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Bizlere hem bugünün hem yarının hem de geçmişin bilgisini 
sunan, bizleri ilim sahiplerinin derin kavrayışlarından haberdar 
eden, dünyaya yabancı kalmamıza engel olan kitaplar medeni-
yetimizin temel taşlarından birini teşkil eder. Cumhurbaşkanı-
mızın veciz ifadesiyle, yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce âlimin 
dostusunuzdur ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. 
Kitaplara hem içerdikleriyle hem de fiziksel varlıklarıyla hürmet-
le yaklaşmamızı öğreten kültürümüz için kütüphanelerin de son 
derece müstesna bir yeri vardır. Büyük şehirler, büyük kütüpha-
neleriyle bilinirler. Bu kütüphaneler hem kitapların muhafaza 
edilmesi için ehemmiyet taşır, hem de ilimle iştigal edenlere uy-
gun bir çalışma imkânı sağlar. Kütüphaneler bu yönüyle bilginin 
üretilmesi için eşsiz mekânlardır.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi de böyle bir bilinçle, vatandaşlarımıza en geniş 
kültür imkânlarını sunmak ve ülkemize abidevi bir kütüphane 
kazandırmak amaçlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bir par-
çası olarak inşa edilmiştir. 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerin-
de elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser içeren kü-
tüphane, 7 gün 24 saat hizmet verecek olmasıyla da ilim talipleri 
için büyük bir fırsat sunmaktadır. Kütüphanenin inşa sürecinde 
ülkemizin önde gelen kültür insanlarının fikirlerine başvurul-
muş, uzun istişare ve çalıştaylar sonucunda bu güzel eser ortaya 
çıkmıştır. Pek çok vatandaşımızın, bilim insanımızın, edebi-
yatçımızın kitaplarını bağışlayarak zenginleştirdiği kütüphane, 
yalnızca kitapların korunduğu ve çalışma ortamının oluşturuldu-
ğu bir yer olmanın ötesinde, sergilerin, konferansların, kurs ve 
eğitimlerin gerçekleştirildiği çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği 
yapacak bir mahiyet taşımaktadır. 

Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız 
arasındaki yerini şimdiden edinen Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesinin ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye 
taşıyacak olan bilgilerin, fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol 
oynayacağına inanıyor, bütün vatandaşlarımız için hayırlar ge-
tirmesini diliyoruz. Bu kıymetli eserin vücut bulmasında, başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranla-
rımızı sunuyoruz.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Gelecek nesillerimize 
bırakacağımız en anlamlı 
miraslarımız arasındaki 
yerini şimdiden edinen 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesinin ülkemizi 
ve insanlığı daha ileriye, 
daha iyiye taşıyacak 
olan bilgilerin, fikirlerin 
üretilmesinde önemli 
bir rol oynayacağına 
inanıyor, bütün 
vatandaşlarımız için 
hayırlar getirmesini 
diliyoruz.”
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Türkiye Aktüalite Atlası

Türkiye otomotiv pazarı 22 
Avrupa ülkesini geçti
Avrupa’da en fazla otomobil satan dokuzuncu ülke olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralışa rağmen 
22 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa’da satılan araçların yüzde 71,29’unu listede yer alan ilk 5 ülke 
gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yeni tip koronovirüse (COVİD-19) 
karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya 
örnek oldu. Aralarında İtalya, Çin, İran, 
Türkmenistan, Vietnam, Güney Kore, İngiltere 
ve ABD’nin de bulunduğu 26 ülke, Türkiye’nin 
başarıyla yürüttüğü yeni tip koronavirüs salgını 
ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığından 
bilgi ve tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

Türkiye’nin koronavirüsle 
mücadelesi dünyaya 
örnek oldu
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Türkiye nüfusu 83 
milyonu aştı 

Türkiye’nin 3 büyük 
barajında enerji üretimi 
yüzde 106 arttı

Türkiye’nin sanayi üretimi Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 8,6 artarken, verileri açıklanan 
AB ülkelerinin tamamını geçti. 

Türkiye sanayi üretimi 
artışında AB ülkelerini  
geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı 
açıkladı. Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir 
önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi 
artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, 
yıllık nüfus artışı binde 13,9’a geriledi.

Atatürk, Karakaya ve Keban hidroelektrik 
santrallerinde 2019 yılında üretilen enerji 
miktarında, bir önceki yıla oranla yüzde 106 
artış oldu.
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Dünya Aktüalite Atlası

ABD’de azil sürecinin 
kazananı Trump oldu

Yemen’de Cevf vilayetini alan Husiler  
Suudi Arabistan sınırına dayandı

ABD’de son ayların en önemli gündem 
maddesi olan azil süreci Başkan Donald 
Trump’ın Senatoda aklanmasıyla sona 
ererken, bu süreçten yine Trump’ın 
kazançlı çıktığı görüşü kamuoyunda 
öne çıktı. Trump, ABD tarihinde Andrew 
Johnson ve Bill Clinton’dan sonra 
Senatoda aklanan 3. başkan oldu.

Yemen’de hükümet güçleri ile girdikleri haftalar süren çatışmaların ardından El-Cevf vilayetinin 
merkezi El-Hazm kentini ele geçiren Husiler, Suudi Arabistan sınırına dayandı. Yemen’in kuzeyinde 
Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf vilayeti, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz 
ediyor.
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İrlanda’da seçimin galibi 
IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein

Kovid-19 
nedeniyle  
petrol fiyatı  
31 ayın 
en düşük 
seviyesinde

Yunanistan uluslararası 
hukuku çiğniyor, AB ve BM izliyor

İrlanda’da 8 Şubat’ta yapılan erken genel seçimde IRA’nın siyasi kanadı Sinn Fein yarışı birinci sırada 
bitirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya 
yayılan yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) küresel talebi 
olumsuz etkilerken, petrol 
fiyatlarının da son 31 ayın en 
düşük seviyesine gerilemesine 
neden oldu.

Yunanistan’ın kara ve denizden geçiş yapmaya çalışan 
savunmasız sığınmacılara karşı sert tutumu, ülkelerin 
uluslararası anlaşmalar uyarınca iltica talep edenlere karşı 
yükümlülüklerini yeniden gündeme getirdi. Yunanistan, 
sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç kullanarak 
uluslararası hukuku ve AB hukukunu ihlal etti.
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Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi Açıldı

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Selçuklu, 
Osmanlı ve çağdaş mimariden 
esintiler taşıyan 7 gün 24 saat 
hizmet verecek Cumhurbaş-
kanlığı Milet Kütüphanesi’nin 
resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kütüpha-
neler Daire Başkanı Ayhan Tuğ-
lu’nun verdiği bilgiye göre, inşa 

çalışmalarına 2016’da başlanan 
kütüphane 125 bin metrekare 
kapalı alana sahip ve aynı anda 
5 bin kişiye hizmet verebilecek 
kapasitede. Kütüphanede 4 mil-
yon basılı, 120 milyonun üzerin-
de elektronik yayın ile 550 bin 
e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülük et-
tiği kütüphanenin inşa çalışma-
ları öncesinde Türkiye’nin önde 
gelen kültür insanları, sahaflar, 
kütüphane yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşları, dezavantajlı 
gruplar ve aileleriyle çalıştaylar 
yapıldı. 

Türkiye’de ve bazı durumlar-
da yurt dışında yayımlanmış her 
türlü kitap, dergi, gazete gibi 
yayımların belirli sayıda nüs-
hasının saklandığı “Derleme Kü-
tüphane” statüsüne 3 Haziran 
2017’de kavuşan kütüphaneye, 
bu kararın ardından Türkiye’de 
yayımlanan tüm yayınlardan 
birer kopya gelmeye başladı.

Kütüphane ve Yayın Müdür-
lüğünün mayıs 2016’da kurul-
masının ardından kütüphane 
için Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi, İstanbul ve Afyonkarahi-
sar’da yaklaşık 300 kişi ile çalış-
ma yürüttü.

Basılı kaynakların yanı sıra 
elektronik kaynak abonelikle-
rine de başlanan kütüphanede, 

100 farklı ülkeden 134 farklı 
dilde basılı kitap ile 120 milyon 
makale ve rapor, uzunluğu 201 
kilometreyi bulanan raflarda yer 
alıyor. 

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafın-
dan üniversite ve araştırma kü-
tüphanelerine sağlanan EKUAL 
(Elektronik Kaynaklar Ulusal 
Akademik Lisans) üyesi olan 
kütüphanede, bu kapsamda yer 
alan veri tabanları ve elektronik 
yayınlar da kullanıma açılacak.

“Türkiye’nin en büyük kütüp-
hanesi” olma özelliği dışında 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüp-
hanesi’nin hem koleksiyon hem 
de hizmetleri açısından dünya-
nın sayılı kütüphaneleri arasına 
girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
tarihçiler, bağışçılar arasında

Kütüphanenin kitap bağışçı-
ları arasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, gazeteci-yazar Meh-
med Şevket Eygi, edebiyat 
araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. 
Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar 
ve ud virtüözü Cinuçen Tanrı-
korur, sanat tarihi araştırmacısı 
Mustafa Kamil Dürüst, şair ve 
yazar Mustafa Şerif Onaran, 
yönetmen Muhsin Mete, gaze-
teci Ahmet Günel Elgin, eski 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak 
Erdoğan, yayınevi sahipleri 
Saman-Hatice Helvacıoğlu, 
araştırmacı yazar Şefik Can, eski 
bakanlardan Hasan Celal Güzel, 
yazar Cemil Meriç, Cumhurbaş-
kanı Özel Kalem Müdürü Hasan 
Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. 
Abdurrahman Güzel’in yanı 
sıra çok sayıda vatandaş da 
bulunuyor.

Kütüphanede 5-10 yaş arası 
kullanıcılar için Nasreddin Hoca 
Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş 
arası kullanıcılar için Gençlik 

“Kütüphane ve Yayın 
Müdürlüğünün mayıs 
2016’da kurulmasının 
ardından kütüphane 
için Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, İstanbul ve 
Afyonkarahisar’da 
yaklaşık 300 kişi ile 
çalışma yürüttü.”
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Gündem
Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü 
Kütüphanesi, Nadir Eserler Kü-
tüphanesi, Araştırma Kütüpha-
nesi, Cihannüma Salonu, Süreli 
Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze 
ve Sergi Salonu, Anadolu Salo-
nu, Divan Salonu, Mücellithane, 
Kitap Şifahanesi ve davet kabul 
alanları, 500 kişilik konferans 
salonu, teknoloji sınıfları, mes-
leki eğitim sınıfları, özel grup 
çalışma ve film izleme alanları, 
yemek salonları, seminer salon-
ları, mescit, personel çalışma 
alanları ve dinlenme alanları yer 
alıyor.

16 sütunlu Cihannüma  
Salonu’nda “Dünya Kitaplığı”

Tarihteki 16 Türk Devletini 
temsilen 16 sütunun bulunduğu 
Cihannüma Salonu, 3 bin 500 
metrekare alanda, 224 kişilik 
oturma kapasitesi ve yaklaşık 
200 bin kitaptan oluşan koleksi-
yona sahip. Salonun kubbesin-
de, Alak Suresi’nin “O, kalemle 
yazmayı öğretendir, insana 
bilmediğini öğretendir” mealin-
deki  4 ve 5. ayetleri yazıldı.

Dışişleri Bakanlığı Kültür 
İşleri Genel Müdürlüğü ile yü-
rütülen çalışmayla Türkiye’nin 
yurt dışı temsilcilikleri bulunan 
tüm ülkelerden getirilen, ilgili 
ülkenin kültür, tarih konularını 
içeren kitaplar, Kütüphane-
nin Cihannüma Salonu’ndaki 
“Dünya Kitaplığı” kısmında 
sergilenecek.

Dünya Kitaplığı’nda, araların-
da Özbekistan, Hindistan, Şili, 
Fransa, Çin ve Belarus’un da 
bulunduğu bazı ülkelerin kitap-
larını, bu ülkelerin büyükelçileri 
ve temsilcileri bizzat Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ne gelerek 
teslim etti. Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron ise özel 
temsilcisini göndererek, Fransa 
Milli Kütüphanesi ile ortak 
çalışmalar yapılabileceğini Türk 
yetkililere iletti.

Koleksiyon sağlamada ve 
geliştirmede, bağış ve derleme 
yayınların yanı sıra, Türkiye’de 
yayımlanan kitap, DVD, CD 
ve diğer yayınların büyük bir 
kısmının satın alındığı kütüp-
hanede, Türkiye ve yurt dışın-
da yayımlanan, baskısı bulunan 
kitapların önemli bir kısmı 
satın alınarak koleksiyona ka-
zandırıldı.

Kütüphane hizmetlerinin yanı 
sıra yaşam boyu eğitim merkezi 
olması da hedeflenen kütüpha-
nede, çocuk, genç ve yetişkin-
lere yönelik yapay zeka, siber 

güvenlik, artırılmış gerçeklik, 
kodlama gibi kurslar ve eğitim 
faaliyetleri de düzenlenecek. 

Teknoloji sınıfları ve atölyeleri 
Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell 
ve Türk Telekom iş birliğiyle 
yapılan kütüphanede Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığının sayısallaştırılmış 
45 milyon belgesine ve Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkan-
lığının 500 bin kitabının künye 
bilgisi ile 100 binin üzerinde 
nadir/yazma eser görüntüsüne 
ulaşılacak.
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Kütüphaneye nasıl girilecek?
Kütüphaneyi kullanmak 

isteyen Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, e-Devlet üze-
rinden üye olabilecek, yeni 
kimlik kartlarıyla giriş yapabi-
lecek. Eski kimlik sahipleri ise 
kütüphaneye, kapıda alacak-
ları geçici kart ile girebilecek. 
Yabancı uyruklular ise pasa-
portları karşılığında verilecek 
geçici giriş kartlarıyla kütüp-
hane hizmetlerinden faydala-
nabilecek.
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Gündem

“Bu Kütüphane İle Tarihe Uzanan 
Köprüler Kuruyor, Coğrafyalar 
Arasında Kavşaklar İnşa 
Ediyoruz”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Cumhur-
başkanlığı Millet Kütüphanesi 
Açılış Töreni’ne iştirak ederek, 
katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, Almanya’nın 
Hanau kentindeki ırkçı terör 
saldırısında hayatını kaybeden 
Türk vatandaşlarına Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve sevenleri-
ne sabır niyaz ederek başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ya-
ralılarımıza acil şifalar diliyo-
rum. Başta büyükelçiliğimiz 

görevlileri olmak üzere ilgili 
tüm birimlerimiz süreci has-
sasiyetle takip ediyor, vatan-
daşlarımıza gereken desteği 
sunuyorlar. Alman makamları-
nın, saldırıyı tüm boyutlarıyla 
aydınlatmak için gereken her 
türlü çabayı göstereceğine ina-
nıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye ve Ankara için 
tarihi bir ana şahitlik edildiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’nin açılışındaki 
mutluluklarına ortak oldukları 
için Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev’e ve eşi Ziro-
at Mirziyoyeva’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öz-
bekistan, bizler için medeniyet 
tasavvurumuzu şekillendiren 
alimlerin yetiştiği, ilim, irfan 
ve kültür dünyamızı besleyen 
hayat pınarlarımızdan en önem-
lisidir. Biruni, Mirza Uluğbek, 
İbn-i Sina, Harezmi, Ali Kuşçu 
gibi ilim erbabı, İmam Buhari, 
İmam Maturidi, İmam Tirmizi, 
Bahauddin Nakşibendi gibi ma-
nevi önderlerimiz bize Mavera-
ünnehir’in armağanıdır.” dedi.

Uluğ Bey’in, 36 yıl devlet 
yönetmenin yanında, yaptırdığı 
rasathane ile bugüne kadar sön-
meyen bir ilim ateşi yaktığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Sarayını adeta bir akademiye 
dönüştüren, zamanının meşhur 
bilginlerini buluşturan bu ilim 
sevdalısı hükümdar, Buhara 
Medresesi’nin girişine ‘İlim 
tahsil etmek, kadın ve erkek 
herkese farzdır’ Hadis-i Şeri-
fini nakşettirmişti. Zic-i Uluğ 
Bey dediğimiz yıldız kataloğu, 
teleskop bulununcaya kadar 
hazırlanmış en mükemmel eser 
kabul ediliyordu.

İşte bu ilim iklimi, asırlar 
boyunca Taşkent ile Ankara, 
Semerkant ile Konya, Buhara 
ile Bursa, Hive ile Edirne’yi aynı 

şekilde beslemiş, zenginleştir-
miştir. Bu anlamlı günde Millet 
Kütüphanemizin açılışını Zat-ı 
Devletleriyle birlikte yaparak, 
ortak medeniyetimiz konusun-
da tüm dünyaya çok önemli bir 
mesaj verdiğimize inanıyorum. 
Zat-ı Devletlerinin ata yurdu-
muzun Yurt Başı olmasını müte-
akip, 3 sene gibi kısa bir sürede, 
Amelde Birlik ruhuyla çalışarak 
ilişkilerimizde çığır açtık.”

Türkiye-Özbekistan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyini kurarak ekonomiden 
ticarete, kültürden turizme 
kadar her alanda iş birliğini 
derinleştirdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün 
de konseyimizin ilk toplantısını 
icra ettik. İnşallah bundan sonra 
da ülkelerimiz arasındaki ortak 
tarihi, kültürel ve beşeri mirasa 
uygun şekilde Türk-Özbek kar-
deşliğini perçinleyeceğiz.” dedi.

Özbek mevkidaşının sabah 
Türk iş insanlarıyla bir araya 
geldiğini söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, katılımcılara 
girişimlerini bundan sonraki 
süreçte Özbekistan’da devam 
ettirmelerini tavsiye ettiklerini 
belirtti.

Abbasi halifelerinden biri 
hakkındaki bir rivayeti anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Halife, sohbetinden istifade 
etmek için devrin büyük alim-
lerinden birini sarayına davet 
eder. Görevli şahıs, durumu 
bildirmek üzere alimin evine 
gider ve kendisini ciltlerce kita-
bın ortasında otururken bulur. 
Bu güzel manzarayı kısa bir 
süre seyreden görevli, halifenin 
davetini tebliğ eder.

Alim 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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Halife, ertesi gün huzuruna 
çıkan alime sitemkar bir edayla 
sorar. ‘Dün davetimiz size ulaştı, 
ancak bugün geldiniz. İlim, irfan 
ve hikmet ehli bir grup insanla 
sohbet halindeymişsiniz. Sizi, 
bizim yanımıza gelmekten alıko-
yan dostlarınızı pek merak ettim, 
onlar kimlerdir?’ Alim tek keli-
meyle cevap verir; ‘kitaplar’.”

Her kitabın bir alim olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Eğer yüzlerce kitabınız 
varsa yüzlerce alimin dostusu-
nuz ve onların ilminden fayda-
lanıyorsunuz demektir. Bu da, 
bir nevi dünyada cennet hayatı 
yaşamak, cennet meyvelerinden 
tatmaktır. Zira biz, her alimi, 
gölgesinden istifade edilmesi 
gereken bir cennet ağacı, kitap-
ları da o ağacın meyveleri olarak 
gören bir medeniyetin mensup-
larıyız.” ifadelerini kullandı.

Ecdadın, duvarları kitaplarla 
dolu bir kütüphaneyi en kıy-
metli hazinelerden daha üstün 
tuttuğunu belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Hangi şeh-
rimize giderseniz gidin, orada 
bir kandil gibi etrafını aydınla-
tırken asırlara meydan okuyan 
kütüphaneler görürsünüz. 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 geç-
tikçe kıymeti artan mücevherler 
gibidir.” dedi.

O kütüphanelerde, Sadi’nin 
Gülistanının gül kokuları saçma-
ya, Mevlana’nın Mesnevisinin 
gönüller açmaya devam ettiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Evliya Çelebi’nin Seyahat-
namesi ile çıktığınız gezinin 
sonunu getiremez, Gazali’nin 
İhyasını bir türlü bitiremezsiniz. 
Bizim kütüphanelerimiz, ilim 
yolunda bir ömrü fikirle yazıyla 
mücadeleyle dolduran ecdadın, 
tıptan astronomiye, mühendis-
likten sosyal bilimlere bütün 
alanların en seçkin eserleriyle 
donatılmıştır.

