu öğrendim. 
Kafeste çırpınan bir kuştan özgürlüğü öğ-
rendim. Uçsuz bucaksız ne demek? Deniz-
lerden onu öğrendim. Sessizliği, koca bir 
ormandan; sabretmeyi küçük bir karınca-
dan öğrendim. Şiiri, içimde koşuşup duran 
atlardan öğrendim. Maviyi gökyüzünden, 
kırmızıyı gülden, sarıyı da ekinlerden öğ-
rendim. Neydim ben, neden vardım bu 
dünyada, neredeydim; annemin yüzüne 
bakınca öğrendim.”

Anneyi unutmayın. Size bir tavsiyem ola-
cak, burada anneler bol, anne adayları bol. 
Ben annemin ayaklarının altını öperdim, 
öyle yetiştim. Çünkü bizim medeniyeti-

23 Nisan coşkumuzu paylaşan dünya ço-
cuklarına teşekkür ediyorum. 

Şu anda çok zenginim, zira 40 ülkeden 
böyle güzel yavrular etrafımızı sarınca fa-
kir olmak mümkün değil, zenginim. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Mil-
li Eğitim Bakanlığımıza bu güzel organizas-
yon için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Yurtdışından gelen misafirlerimizin bura-
da bulundukları süre içerisinde çok keyifli 
anlar yaşayacağına; ömür boyu sürecek ar-
kadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin 
temelini atacağına inanıyorum.

Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden 
daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kal-
binden daha geniş bir umman yoktur. Sa-
vaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların 
ufkumuzu kararttığı bir dönemde, dünya-
yı güzelleştiren yegâne şey siz çocukların 
tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin 
teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz 
çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha 
adaletli, daha güzel bir dünyanın müjde-
cisisiniz. Çünkü çocuk olmak coşkulu ol-
mak; dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle 
bakabilmek demektir. Çocuk olmak yüre-
ğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkı-
ya sarılmak demektir. Merhum Cahit Sıtkı 
Tarancı, bir şiirinde çocukluğu bakınız na-
sıl anlatıyor.

“Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!”

Evet, tıpkı bu güzel şiirde olduğu gibi sizle-
rin yüreğinizdeki sevgi ve umut tomurcuk-
larının kopartılmasına izin vermeyeceğini-
ze inanıyorum.

Sevgili çocuklar,

İyi ve nitelikli bir eğitim aydınlık geleceği-
mize açılan en önemli kapıdır. Bu anlayış-
la bizler de son 17 yıldır hükümet olarak 
eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemiz-
deki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin 
imkânlarını genişletmek, eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak için gece gündüz gay-
ret gösterdik. Bizim yaşadığımız sıkıntıları 
sizlerin yaşamaması için mücadele ettik. 
Biz sizin yaşlarınızdayken 70-80 kişilik sı-
nıflarda okuyor, son derece zor şartlarda 
eğitim almaya çalışıyorduk. Akıllı tahta-
ların, bilgisayarların, öğrenmemizi kolay-
laştıran teknolojik araçların olmadığı bir 
Türkiye’de eğitim hayatımızı sürdürüyor-
duk. Şimdi okula başladığınızda masaları-
nızın üzerinde hazır olan ders kitaplarına 
ulaşmak bile bizim için büyük bir sorundu. 

Modern Teknolojinin, 
Bilgisayarın, Sizi Esir Almasına 
İzin Vermeyin

Hamdolsun son 17 yılda ülkemize yakış-
mayan tüm bu eksiklikleri ortadan kal-
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mizde cennet annelerin ayakları altında-
dır. Dolayısıyla annemin ayaklarının altını 
öperek yetiştim. Bizi buralara hazırlayan o, 
anne olmazsa biz olamazdık. 

Evet, hayatta öğretmenlerinizi çoğaltma-
yı, mümkün olduğu kadar öğrenme kay-
naklarınızı çeşitlendirmeyi lütfen ihmal 
etmeyin. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
vatanımızı bizlere emanet eden şehitleri-
mize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 23 Ni-
san Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı 
tekrar tebrik ediyorum. Sizlere 23 Nisan’ı 

armağan eden, Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşla-
rını bir kez daha şükranla yad ediyorum. 
Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşları-
nızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar 
diliyorum. Yurtdışından ülkemize gelerek 
heyecanımıza orta olan misafirlerimize 
tekrar teşekkür ediyorum. 23 Nisan vesile-
siyle milletimize bu güzel ülkeyi, bu güzel 
bayramları kazandıran büyüklerimize şük-
ranlarımızı sunuyor, sizleri gözlerinizden 
öpüyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Sağ olun, var olun.

Değerli işçi kardeşlerim, kıymetli emek-
çiler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Sizlerin ve şahsınızda tüm işçilerimizin 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü teb-
rik ediyorum. 

1 Mayıs kutlamaları için 
Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya giden 

işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi so-
nucu hayatını kaybeden işçilere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 
Ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım. 

1 Mayıs tarihini, 2008 yılında resmen 
Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul 
etmiş, 2009 yılından itibaren de resmi ta-
tillerimiz arasına almıştık. 1923 İzmir İk-

Hiç Kimsenin, Sendikaları Arka 
Bahçeleri Haline Getirmelerine 

Rıza Göstermeyiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği | Ankara | 1 Mayıs 2019
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ber Efendimiz de, “İşçiyi çalıştırıp hak-
kını ödemeyenlerin kıyamet günü has-
mıyım” buyurarak, bu konunun önemini 
ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Yüreğinde zerre kadar iman olan, zerre 
kadar hak ve adalet duygusu taşıyan hiç 
kimsenin, emek hırsızlığıyla zenginleşme-
ye tevessül edemeyeceğine inanıyorum. 
“Kul hakkı” konusunda hassasiyet göster-
meyen, başka hiçbir konuda duyarlılık 
iddiasında bulunamaz. Hak arayışını ça-
tışma değil uzlaşma zemininde gören bir 
medeniyete mensubuz. Batıyla aramızdaki 
en büyük fark da işte budur. Sosyal barışı, 
onlar çatışma üzerinden, biz ise uzlaşma 
esasına dayalı olarak inşa etmeyi esas 
alırız. Biz de bu anlayışla tüm hayatımız 
boyunca, her alanda olduğu gibi emek 
konusunda da adaletin tesisi için çalıştık, 
mücadele ettik. 

İşçilerimizin hak arama mücadeleleri-
ni değerlendirirken, hiçbir zaman onları 
üyesi oldukları sendikalar veya hangi dö-
nemde işe başladıkları gibi kriterlerle de-
ğerlendirmedik. Alın teriyle kendisinin 
ve ailesinin nafakasını kazanmaya çalışan 
bir insanı bu tür yaklaşımlarla kategorize 
etmek, en başta emeğe saygısızlıktır. 31 
Mart seçimlerinin ardından kimi beledi-
yelerde sendika üyeliğine veya işe giriş 
tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, 
hatta insanlarımızın aşıyla-işiyle oynandı-
ğında dair üzücü haberler alıyoruz. Üstelik 
bu tür ayrımcılıkları meşrulaştırmak için, 
birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. 

Kimi sendikaları “makbul”, kimi sendika-
ları “öteki” olarak gören kafa, 28 Şubat dö-
nemi kafasıdır. Birileri bu kafayı yeniden 
hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya 
kendi “arka bahçemiz” olarak bakmadı-
ğımız gibi, kimsenin de sendikaları arka 
bahçesi haline getirmeye çalışmasına da 
rıza göstermeyiz. 

Maalesef ülkemizde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi önünde protesto için kendini yak-
maya kalkan bir işçiye, “Git kendini sara-
yın önünde yak” diyecek kadar insanlıktan 
nasibini almamış bir muhalefet anlayışı 
vardır. Şimdi bu zihniyetin belediyelerdeki 
işçi kıyımına varan uygulamalarıyla karşı 
karşıyayız. Bir yerde kimin çalışıp kimin 
çalışmadığını en iyi oradaki emekçiler bi-
lir. Gidersiniz, onlara sorarsınız. Çalışana 
hakkını verirsiniz, çalışmayana da yol ve-
rirsiniz. Böyle bir tasarrufa kimse de karşı 
çıkmaz. Ama evine ekmek götürmek dışın-
da bir çabası olmayan insanları, sırf siyasi 
veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, 
ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından 
da kimse kalkamaz. İnşallah bu tür yanlış-
lardan en kısa sürede dönülür. 

Değerli arkadaşlar,

Biz hükümete geldiğimizde, demokrasi-
de ve ekonomide olduğu gibi, çalışma ha-
yatında da ciddi sorunları kucağımızda 
bulduk. 1994 ve 2001 krizleriyle belleri 
bükülen, 28 Şubat’la özgürlük alanları 
kısıtlanan çalışanlarımızın sorunlarının 
çözümünü önceliklerimiz arasına aldık. 
Yaşanan ağır ekonomik buhranlar sebe-
biyle hem kamuda, hem de özel sektörde 

tisat Kongresinde kararı alınan, rahmetli 
Menderes’in ilk adımını attığı bu düzen-
lemeyi, 86 yıl sonra tam manasıyla haya-
ta geçirmek bize nasip olmuştur. Böylece, 
ülkemizde yıllarca tartışmaların, gergin-
liğin, itiş-kakışın sembolü haline getiril-
meye çalışılan bir tarihi, gerçek anlamda 
emek ve dayanışma gününe dönüştürdük. 
Ülkemizdeki toplam işçi sayısının yüzde 
1’ini bile temsil etmeyen kimi marjinal ya-
pıların, işçilerimiz adına ahkam keserek 
huzurumuzu bozmasının önüne geçtik. 
Hayatları boyunca hep darbecilerin, cun-
tacıların, demokrasi ve halk düşmanları-
nın safında yer alanlar, artık işçilerimizin 
arkasına sığınamıyor. Bizim işçilerimiz va-
tanına, milletine, değerlerine saygılı; bu u-
ğurda tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi 
canını vermekten kaçınmayan insanlardır. 
Buna karşılık işçi ve emekçi kavramlarını 
kendilerine siper ederek milletimize karşı 
ideolojik savaş açanların hiçbirinin de, ne 
alın teriyle, ne emekle, ne de hak ve hukuk 
müdafaasıyla ilgileri var. İşçimizin alın te-
rini yıllarca kendi ideolojik kavgalarının 
istismar aracı olarak kullanmaya çalışan 
marjinal kesimlerin oyunlarını, işçilerimi-
zin yanında dimdik durarak bozduk. 

Son 10 yıldır, ülkemizdeki tüm işçi konfe-
derasyonlarımızla, sendikalarımızla, diğer 
tüm işçilerimizle birlikte 1 Mayıs’ı, anlamı-
na uygun şekilde kutluyoruz. Hamdolsun, 
eski dönemin kötü görüntülerini artık ta-
mamen geride bıraktık. Eylemciliği profes-
yonel mesleği haline getirmiş bir kesim, 
mutlaka ortalığı karıştırmak isteyecektir. 
Ama artık milletimizin bunlara en küçük 
bir itibarı kalmamıştır. 

Biliyorsunuz, İETT’de işçi olarak hayata 
başlamış ve Cumhurbaşkanlığı görevine 
kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakım-
dan 1 Mayıs’ı kendi özel günüm olarak da 
görüyorum. 

Esasen bizim inancımızda ve kültürümüz-
de emeğin çok ayrı bir yeri vardır. Dünya-
nın en gelişmiş esnaf örgütlenmesi Ahilik 
teşkilatıdır. Batıda emekçi konusu, ancak 
sanayi devrimi sonrası yaşanan çok acı tec-
rübelerle gündeme gelebilmiştir. Bir başka 
ifadeyle, dünyada emek ve dayanışma gü-
nünün geçmişi 1,5 asrı ancak bulurken, 
bizde neredeyse bin yıllık bir birikim söz 
konusudur. 

Kimi Sendikaları “Öteki” Olarak 
Gören Kafa, 28 Şubat Dönemi 
Kafasıdır

İş olmazsa işveren olmaz. Ama aynı derece-
de önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz. 
İş, işveren ve işçi arasındaki bu birbirinin 
içine geçmiş ilişkiyi dikkate almayan yak-
laşımlardan hayırlı bir netice çıkmaz. Biz 
üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, 
kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmı-
yoruz. Kalkınmayı, toplumun tüm kesim-
lerinin refahının orantılı şekilde yükselişi 
olarak görüyoruz. Şayet ülkede, bir kesim 
çok zenginleşirken, diğer kesimler yerinde 
sayıyor veya fakirleşiyorsa, orada adalet 
yok demektir. Adaletin olmadığı bir yerde 
de zulüm vardır. Zülüm ise, bizim inancı-
mızda küfre eşdeğerdir. Çünkü Rabbimiz, 
“İnsanların eşyalarını, yani mal ve ücretle-
rini, eksik vermeyin” buyuruyor. Peygam-
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işçi alımları büyük ölçüde durmuştu. Ta-
şeron uygulaması, bir sömürü aracı haline 
getirilmiş, çalışma barışı bozulmaya yüz 
tutmuştu. Zorunlu tasarruf ve konut edin-
dirme gibi başlıklar altında çalışanlardan 
kesilen paraların akıbeti belli değildi. Ka-
yıt dışı çalıştırma öylesine yaygınlaşmıştı 
ki, sendikaların varlığı-yokluğu anlamsız 
hale gelmişti. İş sağlığı ve güvenliği uygu-
lamaları, sözü bile edilmeyen bir lüks ola-
rak görülüyordu. Kılık-kıyafet yönetmeliği 
ile çalışanlar üzerinde estirilen terör, özel 
sektöre de sirayet etmişti. 

Devleti, Çalışanlar Karşısında 
Borçlu Durumda Olmaktan 
Çıkardık

Hemen kolları sıvadık ve tüm bu sorunla-
rı teker teker çözecek adımları attık. Hü-
kümetlerimiz döneminde asgari ücreti, 
nominal olarak yaklaşık yüzde bin, reel 
olarak da yüzde 145’e yakın oranda artır-
dık. Aynı şekilde diğer çalışanlarımızın ve 
emeklilerimizin aldıkları ücretlerde de, re-
el olarak ortalama yüzde 140 oranında ar-
tış yaşandı. Sosyal güvenlik hizmetlerinin 
tamamını insan odaklı bir anlayışla geliş-
tirdik. Devleti, çalışanlar karşısında borçlu 
durumda olmaktan biz çıkardık. Zorunlu 
tasarruf ödemeleri olarak 4,5 milyon kişi-
ye 15,5 milyar lira, konut edindirme yar-
dımları için de 8 milyon kişiye 4,5 milyar 
lira olmak üzere toplam 20 milyar liralık 
bir ödeme yaptık. Dikkat ediniz, bu mebla-
ğın tamamı, işçi ve memur kesimine yapıl-
mıştır. Uzun süredir tıkanmış olan kamu-
da kadrolu personel alımı yolunu yeniden 

açarak 218 bin işçi ile 300 bin sözleşmeli 
memuru göreve başlattık. Önce kamuya 
hizmet veren taşeron firmalarda çalışan 
işçilerin tüm haklardan yararlanabilme-
sini temin ettik. Ardından da 950 bin 
taşeron işçisine kadro vererek, sorunu 
kökten çözdük. 

Diğer yandan, kayıt dışı çalışma sorunu 
tamamen çözülememiş olsa da, neredeyse 
iki kata yakın iyileşme sağlanmıştır. Me-
murlara toplu sözleşme hakkı bizim dö-
nemimizde getirilmiştir. Çıkardığımız iş 
sağlığı ve güvenliği kanunu da, bu alanda 
yapılan tarihi bir reform mahiyetindedir. 
Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı al-
tında toplayarak, özellikle sağlık alanında 
herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesi-
ni temin ettik. Sendikalarda, kanunundan 
grev ve lokavt düzenlemelerine kadar pek 
çok alanda çalışma hayatımızın mevzua-
tını yeniledik, günümüze uygun hale ge-
tirdik. Darbe döneminin mirası olan kılık 
kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, ayrımcı 
ve baskıcı uygulamalara son verdik. Bun-
ların yanında çalışma hayatımızın her ala-
nında çok önemli düzenlemelere, iyileştir-
melere imza attık. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin en büyük gücü, milletimizin 
birliği ve beraberliğidir. Bugüne kadar ül-
kemize ve milletimize yönelik tüm saldı-
rıların üstesinden, işte bu sayede gelmeyi 
başardık. Dünyada ve çevremizde yaşanan 
hadiseler bize, özgürlüğünü, hukukunu, 
güvenliğini, üretimini; bunların işleyişini 
sağlayan devlet düzenini kaybeden top-
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lumları çok acı akıbetlerin beklediğini 
göstermektedir. Hangi kökenden gelirsek 
gelelim, hangi kesime mensup olursak ola-
lım, hangi siyasi görüşlere sahip olursak 
olalım, “Türkiye Ortak Paydasının” sembo-
lü olan rabiamızı en üstte tutmamız gere-
kiyor. İşte bunun için biz her fırsatta Tek 
Millet diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, Tek 
Vatan diyoruz, Tek Devlet diyoruz. İşte 
bunun için bıkmadan, usanmadan sürekli 
Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız 
diyoruz. 

Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki, 
değil 82 milyon, 182 milyon da olsak he-
pimize yeter. Milletimizin gönlü öylesine 
geniş ki, kendimizle birlikte milyonlarca 
kardeşimizi de kuşatabiliyor. Türkiye’yi 
ülkelerden bir ülke, Türk milletini toplum-
lardan bir toplum sananlar yanılıyor. Biz, 
Rabbimizin ihsanı olan cesaretiyle, kabi-
liyetiyle, dirayetiyle, gayretiyle, şefkatiyle, 
geçmişi ve geleceğiyle bambaşka bir ülke-
yiz, bambaşka bir milletiz. Şayet kim oldu-
ğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiği-
mizi, nereye gittiğimizi unutmazsak, kim-
se bize diz çöktüremez, kimse bizi teslim 
alamaz. Tek yumruk olduğumuzda, “Yel 
kayadan ne götürür” misali, bize yapılan 
saldırıları birer birer bertaraf ederiz. Türk 
Milleti olarak bir birimize kenetlenirsek, 
kucaklaşırsak, Allah’ın izniyle, her türlü 
zorluğun üstesinden geliriz. 

Unutmayın hiçbir siyasi, ideolojik, ekono-
mik, sosyal çıkar, Türkiye’den, büyük ve 
güçlü Türkiye davasından daha önemli 
değildir. Her birimiz kendi kulvarımızda 

hangi mücadeleyi verirsek verelim; mesele 
vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve 
istikbali olduğunda aynı safta, aynı ortak 
paydada buluşabilmeliyiz. Gerektiğinde 
hep birlikte kol kola girip, 82 milyon ola-
rak hedeflerimize yürüme iradesini ortaya 
koyabilmeliyiz. İşte bu akşam, burada biz 
sadece çalışanlar noktasında bu kesimin 
bir sembolünü aramıza aldık ve sizlerle 
beraber bu muhabbet sofrasında bir araya 
geldik.

Türkiye’nin 2023 hedefleri, işte böyle bir 
ehemmiyete sahiptir. Dikkat ederseniz, 
ne zaman ülke ve millet olarak bu hedef-
lerimizi ilan ettik ve ulaşma kararlılığını 
ortaya koyduksa, o günden beri başımız 
beladan kurtulmuyor. Ne yaparlarsa yap-
sınlar hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. 
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmeden, her bir va-
tandaşımızın refah seviyesini buna uygun 
şekilde artırmadan bize durmak, dinlen-
mek, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. 
Siz değerli işçi kardeşlerim bugüne kadar 
hep yanımızda yer aldınız. Verdiğimiz mü-
cadelenin zorluğu giderek artıyor. Bunun 
için sizlerden önümüzdeki dönemde daha 
büyük ve güçlü destek bekliyorum. 

Bu duygularla, sizlerin nezdinde ülkemiz-
deki ve dünyadaki tüm işçilerin 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Gününü bir kez daha 
tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarı-
lar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.

Değerli misafirler, değerli şehit aileleri, de-
ğerli gazilerimiz, sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifin 

milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar 
getirmesini diliyorum. Bu mübarek gün-
lerde, Filistin başta olmak üzere, Müslü-
man kanı döken tüm zalimleri Rabbimin 
kahhar sıfatıyla kahretmesini temenni edi-
yoruz. Ülkesinin özgürlüğü, milletinin ge-

Milletimiz, Şehit Yakınlarını 
“Teröristler” Olarak 
Yaftalayanları Asla 

Unutmayacaktır

Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni
Ankara | 6 Mayıs 2019
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mizle ilgili “Allah yolunda öldürülenlere 
sakın ölüler demeyiniz, bilakis onlar diri-
dirler, lakin siz anlayamazsınız” buyrulu-
yor.  Aynı şekilde gazilerimiz için de çok 
büyük müjdeler vardır. 

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatıralarına 
sahip çıkmakla, şehit yakınlarımıza ve ga-
zilerimize layık olabilmek için çalışmakla 
mükellefiz.  Bugün burada tevcih ettiğimiz 
madalya ve beratlar, manevi birer hatıra-
dır. Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve 
gazilerimize sahip çıkmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Tazminattan maaşa, 
kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit ya-
kınlarımıza ve gazilerimize tanınan pek 
çok hak bulunuyor. Şehitlerimizin geride 
kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak 
imkânlara hamdolsun sahibiz. Hiç şüphe-
siz bu kardeşlerimize gösterilebilecek en 
büyük saygı, cenaze törenlerinden başlaya-
rak hayatlarının her aşamasında onlara ge-
reken hürmeti göstermek olacaktır. Mille-
timiz, şehit yakınlarını “teröristler” olarak 
yaftalayan, hele hele bölücü terör örgütü 
mensuplarıyla bir tutanları asla unutma-
yacaktır. Ne diyor Mehmet Akif, İstiklal 
Marşımızda;

“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon 
vatandaşımız olduğu müddetçe, Allah’ın 

izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirlete-
meyecektir. Rabbimizin vadettiği günlere 
kavuşana kadar, son nefesimize, kanımızın 
son damlasına kadar mücadeleye devam 
edeceğiz. 