Eğer bizler bu nadide mücev-
herleri, okumaktan, incelemek-
ten mahrum bırakırsak, gurbet 
diyarında bir başına kalmış 
yetimlere çeviririz. İlk emri ‘İkra’ 
yani ‘Oku’ olan bir dinin, bilenle 

bilmeyenin eşit olmadığını 
vazeden bir inancın müntesip-
leriyiz. ‘Beşikten mezara kadar 
ilim tahsil ediniz’ buyuran ve 
mescide girdiğinde ‘zikir halkası’ 
yerine ‘ilim halkasına’ oturma-
yı tercih eden bir Peygamberin 
ümmetiyiz.”

Tarih boyunca nerede bir me-
deniyet kurma, ihya etme gayre-
ti varsa orada bir kütüphane inşa 
çabasının da mevcut olduğunu 

Gündem

“Eğer yüzlerce 
kitabınız varsa yüzlerce 
alimin dostusunuz 
ve onların ilminden 
faydalanıyorsunuz 
demektir. Bu da, bir 
nevi dünyada cennet 
hayatı yaşamak, 
cennet meyvelerinden 
tatmaktır.” 

“Bizim 
kütüphanelerimiz, ilim 
yolunda bir ömrü fikirle 
yazıyla mücadeleyle 
dolduran ecdadın, 
tıptan astronomiye, 
mühendislikten sosyal 
bilimlere bütün alanların 
en seçkin eserleriyle 
donatılmıştır.”
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anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “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, Semer-
kand’ı bilimin başkenti yapmış-
tır.” dedi.

İslam medeniyetinin parlak 
yıldızı Endülüs’ün bu vasfı ka-
zanırken de kaybederken de işin 
merkezinde yine kütüphanelerin 
olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bugün de benze-
ri kültür katliamları ne yazık ki 
yine kütüphaneleri hedef alarak 
devam ediyor. DEAŞ ve diğer 
terör örgütleri, Irak’ta, Suriye’de 
binlerce nadide eserin bulundu-
ğu kütüphaneleri bombalayarak, 
İslam kültür ve medeniyetinin 

en önemli eserlerini yerle bir 
etmişlerdir. Halbuki bizim me-
deniyetimiz, asırlar boyunca hep 
ilmi gelişmelerin merkezinde 
yer almıştır.” diye konuştu.

Ecdadın, bilgiye ulaşmak için 
dünyanın en ücra köşelerine git-
mekten çekinmediğini ve bütün 
ömrünü ilmi araştırmalara vak-
fettiğini bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Varisi olmakla iftihar ettiği-
miz bu sevgi ve bilgi medeni-
yetini bizlere miras bırakmıştır. 
Bu medeniyetin en önemli 
remzi, Adriyatik kıyılarından Çin 
Seddi’ne kadar uzanan o geniş 
coğrafyada inşa ettiği külliyeler-
dir. İşte o külliyeler, günümüzde 
de medreseleri, camileri, sanat 
merkezleri ve kütüphaneleriyle 
bilginin, hikmetin, aşkın, zarafe-
tin sembolleri olarak varlıklarını 
sürdürüyorlar.

Devrinin en zengin kütüpha-
nelerini bünyesinde barındı-
ran külliyeler, merkezinde yer 
aldıkları şehirlerin hem kültürel, 
hem de ekonomik yönden birer 
çekim merkezine dönüşmesini 
sağlamıştır. Hiç şüphesiz kütüp-
haneler, insanlığın ortak hafıza-
sıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan 
Yunan ve Roma’ya kadar insan-
lığın bütün mirasını bir arada 
bulabileceğimiz yegane mekan-
lar kütüphanelerdir.

Avrupa’nın Orta Çağ karanlı-
ğına mahkum olduğu yıllarda 
Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, 
Buhara, Merv, Semerkand, 
Konya, Mardin, Erzurum gibi 
İslam şehirleri, medreseleri ve 
kütüphaneleri ile dünyaya ışık 
saçıyordu. 800’lü yılların başın-
da kurulan Beyt’ül Hikme’nin 
karşısına Dar’ül Hikme inşa 
edilerek çıkılıyordu. Kaynağı 
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Hind’den Eski Yunan’a kadar 
uzanan binlerce cilt eseri bu 
kütüphaneler muhafaza etmiş, 
sonraki nesillere ulaştırmıştır.”

Daha sonra, insanların vahşice 
katledildiği, şehirlerin yerle bir 
edildiği kara günlerde, kütüp-
hanelerin ve kitapların yakı-
larak, ırmaklara atılarak adeta 
soykırıma uğratıldığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Fakat onca yağma ve talana 
rağmen, 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 
düşünce o kadar hakimdir ki 
bu eserlerden faydalanmak için 
Rönesans’a kadar beklenmek 
zorunda kalınmıştır.”

Başbakanlığı döneminde, 
devlet yönetim merkezi olarak 
tasarladıkları Külliye’de, mut-
laka medeniyetlerine ve Türki-
ye’ye yakışır bir kütüphanenin 
de yer almasını istediklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Camimiz, kültür ve kongre 
merkezimiz, sergi salonumuz 

ve kütüphanemiz ile Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nin, mede-
niyetimize layık bir eser haline 
gelmesini sağladığımıza inanı-
yorum.” diye konuştu. 

Külliye’nin diğer birimlerini 
daha önce hizmete sundukla-
rını hatırlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Bugün açılışını 
yaptığımız Millet Kütüphanesi 
ile Külliye’mizi inşallah tamama 
erdirmiş oluyoruz. Kütüphane-
miz, daha inşa aşamasında yurt 
içinden ve yurt dışından 134 
farklı dilde kitap akışı ile zengin-
leşmiş, çok farklı disiplinlerden 
4 milyon basılı esere kavuşmuş-
tur.” ifadesini kullandı.

Kütüphanenin 120 milyon ma-
kale ve rapor yanında, 550 bin 
elektronik kitapla önemli bir se-
viyeye ulaştığını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 
bu kitap seferberliğini daha da 
genişletecek, en kısa sürede 
5 milyonu da aşan bir hacme 
kavuşacağız. Yani sizin kitapla-
rınıza da burası açık, sizler de 
buraya Mirziyoyev kardeşimin 
hediyesi olduğu gibi hediyeleri-
nizi kitaplarla buraya getirebilir-
siniz.” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kitap bağışında bulunan tüm 
kitapseverleri tebrik ederek şun-
ları söyledi:

Gündem

“Camimiz, kültür ve 
kongre merkezimiz, 
sergi salonumuz ve 
kütüphanemiz ile 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin, 
medeniyetimize 
layık bir eser haline 
gelmesini sağladığımıza 
inanıyorum.” 
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“Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil 
Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Ha-
san Celal Güzel, Mehmet Şevket 
Eygi, Şefik Can gibi nice önemli 
ismin adları, inşallah koleksi-
yonlarıyla burada yaşamaya 
devam edecek. Özellikle nadide 
eserlerden oluşan kütüphanesi 
bulunan tüm ilim, fikir ve sanat 
erbabımızı, eserlerini ve isim-
lerini yaşatmak üzere buraya 
bağışta bulunmaya davet ediyo-
rum. Yani kitap dilencisi olarak 
eğer beni kabul ediyorsanız ben 
bunu kabul ederim.

Gelecekte gölgesinde oturama-
yacağımızı bilsek de, bugün top-
rağa attığımız bu tohumlar, he-
pimiz için bir sadaka-i cariyedir. 
Böyle bir eserin medeniyetimize 
ve milletimize kazandırılmasın-
da, mimari projesinden inşası-
na, donanımından işletmesine 
kadar tüm safhalarında emeği 
geçen, katkısı olan, özellikle Rö-
nesans Grubuna huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum.” 

“Bu kütüphane ile tarihe 
uzanan köprüler kuruyor, 
coğrafyalar arasında kavşaklar 
inşa ediyoruz.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İstiyoruz ki gençlerimiz, 

araştırmacılarımız milyonlarca 
kitabın bulunduğu rafların ara-
sında dolaşsın. Burada, çayını 
kahvesini, simit, kek onları ye-
sin içsin, ücretsiz, para yok... Bu 
şekilde bunu yapacağız. Cihan-
nüma adını verdiğimiz kubbenin 
altında, ilmin denizinde yüzsün, 
İbn-i Sina ile insan bedenine, 
Farabi ile insan ruhuna insin, 
Aristo ile düşüncenin koridorla-
rında gezsin, Gazali ile hikmete 
kulak versin. Büyük okuma 
salonumuzun kubbe çevresinde, 
çok çok önemli, Alak Suresi’nin 
‘O kalemle yazmayı öğretendir, 
insana bilmediğini öğretendir’ 
ayetleri yazıyor.

Bu ayet-i kerimenin ışığında 
gençlerimiz, Yunus’un ifadesiyle 
‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir’ diyerek kendi özlerini 
özellikle tanısın. Az önce Şevket 
Mirziyoyev kardeşim aslını oku-
du, ben de bizim dilimize şöyle 
çevirerek okuyayım ‘Benim 
dilim kuş dilidir, benim ilim dost 
ilidir, ben bülbülüm dost gülüm-
dür, bilin gülüm solmaz benim’. 
İlim erbabımız da yine bu ayet 
ve bu ayetlerden istifade eden 
işte bu gönül ehillerinin şiirle-
riyle istikametlerini çizdi.” 

Divan şairi Latifi’nin, “İsken-
der’in karanlıkta bulamadığı 
ölümsüzlük suyunun, bir kita-
bın siyah mürekkebinde akmak-
ta olduğunu” söylediğini akta-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“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 mekanda, hakiki 
bir dost olan kitapla bağlarını 
güçlendirecekler.” dedi.

Millet Kütüphanesi’nin tam bir 
külliye olarak hizmet vereceğini 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Burasını, sadece kitap raf-
larının dizili olduğu bir mekan 
değil, aynı zamanda ilim erbabı-
nı buluşturan bir ilim merkezi, 
bir kültür merkezi olarak tasav-
vur ettik. Öncelikle Ankara’mız, 
sonra tüm Türkiye için. Şimdi 
bir benzerini de inşallah İstan-
bul’da inşa ediyoruz, yerli ve 
yabancı, dünyaca ünlü bu tür 
merkezlerimizle özellikle burayı 
bir cazibe merkezi haline geti-
receğiz. Kitap kültürü etrafında 
çalışmaların icra edileceği, ilim 

“Abdülbaki Gölpınarlı, 
Cemil Meriç, Cinuçen 
Tanrıkorur, Hasan 
Celal Güzel, Mehmet 
Şevket Eygi, Şefik 
Can gibi nice önemli 
ismin adları, inşallah 
koleksiyonlarıyla 
burada yaşamaya devam 
edecek” 
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meclislerinin toplanacağı bir 
mekan olarak inşa ettik.” 

Kütüphaneye gelecek kul-
lanıcılara günün 24 saati çay, 
kahve, simit ve kek ikramlarının 
olduğunu ve tüm hizmetlerin 
ücretsiz yapılacağını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kü-
tüphaneye yeni kimlik kartları-
nın sisteme okutularak doğru-
dan giriş yapılabileceği bilgisini 
verdi.

Gençlerin teknoloji alanındaki 
gelişimlerine katkı sağlamak 
üzere kurdukları “Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri”nden 
birinin de kütüphane içinde 
faaliyet göstereceğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle 
zannediyorum ki burası İstan-
bul’u kıskandıracak bir kütüp-
hane olacak. Ama İstanbullular 

da üzülmesin, inşallah Rami 
Kışlası’na inşa ettiğimiz muh-
teşem kütüphaneyi de inşallah 
yakında milletimizin hizmetine 
sunacağız.” dedi.

Kütüphanede, çok önemli iki 
serginin de açılışını yaptıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu sergilerden birinin Dev-
let Arşivleri tarafından düzen-
lenen Hatt-ı Hümayun Sergisi 
olduğunu bildirdi. 

Bu sergiyle, milletin ilk defa 
göreceği orijinal belgeleri gün 
yüzüne çıkardıklarına değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rine şöyle devam etti:

“Türkiye olarak öyle bir arşive 
sahibiz ki onlarca ülke kendi 
tarihini yazmak için buradaki 
milyonlarca belge deryasına 
dalmak durumunda kalıyor. 

Üç ay boyunca açık kalacak bu 
sergide o ummandan sadece bir 
avuç diyebileceğimiz padişah 
el yazıları milletimizin nazarına 
sunuluyor. Gençlerimiz, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın bizzat el 
yazısını görecek, Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu diye derslerden 
ezbere bildikleri metnin orijinali 
ile ilk kez karşılaşacaklar. Bu 
sergide bir devlet adamının, bir 
padişahın sanatta ne derece ileri 
gidebildiğini gösteren Sultan 
İkinci Mahmut’un zevk-i selimi 
ile de karşılaşacağız.”

Diğer serginin Yazma Eserler 
Kurumu tarafından düzenle-
nen “Mürekkebin İzi Sergisi” 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Kitapların 
anası Kur’an yazmaları arasında, 
‘yazının yüzünü ağartan hattat’ 

Gündem
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olarak bilinen Karahisari başta 
olmak üzere, Şeyh Hamdullah, 
Hafız Osman, Hasan Rıza Efen-
di’nin meşhur mushafları, ilk 
kez böyle kapsamlı bir sergide 
bir araya gelecekler, buluşa-
caklar. Uluslararası çok sayıda 
ziyaretçinin de gelip göreceğini 
umduğum bu sergide, Süryani-
ce, Yunanca, Arapça, Ermenice 
İnciller, Tevrat ve Zebur gibi kut-
sal metinler de yer alıyor. Bunla-
rın yanında sergimizde, Kelile ve 
Dimne’den Kitab-ı Bahriye’ye, 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’n-
den 800 yıllık bir satranç kita-
bına kadar dini ve akli ilimler 
alanında birçok yazma eser de 
göreceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Gençlere ders kitaplarında 
adlarını öğrendikleri bu eserle-
rin asıllarını gelip görmelerini 
tavsiye eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Evlatlarımız, kül-
tür ve medeniyet dünyamızın 
müstesna eserlerini, akl-ı selim, 
kalb-i selim ve zevk-i selim bir 
medeniyetin mücevherleri olan 
kitap sanatlarını burada tanısın-
lar.” dedi.

Sergide yer alan önemli 
eserlerden birisinin de Divan-ı 
Lügati’t-Türk olduğunun altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şu sözlerle sür-
dürdü:

“Türkçemizin hafızası, ilk 
sözlüğümüz olan bu eser, bize 
müellifi Kaşgarlı Mahmut kadar 
bir ismi daha hatırlatır ki, onu da 
anmadan geçmeyelim. İstanbul 
Fatih’teki Millet Kütüphane-
si’nin kurucusu Ali Emiri Efendi 
bütün varlığını kitaba adamış bir 
hafız-ı küttaptır. Divan-ı Lüga-
ti’t-Türk’ü, bir sahafta tesadüfen 
görüp satın almış ve millete 
hediye ettiği kütüphanesine 
koyarak, eseri ölümsüz hale ge-
tirmiştir. Tıpkı Ali Emiri Efendi 
gibi muhibban-ı kütübün önemli 
isimlerinden ‘ayaklı kütüphane’ 
olarak bilinen İbnül Emin Mah-
mut Kemal İnal ile ‘kütüphane 
içinde bir kütüphane’ olan Baye-
zid Devlet Kütüphanesi emektar 
müdürü İsmail Saib Sencer’i de 
rahmetle yad ediyoruz. Kütüp-
hane ve arşivciliğimize hizmeti 

geçmiş bu isimlerin emanetleri-
ne sahip çıkma sözünü buradan 
bir kez daha tekrarlıyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Devlet Arşivleri Başkanlığına, 
Yazma Eserler Kurumu Başkan-
lığı nezdinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığına sergiler için teşek-
kür ederek, emeği geçenleri 
kutladı.

Millet Kütüphanesi’nin ha-
yırlı olmasını dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Özbekistan 
Cumhurbaşkanı aziz kardeşim 
Mirziyoyev ve muhterem hanı-
mefendiye heyecanımıza ortak 
oldukları için özellikle teşekkür-
lerimi sunuyorum. Dünyanın 
farklı ülkelerinden kütüphane-
mize katkı sunan, destek veren 
tüm dostlarımıza buradan ayrıca 
teşekkürlerimi iletiyorum.” 
dedi.“Burasını, sadece kitap 

raflarının dizili olduğu 
bir mekan değil, aynı 
zamanda ilim erbabını 
buluşturan bir ilim 
merkezi, bir kültür 
merkezi olarak tasavvur 
ettik.”
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Sınırlarımızın güvenliğini muhafaza etmek, bölgede 
gerçekleştirilmeye çalışılan etnik temizliğe, insani 

trajedilere engel olmak için Suriye’nin İdlib bölgesinde 
bulunan askerlerimize 27 Şubat günü rejim tarafından 

yapılan alçak saldırıda şehadete ulaşan kahraman 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 

yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

Kahraman 
şehitlerimizi 

rahmetle
anıyoruz
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Gündem

“Sınırlarımız Dışında Macera 
Aramıyoruz, Sınırlarımızı Güven 
Altında Tutmak, Evlerimizde 
Huzurla Yaşayabilmemizi Temin 
İçin Mücadele Ediyoruz”
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AK Parti TBMM Grup Toplan-
tısı’nda Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın doğum günü 
milletvekilleri ve izleyiciler tara-
fından kutlandı.

Doğum günü için hazırlanan 
videonun gösterilmesinin ar-
dından, kutlama için teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
duygularını şu sözlerle ifade 
etti:

“Hazırlanan sürpriz, çok kısa 
da olsa benim için çok duygu-
luydu. Çocukluk yıllarıma beni 
götürmesi, bunun yanında da 
tercih edilen oradaki birkaç 
anekdot gerçekten çok çok 
önemliydi. İşte, bu simitti, bu 
kitaptı, bu suydu... Bunların 
üçü çocukluk yıllarımın en 
önemli başlıklarıydı. Sınıfım-
daki bir arkadaşımın kitabev-
leri vardı. Oradan elde ettiğim 
bu imkanlarla ilk ufak da olsa 
kütüphaneme aldığım eser 
Ömer Nasuhi Bilmen Efendi’nin 
Hukuk-i İslamiyye Kamusu idi. 
Taksitlerini simit satarak, su sa-
tarak ödemiştim. O günden bu 
güne de hamdolsun bu şekilde 
yürüyerek geldik. Arkadaşlarım 
bunları gerçekten güzel tespit 
etmiş, yakalamış. Anneciğimin 
de evdeki makinesinde özellikle 
komşulara diktiği elbiselerle her 
hafta sonu yatılı okumam ha-
sebiyle bana vermiş olduğu 3-5 
kuruşla haftayı doldurur gide-
rirdim. Böyle başlayan bir hayat 
ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki bu muhteşem 
dev kütüphane ile işte tırman-
dığımız nokta. Şüphesiz ki kitap 
bizim için en önemli yol arkada-
şı. Unutmayalım ki her kitap bir 
alimdir. Onun için kitap, saygı-
değerdir. Onun için kitap bizim 
medeniyetimizde büyük önemi 
haizdir. Bu bakımdan, hazır-
lanan bu kısa da olsa takdimle 
emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin pek çok sıkıntısı 
olduğunu ancak CHP zihniye-
tinin ve onun başındaki zatın 
hezeyanlarının hala en önemli 
mesele olmayı sürdürdüğünü 
söyledi.

“Hayatı kendi ülkesine karşı 
mücadele etmekle geçmiş bir za-
tın zırvalarını muhatap almamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Ancak milletimize olan saygımız 
gereği, yalanların ve iftiraların 
ortada kalmaması için kendi-
mizi gerçekleri ifade etmek 
zorunda hissediyoruz.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık 
konuşmak gerekirse, karşımızda 
hastalıklı bir zihniyet var. Önce 
adaletten ve yargıya saygıdan 

bahsedip ardından yargıya, ha-
kimlere, savcılara, adalet kurum-
larına her türlü hakareti yapan 
bir zihniyet, başka nasıl ifade 
edilebilir, bunu bilmiyorum? Bu 
ülkede kölelik yoktur ama zihni-
ni ve elindeki imkanları, emper-
yalistlere gönüllü olarak satmış 
olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı 
da Bay Kemal’dir. 27 Mayıs ve 12 
Eylül darbe yargısını bile yücel-
tecek kadar alçalabilen bir kişi 
artık sözün bittiği yere ulaşmış 
demektir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

FETÖ’den PKK’ya kadar tüm 
terör örgütlerini destekleyen, 
söylediği her sözde ve yaptığı 
her davranışta “arkadaşlar” 
dediği teröristlerin arkalarında 
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duran bir kişinin bu ülkenin an-
cak hasmı olabileceğini belirten 
Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Türkiye, tarihinin en kritik 
mücadelelerinden birini verir-
ken, sürekli devletini ve milletini 
tahkir eden, askerinden hakimi-
ne kadar tüm kamu görevlilerine 
saldıran bir kişi, ülkesine değil 
düşmanlarına hizmet ediyor de-
mektir. Ömrü boyunca ülkenin 
ve milletin hayrına tek bir icraatı 
olmamış, devlet nasıl yönetilir, 
uluslararası ilişkiler nasıl yürü-
tülür, zerre kadar bilgisi olmayan 
bir kişi, kürsüde mavra keserek 
sadece kendini tatmin edebilir. 
Suriye meselesinin ne olduğunu 
zerre kadar idrak edememiş bir 
kişinin, bu konuda söylediği söz, 
ancak sinek vızıltısı kadar değer 
taşır.

Hele hele, insanoğlunda bir 
vicdan var değil mi? ’İdlib’de 
adam kendi toprağını savu-
nuyor’ diyerek, kendi ülkesi 
yerine rejimin yanında yer 
alan, kahraman askerlerimizin 

mücadelesine hakaret eden, 
şehitlerimize saygısızlık ya-
pan, gazilerimizi rencide eden 
bir kişi, asla bu milletin evladı 
olamaz. İdlib’deki o yavruları te-
levizyon ekranlarında izlemiyor 
musun? Üç, beş, yedi yaşındaki 
o yavruların, ayakları çırılçıplak, 
o çamur deryalarının içerisinde 
nasıl sığınacak yer aradıklarını 
görmüyor musun? Bazen söy-
lüyoruz ya ki bir ayettir; gözleri 
var görmez, kulakları var duy-
maz, dili var hakkı konuşamaz. 
Bu böyle işte, tam kendisi. O 
yavruların ahı sana yeter. O 
anneler, o babalar, o çamur 
deryaları içerisinde başlarını so-
kacakları bir çadır dahi bulamı-
yorlar. Bunları bu katil Esed’in 
insafına mı bırakacağız? Bana 
yaptığı teklife bak: ‘Git Esed ile 
görüş’ diyor. Sen daha Esed’i 

Gündem

“Türkiye, tarihinin en 
kritik mücadelelerinden 
birini verirken, sürekli 
devletini ve milletini 
tahkir eden, askerinden 
hakimine kadar tüm 
kamu görevlilerine 
saldıran bir kişi, ülkesine 
değil düşmanlarına 
hizmet ediyor demektir.”
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görmediğin zaman ben onunla 
görüşüyordum zaten. Ama biz 
ona hangi teklifi yaparsak yapa-
lım, adam olmadığını gördük. 
Bunda insaf diye bir şey yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’de Esed rejiminin Kürt-
lere pasaport dahi vermediğini 
hatırlatarak, “Ben de kendisi-
ne tavsiyede bulunuyordum, 
‘Bunlar senin vatandaşın. Niye 
vermiyorsun?’ Ama vermedi. 
Bay Kemal kalkıyor, bize bu nok-
tada ahkâm kesiyor. Sen siyaseti 
bilmiyorsun, siyasetin cahilisin. 
Nerede ne oluyor haberin yok. 
Bunları tanımıyorsun. Bunlar 
cibilliyet fukarası. Bunlar hiçbir 
zaman kalkıp da kendi vatan-
daşına dahi insanca müdahale 

edebilecek durumda değiller. 
Bunu yapmadılar.” diye konuştu.

Bunu Kürt vatandaşlara anlat-
tığını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Onlar da Suriye’nin 
kuzeyinde, kuzey doğusundaki 
Kürt vatandaşlarımla ilgili bu du-
rumları bilmiyorlar mı? Biliyorlar. 
Ama bildikleri halde hala bun-
lardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan 
düşmanlığı ne yazık ki tavan yap-
mış vaziyette. Terör örgütlerine 
maalesef destek vermeye devam 
ediyorlar.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Libya’da Türkiye’nin ne yap-
maya çalıştığını anlamamış bir 
kişinin söylediklerinin deryada 
damla hükmünde dahi olmadığı-
nı belirtti. 

Kılıçdaroğlu’nun “Libya’da ne 
işimiz var?” dediğini anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hani 
CHP’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal’di? Demek ki Gazi 
Mustafa Kemal’in hayatından 
da haberin yok. Gazi Mustafa 
Kemal’in oralarda ne işi vardı, 
Trablusgarp’ta ne işi vardı, niye 
oralara gitti? Bizim bir tarihimiz 
var. Biz tarihimizi inkar eden 
değil, tarihimize sahip çıkan, 
tarihimizle geleceğe yürüyen bir 
siyasi partiyiz.” dedi. 

Libya’da Türk aşiretleri ol-
duğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ama 
sorun, bilmez. İnanın bu adam, 
CHP’nin 15-20 yıllık geçmişini 
dahi bilmez. Uluslararası ilişki-
lerde dostluğun ve düşmanlığın 
ancak ülkemizin ve milletimi-
zin çıkarlarıyla ilgili bir kavram 
olduğunu fark edememiş bir 
kişinin bu konularda söyledik-
leri hezeyandan ibarettir. Tank 
üretmeyi teneke kutu üretmek, 
uçak üretmeyi kağıttan model 
yapmak, savunma ve muharebe 
sistemleri geliştirmeyi beş taş 

“İnanın bu adam, 
CHP’nin 15-20 yıllık 
geçmişini dahi 
bilmez. Uluslararası 
ilişkilerde dostluğun 
ve düşmanlığın 
ancak ülkemizin ve 
milletimizin çıkarlarıyla 
ilgili bir kavram 
olduğunu fark edememiş 
bir kişinin bu konularda 
söyledikleri hezeyandan 
ibarettir.”
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Gündem
oynamak sanan birisine elbette 
ne desek boştur.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 
yönetiminin bir amacının da 
kurduğu kirli ittifakları gizlemek 
olduğunu ifade ederek, “Ne 
kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, 
mızrak çuvala sığmıyor. Her-
kesin zaten bildiği gerçeklerin 
birileri tarafından ikrar edilme-
sinin önüne geçemiyorlar.” diye 
konuştu. 

Siyasette ittifakların meşru ol-
duğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Meşru olmayan bu 
işi gizli saklı yapmak, özellikle 
de ucu terör örgütlerine çıkacak 
şekilde yürütmektir. Ellerinde 
milletin kanı olanlarla yapılan 
ittifakın adı siyaset değil, iha-
nettir. Böyle bir ittifakın, dün-
yanın neresine giderseniz gidin 
demokrasilerde yeri yoktur.” 
ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin 
Buldan’ın CHP’ye ittifak ilişkile-
rini alenileştirme çağrısı yaptı-
ğını hatırlatan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Bu ne demektir? 
‘Bugüne kadar gizli yaptık, şim-
di artık açıktan açığa yapalım.’ 
Bu partinin bir diğer eş başka-
nı da daha önce İstanbul’dan 
Ankara’ya kadar CHP’nin kazan-
dığı belediyelerin hepsinde de 
katkıları olduğunu ve haklarını 
istediğini söylemişti. Bugün pek 
çok CHP belediyesinin yönetim 
kademelerinde bölücü terör 
örgütünün güdümündeki parti 
tarafından tayin edilmiş kişile-
rin görev yaptığı biliniyor.” diye 
konuştu.

Bu durumdan rahatsız olan 
kimi CHP’lilerin partilerinden 
istifa ettiğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerçi 
mutlaka çıkıp bu gerçeği de in-
kar edeceklerdir ama bu ittifakla 
kazanılan CHP’li belediyelerin 
olduğu yerlerdeki halkın tama-
mı yaşanan çarpık ilişkiyi gayet 
iyi biliyor.” dedi.

CHP’nin başını çektiği ittifak 
bloğunda, bu kirli ilişkiyi meş-
rulaştırmak için kullanılan diğer 
partideki sıkıntıların da giderek 

arttığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Terör örgü-
tüyle böyle gizli saklı yol yü-
rürsen, gün gelir senden bunun 
bedelini isterler. Bu bedel kimi 
zaman siyasi ihanet kimi zaman 
kendini inkar kimi zaman da 
ekonomik rant olur. Milletin 
CHP’li başkanlara, hizmet umu-
duyla teslim ettiği belediyeleri 
teröristlere peşkeş çekerseniz, 
bunun bedelini hem siyaseten 
hem hukuken hem de milletin 
nefretini üzerinize çekerek öder-
siniz.” ifadesine yer verdi. 

Suriye’de özellikle İdlib’de 
ortaya çıkan büyük insani krizi 
önlemek için sahada aktif müda-
hale dahil her yolu denediklerini 
bildiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Türkiye, halen toprakla-
rında 3,7 milyon Suriyeliyi misa-
fir ederken, İdlib’den ülkemize 
şu an itibarıyla görünen o ki 
asgari 1 milyonu aşkın yeni göç 
dalgasını sessiz sedasız kabul-
lenmeyecektir.” diye konuştu.

“Talebimiz, rejimin saldırı-
larını bir an önce sona erdirip, 
Soçi Muhtırası sınırlarına, yani 
gözlem noktalarımızın gerisine 

“Rejimin, kendi 
topraklarını 
kurtarmanın değil, 
kendi halkını yok 
etmenin ve bölgeyi çoğu 
da dışarıdan getirilen 
mezhepçi fanatiklerin 
eline bırakmanın 
hesabını yaptığı, 
artık inkar edilemez 
bir gerçek olarak 
karşımızdadır.” 
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çekilmesidir.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, böylece Suriye 
sınırına doğru harekete geçen 
kitlelerin yeniden evlerine döne-
bilmelerini sağlayabileceklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Rusya, maalesef bu insani 
hassasiyeti bir türlü kabul etmek 
istemiyor ama gözlem, gözetle-
me kulelerimizi kuşatma altına 
alanlara verdiğimiz süre dolu-
yor. Gereği neyse bu gözetleme, 
gözlem kulelerimizi bu defa 
kuşatmalardan öyle veya böyle 
bu ay sonuna kadar kurtarmanın 
planlaması içindeyiz. Rejimin, 
kendi topraklarını kurtarmanın 
değil, kendi halkını yok etmenin 
ve bölgeyi çoğu da dışarıdan 
getirilen mezhepçi fanatikle-
rin eline bırakmanın hesabını 
yaptığı, artık inkar edilemez bir 
gerçek olarak karşımızdadır. 

Suriye’de asıl topraklarını, 
özgürlüklerini ve geleceklerini 
kurtarmak isteyenler, ülkemizle 
birlikte hareket eden gruplardır. 
Bunların muhalefeti Esed rejimi-
ne, muhabbeti ise kendi vatan-
larına ve halklarına karşıdır. 
İdlib’deki askeri varlığımızı hem 
gözlem ve kontrol noktalarımız-
daki askerlerimizin güvenliğini 
sağlamak hem de halkı Esed 
rejiminin zulmüne karşı koru-
mak için güçlendirdik. Şu anda 
en büyük sıkıntımız hava saha-
sını kullanamıyor oluşumuzdur. 
İnşallah yakında buna da bir hal 

çaresi bulacağız. Aynı zamanda 
diplomatik kanalları da sonuna 
kadar çalıştırıyoruz.”

Türkiye’yi köşeye sıkıştırarak 
istediklerini kabul ettirebilecek-
lerini sananlara, bu coğrafyanın 
bir özelliğini hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu coğrafya, 
kendini büyük gören nicelerini, 
daha ne olduğunu bile anla-
madan bir anafor gibi savurup 
yutmuştur. Bu bilinmeli. Biz coğ-
rafyanın misafiri değil ev sahibi-
yiz. Bunun için İdlib’de en küçük 
bir geri adım atmayacak, rejimi 

mutlaka belirlediğimiz sınırların 
dışına çıkartacak, halkın evlerine 
dönüşünü sağlayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke 
olarak “tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet” ilkesine 
bağlı olduklarını dile getirerek 
“Biliyoruz ki bugün Suriye’yle 
olan 911 kilometrelik sınırımızın 
ötesinde verdiğimiz her müca-
deleyi, yarın kendi toprakları-
mızda, bugünkünden 10 kat, 
100 kat büyük kayıplarla yürüt-
mek zorunda kalacağız.” diye 
konuştu. Terörle mücadeleyle 
geçen 35 yılın bunun en büyük 
delili olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Suriye’nin ne toprakların-
da ne petrolünde ne de başka 
bir değerinde gözümüz yok-
tur. Tek istediğimiz, tarihi ve 
kültürel kardeşlerimiz olarak 
gördüğümüz Suriyelilerin ne 
zalim rejimin ne de kukla terör 
örgütlerinin tasallutu altında 
kalmadan kendi topraklarında 
huzur içinde yaşamalarını sağ-
lamaktır. Çünkü bizim huzuru-
muz da buradan geçiyor. Mil-
letimden ricam, Suriye, Libya, 
Doğu Akdeniz meselesine bu 
gözle bakmalarıdır. Sınırlarımız 
dışında macera aramıyoruz. 
Tam tersine sınırlarımızı güven 
altında tutmak, şehirlerimizde, 
evlerimizde huzurla yaşayabil-
memizi temin için mücadele 
ediyoruz. İnşallah bu müca-
deleyi tüm cephelerde zaferle 
neticelendireceğiz. Bunun için 
bize düşen bir olmak, iri olmak, 
diri olmak, kardeş olmak, hep 
birlikte Türkiye olmaktır. İşte 
bunu başardığımızda, Allah’ın 
izniyle karşımızda durabilecek 
hiçbir güç, hiçbir düşman, hiç-
bir engel tanımıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerini Suriye ve Libya şehitlerine 
Allah’tan rahmet, millete baş-
sağlığı dileyerek tamamladı.

“Suriye’nin ne 
topraklarında ne 
petrolünde ne de 
başka bir değerinde 
gözümüz yoktur. Tek 
istediğimiz, tarihi ve 
kültürel kardeşlerimiz 
olarak gördüğümüz 
Suriyelilerin ne zalim 
rejimin ne de kukla terör 
örgütlerinin tasallutu 
altında kalmadan kendi 
topraklarında huzur 
içinde yaşamalarını 
sağlamaktır.”
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AK Parti İstanbul milletvekil-
leriyle Dolmabahçe Ofisi’nde bir 
araya gelen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin bugünü ve geleceği 
bakımından hayati öneme sahip 
özellikli bir mücadelenin yü-
rütüldüğü dönemde yapılacak 
istişarelerin önemli olduğuna 
inandığını söyledi.

Suriye meselesinin Türki-
ye için asla bir macera veya 
sınırlarını genişletme çabası 
olmadığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef 
gerek siyasette gerek medyada 
gerekse diğer çeşitli platformlar-
da ülkemizin Suriye’de yürüttü-
ğü mücadelenin anlamını hala 
kavramayanların bulunduğunu 
üzüntüyle görüyoruz. Halbuki 
karşımızdaki manzara gayet 
açık ve nettir.” diye konuştu.

Terör örgütünü sahada varlık 
gösteremeyecek hale getirecek 
tedbirler aldıklarını, terör örgü-
tünün istismar ederek vatan-
daşların kafasını bulandırdığı 
sorun alanlarını çözmek için 
tarihi adımlar attıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Demokratikleşme hamlele-
rinden büyük altyapı yatırımla-
rına kadar geniş bir yelpazede 
uzanan bu adımların olumlu 
neticesini de hamdolsun aldık. 
Geçmişi 1,5 asrı bulan pek çok 
hak, özgürlük, insani talep, geri 
kalmışlık sorunlarını birer birer 
çözerek Türkiye’yi 81 vilayeti 
ve 780 bin kilometrekare vatan 
toprağıyla bölünmez bir bütün 

haline getirdik. Aynı şekilde 
ekonomide ve temel hizmet 
altyapısında sağladığımız genel 
iyileşmeyle tüm vatandaşlarımı-
zın hayat seviyelerini yükselt-
tik. Bundan 9 yıl önce, 2011’de 
ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimiz, 
ulaşmak istediğimiz seviyeyi 
gösteren çok önemli bir çıtaydı. 
Türkiye demokraside ve ekono-
mide şahlanışa geçmişken bir 
anda Gezi olaylarıyla başlayıp 
ardı arkası kesilmeden devam 
eden iç ve dış sıkıntılarla karşı-
laşmaya başladık. Milletimiz bu 
süreçte her zaman hayranlıkla 
ifade ettiğimiz derin irfanıyla 
oynanan oyunu gördü ve bizim 
yanımızda yer aldı. Allah’ın yar-
dımı ve milletimizin desteğiyle 
önümüze çıkartılan engelleri 
birer birer aşarak yolumuza 
devam ettik. Elbette bedeller 
ödedik, hedeflerimize ulaşmada 
gecikmeler yaşadık ama ülke-
mizin yere kapaklanmasına, 
yeniden eski günlere dönmesine 
asla fırsat vermedik.”

Gündem

“Karşımızdaki Senaryonun Asıl 
Hedefi Suriye Değil, Türkiye’dir”

“İdlib meselesi 
ülkemizi farklı 
bir şekilde köşeye 
sıkıştırmak ve diğer 
kazanımlarımızı 
elimizden almak için 
özellikle kurgulanan, 
kışkırtılan bir konu 
olarak önümüze geldi.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıy-
la da ayrıca güneydeki kuşat-
manın 3 noktadan kırıldığını 
vurgulayarak, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

“Suriye sahasında verdiğimiz 
mücadelede bölgede etkinlik 

gösteren güçlerle diplomasiyi 
ve diyaloğu sürdürmeye özel 
ehemmiyet verdik. Ne kadar 
bize verilen sözlerin çoğu tutul-
mamış olsa da bu yolu açık tut-
mak için özel gayret gösterdik. 
İdlib meselesi ülkemizi farklı bir 
şekilde köşeye sıkıştırmak ve 
diğer kazanımlarımızı elimizden 

almak için özellikle kurgula-
nan, kışkırtılan bir konu olarak 
önümüze geldi. Bölgede yaşa-
yan ve diğer yerlerden kaçarak 
gelen yaklaşık 4 milyon insan, 
rejimin kanlı saldırıları sebebiy-
le sınırlarımıza doğru şu anda 
harekete geçmiştir. Bunların 1,5 
milyonu şu anda sınırımızdadır. 
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Biz bütün bunlara yönelik bir 
güvenli bölge oluşturalım ve bu 
güvenli bölgede bunları iskan 
edelim diye çalışmalar yürü-
tüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte 
bir taraftan Atme Kampı’nda 
büyük bir yığılma var ama öbür 
taraftan biz şimdi dedik ki, daha 
konforlu bir iskan bölgesi ilan 
edelim. Bunun için de briket ba-
rınaklar, 25 metrekare, 30 met-
rekare yapmak suretiyle onları 
orada iskan edelim, dedik.”