Şehitlik ve Gazilik Makamı, 
İnsanımız İçin En Büyük Şeref 
Payesidir

Değerli kardeşlerim,

Biz dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehit-
liği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik ma-
kamı, insanımız için en büyük şeref payesi-
dir. Balkan Savaşından Çanakkale’ye, Mısır 
ve Suriye’den Galiçya’ya, Kafkas Cephesin-
den İstiklal Harbine kadar coğrafyamızın 
dört bir köşesinde savaşan edelerimizin, 
büyük dedelerimizin aziz hatıralarıyla bü-
yümüş bir nesiliz. Kore’de, Kıbrıs cihadın-
da kahramanlıklar gösteren babalarımız, 
baba dostlarımız vardı. Ardından terörle 
mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımız, 
dostlarımız, akrabalarımız, evlatlarımız 
oldu. 15 Temmuz’da 7’den 70’e, kadını ve 
erkeğiyle topyekûn millet olarak kıyam et-
tik. Evlatlarımızın yurt içinde ve dışında 
yazdıkları kahramanlık destanlarının her 
gün bir yenisini duyuyoruz. Bütün bunları 
Tek Millet için yapıyoruz, Tek Bayrak için 
yapıyoruz, Tek Vatan için yapıyoruz, Tek 
Devlet için yapıyoruz. Eğer biz mücadeleyi 
bırakırsak, milletimizin tek bir ferdine bi-
le özgürlüğü de, bu vatan toprağında yaşa-
mayı da çok göreceklerinden emin olunuz. 

leceği, ezanın dinmemesi, bayrağın inme-
mesi için görev başında olan tüm güvenlik 
görevlilerimizi Rabbim korusun, esirgesin 
diyoruz. Ramazan’ın bu ilk gününde Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemizi şereflendirdiği-
niz için her birinize teşekkür ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında, son 3 günde 
Hakkari’de şehit olan 5, Azez’de şehit olan 
2 askerimiz ile Şırnak’ta şehit edilen 2 si-
vil vatandaşımıza Allah’tan rahmet dili-
yorum. Şehitlerimizin kanları yerde bıra-
kılmamış, misliyle intikamları alınmıştır. 
Sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde tek 
bir terörist kalmayana kadar bu mücadele-
yi sürdüreceğiz. Şairin dediği gibi;

“Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgâr bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?”

Evet… Şehitler tepesi belki hiç boş kalma-
yacaktır, ama kimsenin bu güzel ülkeyi 
elimizden almaya gücü de yetmeyecektir. 
Şehadeti en büyük şeref olarak gören bir 
milleti, kendi yürekleri doğrudan karşımı-
za çıkmaya yetmediği için terör örgütlerini 

kullanarak dize getirebileceklerini sanan-
ları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bu 
gafiller, bin yıldır olduğu gibi bundan son-
ra da hedeflerine ulaşamayacaklardır. 

Şehitlerimizin Aziz Hatıralarına 
Sahip Çıkmakla Mükellefiz

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada, ülkeleri için gözlerini kırp-
madan ölümün üzerine yürüyen asker ve 
polis şehitlerimizin yakınları ile gazileri-
mize Devlet Övünç Madalyası ve Beratı 
takdim etmek üzere bir aradayız. Her yıl 
ilk iftarımızı zaten şehit yakınlarımız ve 
gazilerimizle yapıyorduk.  Bu yıl madal-
ya törenimizi buna vesile kıldık. Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı takdim edi-
lecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, 
onların ailelerine, ülkemize yaptıkları 
hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. 
Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hür-
metle yâd ediyor, Allah onlardan razı 
olsun diyorum. Gazilerimize, mücadele-
leri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi te-
şekkürlerimi iletiyorum. 

Burada sadece Ankara’daki 59 şehit yakını 
ve gazimizin devlet övünç madalyası ve be-
ratını veriyoruz. Diğer şehirlerimizde ika-
met eden şehit yakını ve gazilerimize de, 
bizim adımıza devlet övünç madalyaları ve 
beratı takdim edilecek. Şehitlik ve gazilik 
payesini hiçbir maddi karşılıkla kıyaslaya-
bilmek mümkün değildir. Çünkü onlara en 
büyük müjdeyi Rabbimiz veriyor: Mukad-
des Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şehitleri-
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Vatana, ezana, bayrağa sahip çıkmak için 
verilen mücadele başkadır, siyasi heva ve 
hevesler için, nefisler ve çıkarlar için veri-
len mücadele başkadır. Bu ülkede milleti-
miz bize, hamdolsun, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından Başbakanlığa ve 
Cumhurbaşkanlığına kadar her görevi, her 
makamı layık gördü. Bizim şu saatten son-
ra kendi nefsimiz veya kendi siyasi çıkarla-
rımız için herhangi bir yanlış yola tevessül 
etmemiz mümkün değildir. 40 yılı aşkın 
süredir siyasette, çeyrek asırdır milletin 
hizmetinde, 11 yıl Başbakanlık, 5 yıl Cum-
hurbaşkanlığı yapmış Tayyip Erdoğan’ın 
tek derdi ülkesidir, milletidir, 82 milyo-
nun geleceğidir. Tek amacımız, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırarak, evlatlarımı-
za 2053 ve 2071 vizyonları için güçlü bir 
ülke bırakmaktır. 

Bu mücadelede en büyük dayanağımız, 
kahraman askerimizdir, polisimizdir, jan-
darmamızdır, bekçimizdir, güvenlik koru-
cumuzdur, istihbaratçımızdır, hayatını bu 
davaya adamış resmi-sivil tüm Alperenler-
dir. Rabbim, hepsinin de yolunu ve bahtını 
açık etsin. Rabbim, bu ülkeyi ve bu milleti 
ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin.

Bu duygularla bir kez daha tüm şehitleri-
mizi ve gazilerimizi hürmetle yad ediyo-
rum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul 
buyursun diyorum.

Bugün burada Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratı takdim edeceğimiz şehit yakınla-
rımız ile gazilerimize, fedakârlıkları için 
şükranlarımı sunuyorum.

Değerli çiftçilerimiz, toprağın, suyun, ha-
vanın, tabiatın dostu sevgili kardeşlerim, 
çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu 
güzel Ramazan akşamında sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyo-
rum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, mille-
tin evine hoş geldiniz.

Bu akşam iftar soframızı paylaşarak bizleri 
onurlandırdınız. Her birinizin Ramazan-ı 
Şerifini gönülden tebrik ediyorum. Rab-
bim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız iba-
detleri dergâhı izzetinde kabul eylesin 
diyorum. Sizlerin vasıtasıyla, buradan va-
tanımızın dört bir köşesindeki tüm çiftçi 
kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gön-
deriyorum.

Bu Topraklardan Darbe 
Çıkmaz, Bereket Çıkar

Çiftçilerle İftar | Ankara | 14 Mayıs 2019
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“Aynı gökte uçarlar ama karganın dünyası 
başkadır, şahinin dünyası başkadır. ” Bi-
zim dünyamızda kardeşlik var, muhabbet 
var, insanımızın gönül sarayını mamur 
etmek var. 

İşte şimdi yanıma gelen çiftçi hanım kar-
deşim diyor ki, “5 düve aldım, şimdi 10 
oldu, 20 oldu.” Azmin elinden hiçbir şey 
kurtulamaz. Buna inanacağız, inandığımız 
zaman evvelallah bu yolculuk bereketlene-
rek devam eder.

Bizim dünyamızda hiç kimseyi dış görünü-
şünden, düşüncesinden veya inancından 
dolayı ötekileştirmemek var. Biz şuna ina-
nacağız, “Türkiye İttifakı” diyorum, neden? 
Çünkü yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevi-
yoruz da onun için. Bizde Türk, Kürt, Laz, 
Çerkez, Gürcü, Abaza, Arnavut, Boşnak, 
Roman ayrımı olabilir mi? Hayır, bizim 
inancımızda böyle bir şey yok. Türkiye’yi 
bölmeye çalışıyorlar ama biz ülkemizi böl-
dürtmeyeceğiz. Ben Kürt’ü de seviyorum, 
Türk’ü de seviyorum, Laz’ı da seviyorum.  
Çerkez’i de, Gürcü’yü de, Abaza’yı da, 
Roman’ı da, Arnavut’u da, yani 82 milyonu 
aynı şekilde seviyorum.

Karşımızdakilerin dünyası ise sadece geri-
limden, kavgadan, kazanı kaynatarak dar-
belere ortam hazırlamaktan oluşuyor. İşte 
geçenlerde bir tane milletvekili çıkmış, ne 
diyor? Kazanı kaynatarak darbelere ortam 
hazırlamaktan bahsediyor. Meclis kürsü-
sünden yaptıkları kışkırtmalarda da ülke-
yi kendi seviyelerine doğru çekmeye çalı-
şıyorlar. Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu 
topraklardan bereket çıkar. Biz bu kifayet-

sizlerin sığ dünyalarına hapsolmayacağız. 
Milli irade düşmanlarına fırsat vermeye-
cek, demokrasimizin kalitesini, kalibresini 
yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

Anadolu’nun manevi mimarlarından Haz-
reti Mevlana “Çalılar otlar çabuk gelişir, 
ama gül bir yılda yetişir” diyor. Biz de Haz-
reti Mevlana’ya ilaveyle diyoruz ki, bir ağa-
cın kök salması, yetişmesi de yıllar sürer.  
Şimdi yan tarafımda oturan genç kardeşim 
İbrahim diyor ki; Mersin’in Mut ilçesinde 
1200 yıllık zeytin ağacı var. Mut’a gitme-
miz lazım, o ağacı bir göreceğiz. Türkiye, 
ekonomiden eğitime, terörle mücadeleden 
güvenliğine, sağlıktan tarıma hemen her 
alanda bugün bulunduğu yere kolay gel-
memiştir. Son 17 yılda elde ettiğimiz tüm 
başarıların gerisinde çok ciddi bir emek 
ve alın teri vardır. Millete hizmet vasıta-
sı olarak gördüğümüz siyaset, bizim için 
hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi ol-
madı. Neyi başarmışsak, hangi reformu 
hayata geçirmişsek, emin olun, görünen 
ve görünmeyen pek çok engellere, engelle-
melere rağmen gerçekleştirdik. Ülkemizi 
hangi alanda ileriye taşımışsak, bunu çok 
çetin mücadeleler neticesinde başardık. 
Demokrasimizi, darbe tehditlerine rağ-
men güçlendirdik. Ekonomimizi, çalışma-
dan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitin 
sabotaj girişimlerine rağmen 3 kattan fazla 
büyüttük. Diplomasimizi, bürokratik oli-
garşinin engelleme teşebbüslerine rağmen 
millileştirdik. Savunma sanayimizi, bizi 
kendilerine bağımlı kılan silah tüccarları-
na rağmen ilerlettik. Üretimimizi, milletin 

Bu vesileyle bir kez daha Türkiye’nin ge-
lişmesi, kalkınması, hedeflerine ulaşması 
için kışın soğuğuna, yazın kavurucu sıca-
ğına aldırmadan çaba gösteren her bir 
kardeşime ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum. Tarladaki 1 yıllık ha-
sadını ataşe verme pahasına iradesine 
sahip çıkan 15 Temmuz destanının tüm 
kahramanlarını, buradan bir kez daha 
saygıyla selamlıyorum. 

15 Temmuz tarihimizde, “Ak koyun ile ka-
ra koyunun” belli olduğu, safların netleşti-
ği kritik bir gündür. 15 Temmuz, bu ülkede 
gerçek demokratlar ile demokrasiden geçi-
nenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir 
imtihan günüdür. Çiftçilerimiz demokrasi-
nin varlık-yokluk mücadelesi verdiği o me-
şum gece, cesaretleriyle, mücadeleleriyle 
gerçekten asil bir duruş sergilediler. Birile-
ri tankları alkışlarken, darbecilerle anlaşıp 
tankların arasından kaçarken, bizim çift-
çimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara mey-
dan okudu. Birileri üç kuruşluk menfaatle-
ri için ATM’lere koşarken, bizim çiftçimiz 
darbeyi engellemek için meydanlara, kışla-
lara koştu. Birileri hainleri meşrulaştırma 
yarışına girerken, bizim çiftçimiz o gece 
tıpkı İstiklal Harbinde olduğu gibi istikbal 
ve istiklaline sahip çıktı. Darbe girişimini 
duyunca, kendi deyimleriyle “Ankara’ya 
saldıran gavura karşı savaşmak” için To-
rosların zirvesindeki köyünden kalkıp yola 
düşen çiftçilerimizin hakkını ödeyemeyiz. 
Rabbim, o gece iradesini Pensilvanya’nın 
gözü dönmüş militanlarına çiğnetmeyen 
milletimizden, özellikle de çiftçilerimiz-
den razı olsun. Türkiye Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla, 82 milyonun emanetini sırtında 

taşıyan bir devlet adamı olarak, böyle bir 
milletin evladı olduğum için daima gurur 
duydum. 40 sene önce çıktığımız millete 
ve memlekete hizmet yolculuğumuzda 
şahsıma, sizler gibi yol arkadaşları, sizler 
gibi kara gün dostları verdiği için Rabbime 
hamd-ü senalar ediyorum.

Demokrasimizin Kalitesini, 
Kalibresini Yükseltmeyi 
Sürdüreceğiz

Milletiyle yürüyen, halkıyla sırt sırta ve-
ren bir siyasetçiyi, Allah’ın izniyle, esir 
alabilecek hiçbir vesayet odağı yoktur. İş-
te bu salonda olduğu gibi “Cumhur” ile 
“Başkanı”nın aynı yöne baktığı, aynı he-
defe kilitlendiği bir devletin, evelallah, 
üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk, 
atlatamayacağı hiçbir saldırı yoktur. Siz-
ler dik durduğunuz, sağlam durduğunuz 
sürece bir daha asla bu ülkenin ufku dar-
belerle karartılmayacaktır. Sizler birlik 
ve beraberliğinizi yücelttiğiniz müddet-
çe, Türkiye büyümeye, güçlenmeye, böl-
gesinde ve dünyada itibarını artırmaya 
devam edecektir. 

İşte bunun için biz her fırsatta kardeşliğe, 
dayanışmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 
milyonun her bir ferdini kucaklaştırma-
nın, “Türkiye Ortak Paydasında” buluştur-
manın mücadelesini veriyoruz. Hırsları 
için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat, 
hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, te-
röre ve şiddete tavır alan tüm vatandaş-
larımızı asgari müştereklerde bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. Ataların dediği gibi 
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liranın üzerine çıkartıyoruz.  Gübre ve 
yemden alınan KDV’yi tamamen kaldır-
manın yanında, “Mazotun yarısı sizden 
yarısı bizden” diyerek çiftçilerimizin üre-
tim maliyetlerini ciddi oranda düşürdük. 
Hayvancılık destekleri kapsamında; 2003 
yılından bugüne kadar toplam 32 milyar 
(katrilyon) lira, ormancılık alanında ise 
16,3 milyar (katrilyon) lira destek verdik. 

Üreticilerimizin uygun koşullarda finans-
mana ulaşmasını temin ettik. Ziraat Ban-
kası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan 2019 yılının ilk üç ayında 11,5 milyar 
(katrilyon) lira tarımsal kredi kullandırıl-
dı. Aynı şekilde IPARD programı kaynak-
ları ile 25 binden fazla projeye 9 milyar 
lira hibe sağladık. Bu hibelerle kırsalda 20 
milyar lira yatırım yapıldı,  200 bin yeni 
istihdam oluştu. IPARD kapsamında bu 
yıl 2 milyar liralık yeni kırsal kalkınma 
başvurusuna çıktık. Şu anda proje alma 
süreci devam ediyor. Tüm çiftçilerimizi bu 
imkândan faydalanmaya davet ediyorum.

Orman köylülerimizin hem ferdi, hem 
de kooperatifler yoluyla kredilerden ya-
rarlanmalarına imkân tanıdık. Orman 
varlığını arttıran nadir ülkelerden biri-
yiz. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan 
orman alanını, 2019 yılında 22,7 milyon 
hektara yükselttik, 2023 yılında ise bu 
rakamı 23,4 milyon hektara getirmeyi 
planlıyoruz. 2002 yılında hiç olmayan bal 
ormanı sayısını, 2019 yılında 514 adede 
çıkardık, 2023 yılında 730’a taşımayı he-
defliyoruz. Bugün Türkiye, 17 yıl öncesi-
ne göre daha yeşil bir ülke haline geldiy-

se, bunda orman varlığımızı artırmak için 
hayata geçirdiğimiz politikaların çok ciddi 
katkısı bulunuyor.

İnsanımıza Eti Uygun Fiyattan 
Yedirmekte Kararlıyız

Bitkisel üretimde başta buğday, mısır, çel-
tik ve ayçiçeği olmak üzere birçok üründe 
Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarını 
kırdık. 2002 yılında 97 milyon ton olan 
bitkisel üretimi, 2019 yılında 122 milyon 
tona çıkardık. İnşallah 2023 yılında bu 
rakamı 140 milyon tona getirmeyi ümit 
ediyoruz. 2023 yılında buğday üretimini 
22 milyon tona, baklagiller üretimini 1,5 
milyon tona, pamuk üretimini ise 3 mil-
yon tona ulaştıracağız.

Büyükbaş hayvan sayısını, 2019 yılın-
da 17,5 milyon başa, 2023 yılında ise 19 
milyon başa çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı 
şekilde 2002 yılında 32 milyon baş olan 
küçükbaş hayvan sayısını, 2019 yılında 
53 milyon başa; 2023 yılında ise sürü bü-
yütme projemiz ile 100 milyon başa yük-
seltmeyi planlıyoruz.

Süt üretimini 2023 yılında ise 24 milyon 
tona, kırmızı et üretimini ise 1,7 milyon 
tona taşıyacağız. Üretimdeki artışlar sa-
yesinde ülkemizde kişibaşı süt tüketimi 
122 litreden 258 litreye yükseldi. Aynı 
şekilde kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 
kiloya çıktı. Halen et fiyatlarının arzu et-
tiğimiz seviyelerde olmadığını biliyorum. 
İnsanımıza eti uygun fiyattan yedirmekte 

sırtından geçinmeye alışmış Tufeylilere 
rağmen artırdık. “Sen doğru olursan eğri 
müstahakkını bulur” inancıyla, doğruluk-
tan, samimiyetten taviz vermeden, gecemi-
zi gündüzümüze kattık. 

YSK Üyelerine ‘Çete’ Demek, 
Demokrasiden Nasibini 
Almamaktır

Bu çabalar sonunda, hamdolsun, son 17 
yılda ülkemizi Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük kalkınma hamleleriyle tanıştır-
dık. Sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve 
Ankara’nın lüks semtlerinde yaşayanlara 
değil; emekçilerimize, emekliliklerimize, 
topraklarımızı alın terleriyle bereketlendi-
ren çiftçilerimize hizmet ettik. Milli geliri-
miz arttıkça, 82 milyonun refahı, huzuru 
da arttı. Üretimimiz katlandıkça, milleti-
mizin her bir ferdinin geliri de yükseldi. 
Türkiye güçlendikçe, milletimizle beraber 
gözünü ve gönlünü bize çevirmiş kardeş-
lerimizin umudu, cesareti, özgüveni de 
güçlendi. Son 17 yılda ortaya çıkan katma 
değerden, vatandaşlarımızın tamamı hak 
ettikleri payı aldı.

Bugün birileri dışardan, birileri içerden 
Türkiye’ye diz çöktürmek, kazanımlarını 
heba etmek için çalışırken, milletimiz her 
zamanki ferasetiyle bu oyunu da bozacak 
iradeyi ortaya koyuyor. Milletimizin söz 
söylediği en büyük arena sandıklardır. 
Biz bugüne kadarki mücadelelerimizi hep 
sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle 
kazandık. Hiç kimsenin sandığın mah-
remiyetine el uzatmasına, tıpkı tek parti 

döneminde olduğu gibi sandık sonucunu 
kendi keyfine göre dizayn etmesine izin 
vermedik. Bugün de vermeyeceğiz. Sandı-
ğa gölge düşmüşse, en doğru yol yeniden 
milletin hakemliğine başvurmaktır. Hiç 
kimsenin milletin hakemliğinden kaçma-
ya, sabah-akşam mızıkçılık yapmaya, bu 
yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı 
suçlamaya hakkı yoktur. Hukuka uygun 
karar aldıkları içi Yüksek Seçim Kurulu 
üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden na-
sibini almamaktır. Türk demokrasisinin 
tüm kurul, kural ve teamülleriyle işleme-
sinden kimse korkmamalıdır. İnşallah 
milletimiz, ülkemiz ve şehirlerimiz için 
en doğru kararı verecektir. Toprağın can-
landığı, işlendiği, ürünlerin boy verdiği 
şu günlerde, seçimin de demokrasimizi 
bereketlendireceğine inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Güçlü ülke, kendini tarım, hayvancılık ve 
gıda alanlarında ispatlamış ülkedir. Tarih 
boyunca hep olduğu gibi 21’inci yüzyılda 
tarım ve gıda alanı, su, enerji ve teknolo-
jiyle beraber stratejik sektör konumunu 
sürdürüyor. Gelecekte tarımın stratejik 
önemi daha artacaktır. Tarım ve hayvancı-
lığın ülkemizin istikbali açısından taşıdığı 
ehemmiyeti çok iyi biliyoruz. Yaptığımız 
barajlarla, sulama tesisleriyle, tohum ve 
gübre konusunda attığımız adımlarla, uy-
guladığımız destek politikalarıyla son 17 
yılda tarım alanında ülkemize yeni bir viz-
yon kazandırdık. Üreticilerimize bugüne 
kadar yaklaşık 130 milyar (katrilyon) lira-
lık nakit hibe desteği verdik.   Bu sene yıl-
lık destek miktarını 16 milyar (katrilyon) 
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kararlıyız. Bununla ilgili maliyetleri dü-
şürecek, üretimi teşvik edecek politikalara 
daha fazla ağırlık vereceğiz.

Kıymetli misafirler,

Biliyorsunuz bu sene buğday ve arpa alım 
fiyatını erkenden açıkladık. Toprak Mah-
sulleri Ofisi tarafından geçen yıl ton başı-
na 1.050 liradan alınan sert ekmeklik buğ-
dayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başı-
na 1.350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 
yüzde 4 primli olarak alınacak ve böylece 
ton başına fiyat 1.400 lirayı geçecektir. 
Her ne kadar muhalefet bilmeden konuş-
sa da, bu rakamlar dünya fiyatlarının üze-
rindedir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla 
ton başına 1.100 lira olarak belirlenmiş-
tir.  Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticile-
rimize buğday ve arpa için yaklaşık 200 
lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi 
yapılacaktır.  