İdlib’deki onca insanı rejimin 
insafına terk etmenin de ne 
tarihlerine ne kültürlerine ne de 
inançlarına sığacağını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Me-
sela diyorlar ki; ‘Sizin orada ne 
işiniz var? Şu anda Suriye tabii 
ki işgal altındaki topraklarını 
korumak durumundadır.’ Bunu 
da çok açık net söyleyenlere 
söyledim. Dedim ki ‘Kusura bak-
mayın biz oraya Esed’in davet-
lisi olarak gitmedik. Biz oraya 

Suriye halkının davetlisi olarak 
gittik ve Suriye halkı ‘Tamam 
iş bitti.’ demeden bizim oradan 
çıkma niyetimiz de yok. Bunu 
da bilmenizi özellikle istiyorum.’ 
dedim.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile yaptığı telefon görüşmesine 
değinerek, şunları anlattı:

“Dün Sayın Putin’e de söyle-
dim, ‘Sizin orada ne işiniz var? 
Eğer siz üs kuracaksanız, üssü 
yine kurun ama şu anda orada 
siz, bizim önümüzden çekilin, 
bizi rejimle baş başa bırakın. Biz 
de rejimle gereğini yaparız.’ Ta-
bii ona da ‘Biz çekildik.’ diyemi-
yorlar. Menfaatleri nedir inanın 
bunu çözebilmiş değiliz. Yani 
2-3 tane üssü, Tarsus’ta bir deniz 
üssü; içeride iki tane işte Laz-
kiye’de, vesairede üssü, işte bir 
Hmeymimleri var bunların. Ku-
run, bundan bizim bir derdimiz 
yok. Bizim ne petrol derdimiz 

var ne orada toprak derdimiz 
var. Biz sadece bir güvenli böl-
geyle sınırlarımızı teminat altına 
almak istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Şu anda ekranları 
başında bizi izleyen milletime 
özellikle sesleniyorum.” diyerek, 

Gündem

“Dün Sayın Putin’e de 
söyledim, ‘Sizin orada 
ne işiniz var? Eğer siz 
üst kuracaksanız, üssü 
yine kurun ama şu 
anda orada siz, bizim 
önümüzden çekilin, bizi 
rejimle baş başa bırakın. 
Biz de rejimle gereğini 
yaparız.’”
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sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin Suriye’de ne işi 

var?, sorusuyla aslında ‘Türkiye 
terör örgütlerine ve kendine 
düşman bir rejime teslim olma-
lı.’ önerisini bize tavsiye edi-
yorlar, bunların yaptığı budur. 
Buradan şimdi milletime soru-
yorum, terör örgütlerine teslim 
mi olalım? Ülkemize düşman 
rejime boyun mu eğelim? Bunla-
rı kullanarak vatanımızın bütün-
lüğüne ve milletimizin birliğine 
göz dikenlerin önünde diz mi 
çökelim? Bölgemizde her yerde 
evinden, yurdundan olanların 
gidecek yerleri var, en azından 
onları koyalım bir kenara, hiçbir 
şey olmasa bile Türkiye var. Peki 
bizim evimizden, yurdumuzdan 
olduğumuzda gidecek bir yeri-
miz var mı? Kimileri Avrupa’yı, 
kimileri Amerika’yı, kimileri 
daha başka yerleri aklından 
geçirebilir ama milletimin her-
hangi bir ferdinin böyle bir du-
rumda gitmeyi düşünebileceği 
hiçbir yer olmadığını biliyorum. 
Şahsen benim yok. Sizlerin de 
olmadığına inanıyorum.

Öyleyse ülkemize, devleti-
mize, vatanımıza sıkı sıkıya 
sahip çıkacak, bunların bekası 
için nerede, hangi mücadeleyi 
vermemiz gerekiyorsa verecek, 
hangi bedeli ödememiz gereki-
yorsa ödeyeceğiz. Bu mücadele-
de şehit düşen her evladımızın 
acısı yüreğimizi dağlıyor. Bin 
yıldır bu topraklarımızı vatanı-
mız kılmak için yürüttüğümüz 
mücadeleyi, verdiğimiz sayısız 
şehitler kervanına bunu da 
ilave etmemiz gerekiyor. Ve 
şehitler tepesi hiçbir zaman boş 
kalmayacak. Tabii bu vesileyle 
İdlib harekatımızda önceki gün 
vermiş olduğumuz 34 şehidi-
miz inanıyorum ki bu milletin 
vatan kılınması mücadelesinin 
zirve yaptığı noktalardır. 20 
günlük hareket boyunca vermiş 
olduğumuz şehitlerin ailelerine 

şahsım, milletim adına baş sağlı-
ğı dilerken, milletimizin de başı 
sağ olsun diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-
riye’de tüm sınır hattı boyunca 
30 kilometre derinliğinde bir 
güvenli bölgeyi bilfiil oluştur-
mak için şu anda çalışmaları-
nın devam ettiğini belirterek, 
şöyle konuştu:

“Barış Pınarı Harekatı bölge-
sinin sağındaki ve solundaki 
bölgelerde bize verilen sözlerin 
tutulmadığını, terör örgütünün 
serbestçe faaliyet gösterdiğini 
biliyoruz. Dün Sayın Putin’e 
de söyledim, Sayın Trump’a da 
ve diğerlerine de... Bize veri-
len söz neydi? YPG’yi, PYD’yi 
bunlar bu bölgelerden çıka-
racaklardı. Ne Rusya verdiği 
sözü tutabildi, ne Amerika... 
Çıkaramadılar. Şu anda PYD 
de YPG de buralarda yine terör 
estiriyorlar. Bunları her iki 
liderle de paylaştım. Kalkıp 
şunu diyemiyorlar: ‘Hayır çı-
kardık.’ diyemiyorlar. Ama biz 
yazılı sözleşmemizde onlardan 
bunun sözünü aldık. Altında 
imzaları var. Bu sözleri yerine 
getiremediler. Ne Rusya, ne 
Amerika... Şimdi kalkıp bize 
‘Yok şöyle, yok böyle.’ diyorlar. 

Biz gereğini yapıyoruz ama 
onlar gereğini yapamıyorlar. 
Teröristler her fırsatta harekat 
bölgelerimize saldırıyor veya 
sızmaya çalışıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İd-
lib’de de mutabakatlara uyul-
madığını vurgulayarak şöyle 
konuştu:

“Rejim neredeyse yüz bin 
defa ateşkesi bozduğu halde 
bunu asla gündeme getirme-
yenler, kendi topraklarını sa-
vunan muhalifleri terörist gibi 
gösterip saldırılarına gerekçe 
yapıyor. Sivil yerleşim yerle-
ri insafsızca yerle bir edilip, 
masum insanlar öldürülürken 
seslerini çıkarmayanlar, bizim 
huzuru koruma çabalarımıza 
ateşle karşılık veriyorlar. Bu iç 
acıtıcı fotoğrafı sadece sey-
retmekle kalıp sözde üzün-
tü beyanında bulunanların 
beyanları da farklı değildir. 
Hiçbirinin samimi olmadığı-
nı, sorunun çözümü için en 
küçük bir katkı sağlamadığını 
yaşayarak görüyoruz. Terör 
örgütlerine binlerce tır silah, 
mühimmat, araç, gereç vesaire 
yardımını yapanlar, rejim çok 
ciddi manada silah, mühim-
mat, araç, gereç, füze her şeyi 
yine bu ülkelerden alırken 
kimse Türkiye’ye ne bu konuda 
herhangi bir destek veriyor ne 
de bu mültecilerle ilgili bize 
destek veriyor.”

Aylar önce, “Bu böyle gider-
se biz kapıları açmak zorunda 
kalacağız.” dediklerini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Rahatsız oldular, inanmadılar 
bizim bu söylediklerimize. 
Biz de dün ne yaptık? Kapıları 
açtık, şimdi bu sabah itibarıyla 
yaklaşık 18 bin oldu, kapıları 
zorlayıp geçenler. Ama bugün 
25-30 bini bulabilir. Biz bu ka-
pıları bundan sonraki süreçte 
de kapatmayacağız. Bu devam 
edecek.” dedi.

“Buradan şimdi 
milletime soruyorum, 
terör örgütlerine teslim 
mi olalım? Ülkemize 
düşman rejime boyun 
mu eğelim? Bunları 
kullanarak vatanımızın 
bütünlüğüne ve 
milletimizin birliğine 
göz dikenlerin önünde 
diz mi çökelim?”
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“Sınırlarımızın Güvenliği Ne 
Kadar Önemliyse Elektronik 
Sistemlerimizin ve Buralarda 
Saklanan Verilerin Güvenliği de 
O Derece Önemli”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu Ulusal Siber Olaylara Mü-
dahale Merkezi (USOM) Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşma-
da, söz konusu merkezle ül-
kenin her türlü siber saldırıya 

karşı çok daha hazırlıklı hale 
geldiğine inandığını belirtti.

Bilgi ve teknolojinin dün-
yada en hızlı büyüyen sektör 
olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’de 
bu sektörün hacminin 17 yılda 
20 milyar dolardan 132 milyar 

dolara yükseldiğini, sektörün 
ülkedeki yatırımlarının 100 
milyar lirayı aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geliştirdikleri ve güvenli hale 
getirdikleri mobil altyapı 
sayesinde elde ettikleri kaza-
nımlardan birinin de önemli 

Gündem
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bir bölümünü dijital ortama 
taşımak olduğunu dile getirdi.

e-Devlet hizmetlerinde sağ-
ladıkları başarının, başarının, 
bu güçlü altyapı ile vatandaşla-
ra hizmetleri çok hızlı ve kolay 
bir şekilde ulaştırabilecekleri-
nin en güzel ispatı olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu alanda 2 yıl gibi 
kısa bir sürede dünyada 68’inci 
sıradan 53’üncü sıraya yüksel-
diklerini bildirdi.

Bugün 5 binin üzerinde 
e-Devlet hizmetinden yak-
laşık 45 milyon vatandaşın 
istifade edebildiğine dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, dijital teknolojilerin hızlı 
geliştiği dönemde bu dönüşü-
mün güvenlik boyutunun, en 
az ülkelerin fiziki savunması 
kadar önemli hale geldiğini 
aktardı.

Türkiye’nin teknolojiyi sade-
ce tüketen değil asıl olarak 
bulan, tasarlayan, geliştiren, 
üreten ve dünyaya pazarla-
yan bir ülke haline gelmesini 
hedeflediklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

“Milli teknoloji hamlesini 
işte bunun için başlattık. Yerli 
ve milli yenilikçi teknolojile-
rin kamu başta olmak üzere 
ülkemizdeki tüm kurumları ve 
bireyleri kucaklayacak şekilde 
gelişmesi için tüm imkan-
larımızı seferber ediyoruz. 
Teknolojinin insanlığa faydalı 
yüzü yanında suçu bir en-
düstri haline getiren yönü de 
vardır. Geçmişte basit amaç-
lar ve üst düzey yetkinlikte 
kişiler tarafından yapılabilen 
siber saldırılar, artık devlet-
ler düzeyine kadar çıkmıştır. 
Bu durum siber saldırıların 
çok güçlü altyapı ile ve güçlü 
kadrolarla yürütülebilmesine, 
dolayısıyla hedef odaklı ve 
çok daha yıkıcı hale gelmesine 
yol açıyor.

Türkiye son dönemde siber 
saldırılara en çok hedef olan 
ülkelerin başında geliyor. 
Mesela, 2016 yılında 9 bini 
bulmayan ülkemize yönelik 
siber saldırı sayısı, geçtiğimiz 
sene 136 bini aşmıştır. Sınır-
larımızın güvenliği ne kadar 
önemliyse elektronik sistem-
lerimizin ve buralarda sak-
lanan verilerin güvenliği de 
o derece önemli. Yapay zeka 
destekli insansız hava araçları 
ve robotik sistemler başta ol-
mak üzere her türlü teknolojik 

ürünün hayatımızda giderek 
daha çok yer edineceği bir dö-
neme girdik. Bu işin güvenlik 
boyutuna artık çok daha önem 
vermeliyiz. Aksi takdirde ül-
kemizin hem teknoloji çöplü-
ğü haline dönüşmesine engel 
olamayız hem de tüm kritik 
sistemlerimizi başkalarının 
eline teslim etmiş oluruz.”

Recep Tayyip Erdoğan, veri 
güvenliğinin de bu işin önemli 
bir parçası olduğunu, günü-
müzde verinin en az petrol 
kadar önemli hale geldiğini 
anlattı.

“Veri güvenliğini yabancı 
çözümlerle sağlamaya çalış-
mak sınır güvenliğini yabancı 
askerlere emanet etmekle eş-
değerdir.” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu gerçekten hareketle veri 
güvenliği konusundaki yerli 
ve milli çözüm çalışmalarını 
hızlandırıyoruz. Türkiye’nin 
verisi Türkiye’de kalmalı anla-
yışıyla başlattığımız çalışma-
larda henüz istediğimiz yere 
gelemediğimiz bir gerçektir. 
Kamu ve özel sektöre ait veri 
merkezlerini mutlaka bir 
düzene sokmamız şart. İlgili 
kurumlarımızdan bu konuda 
gereken çalışmaları süratle ta-
mamlamalarını bekliyorum.”

Teknolojiye hükmedenin 
her sisteme ve onu üreten, 
kullanan, saklayan her unsura 
nüfuz edebildiği bir döne-
me girildiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
amaçla Cumhurbaşkanlığı 
olarak Bilgi ve İletişim Güven-
liği Genelgesi yayımladıklarını 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kurumlar ve kamu görevlileri 
için bağlayıcı olan bu genelge-
nin tüm unsurlarıyla uygulan-
masına önem verdiklerini vur-
gulayarak, şunları kaydetti:

“Yerli ve milli yenilikçi 
teknolojilerin kamu 
başta olmak üzere 
ülkemizdeki tüm 
kurumları ve bireyleri 
kucaklayacak şekilde 
gelişmesi için tüm 
imkanlarımızı seferber 
ediyoruz.” 
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Gündem
“Açılışını yaptığımız Ulusal 

Siber Olaylara Müdahale Mer-
kezimiz yılın 365 günü, günün 
24 saati kesintisiz çalışacaktır. 
Burada yerli ve milli imkanlar-
la geliştirdiğimiz siber güven-
lik sistemlerini kullanarak 
hem saldırıları engelliyor hem 
de önceden tedbir alıyoruz. 
Savunmadan iletişime, sağlık-
tan enerjiye, finanstan eğitime 
kadar tüm sektörlerdeki kritik 
kurum ve kuruluşlarımızda 
siber olaylara müdahale ekip-
leri oluşturduk. Bu ekipleri 
her geçen gün daha da yaygın-
laştırıyor ve güçlendiriyoruz. 
Şu anda 1300 kurumumuzda 
yaklaşık 4000 uzmanla siber 
güvenlik faaliyetleri yürütü-
lüyor. Bu ekipler, istihbarat 
paylaşımından güç birliğine 
kadar her alanda dayanışma 
içinde çalışıyor.”

Üretimi tamamlanan Türksat 
5A’nın bu yılın sonuna doğru 

uzaya fırlatılacağı bilgisini ve-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türksat 5B’yi de önümüzdeki 
yıl uzaya gönderiyoruz. İlk 
yerli haberleşme uydumuz 
olacak Türksat 6A’nın tasarı-
mı tamamlandı, mühendislik 
çalışmaları sürüyor. İnşallah 
bunu da 2022 yılında uza-
ya göndermeyi planlıyoruz. 
Böylece Türkiye, dünyada 
haberleşme uydusu üretebilen 
10 ülkeden biri haline gelmiş 
olacaktır.” şeklinde konuştu.

İnternet ve teknolojinin, 
insanların hayatını kolaylaştı-
ran yönünün yanında, pek çok 
yeni tehditleri de içinde barın-
dıran bir alan olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bakımdan internetin 
sorumlu değil, sorunlu kulla-
nımı giderek daha çok önemli 
hale gelmeye başladı. Tekno-
loji bağımlılığı bu tehditlerden 

sadece biridir. Günümüzde 
teknoloji bağımlılığı sebebiyle 
adeta modern kölelere dönü-
şen yığınlarla karşı karşıya-
yız. Önce gençlerde başlayan 
teknoloji bağımlılığının artık 
her kesimi kuşatıyor olması-
nı üzüntüyle takip ediyoruz. 
Halbuki biz baktığımızda mo-
dern köleler değil, teknolojiyi 
bilinçli kullanan özgür bireyler 
görmek istiyoruz. Aynı oda 
içinde dahi konuşarak değil, 
mesajla iletişim kuran insanla-
rın gerçek hayatla bağı giderek 
zayıflıyor. İnsanlarımızın ger-
çek hayatla bağlarını güçlendi-
recek çalışmaları destekleme-
miz, özendirmemiz gerekiyor.”

Bir başka önemli sıkıntının 
ise siber zorbalıkların çeşitle-
nip artması olduğuna değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Özellikle sosyal medya bu 
bakımdan tam bir çöplük, 
tam bir başıboş mecra haline 
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dönüşmüştür. İnsanların taciz 
edildiği, dolandırıldığı, onurla-
rının kırıldığı, lince tabi tu-
tulduğu, her türlü haklarının 
ihlal edildiği böyle bir sanal 
dünyaya asla teslim olmayaca-
ğız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerçek hayatta suç olan her 
şeyin, internet ortamında da 
aynı karşılığı bulmasının şart 
olduğunu ifade ederek, şunları 
söyledi:

“Ülkemizi yalan haberin, 
iftiranın, hakaretin, tehdidin, 
dolandırıcılığın, provokasyon-
ların adeta bir çığ gibi toplu-
mumuzun üzerine çöktüğü bu 
kabus ikliminden çıkartmakta 
kararlıyız. Daha 2007 yılında 
başbakanlığım döneminde, 
bu konuda gereken önlemle-
rin alınmasını talep etmiştik 
ancak aradan geçen bunca za-
mana rağmen henüz işe yarar 
bir hukuki ve teknik altyapı 
oluşturamadığımızı da üzün-
tüyle görüyoruz. Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarımızla, ilgili 
kurumlarımız tarafından bu 
çerçevede yürütülen hazırlık-
ların süratle neticelendirilme-
sini istiyoruz.

Vatandaşlarımızı da özellikle 
çocuklarımızı korumak için 
güvenli internet hizmetlerin-
den daha çok faydalanmaya 
davet ediyorum.”

“Kopyala-yapıştır” mantığıy-
la içerik üretiminin ağırlıkta 
olmasının internetteki kirlili-
ğin en önemli sebeplerinden 
birisi olduğuna işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
ifadeleri kullandı:

“Halbuki bizim gerçekten 
üretken, kabiliyetli, cevval 
gençlerimiz var. Gençleri-
mizden internetin sağladığı 
imkanları en iyi şekilde kulla-
narak doğru ve faydalı içerik 
üretiminde öne çıkmalarını 
özellikle bekliyoruz. Bu çerçe-
vede gençlerimizin internet-
ten elde ettikleri bilgiyi, ürüne 
dönüştürerek hem kendileri 
hem de ülkeleri için faydalı so-
nuçlar ortaya koyma çabalarını 
destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye Ulusal Mobil Uyarı 
Sistemi’nin hayata geçirilmesi-
nin bu çerçevede atılan önemli 
bir adım olduğunu dile getire-
rek, konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Ulusal Uyarı Sistemi ile 
gerektiğinde ülkemizdeki tüm 
kullanıcıların cep telefonlarına 
bir saat içinde mesaj göndere-
bilecek bir altyapı oluşturduk. 
Elbette bu sistemi sadece 
belirli bölgelerimize, belirli 
illerimize, belirli ilçelerimize 
göre sınırlandırarak da kulla-
nabiliyoruz. Afetlerde ve her 
türlü acil durum hallerinde 
bu sistemden göndereceğimiz 

mesajlarla vatandaşlarımızı 
ikaz edebilecek, bilgilendire-
bilecek, yönlendirebileceğiz. 
Yakında bu sistemi inşallah 
ülkemizdeki ilgili kurumların 
kullanımına açıyoruz.

Türkiye’nin maziden atiye 
kurmuş olduğu köprüde dijital 
dünya çok önemli bir yere 
sahip hale gelmiştir. Karşı-
mızdaki hakikatlere sırtımızı 
dönemeyeceğimize, dünyanın 
akışını tersine çeviremeye-
ceğimize göre geleceğe baka-
cağız. Milletimiz tarihin her 
döneminde devrin yenilikle-
rini, gelişmelerini, bilim ve 
teknoloji birikimini en güzel 
şekilde değerlendirmeyi bil-
miştir. Bugün de aynı başarıyı 
göstereceğimizden ben şüphe 
duymuyorum. Nitekim tekno-
loji altyapısından siber saldı-
rılara kadar bu alanda geldiği-
miz yeri sizlerle paylaştık.

İnşallah önümüzdeki dö-
nemde her alanda olduğu gibi 
bilgi ve iletişim teknolojile-
rinde de Türkiye’yi dünyanın 
en önde gelen ülkeleri arasına 
sokacağız. Yüksek teknolojiye 
dayalı ürünler tasarlayan, ge-
liştiren, üreten ve tüm dünya-
ya satan bir Türkiye için hep 
birlikte çalışacağız.”

“Günümüzde teknoloji 
bağımlılığı sebebiyle 
adeta modern kölelere 
dönüşen yığınlarla karşı 
karşıyayız.”
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 
düzenlen Ankara İl Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda katılımcılara hitap 
etti.

İdlib’de şehit düşenlerin şehadet-
lerinin mübarek, şehitlik mertebe-
lerinin âli olmasını dileyen Cum-
hurbaşkanımız, şehit yakınlarına ve 
Türk milletine başı sağ diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ham-
dolsun, bir gül bahçesine girerce-
sine toprağa düşen hiçbir şehidi-
mizin kanını yerde bırakmadık, 

mücadelesini akamete uğratmadık. 
İdlib’deki operasyonlarımızı, mese-
lenin sağduyu ve sulh yoluyla çö-
zülmesini arzu ettiğimiz için sınırlı 
şekilde sürdürüyorduk. Bu amaçla 
diplomasi kanallarını son ana kadar 
etkin bir şekilde işletmek için çalış-
tık, çabaladık.” diye konuştu.

Meselenin Türkiye açısından ta-
şıdığı önemi, bu uğurda neleri göze 
aldığını muhataplarına her sevi-
yede tekrar tekrar ifade ettiklerine 
değinen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ancak bizim bu hüsnü niyeti-
mizin yanlış anlaşıldığını gördük. 

Bunun üzerine operasyonlarımızı, 
34 askerimizi şehit verdiğimiz 27 
Şubat tarihi itibarıyla rejimin tüm 
unsurlarını hedef alacak şekilde 
kapsamlı hale getirdik. Bu operas-
yona da ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ 
adını verdik.

Daha önce Fırat Kalkanı Hare-
katı’yla, Zeytin Dalı Harekatı’yla, 
Barış Pınarı Harekatı’yla neyi 
amaçlıyorsak, bu harekatla da aynı 
gayeyi güdüyoruz. Sınırlarımızın 
terör örgütleri ve gözünü ülkemizin 
topraklarına dikmiş zalim bir rejim 
tarafından kuşatılmasına, milyon-
larca sığınmacının yükünün kalıcı 
bir şekilde üzerimize yıkılmasına 
izin vermemekte bundan böyle 
kararlıyız. Daha İdlib şehitlerimizin 
cenazelerini kaldırmadan, Rejime 
tarihinin en ağır kayıplarını verdire-
rek ‘Bismillah’ dedik.” 

Rusya ve İran’a bir kez daha 
seslenen Erdoğan, “Suriye’de bizim 
sizinle herhangi bir derdimiz yok. 
Türkiye’nin Suriye’deki mücadelesi 
ne toprak kazanma ne stratejik veya 
mezhebi üs edinme gayretidir. Biz 
Suriye’de, hem bu ülkeden kaça-
rak ülkemize yönelen milyonlarca 
kişinin yol açtığı insani krizi çözme 
hem de topraklarımızın güvenliğini 
sağlama mücadelesi yürütüyoruz. 
Her iki mesele de bizim için hayati 
öneme sahiptir.” dedi.

“Topraklarında 3,7 milyon, 

Gündem

“Bu Gafillere Türkiye’nin 
Gerektiğinde Baş Veren Ama 
Baş Eğmeyen Büyük Bir Devlet 
Olduğunu Gösteriyoruz”
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sınırları dibinde 1 milyonu aşkın kişi-
yi barındıran ne İran’dır ne Rusya’dır 
ne de diğer ülkelerdir.” diyen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Bu yükü tam 9 yıldır tek başına 
Türkiye üstleniyor. Batı’nın, sadece 
göçmen korkusuyla söyledikleri 
süslü sözler, gerçek hayatta somut 
karşılık bulmuyor. Biz yıllarca, ‘Su-
riye’de güvenli bölgeler oluşturalım, 
rejimden kaçan insanları burada 
iskan edelim’ çağrısı yaptık. Bu 
çağrımıza hiçbir Avrupa ülkesi somut 
destek vermedi, katkıya yanaşmadı. 
Sınırlarımızı açtığımız saatten beri 
Avrupa’ya yönelenlerin sayısı 100 
bini aştı. Bu sayı yakında milyonlu 
rakamlarla ifade edilecek. Şimdi 
hepsi de sınırlarımızı açtığımız için 
feryat ediyorlar.

Bugüne kadar aklınız neredeydi? 
Ya bu insanları kendi topraklarında 
onurlu bir hayata kavuşturacağız ya 
da herkes bu yükten payına düşeni 
alacak. Artık tek taraflı fedakarlık 
dönemi bitti. Lafa gelince ülkemize 
destek beyanında bulunan diğer 
kimi devletlerin de aslında kıllarını 
bile kıpırdatmadan gelişmeleri takip 
ettiklerini biliyoruz. Güya uluslara-
rası düzeyde barışı, huzuru, güven-
liği tesis için kurulmuş yapılar da 
toplantı yapmak, bildiri yayınlamak, 
kınamak dışında, sadra şifa hiçbir işe 
yaramıyorlar.”

Türkiye’nin, mücadelesini herhan-
gi bir ülkeye veya kuruma güvenerek 
değil, kendi yüreğine, kendi bileğine, 
kendi insanına, kendi imkanlarına 
dayanarak yürüttüğünü kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya 
Kemal Beyatlı’nın ‘Şu kopan fırtına 
Türk ordusudur ya Rabbi’ şiirini oku-
yarak, “Gerisinde Allah’ın desteği, 
yüz milyonlarca dostumuzun duası, 
milletimizin yüreği olan bu fırtınanın 
nelere kadir olduğunu herkes görü-
yor, görecek.” ifadesini kullandı.

Mücadelenin şahsi tercihle değil 
milletin topyekün iradesiyle yürütül-
düğüne işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:  

“Suriye’de oynanan oyunu mille-
timizle birlikte gördük, teşhis ettik 
ve karşı hamlemizi yaptık. Bu millet, 
15 Temmuz’da niye sokağa çıkmış-
sa bugün de Türkiye aynı sebeple 
Suriye’dedir. Bu millet, PKK’nın ve 
DEAŞ’ın saldırılarına karşı nasıl göğ-
sünü siper etmişse bugün de Türkiye 
aynı sebeple İdlib’dedir, Suriye’nin 
diğer bölgelerindedir. Türkiye için 
Ege’deki haklarını korumak ile 
Libya’da başlattığımız inisiyatifle 
Akdeniz’deki haklarımızı müdafaa 
etmek arasında hiçbir fark yoktur. 
Ekonomik tuzaklara karşı verdiğimiz 
mücadele ile sınırlarımızı terör kori-
doruyla kuşatma girişimlerine karşı 
verdiğimiz mücadele aynıdır.

Suriye meselesinde, milletimizin 
birlik ve beraberliğini bozmak, ülke-
mizin mücadelesine zarar vermek, 
düşmanlarımızı sevindirmek için 
aleni veya örtük şekilde yürütülen 
faaliyetleri sizler de takip ediyorsu-
nuzdur. Kimsenin ‘Suriye’de Rus-
ya’nın ne işi var, Amerika’nın ne işi 
var, İran’ın en işi var, Fransa’nın ne 
işi var’ dediğini duydunuz mu? Duy-
madık. Ama iş Türkiye’ye gelince, 
hemen ‘Suriye’de ne işimiz var’ yay-
garasını basıyorlar. Kimler olduğunu 
biliyorsunuz.”

Birileri dönüp dolaşıp “Suriye’de 
ne işimiz var” ifadesini tekrarlarken 
şehitlerden birinin şehadetinden 
önce “Sizden ricam, sakın Suriye’de 
ne işimiz var diyenlerden olmayın. 

Gittim gördüm, tam da olmamız 
gereken yerdeyiz” mesajı verdiğini 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Meydanı, zahirde şehitler için üzü-
lüyor gibi gözüküp, ağzını açtığında 
şehadet kavramına ve şehitlerimizin 
aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan 
gafillere bırakmayız, bırakamayız.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’nın 
“Şehitler tepesi boş değil. Toprağını 
kahramanlar bekliyor.” dizelerinin 
yer aldığı “Bir Bayrak Rüzgar Bek-
liyor” şiirini okumasının ardından, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Bize düşen görev tuttuğu bay-
rak belli olmayan, bastığı toprağı 
kirleten, kimin kılıcını çaldığını 
hepimizin gördüğü, şehadet nedir, 
şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek 
yüzlerini hep beraber milletimize 
anlatmalıyız. Bunlara verilecek en 
güzel cevabın, devlet ve millet olarak 
tüm gücümüz ve imkanlarımızla 
yürüttüğümüz mücadeleyi zafere 
ulaştırmak olduğunu biliyoruz. 
Ülkemize göz diken DEAŞ’ı, PKK’yı, 
FETÖ’yü, tüm terör örgütlerini nasıl 
durdurduysak, zalim rejimi de aynı 
akıbete uğratacağız.”

Bunun olması için hep birlikte gece 
gündüz çalışmaya devam edecek-
lerinin altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’nin ikinci büyük 
şehri ve başkenti olan Ankara’yı ne 
kadar sağlam tutarsak, diğer şehir-
lerimizde o kadar rahat oluruz. Bu 
yüzden sizlerden çok daha fazla 
gayret göstermenizi istiyorum ve üye 
kaydında da sizlerden çok daha fazla 
üye kaydı bekliyorum. Bu bir yarış, 
bunları yapacağız.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Suriye’de oynanan 
oyunu milletimizle 
birlikte gördük, teşhis 
ettik ve karşı hamlemizi 
yaptık. Bu millet, 15 
Temmuz’da niye sokağa 
çıkmışsa bugün de 
Türkiye aynı sebeple 
Suriye’dedir.”
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Genel Merke-
zi’nde Siyaset Akademisi açılışı 
dersinde konuştu.

AK Parti 19’uncu Dönem 
Siyaset Akademisi’nin hayırlı ol-
masını dileyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, aklıselim, kalbiselim, 

zevkiselim sahibi kadrolar ye-
tiştirmenin yolunun her alanda 
olduğu gibi siyasette de eğitim 
ve öğretimden geçtiğini söyledi.

Siyaset akademisi projesiyle 
amaçlarının, ülkesine ve milleti-
ne siyaset yoluyla hizmet etmek 
isteyenlere bunun için gerekli te-
orik ve pratik zemini hazırlamak 

olduğunu aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “2008 yılında 
Reha Denemeç kardeşimizle 
başlayan ve 12 yıldır devam eden 
AK Parti Siyaset Akademisi’nde 
bugüne kadar 74 bin kişiye eği-
tim verildi. Yeni dönemde de 26 
büyükşehir, 11 il merkezi ve 2 ilçe 
olmak üzere toplam 39 noktada 
12 bine yakın katılımcısıyla Siya-
set Akademimiz en geniş iştirak-
le faaliyetlerini sürdürecektir.” 
diye konuştu.

Gündem

“Sadece Makam İçin, Para İçin, 
Nefsini Tatmin İçin Siyaset 
Yapanlar, Gün Gelip de 
Kenara Çekilmek Zorunda 
Kaldıklarında Unutulup Gitmeye 
Mahkumdur”

“AK Parti’nin gençlik 
kollarında siyasete 
atılan arkadaşlarımızdan 
bugün genel başkan 
yardımcılığından 
milletvekilliğine, il 
başkanlığından belediye 
başkanlığına kadar her 
seviyeye gelmiş olanlar 
var.” 
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“Siyaset akademide başlar” 
sloganıyla gerçekleştirilecek 9 
haftalık eğitim-öğretimi tamam-
layan katılımcılardan, yapılacak 
sınavda 70 ve üzeri puan alanla-
ra başarı sertifikaları verileceğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, anayasadan dış politikaya, 
ekonomiden medyaya, tecrübe 
paylaşımından kişisel gelişi-
me kadar geniş bir yelpazede 
verilen derslerin katılımcılara 
çok önemli katkıları olacağına 
inandığını belirtti.

Akademiye eğitim için başvu-
ranların üçte ikisinin AK Parti 
teşkilatlarında görev almayan 
kişilerden oluşmasının bura-
da geleceğin siyasetçilerinin 
yetişeceğine işaret ettiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Van’daki 18 yaşındaki 
üniversite öğrencisi ile Kü-
tahya’daki 70 yaşındaki çiftçi, 

siyaset akademisi çatısı altında 
buluşuyorsa burada bir ışık, bir 
cevher, bir umut var demektir. 
Milletimizin gösterdiği büyük 
teveccüh, ülkemizin geleceğinin 
AK Parti’de görüldüğünün en 
bariz ifadesidir.” değerlendirme-
sinde bulundu.

AK Parti’nin ve siyaset akade-
misinin kapısının herkese açık 
olduğuna değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Derdi ülke ve millet olan her 
kardeşimiz bu çatının altında 
kendine yer bulacağından emin 
olmalıdır. AK Parti’nin gençlik 
kollarında siyasete atılan ar-
kadaşlarımızdan bugün genel 
başkan yardımcılığından mil-
letvekilliğine, il başkanlığından 
belediye başkanlığına kadar 
her seviyeye gelmiş olanlar var. 
Aynı şekilde kadın kollarımızda 

siyasete girip de en üst görevlere 
kadar çıkanlar bulunuyor. İlk 
defa Siyaset Akademisi ile bu 
çatının altına girip de bugün her 
seviyede sorumluluk üstlenmiş 
kardeşlerimiz olduğunu biliyo-
ruz. Bu tablo AK Parti’nin bizati-
hi kendisinin bir siyaset okuluna 
dönüştüğünü gösteriyor.”

Ülkede bir süredir bilinçli bir 
şekilde siyasetin ve siyasetçinin 
itibarını düşürmeye yönelik 
kampanyalar yürütüldüğünü 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ne kadar çok vatan-
daş siyasi partilerde aktif görev 
alırsa siyasetin kalitesinin de o 
derece artacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yıllarca halka rağmen halk için 
anlayışıyla milletin değerleriyle 
savaşanların tamamen tasfiyesini 
ancak bu şekilde gerçekleştirebi-
liriz. AK Parti’nin üye sayısının 

Mart ___ Türkiye Bülteni ___ 39



Gündem
10 buçuk milyona yakın olması 
ile gurur duymamızın sebebi bu 
rakamın milletimizin siyasetle 
ilişkisinin gücünü gösteriyor 
olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dava adamı vasıflarına sahip bir 
siyasetçinin günü kurtarmanın 
değil, geleceğe eser bırakma-
nın şuuruyla çalışıp mücadele 
edeceğini vurgulayarak, bu 
anlayışla 18 senedir çalıştıklarını 
ve Türkiye’nin 81 ilini eserlerle 
donattıklarını dile getirdi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
adalete, tarıma kadar bütün 
alanlarda eserlerinin olmadı-
ğı ilin bulunmadığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eksikliklerinin olduğunu ancak 
geçmişe bakıldığında, AK Par-
ti’nin yaptıklarını başkalarıyla 
mukayese etmenin mümkün 
olmadığını söyledi.

“Milli iradeyi hiçe sayarsanız, 
haramı, helali umursamazsanız, 
alicenaplığı terk ederseniz, ne ya-
parsanız yapın, halkın ve Hakk’ın 
rızasına nail olamazsınız.” ifa-
desini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, milletin bu ayrımı çok 
iyi yaptığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mil-
letin, seçimden seçime kapısına 
gelen ile her gün yanında olanı 
asla aynı tutmayacağına işaret 
ederek, “Muteber siyasetçi, 
ilindeki, ilçesindeki insanların 
dertleriyle dertlenip, sıkıntısıy-
la üzülen, hizmet etmek, eser 

vermek için çırpınan kişidir. 
Böyle davranmayan siyasetçi de-
ğil, affınıza sığınıyorum siyaset 
şarlatanıdır.” dedi.

Adaletin olmadığı yerin, oksi-
jensiz dünya gibi olduğunu, ora-
da yaşanılamayacağını vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Her işinizde adaleti gözetir-
seniz, siyaseten küçülmez, tam 
tersine sürekli büyürsünüz. 
Attığınız her adımda, söyledi-
ğiniz her sözde, yaptığınız her 
işte millet sizi görür, notunuzu 
verir, günü geldiğinde de yerini-
zi gösterir. Siyasetçinin sözü ve 
tavrı, kendi hayatında karşılık 
bulduğu ölçüde etkilidir. İmam-ı 
Azam’a atfedilen meşhur hika-
yeyi bilirsiniz, baldan başka bir 
şey yemeyen çocuğu son çare 
İmam Ebu Hanife’ye getirirler. 
İmam Ebu Hanife meseleyi din-
ledikten sonra çocuğun ailesine 
‘40 gün sonra tekrar gelsin’ der. 
Bu sürenin sonunda yeniden 
geldiklerinde İmam-ı Azam 
çocuğu karşısına alıp, ‘bundan 
sonra bal yeme evladım’ dedik-
ten sonra aileye gidebilecekle-
rini söyler. Şaşkınlık içindeki 
aile ‘madem bu kadar kolaydı, 
niye bizi 40 gün beklettiniz’ diye 
sorar. İmam-ı Azam gülümseye-
rek ‘İlk geldiğinizde ben de her 
gün soframdan balı eksik etmez-
dim, siz gittikten sonra 40 gün 
boyunca bal yemeyi keserek nef-
simi denedim. Baktım oluyor. 
Çocuğunuza da aynı telkinde 
bulundum. Aksi takdirde sözüm 
ona tesir etmezdi.’ der.

Sizler her halinizle çevrenize 
örnek olacaksınız ki ülke ve millet 
meseleleri konusunda söyledikle-
rinize itibar edilsin. Elbette bu tav-
siyeleri saatlerce devam ettirmek 
mümkün ama sadece şu ana kadar 
anlattığım hususlara riayet etmeniz 
halinde milletin sizi bağrına basa-
cağından hiç şüpheniz olmasın.”

Siyasette sembol isimler 

olduğuna dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Adnan 
Menderes, Turgut Özal, Nec-
mettin Erbakan ve Alparslan 
Türkeş gibi siyasi şahsiyetleri, 
hem davaları uğruna verdikle-
ri mücadele ile hem de geride 
bıraktıkları eserlerle hayırla yad 
ettiklerini söyledi.

Bugün Erbakan’ın vefatının 
9’uncu yılı olduğunu anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraber 
uzun yıllar siyasette mücadelele-
rinin bulunduğunu hatırlattı.

İlk gençlik yıllarından itibaren 

“Muteber siyasetçi, 
ilindeki, ilçesindeki 
insanların dertleriyle 
dertlenip, sıkıntısıyla 
üzülen, hizmet etmek, 
eser vermek için 
çırpınan kişidir.”
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yanında bulunma şerefine nail 
olduğu Erbakan’dan çok şeyler 
öğrendiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Merhum 
Hocamız; tüm ömrünü öğren-
meye, öğretmeye, hizmete, bu 
ülkenin ufkunu açmaya adamış 
bir büyük ilim, devlet ve siya-
set adamıydı. İnandığı değerler 
uğrunda yılmadan mücadele 
eden bir dava adamı olan Hoca-
mız, tüm ömrünü bu ülke için, 
bu millet için, hepsinden önem-
lisi tüm ümmet için çalışmaya 
vakfetmişti. Kendisi şayet imkan 

verilirse bu ülkenin kendi uça-
ğını, kendi otomobilini, kendi 
silahını yapabileceğine, kendi 
sanayisini kurabileceğine yürek-
ten inanan bir idealistti.” diye 
konuştu. 