Burada bayrama kadar yapılacak destek-
lerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyo-

rum.  İnşallah bayrama kadar 2,4 milyar 
liralık (katrilyon) kütlü pamuk desteği, 
662 milyon liralık (trilyon) yağlık ayçiçeği 
desteği ve 385 milyon liralık (trilyon) çiğ 
süt desteği ödemelerini yapıyoruz. Böylece 
toplamda ise 3 milyar 447 milyon lira des-
tek ödemesi yapmış olacağız. 

Ülkemizin ilk milli ve yerli elektrikli trak-
törünün prototipini tamamladık. Yakın za-
manda tanıtımını yapacak, akabinde seri 
üretime geçeceğiz. 

Ayrıca 2004 yılından bu yana gerçekleşti-
rilmeyen Tarım Şurasını da eylül ayında 
topluyoruz. Tüm paydaşların katılacağı 
şurada hem son 10 yılın kapsamlı bir de-
ğerlendirmesini yapacak hem de gelecek 
döneme dair yol haritamızı çıkaracağız.

Soframızı şereflendirdiğiniz için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, 
saygıdeğer öğretmenlerimiz, değerli misa-
firler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, hür-
metle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, milletin 
evinde, bu gazi mekânda sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyo-
rum. Hoş geldiniz, soframızı bereketlen-

dirdiniz. Her birinize ayrı ayrı şükranları-
mı sunuyorum. Bu salondaki siz kardeşle-
rim başta olmak üzere tüm eğitimcilerimi-
zin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin 
Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. İçin-
de “Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi-
ni” barındıran bu mübarek ayın, sizlerle 
beraber milletimiz, İslam dünyası ve tüm 
insanlık için barışa, huzura, kurtuluşa ve-
sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Eğitim Reformunun Sabote 
Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Eğitim Camiası ile İftar | Ankara | 22 Mayıs 2019
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yok mu? Elbette var. İnsan faktörünün ol-
duğu her yerde noksanlıkların da olması 
doğaldır. 

Eğitim özü itibariyle dinamik bir süreç 
olduğu için sürekli yenilik, yenilenme ge-
rektirir. Dünyada hiçbir ülke bu alanda 
mükemmel konumda olduğunu iddia ede-
mez. Biz nasıl daha iyi, daha nitelikli, daha 
kaliteli bir eğitim arayışındaysak, dünya-
nın gelişmiş ülkeleri de benzer arayışlar 
içerisindeler. Biz nasıl sürekli kendimizi 
geliştirmek için çalışıyorsak, diğer toplum-
lar da aynı gayreti sarf ediyor. Hükümet 
olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhase-
bemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları 
gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birileri-
nin iddia ettiği gibi eğitimi “yap-boz tahta-
sına” dönüştürmek değil, reform iradesini 
kararlılıkla sürdürmektir. Bunun adı, istik-
balimiz olan evlatlarımızı geleceğin şart-
larına, geleceğin ihtiyaçlarına daha iyi ha-
zırlamak hedefiyle vizyoner davranmaktır. 
Eğitimde mükemmele ulaşma çabası, eleş-
tirilecek, yerilecek bir tavır değil; takdir 
edilecek, alkışlanacak bir tavırdır.

Tabii tüm bunları söylerken, eğitimin içe-
riğini geliştirme konusunda, diğer alanlar-
da kat ettiğimiz mesafenin biraz gerisinde 
kaldığımızı görmezden geliyor değilim. 
Ama bu konudaki kararlılığımızda, azmi-
mizde, çabamızda en küçük bir eksilme 
yoktur. Sayın Bakanımız ve ekibinden en 
büyük beklentimiz, işte bu eksiği giderme-
sidir. Bu doğrultuda yürüteceği tüm çalış-
malarda kendisinin yanında olduğumuzu 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Son 17 yılda yapılan yatırımların 
Türkiye’yi 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 
vizyonunu hayata geçirme noktasında ha-
zır hale getirdiğine inanıyorum. Artık da-
ha büyük hamleler yapmak için elverişli 
bir zemine sahibiz. Özellikle müfredata da-
ir kapsamlı ve iyi hazırlanmış projelerimi-
zi devreye alabiliriz. Geçtiğimiz hafta Milli 
Eğitim Bakanlığımızca açıklanan yeni eği-
tim reformunun bu yönde atılmış kıymetli 
bir adım olduğunu düşünüyorum. Eğitim 
camiamızın tüm paydaşlarının katkılarıy-
la hazırlanan bu paket, öğrencilerimizin 
kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden 
öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine 
kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor. 
Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar, 
paketin muhteviyatına dair tespit, tenkit 
ve fikirlerini hiç şüphesiz dile getirecek-
lerdir. Bu görüşler çerçevesinde de varsa 
paketin eksiklikleri giderilecek, daha da 
iyileştirilmesi mümkün olacaktır. İyi ni-
yetle dile getirilen eleştiriler, elbette nazarı 
dikkate alınacak ve gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.

Ancak burada samimi bir uyarıda bulun-
makta fayda görüyorum. Eğitim gibi 82 
milyonun tamamını ilgilendiren bir ko-
nuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, 
yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak, hiç 
kimseye bir yarar sağlamaz. Eğitimi siya-
si hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, 
açık söylüyorum, en büyük zararı eğitimci-
lerimize ve evlatlarımıza verecektir. Yalan-
yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulan-
dırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Rahmet ayı, oruç ve sabır ayı Ramazanı Şe-
rifi bu sene de, maalesef, biraz buruk geçi-
riyoruz. Komşumuz Suriye ile birlikte gö-
nül coğrafyamızda yaşanan dramlar, açlık, 
kıtlık ve savaş sahneleri Ramazan sevinci-
mizi gölgeliyor. İlk kıblemiz Kudüs’te ve 
İsrail’in açık hava hapishanesine çevirdiği 
Gazze’de Filistinli kardeşlerimizin maruz 
kaldığı zulümler, ne yazık ki, iftar sofra-
larımızın mutluluğunu doyasıya yaşama-
mıza mani oluyor. Rahmet kapılarının 
açıldığı, oruçlu iken yapılan duaların geri 
çevrilmediği bu mübarek günlerde, Türki-
yeli Müslümanlar olarak duamız; Filistinli, 
Yemenli, Afganistanlı, Afrikalı, Asyalı kar-
deşlerimizle beraberdir. İnşallah bu Rama-
zan; zulümlerin son bulduğu, iç savaşların 
sona erdiği, İslam dünyasında yeniden 
kardeşlik ve huzur ikliminin hâkim oldu-
ğu yeni bir döneme vesile olur. İnşallah 
bu Ramazan, milletimizin saflarını daha 
da sıklaştırdığı bir kardeşlik atmosferinin 
güçlenmesine katkı sağlar.

Kıymetli dostlarım,

Eğitim, istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz 
ana sütundur. Eğitimi ihmal eden, ikinci 
plana atan toplumların kendilerine aydın-
lık ve müreffeh bir gelecek inşa etmeleri 
mümkün değildir. Güçlü toplum, güçlü 
ülke idealine ancak beşeri sermayenin iyi 
değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sü-
recinden geçirilmesiyle ulaşılabilir. Bizler 
de bu anlayışla son 17 yıldır eğitimi en 
öncelikli gündem maddemiz yaptık. Hep 
ifade ettiğim gibi bütçede aslan payını da-
ima eğitime verdik. Derslik sayılarımızın 

artırılmasından öğretmen atamalarına, 
ücretsiz ders kitaplarından okullarımızın 
eksikliklerinin giderilmesine kadar eğitim 
alanında tarihi nitelikte pek çok adım at-
tık. Eğitim kurumlarımızı spor salonları, 
dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı 
tahtalar ile donatarak altyapı problemle-
rini önemli ölçüde çözdük. Derslik başına 
düşen ortalama öğrenci sayısını 50-60’lar-
dan 30’lu rakamlara çekerken, öğrenci ba-
şına düşen öğretmen sayımızı da artırdık. 
Son 17 yılda 302 binin üzerinde yeni ders-
lik açtık, 632 bine yakın yeni öğretmen 
ataması yaptık. Bunlarla birlikte 7 bin 480 
spor salonunu, 17 bin 419 yeni laboratu-
varı, 13 bin 513 kütüphaneyi okullarımıza 
kazandırdık. Aynı şekilde, öğretmenleri-
mizin mali ve sosyal imkânlarında ciddi 
iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Eğitimde Reform İradesini 
Kararlılıkla Sürdüreceğiz

Bu dönemde Türkiye; ticaretle, ekonomiy-
le, savunma sanayiiyle, ulaşımla beraber 
eğitim alanında da büyüdü, kendini cid-
di manada geliştirdi. 2002 ile bugünün 
rakamlarını karşılaştırmak, bu hakikati 
inkârı mümkün olmayacak bir şekilde or-
taya koyacaktır. Nitekim meseleye ideo-
lojik önyargılar yerine objektif kriterlerle 
yaklaşan herkes, ülkemizin eğitim altya-
pısında kat ettiği mesafeyi kabul ediyor. 
Ülkemizin dört bir yanına inşa ettiğimiz 
modern okulları, yeni derslikleri, kütüpha-
ne ve spor salonlarını görenler, ülkemizin 
geldiği konumu takdir ediyor. Eksikleri-
miz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız 
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Sizlerin de bildiği gibi, ülkemizde ileriye 
doğru atılan her adımı baltalamaya ça-
lışan, ideolojik saplantılarının esiri bir 
yıkım ekibi bulunuyor. Ecdadın dediği gi-
bi, “Elinde çekiç olan, her şeyi çivi olarak 
görürmüş.” Maalesef bunlar da her yeni-
liğe, her reforma, ülkeye ve millete katkı 
yapacak her projeye saldırmayı bir maha-
ret zannediyor. Biz bugüne kadar ne yap-
tıysak, neyi başardıysak, bu yıkım ekibine 
rağmen başardık. Bugün de aynısını yapa-
cağız. Eğitim reformunun, sayısı az ama 
sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilme-
sine, farklı yönlere çekilmesine izin ver-
meyeceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse, ne 
doğruysa, hangi program faydalıysa onu 
hayata geçirmenin gayretinde olacağız.

Öğretmene El Kalkmaz, 
Öğretmenin Eli Öpülür

Saygıdeğer hocalarım,

Bizler, ilk emri “ikra” yani “oku” olan bir 
dinin müntesipleriyiz. Bizler “Beşikten 
mezara kadar ilim tahsil ediniz” buyuran, 
mescide girdiğinde “zikir halkası” yeri-
ne “ilim halkasına” oturmayı tercih eden 
bir Peygamberin ümmetiyiz. Bizler “Bana 
bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” 
diyen bir medeniyetin mirasçılarıyız. 
Âlimler, öğretmenler, eğitimciler bizim 
inancımızda Peygamber Efendimizin de 
mirasçılarıdır. Öğretmen, öğrettiğinden 
ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğ-
rencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen 
ve açığa çıkaran kişidir. Öğretmenlik; bilgi 
yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, 

gençlerimizi geleceğe hazırlama mesle-
ğidir.  Sizler gerçekten kutsal bir mesleği 
icra ediyorsunuz. Öğretmenlik maddi kar-
şılığından ziyade manevi tatmini, mane-
vi hazzı dolayısıyla yapılan bir meslektir. 
Okuma-yazma bilmeyen bir öğrencinin 
tekâmülüne bizzat şahit olmanın verdiği 
tatmini, başka hiçbir iş veremez.

Hepimizin hayatında unutulmaz izler bı-
rakmış bir öğretmen muhakkak vardır. Bi-
zi yetiştiren, milletimize ve insanlığa fay-
dalı bir fert olmamıza katkı sağlayan öğ-
retmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. 
Elime bir öğrencinin öğretmenine yazdığı 
bir mektup geçti. Mektupta öğretmenine, 
“Membaı, il mü, feyzü, bereketlü hocam” 
yani “İlmin, feyzin, bereketin kaynağı olan 
hocam” diyor. Şimdi gençliği böyle görmek 
istiyoruz. Gençliğimiz hocalarına sopayla 
değil, bu nezaketle yaklaşmalıdır. 

Ancak teknolojideki ve iletişimdeki baş 
döndürücü gelişmeler, toplumumuza ya-
bancı bazı hastalıkların de milli bünyemi-
ze sirayet etmesine neden oluyor. Şiddetin 
özendirildiği diziler, şiddet içeren filimler 
ve sanal oyunlar, özellikle gençlerimizin 
zihin kodlarını tahrip ediyor. Trafikten o-
kula, sokaktan hastaneye, sadece görevini 
yapan insanlara kadar her yerde fiziki ve 
sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. 
Bu şiddet dalgasına zaman zaman eğitim-
cilerimizin de maruz kalması son derece 
üzüntü vericidir. Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti 
asla tasvip etmediğimizi burada altını çize-
rek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en 
küçük bir müsamahamız yoktur, olamaz. 
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Bizim kültürümüzde öğretmene el kalk-
maz, öğretmenin eli öpülür. Biliyorsunuz 
bizim elimizi öpmeye gayret edenler çok-
tur, siyasilerin huyudur, hep öyle alıştır-
mışlar. Ben de derim ki bak üç kişinin 
elini öpeceksin; annenin, babanın, bir de 
hocanın. Bizim inancımızda öğretmene, 
tıpkı anne-babamız gibi, bir ömür boyunca 
hürmet gösterilir, saygı duyulur. Ülkemize 
ve milletimize asla yakışmayan bu şiddet 
sorununun hep birlikte üstesinden gelece-
ğimize inanıyorum. 

Sizlerin görevlerinizi en güzel şekilde 
yapmanızı sağlamak bizim boynumuzun 
borcudur. İnşallah bundan sonra çalışma 
şartlarından özlük haklarınıza kadar sizle-
rin yanında olmaya devam edeceğiz. Eko-
nomimiz büyüdükçe, ülkemizin imkânları 
genişledikçe, oluşan katma değerden siz-
ler de hak ettiğiniz payı alacaksınız. Öğret-
menlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine 

ve hassasiyetine uygun biçimde ülkemizin 
dört bir köşesinde görevlerini layıkıyla 
yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha 
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Gö-
revi esnasında şehit edilenler başta olmak 
üzere, ebedi âleme irtihal etmiş tüm öğ-
retmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum.

Bu vesileyle, üzerimde hakkı olan kendi 
öğretmenlerime buradan tekrar en derin 
saygılarımı gönderiyor, hayatta olanları-
nın her birinin ellerinden öpüyorum. Her 
birinize hizmetleriniz, emekleriniz, engin 
sabırlarınız için teşekkür ediyor; kutlu va-
zifelerinizde Mevla’dan muvaffakiyetler 
diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rama-
zan Bayramınız şimdiden mübarek olsun. 
Kalın sağlıcakla.

Sağlık camiamızın kıymetli mensupları, 
değerli kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine, milletin evine, bu gazi mekâna hoş 
geldiniz.

Bugün burada sağlık teşkilatımızın hemen 
her kademesinde görev yapan arkadaşla-

rımızla bir aradayız. İftar soframızı, yöne-
ticilerimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, 
sağlık memurlarımız, teknisyenlerimiz 
ve teknikerlerimizle paylaşıyoruz. Dave-
timize icabet ettiğiniz için her birinize te-
şekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm 
sağlık çalışanlarımızın Ramazan-ı Şerifini 
gönülden tebrik ediyorum. Bu salondan 
yurt içinde ve yurt dışında görev yapan 
sağlık personelimize de selamlarımı gön-

Türkiye Bir Sağlık 
Havzası Haline Geliyor

Sağlık Çalışanları ile İftar | Ankara | 23 Mayıs 2019
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beraber havaya uçurabiliyor. Bir başkası, 
o ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanı 
töhmet altında bırakma pahasına, kilisede 
dua eden insanları vahşice öldürebiliyor. 
İslam adına hareket ettiğini zanneden za-
vallılar, semalarından ezanların asırlardır 
eksilmediği İslam beldelerini işledikleri 
cinayetlerle kan ve gözyaşına boğabiliyor. 
Komşumuz Suriye’de olduğu gibi dikta-
törler, sırf iktidarlarını korumak adına,  
hiçbir kural-ahlak tanımadan, kendi ülke-
lerini devasa bir enkaz yığınına çevirebili-
yor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına 
baktığımızda, maalesef barışa, sükûnete, 
huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz. 
Yüzyıllardır esenlik yurdu olarak nam 
salmış ilim-irfan merkezlerimiz, bugün, 
iç çatışmalarla, varil bombalarıyla, daha 
kundaktaki çocuklarını kara toprağa veren 
annelerin feryatlarıyla anılıyor.

Hiç şüphesiz bu kötü tablonun failleri bel-
lidir. “Bir damla petrolü bir damla kandan 
daha değerli” gören karanlık zihniyetin, el-
bette coğrafyamızda yaşanan tüm dramlar-
da rolü, payı vardır. Menfaatlerine kul-köle 
olan tufeylilerin gerilimi körükledikleri, 
“böl-parçala yönet” politikasıyla bölgemizi 
sömürdükleri bir hakikattir. Elbette batı 
başkentlerinin şatafatlı görüntüsünün al-
tında yüz milyonlarca Afrikalı ve Asyalının 
alın teri, gözyaşı olduğu inkâr edilemez bir 
gerçektir. Ancak yüreklerimizi dağlayan, 
Ramazan sevincimize gölge düşüren bu 
sahnenin müsebbibi sadece işgalciler, sa-
dece emperyalist güçler değildir. Irak’ta, 
Libya’da, Afganistan’da, Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’da hüküm süren dramların tek 
sorumlusu çıkarlarının peşinde koşanlar 

da değildir. Açıkça söylemek gerekirse, İs-
lam aleminin iç karartıcı durumunun ve-
bali öncelikle Müslümanlara aittir.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayan-
lar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, 
aynı Yaratıcıya, aynı Mukaddes Kitaba ina-
nanlar, şayet kalkıp birbirlerine silah doğ-
rultabiliyorsa, birbirlerini hunharca kat-
ledebiliyorsa, burada yanlış giden başka 
şeyler de var demektir. Kendi muhasebe-
mizi, kendi iç sorgulamamızı yapmadan, 
başkalarından insaflı olmalarını bekleye-
meyiz. 1400 yıllık kardeşliğimize önce biz 
sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu ön-
ce biz yüceltmezsek, unutmayalım ki, bu-
nu başkaları bizim adımıza yapmayacak-
tır. Biz problemlerimizin üzerine cesaretle 
gitmezsek, hiç kimse bizim için elini taşın 
altına koymayacaktır. Ramazan işte bunun 
için önemlidir, işte bunun için anlamlıdır. 
Ramazan, hatalarımızı görmemiz, yanlış-
larımızı düzeltmemiz için, yaralarımızı i-
yileştirmemiz, kardeşliğimizi yeniden per-
çinlememiz için çok büyük bir imkândır.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye, bugünlere geçmiş hatalarından 
ders çıkartarak gelmiştir. Ülkemiz sına-
na sınana, önüne çıkartılan engelleri aşa 
aşa, akrebin kıskacında yoğrula yoğrula 
bugünlere ulaşmıştır. 2002 yılında ülkeyi 
yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde, 
milletimize daha müreffeh, daha huzur-
lu, her alanda daha kalkınmış bir Türkiye 
sözü verdik. Hamdolsun son 17 yılda da 
vaatlerimizi büyük ölçüde gerçekleştirme 
bahtiyarlığına kavuştuk. Türkiye’yi sade-

deriyorum.Vazife esnasında şehit düşenler 
başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığı-
mız tüm arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Bu güzel Ramazan akşamında, bu bereket-
li iftar sofrasında, bizleri böylesine müm-
taz bir toplulukla bir araya getiren Sayın 
Bakanımıza ve ekibine şükranlarımı sunu-
yorum. Ramazan-ı Şerif ’in, milletimiz, ül-
kemiz, dost ve kardeşlerimiz başta olmak 
üzere tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu mü-
barek günlerde, yoksullarla, mazlumlarla, 
gariplerle dayanışmasını artıran, ihtiyaç 
sahiplerine el uzatan, kimsesizlerin kimse-
si, mazlumların hamisi olan milletimizin 
tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum. 

Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve 
gönül zenginliğine sahip necip bir mille-
tin mensuplarıyız. Şükürler olsun ki, Ra-
mazan ayının manevi ikliminde yardım-
laşmasını artıran, ekmeğini muhtaçlarla 
paylaşan alicenap bir milletin evlatlarıyız. 
Türkiye’nin tüm şehirleri, tüm ilçe ve bel-
deleri, tüm mahalle ve köyleri, Ramazanla 
beraber, tıpkı bugün burada olduğu gibi 
dayanışma, yardımlaşma ve kucaklaşma 
iklimini teneffüs ediyor. Ülkemizin dört 
bir yanında kurulan Ramazan sofralarıy-
la yüreklerimiz bütünleşiyor, paylaşılan 
her bir lokma ile vicdanlarımız arınıyor. 
Ramazan’ın gelişiyle beraber milletimi-
zin birliği, kardeşliği de güçleniyor. Rab-
bim uhuvvetimizi, muhabbetimizi, bu 
salonda vücut bulan birlik ve beraberliği-
mizi daim eylesin. 

İslam Dünyası Barışa,    
Sükûnete, Huzura Aç 

Kıymetli dostlarım,

Ramazan oruç ayıdır, sabırla nefsimizi ter-
biye ettiğimiz kutlu bir aydır. Ramazan’a 
ruh veren oruç ibadeti ise insanın kendi 
iç muhasebesini, murakabesini yapabil-
mesidir. Oruç, kişinin kendini yoksulların, 
muhtaçların, mazlumların yerine koyarak, 
onların içinde bulundukları durumu his-
sedebilmesidir. Hepimiz çok iyi biliyoruz 
ki, oruç sadece açlık değildir, susuzluk 
değildir. Oruç, insanın kendisini, hayatı-
nı sorgulaması, bu fani dünyadaki varlık 
gayesini, nereden gelip nereye gittiğini 
etraflıca tefekkür edebilmesidir. Zira ken-
di nefsini terbiye edemeyenler, dünyaya 
istikamet çizemezler. Kendi evini, kendi 
bahçesini, kendi sokağını, semtini, şehrini 
ihmal edenler, dünya için söz söyleyemez-
ler. Bunun için, kendimize çok sayıda so-
ru sormamız, bu sorulara da tatmin edici 
cevaplar bulmamız gereken bir Ramazan’ı 
idrak ediyoruz.

Bilhassa yakın coğrafyamızda yaşanan ha-
diseler, bize İslam âlemi olarak, çok ciddi 
bir muhasebe yapmamız gerektiğini söylü-
yor. O kadar acı manzaralarla karşılaşıyo-
ruz ki, bir Müslüman olarak, inanın tarif 
etmekte, anlamlandırmakta zorlanıyoruz. 
Zaman zaman öyle hadiselere şahit olu-
yoruz ki, hayata ve geleceğe dair umutla-
rımız yerini karamsarlığa bırakıyor. Bir 
sapkın çıkıp, üzerine sardığı bombalarla 
bir ibadethaneyi, içerisindeki masumlarla 
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le birlikte Türkiye bir devrim yaşıyor. 30 
büyük şehrimizde de şehir hastanelerimizi 
yapacağız. 

Evde sağlık hizmetleriyle Türkiye’yi, 1 mil-
yon 337 bin vatandaşımızın ayağına sağlık 
hizmeti götüren bir ülke haline getirdik. 
Sağlık personelimizin sayısını da 378 bin-
den 1 milyon 11 bine ulaştırarak, sağlık 
hizmetlerimizin insan kaynağını güçlen-
dirdik. Ama yetmez dedik, tıp fakülteleri-
nin sayısını artırarak doktorlarımızı fazla-
laştırıyoruz. Bakanıma da “Hemşire nokta-
sında sağlık meslek liselerine galiba sıcak 
bakılmıyor. Sağlık meslek liselerinden me-
zun olanları da Sağlık Bakanlığımızın kap-
samında değerlendirelim” dedim. Çünkü 
hasta başına düşen hemşire sayısını artıra-
cağız. Dolayısıyla hemşire noktasında bir 
zafiyete asla düşmeyeceğiz. Hastalar başı-
na hemşiremizin geldiğini görecek. 

Bugün buradan bir müjdeyi de sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde 29 
bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda is-
tihdam etmek için süreci başlattık. İnşal-
lah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin 
alımını gerçekleştireceğiz.  Şimdiden ha-
yırlı olsun. 

Sağlıkta Hizmet Kalitesini   
Bir Üst Lige Taşıyoruz

Bugün cihazlardan yoğun bakım servis-
lerine, acil sağlık hizmetlerinden nitelikli 
yatak sayısına kadar adeta kendisiyle yarı-
şan, kendisiyle rekabet eden bir sağlık sis-
temimiz bulunuyor. Özellikle temel sağlık 

ihtiyaçlarına erişimde, Hakkâri’deki va-
tandaşımız ile Ankara’daki insanımız aynı 
standartta hizmet alıyor. Şimdi bu hizmet 
kalitesini bir üst lige taşıyoruz. Adım adım 
hizmete açtığımız şehir hastaneleriyle, 
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin çıtası-
nı çok daha yükseğe çıkarıyoruz. Bugüne 
kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kay-
seri, Elâzığ, Eskişehir, Manisa ve Ankara 
Bilkent Şehir Hastanelerimizi, hamdolsun 
milletimizin hizmetine sunduk. Böylece 
dünyanın en modern tesisleri arasında gös-
terilen toplamda 12 bin yatak kapasiteli 9 
şehir hastanemizi ülkemize kazandırmış 
olduk. Halihazırda 11 şehir hastanemizin 
yapımı devam ediyor. İnşallah Ankara-Et-
lik ve Bursa Şehir Hastanelerini de yıl bit-
meden devreye almış olacağız. 2023 yılına 
kadar toplam 44 bin 400 yatak kapasiteli 
şehir hastanesini vatandaşlarımızın istifa-
desine açmayı hedefliyoruz.

Bunun yanında sağlık turizminde de ül-
kemizi bölgesel bir çekim merkezi haline 
dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıllık 550 bin 
yabancı hasta rakamına ulaşmış durum-
dayız. Bu sayı her geçen gün daha da ar-
tırıyor. Bir de güven var. Türk doktoruna, 
buradaki hizmete Batılı güveniyor. Çün-
kü bizim hemşirelerimiz, doktorlarımız 
hastasına karşı çok müşfik. Öyle gururlu, 
kibirli falan değil. Çok müşfik olduğu için 
tabii Batı’dan Helga da George da buraya 
geliyor. Çünkü hasta şefkat ister. Doktor-
larımızın kalitesi, o da ortada. Onun için 
inşallah Türkiye bir sağlık havzası haline 
geliyor.

ce altyapı yatırımlarında değil, turizmden 
ticarete, diplomasiden demokrasiye kadar 
pek çok alanda Cumhuriyet tarihinin en 
büyük reformlarıyla tanıştırdık. Bilhassa, 
ana önceliğimiz olarak belirlediğimiz eği-
tim, adalet, güvenlik ve sağlık alanlarında 
ülkemizi gerçekten farklı bir seviyeye ge-
tirdik. 

Hastane Sayımızı   
1.536’ya Ulaştırdık

Sağlık alanında Cumhuriyet tarihinde gö-
rülmeyen atılımları gerçekleştirdik. Şu an-
da 81 vilayet ve ilçelerimizin tamamında 
donanımlı hastanelerimiz mevcut bulun-
maktadır.  Gece yarılarında sıra numarası 
kuyruklarına girilen, şifa için gelenlerin 
hasta olarak evlerine geri döndüğü, fark-
lı meslek grupları için farklı hastanelerin 
olduğu eski Türkiye manzarasına son ver-
dik. Hastaların rehin tutulduğu, insanların 
cenazelerini almak için dahi senet imzala-
mak zorunda kaldığı bir ülkeyi, dünyanın 
en kapsayıcı ve etkin sağlık hizmetlerinin 
sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. 
Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın, ya-
şadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmak-
sızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği 
bir yapı kurduk. Bununla kalmadık, yurt 
dışından insanların teşhis ve tedavi için 
ülkemize geldikleri bir sağlık altyapısı 
oluşturduk. 

Son 17 yılda ülkemizdeki mevcut hasta-
nelerin büyük bölümünü de yeniden ya-
parak, hastane sayımızı 1.536’ya ulaştır-
dık. Hastanelerimizin yatak sayısını iki 

kat artırarak 238 bine çıkardık. MR cihazı 
sayısını 58’den 892’ye, tomografi cihazı 
sayısını 323’ten 1.216’ya, diyaliz maki-
nası sayısını 4 bin 900’dan 17 bin 330’a 
yükselterek, teşhis ve tedavi imkanlarını 
genişlettik. Ambulans sayımızı, bugün ta-
mamı da yeni olmak üzere 618’den 5 bin 
148’e ulaştırdık. Ambülans, ambülans, 
nereden nereye…  Şu an gözümün önüne, 
geçmişte arabayla Gerede’den Ankara’ya 
giderken yaptığımız bir trafik kazası ve 
sonrasında kaldırıldığımız hastanede ya-
şadıklarımız geldi. Gerede’den Ankara’ya 
doğru gidiyoruz, kış mevsimi, arabamız 
kaymaya başladı. Karşıdan Urfa Cesur’un 
otobüsü geliyor ve otobüsün altına girdik. 
Bizi oradan kaptılar doğruca Düzce’ye gö-
türdüler. Düzce’de hastanede bize hemen 
sorgu-sual; sigortalı mısın, emekli misin? 
Biz zaten o anda komadayız, baygın du-
rumdayız. Benim bir şey duyduğum yok, 
arkadaşlarım da öyle. Bir arkadaşımızın 
durumu fena değil. SSK’lı olduğumuz için 
burada bize hiçbir müdahale yapmadılar. 
Karavan tipi bir minibüsle doğruca Bo-
lu’daki SSK hastanesine gittik. 

Ama şimdi böyle bir şey yok. Hiçbir has-
tane gelen hastaya sosyal güvencesini 
sormuyor ve hemen gerekli müdahaleler 
yapılıyor. Bakın nereden nereye geldik. 
Çünkü ben damdan düştüm. Nasrettin 
Hoca ne diyor? “Bana damdan düşeni ge-
tirin.” Biz de damdan düştüğümüz için 
önceliğimiz eğitim ve sağlık alanı oldu. 
Şimdi sağlıkta öyle bir noktaya geldik ki 
Avrupa’dan Türkiye’ye hasta geliyor. İs-
kandinav ülkeleri hastalarını Türkiye’ye 
gönderiyor. Hele hele şehir hastaneleriy-
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Aynı şekilde ülkemiz bütçesinde adeta bir 
kara deliğe dönüşen ilaç ve tıbbı cihaz me-
selesinde de yerli üretimi teşvik ediyoruz. 
Hastalarımızı mağdur etmeden, kaliteden 
asla ödün vermeden,  yerli ilaç ve tıbbi ci-
haz sanayimizi inşallah güçlendireceğiz. 
Türkiye’yi sadece kendi ihtiyaçlarını karşı-
layan değil, aynı zamanda dost ve kardeş 
ülkelerin ilaç ve tıbbı cihaz taleplerine ce-
vap veren bir ülke konumuna getireceğiz.

Kardeşlerim,

Atalarımız, “Alet işler, el övünür” diyor. 
Şüphesiz yeni hastaneler inşa etmek, sağ-
lık kuruluşlarımızı en modern, en yeni teç-
hizatla donatmak önemlidir. Ancak bun-
ların hiçbiri işini sahiplenen, mesleğini 
hakkını vererek fedakârca yapan bir sağlık 
personelinin yerini dolduramaz. Vatan-
daşlarımızın memnuniyeti ancak sizlerin 
emeğine, sizlerin çabasına bağlıdır. Sağlık 
çalışanlarımız insan hayatına doğrudan 
dokunan, Rabbimizin şafi esmasına her 
an şahitlik eden müstesna bir mesleği ic-
ra etmektedir. Hekimlerimiz başta olmak 
üzere, sizlerin işlerinizi iyi yaptığınızda 

aldığınız duaların hiçbir maddi karşılığı 
olamaz. Dolayısıyla, şifa bulmalarına ve-
sile olduğunuz insanlar yanında, kendi 
ahiretiniz açısından da bereketli bir görev 
yapıyorsunuz. Rabbim her birinizden ayrı 
ayrı razı olsun diyorum. 

Son 17 yılda elde ettiğimiz başarımızın 
asıl mimarı olarak gördüğüm siz sağlık 
çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da sizlerin görevlerinizi huzuru kalple 
yapabilmeniz için elimizden gelen gayreti 
göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin en-
gellenmesi başta olmak üzere sizlerin hakkı-
nı koruyacak adımları atmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha soframızı teşrifleriniz için 
her birinize şükranlarımı sunuyorum. Her 
birinize hizmetleriniz, emekleriniz, sab-
rınız ve özveriniz için teşekkür ediyor; 
Mevla’dan muvaffakiyetler diliyorum.

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Adalet camiamızın kıymetli mensupları, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Da-
vetimize icabet edip, iftarınızı bizimle pay-
laştığınız için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum.

Bu akşam, yüksek yargı organlarımızın 
başkan ve üyelerinden, baro başkanlarımı-
za, avukatlardan hâkim ve savcılarımıza, 
infaz koruma memurlarımızdan müba-
şirlerimize kadar adalet camiamızın tüm 
emektarlarıyla bir arada olmanın bahti-
yarlığını yaşıyoruz. Ben, sizlerin nezdinde 

“Cezasızlık Algısının” 
Toplumumuzda 

Yaygınlaşmasına Asla Müsaade 
Etmemeliyiz

Adalet Camiası ile İftar | Ankara | 30 Mayıs 2019
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alanına girmesinin can yakıcı sonuçları-
dır. Türkiye’nin bir daha benzer hataları 
tekrarlama lüksü yoktur. Şüphesiz yargıya 
güveni perçinleyecek olan yegâne faktör, 
maşeri vicdanı ferahlatan doğru ve adil 
kararlar vermesidir. Bunun için her hal 
ve şartta Türk yargısı; bir çıkar grubu-
nun, ideolojinin, siyasi görüşün, vesayet 
odağının veya fraksiyonun değil, altını 
çizerek söylüyorum, Türk milletinin yar-
gısı olmalı, sadece Türk milleti adına ka-
rar vermelidir.

Bu hedefe ulaşabilmemiz için siyasetçi-
lerle beraber yargı mensuplarımıza da 
önemli sorumluluklar düşüyor. Hepimiz 
görevimizi en iyi şekilde yapacak, vatan-
daşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmanın 
gayretinde olacağız. Her zaman ifade etti-
ğimiz gibi “Geciken adalet, adalet değildir. 
” Önümüze gelen her dosyanın içinde en 
az bir insanın hikâyesi, en az bir insanın 
istikbali, geleceği ve kaderi bulunuyor. Va-
zifemizi icra ederken, hukukun üstünlüğü 
ilkesine ve masumiyet karinesine leke sür-
dürülmemesi, bu açıdan hayati önem arz 
ediyor. Ne tek bir vatandaşımızın hakkını 
yiyeceğiz, ne de tek bir vatandaşımızın 
hakkının, hukukunun yenilmesine göz yu-
macağız. Kökeni, maddi durumu, siyasi gö-
rüşü, görünüşü ne olursa olsun,  82 milyo-
nun her bir ferdi için adaleti tesis etmenin 
gayretinde olacağız. 

Özellikle “cezasızlık algısının” toplumu-
muzda yaygınlaşmasına asla müsaade 
etmemeliyiz. Böyle bir algının yaygınlaş-
ması, insanların adaleti mahkeme kapıları 
yerine başka yerlerde, başka güç odakla-

rında aramalarına yol açar. Bu ise devletin 
ontolojik varlığına, yani bekasına yönelik 
en büyük tehdittir.  Adalete olan güvenin 
sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve is-
tikrar da kalmaz.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak son birkaç yıldır gerek iç si-
yasette ve ekonomide gerekse dış politika-
da bir birinden önemli sınamalara maruz 
kalıyoruz. Tam 6 yıl önce Gezi olaylarıyla 
fitili ateşlenen bu süreç, 17-25 Aralık giri-
şimi, bölücü örgütün çukur eylemleri, DE-
AŞ terörü, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve 
ekonomik saldırılarla bugünlere kadar gel-
di. Atlattığı her badirenin ardından ülke-
miz, yeni bir engelle, engelleme girişimiyle 
karşılaştı. Türkiye bağımsızlığını her alan-
da ilerlettikçe, sabotajların dozu da arttı. 
Biz milli bekamıza yönelik kararları kendi-
miz verdikçe, milli menfaatlerimizi koru-
maya dair adımları Suriye’de, Irak’ta, Ege 
ve Doğu Akdeniz’de cesaretle attıkça, bu 
tür teşebbüsler devam edecektir. Çünkü bu 
dönem muhataplarımızın büyük ve güçlü 
Türkiye’ye alışma, sindirme, kabullenme 
dönemidir.

Eski alışkanlıkları kısa sürede değiştir-
mek elbette kolay değildir. Ülkemize karşı 
gösterilen yersiz ve zamansız tepkilerin 
sebebi budur. Türkiye’ye şaşı bakanlar, 
eski Türkiye’ye alışanlar, maalesef yeni 
dönemin dinamiklerini okumakta, anla-
makta, politikalarını bu yeni duruma a-
dapte etmekte zorlanıyor. Biz, er ya da geç, 
Yeni Türkiye’yi kabullenme sorununun, 
içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına 

adalet camiamızın bütün mensuplarının 
Ramazan-ı Şerifini gönülden tebrik ediyo-
rum. Bu salondan ülkemizin dört bir köşe-
sinde ve yurt dışında görev yapan arkadaş-
larımıza da selamlarımı gönderiyorum. 
Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim 
Kiraz başta olmak üzere vazife esnasında 
şehit olan adalet teşkilatımızın tüm men-
suplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Bu güzel Ramazan akşamında, bu gö-
nül ve bereket sofrasında, şahsımı sizler gi-
bi mümtaz bir toplulukla bir araya getiren 
Adalet Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve eki-
bine teşekkür ediyorum. Artık son 4 günü-
nü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif ’in, mil-
letimiz, ülkemiz, dost ve kardeşlerimiz ile 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim 
hepimizi, huzuru kalple geçireceğimiz, se-
vincini ailelerimizle, sevdiklerimizle doya-
sıya yaşayacağımız Ramazan Bayramına 
da eriştirsin diyorum.

Kıymetli dostlarım,

Bugün Türk Adalet Sistemini geleceğe 
taşıyacak tarihi nitelikte bir adım attık. 
Adalet Bakanlığımızın uzun soluklu, ti-
tiz ve tüm paydaşların dâhil edildiği bir 
süreçten sonra hazırladığı Yargı Reformu 
Strateji Belgesi’ni kamuoyu ile paylaştık. 
Bu paket, 2002’den beri adalet sistemimi-
zin eksikliklerinin giderilmesi yönünde 
hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en 
son örneğidir. Göreve geldiğimizden itiba-
ren infaz koruma memurlarının yıpranma 
paylarından mübaşirlerimizin genel idare 
hizmetine alınmasına, hâkim ve savcıla-
rımızın özlük haklarından modern adalet 

saraylarının inşasına kadar her alanda 
tarihi nitelikle iyileştirmeler yaptık. Son 
reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve 
tarafsızlığını güçlendirmeyi,  hak arama 
yollarını genişletmeyi, hukuki güvenlik 
ve hukuk istikrarını korumayı, hepsinden 
önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin 
önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana gaye-
miz; yargının bütün tarafları için “Güven 
veren ve erişilebilir adalet” sistemini tesis 
etmektir. 82 milyon vatandaşımızın hiçbir 
engele maruz kalmadan, kalbinde hiçbir 
şek-şüphe duymadan adalet arayabileceği 
ve bu arayışına da cevap bulabileceği bir 
yapıyı milletimize kazandırmak istiyoruz. 
Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, 
yargıya ve kararlarına güveni en üst düze-
ye çıkarmak önümüzdeki dönemde de ön-
celiğimiz olacaktır. 

Türk Yargısı; Vesayet 
Odaklarının Değil,    
Türk Milletinin Yargısı  
Olmalıdır 

Türkiye, geçmişte adalet sisteminden kay-
naklanan hataların, gecikme ve tarafgirlik-
lerin bedelini çok ağır ödemiş bir ülkedir. 
Bu ülke, sözüm ona adaleti tesis adına ev-
latlarının “Bir sağdan-bir soldan” darağacı-
na gönderildiği çok acı günler yaşadı. Bu 
millet, “bebek davası”, affedersiniz “köpek 
davası” gibi uyduruk davalarla Başbakan 
ve Bakanlarının yargılandığı, asıldığı, şe-
hit edildiği utanç sahnelerine şahit oldu. 
17-25 Aralık sürecinde yaşanan hukuk 
katliamları ise yargının bir dönem oligar-
şik, hizipçi ve örgütlü bir yapının nüfuz 
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inanıyoruz. Bu kabullenme dönemi at-
latıldığında, inşallah ülkemizin önünde 
yepyeni bir dönemin kapıları açılacak, 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel konumu 
daha da güçlenecektir. 

Vatandaşlarımızı Türkiye 
Ortak Paydasında Buluşmaya 
Çağırıyoruz

Her imtihan aynı zamanda bir imkândır, 
fırsattır. İnşallah bu imtihan sürecinden 
de başarıyla çıktığımızda, ülkemiz 2023 
hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu doğ-
rultusunda çok farklı bir ivme yakalaya-
caktır. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz 
parlaktır. Türkiye’nin yolu hiç olmadığı 
kadar açıktır. 

Bu salonda bulunan siz kardeşlerim başta 
olmak üzere 82 milyonun her bir ferdin-
den felaket tellallarına prim vermemesi-
ni istiyorum. Ben tüm vatandaşlarımdan 
Türkiye’nin potansiyeline güvenmesini, 
bu ülkeye inanmasını, umudunu asla yitir-
memesini istirham ediyorum. Çünkü biz 2 
bin 200 yıllık devlet geleneğimiz boyunca 
aşılmaz denilen nice engeli aşmış, akrebin 
kıskacında yoğrularak bugünlere gelmiş 
bir milletiz. Biz, 1071’den beri ebedi vata-
nımız olan bu coğrafyada, tarihin en zor sı-
namalarına, en büyük saldırılarına maruz 
kalmış bir halkız. Şimdiye kadar hiçbir ba-
şarımız bize altın tepside sunulmadı. Eko-
nomi, siyaset, dış politika, savunma, terör-
le mücadele bizim için asla dikensiz bir gül 
bahçesi olmadı. Yükselttiğimiz her zafer 
sancağının altında şehitlerimizin mübarek 

kanı, aziz milletimizin fedakârlığı bulunu-
yor. Kazandığımız her başarının gerisinde 
çok ciddi mücadeleler vardır. El ele verir-
sek, bir birimize kenetlenirsek; Bir olur, 
İri olur, Diri olur, Kardeş olur, hep birlikte 
Türkiye olursak, Allah’ın izniyle üstesin-
den gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur. 

Bunun için her fırsatta müştereklerimize 
vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye 
Ortak Paydasında buluşmaya çağırıyoruz. 
Bunun için 82 milyon her bir ferdinin sa-
dece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş 
olduğunu, aynı geminin yolcularını oldu-
ğunu söylüyoruz. Hiç kimsenin milletimi-
zin arasına nifak tohumları ekmesine, in-
sanlarımızı birbirine düşürmesine müsaa-
de etmeyeceğiz. Farklılıklarımızı kucakla-
yacak, onları zenginlik bilerek, 82 milyon 
gönül birliği içinde, inşallah geleceğimizi 
hep beraber inşa edeceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken bir kez daha, ülkenize ve milletinize 
yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere te-
şekkür ediyorum. Yargı Reformu Strateji 
Belgesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Adalet Teşkilatımızın tüm şehitlerini 
tekrar rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 
“Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdele-
nen” Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı-
nızı şimdiden kutluyorum.

Allah yardımcınız olsun diyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlı-
cakla.

Aziz Milletim, değerli misafirler, değerli 
şehit yakınlarımız ve gazilerimiz,  sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine, milletin evine, bu gazi mekâna hoş 
geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız 
kutlu olsun!

Milletimize bu zaferi armağan eden İstik-

lal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Mec-

lis’imizin kıymetli üyelerini, kahraman 

ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yâd 

ediyorum. 