Erbakan’ın tam bir “insan sar-
rafı” olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Anado-
lu’nun inançlı, başarılı, fedakar, 
geleceği parlak evlatlarına fırsat 
tanımak için gayret gösterdiğini 
de anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kurucusu olduğu partide ve 

bürokraside halen merhum Er-
bakan’ın bu şekilde önünü açtığı 
pek çok kişi olduğunu vurgula-
yarak, “Ahlakı, dürüstlüğü, ma-
nevi kalkınmayı, istikamet sahibi 
olmayı, siyaset felsefesinin köşe 
taşı olarak gören Erbakan Hoca-
mız, geride saygıyla, güzellikle, 
dua ile yad edilen müstesna 
bir miras bırakmıştır. Vefatının 
9’uncu yılında kendisine bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyor; 
Rabbim onu cennetiyle, cema-
liyle müşerref kılsın diye dua 
ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Kahra-
manmaraş Merkez Spor Komp-
leksi’nde düzenlenen Kahra-
manmaraş’ın Kurtuluşunun 100.
Yıl Dönümü Kutlamaları’nda 
konuştu.

Kahramanmaraş’ı ziyaret et-
mek için bugünü, yani 12 Şubat 

tarihini özellikle seçtiklerini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Son gelişimizde, sizlerden 
bugünü büyük bir coşkuyla kut-
lamanızı beklediğimi söylemiş-
tim. Çünkü 12 Şubat, tam 100 yıl 
önce Maraşlıların, Milli Mücade-
le tarihimizde çok önemli yeri 

“Vatanı, Bayrağı ve İstiklali 
Uğruna Canını Feda Eden 
Kahramanmaraşlılar, Bütün 
Dünyaya Bizim Nasıl Bir Millet 
Olduğumuzu Göstermiştir”

“12 Şubat, tam 100 yıl 
önce Maraşlıların, Milli 
Mücadele tarihimizde 
çok önemli yeri olan bir 
destanı tarihe armağan 
ettikleri gündür.” 
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olan bir destanı tarihe armağan 
ettikleri gündür. Maraş’ı Kah-
ramanmaraş yapan bu büyük 
mücadele, Anadolu’nun topye-
kun kurtuluşuna giden yolu da 
açmıştır. Meclisimiz tarafından 
İstiklal Madalyası ve Kahra-
man unvanıyla onurlandırılan 
Maraşlıların bu gurur gününü 
kutluyorum. Rabbimden, sizler 
ve tüm milletimiz için büyük 
bir anlam ifade eden bu tarihi 
günün hayırlara vesile olmasını 
niyaz ediyorum. Bu vesileyle 
Kurtuluş Savaşı’mızın Başko-
mutanı Gazi Mustafa Kemal ile 
birlikte, Maraş kıyamının kah-
ramanları Sütçü İmam’ı, Arslan 
Bey’i, Rıdvan Hoca’yı, Senem 
Ayşe’yi, Çuhadar Ali’yi ve tüm 
istiklal sevdalılarını tazimle yad 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 
yıldır vatan ve milletin bekası 

için canını esirgemeyen bütün 
şehitlere ve gazilere Allah’tan
rahmet dilerken ülkenin ve ülke-
nin kalkınması, milletin güçlen-
mesi için emek veren, çalışan, 
üreten herkesi şükranla andığını 
belirtti.

“Biz, istiklalini korumak için 
nice çetin imtihanlardan geçmiş 
bir milletiz.” diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Milli Mücadele 

yıllarının, bu imtihanın en zor 
şartlarda verildiği bir dönem 
olduğunu ifade etti.

Maraşlıların 12 Şubat 1920’de 
kazandıkları zaferle, işgalci 
güçlerin Anadolu’da barınama-
yacaklarının tüm dünyaya ilan 
edildiğini aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sütçü İmam’ın, ‘Bugün 
namus günüdür’ diyerek yak-
tığı istiklal meşalesi, Maraş’la 
birlikte bütün vatanın istikbalini 
aydınlatmıştır. Kadınlarının 
mahremiyetine el uzatan düş-
man askerlerine cevabını, alnına 
yapıştırdığı kurşunla veren 
Maraşlının cesareti, yepyeni bir 
dönemin işaret fişeği olmuştur. 
Maraş Kalesi’nden indirilen 
bayrak, yerine dikilene kadar 
süren bu mücadeleye kadınıyla 
erkeğiyle tüm şehir katılmıştır. 

“Sütçü İmam’ın, 
‘Bugün namus günüdür’ 
diyerek yaktığı 
istiklal meşalesi, 
Maraş’la birlikte bütün 
vatanın istikbalini 
aydınlatmıştır.”
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Şehrin dörtte üçünün yanması 
pahasına, düşmanı bu topraklar-
dan söküp atan o güzel insanlara 
ve torunları olan sizlere buradan 
bir kez daha şükranlarımı sunu-
yorum.”

Yenilgiye uğrattığı düşmanı 
önüne katıp kovalayan Maraş’ın 
üzerine, 12 Şubat sabahı güneşin 
bir başka doğduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ma-
raş’ın mücadelesi ve cesaretinin, 
adeta tüm Anadolu’yu ateşledi-
ğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşgal yıllarında maruz kaldı-
ğı o mezalim sırasında Maraş 
halkının yaşadığı acılar, bir asır 
sonra hala tazedir, taptazedir. 
Kendisi de bir Maraşlı olan 
üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle 
sizler, ateşi kanla, kurşunu etle, 
kılıcı kemikle önlemenin sırrını 
elinizde tutuyorsunuz. İşte bu 
Maraş, işgal altında yaşamaya 
karşı yükselttiği itiraz sebebiyle 
tarih sayfalarına, kendi kendini 
kurtaran şehir olarak geçmiştir. 
Vatanı, bayrağı ve istiklali uğru-
na canını feda eden Kahraman-
maraşlılar, bütün dünyaya bizim 
nasıl bir millet olduğumuzu 
göstermiştir.” diye konuştu.

Maraş’ın kahramanlığının 
bundan ibaret olmadığını vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bundan bin küsur yıl önce, 

950’li yıllarda yine destansı bir 
mücadeleyi Bizans’a karşı veren 
Maraş halkının, dönemin şairle-
rini kendine hayran bıraktığını 
belirtti. O tarihlerde Maraş’ı 
imar ettiren ve şehrin tarihinde 
önemli bir yer edinen Safiyyüd-
devle’nin komutasında saf tutan 
Maraşlıların, Bizans ordusunu 
büyük bir bozguna uğrattığını 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Arapların ünlü şairi Müte-
nebbi’nin, bu zafer karşısında 
hislerini, “Bugün serhat halkı 
olan Maraşlılara ne devlettir, ci-
hat ehli onlarla bir, bu ne büyük 
fazilettir.” sözleriyle dile getirdi-
ğini aktardı.

Bu topraklarda bin yıldır bir 
ve beraber yaşayan, vatanı ve 
bayrağı, ekmeği ve suyu bir 
olan milletin; Maraş’ı, Antep’i, 
Urfa’yı, Van’ı, Bitlis’i, Bingöl’ü 
birlikte savunduğunu belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Vurulup tertemiz alnından 
uzanmış yatıyor, dediğimiz kah-
ramanlar, bu ülkenin tamamının 
evlatlarıdır. Çanakkale’de vatanı 
savunurken, omuz omuza çarpı-
şan, şehit olan, gazilikle şeref-
lenen bu milletin kardeşliğini 
bozmaya kimsenin gücü yetme-
yecektir.” dedi.

“Bizim davamız senlik-benlik 
davası değil, istiklal ve istik-
bal davasıdır. Allah’ın izniyle 

Maraşlının cesareti ve yüreği 
kaim oldukça bu davanın sanca-
ğını yere düşürmeye kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Yürekler 
tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet diye vurdukça, Türki-
ye’nin yıldızı hep yükselecektir. 
Biz bir oldukça, iri oldukça, diri 
oldukça, kardeş oldukça, hep 
birlikte Türkiye oldukça hedefle-
rimize ulaşmamızı engellemeye 
kimsenin gücü yetmeyecektir.”

Türkiye’nin sınırları ötesin-
deki güvenlik koridorlarından 
ekonomiye kadar her alanda 
tarihi bir mücadele yürüttüğü-
nü vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kahramanmaraş’ın 
güvenliği Suriye’deki mücade-
lemizin başarısından geçiyor. 
Akdeniz sahillerimizin güvenliği 
Libya’daki mücadelemizin başa-
rısından geçiyor. Ekonomimizin 
selameti, üretimden ihracata, 
yatırımdan istihdama, savunma 
sanayisinden yüksek teknolojiye 
kadar geniş bir alanda verdiği-
miz mücadelenin başarısından 
geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 vilayeti ve 83 
milyon vatandaşının geleceğini 
bu büyük mücadelenin sonuç-
larının belirleyeceğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Kafaları ve kalpleri sadece 
kendi kısır siyasi çıkarları için 

Gündem
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çalışanlar elbette bu büyük 
mücadelenin anlamını kavraya-
mıyor. Hamdolsun milletimiz, 
Gezi olaylarından, 17 Aralık 
tezgahlarına, çukur eylemle-
rinden 15 Temmuz darbe girişi-
mine ve ekonomimize kurulan 
tuzaklara kadar bu mücadelenin 
her adımında bizim yanımızda 
oldu. Dünyada bu kadar kısa 
sürede, böylesine çok saldırı-
ya maruz kalıp da hala dimdik 
ayakta durabilecek başka bir 
ülke ve toplum yoktur. Bize bu 
topraklarda bir yudum nefes 
almayı, bir damla su içmeyi, bir 
lokma ekmek yemeyi dahi çok 
görenleri hüsrana uğrata uğra-
ta yolumuza devam ediyoruz. 
Kahramanmaraş’tan kez daha 
ifade ediyorum; Ne yaparsanız 
yapın, Türkiye 2023 hedefleri-
ne Allah’ın izniyle ulaşacaktır. 
Bu kararlılığımızdan gözleri 
korkarlar, bozulan oyunlarının 

hıncıyla giderek daha pervasız, 
bu şekilde üzerimize geliyor. Biz 
de diyoruz ki ‘Geleceğiniz varsa 
göreceğiniz de var.’ İşte Kahra-
manmaraş burada. Şehir dün na-
sıl sizi önüne katıp kovaladıysa 
bugün de aynısını yapacak azme 
ve cesarete sahiptir.”

Esaret zincirini ellerine, ayak-
larına, boğazlarına takılmasına 
rıza göstermektense haysiyetiyle 
ölmeyi tercih eden bir milleti kim-
senin durduramayacağını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türki-
ye’nin bugün verdiği mücadele, 
işte böyle bir haysiyet mücadele-
sidir. Dökülen her damla kanımız, 
alnımızdan yere düşen her damla 
terimiz kararlılığımızı biraz daha 
perçinliyor, güçlendiriyor. Kahra-
manmaraş’ın 100’üncü kuruluş 
ve kurtuluş yıl dönümü törenle-
rindeki şu manzara, bu gerçeğin 
en somut örneğidir.” değerlendir-
mesinde bulundu.

“Hamdolsun 
milletimiz, Gezi 
olaylarından, 17 
Aralık tezgahlarına, 
çukur eylemlerinden 
15 Temmuz darbe 
girişimine ve 
ekonomimize kurulan 
tuzaklara kadar bu 
mücadelenin her 
adımında bizim 
yanımızda oldu.”
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığında düzenlenen Yeni 
Üye Çalışmaları Ödül Töreni’ne 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptığı konuşmada, yeni üyele-
re, “Büyük AK Parti ailesine hoş 
geldiniz.” diyerek, yeni üyele-
rin partiye kazandırılmasında 

emeği geçen tüm teşkilat men-
suplarını tebrik etti.

“Üye sayımız artıyor ailemiz 
büyüyor” sloganıyla yürütülen 
çalışmaların ileri ki aylarda da 
aynı kararlılıkla devam ede-
ceğine inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi 
partilerde üye çalışmalarının zor 
olduğunu, çok büyük emek ve 
azim istediğini anlattı.

Gençlik Kollarında aktif siya-
sete başladığı 1976’dan beri, bu 
çalışmaların önemine ve zahme-
tine yakından şahit olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Aynı şekilde üye sayısının bir 
partinin gerçek gücünü yansıttı-
ğını da çok iyi biliyorum. Bunun 
için AK Parti’yi kurduğumuz-
dan beri teşkilatlarımızdan bu 

Gündem

“AK Parti, Ulusal Bir Coğrafyaya 
Değil, Uluslararası Bir 
Coğrafyaya Hitap Eden 
Partidir”
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noktada asla taviz vermediğimiz 
en önemli faaliyet, üye sayısını 
artırma çalışmasıdır. Bugün AK 
Parti 10,5 milyona yakın üye sa-
yısıyla Türkiye’nin en fazla üye-
ye sahip partisidir. Bu, dünyada 
da böyledir, örneği yok. Kime 
bunu söylersek hepsi şaşırıyor. 
Aynı şekilde 1 milyonu aşan genç 
ve 4 milyon 700 bini aşan kadın 
üye sayısıyla bu alanlarda da ra-
kipsiz durumdayız. Üye sayımız 
toplam seçmenin yüzde 19’u 
gibi önemli bir oranına ulaşıyor. 
Bu elbette önemli ama bize göre 
yeterli olmayan bir orandır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin önceki yıl 82 milyon 
nüfusu ve 57 milyon seçmeni 
olduğunu, nüfusun geçen yıl 83 
milyonu aştığını hatırlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız 83 milyon insanı-
mızın her bir ferdini bu büyük 
ailenin bir parçası haline ge-
tirmektir. Bu ülkede herkesin 
gönlünü kazanmadan ve orada 
kalıcı hale gelmeden kendimi-
zi, görevimizi bihakkın yerine 
getirmiş sayamayız. AK Parti, 
kurulduğu günden beri girdiği 
her seçimde istisnasız birinci 
çıkmasını, işte bu anlayışla ça-
lışıyor olmasına borçludur. Tür-
kiye’nin en çok oy alan ve 17 yılı 
aşkın süredir iktidarda bulunan 
partisinin genel başkanı olarak 
hala tüm liderlerden daha çok il, 
ilçe ziyareti yapıyor, milletimizle 
buluşuyor, gönül seferberliği-
mizi kesintisiz sürdürüyorum. 
Partimizin her kademesindeki 

kardeşimden de aynı gayreti 
bekliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mahalle temsilcisinin mahalle-
sine, ilçe teşkilatının ilçesine, il 
teşkilatının iline, merkez karar 
yönetim kurulu ve merkez 
yürütme kurulu üyelerinin so-
rumluluk alanlarındaki yerlere, 
genel merkezin de tüm Türki-
ye’ye sahip çıkması halinde AK 
Parti’nin sırtını yere getirmeye 
kimsenin gücünün yetmeyece-
ğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan, üye ça-
lışması yapmanın aynı zamanda 
kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el, 
dokunmadık gönül bırakmamak 
anlamına geldiğini vurguladı. 

Yılın 365 günü bu faaliyet ve-
silesiyle milletle birlikte olacak-
larını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Milletimizle birlikte olacağız 
ki seçim günü oyunu istemeye 
hakkımız ve yüzümüz olsun. 
Seçimden seçime milleti hatır-
layanların, yıllardır oy oranla-
rını bir puan dahi artıramamış 
olmaları, bizim için en büyük 
ibrettir. Bu bakımdan son yıllar-
da girdiğimiz seçimlerdeki oy 
oranımızı asla yeterli görmüyo-
ruz. AK Parti’nin olması gereken 
yer, mutlaka yüzde 50’lilerin çok 
çok üzeridir. Bunu göreceğiz. 
İnşallah yeni üye çalışmaları ve 
kongre sürecinde yürüteceğimiz 
çalışmalarla bunu sağlayacağız. 
Kuru üye değil, her üye bilece-
ğiz ki adeta birer çarpan olarak 
artacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siya-
setin gönüllü bir uğraş olduğu-
nu vurgulayarak, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“AK Parti’de siyaset kapıları, 
amacı ülkesine hizmet etmek 
olan herkese her kademede so-
nuna kadar açıktır. AK Parti aile-
si içinde yer alan tüm kardeşle-
rimizin bu bilinçle gece gündüz 

çalıştıklarına inanıyorum. Unut-
mayınız, AK Parti güçlü olursa 
Türkiye de güçlü olur. Bunun 
için ülkemizi hedef alanlar, aynı 
zamanda AK Parti’ye saldırıyor. 
Bize diz çöktürebilirlerse milleti-
mizin direncini kırıp, Türkiye’yi 
istedikleri istikamete yönlen-
direbileceklerini biliyorlar. Bu 
bakımdan AK Parti’de görev üst-
lenmek demek, millete hizmet 
yanında vatan müdafaasında 
en ön safta yer almak demektir. 
Bugün Türkiye en az Cumhuri-
yetimizin kuruluş dönemindeki 
kadar kritik, sonuçları en az o 
dönemdeki kadar büyük olacak 
bir mücadelenin içindedir. Siya-
si, ekonomik, askeri olarak o ka-
dar büyük bir saldırı altındayız 
ki tam manasıyla Çanakkale’deki 
gibi 7 düvele karşı duruyoruz 
desek yeridir. Mücadelenin bü-
yüklüğü öncelikle bizlerin yani 
milletimizin, ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu tevdi ettiği kad-
roların sağlam durmasını, safları 
sıkı tutmasını gerektiriyor. Bir 
siyasi parti olarak, saflarımızın 
sıklığının somut işareti;  kadro-
larımızın ahengi ve milletimiz-
den aldığımız desteğin oranıdır. 

“Bugün AK Parti 10,5 
milyona yakın üye 
sayısıyla Türkiye’nin 
en fazla üyeye sahip 
partisidir. Bu, dünyada 
da böyledir, örneği yok.” 

Mart ___ Türkiye Bülteni ___ 47



Gündem
Kurulduğumuz günden beri, 
girdiğimiz her mücadelede yanı-
mızda yer alan, desteğini bizden 
esirgemeyen milletimizin gön-
lünün yine bizimle olduğunu 
biliyoruz. AK Parti teşkilatların-
da özellikle bize düşen görev, 
varsa gönül kırıklıklarını telafi 
etmek, bununla beraber yeni 
gönüller kazanmaktır. Bir ay 
içinde 45 bin üye. Özellikle bir 
şeyin üzerinde durmam lazım. 
Şimdi ‘Bazıları istifa ediyor.’ 
diyorlar. Edebilir ama bakın bir 
ayda 45 bin geldi. Bizim için bu 
noktada söylenmez ama mec-
buren söyleyeceğim, ölenler 
öldü, kalan sağlar bizimdir. Olay 
bu. ‘Bir ölür, bin diriliriz.’ var ya 
onun için üzülmeye gerek yok, 
yeter ki teşkilatımız bir olsun ve 
çalışsın. Bu üye kayıtlarında yo-
ğun bir şekilde çalışmaya devam 
edelim. Gitmişler, hayır olmuş. 
Niye? Demek ki onlar kendileri 
için burada beklediklerini bula-
madılar.”