İstiklalimize ve İstikbalimize 
Yönelen Tehditlere En Küçük 

Bir Tahammülümüz Olmaz

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
Ankara | 30 Ağustos 2019
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Türkiye, Siyasi, Ekonomik ve 
Askeri Olarak Kuşatılmaya 
Çalışılıyor

Bugün nasıl millet olarak ecdadımızın ge-
ride bıraktığı hayırlı hizmetlerle gurur du-
yuyorsak, sonraki nesillere de benzer bir 
mirası bırakmayı namus borcumuz kabul 
ediyoruz. Bunun için zaferlerimizi, sadece 
savaş alanlarındaki başarılarımızla toprak-
ların fethini değil, aynı zamanda gönülle-
rin fethini de ifade eden dönüm noktaları 
olarak görüyoruz. Zaferlerimize ne kadar 
sıkı sahip çıkarsak, gönül kapılarını açma 
konusundaki başarılarımızı da o derece iyi 
hatırlar ve uygularız. Bayrağımızla girdiği-
miz her yerde, gerçekten samimi bir hüsnü 
kabulle karşılanıyor oluşumuzun sebebi, 
işte budur. Çünkü biz öldürmek, yıkmak, 
yok etmek değil; yaşatmak, inşa etmek, ih-
ya etmek için gideriz ve gereğini de yerine 
getiririz. 

Son dönemde Afganistan’dan Kosova’ya, 
Somali’den Bosna’ya kadar askerlerimi-
zin görev yaptığı her yerde, inşa faaliyet-
lerimiz güvenlik faaliyetlerimizin katbe-
kat üstünde olmuştur. TİKA’dan AFAD’a, 
Kızılay’dan Yurtdışı Türkler Başkanlığımı-
za kadar tüm kurumlarımız, bayrağımızı 
dalgalandırdıkları her yerde aynı anlayış-
la faaliyet yürütmüştür. Herkesin sömür-
mek, kendine bağımlı kılmak, askeri veya 
ekonomik lojistik ihtiyacını gidermek için 
gittiği yerlerde biz, insanların hayatına do-
kunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için 
çalışıyoruz. İşte bu şekilde, adeta dişimiz-
le, tırnağımızla kurup geliştirdiğimiz gö-

nül bağları sayesinde Türkiye, 82 milyon 
nüfusu ve 81 vilayetinin çok ötesinde bir 
etki alanına ve güce sahip olmuştur. İnşal-
lah, arkamızdaki bu gücün de desteğiyle, 
hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni 
zaferleri hep birlikte milletimize armağan 
edeceğiz. 

Değerli misafirler,

Hayalleri olmayan, hayallerini hedefe çevi-
remeyen, hedeflerini birer birer hayata ge-
çiremeyen toplumların, başka hayallerin 
malzemesi haline dönüşmesi kaçınılmaz-
dır. Bizim milletimiz tarih boyunca hep 
büyük hayallerin, büyük hedeflerin peşin-
de koşmuş, bunun için gece gündüz müca-
dele etmiştir. Bu sayede binlerce yıldır ya-
şadığımız her coğrafyada hürriyetimizi ko-
rumayı, devletimizi kurmayı, milletimizin 
onurunu en üstte tutmayı başardık. Sahip 
olduğumuz binlerce yıllık devlet tecrübesi 
bize, kendimizi sürekli yenilememiz, gücü-
müzü hep diri tutmamız gerektiğini göste-
riyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeş-
liğimize sahip çıktığımız sürece başarıdan 
başarıya koştuk. Ne zaman tefrikanın, 
fitnenin, husumetin pençesine düştüysek 
kaybettik. Bunun için, Türk Milletinin bi-
leğini er meydanında bükemeyeceğini bi-
lenler hep birlik ve beraberliğimize saldır-
mıştır. Son 200 yıldır başımıza gelenlerin 
tek sebebi işte budur. 

Ülkesi ve milleti yerine kendi küçük he-
sapları için çalışanlar elbette hiç eksik 
olmamıştır. Ama milletimiz bu küçük he-
sap sahiplerini hep tefrik etmeyi ve vakti 
saati geldiğinde dersini vermeyi bilmiştir. 

Her zafer gibi, 30 Ağustos’un arkasında da 
gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden 
kahramanlarımızın cesaretleri vardır. 30 
Ağustos’tan 4 gün önce de, Malazgirt’te 
Sultan Alparslan’ın ve ordusunun zafe-
rini kutladık. Bu coğrafyayı bize vatan 
kılmak için bin yıldır cepheden cepheye 
koşarak can veren, terörle mücadelede ve 
15 Temmuz’da bir gül bahçesine girerce-
sine toprağa düşen tüm şehitlerimizi şük-
ranla anıyorum. Şehitlerimizin hepsine 
Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sıh-
hat ve afiyet temenni ediyorum. 

Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu ema-
neti, bizden sonraki nesillere bırakma-
yı en önemli görevimiz kabul ediyoruz. 
Bundan 97 yıl önce bir 30 Ağustos günü, 
Anadolu’nun bağrına saplanmak istenen 
hançeri söküp atan atalarımız yepyeni 
bir ufuk açmışlardı. Biz de yürüttüğümüz 
mücadeleyle sonraki nesillerin önünde 
çok daha geniş, çok daha aydınlık bir u-
fuk açmanın gayretindeyiz. Gençlerimize 
2053 ve 2071 vizyonlarını miras olarak 
bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yılı olan 2023 için belirlediğimiz hedefler, 
bu büyük vizyonların altyapısıdır. Birkaç 
yıllık gecikmeyle de olsa, inşallah 2023 
hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. İşte o 
zaman, Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle, Türkiye’nin önünde yepyeni bir 
dönem açılmış olacaktır. 

Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerekti-
ğinde dökülen kanlar vardır. Bugün yürüt-
tüğümüz mücadele de, ter ve kanla yoğru-
larak ilerlemektedir. Kahraman güvenlik 

güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlar-
dan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt 
dışında teröristlerin yuvalandığı inlere 
kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç 
pamuğu gibi atıyor. Kara, deniz, hava güç-
lerimiz ve diğer tüm savunma unsurları-
mız, kalplerinde vatan sevgisi, dillerinde 
tekbir, eller tetikte ve gözler ufukta 24 saat 
görev başındadır. Demokraside ve ekono-
mide güçlü Türkiye ideali için yürütülen 
bu mücadelenin sembolü de Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet olarak 
ifade ettiğimiz rabiamızdır. 

Hep söylediğimiz gibi, bizim kimsenin tek 
karış toprağında gözümüz yoktur. Ama bi-
zim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, 
egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istik-
lalimize ve istikbalimize yönelen tehditle-
re de en küçük bir tahammülümüz olmaz. 
Bugün Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de 
ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiği-
miz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. 
Bu gaye, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin haklarını savunmak, bunun ya-
nında dost ve kardeş halkların güvenlikle-
rini de temin etmektir. Çünkü sınırlarımız 
ötesinde milyonlarca insanın hayatı ve 
evi tehlike altındaysa, bizim burada huzur 
içinde yaşayabilmemiz mümkün değildir. 
Türk Milleti, dostları ve kardeşleri ateş 
çemberiyle çevriliyken buna sırtını döne-
cek, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” 
diyebilecek bir millet değildir. Dünyanın 
neresinde bir mazlum zulüm altındaysa, 
bir mağdur kendisine uzanacak yardım eli 
bekliyorsa orada olmak, inancımızın, kül-
türümüzün bir gereğidir. 
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Dünyamız ve bölgemiz, etkisi belki asır-
lar boyu sürecek bir yeniden yapılanma 
döneminden geçerken, ülkemizde birileri 
yine aynı hesapların peşindedir. Türkiye, 
sınırları boyunca gerçekten kahramanca 
bir mücadele veriyor, birileri teröristlerin 
ve onların arkalarındaki güçlerin ağzıyla 
buna gölge düşürmeye çalışıyor. Türkiye, 
Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta büyük bir 
siyasi ve ekonomik mücadele içinde, ama 
buna birileri karşımızdakilerin tezleriyle 
karşı çıkıyor. Türkiye, siyasi, ekonomik ve 
askeri olarak kuşatılmaya çalışılıyor, bazı-
ları sırf kendi pastalarını büyütmek için 
hasımlarımızın değirmenlerine su taşıyor. 
Gerçi biz aynı zihniyeti bir asır öncesinden 
de biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve arka-
daşları Ankara’da İstiklal Harbini yürütür-

ken, kimlerin nasıl manda peşinde koştuk-
larını unutmadık. Ordularımız düşmana 
karşı cephede savaşırken, birilerinin arka-
da nasıl çapulculuk, yağmacılık peşinde 
koştuklarını da gayet iyi hatırlıyoruz. Ama 
sonuçta, ne mandacılar, ne çapulcular, ne 
yağmacılar kazanmıştır; kazanan milleti-
mizin istiklal mücadelesi olmuştur. Bugün 
de, kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kim 
nerede saf tutarsa tutsun, kazanan milleti-
miz olacaktır, milletimizle birlikte bu mü-
cadeleyi yürütenler olacaktır. 

Hiç endişeniz olmasın, Bir oldukça, İri ol-
dukça, Diri oldukça, Kardeş oldukça, hep 
birlikte Türkiye oldukça, Allah’ın izniyle 
zafer bizimle beraber olacaktır.

Kalın sağlıcakla.

Büyükşehirlerimizin değerli belediye baş-
kanları, değerli arkadaşlar, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoş geldiniz.

Çok partili hayata geçtiğimiz 1946 yılın-
dan beri ülkemizdeki her seçim bir demok-

rasi şöleni havasında yapılmıştır. Türkiye, 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini 
de, hamdolsun, aynı coşkuyla tamamladı. 
Bu seçimlerde, 30’u büyükşehir, 51’i il, 
922’si ilçe, 386’sı belde olmak üzere top-
lam 1.389 belediye başkanımız, milletimi-
zin teveccühüyle göreve başladı. Ayrıca 20 
bin 745 belediye meclis üyesi ve 1.271 il 

Tüm Belediye Başkanlarımıza 
Aynı Samimiyet ve Hüsnü 

Niyetle Yaklaşıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanlarını Kabul
Ankara | 11 Eylül 2019
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yısıyla, sizlerin her biriyle, şehirlerimizin 
sıkıntıları, beklentileri, çözüm yolları ve 
yatırımları konusunda yakın mesai içinde 
olmamız gerekiyor. 

Vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki, 
11 yıllık Başbakanlık ve 5 yılı aşan Cum-
hurbaşkanlığı görevlerimiz süresince, hiz-
met söz konusu olduğunda hiçbir belediye 
başkanının partisine bakmadık. İzmir’den 
Van’a, Eskişehir’den Hatay’a, Muğla’dan 
Mardin’e kadar, hangi şehrimizin ne tür 
bir yatırıma ihtiyacı varsa hepsine de des-
tek olduk. Bize karşı aleni husumet içeri-
sine girmeyen, nezaketi ve insani mesa-
feyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla 
çalıştık. Siyasi çekişmelerin geçici, buna 
karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan 
hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç u-
nutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla 
hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın. 

Değerli arkadaşlar, 

Cumhurbaşkanı olarak, ülkemizin tüm ku-
rumları ve meseleleri gibi, büyükşehir be-
lediyelerimizin durumlarını da yakından 
izliyorum. Sık sık yaptığım il ziyaretleri 
sırasında, belediyelerimizle de özellikle 
ilgileniyor, yürütülen çalışmaları ve sıkın-
tıları doğrudan kaynağında tespit ediyo-
rum. Dolayısıyla, parti ayrımı olmaksızın, 
belediyelerimizin tamamının durumunu 
yakından biliyoruz. Neredeyse tüm beledi-
yelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyele-
rin bugün içinde bulunduğu durumun sis-
temden de, uygulamadan da kaynaklanan 
sebepleri var. Bu ülke, 81 vilayetinin tama-
mıyla hepimizin olduğuna göre, bu sorun-

ların tespiti ve çözüm yollarının bulunma-
sı da, bizlerin ortak sorumluluğudur. 

Genel Başkanı olduğum AK Parti’nin, po-
litika kurulumuzun, ilgili bakanlıklarımı-
zın ve kurumlarımızın bu çerçevede çeşitli 
hazırlıkları bulunuyor. 30 büyükşehrimiz 
başta olmak üzere, tüm belediye başkan-
larımızın tespit ve teklifleri doğrultusun-
da, bu sorunların üstesinden gelebili-
riz. Kanun değişikliği gereken konuları 
Meclis’te, kararname gereken konuları 
Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzen-
lemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabili-
riz. Önemli olan bu sürece tüm belediye 
başkanlarımızın ve elbette partilerinin sa-
mimi destek vermesidir. Türkiye için, 81 
ilimizin tamamı için bu işbirliği zeminini 
oluşturup işletmeliyiz. 

Biz ülkemizi yönetme sorumluluğu üstlen-
diğimiz dönem boyunca, siyasetimizin ik-
limini, daha önceki 30 yıllık dönem boyun-
ca içinde bulunduğu kaotik yapıdan kur-
tarmak için çok çaba sarf ettik. Ülkenin ve 
milletin menfaatleri söz konusu olduğun-
da, toplumumuzun farklı kesimlerini aynı 
ortak paydada buluşturmak için gerçekten 
samimi gayret gösterdik. İnşallah Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en 
büyük katkısı, siyasetin uzlaşmaya ve ku-
caklaşmaya dayalı bir yapıya kalıcı şekilde 
kavuşması olacaktır. Belediye hizmetleri 
gibi, ülkemiz nüfusunun tamamına yakı-
nını ilgilendiren bir konuda bu yönde gös-
tereceğimiz ortak çaba, milletimize umut 
verecektir. Bugünkü toplantımızın hedef-
lediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk 
adımı olmasını temenni ediyorum. 

genel meclisi üyesi ile 50 bin 157 muhtar 
da yine bu seçimlerde sandıkta belirlen-
di. Toplamda 73 bin 562 kişinin seçildiği 
böylesine büyük bir seçimi başarıyla ne-
ticelendirmiş olmamız, hiç şüphesiz de-
mokrasimizin zaferidir. Türkiye’ye karşı 
yöneltilen eleştirilere verecek en büyük 
cevabımız, ülkemizdeki neredeyse her va-
tandaşımızın bir şekilde içinde yer aldığı, 
işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tab-
losudur. Seçim sürecindeki rekabeti mey-
danlarda bırakan, milletimizin sandıktan 
çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu 
güzel manzara, geleceğimizin de en büyük 
teminatıdır. 31 Mart seçimlerinde elde et-
tiğiniz başarılardan dolayı her birinizi ayrı 
ayrı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyo-
rum. Seçildiğiniz gün itibariyle artık, size 
oy versin-vermesin, şehrinizdeki herkesin 
belediye başkanı olarak görev yaptığınıza 
inanıyorum. 

Biz de, milletimizin teveccühüyle görev 
alan tüm belediye başkanlarımıza aynı 
samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz. 
Gördüğünüz gibi, tüm bakanlarımız, sizle-
rin sorularına cevap vermek, talepleriniz-
le ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere 
burada bizimle beraberdir. Aynı şekilde 
ilgili politika kurulu üyelerimiz de burada-
dır. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politika 
Kurulu’nu da bugün bu toplantıya özellik-
le aldım ki, gelen taleplerin takibi onlar ta-
rafından da yapılmış olsun.

Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve du-
ruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin ve 
milletimizin âli çıkarları söz konusu oldu-
ğunda birlikte hareket edebilme erdemini 

gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemi-
zin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok 
ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada orta-
ya koyduğumuz fotoğrafı önemli görüyo-
rum. Özellikle de terörle, terör örgütleriy-
le, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı 
başarmış belediye başkanlarımızla birlikte 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz her 
fırsatta, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Va-
tan, Tek Devlet” derken, tam da buradaki 
şu manzarayı kast ediyoruz. Milletimizin 
de bizlerden istediği görüntünün bu oldu-
ğuna eminim. 

Bugüne Kadar Hiçbir Belediye 
Başkanının Partisine Bakmadık

Değerli arkadaşlar, 

Bilindiği gibi nüfusumuzun neredeyse 
dörtte üçü 30 büyükşehrimizde yaşıyor. 
Sizler de, büyükşehirlerimizin yönetimini 
üstlenmiş belediye başkanları olarak, ger-
çekten büyük bir sorumluluğun altına gir-
miş bulunuyorsunuz.  Belediye Başkanlı-
ğından gelme bir siyasetçi olarak, sizleri en 
iyi şahsımın anlayacağını düşünüyorum. 
1994 yılında kazandığım İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına, bugüne kadar 
hep iftihar duyduğum ve ömrüm boyunca 
da gururla yad edeceğim bir vazife olarak 
baktım. Belediye Başkanlığımızın ardın-
dan üstlendiğimiz Başbakanlık ve Cum-
hurbaşkanlığı görevleriyle, masanın her 
iki tarafında da bulunmuş olduk. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemiyle, devletin 
başı olma sıfatı yanında, yürütmenin de 
yegâne temsilcisi konumuna geldik. Dola-
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Bazı Belediyelerimizde Yaşanan 
İşten Çıkarmaları Üzüntüyle 
Takip Ediyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle, şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum: Eskiler, “El işler, dil övü-
nür” derler. Hepimizin de bulunduğumuz 
yerler, polemik siyaseti değil, eser siyase-
ti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, ça-
balamadan, eser vermeden yapılan siya-
set, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit 
kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini ve 
imkânlarını heba etmekten öte bir işe yara-
maz. Belediye Başkanlarının görevi, devri 
sabık peşinde koşmak değil; şehirlerine en 
güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getir-
mek için çalışmaktır. 

Medyada her gün, çeşitli şehirlerimizde-
ki belediyelerle ilgili, sendika değiştirme 
baskısından işten atmalara, envai türden 
tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayı-
cı habere rastlıyoruz. Unutmayınız, kâğıt 
üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen 
personel sayısındaki her rakam, bir insana 
ve onun etrafında şekillenen daha geniş 
bir hayata tekabül ediyor. Belediye Başkan-
larının kurumlarını yönetme tasarrufu, 
emekleriyle ekmek paralarını kazanma pe-
şindeki insanların hayatlarını diledikleri 
gibi alt-üst edebilecekleri anlamına gelmi-
yor. Kapının önüne konan, canları yanan, 
yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı 
üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebi-

lir. Kamunun diğer tüm kurumları gibi, be-
lediyelerde çeşitli statülerde çalışan perso-
nelin de tamamına hakka, hukuka, adalete 
ve elbette vicdana uygun şekilde davranıl-
ması şarttır. Şayet varsa birkaç kötü örnek 
bahane edilerek, yüzlerce, binlerce kişinin 
ekmeğiyle oynanması ne hakka, ne huku-
ka, ne adalete, ne de insanlığa sığar. İşte 
sırf bu sebeple, keyfi uygulamalara maruz 
kalmamaları için, tüm kamuda sayıları 
milyonu bulan taşeron şirketler üzerinden 
çalışan işçileri sözleşmeli statüsüyle kad-
roya geçirdik. Buna rağmen son aylarda 
bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri, 
üzüntüyle takip ediyoruz. 

Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı görevine geldiğimizde, bizden bir ön-
ceki, iki önceki, üç önceki, hatta çok daha 
önceki dönemlerden kalma personel vardı. 
Çalışan, birikimi ve gayretiyle bulunduğu 
yeri hak eden hiç kimseye dokunmadık, 
hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşın-
dan etmedik. Aynı şekilde göreve geldiği-
mizde kendimizi, şehrin üzerine kâbus gi-
bi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar 
kadar büyük bir borç yüküyle karşı karşı-
ya bulduk. Şayet derdiniz hizmet etmekse, 
eser ortaya koymaksa, şehrinize de deruni 
bir aşkla bağlıysanız, çözülemeyecek hiçbir 
mesele yoktur. Biz de, teker teker her mese-
leyi çözüm yoluna koyarken, borçlarımızı 
da sabırla ödedik. Ne personelle, ne araç-
larla, ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm 
vaktimizi ve imkânları doğrudan şehrin 
sorunlarının, şehir halkının sıkıntılarının 
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çözümüne teksif ettik. Üstlendiğimiz diğer 
görevlerde de hamdolsun bu çizgiden sap-
madık. Tüm belediye başkanlarımızdan da 
aynı hassasiyeti bekliyoruz. 

Şehirlerinize ve oralarda yaşayanlara hiz-
met için yapacağınız tüm hayırlı çalışma-

larda yanınızda olacağımızı tekrar ifade 
ediyoruz. Bu anlayışla yürüteceğiniz gö-
revlerde sizlere Mevla’dan başarılar diliyo-
rum. Teşrifleriniz için bir kez daha her bi-
rinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. 

Şimdi sözü sizlere bırakmak istiyorum.

Değerli misafirler, çok değerli dostlarım, a-
ziz milletimin kıymetli temsilcileri, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu 
gazi mekâna hoş geldiniz.  

Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenimizi 
teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Sizlerle birlikte yurt 
içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatan-

daşlarımın Cumhuriyet Bayramını tebrik 
ediyorum. İllerimizde ve yurt dışı temsil-
ciliklerimizde yapılan Cumhuriyet Bayra-
mı kutlamalarında sevincimize ortak olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhu-
riyetimizin ilanının 96’ncı yıldönümünde, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, İstiklal Harbimizin zafere ulaşma-
sında ve yeni devletimizin kuruluşunda 
vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıy-

2023 Hedeflerimizin 
Her Birine Ulaşmakta Kararlıyız

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Ankara | 29 Ekim 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

159158

Yeni Türkiye Vizyonu | MİLLETİN EVİ-3

iddia ediyorsa, açık konuşuyorum, yalan 
söylüyor. Bizden başka Suriye ile ilgilenen 
herkesin öncelikli amacının petrol kaynak-
larını kontrol etmek olduğu, şu son iki haf-
talık süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
“Bir damla petrolü bir damla kandan daha 
değerli” gören ilkel anlayış, tüm çıplaklı-
ğıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle 
Suriye, bölgeyle ilgili hesabı olan güçlerin 
mücadele alanı ve pazarlık malzemesi ha-
line dönüşmüştür. Suriye’ye baktığında 
petrol veya güç temerküzü fırsatı değil 
de sadece insan gören, sadece can gören, 
sadece kardeş gören tek ülke Türkiye’dir. 
Biz, insan olmanın, Müslüman olmanın, 
Türk olmanın gereği olarak bu onurlu du-
ruşumuzu sürdüreceğiz. Gerekirse bedel 
ödeyeceğiz. Ama asla çocuklarımızı mah-
cup edecek, onların yüzlerini kızartacak, 
ecdatlarından utanmalarına yol açacak bir 
yanlışa düşmeyeceğiz. Çünkü ecdadımız 
bize bırakınız hakim rengini, kıyısında 
köşesinde dahi soykırım, sömürü, zulüm 
olmayan, adaleti devlet ve toplum haya-
tının merkezine yerleştiren tertemiz bir 
miras bırakmıştır. Tam tersine dünyada, 
Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar bizim mil-
letimiz kadar büyük soykırıma uğramış, 
zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış 
bir başka millet yoktur. 

Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve ta-
rihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir 
zaman çıkmadık, çıkmıyoruz. Rahmetli A-
liya İzzetbegoviç’in, “Biz savaşı öldüğümüz 
gün değil, düşmanlarımıza benzediğimiz 
gün kaybederiz” sözü, duruşumuzun en 
yalın ifadesidir. Biz asla onlar gibi olma-
yacağız, kendimiz gibi davranmaya devam 

edeceğiz. Çünkü biz bu sayede 2 bin 200 
yıllık kesintisiz bir devlet geleneğine sahip 
olmayı başardık. Bu sayede 1.400 yıldır in-
sanlığı aydınlatan İslam medeniyetinin en 
güçlü temsilcisi olarak kalmayı başardık. 
Bu sayede bin yıldır yaşadığımız coğrafya-
mızda sürekli daha derine inen kökler sal-
mayı başardık. Bu sayede petrolümüz, do-
ğalgazımız, kayda değer başka doğal kay-
nağımız, sömürgemiz, yakın tarihe kadar 
yeterli altyapımız olmadığı halde başımız 
dik yaşamayı başardık. Çünkü biz rol yap-
mıyoruz, piar yapmıyoruz, illüzyon yapmı-
yoruz. Bizim felsefemizin özünde “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı vardır. Biz 
bugüne kadar hep “önce insan” dedik, öy-
le demeye de devam edeceğiz. Çünkü biz 
buyuz. Rabbim bizi bu Hak, adalet, vicdan, 
ahlak yolundan ayırmasın diyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye’nin gücü, bekası söz konusu ol-
duğunda, diğer tüm farklılıklarını aşarak, 
birlik, beraberlik, kardeşlik içinde hareket 
edebilme kabiliyetinden geliyor. Bunun 
için de, doğrudan ülkemize saldırmakla 
hedeflerine ulaşamayanlar, her fırsatta 
asıl gücümüzü, yani milletimizin birliği-
ni, beraberliğini hedef alıyor. Barış Pına-
rı Harekâtı bir kez daha göstermiştir ki, 
milletimizin içine fitne sokarak ülkemi-
zi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. 
Milletimiz, o engin irfanıyla, bağımsızlığı-
na ve geleceğine yönelik her türlü tehdit 
karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı 
sürdürmektedir. Malazgirt’ten İstiklal Har-
bine uzanan ve günümüze kadar gelen ka-
dim tarihi yürüyüşümüzde bu gerçek hiç-

la yad ediyorum. Milletimizin bin yıldır 
dünyanın üzerinde en çok mücadele yürü-
tülen coğrafyasında yaşıyor olmasının be-
delini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ne diyor şair:

Şehitler tepesi boş değil, 

Toprağını kahramanlar bekliyor! 

Ve bir bayrak dalgalanmak için; 

Rüzgâr bekliyor! 

Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin; 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye?

Hamdolsun bugün de, ülkesinin ve mil-
letinin geleceği, ezanı, bayrağı, kutsalları 
söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan 
şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatan-
daşımız var. Milletimiz bu konudaki karar-
lılığını 15 Temmuz darbe girişimi başta 
olmak üzere, istiklaline ve istikbaline el 
uzatılan her durumda göstermiştir. Terör 
örgütleri, arkalarındaki devasa desteğe 
rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, 
milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı du-
ruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye’de 
yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı 

ve son olarak Barış Pınarı Harekâtları da, 
bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye, 
kendi milli güvenliği ve tarihi sorumluluk-
ları söz konusu olduğunda, hiç kimseye 
bakmadan, hiç kimseden icazet almadan, 
sadece kendi kararı ve imkânlarıyla istedi-
ğini yapabileceğini göstermiştir. Rabbime, 
bana böyle bir milletin evladı olma şerefini 
bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır. 

Suriye’ye Baktığında Sadece  
İnsan Gören, Tek Ülke Türkiye’dir

Değerli misafirler, 

Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir 
başka önemli sonucu da, Batı başta olmak 
üzere, tüm dünyada terör örgütleri karşı-
sında sergilenen ikircikli, hatta iki yüzlü 
tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olması-
dır. Barış Pınarı Harekâtı için bizi arayan 
Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri terör 
örgütü tarafından alçakça şehit edilen ço-
ğu çocuk-kadın 20 insanımız ve yaralanan 
184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında 
bulunmadı. Yurt dışındaki temsilcilikleri-
mize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet 
içeren 700’e yakın saldırının önlenmesi 
konusunda hiçbir ciddi gayret sarf etme-
diler. Tam tersine, teröristler, bu ülkelerin 
emniyet güçlerinin koruması altında ey-
lemlerini gerçekleştirdi. Bizi arayanlar ise 
sadece teröristleri kurtarmak, korumak, 
savunmak için nefes tükettiler. 

Türkiye’den başka her kim Suriye mesele-
sinde derdinin insan hakları, masumların 
canı, Suriye halkının geleceği olduğunu 
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Değerli arkadaşlar,

Cumhuriyetimizin 10’uncu, 50’nci, 75’in-
ci yıldönümleri hep coşkuyla kutlanmış-
tır. 100’üncü yıldönümü ise bambaşka bir 
öneme sahiptir. Esasen bu yıl, 19 Mayıs’la 
birlikte İstiklal Harbimizin başlangıcının 
100’üncü seneyi devriyesinin kutlamaları-
na başladık. Önümüzdeki yıl 23 Nisan’da 
Büyük Millet Meclisimizin açılışının 
100’ünü yıldönümüne ulaşacağız. Bu sil-
silenin zirvesini ise 29 Ekim 2023 tarihi 
oluşturuyor. Son yıllarda pek çok büyük e-
serimizin açılış tarihlerini 29 Ekim’e denk 
getirerek, bu kutlamalara yeni bir boyut 
kattık. Ülkemizin en önemli yatırımların-
dan biri olan Marmaray’ın açılışını 2013 
yılında bir 29 Ekim günü gerçekleştirdik. 
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de ise, Cumhuri-
yet Bayramı kutlama törenimizle birlikte, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım-
larından biri olan Atatürk Havalimanının 
açılışını da yaptık. 

Bilindiği gibi, İstanbul’da, eski AKM bi-
nasının yerinde ülkemizin en modern ve 
büyük kültür merkezlerinden birini inşa 
ediyoruz. Atatürk Kültür Merkezinin açı-
lışı için, Cumhuriyetimize armağan olmak 
üzere bir “Mimar Sinan Operası” hatırlat-
tırıyoruz. Bu beste çalışmasını, Mimar Si-
nan Üniversitesi hocalarından, kıymetli 
besteci Hasan Uçarsu gerçekleştirecek. Ha-
san Uçarsu, ülkemizdeki pek çok benzeri 
çalışmanın altında imzası olan merhum 
Adnan Saygun’un öğrencisidir. Böylece, 

Türkiye’nin kendi tarihinin ve toprakla-
rının hikayesini, kendi sanatçıları eliyle 
anlatabileceğini tüm dünyaya göstermiş 
olacağız. 

Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü 
tebrik ediyorum. 

Binbaşı İlkay Dirim: Barış Pınarı 
Harekâtı Planlandığı Gibi Devam 
Etmektedir

Şimdi sıra, Cumhuriyet Bayramı sevinci-
mizi, karada, havada, denizde, sınırlarımız 
içinde ve dışında ülkemizin güvenliği, mil-
letimizin huzuru için görev yapan kahra-
manlarımızla paylaşmaya geldi. Bunun 
için 4 ayrı yere canlı bağlantı yapacağız. 
İlk olarak Doğu Akdeniz’de görev yapan 
Gökçeada Gemimize gidiyoruz. Karşımız-
da Gemi Komutanı Deniz Yarbay Engin 
Ağmış var. Cumhuriyet Bayramınızı tebrik 
ediyor, sözü size bırakıyoruz. 

DENİZ YARBAY ENGİN AĞMIŞ- 
Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ayrılmaz bir parçası olan 
şanlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
bir ferdi olarak TCG Gökçeada Firkatey-
ninden Zatıâliniz başta olmak üzere tüm 
devlet büyüklerimize saygılarımızı sunu-
yor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bay-
ramını kutluyoruz. TCG Gökçeada Firka-
teyni olarak mavi vatandaki hak ve men-
faatlerimizin korunması maksadıyla Doğu 
Akdeniz’de diğer su üstü gemilerimiz, de-
nizaltılarımız, deniz karakol uçaklarımız 

bir zaman değişmemiştir. Biz de her fırsat-
ta “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” diyerek, milletimizin bu hasletini 
ifade ettik. Tabii, her dönemde olduğu gibi, 
günümüzde de kimi gafletten, kimi bilinç-
li bir şekilde kendi ülkesinin ve milletinin 
karşısında yer alanlar vardır. Hamdolsun 
bunların hem sayıları çok azdır, hem de 
milletimizde ciddiye alınacak bir karşılığı 
yoktur. Biz Bir olmaya, İri olmaya, Diri ol-
maya, Kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye 
olmaya devam ettikçe, Allah’ın izniyle bizi 
hiçbir engel, hiçbir güç durduramaz. 

Bu Ülke, Dünyanın En Büyük 10 
Ekonomisinden Biri Olmayı Hak 
Ediyor

Bu anlayışla Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yıldönümü olan 2023 için çok önemli he-
defler belirledik. Son 6 yılda üst üste ya-
şadığımız sıkıntılar 2023 hedeflerimizin 
bazılarının gerçekleşme sürecini biraz öte-
lemiş olabilir. Ama ne zaman olursa olsun 
2023 hedeflerimizin her birine ulaşmak-
ta kararlıyız. Hem kendi vatandaşlarımız, 
hem de gözünü ve kalbini bize yöneltmiş 
tüm kardeşlerimiz için buna mecburuz. 
Bu ülke, dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri olmayı hak ediyor. Bu millet 
güvenli ve müreffeh bir ülkede yaşamaya 
layıktır. Bu kadim devlet maziden atiye 
uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muha-
faza etmekte kararlıdır. Ülkemizi 2023 he-
deflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni 
nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata 
geçirebilme imkânı da sağlamış olacağız. 

İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yılla-
ra, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir 
şekilde taşıyacağız. 

Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm 
devletlere, tüm toplumlara çağrıda bulun-
mak istiyorum. Gelin Türkiye’nin bu kutlu 
yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih bo-
yunca bu milletle birlikte hareket edip de 
pişman olan, zarar gören kimse yoktur. Bu-
na karşılık yine tarih boyunca bu ülkeye ve 
bu millete düşmanlık edip de iflah olan da 
yoktur. Biz, güvenliğimizi de, refahımızı 
da, sevgimizi de dostlarımızla paylaşmak-
tan memnuniyet duyarız. Yunus Emre’nin 
dediği gibi:

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim

Biz de gittiğimiz her yere kavga değil sevgi 
götürmenin gayreti içindeyiz. Bunun için 
de gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın 
altındaki veya üstündeki zenginliklere 
değil, sadece insanların gönüllerine yöne-
liyor. İşte bu anlayışla dünyanın dört bir 
yanında edindiğimiz yüz milyonlarca dos-
tumuz, bizim en büyük zenginliğimizdir, 
en büyük itibar kaynağımızdır. Allah dost-
larımızın ve onların samimi dualarının ek-
sikliğini göstermesin. 
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PİYADE KOMANDO BİNBAŞI İL-
KAY DİRİM - Piyade Komando Binba-
şı İlkay Dirim… 51. Komando Tugayı 1. 
Komando Tabur Komutanı. Emret Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

Sayın Cumhurbaşkanım, asil Türk mille-
tin bir ferdi ve kahraman ordumuzun bir 
mensubu olarak Barış Pınarı Harekâtına 
katılan tüm silah arkadaşlarım adına 
Zatıâliniz başta olmak üzere tüm devlet 
büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz 
Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını 
kutluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, asil milletimizin 
bağrından çıkan kahraman Türk ordusu 
tarafından hudutlarımızın güvenliğini 
sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir te-
rör koridoru oluşturulmasını engellemek 
için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı plan-
landığı gibi devam etmektedir. Harekât 
süresince Zat-ı Devletleriniz başta olmak 
üzere asil milletimizin desteği ve duası ar-
kamızdadır. Bizlere inanıp güvendiğiniz 
için şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bu-
rada tüm Türkiye’nin desteğinin arkamız-
da olduğuna inanarak azim, kararlılık ve 
gururla görevimizi icra etmekteyiz. Vata-
nımızın selameti, milletimizin huzuru için 
bizler daima görevimizin başındayız. Arz 
ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN- Dördüncü ve son bağ-
lantımızda bu defa, Barış Pınarı Harekâtı 
bölgemizin diğer tarafına Telabyad’a gi-
diyoruz. Karşımızda Piyade Yüzbaşı Celil 

Özekin var. Yüzbaşımın da öncelikle Cum-
huriyet Bayramını tebrik ediyor, sözü ken-
disine bırakıyorum. 

PİYADE YÜZBAŞI CELİL ÖZEKİM 
- Piyade Yüzbaşı Celil Özekim... 7. Koman-
do Tugayı 1. Komando Taburu 2. Komando 
Bölük Komutanı. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Harekâtta görev 
alan ve şu an operasyon sahasında bulu-
nan tüm silah arkadaşlarım adına Zat-ı 
Devletleriniz başta olmak üzere tüm dev-
let büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorum. Türk askeri ola-
rak bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, 
milletimizin huzur ve refahını her koşulda 
ve her yerde ölürsek şehit, kalırsak gazi 
anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Devletle-
riniz başta olmak üzere aziz milletimizin 
sonsuz desteği ve dualarından dolayı şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Bizler vatanımızın, 
devletimizin ve milletimizin bekası, huzur 
ve güvenliği için görevimizin başındayız. 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu anlayışla güç-
lüyüz, kararlıyız, cesuruz, bize verilecek 
görevleri yapmaya hazırız. 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN- Böylece sırasıyla de-
niz, hava ve kara unsurlarımızı temsil 
eden kahraman askerlerimizin, hem Cum-
huriyet Bayramlarını tebrik etmiş, hem de 
kendilerine desteğimizi ifade etmiş oluyo-
ruz. Ayrıca, bugün aramızda Barış Pınarı 
Harekatında görev alan güvenlik görevlisi, 

ve insansız hava araçlarımız ile Akdeniz 
Kalkanı Harekâtını icra etmekteyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, hâlihazırda TCG 
Gökçeada Firkateyni olarak Kıbrıs Adası 
güneybatısında sondaj faaliyetleri icra e-
den Yavuz Sondaj Gemimize refakat ediyor 
ve yakın koruma sağlıyoruz. Görevlerimizi 
yerine getirirken tüm denizlerimizde şanlı 
Türk sancağımızı dalgalandırmanın guru-
runu yaşıyoruz. 462 bin kilometrekarelik 
mavi vatanımızın her karışını büyük bir 
kararlılıkla korumaya, verilecek her türlü 
görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu 
arz ederim. 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN-Teşekkür ediyor, “Pru-
vanız neta, rüzgarınız kolayına” olsun di-
yoruz. İkinci bağlantımız Hava Kuvvetle-
rimizin Diyarbakır’daki 8’nci Ana Jet Üssü 
ile olacak. Karşımızda Pilot Binbaşı Meh-
met Onur Dikmen var. Cumhuriyet Bayra-
mınızı tebrik ediyor, sözü size bırakıyoruz. 

PİLOT BİNBAŞI MEHMET ONUR 
DİKMEN- Sayın Cumhurbaşkanım, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ayrılmaz bir parçası 
olan şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
bir ferdi olarak 8. Ana Jet Üssü Komutan-
lığından Zatıâliniz başta olmak üzere tüm 
devlet büyüklerimize saygılarımızı sunu-
yor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayra-
mını kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu 
olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün ol-
duğu gibi bugün de, yarın da Türk hava sa-
hasının çelik kanatlarımızla korunması için 
verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bizler başta 
Zatıâliniz olmak üzere asil milletimizin 
sonsuz desteğini ve duasını her zaman içi-
mizde hissediyor, vatanımızın bölünmez 
bütünlüğü ve milletimizin huzuru için a-
zim ve kararlılıkla görevlerimizi icra etme-
ye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak 
gazi anlayışıyla bundan sonra da bizlere 
verilecek her türlü görevi yapmaya hazır 
olduğumuzu saygılarımla arz ederim. 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN- F-16 pilotumuzu 
Diyarbakır’dan dinledik, her şeye hazır 
konumdalar. Özellikle de bütün bu terö-
ristlerin inlerine sürekli olarak giriyorlar 
ve girmeye de devam edecekler. Allah yar 
yardımcıları olsun. Ankara’dan teşekkür 
ediyor, size ve tüm Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı personelimize vazifelerinde başarı-
lar diliyorum. Sağ olun, var olun. 

PİLOT BİNBAŞI MEHMET ONUR 
DİKMEN- Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN- Teşekkürler. 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAY-
YİP ERDOĞAN-Üçüncü bağlantımız, 
Barış Pınarı Harekâtı bölgemizdeki 
Resulayn’da görev yapan kahramanları-
mızla olacak. Karşımızda Piyade Koman-
do Binbaşı İlkay Dirin var. Cumhuriyet 
Bayramınızı tebrik ederek, sözü size bı-
rakıyorum. 
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sağlık görevlisi ve korucularımızdan ar-
kadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı hoş 
geldiniz diyorum. Buradaki kardeşlerimi-
zin şahsında harekatta görev alan tüm gü-
venlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi 
tekrar tebrik ediyorum. Rabbim tüm as-
kerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımı-
zı, istihbaratçılarımızı, korucularımızı ve 
diğer arkadaşlarımızı esirgesin, ayaklarına 
taş değdirmesin diye dua ediyoruz. 

Rusya, “Terör Örgütlerinin 
Güvenli Bölgeden Tamamıyla 
Çıkarıldığı” Bilgisini Verdi

Bu akşam saat 18.00 itibarıyla terör ör-
gütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den ta-
mamen çekilmiş olması gerektiğine işaret 
ettik. Şu anda Rusya, “Terör örgütlerinin 
buradan tamamıyla çıkarıldığı” bilgisini 
yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. 
Tabii görüşmelerimiz yarın yine aynı şe-
kilde devam edecektir. Bizim şehitlerimiz 
var. Şu an itibarıyla asker ve sivil 30’a ya-
kın şehidimiz var. Bunun yanında bir de 
Suriye Milli Ordusu’nun 130’a yakın şehi-
di var. Onlar, bizim şehitlerimizle beraber 

koyun koyuna bir mücadele verdiler ve bu 
mücadeleyi hala vermeye devam ediyorlar. 
Onlar, asla geri durmuyorlar ve bu müca-
deleyi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde 
sürdürdüler, sürdürüyorlar. İşte gün bu-
gündür, dem bu demdir.

Harekâta “Barış Pınarı” ismini rastgele 
koymadık. Türkiye-Suriye sınır boyunda 
gözeler, pınarlar çoktur. Buradan hareket-
le bu ismi verdik. Barış Pınarı Harekâtı ile 
sürdürdüğümüz bu süreci inşallah en kısa 
zamanda toparlamanın gayreti içerisinde-
yiz. Bir taraftan Amerika ile bir taraftan 
Rusya ile 120 saatlik, 150 saatlik yapmış 
olduğumuz mutabakatlar şu anda bitmiş 
bulunuyor. Yarın yapılacak görüşmele-
rimiz var. Batı ile de görüşmeler var. Biz, 
terör örgütlerini temizlemek için oradayız. 
Çünkü bu terör örgütleri bizi taciz ediyor, 
rahatsız ediyor. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Hep birlikte daha nice yıldö-
nümlerinde buluşmak dileğiyle diyorum.

Kültür sanat dünyamızın değerli temsilci-
leri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesine, milletin evine hoş geldiniz. 

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödüllerini kazanan isimler, Kültür 

ve Sanat Politikaları Kurulumuz tarafın-
dan belirlendi. Biraz önce biyografilerini 
hep birlikte takip ettiğimiz bu kültür-sanat 
insanlarımızı tebrik ediyorum.

Bildiğiniz üzere bu ödüller 1979 yılından 
bu yana nice kıymetlerimize, kültür dün-
yamızın yıldızlarına, sanat camiamızın 

Kültür-Sanatta Dünyada Söz 
Sahibi Olmadan, Hayat Hakkınızı 

Bile Savunamazsınız

Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Ankara | 12 Aralık 2019
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yaya tanıtmaya devam ediyor. Resim ala-
nındaki ödülümüzü Türk resim sanatına 
farklı bir üslup kazandıran Sayın Devrim 
Erbil’e takdim ediyoruz.

Sayın Fuat Başar, dünya çapında bir-
çok hattat ve ebru ustası yetiştiren bir 
sanatkârımızdır. Kendisi, yüzlerce sergide 
ve uluslararası sanat etkinliklerinde yer 
alarak ebru sanatının bütün dünyada ta-
nınmasını sağladı. “Sanat, gönülde yanan 
aşk ateşiyle pişer ve olgunlaşır” diyen Fuat 
Hoca, gönlü, nazargâh-ı ilahi olarak kabul 
ediyor.  Evet, geleneksel sanatlar alanın-
daki ödülümüzü hat ve ebru sanatlarının 
yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve 
öğretilmesi için bir ömür harcayan Sayın 
Fuat Başar’a takdim ediyoruz.

Yahya Kemal’e göre bizim devlet kurma 
ve askerlik dışında, dünya ortalamasının 
fevkinde olan üç büyük sanatımız vardır. 
Bunlar mimari, şiir ve musikidir. Sayın 
Doğan Kuban, Türk Mimarisinin tarihini 
inceleyen ve sanat tarihinin sorunlarını 
farklı bir üslupla dile getiren onlarca aka-
demik esere imza attı. Mimar Sinan’ı, Div-
riği Ulu Cami’yi, Osmanlı’yı, İstanbul’u, 
Anadolu’nun mimarlık tarihini, Rönasans’ı 
anlatan kitap ve makaleleriyle ülkemizin 
düşünce hazinesine büyük katkılar sağla-
dı. Mimarlık alanındaki ödülümüzü Sayın 
Doğan Kuban’a takdim ediyoruz.