Konuşmasında Suriye’deki 
gelişmelere de değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Suriye’deki gelişmeler ülke-
mizin geleceğini biçimlendir-
mede hayati öneme sahiptir. 
Buradan bir kez daha ifade 
ediyorum; Türkiye’nin Suriye 
topraklarını işgal ve ilhak gibi bir 

niyeti asla söz konusu değildir. 
Tam tersine biz Suriye toprakla-
rını işgalinin ve ilhakının önüne 
geçmenin gayreti içindeyiz. 
Suriye topraklarının neredey-
se 3’te 1’lik bölümü, PKK terör 
örgütünün ve onu destekleyen 
Amerika’nın işgali altındadır. 
Aynı şekilde Suriye toprakların-
da Rusya’sından İran’ına kimi 
Avrupa ve Körfez ülkelerine 
kadar pek çok devlet faaliyet 
yürütüyor. Daha önemlisi Suri-
ye’de halkın büyük bir bölümü-
nün desteğine sahip muhatap 
alınacak meşru bir yönetim de 
bulunmuyor. Şu anda Suriye’de 
halk, ‘Türkiye, Türkiye, Türkiye’ 
diyor. Suriye’de halk ellerinde 
Türkiye bayrağı ile sokaklarda 
dolaşıyor. Suriye’de rejim diye 
karşımıza çıkarılan yapı, halkıy-
la kavgalı, birtakım devletlerin 
desteğiyle suni olarak hayatta 
tutulan siyasi bir mevtadır.

Türkiye’nin Suriye’deki var-
lığına itiraz edenlerin önce şu 
sorulara cevap vermesi lazım. 
PKK terör örgütü ve onu destek-
leyen Amerika dururken, niçin 4 
milyona yakın Suriyeliye kendi 
topraklarında bundan çok daha 
fazlasına da Suriye içinde insani 

destek veren Türkiye hedef 
alınıyor? Ülkemizin güneyindeki 
şehirleri terör örgütünün saldı-
rısı altındayken sesleri çıkma-
yanlar, Türkiye tüm sınır hattı 
boyunca güvenli bölge oluştur-
maya kalkınca niçin birdenbire 
Suriye sevdalısı kesildiler. Şu 
anda bizde 3,5 milyon Suriyeli 
var ama İdlib’den 4 milyona 
yakın insan yine ülkemize gelme 
arzusunda. Bunlar için biz ne 
yapıyoruz? İdlib’de bir güvenli 
bölge oluşturuyoruz. Onun için 
yoğun bir şekilde briket barı-
naklar oluşturmaya başladık. Bu 
barınaklarda o kardeşlerimizi 
daha konforlu bir yapıda barın-
dıralım. Onun çalışmaları yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Biz 
kardeşiz. Muhacir, ensar bu an-
layışımız var. Biz onlara, ‘Bıra-
kın vursunlar, varil bombalarını 
yağdırsınlar.’ bunu mu diyelim? 
Buna mı eyvallah edelim? Ede-
meyiz. Biz bir Esed olamayız. 
Ama onda acıma duygusu diye 
bir şey kalmış değil. Onun için 
biz merhamet sahibi bir millet 
olarak, bu gayretimizi gösteri-
yoruz. Rejimin kendi halkını, 
kadın, çocuk demeden uçak, 
helikopter, tank ve toplarla 

“AK Parti’nin olması 
gereken yer, mutlaka 
yüzde 50’lilerin çok çok 
üzeridir. Bunu göreceğiz. 
İnşallah yeni üye 
çalışmaları ve kongre 
sürecinde yürüteceğimiz 
çalışmalarla bunu 
sağlayacağız.”
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bombalarken, gözü dönmüş ka-
til sürüleriyle katlederek ilerler-
ken, Türkiye’nin bu insanların 
hayatlarını kurtarma çabasına 
niçin bu derece karşı çıkılıyor? 
Türkiye’nin Suriye’de davetsiz 
misafir olduğunu öne sürenler 
acaba kendilerinin dünyanın 
dört bir yanında davetsiz bir 
şekilde yürüttükleri faaliyetleri 
aynı şekilde tarif edebilecekler 
mi? Onlarda davet var mı? Yok. 
Davetli olanlar da orada ne yapı-
yorlar?”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partililerden beklen-
tisinin ülkenin büyük müca-
delesinin başarısı için zemini 
güçlü tutmaları olduğunu 
belirterek, milletten aldıkları 
destek ne derece çoğalırsa bu 

mücadeleyi zafere ulaştırma 
imkanının da o derece artaca-
ğını söyledi.

Kapı kapı dolaşarak önce tüm 
akrabalardan başlamak üzere 
üye yapılmasını isteyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle dua ederek bitirdi:

“Allah’ım, hamd sana mah-
sustur. Allah’ım senin ihsanına 
kimse karşı çıkamaz. Senin 
tuttuğunu da kimse alamaz. Biz 
sadece sana tabiyiz. Allah’ım 
lütfundan, rahmetinden, bere-
ketinden ve rızkından bizlere 
bolca ihsan eyle. Ülkemizi ve 
milletimizi muhannete muhtaç 
etme. İstiklalimize ve istikbali-
mize göz dikenlere fırsat verme. 
Ey kalpleri çekip çeviren  
Rabb’im. Benim ve arkadaşla-
rımın kalbini yolun üzere sabit 

kıl. Bizleri sıratı müstakimden 
ayırma. Fitnelere karşı kalpleri-
mizi koru. Allah’ım öne geçiren 
de geride bırakan da sensin. 
Şahsımı ve dava arkadaşlarımı 
milletimize hizmet yolculu-
ğundan geri bırakma. Tüm 
mazlumların umudu olan bu 
cennet vatanı ilelebet payidar 
eyle. Minarelerimizden ezan-
ları susturma, camilerimizden 
Kur’an-ı Kerim nidalarını eksik 
etme. Semalarımızı bayrağımız-
dan mahrum bırakma. Allah’ım 
verdiğini kimse engelleyemez, 
engellediğini de kimse veremez. 
Uzaklaştırdığını kimse yaklaştı-
ramaz. Vatanımızın bekası, mil-
letimizin huzuru için mücadele 
eden kahramanları sen koru. 
Sen alemlerin Rabb’isin, senin 
her şeye gücün yeter.”
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Gençlik Kolları

AK Parti Gençlik Kolları’nda,  
6. Olağan Kongre Süreci 
Beldelerden Başladı
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AK Parti Gençlik Kolları 
6. Olağan Kongreleri, 
Yalova ili Kadıköy Beldesi 
ve Afyonkarahisar ili Döğer 
Beldesi’nde gerçekleştirilen 
kongrelerle başladı.

Yalova’nın Kadıköy Belde 
kongresi Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Büyükgümüş’ün katılımlarıyla 

Belediye Kültür Merkezi’nde 
teşkilat mensuplarının 
katılımı ile büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi. Kongrede 
konuşma gerçekleştiren Ahmet 
Büyükgümüş, “Türkiye için 
inandığın yolda yürü” diyerek 
gençlik kollarımızın kongre 
sürecini Yalova Kadıköy 
Beldesinden başlattık. İnşallah 
386 beldemiz, 922 ilçemiz ve 
81 ilimiz arından da Genel 
Merkez Gençlik Kolları 
kongremiz ile sürecimizi 
tamamlayacağız. Bu süreçte 
yaklaşık 24.000 genç görev 
alacak ve referans olmaksızın 
tüm genç kardeşlerimiz ‘kongre.
akgenclik.org’ sitemizden 
başvuru formunu doldurdukları 
takdirde il ve ilçelerinde 
yapılacak mülakatlara davet 
edilecekler. Oluşturulacak il ve 
ilçe yönetimlerinde en geniş 
bir temsili sağlamak en büyük 

hedefimiz ifadelerinde bulundu.
Ahmet Büyükgümüş, tüm 

toplumsal kesimlerin temsili, 
meslek dağılımı, demografik 
yapısı, ekonomik ve sosyal 
durumu, eğitim durumu ve 
yaş dağılımları göz önünde 
bulundurulacağının altını çizdi. 

Öte yandan Afyonkarahisar’ın 
Döğer Beldesi’nde de 
gerçekleştirilen kongreye 
Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanvekili Ensar Topçu 
katılırken, Milletvekilleri ve 
Genel Merkez Gençlik Kolları 
MKYK Üyeleri de kongrede 
hazır bulundu. Büyük bir coşku 
ile gerçekleştirilen kongrede 
hitapta bulunan Gençlik Kolları 
Başkanvekili Ensar Topçu, 
AK Parti’nin büyük bir aile 
olduğuna işaret edip gençlik 
kollarının da bu ailenin en 
önemli parçası olduğunun altını 
çizdi.
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Gençlik Kolları

“Siyasetin Bilgi Temelli Bir Eylem 
Olduğuna İnanıyoruz”

AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı ve 
Yalova Milletvekili Ahmet 
Büyükgümüş, AK Parti AR-
GE Başkanlığı tarafından 
düzenlenen ve tüm illerde 
gerçekleştirilen Siyaset 
Akademisi’nin Samsun’da 
düzenlenen 19. dönem açılış 
dersine katılarak katılımcılara 
hitap etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 
Siyaset Akademisi’nin AK 
Parti tarafından Türkiye’de 
siyasete getirilen en önemli 
yeniliklerinden birisi 
olduğuna dikkat çekti. 
Siyaseti öğrenebilecek yerin 
teşkilatlar olduğunu ifade 
eden Büyükgümüş, Gençlik 
Kolları Başkanlığı görevini 
yürütürken Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kendisine “Siyaset burada 
öğrenilir” dediğini hatırlattı. 

Birçok akademik çalışma 
yaptığını, dünyanın en iyi 
üniversitelerinde bulunduğunu 
ve siyaset bilimi alanında 
doktora yaptığını belirten 
Büyükgümüş, buna karşın bu 
işin sahada pişerek öğrenilmesi 
gerektiğini anlattı.

Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 
siyasetin bilgi birikimiyle 
yapıldığını ve en önemli 
eğitimin ise siyasetin içinde 
alınabildiğini vurgulayarak, biz 
siyasetin bilgi temelli bir eylem 
olduğuna inanıyoruz. Hamasi 
söylemlerden, popülizmden 
ziyade bilgiyle araştırmayla 
milletimizin hizmetine en 
iyi hangi çalışmaları ortaya 
koyabiliriz bu inanç ve gayretle 
çalışan, bu çerçeveyle hareket 
eden bir kadroyuz. Siyaset 
Akademisi de bu anlamda çok 
büyük öneme sahip. Teşkilat 
mensupları burada temel siyasi 

konularda bbilinçlenirken; 
siyasete ilgi duyan ve partimizi 
tanımak için bu platformu vesile 
olarak gören vatandaşlarımız da 
AK Parti Siyaset Akademisi’nden 
istifade edebiliyorlar” diye 
konuştu. 

Bu alanda okunan kitabın da 
teorik olarak elde edilen bilginin 
de yetersiz olduğunu belirten 
Ahmet Büyükgümüş, tıpkı 
yüzme öğrenebilmek için birinin 
yüzlerce cilt kitap okuyup bir 
kulaç atamamasına benziyor. 
O yüzden siyasette, bilgiyi 
öğrenmemiz gereken konuları 
her zaman önemseyeceğiz. 
Biz bilgi temelli siyaset yapan 
bir hareketiz ama özellikle 
teşkilatta fiili olarak bunları 
uygulamadan,  bunların 
vatandaşımızda nasıl bir etki 
uyandırdığını gözlemlemeden 
bu işte başarılı olmak, bu işi 
öğrenmek çok mümkün değil 
şeklinde konuştu.
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Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Gençlik Alanında 
Çalışan STK Temsilcileri ile 
İstişare Toplantısı’na katılarak 
değerlendirmelerde bulundu. 
Programa STK temsilcilerinin 
yanı sıra, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Erkan Kandemir ve 
Julide Sarıeroğlu da katılırken, 
Genel Merkez Gençlik Kolları 

Başkanı Ahmet Büyükgümüş 
ve Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcıları da 
programda hazır bulundu.

STK temsilcilerine hitap 
eden Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
son zamanlarda gönüllü 
kuruluşlara yönelik tacizlerin 
arttığını ifade ederek, bu 
tür buluşmaların oldukça 
anlamlı olduğunun altını çizdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
“basın yayın organlarında, 

özellikle sosyal medyada, 
millete ve gençlere hizmetten 
başka hiçbir gayesi olmayan 
kuruluşlarımıza yönelik itibar 
suikastları düzenleniyor. İşte 
bu noktadan hareketle bizim 
birliğimiz, bizim beraberliğimiz 
ve bizim kardeşliğimiz çok ama 
çok önemli” dedi. 

‘Bizi bölmek ve parçalamak 
gayreti içerisinde olabilirler’ 
diyerek sözlerine devam eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yapılacak tüm oyunları 
ve tuzakları bu kadroların 
bozacağını ifade ederken, “İman 
varsa imkân da vardır” vurgusu 
yaptı.

“Dünyadaki sosyal değişimler 
en çok gençleri etkiliyor”

Programın ev sahipliğini 
yapan AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Büyükgümüş, programda 
konuşma gerçekleştirdi. 31 
farklı Sivil Toplum Kuruluşu 
Başkanının katıldığı toplantıda, 
dünyadaki sosyal değişimlerin 
en çok gençliği etkilediğinin 
altını çizen Büyükgümüş; 
“toplantılarda sert değişim 
rüzgârına karşı gençliği 
savrulmadan siyaset ve sivil 
toplum olarak sakin limanlara 
nasıl ulaştırabiliriz bunun 
cevabını arıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Toplantının sonunda farklı 
çalışma gruplarının kurulması 
planlanarak, sivil toplum 
ve siyaset birlikteliğinin 
ortak çalışmalar ile daha da 
derinleştirileceği ifade edildi. 

“Bizim Birliğimiz, Beraberliğimiz ve 
Kardeşliğimiz Çok Ama Çok Önemli”
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Genel Sekreter Fatih Şahin, 
AK Parti Çorum Merkez 
İlçe Başkanlığının 7. Olağan 
Kongresi’ne katıldı. Genel 
Sekreter Şahin, konuşmasında, 
AK Parti’nin kuruluş hikâyesi ile 
AK Parti iktidarları döneminde 
yapılan hizmetlere değindi. 

Bugüne kadar teşkilatta 
görev alanlara teşekkür eden 
Şahin, kongreyle oluşacak yeni 
yönetime de muvaffakiyetler 
diledi. 

Şahin, darbe söylentilerinin 
son günlerde yeniden gündemde 
bulunduğuna dikkati çekerek, bu 
söylemlerin fuzuli bir işgalden 
başka bir şey olmadığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz’da 
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla meydanları, sokakları 
ve caddeleri doldurarak 
darbecilere gerekli cevabı 
verdiğini vurgulayan Şahin, 
“Kimsenin yeniden cüret 
edeceğine ihtimal vermemekle 
birlikte eğer yeniden böyle 
bir teşebbüste bulunurlarsa 
Cumhurbaşkanımızın bu 
çağrısının halen geçerli 
olduğunu bu darbe heveslilerine 
hatırlatmak isterim.” dedi.

“Bu sefer hiç kimse, ‘Ne 
yapacağız, nereye gideceğiz?’ 
demez, Cumhurbaşkanımızın 
halen yürürlükte olan çağrısıyla 
bu darbecilere gereken cevabı 
verir.” ifadelerini kullanan Şahin, 
“Tarih tekerrür etmez, bu sefer 
tarih yeniden yazılır. Bir kez 
daha darbeye teşebbüs etmeye 
niyetlenenler varsa şunu çok iyi 
bilmeliler ki, bu sefer karakolu 
da mahkemeyi de göremezler. 
Sokakta, meydanda, oracıkta 

bu aziz millet onları kanlarıyla 
boğar. Onun için hiç kimse 
olmadık hayallere kapılmasın, 
artık bu defter kapandı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun gündeme 
taşıdığı “FETÖ’nün siyasi ayağı 
tartışmaları”na da değinen 
Şahin, “CHP Genel Başkanı, 
bir FETÖ’nün siyasi ayağı 
türküsü tutturdu gidiyor. 
Kendince sorular soruyor, 
zihinleri karıştırmaya çalışıyor. 
Şu çarpıklığa bakar mısınız? 
Söylemlerini bire bir tekrarlayarak 
FETÖ’nün papağanlığını yapan 
Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 
siyasi ayağı konusunda Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi 
suçluyor. Recep Tayyip Erdoğan 
kim? 15 Temmuz gecesinde 
FETÖ’cülerin suikast timlerini 
üzerine gönderdiği siyasi bir lider. 
AK Parti kim? FETÖ’yü terör 
örgütü ilan eden bir parti.” diye 
konuştu.

CHP’nin FETÖ ile mücadele 
süresince atılan adımlara itiraz 
ettiğini dile getiren Şahin, şunları 
kaydetti:

“Kim oturduğu koltuğu 
FETÖ’nün kaset tuzağına 
borçluysa, FETÖ’nün siyasi 
ayağı odur. Kim FETÖ ile 
mücadele için atılan her adıma 
itiraz ettiyse, FETÖ’nün siyasi 
ayağı odur. Hangi siyasi parti, 
dershaneleri kapatmayı seçim 
beyannamesine koyduğu halde, 
dershanelerin kapanması 
gündeme geldiğinde, TBMM’de 
canhıraş bir şekilde dershanelerin 
kapatılmasını engellemeye 
çalıştıysa, kanunlaştıktan 
sonra dershaneleri kapatan 

düzenlemeyi Anayasa 
Mahkemesi’ne taşıdıysa, 
FETÖ’nün siyasi ayağı odur! 

“Kim, 17-25 Aralık’tan hemen 
önce ABD’de FETÖ’cülerle 
görüştüyse, FETÖ’nün siyasi 
ayağı odur. Kim FETÖ’cülerin 
gözaltına alınmasını ‘cadı avı’ 
olarak nitelendiriyorsa, FETÖ’nün 
siyasi ayağı odur. FETÖ’cü 
darbeciler Meclis’i bombalarken, 
Cumhurbaşkanımızın üzerine 
ölüm timlerini gönderirken 
darbeci hainlerin tankları kimin 
yolunu açtıysa, kime yol verdiyse 
FETÖ’nün siyasi ayağı odur. 
İşte tüm bunlar gösteriyor ki 
FETÖ’nün siyasi karargahı CHP 
Genel Merkezi’dir. FETÖ’nün 
siyasi ayağının bir numaralı ismi 
de CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur.”

Genel Sekreterlik

“Tarih Tekerrür Etmez, Bu Sefer 
Tarih Yeniden Yazılır”
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Sosyal Politikalar Başkanlığı

“AK Parti Dönemlerinde İnsani 
Gelişmişlik Düzeyinde Büyük Bir 
Başarıya İmza Attık”

AK parti genel merkez sosyal 
politikalar başkanlığı 3. Bölge 
toplantısını antalya’da gerçekleştirdi. 
Adana, Burdur, Hatay, Isparta, 
Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye 
illerinin parti temsilcileri de katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
AK Parti Sosyal Politikalardan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal 
Politikalar Başkanlığı olarak bölge 
toplantılarının Doğu Anadolu’da 
Van’da, Ege’de Afyonkarahisar’da 
gerçekleştirilmesinin ardından 
üçüncüsünün Akdeniz’de Antalya’da 
düzenlendiğini söyledi. AK Parti 
hükümetleri olarak engelli, 
yaşlı, aile, kadın, genç, çocuk 
ve ihtiyaç sahipleri başta olmak 
üzere tüm dezavantajlı kesimleri 
kucakladıklarını vurgulayan 
Kaya, yapılacak tüm çalışmaların 
doğrudan insana ve insanın hayrına 
yönelik olduğunu dile getirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde, 
yoksullukla mücadelede uluslararası 
camianın da hakkını teslim ettiği 
bir başarıya imza attıklarını ifade 
eden Kaya, “Sosyal yardım ve 
hizmetlere ayrılan mali kaynak, 
2002 yılında 1.6 milyar lira iken, 2019 

itibariyle bu miktarı 33 kat arttırarak 
55 milyar liraya yükselttik. Sosyal 
yardım uyguladığımız program 
sayısı da 2002 yılında sadece 4 
iken, günümüzde bu sayıyı 43’e 
çıkarttık. Böylece, devletimizin 
şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye 
ulaştırıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 
1 milyondu. Şimdi bazı kesimler, 
sosyal yardım alan hane sayısındaki 
bu artışı işaret ederek, ülkemizde 
yoksulluğun arttığını iddia ediyorlar. 
Bu sözler çarpıtmadan ibaret. 
Oysa hane sayısındaki bu artış, 
sosyal yardım program sayısını 
arttırmamızın bir sonucudur. Zira 
hayata geçirdiğimiz her bir yeni 
programla ki dönemimizde 39 ilave 
yardım programını hayata geçirdik, 
daha önce adeta görmezden gelinen 
ya da yok sayılan ihtiyaç sahiplerini 
de sosyal yardım kapsamına aldık, 
kimsesizlerin kimsesi olduk. 
Dolayısıyla yardım ulaştırılan hane 
sayısındaki artışa bakarak, birilerinin 
ülkemizde yoksulluğun arttığını 
iddia etmeleri esasen gerçekleri 
saptırmaktan ibarettir” diye konuştu.

YOKSULLUĞU AZALTTIK
Türkiye’nin, son 15 yılda 

yoksulluğu en aza indirmede 
dünyanın en başarılı ülkesi 
olduğunu, bunun Dünya Bankası’nın 
yayınladığı raporda kayıt altına 
alındığını vurgulayan Kaya, şunları 
söyledi:

“Kişi başı günlük harcama miktarı 
4,3 doların altında yaşayanların 
oranı 2002 yılında yüzde 30’du. 
Bu oranı biz, 2015 yılında yüzde 

1,5’a indirdik. Türkiye olarak, 
2019 İnsani Gelişmişlik Raporu’na 
göre, tarihte ilk kez ‘çok yüksek 
insani gelişme’ kategorisindeki 
ülkeler arasına girmeyi başardık. 
Sonuç olarak Türkiye, AK Parti 
hükümetleri döneminde gerek 
yoksullukla mücadelede gerekse 
toplumumuzun insani gelişmişlik 
düzeyinde büyük bir başarıya imza 
atmış bulunmaktadır.”

‘AMAÇ YENİ GÖÇ DALGASINI 
ÖNLEMEK’

“Sınır güvenliğini korumak 
ve terör koridorunu ortadan 
kaldırmak, Suriyelilerin ülkelerine 
dönebilecekleri güvenli bir bölge 
oluşturmak adına harekâtların 
yapıldığını anlatan Kaya, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın cesareti ve liderliğiyle 
Türkiye olarak hem sahada hem de 
masada büyük bir oyunu bozduk. 
Halen dikkatle takip etmemiz 
gereken bir sürecin içindeyiz. 
Zira Suriye rejim güçleri, İdlib’e 
saldırmakta, bu bölgede yaşayan 
4 milyon Suriyeli’ye zulmetmekte 
ve bir anlamda sınırlarımıza doğru 
göçe zorlamaktadır. Türkiye olarak 
İdlib çevresinde gözlem noktaları 
oluşturduk. Mehmetçiğimiz ile 
burada bulunma gayemiz, insanlık 
katliamına dur demek ve ülkemize 
yönelik milyonlarla ifade edilebilecek 
yeni bir göç dalgasını önlemektir. 
Günümüzde İdlib konusu son derece 
kritik bir öneme sahiptir ve Türkiye 
olarak tüm unsurlarımızla gereği 
yapılacaktır” şeklinde konuştu.
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AR-GE Başkanlığı

AK Parti 19’uncu dönem 
Siyaset Akademisi açılış 
programı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla AK Parti Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Açılış programında söz alan 
Genel Başkan Yardımcısı Hamza 
Dağ “Siyaset Akademisi’nin, 
AK Parti’nin ve toplumumuzun 
siyaset kültürünün gelişmesine 

büyük katkı sağladığı tartışılmaz 
bir gerçektir.” dedi.

Dağ, 2008’de başlayan ve 18 
dönemdir kesintisiz devam 
eden akademinin, AK Parti 
Genel Merkezi’nin teşkilatlara 
ve vatandaşlara yönelik 
gerçekleştirdiği en önemli 
eğitim çalışmalarından biri 
halini aldığını söyledi.

Siyaset Akademisi’nin bir 

eğitim programı olmasının 
ötesinde, AK Parti’nin vizyoner 
kimliğini ortaya koyan önemli 
bir faaliyet olduğunu belirten 
Dağ, “İktidara geldiğinden 
bu yana AK Parti, ilkeli bir 
siyaset yapmayı gaye olarak 
benimsemiş, pragmatist ve 
Makyavelist bir anlayışla günü 
kurtarmaya yönelik siyaset 
tarzını hiçbir zaman kabul 

“Bugün, Partimiz Bir Okul Hüviyetini 
Kazanmışsa Bunda Eğitimler  
Çok Önemli Bir Role Sahiptir”
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etmemiştir.” diye konuştu.
Dağ, AK Parti’nin, vesayet 

odaklarının kontrolü altında 
itibarı yerlerde olan siyaset 
kurumunun çıtasını üst düzeye 
çıkarmayı, demokratik ve şeffaf 
bir siyaset anlayışıyla hareket 
etmeyi temel gayeleri olarak 
benimsediğini ifade etti.

AK Parti’nin siyasette ve 
diğer toplumsal alanlarda 
teşkilatlarına ve millete 
yönelik aydınlatıcı eğitim 
faaliyetlerini başarıyla hayata 
geçirdiğini aktaran Dağ, eğitim 
faaliyetleriyle siyaset alanını 
genişletme ve demokrasi ile 
güçlendirmenin, AK Parti’nin 
en temel gayesi olduğunu 
söyledi.

Dağ, AK Parti’nin “dar 
kadroculuğu ve koltuk 
sevdalısı siyaseti” reddeden 
bir anlayışı benimsediğini 
belirterek, “Partimizin siyasi 
kültüründen nasiplenmiş 
bu hareketin her mensubu, 
hareketi bir bayrak yarışı olarak 
görmüştür. Verilen görevleri 
layıkıyla yerine getirmek için 
çabalamış ve zamanı geldiğinde 
de bir yol arkadaşına bu görevi 
vermekten imtina etmemiştir.” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin, siyasi 
kültürünün bu denli 
gelişmesinde ve geniş kadrolara 
yayılan siyasetinde, parti 
içi siyasi bilinçlenmenin ve 
eğitime ayrılan mesainin büyük 
katkısı olduğunu dile getiren 
Dağ, şunları söyledi:

“Bugün, partimiz bir okul 
hüviyetini kazanmışsa ve 
bağrından binlerce siyasetçi 
yetiştirmişse hiç şüphe 
yok ki bunda eğitimler çok 
önemli bir role sahiptir. AK 
Parti, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde kendi kadrolarını 
yetiştiren ve bu kadrolarla 
siyasal alanı domine eden bir 

parti olmuştur. Bu kadroların 
büyük çoğunluğu, siyaset 
akademisi sıralarında ders 
almış ve bu atmosferi teneffüs 
etmiştir. Bunlar arasında 
belediye başkanı, milletvekili, 
il başkanı, bakan ve genel 
başkan yardımcılığı görevini 
ifa etmiş ve etmekte olan pek 
çok kıymetli siyasetçilerimiz 
bulunmaktadır. Bu açıdan 
baktığımızda siyaset 
akademisinin, AK Parti’nin 
ve toplumumuzun siyaset 
kültürünün gelişmesine büyük 
katkı sağladığı tartışılmaz bir 
gerçektir.”

Hamza Dağ, akademi 
kapsamında dış politikadan 
ekonomiye, irfan derslerinden 
kişisel gelişime, hukuktan 
siyaset bilimine kadar birçok 

konuda akademisyen, 
yazar, uzman ve deneyimli 
siyasetçilerin, “kitapla ve dersle 
kazanılamayacak” birikimlerini 
akademide katılımcılarla 
paylaştıklarını söyledi.

Bu dönem “Siyaset 
Akademide Başlar” temasıyla 
düzenledikleri 19. Dönem 
Siyaset Akademisi’nin 39 
merkezde yapılacağının 
bilgisini veren Dağ, “18’inci 
dönemde 6 bin 346 kişi siyaset 
akademisinde ders alırken, 
19’uncu dönemde bu sayı 12 
bin 21 kişi olmuştur. 19. Dönem 
Siyaset Akademisi, bugüne 
kadar gerçekleştirilmiş siyaset 
akademileri içinde en yüksek 
katılımlı siyaset akademisi 
olarak gerçekleştirilecektir.” 
dedi.

Mart ___ Türkiye Bülteni ___ 57



AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’nin sahip 
olduğu kaynak çeşitliliği ve 
sunduğu ortam ile Türkiye’nin 
kültür hayatına önemli katkılarda 
bulunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
yerleşkesine inşa edilen Millet 
Kütüphanesi’nin mimarisiyle 
olduğu gibi barındırdığı 
eserlerle de özel bir mekân 
olduğunu ifade eden Karaaslan, 
“Medeniyetimizden aldığımız 
ilhamla inşa edilen, çağdaş 
mimari, Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisinden esintiler taşıyan 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi ile hepimizi 
heyecanlandıran bir büyük eser 
daha hizmete sunuldu. Bizler de 
açılışında bulunarak tarihi bir ana 
şahitlik etmenin mutluluğunu 
yaşadık. Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vizyonu 
doğrultusunda hayata geçirilen 
kütüphanenin ülkemizin 
kültür hayatına önemli katkılar 
sunacağına inanıyorum.” dedi.

“İnanç ve medeniyet 
değerlerimizde ilim her zaman özel 
bir yere sahip olmuştur.” diyen 
Karaaslan, “İlk emri ‘oku’ olan 
bir dinin, kitap üzerine kurulu bir 
medeniyetin, ilim erbabına büyük 
hürmet gösteren bir kültürün 
mensuplarıyız. Tarih boyunca 
büyük kütüphaneler kurmuş ve 

ilim icra edenlere hak ettikleri 
saygıyı gösterip değer vermiş bir 
anlayış ile bugün de Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesiyle 
kültüre verdiğimiz önemi ortaya 
koymuş olduk. Kitaplar, kültür 
ve medeniyet birikimimizin 
önemli kaynakları ve en değerli 
hazineleridir. Millet Kütüphanesi, 
en değerli hazinemizi geleceğe 
taşıyacak muhteşem bir eserdir.” 
açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’nin 7 gün 24 saat 
esasına göre hizmet verecek 
olmasının heyecanla karşılandığını 
ve açılışın gerçekleştirildiği 
20 Şubat tarihinden bu yana 
ziyaretçi akınına uğradığını 
belirten Karaaslan, “Millet 
Kütüphanesi’nin böylece 
önemli bir eksiği kapattığını 
söyleyebilirim. Aynı anda 5 bin 
kişiye hizmet verecek kapasiteye 
sahip olması, içinde Sergi 
Salonu, Gençlik, Araştırma, 
Çocuk Kütüphaneleri ile Okuma 
Salonlarının bulunması yönüyle 
her yaştan insanımıza hitap ediyor, 
araştırmacılar için oldukça geniş 
bir perspektif sunuyor. 100 farklı 
ülkeden 134 dilde kaynak ile 
milyonlarca basılı ve elektronik 
yayının yanı sıra seçkin eserlerle 
donatılan Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi, büyük hedeflerine 
doğru kararlılıkla ilerleyen, hep 
bir adım ötesini hedefleyen 
ülkemize yakışır bir eser oldu. 
Tüm dünyanın takdirini kazanan 
bu muhteşem eserle iftihar 
etmemek mümkün değil. Başta Sn. 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
emeği bulunanlara bu vesileyle 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

“Millet Kütüphanesi, En Değerli 
Hazinemizi Geleceğe Taşıyacak 
Muhteşem Bir Eserdir”
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Kadın Kolları

Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından, Sağlıklı Bir 
Hayat İçin Bağımlılıkla Mücadele 
Uygulayıcı Eğitimi’nde, 8085 kişi 
eğitim aldı.

İlk olarak Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığı, Yeşilay ve 
Bahçelievler Belediyesi iş birliği 
ile İstanbul’ da Bağımlılıkla 
Mücadele Uygulayıcı Eğitim 
programı bilinçlenirken; siyasete 
ilgi duyan ve partimizi tanımak için 
kapsamında 60 ilden 79 katılımcıya, 
sınıf ortamında 12 farklı ders verildi.

1 Aralık 2019 ile 29 Şubat 2020 
tarihleri arasında, 45 il, 128 ilçede 
gerçekleştirilen, toplam sayısı 244 
ulaşan eğitimlerde, katılımcı sayısı 
8085’e ulaştı.

Eğitimler tüm hızıyla devam 
ederken, 2020 yılı içinde 81 
ilde 956 ilçede yaklaşık 100 bin 
yetişkine ulaşarak, uyuşturucu ile 
mücadele konusunda farkındalık 
oluşturulması hedefleniyor.

Ders başlıkları şöyle:
• Bağımlılık Kavramı
• Sağlıklı Yaşamın Temel 

Kavramları
• Vakalar Işığında Alkol Bağımlılığı
• Ana Hatlarıyla Tütün Bağımlılığı
• Güncel Veriler Işığında Tütün 
Kontrol Politikaları
• Madde Bağımlılığını Önleme 
Yaklaşımları
• Madde Bağımlılığının Psiko-
Sosyal Etkileri 
• Davranışsal Bağımlılıklar
• Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı
• Yetişkin Hedef Kitleye Aktarım 
Teknikleri
• Uygulama

8085 Kişi Bağımlılıkla Mücadele 
Uygulayıcı Eğitimi Aldı
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Eskilerin deyimi ile “Mağrib-i 
Aksa” yani “En uzak batı” 
kadim Tanca şehrini anlatırken 
kullanılırdı. Günümüzdeki 
Libya, Tunus, Cezayir için 
“Mağrib”, Tanca’nın da 
arasında olduğu Fas ve Endülüs 
toprakları ise en uzaktaki batıydı 
İslam dünyası için. Tanca, 
Kuzeybatı Afrika’nın en ucunda 
yer alıyor. Tam karşısında 
İspanya’nın Cebelitarık ve 
Tarifa toprakları, önünde 
Akdeniz, batısında ise Atlantik 

Okyanusu’nun sert suları 
şehri çevreliyor. Günümüze 
kadar ulaşmayı başaran surlar 
kadim şehri modern bölümden 
ayıran bir sınır adeta. Eski 
şehir dar sokakları, arkasında 
avluları olan yüksek duvarlı 
evleri ve inişli çıkışlı yapısıyla 
Mardin’e çok benziyor. Tanca 
gönül dünyamızda önemli 
hatıralar barındıran ve coğrafi 
olarak uzak olsa da manen 
bizlere çok yakın bir yer. Kuzey 
Afrika fatihi Ukbe bin Nafi 

(ra) ile Endülüs fatihleri Tarık 
bin Ziyad ve Tarif bin Malik 
hazretlerinin Tanca’ya kadar 
gelmiş olmaları, bu hatıralara 
değer katıyor. Karşı kıyıda yani 
İspanya sahillerindeki Tarifa ve 
Cebelitarık (Tarık Dağı) şehirleri 
halen bu iki ünlü Müslüman 
komutanın isimlerini taşıyor. 
Tanca’nın bir diğer aziz hatırası 
ise kuşkusuz ünlü seyyah 
İbn-i Batuta et-Tanci’nin diyarı 
olması. 14. Yüzyılın başlarında 
dünya seyahatine başlayan İbn-i 

Gönül Coğrafyamız

İki Denizin Birleştiği Şehir 
Tanca
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Batuta’nın yolculukları 26 sene 
sürmüştü. Seyahatinin önemli 
bir kısmı da Anadolu’da geçmiş 
ve Orhan Gazi başta olmak 
üzere dönemin birçok Türk Beyi 
ile tanışıp bir araya gelmişti. 
Türkçe’ye de tercüme edilen Er 
Rıhle isimli seyahatnamesinde 
Batuta, dönemin Anadolu 
kültürel ve siyasi yapısına 
dair çok kıymetli bilgiler verir. 
İbni Batuta’nın türbesi eski 
şehrin içinde ve ziyarete açık 
bulunuyor. Tanca batılı ressam, 
şair ve yazarların da uğrak yeri 
olmuş zaman içerisinde. Birçoğu 
şehri o kadar beğenmiş ki ev alıp 
yerleşmiş. Şehir geleneksel Fas 
mutfağının zengin örneklerini 
cömertçe sunuyor. Diğer 
taraftan hem Akdeniz’e hem 
de okyanusa uzanan sahilleri 
ile deniz ürünleri bakımından 
da son derece cazip. Mağrib 
mimarisi ile inşa edilmiş irili 
ufaklı camileri, yerel baharat 
ve koku çeşitleri ile egzotik 
çarşıları, renkli kıyafetleri ile 
Tanca gönül coğrafyamızın en 
uzak batıdaki mücevheri.

Mart ___ Türkiye Bülteni ___ 61



Bütün Zamanların En Büyük 
Optikçisi İbnü’l-Heysem

Batı dünyasında daha çok 
Alhazen veya Avenetan 
adlarıyla tanınan, Ortaçağ’ın 
en büyük fizikçisidir. 965 
yılında doğan Basralı İbnü’l-
Heysem felsefe, mantık, 
matematik, astronomi ve tıp 
eğitimi için  
 

Bağdat, Dımaşk, Kahire gibi 
zamanın önemli ilim ve kültür 
merkezlerine seyahat etmişti. 

Mal ve mevkiye değer 
vermeyen, hayatını 
kopyaladığı kitaplarla kazanan 
İbnü’l-Heysem, bir süre devlet 
hizmetinde çalışmış  
 

ancak bilimsel araştırmalarını 
engelleyen bu görevden 
ayrılmıştır. 

Yetişme döneminde daha 
çok felsefeyle uğraşıp bu 
alanda eser veren İbnü’l-
Heysem, ilerleyen yaşlarında 
daha çok matematik, geometri 
ve optikle ilgilenmiş, zaten 
asıl başarısını da bu alanlarda 
göstermişti.

Optiği ilkeleri, problemleri, 
çözüm yol ve yöntemleriyle 
çok iyi işlenmiş bir bilim 
haline getiren ve optik 
sahasında devrim yapan 
İbnü’l-Heysem, ünlü bilim 
tarihçisi George Sarton’a göre 
“bütün zamanların en büyük 
optikçisi”dir. 

Işığın doğrusal yayılımı, 
gölgenin özellikleri, karanlık 
oda, gök kuşağı ve hâlenin 
oluşumu, yansıma ve kırılma 
gibi konuları ele aldığı ünlü 
eseri Kitâbü’l-Menâzır’da 
eskiçağlardan kendi zamanına 
kadar gelen bütün optik 
birikimini aktarmıştı. Yedi 
ciltlik eserinde optiğin 
problemlerini çözüm 
yollarıyla birlikte ele alıp 
inceleyen İbnü’l-Heysem’in 
başarısındaki en önemli 
etken orijinal fikirler üretme 
gayretidir.

İbnü’l-Heysem 1040 yılında 
vefat ettiğinde optik ilmini 
temelinden değiştirmiş ve 
teorileriyle sadece Doğu bilim 
dünyasında değil, Batı’da 
da kendini bir otorite olarak 
kabul ettirmişti.

Portre
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ŞUBAT AYI 
GÜNDEM 
SAYFASI 01

02

03

04

05

06

07

08

09

02.03.2020

03.02.2020

05.02.2020

06.02.2020

20.02.2020

02.02.2020

04.02.2020

05.02.2020

19.02.2020



10

11

12

13

14

15

16

17

18

20.03.2020

23.02.2020

25.02.2020

27.02.2020

29.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Suriye rejim güçlerinin önemli üslerinden 
biri olan Kuveyris Hava Üssü’nü vurdu. 

20.02.2020

23.02.2020

27.02.2020
Suudi Arabistan, 

koronavirüs nedeniyle tüm 
umre ziyaretlerini askıya aldı

28.02.2020



Tahran’daki İbnü’l-Heysem heykeli



Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz ve onların  

ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da, bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak,  

cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her alimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken  

bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız.