Sayın Ahmet Yaşar Ocak, İslam kültürü 
ve düşüncesi üzerine önemli eserler ka-
leme alan bir hocamızdır. Kendisi, sosyal 
tarihimizde mühim bir yeri olan tasavvuf 
erbabını ilmi bir perspektifle inceleyen 

akademik çalışmalara imza atmıştır. Ho-
camız, Osmanlı Toplumunda Zındıklar 
ve Mülhidler, Ortaçağlar Anadolu’sunda 
İslam’ın Ayak İzleri, Selçuklu Dönemi, Yeni 
Çağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri, 
Osmanlı Dönemi gibi pek çok eseriyle ta-
rihe yeni bir bakış açısı kazandırdı. Sosyal 
Bilimler alanındaki ödülümüzü Sayın Ah-
met Yaşar Ocak’a veriyoruz.

Bu yılki vefa ödülümüzü ise Osmanlı coğ-
rafyasında yer alan toplumların Türkiye 
ile gönül birliği sağlaması için üstün bir 
gayret sarf eden merhum Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun’a veriyoruz. Merhum Ha-
luk Dursun hocamız, coğrafyanın genişliği 
ile gönlün, muhabbetin ve ufkun genişli-
ği arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 
söylüyor. Bunun için gençlere hep meraklı 
olmayı, duyarsızlıktan, ilgisizlikten, heye-
cansızlıktan kaçınmayı, Allah’a şükrü ve 
insanlara teşekkürü asla ihmal etmemeyi 
tavsiye etmiştir. Bu vesileyle kendisini bir 
kez daha rahmetle yâd ediyorum. 

Ödül vereceğimiz değerli kültür-sanat in-
sanlarımızın her birini ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin, ma-
ziden atiye uzanan büyük yolculuğuna 
kendi alanlarında yaptıkları katkılar için, 
bu değerli kültür-sanat erbabımıza şükran-
larımı sunuyorum. 

Değerli misafirler,

Kültür ve sanatın, tıpkı toprak, tıpkı bay-
rak gibi bağımsızlığın alamet-i farikaların-
dan biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyo-
ruz. Kendine ait kültür ve sanat üretimi, 

çınarlarına takdim edilmiştir.  Necip Fazıl 
Kısakürek… Sedat Hakkı Eldem… Süheyl 
Ünver… Fazıl Hüsnü Dağlarca… Yaşar 
Kemal… Çelik Gülersoy… Metin Erksan… 
Halil İnalcık… Sezai Karakoç… Metin Sö-
zen… Niyazi Sayın… Ve burada sayamadı-
ğım daha pek çok değerli kültür-sanat er-
babımız bu ödüle layık görülmüştür. Bu-
gün de listeye bu toprakların yetiştirdiği 
değerlerden yeni isimleri ekliyoruz. Ödül 
takdim edeceğimiz isimlerin her birini 
kültürümüz ve irfanımız için birer abide 
olarak görüyoruz. Ülkemiz, her biri defa-
larca ödüllendirilmeye layık sayısız kültür 
ve sanat insanına sahiptir. Her yıl burada 
yaptığımız iş, bu büyük havuzdan adeta 
bir avuç su alarak gönlümüzü ve ruhu-
muzu teskin etmektir. 

Bu yıl edebiyat alanındaki ödülümüzü Nu-
ri Pakdil üstadımıza takdim etmeyi karar-
laştırmıştık. Ancak kendisiyle burada bir 
araya gelmek ve ödülünü bizzat takdim 
etmek kısmet değilmiş. Bu vesileyle, ken-
disine bir kez daha Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret, sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne, 
inancının ve mukaddes bildiği değerlerin 
onurunu yiğitçe taşıyabilmiş, kalem ve 
kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun, bu 
coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en 
büyük değer, dilinden hiç düşürmediği, 
gönlünden hiç çıkarmadığı Kudüs Sevda-
sı olmuştur.  18 Ekimde ebedi âleme yolcu 
ettiğimiz Nuri Pakdil Üstadımızın bu kutlu 
davasına ömrümüz yettiğince sahip çıkma-
yı sürdüreceğiz. 

Sinema alanındaki ödülümüzün sahibi, 
Türk sinemasının milli ve yerli kimliği 
için bir ömür harcayan, imkânsızlıklar 
içinde özgün eserlere imza atan Mesut 
Uçakan’dır. Reis Bey, Kelebekler Sonsuza 
Uçar, Anka Kuşu gibi şiir tadındaki sinema 
eserleriyle sanat hazinemizi zenginleşti-
ren Sayın Mesut Uçakan’ı bir kez daha teb-
rik ediyorum. 

Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü, 1970’li yıl-
lardan beri milletimizin ortak hislerine 
tercüman olmayı başaran, ülkemizin bü-
tün renklerini bir paydada buluşturabi-
len eserleriyle gönüllerde taht kurmuştur. 
Türk pop müziğinde kültürel kimliğimizi 
kırk yılı aşkın süredir başarıyla temsil edi-
yorlar. Müzik ödülümüzü bu yıl “Güllerin 
İçinden”, “Buselik Makamına”, “Ele Güne 
Karşı” gibi onlarca ölümsüz eserle içimizi 
ısıtan Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan 
Uğur beyefendilere takdim ediyoruz.

Kültür ve Sanat, Bağımsızlığın 
Alamet-i Farikalarından Biridir

Sayın Devrim Erbil, “resmin şairi” olarak 
anılan bir sanatçımızdır. Kendisi sanat an-
layışını, “Batı’da ekilen tohumların bizim 
topraklarımızda filiz vermesini bekleyen 
yaklaşımlara karşıyım. Batı’ya seçici bir 
duruşla yaklaşmalı, sorunlarımıza kendi 
üslubumuzla sanatsal çözümler üretmeli-
yiz” diyerek ifade ediyor. Hocamız, 1950’li 
yıllardan bugüne bize ait renklerle bezedi-
ği eserleriyle, dünyanın her yerinde büyük 
bir rağbet gören sergileriyle ve birbirinden 
kıymetli talebeleriyle Türk sanatını dün-
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birikimi, politikası olmayan toplumlar, 
bu bakımdan güçlü toplumların gizli ve-
ya açık hegemonyası altında ezilmeye 
mahkûmdur. Rivayet odur ki, bir İngiliz 
siyaset adamına “İngiltere sömürgelerini 
kaybederse yıkılır mı” diye sorarlar. Mu-
hatap, “Güçlü bir donanmaya sahibiz, ye-
niden elde ederiz” der. Karşıdaki, “Ya do-
nanmayı kaybederseniz” diye sorar. İngiliz 
siyasetçi, “Yeniden inşa ederiz” der. Son a-
larak kendisine “Peki Shakespeare’i kaybe-
derseniz ne olur” diye sorar. Cevap çok ö-
nemlidir: “İşte o zaman İngiltere yok olur”. 
Aynı diyalog mesela Almanya için Goethe, 
Rusya için Dostoyevski, Fransa için Balzac 
gibi isimlerle tekrarlanabilir. 

Önümüzdeki Yılları Eğitimdeki 
ve Kültürdeki Eksiklerimizi 
Tamamlama Dönemi İlan Ettik

Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle 
bakabilmelerini sağlayan, maddi güçlerin-
den ziyade medeniyet birikimlerinin gücü-
dür. Yusuf Has Hacip, “Yurdu kılıçla alırsı-
nız, kalemle tutarsınız” derken, işte bu ger-
çeğe işaret ediyor. Nizamülmülk de, “Mız-
rağı bir yere kadar atarsınız, kelimelerin 
ve düşüncenin menzilinin ise sınırı yok-
tur” derken, sanki günümüz kültür-sanat 
iklimini anlatıyor. Hazreti Ömer, bir gün 
Herim bin Sinan’ın kızına rastlar. Kaside-i 
Bürde sahibi Ka’b bin Zübeyr’in babası için 
yazdığı şiiri kast ederek, “O şahesere övgü-
ler için baban ne verdi” diye sorar. Herim 
bin Sinan’ın kızı, “Babam ona arık bir at, 
cılız bir deve, solmuş bir elbise ve çokça da 
para verdi” diye cevaplar. Bunun üzerine 

Hazreti Ömer, “Unutma kızım, sizin ona 
verdikleriniz yok oldu, ancak onun size 
verdiğini ne zaman eskitebilir, ne da asır-
lar yok edebilir” diye mukabelede bulunur. 

Günümüzde de bir sanat eseri yeri geldi-
ğinde bütün borsalardan, bütün yatırım-
lardan, bütün rant araçlarından daha fazla 
kazandırabiliyorsa, sebebi sınırları ve za-
manı aşan etkiye sahip olmasıdır. Türkiye, 
sahip olduğu güzellikler ile bu bakımdan 
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 
Ancak lafa gelince kültürel bakımdan çe-
şitlilik içinde birliği savunanların, kendi-
lerininki dışında tüm renklerin yok edili-
şine seyirci kaldığını görüyoruz. Bağdat, 
Şam, Halep gibi coğrafyamızın kadim 
medeniyet merkezleri yerle bir edilirken, 
Paris’te, Londra’da, Roma’da, Berlin’de 
oturanlar ses çıkarmıyordu. Birinci ve 
İkinci Körfez Savaşında Irak’ın tarihi 
ve kültürel mirası ya yağmalanmış, ya 
tahrip edilmişti.  Benzer vandallıklar 
Afganistan’da da sergilendi. 

Esasen, bunların hepsi de bizim medeniye-
timizin, hatta çoğu doğrudan bizim kültü-
rümüzün eserleridir. Son olarak Suriye’de 
benzer bir vahşet yaşanıyor. Sadece insan-
lar değil, onlarla birlikte binlerce yıllık bir 
tarih ve kültür de yok edilmeye çalışılıyor. 
Bu coğrafyada yaşamış tüm medeniyet-
lerin ortak özelliği, Batıya karşı üstünlük 
sağlamış olmalarıdır. Bugün adeta, bin-
lerce yılın intikamı alma hissiyle girişilen 
bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman 
Boşnakları alçakça katledenleri göklere 
çıkartan, kaleminden kan ve nefret damla-
yan birine Nobel edebiyat ödülü verildi ve 
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maalesef bir avuç insan dışında kimse bu-
na ses çıkarmadı. Acaba aynı sessiz tasdik, 
mesela 100 bin İngiliz’i, Alman’ı, Fransız’ı, 
İtalyan’ı, Norveçliyi katleden birini öven 
kişiye Nobel verilse yine tekrarlanır mıydı? 
Hiç sanmıyorum. Bu gerçekler bize, kültür-
sanat alanında dünya çapında söz sahibi ol-
madan, hayat hakkımızı bile savunabilme-
mizin mümkün olmadığını gösteriyor. 

İnşallah bu doğrultuda yeni bir şahlanışın, 
yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. Yeni yöne-
tim sistemimiz içinde yer alan Kültür Sa-
nat Politikaları Kurulumuz, inşa ettiğimiz 
kütüphaneler ve opera binaları, destek ver-
diğimiz projeler bunun işaretleridir. Önü-
müzdeki yılları eğitimdeki ve kültürdeki 
eksiklerimizi tamamlama dönemi ilan et-
tik. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha 
çok üreterek, daha çok mücadele ederek, 
bu konudaki hedeflerimize de ulaşacağız. 

Değerli misafirler,

Sanat marifettir. “Marifet iltifata tabidir ve 
müşterisiz meta zayidir.” Sanatçı eseriyle 
bizi ödüllendirmiştir. Bize düşen de ona il-
tifat etmektir, takdir etmektir, teşekkür et-
mektir. Münevverlerimiz, sanatçılarımız, 
yazarlarımız, şairlerimiz her türlü iltifatı 
fazlasıyla hak ediyor. Kültür ve sanat haya-
tımıza çok önemli katkılarda bulunan, öz-

gün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan 
değerlerimiz için ne yapsak azdır. Kültüre, 
sanata, edebiyata yapılan yatırım, geleceğe 
yapılan yatırım demektir. Biz de bu anla-
yışla büyüyen, gelişen Türkiye’nin büyük 
iddialarına ve ideallerine yakışır bir kül-
tür-sanat ikliminin tesisine katkıda bulu-
nabilmek için çalışıyoruz. 

Sanat ile siyaset, ne yazık ki, her zaman bir 
araya gelemeyen, iki ayrı uçta alanlar ola-
rak görülür. Halbuki biz siyaseti, aynı za-
manda bir sanat olarak görüyoruz. Çünkü 
bize göre, gönülle üretilen, sabırla üretilen 
her şey sanattır. Sanat, tutkunun, aşkın, 
sevdanın, adanmışlığın sabır ve estetik im-
biğinden süzülmesidir. İnsanlara hizmet 
için yüreğini ortaya koymuş, ömrünü ada-
mış, aşkla ve sevdayla çalışmış herkesin, 
ortaya bir sanat eseri koyduğuna, sanatçı 
ruhunu teneffüs ettiğine inanıyorum. Ta-
bii asıl olan yapılan işin en iyisini ortaya 
koyabilmektir.  Gençlerimize tavsiyemiz, 
her biri kendi alanlarının üstadları olan 
kültür ve sanat insanlarımızı örnek alarak, 
yeni değerler, yeni eserler üretmenin pe-
şinde koşmalarıdır.

Bu duygularla bir kez daha ödül takdim 
edeceğimiz kültür-sanat insanlarımızı teb-
rik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Mir-
ziyoyev ve Muhterem Hanımefendi, değerli 
katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrasının değerli mensupları, Devlet Kla-
sik Türk Müziği Korosu mensupları, Devlet 
Türk Halk Müziği Korusunun değerli men-
supları, Türk Dünyası Müzik Topluluğunun 
değerli temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Öncelikle dün gece Almanya’nın Hanau 
kentinde meydana gelen menfur saldırıda 
hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve seven-
lerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. Başta Büyükelçiliği-
miz görevlileri olmak üzere ilgili tüm bi-
rimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, 
vatandaşlarımıza gereken desteği sunu-
yorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm 

Millet Kütüphanemiz, Bir İlim 
ve Kültür Merkezi Olacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılışı
Ankara | 20 Şubat 2020
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Halife, ertesi gün huzuruna çıkan âlime 
sitemkâr bir edayla sorar: “Dün davetimiz 
size ulaştı, ancak bugün geldiniz… İlim, ir-
fan ve hikmet ehli bir grup insanla sohbet 
halindeymişsiniz… Sizi bizim yanımıza 
gelmekten alıkoyan dostlarınızı pek merak 
ettim, onlar kimlerdir?” Alim tek kelimey-
le cevap verir: kitaplar!”

Evet… Her kitap bir âlimdir. Eğer yüz-
lerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin 
dostusunuz ve onların ilminden fayda-
lanıyorsunuz demektir. Bu da, bir nevi 
dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet 
meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her 
âlimi, gölgesinden istifade edilmesi gere-
ken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın 
meyveleri olarak gören bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Ecdadımız, duvarları ki-
taplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymet-
li hazinelerden daha üstün tutmuştur. 
Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada 
bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asır-
lara meydan okuyan kütüphaneler görür-
sünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas’taki 
Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de 
İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi gibi 
heybetlidir. Raflarında arzı endam eden 
her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe 
kıymeti artan mücevherler gibidir. Ora-
larda, Sâdî’nin Gülistan’ı gül kokuları 
saçmaya, Mevlânâ’nın Mesnevi’si gönül-
ler açmaya devam eder.  Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’siyle çıktığınız gezinin so-
nunu getiremez, Gazâlî’nin İhyâ’sını bir 
türlü bitiremezsiniz. Bizim kütüphanele-
rimiz, ilim yolunda bir ömrü fikirle, ya-
zıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıp-
tan astronomiye, mühendislikten sosyal 

bilimlere bütün alanların en seçkin eser-
leriyle donatılmıştır. Eğer bizler bu nadide 
mücevherleri, okumaktan, incelemekten 
mahrum bırakırsak, gurbet diyarında bir 
başına kalmış yetimlere çeviririz.

İlk emri “ikra” yani “oku” olan bir dinin, bi-
lenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden 
bir inancın müntesipleriyiz. “Beşikten me-
zara kadar ilim tahsil ediniz” buyuran ve 
mescide girdiğinde “zikir halkası” yerine 
“ilim halkasına” oturmayı tercih eden bir 
Peygamberin ümmetiyiz. Tarih boyunca 
nerede bir medeniyet kurma, ihya etme 
gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa ça-
bası da mevcuttur. Nerede bir soykırım, 
savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef 
yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün 
başında olduğu Moğol orduları kütüpha-
neleri yakarken, Semerkand gibi asude 
bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler 
kurarak, Semerkand’ı bilimin başkenti 
yapmıştır. İslam medeniyetinin parlak 
yıldızı Endülüs, bu vasfı kazanırken de, 
kaybederken de, işin merkezinde yine kü-
tüphaneler vardı. 

Bugün de, benzeri kültür katliamları ne 
yazık ki yine kütüphaneleri hedef alarak 
devam ediyor. DEAŞ ve diğer terör örgütle-
ri, Irak’ta, Suriye’de binlerce nadide eserin 
bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, 
İslam kültür ve medeniyetinin en önem-
li eserlerini yerle bir etmişlerdir. Hâlbuki 
bizim medeniyetimiz, asırlar boyunca hep 
ilmi gelişmelerin merkezinde yer almıştır. 
Bilgiye ulaşmak için dünyanın en ücra kö-
şelerine gitmekten çekinmeyen ve bütün 
ömrünü ilmi araştırmalara vakfeden ecda-

boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her 
türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

Bugün ülkemiz ve Ankara’mız için gerçek-
ten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 
açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaş-
kanı Sayın Şevket Mirziyoyev’e ve kıymetli 
hanımefendiye, mutluluğumuza ortak ol-
dukları için hassaten teşekkür ediyorum. 
Özbekistan, bizler için, medeniyet tasav-
vurumuzu şekillendiren âlimlerin yetişti-
ği; ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen 
hayat pınarlarımızdan en önemlisidir. Bi-
runi, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, 
Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, 
İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin 
Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bi-
ze Maveraünnehir’in armağanıdır. Mesela 
Uluğ Bey, 36 yıl devlet yönetmenin yanın-
da, yaptırdığı Rasathane ile günümüze 
kadar sönmeyen bir ilim ateşi yakmıştır. 
Sarayını adeta bir akademiye dönüştüren, 
zamanının meşhur bilginlerini buluştu-
ran bu ilim sevdalısı hükümdar, Buhara 
Medresesi’nin girişine “İlim tahsil etmek, 
kadın ve erkek herkese farzdır” hadis-i şe-
rifini nakşettirmişti. Zic-i Uluğ Bey dediği-
miz yıldız kataloğu, teleskop bulununcaya 
kadar hazırlanmış en mükemmel eser ka-
bul ediliyordu. İşte bu ilim iklimi, asırlar 
boyunca Taşkent ile Ankara, Semerkant ile 
Konya, Buhara ile Bursa, Hive ile Edirne’yi 
aynı şekilde beslemiş, zenginleştirmiştir. 
Bu anlamlı günde Millet Kütüphanemizin 
açılışını Zat-ı Devletleriyle birlikte yapa-

rak, ortak medeniyetimiz konusunda tüm 
dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğimize 
inanıyorum.

Zat-ı Devletlerinin ata yurdumuzun “yurt 
başı” olmasını müteakip, 3 sene gibi kısa 
bir sürede, “amelde birlik” ruhuyla çalışa-
rak ilişkilerimizde çığır açtık. Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyini kurarak 
ekonomiden ticarete, kültürden turizme 
kadar her alanda işbirliğimizi derinleştir-
dik. Dün de Konseyimizin ilk toplantısını 
icra ettik. Bu sabah sizler işadamlarımızla 
bir araya geldiniz. Girişimcilerimizi bun-
dan sonraki süreçte Özbekistan’da yatırım 
yapmaya davet ediyorum. İnşallah bundan 
sonra da ülkelerimiz arasındaki ortak tari-
hi, kültürel ve beşeri mirasa uygun şekilde 
Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz.

Kütüphaneler, İnsanlığın   
Ortak Hafızasıdır

Değerli dostlar,

Rivayet edilir ki, Abbasi halifelerinden bi-
ri, sohbetinden istifade etmek için devrin 
büyük âlimlerinden birini sarayına davet 
eder. Görevli şahıs, durumu bildirmek 
üzere âlimin evine gider ve kendisini cilt-
lerce kitabın ortasında otururken bulur. 
Bu güzel manzarayı kısa bir süre seyre-
den görevli, halifenin davetini tebliğ eder. 
Âlim ise “Müminlerin emirine söyleyiniz, 
şu anda yanımda bulunan ilim, irfan ve 
hikmet ehli bir grup insanla sohbet edi-
yorum, onlarla işim biter bitmez davetine 
icabet edeceğim” der. 
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dımız, varisi olmakla iftihar ettiğimiz bu 
sevgi ve bilgi medeniyetini bizlere miras 
bırakmıştır. 

Bu medeniyetin en önemli remzi, Adriya-
tik kıyılarından Çin Seddi’ne kadar uza-
nan o geniş coğrafyada inşa ettiği külli-
yelerdir. İşte o külliyeler, günümüzde de 
medreseleri, camileri, sanat merkezleri 
ve kütüphaneleriyle bilginin, hikmetin, 
aşkın, zarafetin sembolleri olarak varlık-
larını sürdürüyorlar. Devrinin en zengin 
kütüphanelerini bünyesinde barındıran 
külliyeler,  merkezinde yer aldıkları şehir-
lerin hem kültürel, hem de ekonomik yön-
den birer çekim merkezine dönüşmesini 
sağlamıştır. 

Hiç şüphesiz kütüphaneler, insanlığın or-
tak hafızasıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan 
Yunan ve Roma’ya kadar insanlığın bütün 
mirasını birarada bulabileceğimiz yega-
ne mekanlar kütüphanelerdir. Avrupa’nın 
ortaçağ karanlığına mahkûm olduğu yıl-
larda Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, Bu-
hara, Merv, Semerkand, Konya, Mardin, 
Erzurum gibi İslam şehirleri, medreseleri 
ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçıyor-
du. 800’lü yılların başında kurulan Beyt’ül 
Hikme’nin karşısına Dar’ül Hikme inşa 
edilerek çıkılıyordu. Kaynağı Hind’den Es-
ki Yunan’a kadar uzanan binlerce cilt eseri 
bu kütüphaneler muhafaza etmiş, sonraki 
nesillere ulaştırmıştır.  Daha sonra, insan-
ların vahşice katledildiği, şehirlerin yerle 
bir edildiği kara günlerde, kütüphaneleri-
miz ve kitaplarımız da yakılarak, ırmakla-
ra atılarak adeta soykırıma uğratılmıştır. 

Fakat onca yağma ve talana rağmen, bizim 
kütüphanelerimiz her zaman değerini ve 
itibarını korumuştur.  Hatta Batı’nın Eski 
Yunan metinleri ile buluşması bile bizim 
kütüphanelerimiz sayesinde olmuştur. 
Ancak o dönemin Avrupa’sında bağnaz dü-
şünce o kadar hâkimdir ki, bu eserlerden 
faydalanmak için Rönasans’a kadar bek-
lenmek zorunda kalınmıştır.

Burayı Bir Cazibe   
Merkezi Haline Getireceğiz

Değerli misafirler,

Başbakanlığım döneminde, devlet yöne-
tim merkezi olarak tasarladığımız bu külli-
yede, mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize 
yakışır bir kütüphanenin de yer almasını 
istedik. Camimiz, Kültür ve Kongre Merke-
zimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz 
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, mede-
niyetimize layık bir eser haline gelmesini 
sağladığımıza inanıyorum. 

Külliyemizin diğer birimlerini daha önce 
hizmete sunmuştuk. Bugün açılışını yap-
tığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi 
tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphane-
miz, daha inşa aşamasında yurt içinden 
ve 134 farklı dilde kitap akışı ile zengin-
leşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon 
adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 
milyon makale ve rapor yanında, 550 bin 
e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye 
ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini 
daha da genişletecek, en kısa sürede 5 mil-
yonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Yani 
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ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur et-
tik. Öncelikle Ankara’mız, sonra tüm Tür-
kiye için, yerli ve yabancı, dünyaca ünlü 
yazar buluşmaları yapılacak. Kitap kültürü 
etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim 
meclislerinin toplanacağı bir mekân inşa 
ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders 
çalışmak için buraya gelen tüm misafirle-
rimize, günün 24 saati, çay-kahvesinden 
simidi ve kekine kadar tüm hizmetler üc-
retsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize, 
yeni kimlik kartları sistemi okutularak 
doğrudan giriş yapılacak. Ayrıca, kitap e-
manet almak için, e-Devlet üzerinden veya 
girişteki bölüme müracaat edilerek üyelik 
işlemi yapılabilecek. Gençlerimizin tekno-
loji alanındaki gelişimlerine katkı sağla-
mak üzere kurduğumuz Deneyap Teknolo-
ji Atölyelerinden biri de kütüphanemizde 
faaliyet gösterecek. Öyle zannediyorum ki, 
burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüp-
hane olacak. Ama İstanbullular da üzülme-
sin… Rami Kışlasına inşa ettiğimiz muhte-
şem kütüphaneyi de, inşallah yakında mil-
letimizin hizmetine sunuyoruz. 

Gençlerimiz Kitap   
Sanatlarını Burada Tanısınlar

Değerli arkadaşlar,

Kendi başına bir değer olan kütüphane-
mizde bugün, çok önemli iki serginin de 
açılışını yapıyoruz. Bunlardan biri, Devlet 
Arşivlerimiz tarafından düzenlenen Hatt-ı 
Hümayun Sergisidir. Bu sergiyle, milleti-
mizin ilk defa göreceği çok orijinal belgele-
ri gün yüzüne çıkarıyoruz. Türkiye olarak 

öyle bir arşive sahibiz ki, onlarca ülke ken-
di tarihini yazmak için buradaki milyon-
larca belge deryasına dalmak durumunda 
kalıyor. Üç ay boyunca açık kalacak bu 
sergide de, o ummandan sadece bir avuç 
diyebileceğimiz padişah el yazıları, mille-
timizin nazarına sunuluyor. Gençlerimiz, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın bizzat el yazı-
sını görecek, Gülhane Hatt-ı Hümayunu di-
ye derslerden ezbere bildikleri metnin ori-
jinali ile ilk kez karşılaşacaklar. Bu sergide, 
bir devlet adamının, bir padişahın sanatta 
ne derece ileri gidebildiğini gösteren, Sul-
tan İkinci Mahmut’un zevk-i selimi ile de 
karşılaşacağız. 

Bir diğer önemli sergi, Yazma Eserler Ku-
rumumuz tarafından tertiplenen “Mü-
rekkebin İzi Sergisi”dir. Kitapların anası 
Kur’an yazmaları arasında, “yazının yü-
zünü ağartan hattat” olarak bilinen Kara-
hisari başta olmak üzere, Şeyh Hamdul-
lah, Hafız Osman, Hasan Rıza Efendi’nin 
meşhur mushafları, ilk kez böyle kapsam-
lı bir sergide buluşacak. Uluslararası çok 
sayıda ziyaretçinin de gelip göreceğini 
umduğum bu sergide, Süryanice, Yunan-
ca, Arapça, Ermenice İnciller, Tevrat ve 
Zebur gibi kutsal metinler de yer alıyor. 
Bunların yanında sergimizde, Kelile ve 
Dimne’den Kitab-ı Bahriye’ye, Evliya Çele-
bi Seyahatnamesi’nden 800 yıllık bir Sat-
ranç Kitabı’na kadar dini ve akli ilimler 
alanında birçok yazma eser de göreceğiz. 
Özellikle gençlerimize, ders kitaplarında 
adlarını öğrendikleri bu eserlerin, gelip 
asıllarını bizzat görmelerini tavsiye edi-
yorum. Evlatlarımız, kültür ve medeniyet 
dünyamızın müstesna eserlerini, akl-ı se-

sizin kitaplarınıza da burası açık, sizler de 
buraya Mirziyoyev kardeşimin hediyesi 
olduğu gibi kitaplarınızı buraya verebi-
lirsiniz. Bu vesileyle, şimdiye kadar kitap 
bağışında bulunan tüm kitapseverlerimizi 
tebrik ediyorum. 

Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinu-
çen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, İlber 
Ortaylı, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can 
gibi nice önemli ismin adları, inşallah ko-
leksiyonlarıyla burada yaşamaya devam 
edecek. Özellikle nadide eserlerden oluşan 
kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve 
sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini 
yaşatmak üzere buraya bağışta bulunma-
ya davet ediyorum. Gelecekte gölgesin-
de oturamayacağımızı bilsek de, bugün 
toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz 
için bir sadaka-i cariyedir. Böyle bir eserin 
medeniyetimize ve milletimize kazandı-
rılmasında, mimari projesinden inşasına, 
donanımından işletmesine kadar tüm saf-
larında emeği geçen, katkısı olan özellikle 
Rönesans Grubuna huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum.

Değerli dostlarım, 

Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler 
kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar in-
şa ediyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz, araş-
tırmacılarımız; milyonlarca kitabın bulun-
duğu rafların arasında dolaşsın… Burada 
çayını, kahvesini içsin, simidini, kekini ye-
sin… Cihannüma adını verdiğimiz kubbe-
nin altında, ilmin denizinde yüzsün… İbn-
i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan 
ruhuna insin… Aristo ile düşüncenin kori-

dorlarında gezsin… Gazali ile hikmete ku-
lak versin… Büyük okuma salonumuzun 
kubbe çevresinde, Alak Suresi’nin “O ka-
lemle yazmayı öğretendir, insana bilmedi-
ğini öğretendir’ ayetleri yazıyor. Bu ayet-i 
kerimenin ışığında gençlerimiz, Yunus’un 
ifadesiyle “İlim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir” diyerek kendi özlerini tanısın… 
Az önce Şevket Mirziyoyev kardeşim aslını 
okudu, bende bizim dilimize şöyle çevire-
rek okuyayım:

Benim dilim kuş dilidir 

Benim ilim dost ilidir

Ben bülbülüm, dost gülümdür

Bilin gülüm solmaz benim. 

İlim erbabımız da yine bu ayetten ilhamla 
yeni eserler vücuda getirsin… Divan şai-
rimiz Latifi, İskender’in karanlıkta bula-
madığı ölümsüzlük suyunun, bir kitabın 
siyah mürekkebinde akmakta olduğunu 
söylüyor. Latifi, kitabı, “kenz-i la-yefna”, 
yani bitimsiz bir hazine olarak görerek, 
“Gül-i sad-berg-i fasl-ı nev-bahardır”, yani 
ilkbaharda açmış yüz yapraklı eşsiz bir gül 
olarak tanımlıyor. İnşallah gençlerimiz bu 
mekânda, hakiki bir dost olan kitapla bağ-
larını güçlendirecekler. 

Kütüphanemizle ilgili detayları, biraz önce 
filmimizde hep birlikte izledik. Gerçekten 
Millet Kütüphanemiz tam bir külliye ola-
rak hizmet verecek. Burasını, sadece kitap 
raflarının dizili olduğu bir mekân değil, 
aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir 
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lim, kalb-i selim ve zevk-i selim bir mede-
niyetin mücevherleri olan kitap sanatları-
nı burada tanısınlar. 

Sergide yer alan önemli eserlerden birisi 
de, Divan-ı Lügati’t-Türk’tür. Türkçemizin 
hafızası, ilk sözlüğümüz olan bu eser, bize 
müellifi Kaşgarlı Mahmut kadar, bir ismi 
daha hatırlatır ki, onu da anmadan geçme-
yelim. İstanbul Fatih’teki Millet Kütüpha-
nesinin kurucusu Ali Emiri Efendi, bütün 
varlığını kitaba adamış bir hafız-ı küttap-
tır. Divan-ı Lügati’t-Türk’ü, bir sahafta tesa-
düfen görüp satın almış ve millete hediye 
ettiği kütüphanesine koyarak, eseri ölüm-
süzleştirmiştir. Tıpkı Ali Emiri Efendi gibi, 
muhibban-ı kütübün önemli isimlerinden 
“ayaklı kütüphane” olarak bilinen İbnül 
Emin Mahmut Kemal İnal ile “kütüphane 
içinde bir kütüphane” olan Bayezid Devlet 

Kütüphanesi emektar müdürü İsmail Saib 
Sencer’i de rahmetle yâd ediyoruz. Kütüp-
hane ve arşivciliğimize hizmeti geçmiş bu 
isimlerin emanetlerine sahip çıkma sözü-
nü buradan bir kere daha tekrarlıyoruz. 
Gerek Devlet Arşivleri Başkanlığımıza, 
gerekse Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 
nezdinde Kültür Bakanlığımıza bu iki gü-
zel sergi için teşekkür ediyor, emeği geçen-
leri kutluyorum. 

Bir kez daha Millet Kütüphanemizin, şeh-
rimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Aziz Dostum 
Mirziyoyev ve Muhterem Hanımefendi’ye 
heyecanımıza ortak oldukları için özellikle 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız, çok 

değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygu-

larımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-

rum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle 

kutluyorum.

Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan siz 
gençlerimizle, telekonferans yoluyla da 
olsa, bu anlamlı gününüz vesilesiyle bir 
arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duy-
duğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 
Sizlerin şahsında istikbalimizin umudu 
tüm gençlerimize buradan selamlarımı 

Bu Ülkenin Gençlerinin
Arasına Kimse Nifak

Tohumları Ekemeyecektir

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Gençlerle Buluşma
İstanbul/Video Konferans | 19 Mayıs 2020
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te en büyük güç ve güven kaynağımız siz 
geçlerimizdir. Türkiye’de gençler sadece 
eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette 
değil; artık hayatın her alanında varlıkla-
rıyla ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Va-
tan savunmasında olduğu kadar, ülkenin 
kalkınmasında, ilerlemesinde, daha özgür 
ve demokratik seviyelere ulaşmasında da 
gençlerimiz en ön safta yer alıyor. 

Gençlerimizi, sadece istiklal ve istikbal 
mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı 
zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin mi-
marları olarak görüyoruz. Tam 18 yıldır 
özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter 
sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek 
için gecemizi-gündüzümüze katıyoruz. 
Sizlerin bilhassa siyasette, ülkenin kaderi-
ne yön veren karar mekanizmalarında yer 
almanıza büyük önem veriyoruz. Nitekim 
gençlerimize olan güvenimizi seçilme ya-
şını önce 25’e, ardın da 18’e düşürerek 
gösterdik. 

Gençlerimizin potansiyelini en üst seviye-
de kullanabilmesi için her alanda kendile-
rine destek olduk. Gençlik merkezlerimizi 
bu amaçla kurduk ve ülke sathında yay-
gınlaştırdık. 81 ilimizde 336 gençlik mer-
kezimiz ve 90 genç ofisimiz kültür-sanat-
tan spora, kişisel gelişimden kodlamaya, 
yabancı dilden girişimciliğe kadar hemen 
her alanda sizlere hizmet veriyor. Koro-
navirüs salgını nedeniyle evlerde kaldığı-
mız bugünlerde Gençlik Merkezlerimizin 
faaliyetlerinin tamamını dijitale ortama 

aktardık. Her yıl on binlerce gencimizi 
ağırladığımız Gençlik Kamplarının sayısı 
ise 39’a ulaştı. 

81 ildeki 236 ilçemizde, toplamda 774 öğ-
renci yurdumuzu sizlerin istifadesine sun-
duk. 2002 yılından bugüne, yurt yatak ka-
pasitemizi 182 binden 678 bine çıkardık. 
Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yı-
lına kadar, otel konforunda 93 yeni öğren-
ci yurdunu da hizmete açacağız. 

Yine gençlerimize verilen aylık 9 lira olan 
beslenme yardımını, 420 liraya yükselttik. 
Sadece 2019 yılında verdiğimiz beslenme 
yardımı 1,5 milyar lirayı buldu. Bugün iti-
bariyle 1 milyon 591 bin gencimizi bu des-
teklerimizden faydalandırıyoruz.

Spor alanındaki yatırımlarımızın meyve-
lerini ise gururla topluyoruz. 2002 yılında 
206 bin olan faal sporcu sayımız, 4 milyon 
606 bine ulaştı. Yine sporcu yetiştirmede 
önemli bir rol üstlenen antrenörlerimizin 
18 bin 674 olan sayısı ise 251 bini aştı. 
Spordan sanata, bilimden siyasete kadar 
siz gençlerimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz.

Sevgili gençler, 

Gençlerimizin, salgın sürecinde ortaya 
koyduğu özverili, fedakâr çalışmaları tak-
dirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 
Sivil toplum kuruluşlarımızda, Vefa Sos-
yal Destek Gruplarında yer alan tüm genç-
lerimize ülkem ve milletim adına teşekkür 

gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın genç 
yüreklerine; Türkistan’dan Suriye’ye, 
Arakan’dan Bosna’ya, Orta Asya’dan 
Afrika’ya kadar dünyanın dört bir ucunda-
ki kardeşlerinize sevgilerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında Cumhuriyeti-
mizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kur-
tuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını 
şükranla yâd ediyor; aziz şehitlerimize 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Bu 
gece idrak edeceğimiz, Kur’an-ı Kerim’de 
bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen 
mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik edi-
yorum. Rabbim’den bizi Ramazan’a kavuş-
turduğu gibi Bayram’a da sağlık, afiyet ve 
huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum.

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkiyen koro-
navirüs salgını sebebiyle maalesef bu se-
ne buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Milli 
günlerimizin, bayramlarımızın, tarihimize 
altın harflerle yazılmış kahramanlık des-
tanlarının coşkusunu yeterince yaşamıyo-
ruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi 
bayramınıza, 19 Mayıs ruhuna sahip çık-
masından memnuniyet duyuyorum. Çün-
kü 19 Mayıs, ferdi olmaktan gurur duydu-
ğumuz aziz milletimizin direniş azminin 
sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 
Mayıs; esarete karşı özgürlüğün, yılgınlı-
ğa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 
19 Mayıs, Çanakkale’de başlayan, tüm zor-
luklara ve imkansızlıklara rağmen Birinci 
Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir 
milletin yeniden diriliş cehdidir. 19 Mayıs; 
istiklal harbimizi başlatmanın yanı sıra, 

son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşu-
nun müjdesi olmuştur.

Böylesi derin manalar içeren bir günün 
gençlerimize armağan edilmesi asla tesa-
düf değildir. 19 Mayıs, tarihi şanlı zaferler 
ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir 
gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir 
ilham kaynağıdır. Sadece 19 Mayıs değil, 
kurtuluş savaşımızın tüm safhaları, bu top-
raklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin her 
bir aşaması, hayat mücadelenizi sürdürür-
ken örnek alacağınız kıymetli birer hazi-
nedir. Bunun için öncelikle hamasetten ve 
husumetten uzak bir şekilde; adil, hakika-
te ve hakkaniyete uygun olarak tarihimizi 
öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle, bizi 
biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımı-
zı ne kadar diri tutarsak, hayatta o kadar 
güçlü oluruz. Her birinizin 101 sene önce 
Samsun’da atılan o ilk adımın anlamını ve 
önemini kavrayarak hayatınıza yön verece-
ğinize inanıyorum.

Türkiye’de Gençler Hayatın Her 
Alanında Varlıklarıyla Ülkemizin 
Yolunu Aydınlatıyor

Sevgili gençler,

Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ül-
kemiz, maziden ilham ve cesaret alarak is-
tikbalini inşa ediyor. “Ya istiklal ya ölüm” 
parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, 
engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağ-
men kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüş-
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ediyorum. Elbette her şey gibi gönüllü fa-
aliyetlerde bulunmakta bir nasip, şuur ve 
aidiyet meselesidir. Van ve Adana’da ol-
duğu gibi milletle bağını koparmışların, 
bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan 
yardıma bile tahammül gösterememesi ga-
yet doğaldır. Gezi Olaylarında ağaç baha-
nesiyle sokakları ateşe verenler, polisimize 
kurşun sıkanlar, esnafın malını-mülkünü 
yağmalayanlar da aynı zihniyetin mensup-
larıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye 
ne çektiyse, hangi operasyona mazur kal-
dıysa, hepsinin de arkasında bunların silu-
eti vardır. 1970’lerde gençlerimizi birbiri-
ne kırdırıp kanları üzerinden siyasi ikbal 
devşirenler de yine bunlardır.

Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyor, sinsi 
emellerini çok iyi görüyoruz. İnsanımızın 
inancına hakaret ederek, milletimizin si-
nir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalış-
tıklarının da gayet iyi farkındayız. Bölücü 
teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terö-
rüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk, 
demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken, 
siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şe-
hir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. 
Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, ebe-
di ve ezeli kardeşliğine kast edenler, hak 
ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak 
alacaklardır. Bu ülkenin gençlerinin arası-
na kimse nifak tohumları ekemeyecektir. 
Gençlerimizden özellikle sosyal medyada 
sahte isimler, sahte hesaplar arkasına sak-
lanan provokatörlere karşı uyanık olmala-
rını bekliyorum.

Salgınla Mücadelemizde de 
Bu Ülkenin Siz Gençlerine 
Güveniyorum

Sevgili gençler,

Tüm insanlıkla birlikte biz de sinsi bir düş-
manla, koronavirüs salgınıyla mücadele 
ediyoruz. Ülkemizin salgınla mücadelesi-
ne en büyük katkılardan birini yurtlarımız 
verdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımı-
zın 14 günlük karantina sürecinde yurtla-
rımız gerçekten hayati bir rol oynadı. Sağ-
lık çalışanları başta olmak üzere, salgın 
sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan herke-
se yurtlarımız kapılarını açtı. Yurtlarımızı 
salgına karşı mücadelemizde bir süre daha 
aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz. 

Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 
Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödeme-
lerini bugünden itibaren başlattık. İnşal-
lah bayrama kadar bu ödemeleri tamamla-
yacağız.

İçinde bulunduğumuz sürecin sporcuları-
mızı olumsuz etkilememesi için çalışma-
larımız devam ediyor. Bu kapsamda 2019 
yılında yetenek taraması sonucunda seç-
tiğimiz 110 bin öğrencimiz eğitimlerini, 
antrenörlerimiz eşliğinde uygulamalı ve 
teorik olarak online yayın üzerinden sür-
dürüyor. Sporcularımızın dahil olduğu 
bilgilendirici içeriklerle, kamu spotlarıyla, 
sosyal medya canlı yayınlarıyla evde kalan 
vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat faali-
yetler gerçekleştiriliyor. “Evde kal, hare-
ketsiz kalma” projesi, ünlü sporcuların ve 
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alanında uzman antrenörlerin eşliğinde 
devam ediyor.  Ayrıca EBA TV’de spor 
eğitim programlarımız yayınlanmaya 
başlamıştır. Evde kaldığınız sürede siz-
lerin de bu imkânlardan faydalandığını-
za inanıyorum.

Koronavirüse karşı elde ettiğimiz başarıla-
rın kalıcı olması, bizlere bağlıdır. Rehavete 
düşersek, Allah korusun, çok daha büyük 
sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. 
Bilhassa gençlerimizin “Bana bir şey ol-
maz” gibi hatalı bir düşünceye kapılmama-
sı önem arz ediyor. Bunun için sokakta, iş 
yerinde, okulda, pazarda, yani nerede olur-
sak olalım, “Maske-mesafe-temizlik” ola-
rak belirlediğimiz 3 kurala muhakkak ria-
yet edeceğiz. Normalleşmeyi, kesinlikle 20 
Mart öncesindeki rutinimize geri dönüş 
olarak algılamayacağız. Virüsün bir süre 
daha bizimle olduğu gerçeğini dikkate ala-
rak, hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. 
Tüm bu hususlara riayet ettiğimizde inşal-
lah kısa sürede koronavirüs salgınının üs-
tesinden geleceğimize inanıyorum. Her za-

man olduğu gibi salgınla mücadelemizde 
de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum.

Değerli sporcu kardeşlerim, 

Bu vesileyle jimnastikte dünya şampiyonu 
İbrahim Çolak kardeşime geçirdiği sakat-
lıktan dolayı Allah’tan şifalar diliyorum. 
İçinizde biliyorum ki voleybolcu kardeş-
lerim de var. Genç yaşta maalesef bir kaza 
neticesinde sakat durumda olan Meltem 
kardeşimize Allah’tan şifalar diliyorum, 
Meltem’i yakından takip ediyorum ve ya-
rından itibaren Ankara’da tedavisine ayrı-
ca devam edeceğiz. Rabbim Meltem kızı-
mıza da şifalar versin. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu 
bir gelecek temenni ediyorum. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
mınızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ül-
kemizin tüm gençlerinin bayramını kutlu-
yorum. Ramazanı Şerifinizin hayırlı-mü-
barek olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.




